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Predať či nechať chátrať budovy v centre mesta?
Poslanci rozhodli o predajoch, peniaze investujú do polikliniky

Štyri obchodné verejné súťaže, správy z kontrol, informatívne správy o
stave jednotlivých oblastí života v meste či štyri nové VZN. Aj takýmito
témami sa zaoberali poslanci na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí.
Konalo sa po viac ako dvojmesačnej prestávke 7. februára. Plánovaný nástup nového poslanca Dušana Bajusa za lekára Mareka Kožucha sa nekonal – náhradník sa na poslednú chvíľu ospravedlnil. Preto primátor Jozef
Gamrát hneď na začiatku navrhol vypustiť z rokovania nielen slávnostný
sľúb, ale aj ostatné s tým súvisiace personálne témy.
Najzávažnejšou témou rokovania dou by bolo, že ich zveľadia za vlastboli návrhy na predaje chátrajúcich né, zlepšia tak vzhľad mesta, vytvoria
budov v centre mesta. Poslanci o tom nové prevádzky, možno aj nové pradiskutujú už dlho, vlani prvýkrát odsú- covné príležitosti. A budovy z mesta
hlasili súťaž na požiarnu zbrojnicu, ale určite neodnesú. Motívom týchto úvah
nikto sa neprihlásil kvôli privysokej sú aj financie z predaja, ktoré môže
mesto účelovo využiť na svoj rozvoj.
sume. Názory poslancov na predaje sa
Pred zasadnutím o tom rokovali
rôznia. Jedni chcú, aby si mesto všetok
majetok nechalo a postaralo sa oň za komisie, ktoré sa s primátorom mesta
každú cenu z mestskej kasy alebo cez zhodli na základnej filozofii - čo najprojekty. Háčik je v tom, že mesto na výhodnejšie predať niektoré budovy,
generálne opravy peniaze nemá, po- ktoré mesto nevyužíva, sú stratové,
nemá peniaze na ich údržbu a chátrajú.
dobne ako ostatné obce. Projektové
zámery sú zase behom na dlhé trate s Takto utŕžené peniaze potom adresne
otáznym výsledkom a tiež je pri nich investovať do majetku, ktorý mesto
považuje za prioritný. Prioritou číslo
nutná spoluúčasť. Proti svedčí aj využiteľnosť budov a minimálny efekt z 1 je mestská poliklinika, pretože zdraich prenájmov. Nezanedbateľná je aj votnícke služby, ktoré sú v nej, potrehrozba, že ich statici, hygienici, reví- bujú a využívajú všetci občania mesta.
zori alebo iná inštitúcia zakážu použí- Ďalšou je Bytové hospodárstvo, kde je
vať (viď kino) alebo spadnú. Preto dru- potrebné investovať do kotolní a rozhá strana vidí koncepčnejšie riešenie vodov a teplo tiež potrebuje podstatná
v premyslenom odpredaji vybraných časť občanov. Samozrejmou prioritou
sú školské objekty.
objektov vhodným investorom. Výho-

Prvým majetkom, ktorý mesto ponúka, je požiarna zbrojnica - nikto ju
nevyužíva a chátra. Pred asi 3 rokmi
ju ohodnotili na 30-tisíc €, ale primátor ešte raz oslovil nezávislého znalca.
Ten budovu posúdil na 124-tisíc €, čo
bola aj vlaňajšia minimálna cena za ňu.
Na súťaž však nikto nereagoval. Ako
sa ukázalo, ide o premrštenú cenu.
Padol naávrh súťaž zopakovať, ale s
primeranou cenou, na ktorej sa zhodnú poslanci. Tí sa predbežne zhodli
na sume 42-tisíc €. Andrea Záhradníková sa postavila proti – podľa nej
mesto stratí budovu v centre - chcela,
aby mesto urobilo projekt na jej opravu. Primátor sa spýtal, či pozná stav
budovy. Pripomenul jej, že peniaze z
predaja investujú do polikliniky. Ján
Dobránsky upozornil, že budova roky
chátra a stále stráca na hodnote. Milan
Mika dodal, že ide len o výkričnú cenu,
nikoho nemusia vybrať a súťaž je možné zrušiť. Pri hlasovaní napokon väčšina poslancov súhlasila s vypísaním 2.
kola súťaže s navrhnutou cenou.
V podobnom duchu pokračovala
debata aj pri návrhu na predaj knižnice a kina. Poslankyňa sa ohradila, že
mesto sa zbavuje nových budov a staré si necháva. Knižnicu si predstavuje

ako modernejšiu náhradu kultúrneho
domu. Ján Dobránsky sa spýtal, kedy
bola naposledy v knižnici, lebo okná
sú v dezolátnom stave, zateká tam,
opadáva omietka, v zlom stave je elektrina. Pripomenul, že pôvodná budova
je z roku 1931! Milan Mika vysvetlil, že kvôli tomu zastavili prevádzku
kina. Upozornil, že nová pribudovaná
časť je zle urobená. Vyjadril sa, že s
odpredajom súhlasí aj preto, že obrovské investície, ktoré by mesto na jej
opravu potrebovalo, nemá. Primátor
pripustil, že je to ťažké rozhodnutie:
„Ale polikliniku potrebujeme viac ako
kino.“ Dodal, že modernizácia kina by
stála asi 200-tisíc €. Poslankyňa trvala
na svojom, podľa nej je lepšie predať
stavebné pozemky. Primátor vysvetlil,
že o 6 stavebných pozemkov na Letnej
ulici nikto neprejavil záujem. Poslanci
väčšinou hlasov predaj kina a knižnice
podporili. Odsúhlasili aj súťaž na prenájom pivnice pod kultúrnym domom,
o ktorú prejavil záujem investor. Mesto
chce vytvoriť pre investora priestor,
aby pivnicu čo najskôr zrekonštruoval
s tým, že nevylučuje zápočet nájomného alebo inú predstavu uchádzača o
súčinnosti mesta pri rekonštrukcii.
(lyv, viac na strane 3.)
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Mesto Sečovce vybuduje novú cyklotrasu, bude spojená s medzinárodnou turistickou značkou
Z iniciatívy Mesta Sečovce pribudne na cykloturistickej mape
Slovenska nová cyklotrasa. Jej dĺžka je 11.45 km, počiatočná výška
147 m n. m., maximálna výška 722
m n. m. Bude vhodná pre horské bicykle (MTB), bude slúžiť aj peším
turistom.
Milovníkov pohybu na čerstvom
vzduchu privedie od parkoviska pri
autobusovej stanici v Sečovciach po
Ulici SNP v smere na Zbehňov. Z
nej odbočia vpravo na poľnú cestu,
ktorá ich privedie k rybníku Trnávka

a ďalej k lesu – k Bralu. Od neho odbočia vľavo po lesnej cestičke. A tá
ich privedie k chate pod Košarovým
vrchom. Ďalšími orientačnými bodmi sú: Mäsiarensky dub a Vyhliadka
resp. Košarov vrch (722 m n. m.). Z
neho je pekný výhľad na krajinu, ležiacu severne od Sečoviec. Značka
končí v lokalite nazývanej „Barnakut“
(672 m n. m.). Toto miesto sa už nachádza na červenej cykloturistickej
značke medzinárodného významu –
EB (Eisenach-Budapešť). Tu sa osadí
hríbik so smerovníkmi. Jeden z nich

Najvzácnejší dar
Mesto Sečovce v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného
kríža pozýva všetkých darcov krvi a všetkých ľudí dobrej vôle na 1. ročník
spoločného darovania krvi formou mobilného odberu pod názvom Najvzácnejší dar. Podujatie sa uskutoční 6. marca v kultúrnom dome v čase od 7.30
do 12.30 hod. Prísť môže ktokoľvek, prvodarcovia sú vítaní. Každý si odnesie
darček a prvodarcovia aj bonus navyše. Príďte podporiť dobrú vec. Darujte
krv - darujte život.
(red.)

