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Mesiac úcty k starším by mal trvať po celý rok

Na oslavách v klube zablahoželal dôchodcom aj primátor
V Klube dôchodcov sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším konalo slávnostné posedenie. Otvorila ho vedúca klubu Ružena Kratochvílová, ktorá
prítomným starenkám a starčekom zaželala pevné zdravie a pokojnú jeseň
života. Primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát sa dôchodcom poďakoval za obetavú prácu, za lásku, ktorú rozdávajú svojim deťom, vnúčatám. Zaželal im ešte mnoho krásnych chvíľ medzi svojimi najbližšími.
„Mesiac úcty k starším by sme si mali pripomínať každý týždeň,“ povedal.

V kultúrnom programe sa najprv
predstavili žiaci a žiačky zo Základ-

JESEŇ NIE JE
LEN O CHRÍPKE

Vrahyňa leta, žiarlivá jeseň,
vláči so sebou kufor s filmom
o kúpaliskách,
o jazerách,
o moriach,
o opálených lýtkach
dvoch dorasteniek.
Dráždivá jeseň neberie ohľad
na nikoho...
Od každého vyberá eurá
za vtáčí zob,
za pivečko.
A prečo nie za chladivý
v z d u ch?
Jozef Madár

nej umeleckej školy na Ulici Dargovských hrdinov. Po nich sa pred
vďačné publikum zoradil Detský
folklórny súbor Pavička.
„Naši milí dedkovia aj babičky! Ja vás tu dnes pekne zdravím v
mene detí z Pavičky. Aj ostatných
hostí srdečne my zdravíme, aby ste
sa zabavili, zo srdca vám želáme,“
povedali v úvode a pokračovali: „A
my sme vám starkí milí, aj pesničky
pripravili. Pretože vás radi máme,
od srdiečka vám ich zaspievame.“
Nasledovali piesne „Prišol mi
ohľedňik“, „Paradnam dzivočka“,
„Hej, pobiľi me včera“, „Ňebudzem
dobri, ňebudzem“, „Horela sosna“
či „Rosla šľivka“. Na záver preriekli: „Deduško a babička, my vás
radi máme, zdravie, šťastie, lásky
veľa zo srdiečka želáme.
A že všetci sa tu radi máme, spoločne si zaspievajme. „U Šečovci
dobre, hojaja...“
(mj)
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Voľby do najvyšších orgánov Matice slovenskej v Martine sú príležitosťou k vitalite matičného hnutia aj v našom meste
Dňa 18. 10. 2013 sa Miestny odbor Matice slovenskej v Sečovciach spolu
s Odborom Mladej Matice podieľal účasťou delegáta MO MS a zástupcu
delegáta OMM na voľbe predsedu MS a členov výboru MS. Predsedom
Matice slovenskej sa vďaka voličským hlasom presahujúcim nadpolovičnú
väčšinu stal Ing. Marián Tkáč, PhD. Za členku výboru MS, najvyššieho
výkonného orgánu MS, bola zvolená Sečovčanka Mgr. Ingrid Lukáčová.
Na otázku, ako si predstavuje matičnú činnosť v našom meste a čo pre ňu
môže urobiť, odpovedala: „Voľby do
najvyšších orgánov MS v Martine sú
príležitosťou k vitalite matičného hnutia aj v našom meste. Vážim si prácu
a konkrétne výsledky tých ľudí, ktorí
to s kultúrou (kultúra ako maximum
bytia človeka v spoločnosti) mysleli a
myslia úprimne, ktorí sa priamo bez
nároku na obdiv či honorár podieľali
a podieľajú na jej prezentácii, zveľaďovaní a tvorbe, na jej smerovaní
k dobru a kráse. Ako Slovenka som
stotožnená s kresťanskými morálnymi hodnotami a objíma ma radosť,

ak vidím tieto hodnoty pretavené do
ľudského diela. Na ich pevnom podklade som počas dlhoročnej práce
učiteľky slovenského jazyka a filozofie
na strednej škole pestovala vzťah mládeže k hodnotnej literatúre a podnecovala ich k vlastnej literárnej tvorbe,
ale aj k spoznávaniu pestrých súčastí
našej kultúry, upevňovala vlastenecké
cítenie... Ako poetka som spolupracovala a udržiavala kontakt s poprednou
kultúrnou inteligenciou na Slovensku i
v zahraničí, neváhala som ich pozvať
medzi mladých ľudí. Po úspešnom
konkurze na pozíciu riaditeľky Domu
MS v Michalovciach mi bolo jasné,

Mesto Sečovce pozýva
...10. 11. 2013 o 17.00 hod. (nedeľa) do kultúrneho domu – FRANTIŠEK NEDVĚD SO SYNOM A KAPELOU, vstupné do 5. 11. – 10 €,
od 6.11. – 14 €
...16. 11. 2013 o 10.00 hod. (sobota) do Športovej haly – O ZLATÚ
PUTŇU TOKAJA – medzinárodná súťaž v tanečnom športe, GALAPROGRAM začne o 19.00 hod.
...20. 11. 2013 o 11.00 hod. (streda) do Obradnej siene MsÚ – RUŽE
MOJEJ DUŠE
...25. 11. 2013 v čase od 8.00 do 11.00 hod. do kultúrneho domu – MATIČNÁ KVAPKA KRVI

že musím prezentovať kultúru rôznych druhov z rôznych
oblastí. Premýšľala som, ako
ju ponúknuť, aby očarila, zveľadila ducha, otvorila oči do
srdca... V tomto duchu som sa
snažila obohatiť kultúrny život aj Sečovčanom. Pokúšam
sa o to aj teraz spolu s pracovníkmi v oblasti kultúry na
MsÚ v Sečovciach, ale aj ako
matičiarka s členmi MO MS a
OMM. Spôsob, ako, skultúrniť, humanizovať či povýšiť
Na snímke zľava J. Čižmárová, I. Lukáduchovnú podstatu človeka k
čová, K. Franková
Snímka: (ms)
dobru je fundovanejší, ak je tu
možnosť dobrej spolupráce s Maticou
ličku“. Vnímam to s nadhľadom, že aj
slovenskou, s odborníkmi a zanietetakýto boj dobra so zlom ovplyvňuje
nými členmi, čo sme v Sečovciach už
kultúru, ktorej cieľ je iba jeden – preniekoľkokrát využili. Výhovorky, že sa
meniť zlo na dobro.
kultúra vôbec nedá robiť pri nedostatZo svojho vnútorného presvedčenia,
ku financií, pre mňa neplatia. Stále ma
ale aj z pracovnej pozície či matičnej
ženie dopredu viera v to, že z nášho
angažovanosti môžem povedať, že
Slovenska aj z Matice slovenskej nematičná činnosť v našom meste bude
vymiznú obetaví a talentovaní ľudia,
pokračovať, ak sa o to spoločne privzdelanci, umelci, schopní neobmečiníme. Nejde tu len o spoluprácu
dzene tvorivo plniť svoje poslanie bez
členov MO MS, OMM, Mesta Sečovce
nároku na financie. Tí praví svoje poči MS, ale o spoluprácu nás všetkých,
slanie cítia a konajú v prospech iných
ktorí máme úprimnú snahu i danosti
aj napriek prekážkam tých, ktorí nie
pracovať v záujme nášho kultúrneho
sú schopní pochopiť zmysel ich činorastu. Tým pomôžeme plniť fundarodosti, preto závidia, maria dobré
mentálne zámery Matice slovenskej,
úmysly a produktívne činy pletkami,
ktoré nevznikli náhodou, ale vyklíčili
sťažnosťami, ohováraním a výsmez nárokov inteligencie na slovenskú (i
chom, boja sa o svoju prestíž či „stoslovanskú) duchovnosť.“
(red.)

