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Prajem vám pekné prežitie vianočných sviatkov a v roku 2014 všetko iba to najlepšie

Vážení spoluobčania,
na prahu najkrajších sviatkov v
roku Vás chcem čo najsrdečnejšie
pozdraviť a zároveň sa obzrieť
za pomaly končiacim sa rokom
2013.
Pokračovali sme v ňom v realizácii už začatých projektov
hlavne z eurofondov. Podarilo sa
nám ukončiť projekt „Kanalizácia
– Sečovce-Albinov“. Na záverečnú kontrolu čakáme v projektoch
„Regenerácia sídiel s rómskym

osídlením mesta Sečovce“, „Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v
Sečovciach“ a „Rekonštrukcia ZŠ
Obchodná.“ Tesne pred ukončením stavebnej časti sme pri projekte „Dom seniorov“ a stále čakáme na výzvu „Rekonštrukcia a
modernizácia polikliniky“.
Všetko bolo urobené v rámci
schválenej projektovej dokumentácie ako to predpisuje platná legislatíva.

Myslím si, že rekonštruované
chodníky iba zvýšia kvalitu bývania občanov mesta. Moje plány, čo sa týka prichádzajúceho
roka 2014 sú odvážne. Uvidím,
čo sa z toho podarí skutočne zrealizovať.
Chcem sa Vám všetkým, Vážení
spoluobčania, poďakovať za Vaše
myšlienky, upozornenia, kritiku,
bez ktorej si chod mesta neviem
predstaviť, zároveň sa ospravedlniť, ak som niekomu uškodil alebo nevyhovel jeho žiadosti.

Vinčujem, vinčujem na totu svatu Viľiju
horňejši, pokorňejši ročki dočekac,
ňe taki smutni, aľe vešeli,
žebi sce še maľi jak čarna žemička
o svatim Jaňe, o svatim Petre,
žebi sce chodziľi pomedži stožočki
jak jasni mešačok pomedži hvizdočki,
to vam vinčujem do vašej milojsci.
Gazdoj i gazdiňi, daj Bože!

Prajem Vám pekné prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich
najbližších, bez žiadnych rušivých momentov a v novom roku
2014 všetko iba to najlepšie.
MVDr. Jozef Gamrát,
primátor Mesta Sečovce
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Mesto Sečovce opravilo chodníky na Nám.
sv. Cyrila a Metoda a na Kochanovskej ulici
Mesto Sečovce opravilo chodníky na Nám. sv. Cyrila a Metoda a na Kochanovskej ulici. V tejto súvislosti sme niekoľko otázok položili Petrovi
Domaničovi z firmy Eurovia, ktorá opravu realizovala.
o Kedy ste začali opravovať chodníky na Kochanovskej ulici v Sečovciach?
Realizáciu celej stavby sme začali
8. októbra 2013 prevzatím staveniska
a stavebnými prácami chodníka a parkoviska pred Hasanom. Stavebné práce na Kochanovskej ulici sme začali
prípravnými prácami, ako je rezanie
asfaltového krytu 21. októbra 2013.
o Ako ste pritom postupovali?
Najprv sme odstránili pôvodný zvetralý a rozpadnutý kryt z asfaltového
betónu, ktorý sme chceli realizovať
odfrézovaním kvôli recyklácii. Ale pri
prácach došlo k prepadávaniu cestnej
frézy, pretože sa zistilo, že pôvodný
kryt z asfaltobetónu je položený na
hline bez podkladu zo štrkodrvy. Následne sme museli pristúpiť ku klasickému vybúravaniu podkladov. Po vybúraní boli osadené nové obrubníky,
zrealizované podklady zo štrkodrvy,
betónu a ako posledná vrstva bol zrealizovaný kryt z asfaltobetónu. Tento
postup bol zachovaný na Kochanovskej ulici ako aj na chodníku a parkovisku pred Hasanom s tým rozdielom,
že ako posledná vrstva sa položil kryt
zo zámkovej dlažby.
o Kedy ste práce ukončili?
Chodník a parkovisko pred Hasanom boli dokončené ešte pred Sviatkom všetkých svätých 28. októbra

2013 a celá Kochanovská ulica bola
dokončená 25. novembra 2013 pokládkou asfaltového betónu. Asfaltová plocha chodníka na Kochanovskej
ulici je 3 694,08 m2, dľžka nových
obrubníkov 881,94 m.
o V akom náklade?
Práce boli zrealizované v celkovom
náklade 221 731,50 € bez DPH.
Za rozhovor sa poďakoval
M. Javorský

Pri príležitosti oslobodenia Sečoviec sa 2. decembra pri Pomníku
Červenej armády v Sečovciach uskutočnil pietny akt kladenia vencov.
Slávnostný príhovor predniesol primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef
Gamrát. Samotnému aktu kladenia vencov predchádzali slovenská a
ruská hymna, ktoré zahrala Mestská hasičská dychová hudba.
Snímka: (mj)

Čo som si prečítal v novembrovom mesačníku „Sečovce Inak“

Rozhodol som sa, že aj takouto formou sa zúčastním diskusie o problémoch v meste, ktoré sa zverejňujú v
opozičnom mesačníku. Samozrejme, že k dosiahnutým výsledkom
vo voľbách do VÚC zúčastneným
gratulujem, aj keď p. Mischurová v
Sečovciach iba pracuje a je otázne, či
jej prisľúbená aktivita do budúcnosti
v parlamente VÚC, by smerovala do
Sečoviec. Keďže p. Tomáš si vybral
tiež iné bydlisko ako Sečovce a viem,
s akými problémami sa v tejto dedinke, kde chce žiť, boria, tiež pochybujem, že jeho aktivita by smerovala do
Sečoviec. Takže iba p. Konečný by
chcel Sečovčanom pomôcť, pretože tu
aktívne žije.
Ak to bude potrebné, vždy si dám
urobiť analýzu rozhodnutí našim

Mesto Sečovce pozýva

...24. 12. 2013 na POLNOČNÝ VIANOČNÝ KONCERT MESTSKEJ
HASIČSKEJ DYCHOVEJ HUDBY od 23.15 do 23.45 hod. pred kultúrnym domom v Sečovciach

...29. 12. 2013 na ČAS RADOSTI, VESELOSTI od 9.45 do 10.15
hod. pred kultúrnym domom, hrá Mestská hasičská dychová hudba
...31. 12. 2013 o 23.00 hod. na SILVESTER 2013, oslavy privítania Nového roka 2014, na parkovisku pri tržnici, diskotéka,
polnočný ohňostroj, varené víno

právnikom. Právne služby platíme
paušálne a sú na vysokej odbornej a
profesionálnej úrovni a vždy v termínovanom čase. Mesto počas spolupráce s terajším právnikom neprehralo
žiadny súdny spor a neplatilo ani
jedno euro naviac. Navyše sa touto
spoluprácou ušetrili nemalé finančné
prostriedky. Garantujem Vám, že ho
ako právnika plne rešpektujem a sú
si toho vedomí aj poslanci Mestského
zastupiteľstva.
Konštatujem, že z toho množstva
podaní na trestné stíhanie, korupciu,
nezákonné postupy už by sa nejaký
ujal. Myslím si, že je na čase, aby
aktivity občianskeho združenia Sečovce Inak boli konštruktívneho
charakteru, ak je pravda skutočnosť,
že členom OZ ide o ochranu práv
občanov mesta.
Tvrdenie o nevymaľovaní nových
priestorov knižnice nie je pravdivé,

ale ak by mesačník Sečovce Inak
neobsahoval „pikošky“ , ktoré sa nie
stále zakladajú na pravde, asi by ho
málokto čítal.
Už dávno som poukázal na to, že
je trápne, ak sa v dnešnej dobe autor
článku nepodpíše vlastným menom.
Ale keďže „Pepeho“ poznám, mohol
ešte lepšie rozpísať, prečo sponzori
uvedení v článku už nechceli ďalej
sponzorovať turnaj veteránov. Bolo
by to pre čitateľov zaujímavé čítanie.
Turnaj som sponzoroval dávno
predtým, než som sa stal primátorom.
Čo sa týka poplatkov za halu, je potrebné osloviť kompetentnú osobu.
Každý subjekt na území mesta,
ktorý požiada o sponzorstvo alebo
dotáciu, je prerokovaný a odporúčaný
jednotlivými komisiami MsZ.
MVDr. Jozef Gamrát,
primátor Mesta Sečovce