Čaj o piatej
Dňa 14. februára sa na Spojenej škole uskutočnilo ďalšie neformálne
stretnutie učiteľov a žiakov gymnázia s rodičmi a piatakmi ZŠ, ktorých zaujímajú možnosti štúdia v gymnáziu s osemročným študijným zameraním
pod názvom Čaj o piatej. V duchu inovatívnych postupov a metód vo vyučovaní pripravili zaujímavé aktivity.
Škola hrou, ako si ju deti často
predstavujú, je jednou z metód v študijnom pláne, aj napriek tomu, že súčasná legislatíva si už vyžaduje prijímacie pohovory na každý typ strednej
školy. Detí počas tohto večera zamestnali inteligentné roboty, umelé laboratórne blesky, poranenia fingovanou
chemickou krvou ako z filmových
scén, anglicky hovoriace maňušky či
akčné športové hry. Nadšení zaujímavosťami a prejavenou šikovnosťou pri
športových aktivitách si pochutnali
na dobrotách a čaji, ktoré im pripravili žiaci odboru kuchár – čašník pri

Strednej odbornej škole v Sečovciach.
Rodičom sa venovali učitelia, ktorí
vyučujú v triedach s osemročným zameraním. Podelili sa s nimi o osobné
skúsenosti so svojou prácou, hovorili
o mimoškolských aktivitách a medzinárodných projektoch, do ktorých je
škola zapojená. Obrazovým sprievodcom týmto podujatím bola fotogaléria
na školskej stránke www.gdusecovce.
edupage.org. Bližšie informácie nielen o štúdiu, ale aj o priebehu prijímacích pohovorov radi poskytnú aj tým
rodičom a deťom, ktorí sa podujatia
nemohli zúčastniť.
O. Ščerbová

Odlov úžitkovej zveri splnili

Tohoročnú zimu hodnotí hospodár Poľovníckeho združenia Ternava Andrej Bajus ako miernejšiu. Plánovaný odlov úžitkovej zveri (bažantia, srnčia
a diviačia zver) splnili. V poľovníckom revíri sa nachádzajú tri hniezda orla
kráľovského, bocian čierny, premnožení myšiaky útočia na bažantov. Pre
zver vybudovali nové poľovnícke zariadenia, zimné prikrmovanie a prisoľovanie prebieha podľa počasia a potreby zveri.
Združenie má 30 členov. Najstarším je 82-ročný Štefan Džubanský.
Všestranné skúšky poľovníckych
psov trvali 3 dní. Na Medzinárodné
sokoliarske stretnutie, ktoré inicioval
predseda Slovenského klubu sokoliarov pre Východoslovenský kraj
Ľubomír Engler, zaznamenali účasť z
Česka aj Maďarska. Autorov opakovaných čiernych skládok a ničiteľov
„remiziek“ ťažko prichytiť. Poľovačky prebiehajú za asistencie polície. U
zajačej a bažantej zveri očakávajú v
roku 2013 mierny nárast. U diviakov

je povolený celoročný odstrel prasiat a
2-ročných lanštiakov. Vlani vypustili
do revíru 180 bažantov, zaplatili ich
z vlastných a sponzorských peňazí.
Ešte vlani podali projekt na vybudovanie poľovníckeho chodníka Sečovce - Vojčice (alej), teraz čakajú na jeho
schválenie od štátnych orgánov cez
eurofondy. Vlaňajšie voľby posunuli
do čela PZ na ďalšie päťročné obdobie
zase Milana Šiňanského. Poľovnícky
ples spojený s výstavou trofejí tradične sa uskutočnil v Parchovanoch.
(jom)

Ilustračná snímka: (archív autora)
bude ukazovať na Ružový Sad, druhý
na Slanec. Ako informoval Zdenek
Šteliar z KST, financie na technickú

dokumentáciu cyklotrasy Mesto Sečovce získalo z projektu Bicy.
Mikuláš Javorský

Otvoria pamätnú izbu

Mesto Sečovce, Spolok sv. Cyrila a Metoda, Matica slovenská pozývajú na spomienkové podujatie V súzvuku so slovom a otvorenie
pamätnej izby o. ThDr. Jánovi Murínovi, priekopníkovi cyrilo-metodského hnutia slovenských gréckokatolíkov, pri príležitosti 100 rokov
od jeho narodenia. Uskutoční sa 15. marca.
O 8.00 hod. je na programe sv. liturgia v Gréckokatolíckom chráme sv.
Cyrila a Metoda v Sečovciach, hlavný celebrant Mgr. Vladimír Tomko,
protosynkel Košickej eparchie. O 9.15 hod. začne prednášková časť v Obradnej sieni na MsÚ: Na margo odkazu sv. Cyrila a Metoda/PhDr. Pavol
Mačala,CSc., Zo života ThDr. Jána Murína/Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.,
Poslanie Spolku sv. Cyrila a Metoda/Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
O 11.00 hod. v rodnom dome Jána Murína (ul. SNP - Klub dôchodcov)
slávnostne otvoria pamätnú izbu Jána Murína.
(red.)

Veľkonočná výstava

Mesto Sečovce v predveľkonočnom období pripravuje pre občanov mesta a okolia VI. ročník Veľkonočnej výstavy. Bude pozostávať z prác žiakov
aj dospelých z mesta a okolia. Výstava bude prístupná širokej verejnosti 26.
marca od 10.00 hod. do 16.00 hod. Vstup je voľný.
(red.)

Sečovské športové piatky

Mesto Sečovce a Centrum voľného času Sečovce vyhlasuje súťaž „Sečovské športové piatky“. Je určená predovšetkým ľuďom, pre ktorých nie je
zdravý životný štýl prázdnym pojmom.
Dôvodom vyhlásenia súťaže je nedostatok pohybu detí, mládeže ale aj ich
rodičov. Budú sa konať každý piatok
na rôznych športoviskách v meste Sečovce a na Plechotickej ulici v čase od
18.00 hod. do 19.00 hod. (v letných mesiacoch sa termín presunie na neskorší
čas). Súťaž začne v piatok 26. apríla,
skončí posledný októbrový piatok.
Akcie sú určené pre širokú verejnosť.
Každý účastník, ktorý sa v uvedenom čase a mieste bude venovať niektorej z pohybových aktivít (chôdza,
beh, prechádzka (aj s kočiarikom),
kolobežkovanie, bicyklovanie, korčuľovanie na kolieskových korčuliach...)
dostane odznak s logom podujatia.
Podmienka: minimálne 20 účastí za
šesť mesiacov. Evidenciu bude vykonávať organizátor na základe oznámení účastníka. Registrácia: e-mail:
mikulas.javorsky@secovce.sk. Do

súťaže sa môžete zapojiť aj telefonicky na mobil: 0915 110 334 alebo
priamo v CVČ.
Každý sa akcií zúčastňuje na vlastné
riziko. V prípade úrazu je zodpovedný
sám za seba ako aj za svoje konanie.
Deti a mládež do 18 rokov sa na nich
môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby. Akcie na ulici v smere na
obec Plechotice sa budú konať len v
priaznivom počasí - za plnej premávky.

Hrob lásky

Mesto Sečovce a Divadelný súbor
Janka Borodáča z Plechotíc pozývajú milovníkov divadla do kultúrneho
domu v Sečovciach na hru Ferka Urbánka Hrob lásky. Predstavenie začne v nedeľu 10. marca o 16.30 hod.
Vstup voľný.
(red.)
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Piata zberňa kovu? Poslanci sa postavili proti!

