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Detský folklórny súbor Pavička oslávil tridsiate narodeniny

Otvorce še brani od jari do žimi

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Pavička
sa v kultúrnom dome uskutočnil jubilejný program Otvorce še brani od
jari do žimi. Medzi gratulantami nechýbali: primátor mesta Sečovce Jozef
Gamrát, Ladislav Bačinský z Východoslovenského folklórneho združenia
(na snímke), kapelník dychovej hudby Anton Briňarský, vedúca TS Mars
Katarína Pilátová a ďalší. Ako informovala Valéria Benedeková, súbor
vznikol pri materských školách v meste v roku 1983.
nom dome v Sečovciach.
„Rok sme sa volali Osvetárik,“ pokračovala. „Od
roku 1991 sme členmi Východoslovenského folklórneho združenia - Folklórnej
únie Slovenska.“
DFS Pavička v súčasnosti pôsobí pri Centre voľného času. Názov „pavička“ si
dali deti podľa chorovodnej
piesne, s ktorou kedysi chodili dievčatá na Veľkonočnú
nedeľu popoludní po dedine.
Spievalo sa v nej: „Kadzi
pavička ľecela, zlate piročka traci„Vtedy v Sečovciach boli štyri predla...“ Námety a materiál pre svoju
školské zariadenia,“ začala svoje roztvorbu čerpá zo Zemplína. Súbor sa
právanie Valéria Benedeková, ktorá
pravidelne zúčastňuje na regionálje spoločne s Magdalénou Kožuchonych súťažiach, osemkrát sa prebojovou vedúcou súboru Pavička. „Nácvival na krajskú prehliadku, štyrikrát
ky boli v zariadení Jasle-MŠ Stred.“
na Celoštátnu súťažnú prehliadku
Najprv sa súboru venovali: riaditeľka zariadenia Jasle-MŠ Stred Valéria detských folklórnych súborov v
Benedeková a učiteľka v tomto zaria- Likavke. V roku 2007 na nej získal
Diplom a titul LAUREÁT detských
dení Valéria Nagyová. V roku 1986 sa
folklórnych súborov. Na rovnakej
súbor rozdelil na dve skupiny: Malá
Pavička zostala pri zariadení Jasle-MŠ prehliadke v tomto roku s programom
„Na slunočku, na diždžiku“ skončila
Stred. Súbor začal pôsobiť pri Kultúr-

v zlatom pásme. Folklórna únia na
Slovensku na nej udelila Valérii Benedekovej a Magdaléne Kožuchovej
CENU ELENY MEDVECKEJ - za
významný prínos vo vzdelávaní a
výchove detí prostredníctvom tradičného ľudového umenia.
Deti vystupujú na podujatiach v
rámci mesta, okresu a kraja. Spomeňme aspoň niektoré: Zemplínske, Rozhanovské či Zamagurské slávnosti,
Prešov-Antológia folklóru, Veniec
krásy vekmi uvitý, Zemplínsky majáles v Košiciach, Dargovské či Brezinské slávnosti, Vianočné pastorále
a iné. Súbor tvoria deti od 3 do 12
rokov. Spevácka skupina súboru žne
úspechy na okresných aj krajských
súťažiach. V roku 2010 v Košiciach
skončila v zlatom pásme, vlani si v
Rožňave vyspievala bronzové pásmo.

Malá Pavička pôsobí pri MŠ na
Obchodnej ulici, tvoria ju deti vo
veku 3 - 6 rokov. Vedúcimi sú: riaditeľka MŠ Eva Ferenčíková, Valéria
Benedeková a Ľubomíra Doložická.
Kostýmy má na starosti Jarmila Kušnírová. Deti spievajú ľudové piesne,
učia sa riekanky, vyčítanky, detské
hry i jednoduché tančeky. Mimo mesta vystupujú pre jubilantov z radov
učiteľov. V roku 2009 na regionálnej
prehliadke sa Malá Pavička s pásmom
„Poce dzeci zhora, zdola“ umiestnila
v striebornom pásme, rovnaké umiestnenie získala aj v roku 2011 s pásmom
„Na huski“. Na súťaži v speve Slovanská pieseň sa deti z Malej Pavičky vždy umiestňujú na popredných
miestach.
Zaznamenal Mikuláš Javorský,
Snímky na strane: (autor)
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Deň solidarity medzi generáciami

V rámci Európskeho roka občanov vznikol projekt Generations school
(generácie v škole), ktorý návštevou Bruselu motivuje žiakov k dialógu so
staršími ľuďmi zo svojho okolia. Hlavným zámerom je vzájomné porozumenie medzi generáciami, vzájomné učenie sa a odovzdávanie skúseností
ako základ pre spolužitie v súčasnosti, aj v budúcnosti.

SEČOVČAN

Pozývame vás

Kultúrne tradície Slovákov

Mesto Sečovce v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v
Sečovciach pozýva na podujatie KULTÚRNE TRADÍCIE SLOVÁKOV:
5. júla o 16.30 hod. - Slávnostné položenie vencov k súsošiu sv. Cyrila a
sv. Metoda pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda
na naše územie, v programe Nepoznám inú takú zem o 17.00 hod. účinkujú: Folklórny súbor Domovina – Windsor (Kanada), Národný folklórny
súbor Liptáci (spevácky zbor) - Veľký Berezny (Ukrajina) a Detský folklórny súbor Rozmarín (Viedeň) / kultúrny dom.

Andalúzia, horúca perla na juhu Španielska

Andalúzia, kraj na španielskom juhovýchode, je známa najmä temperamentným tancom flamencom a býčími zápasmi. Rozhorúčené slnko tu svieti
viac než 320 dní v roku. Dargovský cestovateľ František Tomáš zostal ohúrený pri návšteve tejto najľudnatejšej časti krajiny.

Túto príležitosť využili aj učitelia
Gymnázia v Sečovciach a pozvali
členky ženskej folklórnej skupiny Bukovina zo Sečovskej Polianky k dialógu na tému tradície Zemplína. Z niekoľkých návrhov si žiaci vybrali tému
tradičnej ľudovej svadobnej zábavy.
Starší ľudia sú zdrojom múdrosti,
životných skúseností. Sú nositeľmi
rodinných tradícií, povolaní a mnohých zručností, ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie. Súčasní mladí
ľudia nepoznajú históriu svojej obce
či regiónu. Je to určite na škodu, lebo,
ako povedal G. Mann: „Kto nepozná
minulosť, nepochopí budúcnosť.“
Naši hostia zvolili spôsob priblíženia a osvojenia si niektorých prvkov
ľudových tradícií. Žiakom vyrozprá-

vali ako sa zabávali oni, keď boli mladí. Najradostnejšou udalosťou bola
svadba, na ktorej sa stretli mladí aj starí. Členky folklórnej skupiny ukázali,
čím sa dievča po sobáši navonok líšilo
od svojich kamarátok, ktoré ešte boli
slobodné. Rozlúčka so slobodou bola
veselá s ľudovým spevom, hudbou a
tancom. A keďže nie všetci z našich
žiakov vedia zatancovať tradičný tanec, ženy ich to učili. Ani žiaci sa však
nedali zahanbiť, učili tety tancovať
moderný tanec. Bolo to spontánne,
všetci sa zabávali a zábrany opadli
aj z tých nesmelých. Svedčia o tom
aj fotografie a videozáznam, ktoré
sú zverejnené na http://youtu.be/RLVwLlIbnSQ
Mgr. O. Ščerbová
Foto: Mgr. Ľ.Tejbus