Mesto Sečovce vybuduje na Okružnej ulici bytový dom

Mesto Sečovce vybuduje na Okružnej ulici štvorpodlažný bytový dom. Ako
informoval Ing. Ján Lukáč z MsÚ, v bytovom dome bude 23 nájomných bytov –
12 trojizbových, 8 dvojizbových a 3 jednoizbové – s výmerou od 31 do 68 m2 a
samostatným vykurovaním. Niektoré z nich budú mať balkóny. Na prízemí budú
bezbariérové byty. V blízkosti bytovky pribudne vyše tridsať parkovacích miest.
Výstavba bude financovaná z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z
dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
(mj)

Mesto Sečovce opravilo zatekajúcu plochú strechu na poliklinike
Mesto Sečovce opravilo zatekajúcu plochú strechu na poliklinike.
Práce realizovala košická spoločnosť IZOLA, s r. o. Ako informoval
Ing. Róbert Lečko, špecialista na ploché strechy, pôdorysná plocha zateplenej časti strechy je 704 m2, plocha novej hydroizolácie je 817 m2.
hov je zateplená doskami z penového
„Samotná rekonštrukcia pozostápolystyrénu hrúbky 60 mm (29 m2),
vala z demontáže bleskozvodu, klamhlavná strecha je zateplená doskami
piarskych výrobkov (oplechovanie
z penového polystyrénu hrúbky 120
atiky, lemovacie lišty - pozn. red.),
mm (675 m2). Nová hydroizolácia
z demontáže odvetrania kanalizácie
je zrealizovaná z PVC fólie Fatrafol
a z čiastočnej demontáže keramic810 hrúbky 1,5 mm, ktorá je v ploche
kého obkladu zvislých stien v miesmechanicky kotvená cez vrstvu tepelte napojenia novej hydroizolácie.
nej izolácie do únosného podkladu.
Plochú strechu sme vyčistili, lokálne
Hydroizolácia je vyvedená na atikové
vyrovnali nerovnosti, na strieškach
murivo, kde je ukončená na novom
vzduchotechnických nadstavieb sme
oplechovaní poplastovaným plechom.
zrealizovali novú podkladnú konštruk„V rámci realizácie novej hydroizociu z OSB dosiek,“ uviedol R. Lečko.
lácie sme osadili nové strešné vtoky,
Plochá strecha nad strojovňou výťa-

kanalizačné vetráky, upravili sme výšku dverí na výstupe na strechu a vzduchotechnické žaluzie. Na záver sme
zrealizovali spätnú montáž bleskozvo-

du do pôvodného funkčného stavu.“
Práce začali 22. októbra 2013, ukončili sa v polovici novembra. Oprava
stála 34 832 €.
(mj)

SEČOVČAN

STRANA 3

Mestskú políciu stopli poslanci Mestského zastupiteľstva
Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa uskutočnilo X. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach. Otvoril ho a viedol primátor
Mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát.
Poslanci schválili plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014,
schválili rozpočet na rok 2014 v
príjmovej časti: bežné príjmy 5 015
681 €, kapitálové príjmy 993 118 € ,
finančné operácie – príjmy 837 350
€, vlastné príjmy škôl 108 052 € - vo
výdavkovej časti: bežné výdavky 2
581 216 €, kapitálové výdavky 733
343 €, finančné operácie – výdavky 1
097 125 €, výdavky škôl a školských

zariadení 2 542 517 €. Vzali na vedomie viacročný rozpočet mesta na roky
2015, 2016.
Poslanci schválili VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území
mesta Sečovce, neprijali protest prokurátora, súhlasili so zámerom mesta
Sečovce vyhlásiť verejné obstarávanie
na rekonštrukciu a opravu verejného
osvetlenia.

Návrh primátora mesta MVDr.
Jozefa Gamráta na zriadenie mestskej polície poslanci neschválili.
Niektorí z nich oponovali vysokými
finančnými nákladmi. Nepomohli ani
tvrdenia primátora, že mestskú políciu
potrebujeme hlavne kvôli poriadku v
meste, na ktorý sa občania prevažne
bývajúci v centre mesta často sťažujú.
„Na začiatok sme si mali pomôcť aj
so záujemcami, ktorí sú nezamestnaní a evidovaní na úrade práce cestou
projektu „Zamestnanosť“ a prešli by
povinnými školeniami. Rómska hliad-

ka očakávaný výsledok nepriniesla
a projekt „Občianske hliadky“ ešte
Fond sociálneho rozvoja nevyhodnotil,“ uviedol primátor.
Pri hlasovaní chýbal na schválenie
VZN o Mestskej polícii jeden hlas.
Za prijatie hlasovali: Vladimír Bajus,
Ján Dobranský, Mária Jacková, Mikuláš Javorský, Marián Rozman, Ján
Vajda, Marián Vasilišin. Proti prijatiu
VZN boli: Milan Mika a Ján Tomáš,
zdržali sa: Anna Ferková, Cyril Korpesio, Katarína Magyarová.
(red.)

kníh využili. Od 9. decembra do 13.
decembra a následne aj po predĺžení
termínu do 18. decembra 2013 mala
možnosť vybrať si z vytriedených
kníh aj široká verejnosť. Občania si
prišli prezrieť vyradené knihy a niektorí si zopár kusov odniesli domov
do vlastnej knižnice. Knihy poškodené, duplicitné, staré, politické, zjazdy
KSČ boli štandardne odstránené.

Mestská knižnica začne poskytovať výpožičné služby 10. januára
2014 v priestoroch bývalého Domu
služieb na Obchodnej 164/58 na 1.
poschodí v pôvodnej pracovnej
dobe: Po: 8:00 - 16:30 hod., ut:
8:30 - 16:00 hod., st: 8:30 - 16:00
hod., št: 10:30 - 18:00 hod., pi: 8:00
- 17:00 hod. Pracovníci knižnice sa
tešia na vašu návštevu.
(red.)

Mestská knižnica sa presťahovala do bývalého Domu služieb

Mestská knižnica v Sečovciach sa začala sťahovať do upravených
priestorov bývalého Domu služieb na Obchodnej ulici. Stalo sa tak na
základe rozhodnutia poslancov MsZ v Sečovciach o odpredaji budovy,
v ktorej dovtedy sídlila.
Mgr. Ingrid Lukáčová. Podľa jej
„Knižný fond bol vytriedený na
slov, zachovalé knihy, ktoré si dlhé
základe odborných metodických poroky, ba desaťročie nikto nevypožikynov a asistencie pracovníkov Zemčal, boli ponúknuté najprv školám
plínskej knižnice v Trebišove, ktorí
v meste, ktoré túto možnosť výberu
takúto pomoc poskytujú,“ uviedla

Občania do verejnej zbierky prispeli 88 €

Sečovčania Sečovčanom

V priestoroch kultúrneho domu sa 13. decembra uskutočnilo slávnostné odovzdanie výťažku zo zbierky Sečovčania Sečovčanom. Osemdesiatosem eur si z rúk primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta
prevzala kráľovná čitateľov Laura Ferková, žiačka 4. C triedy zo ZŠ
na Obchodnej ulici, a pracovníčka mestskej knižnice Mária Majovská.