Neplatičom odzváňa, mesto intenzívne vymáha nedoplatky

Prenájom stĺpov pomôže rozšíreŠtyri obchodné verejné súťaže, správy z kontrol, informatívne správy o stave jednotlivých oblastí života v
niu kamerového systému
meste či štyri nové VZN. Aj takýmito témami sa zaoberali poslanci na svojom prvom tohtoročnom zasadnuPoslanci sa po viac ako roku zhodli
tí. Poslanci prvýkrát rokovali v tematických blokoch.
la že od začiatku roka pribúda žiadostí aj na predaji zanedbaného pozemku pri
Kontrola, kontrola, kontrola
venovať mladým rómskym talentom.
o splátkové kalendáre. Na ostatných pekárni na Družstevnej ulici spoločPrvým blokom zasadnutia bola kon- Prínos tohto kroku potvrdil aj riaditeľ
daniach Sečovčania dlhujú okolo 54-ti- nosti Tofako. Schválili aj zámer na pretrolná činnosť. Zobrali na vedomie školy Gejza Haller.
síc € – mesto v minulosti tieto peniaze nájom stĺpov verejného osvetlenia pre
kontrolu plnenia uznesení či správy
Nová kronikárka
nevymáhalo a ich vymožiteľnosť je MKTS, ktorá chce na ne umiestniť opz kontrol hlavnej kontrolórky, ktorá
Tretí blok patril kultúre. Zastupiteľtakmer nulová, lebo mnohé firmy už tické káble. Po ich položení bude na ne
prelustrovala hospodárenie oboch zá- stvo si vypočulo správu o kultúrnokladných škôl, vymáhanie pohľadá- -osvetovej činnosti a zaoberali sa aj medzičasom zanikli. Viac sa mestu môcť mesto napojiť rozširujúci sa kavok v Bytovom hospodárstve či úro- plánmi kultúrnych zaradení na tento darí pri vymáhaní nedoplatkov nájom- merový systém, ktorým sa snaží zvyného a „strážení“ platieb nájomného, šovať bezpečnosť v uliciach. Zámer je
veň fungovania finančnej kontroly na rok. Kataríne Magyarovej (KDH) sa
v týchto dňoch zverejnený, samotný
Mestskom úrade. Najzásadnejším ma- plány videli priveľmi podobné vlaňaj- ktoré úrad a Bytového hospodárstvo
prísne sledujú. V tejto súvislosti po- prenájom budú poslanci schvaľovať na
teriálom bloku bola správa zo široko šiemu roku. Primátor vysvetlil, že všetladenej kontroly NKÚ na Mestskom ko závisí od peňazí s tým, že úrad sa slanci schvaľovali aj nové VZN, kto- najbližšom zasadnutí. Vymenili aj člerým stanovili podmienky prenajímania na Rady školy ZŠ na Obchodnej ulici
úrade, ktorá sa konala vlani v jeseni. bude snažiť o rozšírenie aktivít, ak ich
bytov na Okružnej ulici. Ako je známe, – bývalú prednostku Tatianu Raničovú
Cyril Korpesio (KDH) sa obával, či bude dosť. Poslanci schválili aj nové
nedostatky nemajú vplyv na mestský VZN o kronike mesta, ktoré vyplýva postupne sa mesto zbavuje neplatičov v nej nahradí Ján Paulovčák.
Piata zberňa? Ani nápad!
rozpočet, čo primátor vyvrátil. Andreu zo štatútu mesta. Nadväzne schválili aj v bytovke Zetor – v súčasnosti si dlPoslanci prerokovali aj žiadosť o
Záhradníkovú (nez.) zaujímalo, kto je novú kronikárku mesta – stala sa ňou horoční poctivo platiaci nájomníci
byty odkupujú za zostatkové hodnoty. zriadenie ďalšej zberne na Blatnej ulici.
za nedostatky zodpovedný a aké opat- Mária Magyarová. Druhým VZN, ktorenia úrad prijal. Primátor upozornil, ré vychádza zo štatútu je VZN o miest- Zvyšné byty po uvoľnení mesto prie- Primátor pripomenul, že ide už o piatu
bežne ponúka na predaj za komerčné zberňu, proti ktorej sa zdvihla vlna neže odpovede na jej otázky sú súčasťou nom referende – v meste je takáto norsprávy. Vysvetlil, že úrad musí plnenie ma úplnou novinkou. Umožňuje, aby ceny formou verejnej súťaže. Poslanci súhlasu na priľahlých uliciach. Ich obyopatrení preukázať do konca marca.
sa občania mohli vyjadriť k dôležitým schvaľovali podmienky na predaj bytu vatelia sa na mesto obrátili s petíciou.
v Zetore, tentoraz jednoizbového, už Obávajú sa klientov zberne a nepoUdrží sa CVČ nad vodou?
otázkam života v meste hlasovaním.
tretíkrát. V bloku o životnom prostredí riadku, ktorý by mohli spôsobiť v tejĎalší blok poslanci venovali školNeplatičom odzváňa
ským veciam. V súvislosti s celosloV ekonomickom bloku si poslanci a investičnej činnosti si poslanci vypo- to inak pokojnej štvrti. Navyše v tejto
venskou zmenou financovania centier vypočuli správy o nedoplatkoch – za čuli správu o ochrane životného pros- časti majú pribudnúť nájomné byty pre
voľného času mesto muselo pripraviť odpad, dane či byty. Primátor uvie- tredia a dodržiavaní nariadení v tejto mladé rodiny. Poslanci sa po vypočutí
nové VZN o dotáciách na školské za- dol, že za rok 2012 mestu chýba okolo oblasti ako aj správu o investíciách argumentov rozhodli vyhovieť petícii a
postaviť sa proti zriadeniu zberne. (lyv)
mesta za rok 2012.
riadenia a VZN o príspevku mesta 29-tisíc € len na poplatku za odpad.
na čiastočnú úhradu nákladov v nich. Neplatičov začalo intenzívne riešiť
Problém rapídneho zníženia financií od – poslalo 143 výziev, uzavrelo 112
štátu na mimoškolskú činnosť poslanci splátkových kalendárov, 23 prípadov
už vlani pretavili do nového rozpočtu riešia exekútori. Pripustil, že je to veľmesta, v ktorom pre CVČ namiesto do- mi zložité, lebo vymôcť od ľudí, ktorí
V diskusii poslanci vzali na vedomie aj návrh hlavnej kontrolórky, aby
terajších asi 150-tisíc mohli rátať len sú väčšinou v hmotnej núdzi je veľdal primátor vypracovať smernicu zásad pre rozpočtové hospodárenie.
s príjmom okolo 70-tisíc €. Vypočuli mi zložité a zdĺhavé. Ján Dobránsky
Primátor informoval, že 2. februára bola na Plechotickej ulici povodeň.
si správy o činnosti spoločného škol- (KDH) pripomenul, že mestu pomôže
Bytové hospodárstvo v rekordne krátkom čase znížilo svoj dlh voči mesského úradu a schválili aj prenájom nový zákon, podľa ktorého neplatičom
tu o asi 60-tisíc eur. Na podielových daniach mestu prišlo vlani o 129 –tisíc
priestorov školy na Habeši pre súk- za odpad nepriznajú príspevok na býeur menej ako malo a tento rok štát predpis znížil o ďalšie 3 percentá.
Mestu chcú pri riešení rómskej problematiky pomôcť ďalšie organizácie z
romnú umeleckú školu, ktorá sa chce vanie. Ivana Murínová z MsÚ pripustiNemecka.
Primátor rokoval s prevádzkovateľom RTG na poliklinike, spoločnosťou
Taupal - od januára mu už mesto neplatí príspevok 1000 € mesačne a má
záujem o lekáreň.
Dobrou správou je ďalších 12-tisíc eur od Eustreamu, ktoré sa použijú na
Mesto Sečovce oznamuje občanom, ktorí si podali žiadosť o zníženie resp. o
opravy v škôlke na Obchodnej ulici.
odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Obchodná je nekonečným príbehom.
že mesto môže rozhodnutím znížiť poplatok za spomínané odpady pre rok 2013
Bývalý riaditeľ dal zase podanie na súd, mesto sa odvolalo, do ukončenia
až po 90 dňoch, t.j. od 1. apríla 2013. Prvé rozhodnutia, ktoré títo žiadatelia doprocesu je konanie pozastavené.
(lyv)
stanú majú len informatívny charakter. Až v druhom im bude táto zľava uznaná.