Sečovskí gymnazisti v Buenos Aires na XIV. ročníku modelovej medzinárodnej situácie UNESCO

Podujatie organizovala inštitúcia INSTITUTO JOSE HERNANDEZ, častní na rokovaní.
podporené UNESCOM a zabezpečené Národnou Komisiou pre spoluprácu
Účastníci sú v úlohe reprezentantov
s UNESCOM, vládnymi a mimovládnymi organizáciami v medzinárodnom, určitej pridelenej krajiny. Ich úlohou
národnom a regionálnom rozsahu. Išlo o aktivitu určenú pre študentov od je poukázať na záujmy, kultúru a
14 až 19 rokov s cieľom umožniť im spolupracovať a rozpracovať zadané
zvláštnosti krajiny, ktorú reprezentutémy s dôrazom na využitie demokratických hodnôt ako napr. mier, toleranjú. Jadrom tejto simulácie UNESCA
cia, rešpekt, kooperácia a rôznorodosť.
je, aby mali priestor rokovať a vyjedde. Každá krajina je reprezentovaná
Cieľom stretnutia bolo rozprávať o
celosvetových problémoch, ktoré nás delegáciou 4 alebo 7 študentov. Naša návať, aby mali možnosť naučiť sa a
trápia a najmä nájsť primerané mož- delegácia bola 4-členná, pozostávala pochopiť, že súčasnosť a budúcnosť
nosti, ako ich vyriešiť alebo zmierniť. z 3 delegátov a 1 ambasádora. Dele- krajín a sveta vôbec musíme chápať
gáti pracovali v komisiách: kultúrna ako celok. Táto simulácia UNESCA
Každý študent mal možnosť prezentovať svoje stanovisko k jednotlivým a vzdelávacia, spoločensko-vedná, nemá za úlohu podporovať súťaživosť
témam. Od študentov sa očakávalo prírodovedecká. Úlohou ambasádora medzi jednotlivými členmi, ale má za
bolo zastupovať delegátov. Ambasá- úlohu poukázať na rôznorodosť – kulovládanie cudzieho jazyka, znalosť
dor je člen delegácie, ktorý si podľa túr, postojov, názorov, má naučiť mlaproblematiky týkajúcej sa tém jednotlivých komisií, ako aj znalosť pome- dôležitosti témy a záujmov krajiny dých ľudí rešpektovať názory iných.
vyberá v ktorej komisii a kedy sa zúRokovania trvali od 2. – 5. okrov krajiny, ktorú reprezentovali.
Simulácia UNESCA sa konala už
14. rok. Miestom podujatia je stále
INSTITUTO JOSE HERNANDEZ
v Buenos Aires. Je to vzdelávacia a
kultúrna udalosť, počas ktorej sa majú
študenti možnosť naučiť a vyskúšať,
ako UNESCO funguje, v čom spočíva jeho práca. Účasť na tomto podujatí im umožňuje pochopiť globálne
udalosti. Študenti vystupujú na tomto
podujatí ako zástupcovia konkrétnej
krajiny. Očakáva sa od nich, že ovládajú pravidlá rokovania a ich verbálny
prejav je na vysokej úrovni.
Základom je kooperácia a dohoda. Každý študent musí pochopiť, že
najdôležitejšie je hľadať riešenia spoNaša delegácia s tlmočníčkou zo španielčiny do angličtiny.
Snímka: (sš)
ločných problémov a dospieť k zho-

tóbra 2013. Záverom simulácie bolo
schvaľovanie rezolúcie, ktorá bude
použitá ako materiál pre kanceláriu
UNESCO v Paríži.
Konferencie sa zúčastnili študenti
stredných škôl z Argentíny, Ekvádoru, Paraguaya, Uruguaya, Nemecka, Ruska a Slovenska. Slovenskú
republiku po tretíkrát reprezentovali
študenti Gymnázia v Sečovciach Barbora Ciberejová (VI.O), Július Čižmár
(VI.O), Aneta Andrejčáková (II.G)
a Martina Pitrovská (II.G). Naša
slovenská delegácia reprezentovala
Kubu, ktorá nám bola pridelená organizátorom podujatia. Návrh našich
študentov v oblasti vzdelávania a kultúry, týkajúci sa využívania internetu
mladými ľuďmi na Kube, bol schválený všetkými delegátmi a dostal sa
do záverečnej rezolúcie. Tento návrh
predniesla Barbora Ciberejová.
Konferencia trvala 4 dni. Náš pobyt
v Buenos Aires trval 9 dní, ktoré sme
trávili v argentínskych rodinách. Našli
sme si skutočných priateľov. Ukázali
nám tie najkrajšie miesta hlavného
mesta. Keď sme opúšťali Argentínu,
naši argentínski priatelia nám poslali
správu: „Keď vaše lietadlo opustilo
Argentínu, nad naším mestom sa zatiahla obloha.“
Viva Argentina, Viva Buenos Aires,
nech naše priateľstvo vydrží navždy.
Mgr. Marek Marjov

SEČOVČAN

STRANA 3

Na slávnosti v Kolíne nad Rýnom sa propagovalo Mesto Sečovce, maratón rokovaní s tamojšími podnikateľmi bude pokračovať

Nemci v Sečovciach zriadia stolársku dielňu, stroje za 30 000 € už nakúpili

Štrnásteho septembra sa v Kolíne
nad Rýnom uskutočnila slávnosť
na podporu Rómov bývajúcich na
osade v Sečovciach. Konala sa pod
záštitou združenia Kellerladen.
Zúčastnil sa na nej primátor Mesta
Sečovce MVDr. Jozef Gamrát.
„V Nemecku som bol na pozvanie
združenia Kellerladen,“ uviedol
primátor. „Slávnosť bola veľkolepá. Propagovalo sa na nej Mesto
Sečovce, poukázalo sa na nej na život Rómov v Sečovciach. Zúčastnili
sa na ňom podnikatelia, regionálni
politici, sponzori, s ktorými sme rokovali o možnostiach pomoci našim
Rómom. Pri hľadaní investorov sme
stále narážali na nepripravenosť
mesta na podnikanie, pretože nemáme priemyselný park. Renomované firmy, ktoré by si v Sečovciach
mohli zriadiť svoje pobočky, však
potrebujú podmienky a stimuly, čo
my im zabezpečiť nemôžeme. Naše
rokovania boli vecné, konštruktívne

a nevylúčili sme možnosť ich pokračovania. Po projekte stolárska
dielňa, ktorý sa už realizuje, sme
sa rozprávali aj o iných projek-