Spolu s dcérou a zaťom sledovali
býčie zápasy v meste Rondo, vo výške 6-tisíc metrov nad morom. V aréne
s priemerom 66 m fandilo tejto španielskej zábavke 5 500 ľudí. Korida je
pritom v krajine zakázaná, iba Andalúzania si ju presadili ako národný šport.
Začína sa vždy poobede predvádzaním
jednotlivých figúr toreadorom. Vstupné je vo výške 600 až 900 €. V aréne

nechýba ani veľká spoločenská smotánka. Spravidla ju navštevuje aj filmová star Antonio Banderas. Každý chlapec túži po jeho úchvatnej kariére. V
19. storočí v Ronde dlho žil svätý Don
Bosco, zakladateľ Saleziánskej spoločnosti, v ktorej evidovali 130 000 chlapcov. Najväčším a hlavným mestom
Andalúzie i provincie je historická
700-tisícová Sevilla.
(jom)

Na výstave Cesta časom aj fotografia zo spartakiády z roku 1985

Júlia Rozmanová: „V Prahe sme strávili dva nezabudnuteľné týždne“
Na ZŠ Obchodná sa uskutočnil Slovenský deň. Otvorila ho štátna hymna.
Po krátkom kultúrnom programe sa všetci žiaci rozišli do tried.

Sprievodkyňou po výstave bola Bibiana Kravcová.
Niektorí však zamierili na výstavu
Cesta časom. Nachádzali sa na nej
dobové fotografie, výstrižky z novín,
predmety muzeálnej hodnoty, vysvedčenia, drevené lyže, mlynčeky, odevy, tkané koberce atď. Z úst učiteľky
a školskej psychologičky Bibiany
Kravcovej sa napríklad dozvedeli,
že Sečovce boli kedysi hádzanárskou
veľmocou, že v Sečovciach kedysi

Ja som pracovala v Strojstave. Nacvičovali nás Stela Majerníková a
Naďa Ruskovská. V rovnakom období
som spoločne so svojim synom Peťkom cvičila spartakiádu v škôlke - na
skladbu rodičia a deti. Okrem týchto
súborných cvičení podľa hudby sme

chodievali cvičiť pravidelne. Cvičiteľkami boli: Kristína Kmecová, Katarína Hadingerová, Marcela Oborilová
i Katarína Pilátová. V súčasnosti sa
cvičenia ujala Eva Jakimová. Cvičíme
v pondelky a štvrtky o 19.00 hod. na
ZŠ Obchodná.“
(mj)

Snímka: (mj)

existoval aktívny lyžiarsky oddiel, že
v našom meste kedysi pôsobil ľudový
súbor Sečovčan, že Sečovčanky kedysi cvičili spartakiádu.
„V roku 1985 sme vystupovali aj v
Prahe. Strávili sme tam dva nezabudnuteľné týždne,“ spomína Júlia Rozmanová, jedna z účastníčok zájazdu.
„V Sečovciach sme spartakiádu cvičili v dnešnom areáli ZŠ Obchodná.

Na snímke ženy v roku 1985 v Prahe. V hornom rade zľava: Kamila Antolíková, Mária Rosipajlová (vyd. Begalová), Naďa Ruskovská (vyd. Strmenská),
Katarína Hudáková (vyd. Šimanská), Anna Ostapčuková, Ružena Kratochvílová, Mária Kačmárová, Zdena Halgašová, Mária Antolíková, Božena Janeková. V dolnom rade zľava: Oľga Rojtášová, Mária Kešeľová, Zdena Majerníková (vyd. Golová), Mária Reváková (vyd. Bérešová), Katarína Šlechtová, Júlia
Rozmanová.
Snímka: (archív)
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Čo urobíš svojmu blížnemu, Mne si urobil

List registrovaného združenia Kellerladen z Kolína pre noviny Sečovčan
Spolok „Kellerladen“, registrované združenie z Kolína, vozilo mnoho rokov výpomoc na Ukrajinu. Cesta viedla zakaždým cez Sečovce. Na okraji
mesta sme si my, vodiči, všimli rómsku osadu Habeš.

Náš spolok združuje skupinu priateľov z Kolína a opátstva Maria
Laach, benediktínskeho kláštora.
Položili sme si otázku: Čo keby sme
sa otvorili aj pre iných, pre chudobných? Vieme tiež, že chudoba má
mnoho tvárí, aj tú škaredú. V Biblii

je však napísané: „Čo urobíš svojmu
blížnemu, Mne si urobil“.
Sečovce sa medzičasom stali naším
„druhým domovom“. Ako Nemci
sme radi na Slovensku, v Sečovciach.
Dali sme si za úlohu pomáhať Rómom v núdzi. Vlastnými silami sa zo

svojej situácie nedostanú. Ak sa raz
budú mať Rómovia lepšie, môže to
obyvateľom mesta iba prospieť.
Najskôr sme na Habeši postavili
kaplnku – niečo pre dušu týchto ľudí.
Odnedávna stojí na okraji Habeša
pri ceste aj pekné komunitné centrum. Denne sa tu vydáva výdatná
polievka pre najchudobnejšie deti.
Je to úžasný začiatok. V budúcnosti

by mali Rómom poskytovať pomoc
a informácie aj sociálni pracovníci
alebo rádové sestry. Pán primátor Jozef Gamrát sa na túto prácu podujal
skvelým spôsobom. Veríme, že Rómom pomôžeme – a tým aj Vášmu
mestu Sečovciam.
brat Lukas Ruegenberg
Kellerladen,
registrované združenie, Kolín

A. Szarvaš: Objasnenosť priestupkov a trestných činov sa zvyšuje

.

V sečovskom obvode sa nachádza deväť rómskych osád
Na ostatnom mestskom zastupiteľstve sa o.i. hovorilo o bezpečnostnej situácii v meste Sečovce. V tejto súvislosti sme niekoľko otázok položili Alexandrovi Szarvašovi, riaditeľovi Obvodného oddelenia Policajného zboru
v Sečovciach.
o Pán riaditeľ, charakterizujte ob- činov, páchateľov sme vypátrali v
vod Sečovce.
99 prípadoch. Dosiahli objasnenosť
Naši policajti dohliadajú na poriadok 70,21%. K najzávažnejším patria dve
a bezpečnosť občanov v meste Sečov- lúpežné prepadnutia v meste Sečovce
ce a ešte v trinástich obciach. Obvod a znásilnenie v obci Zemplínska Teppozostáva z obcí: Bačkov, Dargov, lica.
Dvorianky, Egreš, Hriadky, Kravany,
o Je to viac alebo menej, v porovMalé Ozorovce, Parchovany, Stankov- naní s rovnakými obdobiami minuce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Višňov, lých rokov? Aká je objasnenosť?
Zbehňov a Zemplínska Teplica.
Počet trestných činov medziročne
o Kde evidujete najviac priestup- mierne pribúda. Objasnenosť sa zvykov a trestných činov?
šuje. Dokumentujú to tieto čísla: od
V samotnom meste Sečovce, v Par- 1. januára 2011 do 31. mája 2011 sme
chovanoch a v Zemplínskej Teplici.
v obvode zaevidovali 132 trestných
o Aká je kriminalita v meste Se- činov, objasnili 80, čo činí 60,61%.
čovce?
V rovnakom období minulého roku
Situácia v Sečovciach nie je najlep- sme zaevidovali 133 trestných činov,
šia. Zvlášť štatistiku o meste neve- páchateľov vypátrali v 87 prípadoch,
dieme. Situáciu v meste by pomohlo dosiahli objasnenosť 65,41%.
riešiť zriadenie mestskej polície.
o Aká situácia je v priestupkovom
o Koľko trestných činov evidujete konaní?
za prvých päť mesiacov tohto roka?
Počet priestupkov medziročne kleDo konca mája bolo v obvode Se- sá, objasnenosť sa zvyšuje. Od 1.
čovce spáchaných 141 trestných januára 2011 do 31. mája 2011 sme

.
.
.
.