Zľavy za odpad po novom

.Čo priniesol život
..
.
.
.
.

Mesto Sečovce vyhlasuje tieto obchodné verejné súťaže:

1. o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, konkrétne:
priestorov pod budovou v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica
Nám, sv. Cyrila a Metoda, okres Trebišov, súpisné číslo 42, vedenej na LV č.
2724, druh stavby: budova pre kultúru a na verejnú zábavu (kultúrny dom), vybudovanej na parcele registra „C“, v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, okres Trebišov, parc. č. 1540, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
o celkovej výmere 249,15 m2.
2. o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na odkúpenie majetku
mesta, konkrétne: budovy v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica
Obchodná, okres Trebišov, súp. č. 21, vybudovanej na parcele registra „C“,
parc. č. 1527/2, druh stavby: Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (knižnica), budovy v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Obchodná,
okres Trebišov, súp. č. 22, vybudovanej na parcele registra „C“, parc. č. 1528,
druh stavby: Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (kino), s príslušenstvom
a pozemkom, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Obchodná, okres Trebišov, parcela registra „C“, parc. č 1527/2, s
výmerou 608 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 1528,
s výmerou 934 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedených na
LV č. 2724.

3. 2. kolo o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na odkúpenie majetku mesta, konkrétne: budovy v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce,
ulica SNP, okres Trebišov, vybudovanej na parcele registra „C“, parc. č. 1784,
súpisné číslo 807, vedenej na LV č. 2724, druh stavby: požiarna zbrojnica s príslušenstvom a pozemkom, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce,
obec Sečovce, ulica SNP, okres Trebišov, parcela registra „C“, parc. č 1784,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV č. 2724, s výmerou 399 m2.
4. o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na odkúpenie majetku mesta, konkrétne: bytu č. 8, 3. p., nachádzajúceho sa na Obchodnej ulici v obytnom
dome súp. č. 29, vchod 73 s príslušenstvom, vybudovaného na parc. č. 1532 a
spoluvlastníckeho podielu 3340/231404 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, parc. č. 1532 v k. ú.
Sečovce, obec Sečovce, okr. Trebišov, vedeného na LV č. 2724, po prípadnom
zápise v katastri nehnuteľností vedeného na novom LV, pridelenom Katastrálnym úradom, Správou katastra Trebišov.
Podmienky OVS sú v plnom znení zverejnené na úradných tabuliach a
webovom sídle mesta www.secovce.sk v sekcii Úradná tabuľa – Oznamy,
zámery. Bližšie informácie o OVS a o obhliadke majetku, na ktorý sa súťaže viažu, je možné získať do 01.03.2013 na MsÚ Sečovce.
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Na detskom karnevale v kultúrnom dome „ožili“ rozprávkoví hrdinovia

Najkrajšiu masku mala Karinka, bola Snehulienkou
Mesto Sečovce vo fašiangovom čase pripravilo Detský rozprávkový
karneval pre deti od 3 do 7 rokov. Na podujatí vystúpila Tanečná skupina MARS. O program sa postaral Odbor mladých matičiarov.

Súčasťou
podujatia
bolo vyhodnotenie výtvarných prác zo súťaže
Môj rozprávkový hrdina.
Porota ocenila a vecnými cenami odmenila Timoteja Ďubeka, Simonu
Smerekovú (obaja ZŠ
Obchodná) a Gregora
Raniča (MŠ Jarná). V súťaži o najkrajšiu masku
zvíťazila Karinka, ktorá
na podujatí zažiarila ako
Snehulienka.
Akcia sa konala v nádherne vyzdobenej sále
kultúrneho domu. Na
šantiace deti sa zo stien
„pozerali“ rozprávkové
bytosti: Schrek, škriatok, včielka Mája, koník,
princ...
Text a snímky: (mj)

Centrum voľného času Sečovce hľadalo Superstar
Snímky k článku: (autor)

V polovici februára sa v kultúrnom dome uskutočnila súťaž žiakov základných škôl v speve populárnych piesni „CVČ hľadá SuperStar“. Počas
troch popoludní odznelo 42 piesní.
šie a umiestnili sa v zlatom pásme,
„Cieľom súťaže je rozvíjanie a
formovanie estetického cítenia detí, budú mať možnosť prezentovať sa
v programoch iných podujatí CVČ
smelého vystupovania, zdravého sebavedomia, ako aj podchytenie spe- a hlavne v programe „Talent show“.
Víťazom ešte raz srdečne blahoželám
váckych talentov,“ uviedla Marianna
Sedláková, pracovníčka CVČ Se- a všetkým ostatným ďakujem za príjemný estetický zážitok,“ dodala.
čovce. „Tí, ktorým sa darilo najlep-

V zlatom pásme sa v kategórii
1.-2. ročníkov umiestnili: Šimon
Korytko, Ester Hodovancová (obaja
ZŠ Obchodná), Katarína Chromá (ZŠ
Komenského),
Simonka Ďurková, Nataly Kristanová (obe ZŠ
Z. Teplica). V
kategórii 3.-4.
ročníkov: Lucka Duraniková,
Saška Stanková,
Vikina Bajusová, Eliška Žihovská, Emka
Sokolová (všetky ZŠ Obchodná). V kategórii
5.-9. ročníkov:
Kristínka Semanová (ZŠ Komenského), Dominika Siváková (ZŠ Vojči-

ce), Bianka Hricová, Karina Balogová
(obe ZŠ Z. Teplica). Odborná porota
pracovala v zložení: Anton Briňarský,
Valéria Benedeková, Katarína Kutná,

Katarína Rabatínová a Anna Frajtová.
Zaznamenal: (mj)

Budúci počítačoví experti zo Sečoviec praxujú v T-systems

Rozrastajúca sa spoločnosť má záujem o kvalifikovaných absolventov

Odborný výcvik v spoločnosti T- systems Slovakia s.r.o. v Košiciach zabezpečila Spojená škola Sečovce pre žiakov odboru mechanik počítačových
sietí. Školiaca firma prejavila ochotu podieľať sa aj na tvorbe školského
vzdelávacieho programu, čo prinesie kvalitnú a kvalifikovanú pracovnú silu
z absolventov školy.
Stredná škola spolupracuje s pod- praktického vyučovania i skvalitniť
nikovou sférou už niekoľko rokov. T- výchovno-vzdelávací proces. Prax vo
-systems poskytuje komplexné služby firme im umožňuje oboznámiť sa výv oblasti informačno-komunikačných robným programom spoločnosti, potechnológií pre medzinárodné korpo- znať celkovú organizáciu práce, zísrácie a inštitúcie verejného sektora a kavať pracovné návyky, získať určité
zamestnáva viac ako 2500 zamest- finančné ohodnotenie, nadviazať cennancov. Pracovný tím, ktorý bol zlo- né kontakty a mnohým z nich zároveň
žený zo zástupcov školy a zástupcov sprostredkovať pracovné miesto už
spoločnosti, si určili hlavné priority počas štúdia na škole. O to viac nás
spolupráce. Jej cieľom je zabezpečiť teší, keď v týchto dňoch bola ponúkkvalitne pripravených absolventov nutá našim žiakom možnosť pracovať
školy pre firmu T-systems a tým do- po skončení štúdia v spomínanej spocieliť modernizáciu teoretického i ločnosti.
(jf)