toch, ktoré by umožnili zamestnať
sa nielen Rómom, ale aj občanom
Sečoviec. Načrtli sme myšlienku
konferencie, ktorá by sa uskutočnila

v Sečovciach. S cieľom poukázať na
možnosti investovania, podnikania,
a tak vytvorenia nových pracovných
miest v našom meste. Argumenty
prítomných, že dnes je to všade ťažké, boli síce pravdivé, avšak sami
Kolínčania priznali, že v Nemecku
tento krízový stav až tak nepociťujú.
Dostali sme veľa ponúk na charitatívnu pomoc pre sociálne slabšie
skupiny, dohodli sme si podmienky
varenia polievok pre deti z osady na
rok 2014, spôsob financovania tohto
projektu, Nemci nám prezentovali
nakúpené stroje pre stolársku dielňu za 30 000 €. Je potešiteľné, že
o našu spoluprácu prejavili záujem
aj nemecké médiá a že pomoc prisľúbil aj Generálny sekretár Rady
pre Rómov a Sintov Romani Rose.
O ďalších možnostiach spolupráce
budeme rokovať počas najbližšej novembrovej návštevy našich priateľov
z tejto krajiny v Sečovciach.“
Zaznamenal: (mj), snímka: (do)

Keďže v meste Sečovce prebieha separovaný zber komunálneho odpadu, prosíme najmä obyvateľov bytoviek, aby odpad z domácností triedili na jednotlivé zložky (papier, plast, sklo, tetrapack a ostatný komunálny odpad) a nie ho vhadzovali netriedený do kontajnerov. Mesto totiž
zmiešaný odpad musí opätovne dotrieďovať na zbernom dvore a veľmi
znečistený odpad musí odviezť na skládku do V. Ozoroviec. Zároveň
prosíme občanov, aby plastový odpad (kelímky od jogurtov, nátierok,
sáčky...) po použití aj umyli, pretože umytý plast vie mesto predať ďalším oprávneným organizáciám a získať tým ďalšie finančné prostriedky. Za porozumenie ďakujeme.
Stromy
Podľa zákona o ochrane prírody a
Keďže 1.10. začalo obdobie vegekrajiny č. 543/2002 Z. z. v znení nesk.
tačného pokoja, je možné uskutočpredpisov pri výrube drevín na MsÚ
ňovať úpravy drevín a výrub drevín.
je potrebné: a) predložiť žiadosť o

vydanie súhlasu na výrub dreviny,
b) predložiť doklad o liste vlastníctva pozemku, na ktorom sa príslušná
drevina nachádza, c) uhradiť správny
poplatok za žiadosť o vydanie súhlasu
na výrub drevín vo výške 10 € fyzická osoba a vo výške 100 € právnická
osoba.
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do
40 cm, meraným vo výške 130 cm nad
zemou, a krovité porasty s výmerou
do 10 m2 alebo pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba
nových ovocných drevín uskutoční
do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
alebo na stromy s obvodom kmeňa do
80 cm, meraným vo výške 130 cm nad
zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
Ten, kto z dôvodov uvedených v
odseku b) a c) drevinu vyrúbal, je
povinný túto skutočnosť písomne
oznámiť orgánu ochrany prírody a zároveň preukázať splnenie podmienok

na výrub drevín najneskôr do piatich
dní od uskutočnenia výrubu. Žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub drevín je
možné stiahnuť z mestskej stránky
www.secovce.sk v sekcii Tlačivá
Spaľovanie trávy
Keďže v súčasnosti pribúda občanov, ktorí odpad zo záhrad spaľujú
a tým ohrozujú životné prostredie,
Mestský úrad v Sečovciach oznamuje občanom mesta, že v zmysle § 127
Občianskeho zákonníka, ustanovenia
§ 2 VZN č. 6/1992 o ochrane zelene
na území mesta a Zákona č. 314/2001
o ochrane pred požiarmi, sa na celom
území mesta Sečovce aj v nočných
hodinách ZAKAZUJE vypaľovanie
trávy a neorganizované spaľovanie
lístia a zvyškov rastlín v domácnostiach, na verejných priestranstvách,
komunikáciách a chodníkoch... Za
porušenie tohto nariadenia v rozpore
so zákonom môže správca poplatku
občanom mesta uložiť peňažnú pokutu.
(red.)

Primátor mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát sa v Nemecku stretol s rehoľným bratom z opátstva Maria Laach Lukasom Ruegenbergerom.

Mesto Sečovce upozorňuje na potrebu triedenia komunálneho odpadu

Mesto Sečovce opravuje na
poliklinike strechu, ktorá zateká

Z Mestského zastupiteľstva

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa konalo VIII. zasadnutie
poslancov Mestského zastupiteľstva. Otvoril ho a viedol primátor
Mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát.

V druhej polovici októbra (22.) začala košická spoločnosť Izola s opravou zatekajúcej strechy na Mestskej poliklinike. Ako informoval Ing.
Ján Lukáč z Mestského úradu, pracovníci spoločnosti najprv strechu zateplili a urobili hydroizoláciu. Dôjde k výmene klampiarskych výrobkov
a bleskozvodu. Celú opravu zaplatí zo svojich prostriedkov Mesto Sečovce. Ide o 34 832 €.
Snímka: (mj)

Poslanci na ňom schválili Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o podmienkach zriaďovania prevádzkarní,
vykonávania podnikateľskej činnosti,
predajnom a prevádzkovom čase na
území mesta Sečovce, VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi,
elektroodpadmi z domácností a
biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi od prevádzkovateľa kuchyne
na území mesta Sečovce, rovnako

schválili aj dodatok k Všeobecnému
záväznému nariadeniu Mesta Sečovce č. 6/2007 k záväzným častiam
územného plánu (ÚPNO-O) mesta
Sečovce, schválili zámer Mesta Sečovce na vyhlásenie verejného obstarávania na výstavbu nájomných
bytov bežného štandardu a bytov
nižšieho štandardu na Novej ulici.
Poslanci zrušili obchodnú verejnú
súťaž na predaj bytových domov č.
597, 599 a 149 na Bačkovskej ulici.
(red.)
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Na stretnutí prvých maturantov Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Sečovciach

V reštauračnom zariadení U Michala sa stretli prví maturanti Stredného odborného učilišťa strojárskeho s maturitou v Sečovciach, odbor mechanik strojov a zariadení. Školu navštevovali v rokoch 1984 – 1988. Sídlila vo
východnom krídle dnešnej ZŠ na Obchodnej ulici.
„V triede nás bolo 22 chlapcov,“
hovorí organizátor podujatia Jozef
Kuriško. „Viacerí pochádzali od
Prešova, Vranova, preto bývali na internáte, dnes v tejto budove sídli úrad
práce. Slovenský jazyk a literatúru a
občiansku náuku nás učila naša triedna učiteľka Oľga Ščerbová.“ Ruský
jazyk Mária Ferenčíková, strojársku
technológiu Katarína Ihnátová, stroje
a zariadenia Jozef Hanula.
Oslovili sme aj Oľgu Ščerbovú.
Ako prezradila, je rodáčkou z Vojčíc.
Na otázku, či rada chodí na stretnutia,
Snímka: (mj)
odpovedala: „Veľmi rada. Zúčastnila

som sa na všetkých. Zvedavá som, čo
moji bývalí žiaci robia, ako vyzerajú, ako sa zmenili ich životy. Každé
stretnutie, ktoré organizujú každých
päť rokov, bolo iné.“
Podľa jej slov, Stredné odborné učilište strojárske vzniklo v roku 1982
pri Strojstave. „Práve v tomto roku
som absolvovala Pedagogickú fakultu
UPJŠ v Prešove. A umiestnenku som
dostala na ZŠ do Stredy nad Bodrogom. Prednosť som však dala Sečovciam. Miesto učiteľa na novovznikajúcom učilišti mi ponúkol vtedajší jeho
riaditeľ Anton Briňarský. Veľmi som
sa tomu potešila. Aj preto, že vždy som
chcela učiť stredoškolákov.“
Zaznamenal: M. Javorský