.
.

zaevidovali 530 priestupkov, objasnili 415, čo činí 78,3%. V rovnakom
období v roku 2012 sme zaevidovali
503 priestupkov, objasnili 436, čo znamená 86,6%. Za prvých päť mesiacov
tohto roka sa vyskytlo 478 priestupkov, páchateľov sme zistili v 435 prípadoch, dosiahli objasnenosť 91 %.
o O aké priestupky ide?
Veľkú pozornosť venujeme majetkovým priestupkom a priestupkom
proti občianskemu spolunažívaniu.
Dohliadame aj nad bezpečnosťou a

.

plynulosťou cestnej premávky.
o Myslíte na prevenciu?
Samozrejme. Príslušníci OO PZ v
Sečovciach každoročne organizujú
prednášky na základných školách.
Radami pomáhajú aj občanom žijúcim v deviatich rómskych osadách
nachádzajúcich sa v našom obvode.
Na túto činnosť máme dvojicu rómskych špecialistov. Radia pri vybavovaní dokladov alebo iných dokumentov.
Za rozhovor sa poďakoval:
Mikuláš Javorský

Z mestského zastupiteľstva
Vo veľkej zasadačke MsÚ sa konalo VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach. Namiesto Andrey Záhradníkovej, ktorá sa vzdala svojho
mandátu, prvýkrát – po zložení sľubu - na jej miesto zasadol náhradník Ján
Tomáš. Poslanci schválili: záverečný účet mesta za rok 2012, plán činnosti
hlavného kontrolóra mesta, nevyhoveli protestu prokurátora, ktorý sa týkal
predaja budovy kina, súhlasili so zaradením Jána Tomáša do komisie kultúry, školstva, mládeže a športu, schválili dotáciu vo výške 5 000 € pre Základnú umeleckú školu na Ulici Dargovských hrdinov, súhlasili s vypísaním
verejnej obchodnej súťaže na opravu strechy Domu služieb. Zrušili uznesenie z májového mestského zastupiteľstva, ktorým bol Zámer na prenájom
verejného osvetlenie.
(red.)

V Albinove voda zaplavila záhrady, dvory, pivnice...
V prvej polovici júna sa snáď s najväčšími obavami vyslovovali slová:
prietrž mračien. Jeden z najväčších lejakov 5. júna večer zasiahol aj Albinov. Voda zaplavila záhrady, dvory, pivnice... Zhromažďovala sa v priekopách pri ceste, z ktorých sa na ňu vylievala. V južnej časti tejto mestskej
časti pretekala krížom cez cestu. Albinovčania narýchlo pootvárali brány
do dvorov. Po okraj sa kalnou vodou zaplnili miestne studne.

Počas niekoľkých minút sa veľký močiar vytvoril pri cintoríne. Priechod pre
nazhromaždenú vodu musela vykopať ťažká technika.

Okolo deviatej večer si živlom zasiahnuté úseky prezrel viceprimátor Ján
Dobranský.
Snímky k článku: (autor)

„Pršalo asi pol hodiny. Začalo desať minút pred ôsmou,“ spomína Jozef Kuriško, ktorému voda zaplavila
celú záhradu, rodinný dom obtekala
zo všetkých strán.
„Voda tiekla z bačkovského chotára,

kde sa asi dvesto – tristo metrov od
križovatky ciest Sečovce – Kravany a
Albinov - Bačkov vytvorila rieka.“
Okolo deviatej si živlom zasiahnuté
úseky prezrel viceprimátor Ján Dobranský.
Mikuláš Javorský
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Ťahákom osláv Dni mesta Sečovce ukážka bojov z 2. svetovej vojny
V dňoch 14. a 15. júna sa uskutočnili Dni mesta Sečovce. Pripravilo ich Mesto Sečovce v spolupráci s Centrom
voľného času i školami v meste. Z bohatého programu si mohol každý vybrať to svoje.

v kategórii korčule, dievčatá: 1. Timea Semanová, 2. Anetka Domaničová, kategória chlapci: 1. Vladimír
Kaňuch, 2. Filip Pencák. Kategória

čila Anetka Domaničová. V kategórii
do 10 rokov, dievčatá: 1. Viola Mária
Raniaková, 2. Viktória Bajusová, 3.
Timea Semanová. Chlapci: 1. Richard
Matta, 2. Matúš Pigula, 3. David Borov. Kategória do 13 rokov, dievčatá:

Oslavy otvoril primátor mesta Sečovce Jozef Gamrát.
Úvod osláv patril mažoretkám zo
Spojenej školy a Mestskej hasičskej
dychovej hudbe. Oslavy otvoril primátor mesta Sečovce Jozef Gamrát,
ktorý spoločne s viceprimátorom
mesta Jánom Dobranským položili
veniec k súsošiu sv. Cyrila a Metoda.
Vzápätí k mikrofónu pristúpil generál dobrovoľných hasičov Vendelín
Fogaráš, ktorý medailou „Zaslúžilý

tosti vyhlásilo výtvarnú súťaž Moje
mesto. Vyhodnotenie sa uskutočnilo
v minigalérii kultúrneho domu. A kto
kreslil najkrajšie? Kategória MŠ: 1.
Laura Krupská (MŠ Obchodná), 2.
Martinka Zgaborová (MŠ Jarná), 3.
Šarlotka Szijartová (MŠ Obchodná).
Kategória I. stupeň ZŠ: 1. Antónia
Marjová (ZŠ Svätej Rodiny), 2. Dominika Kurišková (ZŠ Svätej Rodi-

Do súťaže o NAJ-guľáš sa zapojila aj firma Novák.
bicykel, najmladší žiaci: 1. Paľko
Kelbel, 2. Timea Semanová, 3. Natália Zvozilová. Kategória mladší žiaci,
dievčatá: 1. Katka Serbinová, kategória chlapci: 1. Filip Pencák.
Pre športovcov organizátori pripravili minimaratón o Pohár primátora mesta.
V kategórii do 6 rokov zvíťazil Samuel Varga, na druhom mieste skon-