Barmanský kurz absolvovalo na prelome januára a februára 7 žiakov Spojenej školy v Sečovciach, ktorí študujú odbory čašník a kuchár. Kurz prebiehal pod
odborným vedením skúseného barmana, člena Slovenskej barmanskej asociácie
J. Majoroša. Žiaci sa počas týždňa pasovali s používaním barmanského inventára, technikou pri miešaní nápojov a prípravou alkoholických a nealkoholických
nápojov. Dôraz sa kládol aj na vystupovanie a prezentáciu hotových drinkov. Po
úspešnom absolvovaní kurzu získali Certifikát SBA platný vo všetkých členských
krajinách I.B.A.(Medzinárodná barmanská asociácia združujúca 46 krajín). (aon)
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Ružena Kratochvílová: Možno sa pustíme aj do párania peria
V klube dôchodcov sa konala výročná členská schôdza. Ako
prítomných informovala Ružena
Kratochvílová, vedúca klubu, jeho
členovia sa pravidelne zúčastňovali osláv a podujatí organizovaných
mestom, pripravili besedy s lekárom, brigády, počas leta absolvovali
zájazdy na kúpalisko do Sárospataku, vďaka mestu navštívili Krosno i
Niyregyházu.
Veľmi poučné bolo trojstretnutie
troch generácií v Jazdeckom areáli
Noxwell pod názvom Ako sa rodí
chlieb. „V marci sme tradičným spôsobom siali pšenicu, v júli sme mali
žatvu, v septembri mlátili obilie a
piekli domáci chlieb v gazdovskej
peci,“ priblížila vedúca. Podieľali sa
realizácii akcie Pestrá záhrada, pes-

V uplynulom období sa v Klube dôchodcov konalo niekoľko zaujímavých
podujatí. Na jednom z nich vznikla aj táto snímka.
Foto: (archív autora)

trý svet, ktorú pripravili v spolupráci
s mestom Sečovce. Pripomenuli si
okrúhle životné jubileá svojich členov. Ján Frajkor oslávil 85 rokov,
Jolana Hohošová, Helena Kočišová
a Janka Senajová 80 rokov, Ľudmila
Valočíková 65 rokov. Usporiadali výstavu ručných prác.
Novozvolenými členkami samosprávy sa stali: Viera Paľová, Jarmila Turoková, Eva Tulejová, Ľudmila
Valočíková a Mária Marčáková. Klub
má vyše sto členov, členské je 1,50 €.
V diskusii sa hovorilo o príprave
pamätnej izby Jánovi Murínovi i o
plánoch na rok 2013. Medzi akciami
nebude chýbať stretnutie troch generácii. „Možno sa pustíme aj do párania peria,“ nahlas uvažovala vedúca.
Zaznamenal: (mj)

Kriedu nahradili interaktívnym perom v desiatich triedach

V druhej polovici januára sa na základných školách konali slávnostné
zápisy budúcich prváčikov. Na ZŠ Obchodná ich vítali spevom a tancom.
Po krátkom kultúrnom programe v sprievode slimáka Emila zamierili do
učebne slovenského jazyka a literatúry, z nej sa presunuli do učebne matematiky a výtvarnej výchovy. V triede anglického jazyka im žiaci školy
zahrali divadelné predstavenie, v ktorom hlavné úlohy hrali lev a myš. A
takýto scenár sa opakoval každú hodinu...
Zatiaľ čo sa deti zoznamovali so
o prebiehajúcom projekte „Inovácia
školou, učitelia informovali rodičov
metód vzdelávania na ZŠ Obchod-

Prvú úlohu zo slovenského jazyka zvládli na výbornú.

Predškolákov vo vestibule školy vítali deti s piesňou na perách.

ná“. Vďaka nemu škola o.i. dostala
desať nových interaktívnych tabúľ.
„Pomocou nich sa deťom učivo
vysvetľuje po novom,“ uviedla Renáta Strapoňová, administrátorka
projektu. „Každý učiteľ, ktorý je doň
zapojený, si sám podľa školských
učebníc vypracováva prezentácie. A

tie skvalitňujú celý vyučovací proces.
Aj dnes si deti vyskúšali, ako sa pracuje s interaktívnym perom.“
Budúci prváčikovia a ich rodičia si
so záujmom prezreli moderne zariadené triedy, ale aj výstavu Vedecká
hračka.
Mikuláš Javorský,
Snímky: (autor)

Na okresnej súťaži Namaľuj Vianoce zvíťazil Tomáš Doboš
Na okresnej súťaži pod názvom
,,Namaľuj Vianoce“ zvíťazil žiak 3.
A triedy zo ZŠ Komenského Sečovce Tomáš Doboš. Ako informovala
učiteľka Monika Sojková, do súťaže sa zapojili žiaci 2. – 7. ročníkov
spomínanej školy. Na prvom stupni
pracovali na témy: Moje Vianoce,
Narodenie Ježiška... a odovzdali 15
prác. Na druhom stupni maľovali
vianočné pohľadnice.
„Tomášovi zo srdca gratulujem a
verím, že o jeho kreativite a zručnosti
ešte budeme počuť,“ povedala.
Súťaž vyhlásilo CVČ v Trebišove.
Prihlásili sa do nej žiaci z 11 základných škôl. Odborná porota, na ktorej
čele bol akademický maliar Anton Vasilko, hodnotila 142 prác.
(red.)
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Kochanovce - stratená dedina detstva (25)

Slovné spojenie „hriešna láska“ a
večná pravda „srdcu nerozkážeš“ určite nemajú jedného autora. Keď láskou
chorému srdcu nerozkážeš, čo je teda
hriešna láska? Choroba nie je hriech.
Žeby ani hriešnej lásky nebolo? Jáj,
ale to si myslia len tí, ktorí ju stretli a
podľahli jej. Vo veciach hriešnej lásky mali Kochanovčania vždy jasno.
Nezosmilníš, a Nepožiadaš manželku
blížneho svojho z Desatora, ako aj
sobášne Až kým nás smrť nerozdelí, treba dodržiavať. Pripusťme síce,
že hriešne myšlienky kochanovské
dvory obchádzali a stará K. z konca,
pravdepodobne unavená celoživotnou
vernosťou a obskakovaním muža, cestou z večernej pobožnosti v autobuse
zo sečovského námestia po kahanovskú zvonicu neraz jojčela „ženi, jag
ja vam zavidzim, že vi už šicki gdovici a tot muj ňe a ňe zdechnuc“, ale z
hriechov lásky to bolo takmer všetko.
Veľké kochanovské telenovely sa nekonali. Mladí sa schádzali aj rozchádzali, sobášili a občas aj opúšťali, lebo
tak, ako sa v tej piesni spieva, keď to
nejde, tak to nejde. Tak v roku 1946
zastalo pred kochanovským gazdovským dvorom chlapčisko s bicyklom
a spoza drevenej kapuri zakričalo:
Bači, ocec i mac me pošilaju, že ked
dace z Marču dzešec kabli žeme, ta
ju naš Michal vežme za ženu. Bači
obordovel, schmacil vidli, bo prave
metal hnuj, že perše z ňima pre toti
kabli prekoľe toho za kapuru a vecka
i joho oca i z maceru, ale mladší Michalov brat dobre vedel, prečo ostal na
mostku. Naskočil na bicykel a po parobsky dodal: A ked toti dzešec kabli
nedace, ta ocec i mac odkazuju, že z

vešeľa nič nebudze. Tu všetko dobre
skončilo, boli i kabli (jeden kabľik má
asi 33 árov) i svadba. Ale hudaci nezahrali na svadbe v inom dvore. Z ňoho
dobre vichovana dzivka pred vešeľom
ňescela prestupic šeste Bože prikazaňe, no a jej frajir ňescel kupic mačku
u mechu. Ona sa šťastne vydala, jemu
sa manželstvo s inou rozpadlo. O 40

slobodných matiek na meter štvorcový bolo na maličkom Baracire (dnes
Dukelská ulica). Treba dodať, že to
boli dobré matky a vychovali dobré
deti. Kochanovské manželstvá z lásky
(Najľepši dzivki še odavaju do valala)
(viď foto) a niekedy z rozumu a potom zo zvyku boli stabilné. Ale pritrafilo sa, že sused sa viac než zakukal