Gaštanko a Gaštaník

Opadané listy, gaštany, popínavé hrozno, divá čerešňa, plody magnólie...
Tieto, ale aj mnohé iné dary jesene sa stali základom diel, ktoré v prvej polovici októbra krášlili priestory Mestskej knižnice v Sečovciach. Vyrobili ich žiaci
zo 4. A triedy a žiačky z 3. B triedy Školského klubu detí zo ZŠ na Obchodnej
ulici počas podujatia Čo dokážu detské rúčky – Gaštanko a Gaštaník. A fantázia pracovala na plné obrátky. Deti vyrobili kytičky, stonožky, slimáka, ježka,
plachetnicu, zajačika, srnku, chobotničku... Dievčatá si pri práci aj pekne
zaspievali. Privítali pomoc rodičov či starých rodičov, ktorí si pre ne prišli
priamo do knižnice. Poďakovanie za peknú akciu patrí knihovníčkam ako aj
vychovávateľkám ŠKD Helene Glezovej a Márii Winklerovej. Snímka: (mj)

Detskému folklórnemu súboru Pavička udelil Košický samosprávny kraj
Plaketu predsedu KSK za záslužnú činnosť a propagáciu folklóru v regióne.
Toto ocenenie si z rúk predsedu
Košického samosprávneho kraja
Zdenka Trebuľu prevzala Valéria Benedeková. Stalo sa tak 11. októbra v
Štátnom divadle v Košiciach, kde sa
uskutočnilo slávnostné zhromaždenie
spojené s odovzdávaním verejných

ocenení. Plaketa bola udelená na
návrh Mesta Sečovce pri príležitosti
30-teho výročia existencie súboru.
Blahoželáme! Na snímke zo slávnostného aktu zľava Zdenko Trebuľa,
Valéria Benedeková a Magdaléna
Kožuchová.
(red.), snímka: (il)

odpovedal: „Prvýkrát organizujeme
vedomostnú súťaž. Uskutoční sa
zajtra po vyštartovaní do pre nás
historicky najvýznamnejšej obce
Zemplín. Tam si prezrieme zrekonštruovaný župný dom, v ktorom sa
nachádza miestne múzeum. Akciou
sa snažíme poznať svoje okolie.
Samotná súťaž otestuje pozornosť
motorkárov, ktorých úlohou bude

počas jazdy identifikovať nastražené
predmety umiestnené pri ceste.“
Oslovili sme aj
130-násobného
darcu krvi, 58-ročného
Košičana
Jozefa Capa (na snímke), rodáka
z nášho mesta. Ako prezradil, krv
prvýkrát daroval v roku 1983. Prečo
sa tak rozhodol?
„Sme zdravotnícka rodina. Moja
manželka Ružena je zdravotníčkou,
za slobodna sa volala Müllerová,
je taktiež rodáčka zo Sečoviec. V
rokoch 1974 - 75 pracovala v sečovskej pôrodnici. Donedávna bola
prezidentkou Regionálnej komory
sestier a pôrodných asistentiek Košice I. V zdravotníctve pracuje aj
naša dcéra. Ako vojak z povolania
som získal minimálne tisíc darcov
krvi. Cením si to viac, ako vlastné
darcovstvo. Celý život som túžil darovať krv v Sečovciach. Podarilo sa
mi to až vďaka tomuto podujatiu.“
M. Javorský, snímky: (autor)

Túžba darovať krv v Sečovciach sa Košičanovi Jozefovi Capovi splnila

V dňoch 4. - 6. októbra sa v motopube SLZA uskutočnilo jedenáste
stretnutie motorkárov. Napriek studenému počasiu sa na ňom zúčastnili milovníci jednostopových motorových vozidiel a trojkoliek z celého
východného Slovenska.

„Dnes dopoludnia u nás prebieha
akcia Kto môže, daruje krv,“ uviedol hlavný organizátor podujatia

Ján Kmeť, ktorého som oslovil v
sobotu 5. októbra krátko potom, ako
sa sám podrobil odberu krvi. „Doposiaľ som ju daroval 38-krát,“
povedal a pokračoval: „Popoludní
motorkári absolvujú spanilú jazdu
do Trebišova. Po ich návrate symbolicky uzatvoríme naše cesty otočením kľúča.“ Na otázku, čím sa
tento zraz líši od predchádzajúcich,
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Na výstave Šikovné ruky vnúčat sa prezentovali deti aj dospelí
V minigalérii kultúrneho domu sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy Šikovné ruky vnúčat. Svoje práce inšpirované témou Mesiaca úcty k
starším tu vystavovali deti z MŠ Obchodná a Jarná, žiaci ZŠ na Obchodnej,
Komenského a Novej ulici, Špeciálna ZŠ, ZUŠ Dargovských hrdinov, ZŠ
Svätej Rodiny, ZUŠ sv. Cecílie. Svoje ručné práce priniesli aj Jana Čižmárová, Monika Popaďáková, Tatiana Raničová a Viera Šutľáková.

Výstavu slávnostne otvoril primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef

Gamrát. Za MO MS sa prítomným
prihovorila Valéria Benedeková.

Výstava bola sprístupnená počas pracovných hodín do konca októbra. Každý, kto
si ju prezrel, neoľutoval. Srdcia návštevníkov sa iste nadchli
dielkami tvorenými z
úprimnosti detských
duší. Prekvapili zručnosťou svojich rúčok
pri pomyslení na svojich starkých.
V kultúrnom programe účinkovali žiaci zo
Základnej umeleckej
školy na Ulici Dargovských hrdinov.
Výstavu organizačne pripravilo Mesto
Sečovce za pomoci
Miestneho odboru Matice slovenskej a Odboru Mladých Matičiarov pri príležitosti Mesiaca úcty k
(red.), snímky: (mj)
starším.

