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Aj Sečovce sa dočkali úsporného verejného osvetlenia

Mnohí občania si všimli, že sa v našom meste začala rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Po neúspešnom podaní projektu
na výmenu verejného osvetlenia pomocou eurofondov ešte v roku 2010,
kde sa dodatočne menili podmienky,
hlavne čo sa týka počtu svietidiel, bol
projekt nakoniec vyhodnotený ako
neúspešný.
Mesto hľadalo možnosti na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Inšpi-

ráciu ponúkli iné mestá na Slovensku a to: leasing, koncesná zmluva,
prenájom. Po spracovaní štúdie rekonštrukcie verejného osvetlenia popredným českým odborníkom Zdenkom Hasoňom mesto pristúpilo k
verejnému obstarávaniu podlimitnej
zákazky. Víťazná firma Empemont
Slovakia, s.r.o., sa zmluvne zavia-

zala, že do 30. novembra
2014 vymení všetky staré
svietidlá verejného osvetlenia za nové s LED technológiou, ktoré vydržia
minimálne 17 rokov. Ide
o výmenu celkom 654
svietidiel, nový náter dostane 259 stĺpov verejného osvetlenia a kde bude
potrebné, vymenia sa aj
vyložníky svietidiel. Náklady celkom činia 338
696 € bez DPH. Mesto
bude túto sumu splácať v
celkovom počte 21 splátok. Prvú splátku zvýšenú kvôli DPH v sume
67 000 € sme zaplatili po
podpise zmluvy, ostatné
budeme splácať štvrťročne od roku 2015 vo výške 16 974 €.
Úsporu deklaruje výrobca vo výške
až 70%.
Mesto platí ročne za verejné osvetlenie 70 000 €, pritom asi 1/3 svietidiel je nefunkčná. Ak bude úspora
minimálne 50%, mesto ušetrí ročne
35 000 €. Za päť rokov splácania to

činí 175 000 €. Rekonštrukciu realizuje sečovská firma RIOS, s. r.o. Záruka
na svietidlá je počas celého splácania
projektu, teda 60 mesiacov. Verím, že
po ukončení rekonštrukcie sa komfort
života obyvateľov Sečoviec zvýši.
MVDr. Jozef Gamrát,
primátor mesta Sečovce
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Na mestskom úrade nová elektronická siréna
V rámci modernizácie systému varovania a vyrozumenia na Slovensku
začiatkom augusta na Mestskom úrade v Sečovciach pribudla nová siréna.

„Ide o elektronickú sirénu typu
PAVIAN 1200 W,“ uviedol vedúci
oddelenia vyrozumenia a varovania

Integrovaného systému krízového riadenia ministerstva vnútra SR Miroslav
Medo. „Dodávateľ ju oživil koncom
augusta. Výstavba sirény bola financovaná zo štátneho rozpočtu, kapitoly
Ministerstva vnútra v rámci modernizácie systému varovania v Slovenskej republike v rokoch 2014 – 2015.
Siréna bude odovzdaná do užívania
v októbri 2014 na základe výsledkov
preberacieho konania, prvé akustické
preskúšanie sirény bude vykonané v
rámci pravidelného preskúšania sirén
12. decembra 2014 o 12.00 hod. V
rámci modernizácie sirén budú v Sečovciach postavené ešte dve sirény.“
Už v septembri tohto roku na Mater-

Na voľný čas

Mesto Sečovce a Centrum voľného času Sečovce pozývajú do ŠD
Košice 22. októbra 2014 na klasickú
operetu Emmericha Kálmána Grófka Marica a 19. novembra 2014 na
klasickú slovenskú veselohru Jána
Chalupku Kocúrkovo. Cena vstupenky: 5 €.
Mesto Sečovce a Centrum voľného
času Sečovce pozývajú na turisticko-poznávací výlet do Bardejovských
kúpeľov. Cena za dopravu minibusom
8 €. Na akcie je potrebné sa prihlásiť na čísle 0915 110 334.