Kochanovská svadba v roku 1951
rokov jej pred smrťou odkázal, že na
ňu myslel celý život. Malí Kochanovčania sa rodili po svadbe. Ale už pomerne stará predsvadobná „anketa“ A
co, muši buc vešeľe?, Muši še odavac/
žeňic? naznačuje, že bociany z oboch
Ferkových komínov mali v roznáške
detí viacerých kochanovských generácií predsa len občasný zmätok.
Stalo sa, že bábätko, či postupne viac
bábätiek doniesli len matke, lebo budúci otec medzitým zdupkal alebo bol
ženatý. Okolo polovice minulého storočia raritne a možno rekordne najviac

do veselej susedy, kmotrovi sa začala
páčiť kresna mac joho dzeci vecej jak
jich vlasna, odati nevesti zvedľi starich parobkoch, našiel sa aj Američan,
co bil bandu u Ameriki z druhu (joho
žena od ňoho doma odvikla a jak še
vracil, ta od ňoho ucekala v noci cez
oblak), niekto mal srdce široké naraz
pre dvoch, kolegov tajný obdiv ku
kolegyni nejako prerástol platonický
rozmer... Vraj TAJNÝ! Všetci o tom
pletkovali... Urastený sused, čo sa
so susedou s peknými lýtkami tajne
schádzali pri mešačku u kenderici za

kahanovskima pľevňami, zamuroval
doma drevenú škatuľku. V nej ich
fotku a spomienky na lásku. V stene
prežili vyše 40 rokov, pri búračke ich
našli jeho potomkovia. Už nič nebolo treba tajiť. On a Ona boli mŕtvi,
ožil už len príbeh v škatuľke. Menej
romanticky skončila iná hriešna láska. Klamaná Kochanovčanka vrazila
na pracovisko a mužovu frajirku, co
prave šedzela s preloženima nohami
na stoľiku u kancelarňi schmacila za
vlasi, vitriskala po papuľi a bolo po
láske! Niekomu nebolo ani rady, ani
pomoci. Dnes niet živých svedkov
najtragickejšieho príbehu kochanovskej hriešnej lásky z minulého storočia, v ktorom Kahanovčan s frajirku
– prepilku (výraz prepilka znamená
prostitútka) zadušili joho ženu u posceľi zo zahlavkom. Dávni pamätníci
spomínali, že jich vecka šandare vodziľi u žeľezoch po Kahanovci a joho
brat šandar še haňbil, ta sebe dal zmeňic meno. Hľa, niekoľko – nevymyslených – hriechov mladých zo starých
Kochanoviec. Niečo podivne preplietlo osudy dvojíc dohromady ako dva
neskrotné výhonky divého viniča.
Nestoja za inšpiráciu! Veď ako tvrdím, Prvá manželka je ako Vianoce v
detstve. Čím sú vzdialenejšie, tým sú
spomienky na nich krajšie. Jasné, že
to platí aj o prvom manželovi. Bečeľujce (vážte si) svojich mužoch, dokeľ
ich mace, bo choč jaki - taki, aľe ked
už nemaš muža, ta už nemaš ňikoho,
radia tie, čo ich už nemajú. Mimochodom, ženy, postrehli ste, že 9. Božie
neprikazuje „Nepožiadaš manžela
blížnej svojej“...?
(mm),
Snímka: (archív autorky)

Jozef Sliž: V centre Sečoviec kedysi bol vojenský cintorín
„Za Základnou školou na Obchodnej ulici kedysi stála Friedmanova píla,
dnes na tomto mieste stojí budova starej pekárne. Privezené drevo triedili
aj gazdovia Bobko a Kišeda, ktorí mali kone. Drevo vyťahovali na vozíky
stojace na koľajniciach. Až tie ho prepravili ku gatru,“ tvrdí 85-ročný Jozef
Sliž, ktorý nedávno zavítal do svojho rodného mesta - Sečoviec. Neprišiel s
prázdnymi rukami.

Ako vášnivý fotograf zaznamenal
napríklad dožinky, ktoré sa vtedy v
Sečovciach konali každý rok, vyfotografoval spomínanú pílu. V jej kancelárii s ním pracoval Pavol Mikloš (nachádzala sa na dnešnej Blatnej ulici, v
dome stojacom za Detskými jasľami),
ďalej dočasný vojenský cintorín a rôzne iné stavby či spoločenské udalosti.
Jozef Sliž sa narodil 23. februára
1927 v Kochanovciach. Na Baraciru dnes Dukelská ulica. Jeho rodný dom
bol prekrytý slamou. V rokoch 1933 1957 už býval o niekoľko sto metrov
západne. V dome, ktorý stojí na rohu

ulíc Obchodnej a Kollárovej.
„Jeho majiteľom bol Ernest Thuroczy. Bol stolár. Vyrábal a predával rakvy. Zomrel v Košiciach ako
101-ročný. Do domu sa vchádzalo
z dvora, ale aj z hlavnej cesty, kde
boli dvere do obchodu, dnes vinotéka. Išlo o predaj tabaku. Majiteľom
bol Friedman. Bývali sme vzadu, táto
časť domu už neexistuje. V susednom
dome v smere na západ (na Hlavnej
ulici) bola kedysi pekáreň. Majiteľom
bol Adolf Ruman. Jeho syn Rudolf
žije v Košiciach. V susednom dome
v smere na sever (na dnešnej Kollárovej ulici) býval maliar Funfrovič.
V dvoch nasledujúcich domoch sídlil
(do roku 1940) Katastrálny meračský
úrad (KMÚ). Jeho správcom bol môj
otec. Zarobil 200 korún, výška nájomného bola 280 korún. Zvyšok zarobila
mamka. Bola dobrou kuchárkou. Varila nielen pre nás, ale aj pre zamestnancov KMÚ, okresného úradu, učiteľov, zamestnancov bánk. Denne sa u
nás stravovalo 40 až 60 ľudí. Tak sa
živili moji rodičia. Po odchode rodi-

ny Thuroczyovej v
dome bývali Szemereovci, ktorí sa
po požiari kaštieľa
v Malých Ozorovciach presťahovali
do Sečoviec.“ Na
otázku, ako si spomína na športový
život v Sečovciach, odpovedal:
„Radi sme hrali
volejbal. Ihrisko
sa nachádzalo za
prístavbou školy,

vedľa bytu riaditeľa školy Jána Ferjentšíka. Volejbalovú sieť aj loptu
sme si požičiavali od školníka Jána
Takáča. Volejbal hrali: Ján Čordáš,
Ján Ferjentšík, prednosta KMÚ Ján
Kocián, zamestnanci KMÚ Krasnenko, Vladimír Poljakov, Anton Jedľa,
Hraška. Ďalej aj bývalí žiaci: Cyril
Kapinos, Ján Teslovič, Dušan Čatloš - jeho otec pracoval na súde, bol
synovcom ministra národnej obrany,
Milan Adamček, Vojtech Háber, Jozef
Hudák, Lúlius Szabó, Pavol Mikloš a
iní.“
J. Sliž bol učiteľom telesnej výchovy. V päťdesiatych rokoch učil v
Parchovanoch. Stredná škola (dnes 6.
– 9. ročník) sa nachádzala v kaštieli.