Babky a dedkov v Mesiaci úcty k starším potešili aj žiaci Cirkevnej spojenej školy

23. októbra v rámci Mesiaca úcty k starším spríjemnili žiaci ZŠ Svätej Rodiny Sečovce i ZUŠ sv. Cecílie Sečovce v Mestskej knižnici v Sečovciach popoludnie svojim starým rodičom i starším spoluobčanom zo Sečoviec i okolia.
Vystúpili žiaci literárno-dramatického odboru i hudobného odboru s pestrou
ponukou hry na nástroji, básní, tanca, piesní i scénok. Žiakov pripravili a
doprevádzali učitelia PaedDr. M. Vargová, Mgr. D. Kačanovská, Mgr. D. Guteková, Mgr. M. Lemešová, Dis. Art. I. Kopeček a Ing. J. Buzinkai. Diváci si
taktiež pochutili na chutných perníčkoch, ktoré pripravili žiaci s učiteľkami.
Vystupujúci boli odmenení častým a mohutným aplauzom. Už teraz vieme,
že deti nezabudnú na starkých ani na budúci rok.
(csš)

Na scéne sa predstavili aj malé kuchárky.

Vážení občania Sečoviec
Niekoľkými piesňami sa prezentoval detský spevácky zbor.

V druhej polovici októbra sa uskutočnila ďalšia akcia sečovských turistov.
Počas nej obdivovali aj nádherné skalné útvary nachádzajúce sa v lokalite
Pod Pecami. Ďalšia turistická vychádzka sa uskutoční v nedeľu 17. novembra.
Zraz je o 7.50 hod. na autobusovej stanici v Sečovciach. Text a snímky: (mj)

Zvolil som túto formu osloviť vás,
pretože časopis sa dostane do každej domácnosti, dostane sa do rúk
mojich priateľov, kamarátov, tých,
ktorí ma poznajú osobne, z príležitostných stretnutí, ale aj tých, ktorí
ma nepoznajú.
Rozhodol som sa prvýkrát podať
kandidatúru ako nezávislý kandidát
vo voľbách do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za okres
Trebišov, ktoré sa konajú v sobotu

9. novembra 2013.
Tí, ktorí ma nepoznáte... Narodil
som sa vo Vojčiciach, kde aj bývam.
Stretnúť sme sa mohli v Poľnohospodárskom nákupnom a zásobovacom závode Trebišov, kde som
začal pracovať, neskôr z Frucony
Trebišov, alebo z Obecného úradu
Vojčice, kde som pôsobil v poslednom období, alebo aj na športových
podujatiach ako stolný tenis a futbal.
Prečo som sa rozhodol kandidovať? Bol to podnet dobrých kamarátov, nakoľko mám skúsenosti z
práce s ľuďmi a samosprávy. Veľmi
rád som pomáhal občanom obce a
teraz by som chcel urobiť niečo pre
občanov okresu.
Aby som mohol realizovať svoje
a VAŠE predstavy, potrebujem aj
VÁŠ hlas a podporu vo voľbách.
Moje číslo na kandidátnej listine je 5.
Týmto vás chcem pozvať k volebným urnám. Vyberte si toho najsprávnejšieho kandidáta okresu.
Ďakujem.
Ladislav Bodnár

STRANA 6

SEČOVČAN
Prvého septembra uplynulo päťdesiat rokov od otvorenia ZŠ na Komenského ulici

Pavol Mikloš: Základy školy vykopali občania mesta

Prvého septembra uplynulo päťdesiat rokov od chvíle, keď sa otvorili
brány Základnej školy na Komenského ulici. Ako informoval Štefan Kecer, bývalý učiteľ školy, veľkú zásluhu pri výstavbe školy poskytol Miestny národný výbor. Predovšetkým však tajomník MsNV Pavol Mikloš.
Pretože úrady v Trebišove výstavbu školy povoliť nechceli, zvolal verejné
zhromaždenie občanov. Konalo sa v kultúrnom dome. Na ňom sa občania
svojimi podpismi zaviazali, že na škole odpracujú 14 400 hodín. S podpísanými hárkami sa vedenie mesta vybralo do Košíc na krajský úrad, kde
argumentovalo aj tým, že stavbu zrealizujú pri príležitosti osláv15. výročia konca druhej svetovej vojny. A požadované povolenie dostali.
Základy školy vykopali občania
mesta. Školu vybudovali Pozemné
stavby Košice, závod Michalovce.
Stavbyvedúcim bol najprv pán Ondovčík, neskôr Milan Tomko. Po dokončení, bola škola najväčšou v okrese. Sídlila v nej aj večerná škola. Jej
absolventi dosiahli nižšie stredoškolské vzdelanie.
„Novú budovu na Komenského ulici

otvorili v roku 1963. Práve som išiel
do tretej triedy. Našou triednou učiteľkou – až do piatej triedy bola Jolana
Mesárošová. V šiestej až deviatej triede ju nahradila Margita Janočková,“
spomína Košičan Jozef Cap, bývalý
žiak školy, ktorý do prvej triedy chodil v školskom roku 1961 – 1962 do
budovy stojacej západne od gréckokatolíckeho kostola. Učiteľkou bola

V sedemdesiatych rokoch na ZDŠ Komenského učili: V hornom rade zľava:
Helena Kuková, Kvetoslava Timková, Marcela Kaňuchová, Mária Barnová,
Ján Jenčík, Mária Bovanová, Mária Čarňanská, Elena Maďarová. V prvom
rade: Magdaléna Popaďáková, Ján Popaďák, Bernadeta Nemcová, Mária
Kovaľová, Rozália Kecerová, Ján Goda, Ružena Doničová, Jolana Mesárošová, Anna Bérešová, Helena Lyenová, Vladimír Černák.

Alžbeta Sciranková. V druhej triede,
ktorá sa nachádzala v niekdajšej predajni Barum, ho učila Katarína Hulíková, v druhom polroku Michal Hulík.
„Vďaka zanieteným učiteľom, akými boli Ján Jenčík, Ján Popaďák či
Margita Janočková, škola dosahovala
vynikajúce výsledky aj na poli športu.
Každoročne v jeseni organizovala Poddargovské hry (škola ich organizuje
dodnes – pozn. red.). Sústredenia boli
na Borde. Od roku 1965 sa žiaci školy
zúčastňovali hier v Pořičí nad Sázavou,
od roku 1969 v Zruči nad Sázavou. V
roku 1961 sa majsterkou kraja v cezpoľnom behu stala Mária Jakabová,
o päť rokov neskôr najlepší čas v re-

publike v behu na 60 m dosiahla Mariena Sakalová. V roku 1967 sa Peter
Winner stal víťazom celoštátneho kola
v štvorboji. Na tomto podujatí štartovali: Juraj Mantič, Igor Novák, Rudolf
Hanidžiar, Jusko a ja. Boli sme aj na
celoštátnom kole súťaže Odznak zdatnosti. Jednou disciplínou bolo plávanie
– stanovené limity sme ešte pred odchodom na celoštátny prebor splnili na kúpalisku v Šárošpataku. Nezabudnuteľné
chvíle sme strávili v Medzinárodnom
pionierskom tábore pod Sitnom. Boli
tam aj žiačky - atlétky Jaroslava Simová či Darina Mendeľová.“
Zaznamenal: Mikuláš Javorský,
snímky: (archív)

V rokoch 1955 – 1960 sa škola volala Osemročná stredná škola na
Námestí Červenej armády s osemročnou povinnou dochádzkou. So
školským rokom 1960/61 prišiel do života nový školský zákon s deväťročnou povinnou dochádzkou, a tak sa škola premenovala na Základnú deväťročnú školu. Sídlila v Centre voľného času. Dve triedy boli
v budove, ktorá kedysi stála v jeho blízkosti (z východu). Vyučovalo
sa aj v budove, ktorá stojí na rohu Hodvábnej ulice a Ulice Dargovských hrdinov (neskôr v nej vyrábali papuče), ďalšie triedy boli v tzv.
védepke (kedysi v nej bola sýpka – výrobné družstvo, neskôr predajňa
Barum). Jedna trieda bola v požiarnej zbrojnici v centre mesta (dnes
na tomto mieste stojí penzión Domino).