Siréna sa kedysi nachádzala na dome s dufartom, v ktorom bol miestny národný výbor (dnes parčík pred bývalou budovou elektrární v centre mesta). V
roku 1951 bol jeho predsedom Rončinský, matrikárkou jeho dcéra Helena,
po jej odchode túto funkciu zastával V. Škovran. Po jeho presťahovaní v
ňom sídlili: geodézia a okresná plemenárska správa. Vzadu bola dlhé roky
advokátska poradňa na čele s pánom Okáliym. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia bola v budove predajňa s textilom.
skej škole na Kochanovskej ulici a do
30. mája 2015 na tribúne Futbalového
klubu Slavoj Sečovce.
Ak bude skúška novej sirény úspešná, stará miestne ovládaná elektromo-

torická siréna varujúcej siete civilnej
ochrany (nachádza sa na budove úradu práce) nadobro utíchne.
Mikuláš Javorský,
snímky: (autor, archív)

V Spojenej škole v Sečovciach sa školský rok začal štátnou hymnou a
príhovormi zástupcu odboru školstva krajského samosprávneho kraja a
riaditeľa spojenej školy. V príhovoroch načrtli úlohy a plány, ktoré majú
prispieť k skvalitňovaniu vzdelávania. Rady žiakov gymnázia a strednej
odbornej školy rozšírili prváci.

Cieľom všeobecnovzdelávacieho
zamerania štúdia v gymnáziu je kvalitná príprava žiakov na vysokú školu. Zvládnutie obsahu jednotlivých
vyučovacích predmetov pomôže žiakom zorientovať sa v súčasných spoločenských podmienkach. Zapojením
gymnázia do projektu „Modernizácia
vzdelávacieho procesu na základe
požiadaviek trhu práce“ k doterajším
inovovaným vyučovacím formám a
metódam sa v tomto školskom roku
pridajú ďalšie nové postupy, ktoré
prispejú k jeho skvalitneniu.
Popri vzdelávaní sa budú realizovať výchovné aktivity v rámci záujmových krúžkov, exkurzií a účasti
v rôznych súťažiach. Pokračuje medzinárodný projekt Literatúra naživo, vďaka ktorému budú mať možnosť žiaci zúčastniť sa projektových
stretnutí v Taliansku a v Nemecku.
Žiaci a učitelia gymnázia si pripomenú 60-te výročie od jeho vzniku.
Mgr. O. Ščerbová

Siréna na úrade práce.

Nový školský rok v Spojenej škole v Sečovciach

Študentky sečovského gymnázia v Štrasburgu

Začiatok školského roka bol pre štvrtáčky zo sečovského gymnázia
J. Fedorkovú, N. Bérešovú a E. Hvozdíkovú nezvyčajný. Vďaka europoslankyni M. Smolkovej a sprostredkovateľskej iniciatíve T. Raničovej boli v Štrasburgu. V jeho centre si prezreli katedrálu Notre
Dame, absolvovali výlet loďou po rieke Rýn, ktorá oddeľuje Francúzsko a Nemecko a navštívili Európsky parlament, kde sa zúčastnili
na krátkej prednáške o práci a fungovaní Európskeho parlamentu.
„Zúčastnili sme sa aj na besede s europoslancami,“ uviedla J. Fedorková.
„Mali sme aj možnosť vidieť, kde a čo
sa deje počas plenárnych zasadnutí.
Práve prebiehalo rokovanie k vyriešeniu otázky uvalenia embarga na dovoz
potravín z krajín EÚ a o pomoci farmárom túto ťažkú situáciu prekonať.“
Výlet ukončila neformálna diskusia s

Monikou Smolkovou.
„Zaujímavosťou Štrasburgu sú bicykle. Tento dopravný
prostriedok som videla hádam častejšie ako autá. Ľudí
netrápi či majú sukne alebo
obleky. Chcú žiť hlavne zdravý a energický život,“ dodala
J. Fedorková.
(red.)