Vojenský cintorín v centre mesta.
Snímka: Jozef Sliž

Sečovčania prechádzajú denne
okolo miesta, kde v minulosti pochovávali padlých sovietskych vojakov. Na znak úcty boli pochovávaní
v parku medzi rímskokatolíckym
a evanjelickým kostolom. Ležali v
niekoľkých poschodiach. Ich pozostatky neskôr exhumovali a preniesli na cintorín do Michaloviec.
Z tohto dočasného cintorína zostal
len múrik.
Pýšila sa jedinou telocvičňou v okrese
Sečovce - bola v kočiarni. Od hlavnej
cesty (Hriadky - Vranov) k nej viedla
gaštanová aleja. Kedysi po nej premávali koče. Vstupná brána do parku
ešte existuje.
Zaznamenal: (mj)
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Doposiaľ nezistený páchateľ podviedol J. L., ktorý si 13. decembra
minulého roku z internetovej stránky www.mobily.sk telefonicky objednal mobilný telefón zn. Iphone
4s 16GB W. S osobou, ktorá mala
zastupovať spoločnosť Alex plus
SLOVAKIA s.r.o., sa dohodol, že
za uvedený telefón zaplatí bankovým prevodom ale aj to, že ona mu
ho prinesie do miesta jeho trvalého
pobytu. Po zrealizovanej transakcii
mu dotyčná osoba mobil nedoniesla. Pripravila ho o 330 €. Prípad
realizuje Obvodné oddelenie PZ
Sečovce ako podozrenie z prečinu.
Policajti obvinili Ľ. J., ktorý neoprávnene vstúpil na dvor jedného z rodinných domov na Družstevnej ulici v
Parchovanoch. Vykopol uzamknuté
vchodové dvere v oblasti zámku, na
čo poškodená E. C. ho s metlou v

ruke vytlačila na dvor domu, odkiaľ
ušiel cez oplotenie záhrady. Páchateľ
bol vyšetrovateľom PZ zadržaný a
umiestnený do CPZ na OR PZ Trebišov. Prípad realizuje Odbor kriminálnej polície Trebišov.
Doposiaľ nezistený páchateľ sa
vlámal do budovy Bowlingu, ktorý sa nachádza v objekte bývalého
hospodárskeho družstva v Dargove.
Do budovy vnikol cez okno, ktoré
najprv vypáčil. Odcudzil peňaženku s 570 €. Spoločnosť Integra s.r.o.,
Dargov, pripravil o 620 €.
Policajti obvinili L. P., ktorý z kuchyne jedného z obývaných rodinných
domov stojacich na Ulici Dargovských hrdinov ukradol 50 €. Do domu
vošiel cez neuzamknuté vchodové
dvere. Bola mu obmedzená osobná
sloboda a bol umiestnený do CPZ na
OR PZ Trebišov.
OO PZ Sečovce

V športovej hale sa konal 2. ročník stolnotenisového turnaja pod názvom Pohár radosti. Pripravilo ho OZ Gaudium Sečovce. Výsledky: deti do 12 rokov: 1.
Lukáš Kočiš, 2. Rišo Mendeľ, 3. Zuzka Kočišová. Mládež do 18 rokov: Jakub
Kočiš, 2. Jaroslav Paperák, 3. Martin Kočiš. Medzi dospelými zvíťazil Peter Šimko, pred Mirom Onderkom a Radoslavom Šimkom.
Text a snímka: (mj)

Dubnický technologický inštitút otvára nové študijné programy

Vy s o k á š k o l a p ô s o b í v S e č o v c i a c h u ž 5 r o k o v

Je to už päť rokov, čo v Sečovciach začalo pôsobiť informačný konzultačné centrum Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom
(IKC DTI). Aj deď je to prvé okrúhle jubileum, nechceme bilancovať, práve
naopak snažíme sa pozerať do budúcnosti a rozširujeme možnosti štúdia
v technických a manažérskych programoch. K doterajšiemu študijnému
programu Učiteľstvo profesijných predmetov pribudnú od budúceho akademického roka dva nové študijné programy.
DTI je jedinou súkromnou vysokou
školou, ktorá má študijné programy s
technickým zameraním, prelínajúcich
sa s humanitnými disciplínami. V tomto duchu bude otvorený nový študijný
program Elektronika dopravných prostriedkov. Absolvent tohto odboru bude

mať všeobecný prehľad o automobilovej a leteckej prevádzkovej a opravárenskej činnosti a odborné poznatky z
oblasti automobilov, lietadiel a ich systémov. Ďalším atraktívnym študijným
programom je Manažment. Absolvent
bude schopný zastávať odborné pra-

covné miesto v útvaroch plánovania,
ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly. Môže sa uplatniť vo
všetkých odvetviach podnikania aj vo
verejnej sfére. Tento študijný program
pripravujeme vo forme denného štúdia.
IKC DTI vyvíja aj ďalšie aktivity
v oblasti obohatenia regiónu o nové
činnosti. DTI spolu s Katolíckou Univerzitou v Ružomberku a mestom Sečovce pripravuje vedeckú konferenciu
s názvom Etika všedného dňa. Konferencia sa uskutočni 26. apríla v zasa-

dačke mestského úradu v Sečovciach.
Nosnou témou konferencie je etika v
každodennom živote človeka. Cieľom
je prezentovať príspevky z rôznych
oblastí života – rodina, škola, zamestnanie, podnikanie, marketing, cirkev,
kultúra, história a podobne. DTI patrí
medzi najviac expandujúce vysoké
školy na Slovensku. Výsledkom kvalitnej práce je veľký záujem študentov
a ich dobré uplatnenie v praxi. Doteraz
získalo titul bakalára (Bc.) 370 študentov a v júni budú promovaní prví absolventi s titulom magister (Mgr.).
(skl)

Novinky vydavateľstva Ikar Brigáda na Deň Zeme
Nestáva sa každý deň, aby niekto na hlavnej železničnej stanici v Kodani vybral z úschovne ťažký kufor
a našiel v ňom asi trojročné dieťa, chlapčeka v bezvedomí, ale inak krásneho, zdravého, po akom túži vari
každý bezdetný manželský pár. Práve toto sa prihodilo
Nine Borgovej, matke dvoch detí a zanietenej dobrovoľníčke Červeného kríža. Chlapček pochádza z Litvy.
Jeho osud nie je Nine ľahostajný, a tak sa pustí do pátrania na vlastnú päsť. Do prípadu sú zapletení majetní
dánski rodičia, ktorí potrebujú nové obličky pre svoje
choré dieťa, dvojica Jučas a Barbora, ktorá sa živí pokútnym obchodom s bezpečnostnými systémami, všemocná hlava kodanskej
mafie Bukowski, kamarátka Karin, ktorá príde o život... Nina a napokon aj
polícia stoja pred neľahkou úlohou. Podarí sa vrátiť dieťa jeho matke Sigite a
prekaziť obchodovanie s ľudským tovarom?
Ktoré hodnoty zostávajú, keď je všetko zničené? Je
14. júl 1099. Kým sa Jeruzalem pripravuje na vpád
križiakov, Grék známy pod menom Kopta zvolá v
meste stretnutie starých aj mladých, mužov aj žien.
Kresťania, židia aj moslimovia, ktorí sa zídu na námestí, sú presvedčení, že si vypočujú prednášku, ako
sa pripraviť na boj, Kopta im však chce povedať čosi
iné. Všetko naznačuje, že stoja pred porážkou, no
Grék ich nabáda, aby v každodennom živote nachádzali múdrosť, akou odpovedá na výzvy a ťažkosti.
Verí, že skutočné poznanie je ukryté v prežitých
láskach, utrpených stratách, vo chvíľach beznádeje i
víťazstiev a v každodennom spolunažívaní s nevyhnutnosťou smrti. Rukopis
z Akkry Paula Coelha nás pozýva zamyslieť sa nad našimi zásadami a ľudskosťou.

Mesto Sečovce a Centrum voľného času Sečovce organizujú brigádu. Dobrovoľníci z radov ochrancov prírody a všetci tí, ktorým záleží na životnom prostredí vyčistia potok Trnávka v úseku od Širokej ulice po Tofako. Viac informácii na
tel. čísle 0915 110 334, alebo priamo v CVČ. Akcia sa uskutoční 20. apríla pri
príležitosti Dňa Zeme.
(red.)