1. Ema Hvozdíková, 2. Silvia Buzinkaiová, chlapci: 1. Richard Mendeľ,
2. David Bedrava, 3. Jakub Kocák. V
kategórii do 16 rokov zvíťazil Peter
Gedra, medzi dorastencami bol najrýchlejší Michal Raniak.
Poháre primátora mesta si z rúk
Jozefa Gamráta prevzali: Michal
Rusnák a Lucia Raniaková.
Zaznamenal: Mikuláš Javorský

S chuťou si zatancovali aj domáce skupiny.
člen DPO“ ocenil celoživotnú prácu
Miroslava Béreša. Po skupine historického šermu prišiel na rad hlavný
kultúrny program Umenie v srdciach.
Účinkovali: DFS Pavička, ZUŠ Dargovských hrdinov, ZUŠ sv. Cecílie,
TS MARS, hudobné skupiny Magnet
a Rondo, Reedukačné centrum Bačkov. Večer patril folklórnemu súboru
Vranovčan.
Mesto Sečovce pri tejto príleži-

ny), 3. Mária Remenická (ZŠ Obchodná), 3. Kamila Rožoková (ZUŠ
Sečovce). Kategória II. stupeň ZŠ: 1.
Michal Labanič (ZŠ Svätej Rodiny).
Kategória kolektívne práce: 1. MŠ
Jarná a ZŠ Komenského 4, Ul. Nová,
2. ZŠ Komenského 4 – 2. A.
V sobotu oslavy pokračovali na
futbalovom ihrisku. V súťaži Hýbeme sa na kolesách v kategórii kolobežky zvíťazila Danielka Ďumbalová,

Na novom pódiu zažiarili aj folklórne skupiny.

Boje o medaily prebiehali na futbalovom ihrisku.

Foto na strane: (autor)

Knižnica v júli pozýva
Ťahákom osláv bol prelet historických lietadiel a ukážka bojov z 2. svetovej vojny.

...4. júla o 16.30 hod. Zo života solúnskych bratov - literárne pásmo o
živote sv. Cyrila a Metoda,
...9. júla o 9.00 hod. Slnko, hora volá - potulky prírodou,
...26. júla o 18.00 hod. Mikuláš Kasarda - večer poézie
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Na 2. ročníku divadelnej prehliadky Rozprávkové Sečovce hľadali aj ženíchov

V kultúrnom dome sa uskutočnil 2. ročník divadelnej prehliadky Rozprávkové Sečovce. Zúčastnili sa na nej literárno-dramatické skupiny zo ZŠ
Obchodná, ZŠ Komenského a Základnej umeleckej školy na Ulici Dargovských hrdinov.
Prehliadku otvoril súbor Hravosť a réžia: Dana Hruškociová. Návrhy
hudobná rozprávka Eleny Bakošovej
(scény, kostýmov...): K. Kutná, D.
ŽENÍCH PRE SLEČNU MYŠKU.
Hruškociová, Lucia Balická, Helena
Autorkou textovej časti je Katarína Glezová, Martina Glezová.
Kutná, hudobnej časti Juraj BegaSúbor Hravosť tvoria žiaci literárla. Réžia: Katarína Kutná. Pomocná no-dramatického odboru Základnej

Kytice a diplomy režisérkam jednotlivých predstavení odovzdal viceprimátor Ján Dobranský (vľavo). Po jeho ľavici: Veronika Čverčková, Katarína Kutná, Dana Hruškociová a Kvetoslava Vincenčíková.

Súbor Hravosť účinkoval v zložení: Rozprávačky: Laura Ferková, Sofia
Rozmanová, Slečna myška: Laura Lehončáková, Mama myška: Klára Funfrovičová, Otec myšiak: Lukáš Komjaty, Ženích myšiak: Oliver Domanič, Myšky:
Andrea Jane Kobylková, Zuzana Ferková, Slnko: Katarína Vargová, Dážď: Veronika Ferková, Vietor: Katarína Ferenčiková, Vrch: Soňa Valkošáková, Byvol:
Barbora Hričinová, Povraz: Tamara Glezová.
Snímky k článku:(autor)

Rozprávkový svet figurín

Pred troma rokmi sa v Školskom klube detí na Obchodnej ulici v Sečovciach
zrodil fantastický nápad. Vytvoriť rozprávkový svet figurín. Netrvalo dlho a
počas niekoľkých týždňov sa nám podarilo vytvoriť rôzne figuríny. Na ich
výrobu sme použili kartónové škatule, papier, farby, krepový papier, igelitové
vrecia, plastové fľaše... Vznikol farebný rozprávkový svet, kde si svoje miesto
našli slimáčiky, zajačiky, psíky, hady, lienky, motýle, húsenice, kvety i mravenisko. Osadili sme ich do exteriéru pred budovou školy.
(zš), snímka: (mj)

umeleckej školy na Ulici Dargovských hrdinov v Sečovciach. „Našim
cieľom je rozvíjať kreatívne myslenie,
emočnú inteligenciu a pestovať zmysel
pre dobro a krásu,“ uviedla Katarína
Kutná, vedúca odboru. „Táto rozprávka je výsledkom tvorivej činnosti
žiakov počas hodín práce v súbore. K
celkovému výsledku pomohla veľmi
dobrá spolupráca s učiteľom hudobnej výchovy Jurajom Begalom, ktorý
sa postaral o hudobné nahrávky a s
učiteľkou výtvarnej výchovy Luciou
Balickou, ktorá nám pomohla so scé-

nou a kostýmami. Všetci žiaci navštevujú Základnú školu na Obchodnej
ulici.“
O ďalších divadelných skupinách
aspoň stručne: - ZŠ na Komenského
ulici uviedla ľudovú rozprávku KOCÚR, KOHÚT A LÍŠKA, ZŠ na Obchodnej ulici predviedla UFŇUKANÚ ROZPRÁVKU Daisy Mrázkovej,
ZŠ na Obchodnej ulici sa predstavila
s hudobnou rozprávkou ŠARAPATKY ALEBO AKO IVAN NEVESTU
HĽADAL. V budúcich číslach sa o
nich dozvieme viac.
(mj)

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV, RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
MESTO SEČOVCE

pozývajú na eparchiálnu odpustovú slávnosť
k úcte sv. Cyrila a Metoda v dňoch 6. a 7. júla.

Sobota 6. júla:
16.30 hod. Svätý ruženec,
17.00 hod. Veľká večiereň,
18.00 hod. Akatist k sv. Cyrilovi a
Metodovi,
18.45 hod. Sprievod z chrámu na
námestie,
19.00 hod. Svätá omša na Námestí
sv. Cyrila a Metoda, celebruje Mons.
Stanislav Stolárik, kazateľ vladyka
Milan Chautur,
20.00 hod. videoprezentácia rehoľného spoločenstva – otcov redemptoristov,
21.00 hod. Modlitba chvál – hosť
Peter Lipták, Eucharistická adorácia

Nedeľa 7. júla:
6.30 hod. Svätý ruženec,
7.00 hod. Svätá liturgia (cirkevnoslovansky),
8.15 hod. Utiereň,
9.15 hod. Moleben k sv. Cyrilovi
a Metodovi,
9.30 hod. Akadémia k Roku Viery,
mládežnícky zbor z Čeľoviec,
9.45 hod. Sprievod z chrámu na
námestie,
10.00 hod. Slávnostná archijerejská svätá liturgia, slávnostný kazateľ
vladyka Cyril Vasiľ, arcibiskup a
sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi, Akatist, Myrovanie.