Keď zamestnanie opravára hodín sa stane koníčkom
„V roku 1958 sme sa v škole pre opravárov hodín z celej ČSR v Novom měste
nad Metují na hodine o elektrických hodinách už učili o digitálnych. Tieto
postupne ovládli svetový trh s hodinami. Dnes je na tisíce výrobcov hodín – od
Japonska, Hongkongu či Švajčiarska. Poznáme množstvo systémov elektrických, digitálnych a analógových hodín. Od batérie až po číselné zobrazenie
je asi sto druhov. Zaujímavosťou je, že výrobcovia sa ujali systémov, ktoré
bolo najťažšie uviesť do výroby,“ priblížuje protagonista článku, dôchodca,
Sečovčan Ján Špavelko (nar. 1942).
Na sečovskej strednej škole mu veľa
čení pracoval dva roky v Klenotách,
dali hodiny matematiky s učiteľom
oborový podnik Bratislava, pracovisM. Javorským a technické kreslenie s
ko Levoča. Od roku 1962 až do roku
riaditeľom V. Hronkinom. Kreslili aj
2000 bol zamestnaný v sečovských
súčiastky hodín. V rokoch1955 - 1958
Klenotách. Celkom strávil za hodinársa vyučil za hodinára na učňovskej
skym stolíkom 38 dlhých rokov. Práca
obchodnej škole v Česku. Po jej skonhodinára si vyžaduje veľkú trpezlivosť, precíznosť, poctivosť pri každom druhu
opravy s prihliadnutím
na najmenšiu súčiastku.
„Moja práca opravára
hodín sa mi stala koníčkom. Opravovať hodiny
s láskou je veľká výhoda, najmä keď opravár
dá svojej práci punc
kvality,“ poznamenáva.
Opravoval skoro
všetky druhy hodín. Od
Ján Špavelko vo svojej dielni.
budíkov, náramkových

V tomto dome na námestí kedysi sídlila predajňa resp. opravovňa hodín. V nej
pracoval aj Ján Špavelko. Vedľa vidno Weissovu Drogériu.
Snímka: (archív)
hodín i maličkých, kde priemer strojčeka je 1,2 až 1,5 cm. Rozobrať takýto maličký strojček, kde niektoré
súčiastky vidno len pod lupou, vyžadovalo veľké sústredenie. Jeho rukami prešli stopky, chronografy, hodinky s automatickým naťahovaním,
takisto i nástenné hodiny. Počúvať,
aký má strojček pravidelný chod, je
najväčšia odmena pre opravára. Tzv.

zlaté časy opráv hodín boli preň roky
1960 – 1990. Spomína si, ako raz
súčasne opravoval 10 náramkových
hodiniek. Vo všeobecnosti išlo o
opravu mechanických hodinárskych
strojčekov poháňaných perom. Po
nich prišla doba elektroniky. V nej
už neraz oprava hodín vyjde drahšie,
ako kúpa nových hodín či hodiniek.
Jozef Madár
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Doposiaľ neznámy zlodej sa vlámal do garáže v radovej zástavbe
na Pribinovej ulici v Sečovciach.
Odcudzil benzínovú reťazovú pílu
Stihl MS 170, elektrický krovinorez Stihl, príklepovú vŕtačku Black
& Decker a uhlovú brúsku. Majiteľovi J. H. spôsobil škodu vo výške
580 €. Páchateľ do garáže vnikol
cez zadné okienko.
Sečovskí policajti chytili a obvinili
dvojicu páchateľov L. B. a J. L., ktorí
neoprávnene vnikli na oplotený pozemok obývaného rodinného domu
na Agátovej ulici v Dvoriankach s
cieľom odcudziť pneumatiky z motorového vozidla, pričom kľúčom na
kolesá rozbili okno na unimobunke,
ktorá sa nachádza na dvore. Vyrušil
ich však R. R., ktorý privolal hliadku
OO PZ Sečovce. Boli umiestnení do
CPZ OR PZ Trebišov. Majiteľovi R.
K. spôsobili škodu za 200 €.
Neznámy zlodej sa vlámal do
osobného motorového vozidla zn.

Škoda Felícia, ktoré bolo zaparkované na prístupovej ceste oproti
benzínovému čerpadlu v katastri
obce Dargov. Nezisteným spôsobom otvoril dvere vodiča i spolujazdca a z vozidla odcudzil kabelku
s peňaženkou s 275 €. Majiteľke L.
K. spôsobil škodu vo výške 290 €.
Prípad realizuje Obvodné oddelenie PZ Sečovce a vo veci bolo začaté trestné stíhanie.
Sečovskí policajti obvinili vodiča
osobného motorového vozidla zn.
Ford Focus R. D. idúceho po štátnej
ceste I. triedy č. 50 po Námestí sv.
Cyrila a Metoda zo smeru Košice –
Michalovce. Pri kontrole pred svetelnou križovatkou ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu namerali
0,94 mg/l alkoholu v dychu. Na mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz. Dňa 6. 10. 2013 bol umiestnený
do CPZ na OR PZ v Trebišove. Prípad realizuje Okresný dopravný inšpektorát Trebišov. OO PZ Sečovce

V telocvični ZŠ Obchodná sa uskutočnil tretí ročník bedmintonového turnaja. Ako informoval hlavný organizátor Jozef Pilát, hralo sa podľa platných pravidiel bedmintonu.
„Hráme súťažný bedminton. Zatiaľ čo rekreační hráči sa snažia udržať košík
čím dlhšie vo vzduchu, my sa usilujeme čím skôr ho dostať na palubovku súpera,“ vysvetľuje. „Hráme cez sieť, na štandardnom ihrisku, so štandardnými raketami aj košíkmi. Trénujeme každú nedeľu v telocvični ZŠ Obchodná od 17.00
hod. do 19.00 hod.“
Konečné poradia: Muži: 1. Martin Ferenčík, 2. Martin Mokriš, 3. Emil Novák, 4. Peter Bartko, 5. Michal Červeňák. Ženy: 1. Klaudia Nováková, 2. Blanka
Ferenčíková, 3. - 4. Silvia Mokrišová a Eva Domaničová.
Snímka: (mj)

Sečovské športové piatky Stretnutie účastníkov MMM
Dvadsiateho piateho októbra sa poslednou akciou ukončila súťaž v účasti
Sečovské športové piatky (SŠP). Prebiehali v piatky v období od 19. apríla
do 25. októbra 2013 na rôznych športoviskách v meste Sečovce a na ceste
III. triedy Sečovce – Plechotice. Najaktívnejšími účastníkmi súťaže boli Marta
Nízka, Peter Stanko, Michal Rusnák, Lucia Raniaková, Michal Raniak, Jozef
Raniak. Do súťaže, ktorú pripravili Mesto Sečovce a Centrum voľného času, sa
zapojilo 55 osôb, odznak s logom SŠP získalo 28 z nich.
Sprievodnými podujatiami boli: brigáda, ktorá sa uskutočnila 20. apríla – pri
príležitosti Dňa Zeme, ďalej výtvarná súťaž „Najlepšou telocvičňou je príroda“ a
výstava Klenoty Slanského pohoria v kultúrnom dome.
Mikuláš Javorský

V reštauračnom zariadení U Michala sa uskutočnilo stretnutie účastníkov 90-tého ročníka Medzinárodného maratónu mieru Košice. Zúčastnili
sa na ňom bežci, ktorí prebehli maratónsku trať aj polmaratón.