Jubilantkami telocvičňa i družina

Telocvičňa ZŠ Komenského má štyridsať rokov. Ako informoval Milan
Tomko, niekdajší pracovník Pozemných stavieb, ktoré telocvičňu vybudovali, ihneď potom, ako začali kopať základy, našli päť delostreleckých
granátov pochádzajúcich z druhej svetovej vojny. S telocvičňou sa zároveň vybudovala budova družiny
(mj)

Za vyzbierané financie sa zakúpia knihy a logické hry, ktoré budú
zamerané na rozvíjanie jazykových
schopností, čitateľskej gramotnosti,
čítania s porozumením, logického
myslenia. Príspevky do zbierky občania vhadzovali do urny s označením „Sečovčania Sečovčanom“

počas kultúrnych a spoločenských
podujatí organizovaných Mestom
Sečovce, v mestskej knižnici a počas pracovných dní na sekretariáte
MsÚ v Sečovciach do 12. decembra.
Poďakovanie za finančné príspevky patrí všetkým darcom.
(red.)

Kedy na zápis
Základná škola na Obchodnej ulici v Sečovciach pozýva všetkých prváčikov, ich rodičov a príbuzných na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa
uskutoční v dňoch 18. a 19. januára v čase od 13:00 do 17:00 hod. Čo potrebujú rodičia pri zápise dieťaťa? Rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.
Jednotlivé vstupy budú začínať vždy päť minút pred celou hodinou, čiže o
12:55 hod., 13:55 hod., 14:55 hod., 15:55 hod. Tešíme sa na Vás!
Všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1.
ročníka pozýva aj ZŠ na Komenského ulici. Uskutoční sa v dňoch 18. a 19.
januára v čase od 14.00 do 17.00 hod. Zápis sa uskutoční vrámci podujatia
Dni otvorených dverí. Tešíme sa na Vás!
(zš)

Žiaci ZŠ Komenského úspešní

V novembri sme sa prehupli do druhého štvrťroka školského roka
2013/2014. Výsledky, ktorými sa chceme pochváliť, ukazujú, že prvý štvrťrok bol pre nás veľmi úspešný. Zapájali sme sa do súťaží, ktoré organizovali Mesto Sečovce, CVČ Sečovce, CVČ Trebišov a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a obsadili sme výborné umiestnenia.
Do literárnej súťaže vo vlastnej
tvorbe Ruže mojej duše sa zapojili
žiaci prvého aj druhého stupňa školy. Slávnostné odovzdávanie cien
sa uskutočnilo v kultúrnom dome.
Na prvom mieste sa s prózou Jakub
hrdina umiestnil Lukáš Maťaš, na
treťom mieste s prózou Studená vojna Slavomír Strenk. Samuel Varga
obsadil druhé miesto s básňou Obete
vojaka a žiačka Viktória Pristášová
dostala čestné uznanie za prózu Silná
vojačka. Všetci výhercovia sú žiakmi
4. A triedy, ktorí pod vedením Mgr.
M. Sojkovej vytvorili tieto ocenené
„malé dielka“. Druhý stupeň reprezentoval žiak 9. ročníka Ján Doboš,

ktorý dostal čestné uznanie za svoju
vlastnú literárnu tvorbu. Víťazi obdržali od poroty aj hodnotné knihy, ktoré
im budú pripomínať, že literatúra tvorí neoddeliteľnú súčasť bytia každého
človeka.
CVČ v Trebišove organizovalo
prehliadku v speve ľudových piesní
a ľudového rozprávania pod názvom
„Zempľin špiva i hutori“. V prvej kategórii sa žiak 3. A triedy Tomáš Prítoka umiestnil na peknom treťom mieste s ľudovými piesňami „Kedz sebe
šečovskí chlapci zašpivaju“ a „A od
Prešova“. Školu na tejto prehliadke
reprezentoval aj žiak 5. A triedy Jakub
Uchaľ.
Mgr. K. Rabatinová
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Pre Máriu Magyarovú je najkrajším darčekom vianočná pohľadnica
V minigalérii kultúrneho domu otvorili výstavu sečovskej zberateľky
vianočných pohľadníc Mgr. Márie Magyarovej (na snímke) pod názvom
„Aj pohľadnice majú svoje Vianoce“. Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov
a 170-tich rokov od výroby prvej vianočnej pohľadnice (dal ju vyrobiť riaditeľ londýnskeho múzea Henry Cole – pozn. red.) ju pripravilo Mesto Sečovce s výdatnou pomocou zberateľkinej rodiny.

Mária Magyarová
„Vianočné pohľadnice som začala
zbierať v roku 1971. Vtedy som učila na Strednej ekonomickej škole vo
Vranove nad Topľou. Pohľadnice sa
mi zdali ako milé obrázky. Či už na
nich boli zasnežené krajinky alebo
boli nádherne namaľované. Bolo
mi ich ľúto len tak niekde zahodiť.
Preto som si po Vianociach povedala, že sa stanem ich zberateľkou. A
všetky, ktoré sme dostali, som uložila
do škatule od čokoládovej kolekcie.
Keď sa moji príbuzní dozvedeli, že k
najkrajším darčekom pre mňa patria
vianočné pohľadnice, nemuseli dlho
rozmýšľať, čím by ma mohli potešiť. Mnoho pohľadníc mi priniesla
poštárka Ľudka Kurilová, ktorá ich

zasa dostala od rôznych rodín bývajúcich v Sečovciach. Niektoré mi
zakúpil na burze môj syn Martin k
Vianociam. Neraz niektoré, dnes už
vzácne pohľadnice, takmer skončili
vyhodené v zbere papiera. Odhadujem, že moju zbierku tvorí 7-tisíc
pohľadníc. Najstaršia pochádza z
roku 1919, z čias Rakúsko-Uhorska.
Je na nej známka s nápisom Feldpost, čo v preklade znamená poľná
pošta. Na niektorých sa nachádzajú
obrazy Jozefa Ladu, ďalšie pochádzajú od známych výtvarníkov. Osobitnú skupinu tvoria zimné fotografie
rôznych miest. Súčasťou výstavy sú
vianočné pozdravy čelných predstaviteľov nášho mesta, ako aj známky s
vianočnou tematikou. Na výstave ich
nájdete nalepené na rube vianočných
Mária Magyarová (Mgr.), rodená
Miklošová sa narodila 20. novembra 1947 v Sečovciach na Kochanovskej ulici. Jej manžel je geológ
RNDr. Július Magyar, CSc., PhD.
Majú dve deti Martina a Katarínu.
Základnú deväťročnú školu a
Strednú všeobecnovzdelávaciu školu navštevovala v Sečovciach na
Švermovej ulici (dnes Obchodná
ulica). Po maturite bola poslucháčkou Filozofickej fakulty v Prešove
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Košice, aprobácia nemecký jazyk
– ruský jazyk. V roku 1978 sa stala absolventkou postgraduálneho
štúdia na Inštitúte A. S. Puškina v
Moskve. V rokoch 1971- 1986 pô-