Drobná inzercia

Dám do dlhodobého prenájmu trojizbový byt na Sídlisku SNP, na piatom poschodí. Cena dohodou. Tel: 0915 435 873, 056/678 92 53

Ospravedlnenie
V minulom čísle novín Sečovčan, v článku „Novými držiteľmi zlatých Plakiet...“ na strane 7. sme nesprávne uviedli čas a miesto odovzdania bronzovej
Jánskeho plakety. Nebolo to na aktíve, ale v priebehu roka priamo na oddelení hematológie a transfuziológie trebišovskej NsP. Redakcia novín Sečovčan
sa uvedeným darcom ospravedlňuje.

Spoločenská kronika

Blahoželali sme
mladomanželom
Miloš Michalčík a Mgr. Jana
Halászová
Narodené deti
Damián Hromý, Dušan Balog,
Cyntia Mirgová, Max Béreš, Simona Novýkmecová, Kasandra Kováčová, Natália Töröková, Jana Du-

dová, Šimon Šepeľák, Anisja Bača,
Branko Baník, Alexander Varkonda
Navždy nás opustili
Eduard Talian (1946), Marián Bajus (1962), Mária Danková (1931),
Anna Dobranská (1936), Anna
Orendášová (1926), Katarína Ferková (1937), Imrich Krišta (1940),
Aľga Varholová (1936)
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Michal Rusnák vlani absolvoval 34 pretekov, má svojich nasledovníkov
Sečovský vytrvalec Michal Rusnak je najaktívnejším bežcom z okresov Trebišov, Michalovce a Sobrance. Vlani absolvoval 34 pretekov, z toho 11 polmaratónov, 6 pätnásťkilometrových behov, 4 päťkilometrové. Ostatné boli desiatky.

Začiatkom septembra sa zúčastnil
na prvom ročníku Nočného behu v

Košiciach, kde štartoval spoločne so
svojim synom Rudolfom. Na Štefana

Slavoj získal bronz

V športovej hale sa pod záštitou primátora Mesta Sečovce konal futsalový trurnaj Sport caffe cup. Zvíťazili hráči mužstva Sport caffe AS Guard
Košice. V ňom sa predstavili aj reprezentanti Slovenska: Peter Kozár (hrá
v extraligovom klube Slovmatic Bratislava, v roku 2011 bol vyhlásený za
najlepšieho futsalistu Slovenska), Gabriel Rick (oblieka si dres prvoligového
Tanga Brno) a hráč prvoligového mužstva PKP Košice Maroš Sasák, ako
aj Sečovčania a účastníci košickej miniligy: Ladislav Baran a Jozef Vajda.
Obaja hrajú v mužstve AS Guard Košice. Konečné poradie: 1. Sport Cafe
Sečovce, 2. 3B Košice, 3. Cafe Bar Košice a Slavoj Sečovce, 4. Chalupári Košice, 5. Franka Tour Prešov, 6. Grizzly Slovakia Košice, 7. REM Invest Hraň.

Na treťom mieste skončili futsalisti Slavoja Sečovce. Hrali v zložení: Ján
Kolesár (brankár), Maroš Iľko, Matúš Ivan, Marcel Begala, Milan Lukáč,
Peter Doboš, Patrik Eliáš, Ján Kotľár, Miroslav Benedek, František Majerčák.
Text a snímka: M. Javorský

prvýkrát štartoval na Vianočnom behu
v Bardejove. Trať viedla vlnitým terénom, merala 10 km, štart a cieľ bol pri
futbalovom štadióne Partizána Bardejov. Obrátka v obci Mokroluh.
„Bol som tam spoločne s vytrvalcom
z Tušíc Jánom Vaľom, s ktorým aj trénujem,“ povedal. „Pripravujem sa na
Blažice a 17. marca na polmaratón v
Čečehove. Mojim cieľom je prebehnúť
košický maratón.“
M. Rusnák si od nového roku (kvôli účasti v Michalovskej oblastnej a
mestskej bežeckej lige) oblieka dres
OŠK Tušice. Na fotografii zo Sečovskej desiatky so svojimi nasledovníkmi: synom Rudolfom, vnukmi Mar-

celom a Markusom Kotuľákovcami.
Obaja štartovali v mládežníckych kategóriách.
M. Javorský

V telocvični ZŠ Obchodná sa odohral Valentínsky turnaj v hádzanej žiakov
a žiačok. Medzi žiačkami dominovali hráčky ZŠ Komenského Sečovce, medzi
chlapcami hráči ZŠ M. R. Štefánika Trebišov. Akciu pripravilo Centrum voľného času Sečovce. Počas záverečného nástupu kapitánov najúspešnejších celkov
ocenil tréner mladých hádzanárov Sečoviec Dárius Rusnák z CVČ. Ako prezradil, na jeho zverencov už onedlho čaká úvodný ligový zápas. Počas Veľkej noci,
kedy má súťaž prestávku, sa zúčastnia na prestížnom medzinárodnom turnaji
HANDBALL CUP 2013 v Prahe.
Text a snímka: (mj)

Novým predsedom OZ TJ Slavoj Sečovce Jozef Sabo

Zdá sa, že u našich futbalistov prichádzajú pozvoľna lepšie časy. Je to na
čase, keďže po jeseni v 6. lige skončili na 10. pozícii zo 14 mužstiev. Vedenie
klubu si dosť sľubuje od sponzorov: MsÚ, Eurovie a.s. a ďalších menších. Na
aktuálnu situáciu v klube reagoval jeho nový predseda Jozef Sabo.

.

o Kedy, ako a kým ste sa stali novým predsedom?
- Keďže
doterajší
predseda
Občians k e h o
združenia
TJ Slavoj
Sečovce
Ján Hreňo
odstúpil zo
svojho postu, výbor
ma požiadal o jeho náhradu. Stalo sa
to začiatkom februára na mimoriadnej členskej schôdzi. Ide o neplatenú
funkciu. To isté platí i pre nového manažéra Šimona Sabola .
o Dobre ste si zvážili túto ponuku?
- Mám dlhoročné funkcionárske
futbalové skúsenosti. V Cejkove som
vykonával tajomníka klubu, v Slavoji Trebišov aj predsedu, darilo sa mi

.

.
.

stále.
o V akom stave ste prevzali po svojom predchodcovi hospodárenie a
inventár klubu?
- Nevyjadrujem sa k tomu...
o Vyjadrite sa k vašim kompetenciám.
- Pôjde o stabilizáciu ekonomiky
klubu, kádrovej a hráčskej stránky,
zabezpečenie klubu po dobrom hospodárení.
o Povedzte nám, čo je vašim najbližším cieľom.
- Za každú cenu urobiť progres v
tabuľke, jedno na ktorom mieste, keďže máme po jeseni mínusové body.
V budúcom ročníku po stabilizácii a
posilnení kádra sa budeme usilovať o
postup do 5. ligy.
o Váš doterajší športový život bol
iste zaujímavý...
- Dlhé roky som robil chôdzu na 20
km za VSŽ Košice, 3-krát som bol Majstrom Slovenska a raz Majstrom ČSSR.

.

Udelili mi aj titul Majster športu.
o Čo by ste chceli odkázať všetkým našim fanúšikom?
- Milovníci guľatej musia prejaviť

trpezlivosť. Za súčasný stav nové vedenie nenesie zodpovednosť. V klube,
za krátky čas, nemožno čakať zázraky.
Zhováral sa Jozef Madár

.

.

Centrum voľného času Sečovce pripravilo druhé kolo satelitného futbalového turnaja žiakov základných škôl. Hralo sa v Športovej hale. Základnú
školu sv. Rodiny reprezentovali: Ivan Kozák (brankár), Dávid Vavrek, Matej
Kuriško, Dávid Doboš, Filip Kolesár, Dávid Rinik, Cyril Korpesio, Peter Perháč, Michal Bandy.
Text a snímka: (mj)
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