Mesto Sečovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Sečovce, k. ú. Sečovce číslo : 1244/2014

MESTO SEČOVCE vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh
na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
vo vlastníctve Mesta Sečovce, k. ú. Sečovce číslo: 1244/2014.
Predmetom predaja formou obchodnej verejnej súťaže je Pozemok , parcela C-KN, parc. č. 3227 o výmere 696 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.
2724. Cena 5568 €. Podmienky vyhlásenej obchodnej súťaže sú v plnom
znení uverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta www.
secovce.sk

Súťažné podmienky je možné získať aj na Mestskom úrade Sečovce, Nám. sv.
Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, v pracovných dňoch pondelok – piatok
v čase od 8:00 do 14:00 hod. – kontaktná osoba: Ing. Viera Wawreková, 056/
285 02 22 , viera.wawrekova@secovce.sk.
Termín obhliadky si môžu účastníci dohodnúť telefonicky alebo osobne.
Kontaktné osoby: Mgr. Ján Lukáč, 056/678 24 37, 0918 995 531, jan.lukac1@
secovce.sk, Ing. Viera Wawreková, 056 285 02 22, 0907 383 579, viera.wawrekova@secovce.sk
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Komunálne voľby klopú na dvere, je čas bilancovať
ROK 2011
4. februára vystúpili v kultúrnom
dome folklórne súbory PUĽS a ŠUMIAČAN,
začiatkom marca mesto zriadilo
Rómsku hliadku Mesta Sečovce,
5. marca sa na parkovisku pri autobusovej stanici konali fašiangy,
priamo na ňom sa varili domáce špeciality, akcia bola spojená s ukážkou
domácej zakáľačky,
v prvej polovici marca mesto navštívil štátny tajomník Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR Ján Hudacký,
20. marca bola na budove CVČ
odhalená pamätná tabuľa Alojzovi
Schronkovi,
v marci sa na Mestskom úrade v Sečovciach uskutočnilo prvé
stretnutie s Charitatívnou organizáciou Kellerladen z Kolína nad
Rýnom, na jej čele bol opát benediktínskeho kláštora v Maria Laach
Lukas Ruegenberg,
v našom meste sme privítali generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch Ing. Petra Belinského,
v kultúrnom dome sme za prítomnosti všetkých učiteľov z našich
škôl oslávili Medzinárodný deň učiteľov,
začiatkom mája sa na futbalovom
ihrisku pod záštitou Mesta Sečovce
uskutočnil XX. ročník súťaže hasičských družstiev O pohár Zemplína.
Spoluorganizovali ho: ÚzV DPO Humenné a Michalovce, OV DPO Vranov a Trebišov,
v prvej polovici mája Sečovce navštívil splnomocnenec vlády SR pre
rómske komunity Miroslav Pollák,
v dňoch 3. – 5. júna sa konali DNI
MESTA, v rámci nich sa v kultúrnom
dome konala vernisáž výstavy Emery
Roth – život a dielo, na internetovej
stránke mesta sa začala pravidelne dopĺňať fotogaléria,
25. mája sa vo veľkej zasadačke
mestského úradu konal Informačný seminár pre beneficientov (príjemcov peňazí) Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013, zúčastnili
sa na ňom aj starostovia obcí Dargov, Bačkov, Trnávka, Hriadky,
Veľké a Malé Ozorovce, Zbehňov,
Nový Ruskov a podnikatelia Dušan
Koško a Juraj Šimkovič,
v máji sa v rámci povodňových
opatrení vlády SR vyčistil potok Trnava,
v ZŠ na Komenského ulici v Sečovciach sa v dňoch 26. a 27. mája
konali jubilejné 50. Poddargovské hry, primátor Mesta Sečovce
MVDr. Jozef Gamrát plaketou za
rozvoj športovej zdatnosti ocenil aj
Annu Jenčíkovú,
16. – 22. septembra sa Sečovce zapojili do Európskeho týždňa mobility,
v rámci neho sa konal beh Sečovská
desiatka,
24. septembra 2011 naše mesto
navštívil poslanec NR SR Viliam
Novotný, v kultúrnom dome vystúpil folklórny súbor Partizán,