Výstavu „Aj pohľadnice majú svoje Vianoce“ otvoril primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát. Zberateľku Máriu Magyarovú na vernisáži zastupovala jej dcéra Katarína. Slávnosť moderovala Mgr. Ingrid Lukáčová.
pohľadníc.“ Na otázku, ktorý je najvzácnejší vianočný pozdrav, odpovedala: „Je tmavomodrý so zlatým
emblémom svetoznámeho časopisu
National Geographic s pozdravom
a vlastnoručným podpisom vydava-

teľa. Túto poštu od neho dostal môj
manžel. Touto výstavou sa chcem
poďakovať všetkým rodinám, ktoré
prispeli do mojej zbierky.“
Mikuláš Javorský,
snímka: (autor)

sobila na SEŠ vo Vranove nad Topľou, v školskom roku 1986 -1987 na
Strednom odbornom učilišti strojárskom v Sečovciach a od 25. augusta
1987 na ZŠ Obchodná, kde sa 1. septembra 1991 stala zástupkyňou riaditeľa školy. Od 1. februára 2004 bola
poverená jej riadením. V roku 2005
po nástupe do starobného dôchodku
rok pracovala na ZŠ Obchodná ako
výchovná poradkyňa a dva roky na
Spojenej škole Sečovce ako vyučujúca ruského jazyka na tunajšom SOU
a dievčenskej škole a anglického jazyka na osemročnom gymnáziu SŠ v
Sečovciach.
Vo volebnom období 2002 – 2006
bola členkou Komisie pre rozvoj

kultúry, školstva, mládeže, zdravotníctva, sociálnych vecí, športu a verejného poriadku. 1. marca 2013 sa
stala kronikárkou mesta. Je autorkou brožúry Sečovská „dolná škola“ 1931 – 2001 (dnes ZŠ Obchodná), v mesačníku Sečovčan jej vyšlo
35 pokračovaní o zemplínskych
poverách a zvykoch pod názvom
Kedz u Šečovci strašilo a tretí rok
pravidelne prispieva do Sečovčana
spomienkami na rodnú obec nazvanými Kochanovce – stratená dedina detstva a aktualitami zo života
mesta. Je uvedená v Biografickom
a náučnom slovníku južného Zemplína 2010 od autora Pavla Ružana
z Trebišova.

Martinka nakreslila kolobežkujúce sa deti, stromy, motýle...

Pracovníci Centra voľného času v Sečovciach pripravili ďalší ročník výtvarnej súťaže Zdravý životný štýl. Upozornil na dôležitosť pohybu pre človeka, ale aj na neblahý účinok drog na ľudské telo.
Odborná porota pracovala v zložení: Ján Hreňo, Marianna Sedláková,
Edita Mitrová, Marta Mitrová a Mikuláš Javorský. Hodnotila 98 prác
zo ZŠ Obchodná, ZŠ Komenského,
ZŠ Vojčice, ZŠ Z. Teplica, MŠ Jarná.
Ceny najúspešnejším výtvarníkom

odovzdala Marta Mitrová, hlavná organizátorka súťaže.
Pri tejto príležitosti sme oslovili
víťazku súťaže v najmladšej kategórii, šesťročnú Martinku Zgaburovú,
ktorá navštevuje Materskú školu na
Jarnej ulici. „Nakreslila som ihlična-

té a listnaté stromy, kolobežkujúce sa
deti, motýle,“ povedala. Ako prezradila, aj ona má doma kolobežku.
„Martinka je naozajstný talent,“
tvrdí učiteľka v spomínanej škôlke
Viera Šutľáková (na snímke s Martinkou), neskrývajúc radosť z úspechu
svojej zverenkyne. Sama má s prácou
s deťmi bohaté skúsenosti a do súťaže
ju prihlásila práve ona.
Žiak štvrtej triedy zo ZŠ Komenské-

ho Patrik Korytko kreslil chlapca,
ktorý cvičí. Na otázku, odkiaľ vzal
námet, odpovedal: „S mamou alebo
kamarátom občas zájdem do posilňovne, ktorá je pri Materskej škole v
Kravanoch, kde bývam. V lete s otcom
alebo babkou chodím do lesa na černice, lesné jahody, huby.“
Výsledky najmladšej kategórie
detí vo veku 6 – 9 rokov: 1. Martinka Zgaburová (MŠ Jarná), Lianka
Malčická (Z. Teplica), 2. Daniel
Kubani (Z. Teplica), Veronika
Ferková (ZŠ Obchodná), 3. Samuel Varga (ZŠ Obchodná). Kategória žiaci 3. – 4. ročníkov:
1. Šimon Šamudovský (ZŠ Obchodná), 2. Liliana Bérešová (ZŠ
Vojčice), 3. Patrik Korytko (ZŠ
Komenského), Rišo Jurík (ZŠ Z.
Teplica). Kategória žiaci 5. - 9.
ročníkov: 1. Kristína Demková,
2. Miroslav Chromý, 3. Natália
Chromá (všetci ZŠ Vojčice), Timea Vargová (ZŠ Komenského),
Simona Džudžová (ZŠ Z. Teplica).
Zaznamenal: (mj),
snímky: (autor)
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Cena PRO NOBIS najúspešnejším Sečovčanom: TS Mars, Milanovi Leškaničovi, silovým trojbojárom

Za zvukov štátnej hymny SR začal v sále kultúrneho domu 3. ročník slávnostného udeľovania Ceny primátora mesta Sečovce PRO NOBIS 2013 (Pro
nobis – Za nás). Primátor MVDr. J. Gamrát v úvode podujatia vyslovil prianie, „... aby naši ľudia vedeli, že si ich vážime, nezabúdame na nich a oceňujeme ich. Nechceme pritom konkurovať veľkým mestám či VÚC.“ V hľadisku
sledovali program podujatia riaditelia škôl, pedagógovia a široká verejnosť.
Už v úvode zaujali mladučké tanečníčky zo skupiny MARS, ktorá je
dnes 20-ročná. Sponzoruje ich mestský úrad, celkove ju tvoria štyri skupiny. „Marsačky“ vystupujú na akciách
mesta, tiež v regióne Zemplína, ale i v
Brne. Ich vedúcimi sú Katarína Pilátová a Františka Smržíková, ktoré si z
rúk primátora mesta prevzali cenu Pro

Nobis 2013 ako prvé.
Cenu v kategórii jednotlivcov si prevzal šesťdesiatročný Ing. Milan Leškanič, riaditeľ Spojenej školy Kollárova
17 v Sečovciach, ktorý vedie školu od
roku 1991. Jej výučba je prispôsobená
trhu práce. Je skúseným manažérom,
s jeho účinkovaním je spojené dobudovanie športovísk v areáli školy, naj-

novšie krytej tenisovej arény. Škola
je úspešná v celoštátnych súťažiach a
prehliadkach SOČ.
Ďalším oceneným kolektívom boli
siloví trojbojári Spojenej školy Kollárova 17 v Sečovciach pod vedením Zoltána Jurka. Dorastenec Jozef
Grega (Milhostov) bol na posledných
majstrovstvách Európy absolútnym
víťazom súťaže, v kategórii do 75 kg
mu patria tri prvé miesta. Je držiteľom
dvoch svetových rekordov. Dorastenec Dominik Grega (Milhostov) len
o málo zaostával za úspechmi staršieho brata. M. Vysoký (Albinov) slávil

Ceny PRO NOBIS odovzdal primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát.

dielčie úspechy na majstrovstvách
Európy v Maďarsku. Tréner Zoltán
Jurko, rodák zo Z. Hradišťa, dnes žijúci v Albinove, je taktiež svetovým
rekordérom vo veteránskej kategórii.
V závere akcie sa poďakoval mestu
za finančné krytie oddielu na pretekoch. Ing. J. Leškaničovi, riaditeľovi
Spojenej školy Kollárova 17, zase za
vytvorenie vhodných podmienok pre
ďalšie športové napredovanie. „A dosiahnuté úspechy nás zaväzujú k ešte
lepším športovým výkonom v roku
2014,“ ukončil svoj komentár pri preberaní ceny.
(jom)

Snímky: (mj)

Na Mikulášskom trhu ponúkali ručne vyrábané vianočné ozdoby aj žiaci sečovských škôl

Mesto Sečovce pripravilo podujatie Mikuláš, aký darček pre nás máš?
Uskutočnilo sa 5. decembra na Námestí sv. Cyrila a Metoda. Na najmenších
čakalo rozžiarenie vianočného stromčeka, kultúrny program a sladkosti.
Mikuláš medzi deti prišiel v sprievode členov Detskej folklórnej skupiny Pavička. Po zoradení pod stromčekom sa k prítomným prihovoril
primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef
Gamrát. V kultúrnom programe účinkovali žiaci ZUŠ Sečovce, ktorých na

akordeóne sprevádzal Ing. Ján Buzinkai. DFS Pavička sa aj teraz prezentovala s novým programom „Ščejsce,
zdrave, pokoj svati, vinčujeme vam.“
Ako informovala Valéria Benedeková,
vedúca súboru, s týmto programom
sa predstavili aj v Špecializovanom

Predvianočné tvorivé dielničky

Pracovníci Referátu kultúry Mesta Sečovce v spolupráci s členmi MO MS
a OMM v Sečovciach pripravili Predvianočné tvorivé dielničky. Ako informovala Mgr. Ingrid Lukáčová, podujatie bolo zamerané na rozvoj tvorivej
činnosti detí a mládeže v predvianočnom období, na spoznanie niektorých
tradícií našich predkov.