Novinky vydavateľstva Ikar

HARLEKÝN
Psychotriler s prvkami hororu.
„V Harlekýnovi som sa odvážil vykročiť do oblasti psychológie a konfrontovať sa s hrou podvedomia
pri vyrovnávaní sa ľudskej duše s bytostnou stratou,“
hovorí o svojom najnovšom románe Martin Jurík. „Na
druhej strane tu čitateľ nájde miernu paródiu na slovenský šoubiznis. Pokúsil som sa dotknúť problému
deformácie spoločenských hodnôt, za ktorú v mnohých
prípadoch vďačíme bulvárnym médiám a takzvaným
celebritám,“ dodáva autor.
Súkromný detektív Adrián uteká pred svojou minulosťou, postupne stráca
zmysel života. Až prípad záhadnej Alice, nespútanej a živelnej dievčiny pohybujúcej sa v najvyšších kruhoch spoločenskej smotánky v ňom opäť rozprúdi
krv. Sledovanie mladej, príťažlivej speváčky zmení Adriánovi život. Čoraz
viac sa zamotáva do udalostí a odkrýva tienisté stránky slovenského šoubiznisu. Nečakaný záver vyúsťuje do odhalenia, ktoré prekvapí, no zároveň čitateľa prinúti hľadať vysvetlenia. Zdanlivo nepodstatné informácie totiž presne
zapadnú do mozaiky perfektne premysleného psychotrileru s prvkami hororu.
Na smrť II / Bez milosti
Strhujúci a dojímavý triler Jozefa Kariku o ľudskosti v neľudských podmienkach, mrazivý príbeh
o zrade, pomste a vykúpení. Podľa autora románu je
„tento príbeh emocionálna nálož – sú tam vášne, nenávisť, násilie, ale aj krehké city. Je to príbeh, ktorý
čitateľa ´rozseká´ na kúsky.“
Dvoch kamarátov osud rozdelí a postaví nemilosrdne proti sebe. Po rokoch sa nečakane stretnú
uprostred jednej z najväčších hrôz, aké kedy ľudstvo zažilo. Stoja však na opačných stranách. Kým
bývalý židovský gangster Viktor sa zúfalo snaží zachrániť svojich blížnych, fanatický esesák Karl zodpovedá za ich vyhladenie.
Súboj kto z koho sa začína... Kto prežije a kto kráča na istú smrť?

„Stretli sme sa dnes, aby sme sa
viac spoznali, vymenili si skúsenosti,
prípadne viac spolupracovali pri organizovaní našich ciest do miest, kde
sa konajú bežecké podujatia,“ uviedol
hlavný organizátor akcie Štefan Brinda, z ktorého iniciatívy sa stretnutie aj
uskutočnilo.
Prítomní sa o. i. dozvedeli, že najstarší z prítomných vytrvalcov Michal
Rusnák 6. októbra absolvoval svoj
prvý maratón v živote. „So svojim
časom som spokojný,“ povedal. A pokračoval: „Na trinástom kilometri
som sa ocitol pri Američanke Lichu
Sloan. Posunkami sme sa dohodli, že
budeme bežať spolu. Bolo to pre nás
oboch prospešné. Svedčí o tom aj fakt,
že sa naše cesty rozišli až na štyridsiatom kilometri. Potom som musel

spomaliť – prišla kríza...“
Sečovčania na MMM: Meno
(rok narodenia, čas). Maratón:
Maroš Hrinda (1991, 3:07:10), Andrej Ferko (1978, 3:27:24), Adrián Hrinda (1985, 3:59:50), Štefan
Brinda (1953, 4:03:39), Michal
Rusnák (1947, 5:36:37), Michal
Ferko (1987, 5:59:59).
Polmaratón: Štefan Polovka
(1962, 1:30:26), Peter Stanko,
(1971, 1:45:16), Martin Vojtašovič (1984, 1:52:50), Marek Dudič
(1985, 1:54:04), Lucia Raniaková (1973, 1:59:01), Jozef Kuriško
(1970, 2:11:22), Róbert Dupaľ
(1986, 2:03:38), Jana Vojtašovičová (1994, 2:20:00), Viera Simočková (1956, 2:39:49).
Text a snímka: (mj)

Blahoželali sme
mladomanželom
B.S.B.A. Matúš Hovanec a Mgr.
Mária Paulišinová, Radovan Tomáš a
Ing. Katarína Durkotová, Marek Staš
a MVDr. Dominika Pejová, Tomáš
Šamu a Martina Puškárová
Narodené deti
Simona Karišková, Adriána Ka-

ričková, Liana Dzurová, Andrej
Benedek, Dominik Kariško, Martin
Vojs, Ivan Kučera, Nikolas Krišta,
Radoslav Balog, Júlia Krištová, Patrik Nisky, Alžbeta Delejová, Nina
Jurková
Navždy nás opustili
Jozef Bihary, Michal Rosol, Karol
Kuneš, Viera Antoliková, Ján Praščák
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Trojbojár Jozef Grega sa v Egery stal majstrom sveta
Favorita súťaže Íra Gerry McNamaru porazil o 75 kilogramov

V Maďarskom kúpeľnom meste Eger sa v dňoch 23. až 28. septembra
konali Majstrovstvá sveta GPC v silovom trojboji a tlaku na lavičke. Zúčastnilo sa na nich 649 pretekárov z 28 krajín. Slovensko reprezentovalo
78 športovcov. Vo vekových kategóriách open, masters, juniori a dorastenci s vybavením (EQ) a bez vybavenia (RAW) absolvovali 84 štartov a
získali 43 titulov majstrov sveta, 13 strieborných a 11 bronzových medailí.
Sečovce na tomto podujatí repre- dinečný úspech na ňom zaznamenal
zentovali členovia družstva dorasten- víťaz májových Majstrovstiev Eurócov zo Spojenej školy v kategóriách py v Srbsku Jozef Grega. Ako sme
EQ – so špeciálnym vybavením. Je- našich čitateľov už informovali, v
Srbsku štartoval v kategórii 82,5 kg
a v trojboji dosiahol výkon 715 kg.
V Egery už štartoval v kategórii
do 75 kg a zvíťazil skvelým výkoNa Základnej škole Komennom 755 kg. Hneď za ním skončil
ského sa 16. novembra uskutoční
Ír Gerry McNamara – jeho výkon
Hokejbalový turnaj Fany Sport
bol 680 kg. Bronzovú medailu s
cup. Úvodný hvizd prvého zápasu
výkonom 580 kg získal Srb Branko
zaznie o 9.00 hod.
(red.)
Ostojič. Poslednú (štvrtú) priečku