Hosťami Dňa Zemplína na Spojenej škole v Sečovciach aj tanečníci súboru Zemplín

Jedným z cieľov školského vzdelávacieho programu Spojenej školy
v Sečovciach je formovať u žiakov
kladný vzťah k rodnému kraju a
jeho tradíciám. Metódy a formy sú
rôzne, počnúc preberaním faktov
z učebníc, cez exkurzie po regióne,
súťaže či projekty. Deň Zemplína je
celoškolský projekt, ktorého piaty
ročník sa konal 3.júna 2013.
Tento deň sa od ostatných líši už
na prvý pohľad, keďže žiaci, učitelia aj nepedagogickí pracovníci majú
možnosť zmeniť svoj štýl obliekania
zo súčasného na tradičné. Mnohí túto
možnosť využili, obliekli si zemplínske kroje a vyučovanie prebiehalo

v nárečí. Spestrením podujatia boli
ukážky tradičných jedál, pripravené
žiakmi odboru kuchár - čašník, ktorý
sa v SOŠ v Sečovciach vyučuje.
K tradíciám nášho regiónu neodmysliteľne patria ľudová hudba, piesne a tance, ktorými spríjemnili deň
spolužiakom a učiteľom žiaci folklórneho a historického krúžku. Hosťami
organizátorov boli mladí tanečníci
folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec. Vyvrcholením bola spoločná
karička žiakov a učiteľov školy. Viac
na webovej stránke - www.gdusecovce.edupage.org.
Mgr. O. Ščerbová
Foto: Mgr. Ľ. Tejbus
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Kochanovce - stratená dedina detstva (29)
Viackrát sa v miestnej tlači aj publikáciách o Sečovciach spomína kochanovský Horňákov mlyn. Bývalí
majitelia – mlynári Horňákovi si do
akejsi pracovno – kronikárskej knihy zapisovali nielen denné pracovné
hlásenia, ale dozvieme sa z nej aj o
vývoji vlastných vzťahov k mlynu.
Tento vzácny vyše storočný materiál
našla dnešná generácia mlynárskych
potomkov, žiaľ, niektoré strany pohltil oheň „na podpaľki“; ale nájdu
sa aj pasáže, ktoré potešia záujemcov o kochanovskú históriu: „Pôvodne vlastnili bratia Jozef, Štefan,
Ján a Juraj Horňákovi (Hornyak)
mlyn, dom s pozemkami každý po
jednej štvrtine. V roku 1913 odkú-

pil Jozef od brata Jána jeho podiel
a Štefan od brata Juraja jeho jednu
štvrtinu. Takže Jozef a Štefan sa stali
vlastníkmi rovnakým dielom, t.j. každý vlastnil polovicu nehnuteľného
majetku. Štefan svoju časť prenajal
Kleinovi zo Sečoviec, ktorý mal najväčší záujem o vodný mlyn, ktorý bol
upravený aj na veterný pohon. Budova mlyna stála na konci terajšej
ulice Jozefa Horňáka v Kochanovciach. Neskôr na pozemku postavil
rodinný dom Pavol Boroš, t.č. je jeho
majiteľom Ján Winkler. Mlyn nebol
v celoročnej prevádzke, závisel od
vodných zrážok, v zime pri mrazoch
sa nemlelo. Aby sa dalo mlieť, keď
nebolo vody, bolo potrebné investo-

vať, kúpiť ešte jednu mašinu. Keď
sa Klein stal spoločníkom, doniesol
od Necelu jednu „22 – valcňu“, dal
stolárom k nej urobiť „piteľ“ a postaviť „mašinhaus“ (strojovňu) pre
8 motorov. Doviedol tiež strojníka a
dvoch tovarišov, ktorí pracovali cez
noc a Horňák s učňom mleli cez deň.
Táto spolupráca trvala len krátko,
lebo Štefan v novembri 1920 predal
svoju čiastku „Američanovi“ Sikorovi a jeho žene, ktorí mu vyplatili
61 tisíc. Sikora mal záujem od Jozefa
Horňáka odkúpiť aj druhú polovicu,
ktorý to odmietol. Postavil si pílu a
začal rezať aj dosky, pritom sa živil
tiež ako tesár. Sikora nemal záujem
robiť v mlyne spoločne, nakoniec sa

dohodli, že mlyn budú používať podľa rozpisu od 6.00 do 6.00 hod., každý striedavo po jednom dni. Vznikali
rôzne nezhody v rámci prevádzky, čo
malo za následok, že Sikora cestou
advokáta požadoval rozdelenie majetku s požiadavkou na celý mlyn
alebo dom a polovicu majetkov. Po
súdnych ťahaniciach v rokoch 1922
– 1925 Horňák získal dom a Sikora
mlyn, ale už nikdy sa v ňom nemlelo.
Medzitým sa Sikora pokúšal získať
mlyn aj tým spôsobom, že nahováral
Jána Horňáka, ktorý v roku 1913
predal svoju čiastku, aby ju predal
ešte raz jemu. Svedči o tom článok
v „KASSA UJSZÁG“ strana 3 z roku
1923.“
(mm)

Veronka Motýľová kedysi roznášala noviny a listy v najväčšom sečovskom rajóne

Bola som vedúcou brigády socialistickej práce
Takmer tridsať rokov pracovala ako poštová doručovateľka v najväčšom
sečovskom rajóne. Preto mala najvyšší plat – 3 500 korún. Noviny a listy
nosila v troch taškách. Jednu držala na rukách, ďalšie mala na chrbte a
na boku.
stupovať.“ Najťažšie sa jej po rajóne
chodilo v zime, kedy aj niekoľkokrát
spadla. Raz neďaleko Jánošíka. Tak
nešťastne, že ju museli ratovať.
„Vtedy som od bolesti hlasno kričala. Ako prvý ku mne pribehol Štefan
Korčmároš. Zavolal sanitku, ktorá má
odviezla do trebišovskej nemocnice.
Dali mi tam sadru.“ Jej spolupracovníkmi boli Jozef Sapara - chodil do
Zbehňova i Trnávky, Andrej Ferenčík, Andrej Ondirišin, Pavol Jusko,
Mária Homzová z Vojčíc a Kmecová.
Poštárky chodili v modrej rovnošate.
Pozostávala z nohavíc, košele a kabátika. V zime na hlave nosili teplú
čiapku tzv. ušanku.
Veronka Motýľová
V. Motýľová sa narodila 2. mája
1935 v Plechoticiach v rodine gazdu.
„Boli veľmi ťažké,“ spomína VeRodičia mali polia, starali sa aj o
ronka Motýľová rod. Nováková,
hospodárske zvieratá. Kupovali len
dnes dôchodkyňa. „Často sa mi pod
cukor, droždie či predmety osobnej
nimi podlamovali kolená. Práca bola
spotreby.
o to náročnejšia, že doručovateliek
„Chlieb sme piekli raz v týždni.
bolo málo, takže pri onemocnení niekDo murovanej pece sa vmestilo šesť
torej z nás sme sa museli navzájom za-