Deti a mládež sa mohli tvorivo realizovať na viacerých stanovištiach.
Kreslili a vymaľovávali „film“ s náboženskou tematikou Vianoc, ktorý
poskladali do malej škatuľky. Vystrihovali a lepili anjelov, stromčeky a iné vianočné ozdoby. Matičiari
prezentovali dávny zvyk liatia olova,
pomáhali deťom zdobiť chutné perníky, vymaľovávať vianočné ozdoby
z odliatkov sadry, dozerali na vystri-

hovanie zvončekov želaní, ktoré deti
vešali na vianočný stromček.
Na podujatí prevládala aj vďaka
vianočným piesňam dobrá predvianočná nálada. Nechýbali ani darčeky,
medzi ktoré patrili krásne knihy pre
deti a mládež z Vydavateľstva Matice
slovenskej. Sponzorsky prispela aj
Ing. Tatiana Raničová a chutné perníky upiekla pani Irena Hankoščáková.
(il), snímka: (autor)

Pekné vianočné ozdoby ponúkali aj žiaci Cirkevnej spojenej školy.
zariadení pre seniorov ARCUS v Košiciach, v kultúrnom dome v Sečovciach, ako aj v programe „Kračun na
valaľe“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Historickej radnice v Košiciach z
iniciatívy Klubu Zemplínčanov.
Súčasťou tohoročných osláv príchodu Mikuláša bol Mikulášsky trh. V
stánkoch ste si mohli kúpiť medovníčky, oblátky, varené víno i medovinu,

oblečenie, darčeky pod stromček, ale
aj živé stromčeky a iný tovar. Nechýbali ani zabíjačkové špeciality v réžii
primátora mesta Sečovce pre všetkých,
ktorí si chceli pochutnať. Svoje ručne
vyrobené vianočné ozdoby ponúkali
okrem dospelých aj žiaci sečovských
základných škôl a žiaci Spojenej školy
Kollárova 17, ktorí pripravili nealko
voňavý punč.
(il), snímka: (mj)
Už tradične Mikuláš v sprievode čerta
zavítal aj medzi deti
zo Špeciálnej základnej školy v Sečovciach. Prišiel aj k
žiakom, ktorí navštevujú elokované pracoviská v Detskom
domove a na Novej
ulici. Zatiaľ čo on
rozdával
darčeky,
čert karhal záškolákov.
Snímka: (šzš)
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Sladké predvianočné pokušenia

Keď sa kalendárny rok nachýlil ku
koncu, Potravinársky kombinát Trebišov mal práce vyše hlavy. V cukrovare
začala repná kampaň a nezamestnané
ženy z okolia, aj tie z Kochanoviec, še
mohľi zapisac na kampaň do čukoladki Deva. Začali sladké, čokoládou voňajúce predvianočné časy! Od stálych
zamestnankýň sa brigádničky rýchlo
naučili baliť kolekcie a možno ešte
rýchlejšie to, ako ich „premiestňovať
tajne“ po zmene domov. Darmo sa vyhrážal vysoký, chudý vedúci Bindas,
že chtoru ulapi kradnuc (fuj, aké škaredé slovo na Vianoce), ta tota takoj
konči s kampaňu. A potom, čo mu pri
kriku spadla do kolekcií na bežiacom
páse zubná protéza, mal načisto po
rešpekte. Vrátničky – kontrolórky sa
delili na dobru uznanľivu ženku, co da
preňejsc i šviňu, co pri ňej ňič ňepreňešeš, bo jagbaču ňečula, že chto nekradňe, ta okrada vlastnu rodzinu. Ale
i šviňa nenašla všetko. Hanbila sa hľadať všade, lebo kolekcie ženy skrývali
pod šatami po celom tele. Najlepšie
na tom boli tučné. Hneď na zastávke
alebo v autobuse povyberali kolekcie,

žeby sa nestopili od ľudského tepla.
Aj šofér so sprievodkyňou, lebo vtedy boli v autobusoch i sprievodkyne,
dostali. „Nebolo zmeny, žeby sme išli
domov naprázdno. Niekedy nám tú
čokoládu už ani nebolo treba, toľko
sme jej mali doma. Ale neber, keď sa
dá,“ spomína bývala pracovníčka. O
starej dzivki Haňki hutoreľi sušedi, že
už aňi jej pes nebiruje jejsc čukoladu.
A tak bulo. Pred polnocu, jak vše, zastavil šofer Haňkoj i sušedoj Marčoj
až pred kapurami, žebi še ňebaľi isc
domu. Haňka prebehla prez drahu,
nacahla ruku ponad drevenu kapurku,
že otvori hačok zdnuka a tam ulapila
druhu ruku, prežimnu, jak kebi umartoho. Taška s kolekcijami jej spadla
do šňihu, vona začala narati vreščec,
z chižoch povibehovaľi rozospati sušedzi... A to ľem stari parobok Janko
sebe scel zafigľovac, ta položil svoju
ruku na zamok, naj še Haňka zľekne.
Aľe ňescel, žebi až tak. Babi ho skoro
zabiľi, tak naňho vreščeľi, že Haňku
muh infarkt trafic. A vun segiň aňi
uceknuc nemuh, bo mal chromu nohu.
No a toti kolekciji zbiraľi rano zo šni-

hu, pes pri ňich šedzel a spravdi jich
už aňi vun nescel.
A aké to boli kolekcie – čokoládové rybky, mačičky, kukuričky, kávové
zrnká, šišky, autíčka, otvárací nožík,
vianočný stromček a v prostriedku

škatule podkovička s červenou mašličkou a štvorlístkom. I samostatne
balené, elegantné, štíhle sviečky z
horkej čokolády. Všetko v pozlátku s
obrázkom a akési chutnejšie ako dnes.
(mm)

Narodeniny cez Vianoce

2013 rokov od betlehemskej noci prišli ľudia s tisíckami nápadov,
vecí, ktorých cieľom bolo oceniť jej výnimočnosť. Z tých, ktoré prežili a
dodnes patria neodmysliteľne k Vianociam, majú v tomto roku narodeniny 790-ročný betlehém, 170-ročná prvá vianočná pohľadnica a jedna z
najobľúbenejších hračiek spod vianočného stromčeka – 110-ročný plyšový
medvedík.
Prvé jasličky údajne postavil svätý
nového, sklená vianočná guľa oslávi
František z Assisi v jaskynke hory pri
125. narodeniny.
obci Greccio. Veriacim, ktorí k nim
Milánskym ediktom v roku 313 sa
prišli na polnočnú omšu, chcel Frankresťanstvo stalo oficiálnym nábotišek ukázať, ako to vyzeralo pri naženstvom v Rímskej ríši. Nedávno sa
rodení Ježiška v Betlehéme.
známy, Francúz židovského pôvodu,
Prvého medvedíka vo svojej firme
žijúci dnes v Izraeli priznal, ako so
na výrobu hračiek vyrobila v Nesúrodencami závideli „tým iným“
mecku krajčírka Margaret Steiffová
krásne vianočné sviatky. „Tak sme sa
v meste Giengene. Návrh jej urobil
každý rok ako deti na Mikuláša a na
synovec Richard podľa medveďov
Vianoce hrali doma na kresťanov,“
v zoologickej záhrade. Prvýkrát ho
dodal. Väčšina Sečovčanov sa 1700
prezentovali v roku 1903 v Steiffovej
rokov na kresťanov hrať nemusí. Pokatalógu hračiek na veľtrhu v Lipsku.
žehnané Vianoce a šťastný a veselý
A keď sa starý rok 2013 prehupne do
nový rok!
(mm)