Hokejbal

v tejto kategórii obsadil domáci pretekár
Ištván Debus s výkonom 405 kg.
„Jozef Grega na
Majstrovstvách sveta
získal pohár absolútneho víťaza. Súčasne
prekonal dva svetové
rekordy: v drepe dosiahol výkon 305 kg,
v tlaku na lavičke 195
kg. V mŕtvom ťahu
zdvihol činku s hmotnosťou 255 kg. Jeho
výkon vysoko hodnotili
aj rozhodcovia,“ hovorí tréner Zoltán Jurko.
Na snímke zľava:
Ďalší z jeho zverenDominik Grega, Milan Vysoký, Jozef Grega.
cov Dominik Grega
štartoval vo váhe do 82,5 kg. Dosia- sa na Svetový pohár, ktorý sa uskuhol výkon 692,5 kg, čo znamenalo toční v druhej polovici novembra v
tretie miesto. Ôsme miesto v kategó- Giraltovciach. Verím, že dosiahnerii do 90 kg obsadil Milan Vysoký.
me opäť vynikajúce umiestnenia,“
Zaznamenal výkon 640 kg.
dodal tréner.
„Ďakujeme Mestu Sečovce a SpoSečovskí siloví trojbojári trénujú
jenej škole za vytvorenie podmienok štyri roky. Každý pondelok, stredu,
a poskytnutie dotácie. Pripravujeme piatok od 14.00 hod. M. Javorský

V Športovej hale v Sečovciach sa 19. októbra uskutočnilo ďalšie stretnutie krajskej súťaže hádzanárov – starších žiakov. ŠK Noxwel Sečovce v
ňom porazil družstvo Bardejova 29:24. „Chlapci hrali veľmi dobre,“ hodnotí ich výkon tréner Dárius Rusnák, ktorý sa im venuje štyrikrát v týždni. „V
pondelok trénujeme v telocvični ZŠ Obchodná, v stredu, vo štvrtok a piatok v
Športovej hale. Tréningy začínajú o 16.00 hod.“
Sečovskí hádzanári zatiaľ odohrali päť zápasov, zaznamenali tri výhry a dve
prehry. V tabuľke im patrí tretia priečka z jedenástich účastníkov súťaže. Na
domácej palubovke sa najbližšie predstavia v sobotu 9. novembra o 10.00 hod.,
kedy privítajú družstvo Trebišova.
Na snímke ŠK Noxwel Sečovce. V hornom rade zľava: Ján Antolik (prezident klubu), Zuzana Miklošová, Jakub Sciranka, Richard Minda, Mário
Tomko, Jakub Kozák, Daniel Pešta, Viliam Hrban, Ján Doboš, Mikolaj Šanta, majiteľ klubu Jozef Mikloš. V dolnom rade zľava: tréner Dárius Rusnák,
Andrej Polča, Markus Šimko, Marek Mikula, Adam Antolik, Martin Polča,
Adrián Tamáš, tajomníčka ŠK Erika Miklošová. (mj), snímka: INTERNET

V druhej polovici októbra (19.) sa na futbalovom ihrisku FK Slavoj Sečovce predstavili mladší žiaci II. ligy U 13 skupiny A. Výsledok: Sečovce – Geča
2:0 (2:0). Góly: Ján Gruľa hlavou a Lukáš Torkos. „Napriek absencii niektorých hráčov zo základnej zostavy, chlapci podali dobrý výkon,“ chváli Jozef
Tóth, tréner. Na snímke zľava: Komjaty, Gruľa, Zorvan, Karaffová, chrbtom
Havriš. Zostava domácich: Samuel Onuščák (brankár), Ján Gruľa, Damián Havriš, Samuel Hrinda, Lenka Karaffová (kapitánka), Adam Kucák, Tomáš Komjaty, Alex Zorvan, Lukáš Torkos, Vladimír Kaňuch, Ľuboš Kučma. Snímka:(mj)

Stolní tenisti Spojenej školy Sečovce obsadili v minulej sezóne 10. priečku
z dvanástich mužstiev, čím sa zachránili v 3. lige Skupiny Juh. Z nášho regiónu vypadli Bajany, postúpila Hraň.
„Vyžrebovanie na najbližšie zápasy na svoje konto pripísal 4,5 bodu. Pemáme priaznivé,“ hovorí vedúci muž- ter Hurčík zaznamenal dve víťazstvá
stva Miroslav Poľačok. V prvom zá- (získal 2 body), Jozef Mihók jedno v
pase doma – 5. októbra – remizovali s dvojhre a jedno vo štvorhre (získal 1,5
Čičarovcami 9:9, nakoľko im chýbala bodu), Miroslav Poľačok získal 1 bod.
Bežne trénujú dvakrát týždenne.
nová posila Jozef Baranišin zo Sečovskej Polianky. Najproduktívnejším V letných mesiacoch sa im venoval
hráčom v stretnutí bol Marek Pata- vojčický tréner Ladislav Bodnár. Zo
ky, ktorý zaznamenal štyri víťazstvá známejších klubov hrajú súťaž: Lokov dvojhre a jedno víťazstvo s Jozefom motíva Košice A, Čaňa, Borša, MichaMihokom vo štvorhre, čím celkove si lovce B, V. Kapušany, Poproč... Naj-

ďalej pocestujú do Poproča. P. Bogda,
Trebišovčan, úspešný hráč, ktorý u
nich hosťoval, vrátil sa predbežne do
Trebišova. V januári 2014 by sa mal
vrátiť. V zostave s ním by si trúfali
skončiť na štvrtom mieste, inakšie
ich očakáva boj o záchranu v súťaži.
Internacionáli K. Sedlák a M. Šimko
odišli do 5-ligových Vojčíc. Na súpiske mužstva Spojenej školy figurujú aj
Jozef Kolesár a Jozef Hadinger. Vekový priemer je okolo 40 rokov.
Pomocou turnaja sa snažili pritiahnuť k ich športu mládežníkov, no ten-

Skončia stolní tenisti Spojenej školy na rekordnom štvrtom mieste?

to ťah im nevyšiel... „Úroveň našej
súťaže je veľmi dobrá. Vo viacerých
tímoch nastupujú bývalí košickí prvoligisti. Zo samotného mesta máme
málo hráčov, získali sme preto posily
z blízkeho regiónu. Sme však dobrá
partia, ktorá sa vie vzájomne vyhecovať,“ reaguje M. Poľačok. Zároveň
vyslovuje poďakovanie primátorovi
mesta MVDr. Jozefovi Gamrátovi za
sponzorovanie a riaditeľovi školy Ing.
Milanovi Leškaničovi za symbolický
poplatok za herňu, v ktorej trénujú aj
hrajú majstráky.
J. Madár
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