Centrum voľného času pozýva
1. júla o 10.00 hod. – otváranie prázdnin v CVČ, 3.-4. júla – Noc v centre,
6. júla o 9.00 hod. na ZŠ Komenského – Mini Football Cup, 7. júla – Turistická vychádzka – zraz o 7.50 hod. na autobusovej stanici, 10. júla o 10.00
hod. v CVČ – Stolnotenisový turnaj, 12. júla o 10.00 hod. - Strelecká súťaž,
13. júla o 9.00 hod. na ZŠ Komenského – Mini Handball Cup, 14. júla –
Turistická vychádzka do okolia Sečoviec – zraz o 7.50 hod. v CVČ, 20. júla
– výlet do Sárospataku
Bližšie informácie v Centre voľného času, tel.: 056/678 22 94, 0911 332
410, e-mail: cvcsecovce@hotmail.com

Denný prímestský tábor

Od 15. júla do 16. augusta sa v CVČ uskutoční Denný prímestský tábor, v pracovné dni v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod. v týždenných turnusoch. Pondelok sú na programe tvorivé dielne (šikovníček), v utorok kúpanie
(vodníček), v stredu netradičné športy (obratníček), vo štvrtok vychádzky do
prírody, v piatok športové hry a súťaže (olympionik). Poplatok je 3 € bez
stravy na deň, 5 € so stravou na osobu.
Bližšie informácie v Centre voľného času, tel.: 056/678 22 94, 0911 332
410, e-mail: cvcsecovce@hotmail.com

kusov. Nikdy sme nehladovali. Moja
mamka okrem každodennej práce
okolo gazdovstva chodila peši do
Sečoviec. Pratala i prala u Židov. Ja
som často navštevovala ujca Pavla, ktorý býval oproti Molnárovému
kaštieľu. Keď ma raz poslal po múku,
na chodníku ma zastavil majiteľ susedného obchodu. Prehovoril ma, aby
som si ju kúpila u neho. Viem, že mi
ju predal za menej peňazí, akoby som
musela zaplatiť v inom obchode.“
Vravievalo sa, že v kaštieli vládol neporiadok, všetko, čo na niečo kedysi
slúžilo, sa rozpadalo. Trhal sa aj čalúnený nábytok. Na svedomí ho mali
šantiace deti chudobných obyvateľov
kaštieľa. Hovorilo sa, že „po kaštiľu
pirie zaš ľita“.
Do Sečoviec sa vydala, keď mala
osemnásť. Svadba bola v jej rodnom
dome v Plechoticiach. Stačili im na to
dve izby. V Sečovciach najprv bývali
na Ulici Dargovských hrdinov. Keď
sa jej narodila dcéra, upratovala u
doktora Vargu, ktorý vo svojom dome
(kedysi stál na mieste dnešného zdravotného strediska) mal aj ordináciu.
Po roku 1950 pracovala ako upratovačka na pošte. Po šichte okopávala
vinice u bohatších Sečovčanov. Ak
chcela mať aj prasiatko, chodila na
družstevné. A tam ju odmenili zrnom.
Pekné spomienky sa viažu na jednodenné i viacdenné výlety. Sečovskí

poštári boli na Vinnom jazere, vo Vysokých Tatrách, na salaši pri Dargove
a inde. Napriek tomu, že absencia niektorého z doručovateľov znamenala
menšiu katastrofu, raz sa jej podarilo
dostať aj na liečenie. Do Ústí nad Labem cestovala bez súhlasu vedúceho
pošty. Nedalo sa nič robiť. Noviny i
listové zásielky roznášal namiesto nej
on. „Bola som vedúcou brigády socialistickej práce. Po liečení som už ňou
nebola,“
V. Motýľová bola kedysi aktívnou
členkou sečovského klubu dôchodcov.
Vychovala dcéry Vierku a Moniku.
Dcérka Jarmilka zomrela ako trojročná, Janík, známy sečovský hádzanár,
neprežil dopravnú nehodu. Na jeho
počesť sa každoročne v Sečovciach
konal Memoriál J. Motýľa.
Zaznamenal: (mj)

JánMotýľ

Letná jazyková škola

V dňoch 8. – 12. júla sa na ZŠ Obchodná uskutoční Letná jazyková škola
SUMMER ENGLISH SCHOOL. Každý deň v týždni je zraz od 8:30 hod.
do 8:55 hod. v budove školy alebo v záhrade za jedálňou.
Vyučovanie anglického jazyka s desať minútovými prestávkami začne o 9.00
hod., skončí o 12.00 hod. Po obedňajšej prestávke, ktorá bude trvať od 12.15
hod. do 12.45 hod., sú na programe workshopy v anglickom i nemeckom jazyku, DVD, hry, počítače, loptové hry (futbal, volejbal, hádzaná, basketbal), tenis, stolný tenis, floorball, aerobic, módna prehliadka, branný pretek, bowling,
súťaž Miss a Mister a mnoho ďalších zaujímavých aktivít.
Cena pre žiakov ZŠ na Obchodnej ulici je 35 €, pre žiakov z iných škôl
42 €. V cene sú desiata, obed, olovrant, pitný režim, vyučovanie anglického
jazyka, pomôcky. Viac informácii na tel. čísle: 056/678 26 41, www.zsobchodsec.stranka.info.
(zš)
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Do stodoly stojacej na dvore neobývaného rodinného domu v obci
Trnávka sa vlámal O. L. Ukradol kovový rebrík a drevo. Majiteľke domu
M. T. spôsobil škodu vo výške 20 €.
Do stodoly sa dostal po vylomení drevených dverí.
V drevenej búde stojacej na dvore
rodinného domu J. J. v Sečovciach kradol A.G. Odcudzil starú železnú násadu
motyky, ktorú vložil do igelitovej tašky.
Keď ho pri odchode z dvora pristavila
majiteľka domu a uvedenú násadu mu
zobrala, zahnal sa na ňu rukou, v ktorej držal malú zelenú plastovú fľašu.

Následne poškodená z obavy útoku na
jej osobu vošla do svojho domu. Prípad
realizuje Odbor kriminálnej polície
Trebišov a vo veci bolo začaté trestné
stíhanie a vznesené obvinenie. Páchateľa umiestnili do Cely predbežného
zadržania OR PZ Trebišov.
Neznámy páchateľ kradol v spoločnosti s ručením obmedzeným Green
Baron sídliacej na Hlavnej ulici v
obci Hriadky. Do predajne spomínaného záhradného centra vošiel cez
otvorené dvere a z neuzamknutej pokladne odcudzil 775 €.
OO PZ Sečovce

Štyri deti vykradli škôlku

Miestni chlapci vo veku od osem do desať rokov „zavítali“ do škôlky Na
Ulici Novej. Odniesli si rôzne hračky, kuchynský riad a hygienické potreby.
Škody po ich návšteve vyčíslili na 250 €. V krátkom čase policajti malých
zlodejov vypátrali. Vzhľadom na vek sa však obvineniam vyhli, nie sú totiž
trestne zodpovední.
Zdroj: INTERNET