Žiaci Spojenej školy zviditeľnili Svetový deň boja proti AIDS vytvorením „živej“ červenej stužky

Žiaci Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce zviditeľnili 1. december - Svetový deň boja proti AIDS vytvorením „živej“ červenej stužky. Ako pritom postupovali? Na návrh žiakov II. C triedy odbor mechanik
počítačových sietí Tomáša Jenčíka a Slavomíra Mamczura vznikli dve naaranžované fotografie: A ako
vysvetľujú ich obsah?
T. Jenčík (foto vľavo): „AIDS sa
slovenskej Kampane mladých Červe- chápať ako akt pomoci, ktorá AIDné stužky majú silu tú rýchlosť brzdiť Su prichádza. Na AIDS treba pozrieť
šíri veľkou rýchlosťou, ako jazda auaž zastaviť.“
inak, z iného uhla (preto nevidno
tom. Živá stužka a všetky aktivity celoS. Mamczur: (foto celú stužku), aby im človek movpravo): „Čierna foto- hol pomôcť, musí sa priblížiť a nie
grafia – lebo je to vážna, vzdialiť!“
Červená stužka je medzinárodným
smrteľná choroba. Časť
slučky ako had – lebo symbolom solidarity s ľuďmi, ktochoroba sa hadí, plazí, rí sú HIV pozitívni alebo chorí na
zakráda medzi nami. Je AIDS. Syndróm získanej imunitnej
nám v pätách ako náš nedostatočnosti vedci zistili pred 30tieň, nedá sa jej zbaviť. timi rokmi. Za tento čas sa ochorenie
Sklonené hlavy - poko- rozšírilo do celého sveta a pripravilo
ra a úcta voči obetiam. o život 30 miliónov ľudí. Stalo sa tak
Auto možno chápať ako jednou z najnebezpečnejších civiliakt pomoci, ktorá AIDSu začných chorôb. Mária Kubicová,
foto: Ľuboš Tejbus
prichádza. Auto možno

Ako nám pán Javorský pokazil Vianoce

Pán Mikuláš Javorský bol náš triedny učiteľ. Generácie žiakov tvrdia,
že aj najlepší sečovský matematikár. Nič to nemení na veci, že nám pokazil Vianoce. Vlastne nie Vianoce, ale Sviatky pokoja a mieru, lebo tak sme
vtedy mali v škole volať Vianoce. Ale nám sa naďalej v škole aj doma viac
páčili Vianoce. Náš Kračun.
Boli sme žiakmi druhého stupňa
Základnej školy na dnešnej Obchodnej ulici a učili sme sa aj v povestnom
„kurníku“. V triede dva rady lavíc,
vľavo, vpravo, medzi nimi ešte dve lavice, vzadu uprostred steny nástenka z
hobry a nad nástenkou červené plátno
na drevenom ráme s múdrym heslom:
Usilovným učením posilníš svetový
mier!, Statočnou prácou plníme závery zjazdu Komunistickej strany!,
Učiť sa, učiť sa, učiť sa! V. I. Lenin.
Nepamätám, ktoré viselo nad našou
nástenkou.
Nasnežilo a nastal čas prípravy

vianočno-sviatočnej výzdoby triedy.
Volená nástenkárka a dve – tri znechutené pomocníčky, lebo komu by sa
chcelo ostávať v škole čo len chvíľu
navyše, keď sneh a sánky volajú, sa
zavreli v triede. Ale poznáte to! Zrazu
máte triedu len pre seba, sedíte beztrestne za učiteľskou katedrou, môžete tajne nahliadnuť do klasifikačného
hárku, kreslíte, striháte, lepíte, počiatočné hundranie sa mení na nadšenie,
trieda dýcha atmosférou náhle spriaznených duší. NAŠA nástenka musí
byť NAJkrajšia alebo aspoň krajšia
ako béčkarská.

Dnes to nástenkári majú ľahké. Zabehnú do „shopu“, niečo kúpia. Otvoria internet, niečo stiahnu. My sme
našli nejaký ten obrázok hokejistov,
krasokorčuliarov, zimnej krajinky, odlomili povinnú vetvu zo stromu a zasnežili ju vatovými chumáčmi – snehovými vločkami. Toto veru nebude
stačiť na NAJnástenku.
Keď človek veľmi chce, vraj sa
dočká. Stalo sa. Chlapci z triedy našli
kdesi zdochnutú sovu a doniesli nám
ju ukázať. Stuhnutá „odchodom“ a
predvianočným mrazom vyzerala ako
živá. Ako tie vypchaté v obydliach
poľovníkov. Sovu vo výzdobe nebude
mať nikto. Najlepšie by bolo priviazať ju alebo pribiť na červené heslo,
rozhodli chlapci. Či sa triedny objavil
náhodou alebo za ním boli chlapci, či

nemá niečo na upevnenie sovy, nevieme. Každopádne pán Javorský bol v
triede. Neuveríte, čo urobil! Prikázal
nám sovu vyhodiť a dobre si umyť
ruky. A pri odchode sa usmieval popod
fúz, dobre sme to videli. Načisto nám
pokazil radosť, výzdobu aj Vianoce...
Ale vybabrali sme s ním. Akoby sme
mohli to úbohé vtáčatko vyhodiť cez
Vianoce na mráz? Schovali sme sovu
hore na skriňu.
Po zimných prázdninách sovy na
skrini nebolo. Určite ju vyhodil triedny alebo ju „vyňuchal“ ten huncút
školník Rosol, žijúci v kurníku v byte
za stenou našej triedy. Niekto ju mal
na svedomí...
Mimochodom, nášmu triednemu
sme odpustili hneď. Veď ako ináč, prišli Vianoce.
(mm)
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V Sečovciach bol spáchaný
podvod. Podozrivý J. K. si od V.
G. ešte 16. 5. 2011 požičal 2 540
€. Uhradil mu však len prvú leasingovú splátku vo výške 245 €
a manipulačný poplatok 250 € a
celkovú sumu 3 035 € sa zaviazal
vrátiť do 16. 5. 2012. Svoj záväzok
však nesplnil. V. G. vznikla škoda
vo výške 3 035 €.
V obci Veľké Ozorovce bol spáchaný podvod. Dopustil sa ho R. M.,
ktorý s H. A uzavrel zmluvu. Podľa
nej mal vyrobiť a 30. 11. 2013 prísť
namontovať tri plastové okná a dvere. Vyžiadal si zálohu 1 016 €. Práce
v stanovenom termíne nevykonal a
zálohu, samozrejme, nevrátil.
Doposiaľ neznámy páchateľ
vnikol na dvor obývaného rodinného domu v Sečovciach. Z
kuchyne, do ktorej vošiel cez neu-

zamknuté dvere, odcudzil dámsku
nákupnú tašku. V nej bol občiansky preukaz, 40 €, pánska kožená
peňaženka, dámska peňaženka,
modlitebná knižka a modlitebný
ruženec. Následne páchateľ pravým kľúčom otvoril dvere vedúce
do prednej časti domu, kde v obývacej izbe pootváral skrinky a porozhadzoval veci. Poškodenej M.
K. spôsobil škodu vo výške 69 €.
Doposiaľ neznámy páchateľ sa
vlámal do predajne drogérie TETA
na Námestí sv. Cyrila a Metoda.
Nezisteným predmetom a spôsobom vypáčil zámok dverí. Odcudzil
parfumy rôznych značiek, holiace
strojčeky so žiletkami a zo zásuvky
počítačového stolíka 946 €. Spoločnosti PEMAS PLUS s.r.o., Lužianky, spôsobil škodu vo výške 1 983 €.
OO PZ Sečovce

Novinky vydavateľstva Ikar
Zabudnuté slovenské rozprávky
Salaš, ovce Milada a Kveta, bryndzovníci a celý rad
ďalších postavičiek tvoria rámec zábavných príbehov
pre deti, ktoré si ich ako „prvé z málopočetného rodu
Slovákov,“ môžu už teraz prečítať. Popri tom tu napríklad nájdeme aj Klebetné Kydy, malú dedinku ležiacu
na horskom úbočí, kde ľudia väčšinou celé dni klebetia
a kydajú na tých, čo práve nie sú nablízku, a tak ďalej...
Adela Banášová známa svojím nadhľadom, schopnosťou pohotovo glosovať a zmyslom pre humor zúročila tieto vlastnosti aj pri písaní Zabudnutých slovenských rozprávok.
„Sú to rozprávky veľmi staré a kedysi v starej slovenčine sa volali Poviedanky starjeho baču i prihodi jeho, čo by sme mohli preložiť ako Rozprávanie starého baču a jeho príhody,“ vysvetľuje autorka humorom jej vlastným a
dodáva: „Tuto miniknihu som napísala ako darček pre moju mamu asi pred
desiatimi rokmi. Vtedy nebolo v pláne ju posunúť niekam ďalej vo svojej existencii, hoci kde tu niekto prejavil jemnú sympatiu voči tomuto výtvoru. Náhodný rozhovor s dámami z Ikaru napokon dospel až k tomu, že knihu predsa
len vydávame napospas aj iným čitateľom.“
Každý pozná príbeh Janka Hraška alebo rozprávku Soľ nad zlato. Tie voľakedy dávno zozbieral a spísal Pavol Dobšinský. Rozprávky, ktoré vám prinášame v tejto knihe, mali, naopak, smolu, že sa našli len nedávno na istom
salaši. Ten salaš sa má zbúrať. Keby sa salaš nebúral, tento starý zaprášený
zväzok zabudnutých rozprávok z rokov 1787 až 1789 by sa nikdy nenašiel. A
vy by ste sa nikdy nedozvedeli, že medzi nami žijú bryndzovníci... Kniha je
určená pre čitateľov od 8 rokov.
Atentát na Kennedyho - Koniec Camelotu
V januári 1961, počas eskalujúcej studenej vojny,
skladá v Bielom dome prezidentskú prísahu John Fitzgerald Kennedy. Začína sa tak boj za zastavenie prenikania komunizmu. Na prezidenta USA číhajú vážne
ťažkosti, osamelosť, zvádzajú ho zradné lákadlá. Jeho
krásna mladá manželka Jackie si len ťažko zvyká na
život pod ustavičnou kontrolou. Napriek osobným a
politickým prešľapom Kennedyho popularita narastá.
Postupne sa však rozširuje aj okruh prezidentových
nepriateľov - patrí k nim sovietsky vodca Nikita Chruščov, kubánsky diktátor Fidel Castro a riaditeľ CIA
Allen Dulles. Zoznam ľudí, ktorí idú prezidentovi po krku, sa ešte rozrastie,
keď jeho brat a minister spravodlivosti Robert Kennedy ostro zasiahne proti
vplyvným skupinám organizovaného zločinu.
V novembri 1963, počas svojej kampane za znovuzvolenie, sa JFK stáva
obeťou streľby a Amerika je v šoku. Kým Jackie a národ smútia, začína sa
hon na páchateľov.
Známy moderátor televíznej diskusnej relácie The O´Reilly Factor pútavým
spôsobom prezentuje podrobnosti brutálnej vraždy Johna Fitzgeralda Kenneyho i fakt, že séria výstrelov z pušky v jedno dallaské popoludnie nemala za
následok len smrť milovaného človeka, ale aj osudové rozštiepenie americkej
verejnosti v otázke vietnamskej vojny a následné narušenie kultúrnopolitického ovzdušia USA.

Centrum voľného času v Sečovciach a Múzeum a Kultúrne centrum
južného Zemplína, útvar astronómie v Trebišove, pri príležitosti Dňa zimného slnovratu pripravili súťaž pre žiakov 4. ročníkov základných škôl
„Vesmír a slnečná sústava“.
„Úroveň súťaže bola veľmi vysoká.
Aj preto, že ešte začiatkom novembra
sa na našich školách konali prednášky. Boli určené pre žiakov prvého
stupňa. Prednášajúcimi boli pracovníci útvaru astronómie z Trebišova
Eva Gimová a Miroslav Tirpák,“
uviedla Edita Mitrová, organizátorka súťaže. Podľa jej slov, úlohou
súťažiacich najprv bolo správne vyplniť test, potom lúštili tajničku, hľa-

dali rozdiely v napohľad rovnakých
obrázkoch, určovali planéty, ktoré
sa im objavovali na premietacom
plátne.
Konečné poradie: 1. Tobiáš Rinik
a Norbert Matta (Cirkevná spojená
škola), 2. Ivan Murín a Laura Ferková (ZŠ Obchodná), 3. Slavomír
Strenk a Samuel Varga (ZŠ Komenského).
Zaznamenal: (mj),
snímka: (autor)

BMW zhorelo do tla

Požiar osobného motorového vozidla BMW na Okružnej ulici v Sečovciach
likvidovali v noci z 1. na 2. decembra hasiči z Trebišova. Požiar hasičom nahlásili v noci krátko pred druhou. Auto zhorelo do tla.
Zdroj: INTERNET

Dopravná nehoda

Medzi obcami Sečovce a Zbehňov sa 26. novembra stala vážna dopravná nehoda, pri ktorej vodič osobného motorového vozidla zišiel z cesty a narazil do
stromu. Z auta ho vyslobodili až hasiči z Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, ktorí ho naložili do vozidla rýchlej záchrannej služby. Zdroj: INTERNET

Turnaj majstrov

V sobotu 16. novembra sa stretli priaznivci tenisu na treťom ročníku „Turnaja majstrov“. Aj keď podmienky vonku už neboli ideálne, ôsmych tenistov to
neodradilo. Ako informoval Ján Dobránsky, hlavný organizátor akcie, hrali sa
štvorhry a víťazom bol každý zúčastnený. „Zorvan, Sabol, Piskay, Dobránsky,
Kovalík, Feňar, Vereščak, Petro. Domov si okrem dobrej nálady a svalovice
odniesli aj hodnotné ceny,“ povedal.
(mj)

Strojárska firma Silometal, spol. s.r.o.,
Kollárova 4, 078 01 Sečovce
hľadá pre svoju výrobu:
pracovníka na útvar expedície tovaru;
výhodou sú platné osvedčenia pre obsluhu
vežového žeriavu, mostového žeriavu
a oprávnenie pre viazanie bremien.
Ide o prácu na HPP, ochota pracovať nadčas.
Žiadosť spolu s profesijným životopisom v slovenskom jazyku
zasielajte mailom: sekretariat@silometal.sk alebo písomne na
adresu firmy. Telefonický kontakt: 056/667 01 11.
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Ashley Franko

Navždy nás opustili
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Najlepší stolný tenista medzi Sečovčanmi M. Pataky preferuje útok pred obranou
Marek Pataky (23 r.) je jednotkou mužstva Spojenej školy Kollárova 17
Sečovce v stolnotenisovej 3. lige. Predtým ho lákal hokejbal, tenis, basketbal aj futbal.
K stolnému tenisu ho inšpiroval
starší brat Jozef. Darilo sa mu aj vďaka tréningom bývalého učiteľa Jozefa Popaďaka. Ako 14-ročný po dvoch
rokoch postúpil na súpisku mužov.
Dnes sa len výnimočne venuje bývalým športom pre časové bariéry.
Pred dvomi rokmi bol v 4. lige druhý

najlepší hráč. Vlani v 3. lige skončil
v prvej desiatke. Pre krátkosť času
trénuje raz v týždni, prípadne vôbec. To sa potom negatívne prejaví
v majstrákoch. Nemá dostatočnú
úderovú istotu. Za úspechmi v zápasoch býva aj kvalitná raketa. On má
útočnú drevenú časť zn. Butterflly

za 80 € a poťah za 60 €, čo je lepší
priemer. Jeho štýl je útočne hraný
topspin, väčšinou pri stole. Ako sám
hovorí, nehrá zbrklo, ale predovšetkým hlavou. Ako väčšina mladíkov,
preferuje útok pred obranou. Využíva
údery: kontra, blok, drive, topspin a
obranný čop. Všetky údery sa dajú
zvládnuť za rok, pravdaže, keď i ch
máte v repertoári.
V nedeľňajšom zápase (8. 12.)

mužstvo
Spojenej
školy Kollárova 17
Sečovce
podľahlo
Lokomotíve Košice
2:16. Body
za domácich: P. Hurčík, M. Pataky.