Novinky vydavateľstva Ikar

Bola presvedčená, že jej je súdené žiť v malom
meste s malými ambíciami. Nosila nemožné šaty, obhrýzala si nechty, bola smiešne priehľadná a vlastné
emócie ju doslova valcovali. Do jeho života vtrhla
ako farebná búrka. Daroval jej šesť mesiacov, ani o
deň viac. Potom sa rozhodol zomrieť. Život na vozíčku nenávidel viac než ju dokázal milovať.
Lou Clarková mala dvadsaťšesť rokov, keď sa stala opatrovateľkou Willa Traynora, charizmatického,
mladého muža. Kedysi dravý obchodník zbožňoval
svoju prácu, vášnivé cestovanie a obklopoval sa krásnymi ženami. Vedel oceniť kvalitné víno, počúval
vážnu hudbu a nenávidel americké komédie. Jeho vysnívaný život však zmenila dopravná nehoda, a odvtedy sa bez pomoci iných
nedokáže ani napiť z pohára. Z dobrodruha sa stal invalid, ktorý sa uzavrel do
vlastného sveta, a jeho myseľ čoraz nástojčivejšie nahlodávajú myšlienky na
smrť. Pri Willovi sa vystriedalo niekoľko asistentiek a žiadna nevydržala dlhšie ako pár dní, kým neprišla Lou. Tá mu vtrhne do života ako farebná búrka.
A ani jeden z nich nevie, že jeden druhého navzájom navždy zmenia. Román
„Predtým ako som ťa poznala“ sa vás hlboko dotkne. Ak budete v rukách držať
túto knihu, skúste ju čítať srdcom. Nedajte sa oklamať ružovou obálkou!
Kedy ste sa naposledy schuti a nahlas smiali pri
čítaní knihy? S bestsellerom Storočný starček, ktorý
vyliezol z okna a zmizol sa zabávať určite budete.
„Storočný starček“ sa stal hitom v mnohých krajinách, v Nemecku doteraz predali dva milióny kusov, vo Francúzsku, Holandsku a Taliansku sa ocitol
na najvyšších priečkach predajnosti. „Storočného
starčeka“ preložili do 35 jazykov, teraz vychádza v
slovenskom preklade. Lekári tvrdia, že smiech lieči,
uvoľňuje napätie, zlepšuje fyzický i psychický stav
človeka a dokonca vraj predlžuje život. Siahnite po
knihe „Storočný starček“ ...a smejte sa.
Čo si najviac želá človek, ktorý má krátko pred
oslavou svojich stých narodenín? Zrejme dožiť život v pokoji a mieri. To však
neplatí pre Allana Karlssona, hrdinu tejto knihy. Ten totiž krátko pred plánovanou oslavou, na ktorú majú prísť najvyšší predstavitelia mesta a médiá,
zmizne. Jednoducho sa zoberie, vylezie z okna domova dôchodcov a len tak v
papučiach, s drobnými vo vrecku utečie. Kúpi si lístok na prvý autobus idúci
nevedno kam. Zhodou náhod sa mu podarí ukradnúť kufor, v ktorom nájde
päťdesiat miliónov. Po Allanovi začne pátrať polícia a snažia sa ho dostať
aj gangstri, ktorým kufor s päťdesiatimi miliónmi patril. No hoci má Allan
rovnú stovku, je vo forme a úspešne všetkým uniká... Jonas Jonasson vo svojom románe píše o jednom veselom úteku a tiež o šialenom životnom príbehu
zanovitého muža, ktorý sa síce nikdy nezajímal o politiku, no napriek tomu
bol vždy nejako zapletený do veľkých historických udalostí 20. storočia. Ešte
ako mladík večeral so Stalinom, zabránil atentátu na Churchilla, kamarátil sa
s Trumanom, zachránil tretiu ženu Mao Ce-tunga... „Storočný starček“ je plný
absurdného, nečakaného, ale geniálne vypointovaného humoru. Allan Karlsson má za sebou bohatý život, plný dobrodružstva. A presne taký chce mať aj
záver života. Bláznivá kniha prekoná všetky vaše očakávania

V dňoch od 14. - 19. mája žiaci ZŠ Obchodná navštívili Londýn. Po
pomerne dlhej a trochu aj úmornej ceste autobusom, ale aj trajektom cez
Lamanšský prieplav čakalo na nich samotné hlavné mesto so všetkými
svojimi krásami a zaujímavosťami.
Prehliadka mesta začala v Britskom prírodovednom múzeu. Po
ňom prišlo na rad Múzeum Viktórie
a Alberta, deti obdivovali Westminsterský palác a Westminster Abbey,
Trafalgarské námestie. Na Námestí
Picadilly Circus ich očarilo vystúpenie černošskej tanečnej skupiny.
Veľmi zaujímavá bola jazda na Londýnskom oku. Po nej si prezreli 3D
film o londýnskych kultúrnych pamiatkach a poprechádzali sa v Hyde
Parku. Pozorovali výmenu stráží
pred Buckinghamským palácom a
obedovali ako králi – v samotnom
kráľovskom St. James Parku parku.
Pri Temži si prezreli Tower fo London – v minulosti väzenie pre krá-

ľov a kráľovné. Pri poslednom moste pred ústím Temže do Atlantického
oceánu Tower Bridge sa občerstvili
kávou v Starbakse. Obdivovali najvyššiu budovu Európskej únie Shard
– črep či Gerkin – uhorka, ale aj
nultý poludník v Greenwichu, svetoznámy Big Ben, na štadióne Old
Trraford si kúpili drobné suveníry
v Chelsea fan shop. Svojou nádherou nás ohúrila katedrála sv. Paula a
most Millennium. Užili si nákupy na
Oxford Street, zašli do múzea voskových figurín Madame Tussauds.
Poslednou zastávkou bolo malé vidiecke a historicky významné mestečko Canterbury.
Andrea Záhradníková

Najdôležitejší gól dal Lastomíru
V poslednom zápase dorastencov FK Slavoj Sečovce na domácom trávniku porazil Parchovany 13:2. Od začiatku hrali s odhodlaním zvíťaziť. S
ich výkonom bol spokojný aj tréner Ján Serbin.
Autorom
piatich gólov a
hviezdou zápasu bol útočník
Paťo Sopata.
Na otázku, ktorý z gólov mu
najviac utkvel
v pamäti, odpovedal: „Bolo
to sólo po pravej strane, keď som za
sebou nechal troch obrancov. Brankára som si zasekol a loptu do brány
posunul ľavou nohou.“
Ťapo (ako mu hovoria kamaráti)
odohral všetky zápasy v drese dorasteneckého tímu, ale aj v drese
„áčka“. „Bolo ich 52,“ konštatuje.