(jom)

Sečovskí rybári sa o svoj revír vzorne starajú

Zarybňujú, organizujú brigády, súťaže...

Členovia Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sečovciach začiatkom novembra ukončili tohtoročné zarybňovanie. Do vodnej
nádrže na riečke Trnávka vpustili 1 300 kg dvoj a trojročných kaprov. Ďalších 200 kg kaprov vpustili do prenajatého rybníka v obci Dvorianky.
„Išlo o tretie tohtoročné zarybnenie,“ uviedol Jozef Fedorčák, predseda MO SRZ Sečovce. „Prvé sa konalo
na jar, keď sme do vodnej nádrže na
riečke Trnávka vpustili 700 kg trojročných kaprov a 200 kg amurov bielych.
V lete sme do nádrže vpustili 2 000
zubáčov dĺžky 5 – 7 cm. Ryby nakupujeme v michalovskej spoločnosti s
ručením obmedzeným Rybárstvo Zemplín. S cieľom, aby bolo rýb dostatok
pre každého. Zarybňujeme kvalitnou
násadou, jej množstvo vysoko prevyšuje minimálnu zarybňovaciu povinnosť. A tá je sto kilogramov rýb ročne
na hektár.“
V tomto roku sa sečovskí rybári

prvýkrát pustili do rozmnožovania
zubáčov. „Samovýter sme organizovali na jar. V čase, keď teplota vody
v nádrži bola 5 – 7 stupňov celzia,“
pokračoval predseda. A ako pritom postupovali? Na člne najprv vyviezli niekoľko košov na výter zubáča a spustili
ich na dno. „Nimi sme vlastne vytvorili
umelé prekážky, ktoré tieto ryby prirodzene vyhľadávajú. Keď samice do
košov nakládli ikry, samce ich vzápätí
oplodnili a znášku strážili a chránili
pred prípadnými predátormi až do vyliahnutia. Celý proces trval dva až tri
mesiace. Výter zubáča sa vydaril.“
Zdravotný stav rýb je dobrý. Aj
vďaka tomu, že v Trnávke tečie čistá

Koše na výter zubáča vyviezli na člne.

Snímky k článku: Jozef Hvozdík

Sečovskí rybári v tomto roku zarybnili vodnú nádrž na riečke Trnávka
kaprami, amurami a zubáčmi. Na snímke: Zarybňovanie kaprami.
voda. Dokazuje to prítomnosť rakov a
čereblí, ktoré sú známymi indikátormi
kvality vody.
Lovná sezóna na vodnej nádrži Trnávka sa začína 15. mája – o výnimku
každoročne žiadajú nadriadený orgán
z dôvodu, že kapor v nádrži nemá
vhodné podmienky na rozmnožovanie sa. Týždeň pred jej otvorením
sečovskí rybári organizujú súťaž
na plávanú, v auguste 48-hodinový
kaprársky maratón. Všetky ulovené
ryby počas oboch spomínaných súťaží ihneď po zvážení vpustia späť do
vodnej nádrže. Aby bolo okolo nej
vždy čisto, dvakrát v roku organizujú brigádu. Rovnako upravujú lovné
miesta, prítoky...
Miestna organizácia SRZ má 216

Z galérie sečovského futbalu pri príležitosti 100. výročia jeho existencie

Chodím na každý domáci zápas Slavoja
Bývalý futbalista Milan Ciberej (1947) o sebe tvrdí, že je večným fanúšikom guľatej lopty. Dávno aktívne nehrá, ale v telke prepína na futbal.
Nebo a gajdy. Tak vidí stav v dnešnom a predošlom sečovskom futbale. Má
na to plné právo. Je pravidelným návštevníkom domácich stretnutí.
V svojom rodisku, Zbehňove, M. Do roku 1971 aktívne v Sečovciach
Ciberej hrával aktívne stolný tenis. hrával. Hoci je pravák, na ihrisku bol
V roku 1962 ho už v sečovskom do- ľavým záložníkom či ľavým krídlom.
raste viedol J. Varga. V roku 1964 v Nastupoval v bráne s J. Baštom, obradorasteneckej lige v hádzanej ho pol- nou Jacko, Marcinko, Spišák, Baran,
rok trénoval známy Ján Jenčík. V nej v poli s J. Holinďakom, M. Lizancom
bol však skôr do počtu. Tak si opäť a M. Koreňom. Pekné spomienky má
obul kopačky. V béčku sa mu ve- na zimné týždňové sústredenie na
novali J. Jachymec a Ľ. Sabol. A od chate Slavoja na Borde a na byštianroku 1968 v „áčku“ Košičan J. Huč- skych chatkách. Obidve boli s tréneka. Potom M. Holinďak i J. Jenčík.
rom J. Jenčíkom.

M. Marcinka považuje za najkompletnejšieho hráča jeho kariéry. Potom B. Spišaka, za dobré
bránenie a srdce pre futbal. V Dvoriankach 15 rokov trénoval a organizačne pôsobil. V rokoch 1991 až
2000, keď bol predsedom Slavoja
J. Malik, organizačne pracoval v
jeho štruktúrach.
V 50-tych rokoch minulého storočia zo Zbehňova vyšla výborná partia
hráčov: Milan a Michal Holinďákovi a Milan Timko. Uplatnili sa aj vo
vyšších súťažiach bývalého Československa.
(jom)

členov: 195 dospelých, 21 detí a
mládeže do 18 rokov a 8 žien. Vlani
ulovili 994 kaprov, desať zubáčov
veľkoústych, jedného amura bieleho,
troch jalcov hlavatých a ďalšiu vyše
polstovku plevelných rýb.
V správe MO SRZ Sečovce je vodná
nádrž Trnávka. Jej plocha je 8,05 ha,
maximálna hĺbka 3,8 m. Ide o kaprový
lovný revír. Okrem kapra a amura sa
v nej vyskytuje zubáč, šťuka, sumec,
plotica, červenica, jalec, ostriež, slnečnica, sumček americký. Sečovskí rybári spravujú aj rybník v obci
Dvorianky, ďalej povodie Trnávky
od cestného mosta v obci Vojčice po
pramene v Slanských vrchoch. Dĺžka
toku je 36,4 km, maximálna hĺbka 2
m. Na riečke je niekoľko umelo vytvorených hrádzí. Žije v nej kapor, jalec, ostriež, hrúz obyčajný. Súčasťou
revíru je Bačkovský potok od ústia po
pramene. Jeho dĺžka je 7,4 km. Ďalej
Manov kanál. Jeho dĺžka je 10,8 km.
Mikuláš Javorský
Daj človeku rybu a bude
jeden deň sýty.
Nauč človeka chytať ryby a bude
každý deň sedieť na brehu,
pozorovať udicu a piť pivo.
-------------------------------------Keď chceš byť šťastný hodinu,
opi sa, keď chceš byť šťastný
jeden rok, ožeň sa, keď chceš
byť šťastný celý život,
staň sa rybárom.
(čínske príslovie)
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