„Celkovo som dal 45 gólov, na mnohé ďalšie som prihrával.“ Podľa
jeho slov, najlepší zápas sezóny Sečovčania odohrali v Parchovanoch,
kde cestovali desiati. Napriek tomu
zvíťazili 7:4. A najdôležitejší gól?
Dal ho v zápase mužov FK Sečovce – Lastomír. „Vtedy sme zvíťazili
1:0.“
P. Sopata sa narodil 9. marca 1995.
Jeho prvým trénerom v prípravke bol
Milan Siksa. Neskôr hral za žiakov v
Michalovciach. Ešte rok bude platným hráčom dorasteneckého kádra.
Ako priznal, resty má v kondičke,
ktorú si bude v najbližších týždňoch
zlepšovať individuálnym behaním
po Plechotickej ulici. M. Javorský

Blahoželali sme
mladomanželom
Erik Béreš a Ing. Miroslava Semanová, Michal Franko a Silvia Juhásová, Ján Katrenič a JUDr. Anna
Vojtková, Jaroslav Majorský a Mária Bugošová, Milan Mojžiš a Mgr.
Adriana Lukáčová, Dalibor Saban a
Anna Gálusová, Peter Šamu a Terézia

Stropkaiová
Narodené deti
Sofia Faková, Timotej Ján Schneider, Karin Halapinová, Jenifer Adamová, Melánia Sofia Dučáková, Sofia Muľarová, Dana Kotľarová
Navždy nás opustili
Ján Barna (1952), Michal Jacko
(1931), Michal Dobranský (1928)
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Gaudium získalo bronz
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V polovici júna sa na plážovom ihrisku ZŠ Obchodná uskutočnil 1. ročník
Cyrilo-metodského putovného pohára zmiešaných družstiev v plážovom volejbale. Zúčastnilo sa na ňom 8 družstiev. Hralo sa 2 chlapci +2 dievčatá. Finále:
Gymnázium Trebišov - N. Ruskov III 2:0, o 3. miesto: Gaudium Sečovce - N.
Ruskov - Dobrodružstvo 2:1. Zvíťazilo Gymnázium Trebišov pred N. Ruskovom III a Gaudiom Sečovce. Program spestrili roztlieskavačky zo ZŠ Obchodná.
Turnaj zorganizovali: Komisia pre mládež pri Košickej eparchii a OZ Gaudium
Sečovce.
(red.)

Centrum voľného času Sečovce v spolupráci so ZŠ Komenského Sečovce
pri príležitosti podujatia Dni mesta Sečovce zorganizovali 22. ročník olympiády žiakov 1. – 4. ročníkov ZŠ v ľahkej atletike. Zúčastnilo sa na nej okolo
300 malých športovcov z týchto škôl: ZŠ Komenského, ZŠ Obchodná, ZŠ
Svätej rodiny, ZŠ Vojčice a ZŠ Zemplínska Teplica. Prví traja pretekári v každej disciplíne boli ocenení diplomami a medailami.
Snímka: M. Javorský

Spojená materská škola na Jarnej ulici, Centrum voľného času a ZŠ Komenského pripravili 13. ročník olympiády predškolákov z MŠ v ľahkej atletike. Ich úlohou bolo absolvovať štyri disciplíny - beh na 40 m, skok do diaľky,
hod tenisovou loptičkou, beh na 120 m, každá z disciplín sa bodovala zvlášť.
Po sčítaní bodov zvíťazil Vladimír Kolesár (MŠ Obchodná) pred Samuelom
Vargom (MŠ Jarná) a Filipom Jančíkom (MŠ Obchodná). Medzi dievčatami
dominovala Lea Dúbravcová. Na druhom mieste skončila Aneta Domaničová, na treťom Simona Holomanová (všetky MŠ Obchodná). Text a foto: (mj)

Sečovské športové piatky

Cvičia pre zdravie a radosť z pohybu. Takto by sa dala charakterizovať aktivita žien, ktoré sa každý pondelok a štvrtok o 19.00 hod. stretávajú v areáli
ZŠ Obchodná. Organizátorke Eve Jakimovej svojimi radami výdatne pomáha
Ľudmila Šaššáková.
Text a foto: (mj)

Mesto Sečovce a Centrum voľného času pripravilo súťaž
v účasti Sečovské športové piatky (SŠP). Doposiaľ sa do nej
zaregistrovalo 51 osôb. Zraz je o 19.00 hod. na Plechotickej
ulici (na mostíku cez potok Ternava). Priebežné poradie:
Jedenásť účastí: Peter Stanko, Michal Rusnák, Mikuláš Tóth,
desať účastí: Marta Nízka, deväť účastí: Lucia Raniaková,
osem účastí: Marta Danková, sedem účastí: Michal Raniak,
Braňo Soták, Jana Vasilišinová, šesť účastí: Martin Rusnák, Jana Vojtašovičová,
päť účastí: Jozef Raniak, Mária Sotáková, Zdeno Jenčík, Dudičová, štyri účasti:
Kristína Šintajová, Viera Simočková, Lukáš Simočko a Katarína Magyarová.
Do súťaže sa
zapojili aj žiaci
2. A triedy ZŠ
Komenského
(na
snímke).
Ako informovala
učiteľka
Marta Danková, deti v piatky
(10. a 24. mája)
v areáli školy absolvovali
ľahkoatletický
viacboj a akciu „Oco, mami, cvičte s cov. Piati z nich (hneď na druhý deň
nami“.
– v sobotu – pozn. red.) štartovali v
Možnosť získať bonus počas pod- hlavnej kategórii minimaratónu o Poujatia Dni mesta využilo 13 športov- hár primátora mesta Sečovce. (mj)

Po poslednom víťazstve 2:0 (v nedeľu 16. júna) doma nad Parchovanami,
obsadili futbalisti Slavoja Sečovce 10. pozíciu zo 14 celkov 6. ligy Skupiny
JV. Ide o jedno z najhorších umiestnení za ostatné roky.
„S Palínom sme doma hrali na jednu
dvoma nasledujúcimi gólmi.
bránu, napriek tomu sme prehrali 0:1.
Snažili sa dať čo najviac možností
Smoliarsky zápas bol takisto doma
vlastným odchovancom, hlavne tým,
s Nacinou Vsou - prehrali sme 1:2,“
ktorí začínali ako žiaci. Niektorých
tvrdí Milan Siksa, tréner áčka. Ak by
tréner M. Siksa viedol v prípravkách,
boli výsledky opačné, skončili by,
neskoršie si našli miesto v áčku. Boli
podľa neho, v strede tabuľky. Vonku
to: D. Sivák, J. Sitár, P. Sopata, Š. Prisi niekedy vypracovali viac šancí, ako
staš, N. Mihok, M. Mihok. Vekový
doma. Prehrávali však vlastnými chypriemer mužstva je veľmi nízky – 21
bami, zrádzala ich koncovka. Aj narokov. Najstarším je M. Koreň (28 r.),
priek prehre vonku s lídrom Veľkým
najmladším M. Mihok (16 r.). NajHorešom, odohrali najlepší zápas v
lepší hráči odchádzajú preč, prípadne
sezóne. Za stavu 1:1 ich arbiter odpílil
neštartujú za Slavoj. Nutné je doplniť

mužstvo skúsenými a výkonnými futbalistami, popri nich môžu futbalovo
vyrásť vlastní odchovanci.
„Oproti minulosti je kvalita súťaže
značne nižšia. Prevažuje kvantita dostatočný počet hráčov - oproti ich
kvalite. V 4. a 5. lige dával náš útok
veľa gólov, teraz bol po Plechoticiach
najslabší v súťaži. Ale ani obrana neexcelovala, dostala veľa gólov. Prvý
tréning pred novým ročníkom začne
4. júla, majstrak potom 11. augusta,“
spresnil tréner.
(jom)
Najkrajší gól zápasu Sečovce - Parchovany vsietil z priameho kopu Šimon Sabol.
Snímka: Internet

V 6. lige začína prevažovať kvantita nad kvalitou
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