22. októbra sa v športovej hale
uskutočnil 16. ročník medzinárodnej
súťaže v tanečnom športe o ZLATÚ
PUTŇU TOKAJA, najúspešnejším
párom blahoželal aj poslanec NR SR
Viliam Novotný,
pri príležitosti ukončenia rekonštrukcie hlavnej cesty v Sečovciach
sa na Mestskom úrade v Sečovciach
uskutočnila tlačová beseda so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánom Hudackým,
15. novembra otvorili supermarket
TESCO, pásku prestrihli: predseda
predstavenstva spoločnosti Chemkostav Ing. Tibor Mačuga, manažérka
supermarketu Nóra Buhajová a primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef
Gamrát,
občania Albinova dostali pod vianočný stromček darček v podobe
novej cesty,
18. a 19. novembra sa uskutočnil
Sečovský jarmok, jedným zo sprievodných podujatí bol karneval v maskách v kultúrnom dome,
23. novembra sa v mestskej knižnici uskutočnila beseda so známym
horolezcom Františkom Kelem,
hádzanári Sečoviec sa s jeseňou
rozlúčili na domácej palubovke, HK
Slovan Levoča porazili 26:16,
z iniciatívy OZ Sečovčan na kultúrnom dome odhalili pamätnú
tabuľu slávnemu rodákovi Emery
Rothovi,
v Meste Sečovce nainštalovali dve
nové kamery,
5. decembra prišiel medzi deti
Mikuláš,
v druhú decembrovú sobotu sa na
parkovisku pri autobusovej stanici konali vianočné trhy,
v kultúrnom dome odovzdali
Ceny primátora Pro Nobis 2011:
Mikulášovi Kasardovi a jubilujúcej
Základnej umeleckej škole Dargovských hrdinov v Sečovciach,
skončili sa stavebné práce na kanalizácii Albinov,
konal sa najmasovejší Silestrovský výstup na Lazy (zúčastnilo sa
na ňom vyše štyridsať milovníkov
prírody), večer nechýbal veľkolepý
ohňostroj,
ROK 2012
v meste boli umiestnené nové
smetné nádoby na psie exkrementy,
májové oslavy v roku 2012 poctil
svojou návštevou minister životného
prostredia SR Peter Žiga. Na tomto
podujatí sa zúčastnili: štátny tajomník
Ministerstva vnútra SR Jozef Buček
a poslanec Národnej rady SR Róbert
Puci,
mesto dalo vyrobiť klietky na
kontajnery. Prvá sa osadila pri
mestskom úrade a na Okružnej
ulici, ďalšie sú pred bytovkou ZETOR,
v súvislosti s uvoľnením priestorov
po OTP banke sa na prelome mesiacov apríl – máj v roku 2012 hlavný
vchod do mestského úradu otvoril
zo severnej strany. V snahe zvýšiť
komfort pre občanov a ušetriť ich od

vychádzania po schodoch, vedenie
úradu presťahovalo najčastejšie vybavované agendy (overovanie listín,
pokladňu, dane a poplatky, sociálne
veci a opatrovanie, evidenciu obyvateľstva...) na prízemie. Výhodou je, že
občan tu všetky tieto činnosti nájde na
jednom mieste. Vďaka bezbariérovému prístupu sa k nim dostane aj občan
so zdravotným postihnutím. Hneď pri
hlavnom vchode sa zriadila kancelária
prvého kontaktu,
na základe projektu Regenerácia
sídiel s rómskym osídlením v meste Sečovce pribudli nové chodníky.
Najprv na Bačkovskej ulici a ulici
Dargovských hrdinov, ako aj chodník k rómskej osade,
8. – 9. júna sa uskutočnili Dni mesta, ktoré obohatili aj zábavné súťaže
pre deti, na výstave Fotografie starých
Sečoviec prácu modelárov ocenil primátor MVDr. Jozef Gamrát,
v roku 2012 sa v rámci projektu
Zvýšenie konkurencieschopnosti a
zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Sečovciach
uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia
zelených plôch a chodníkov na Ulici SNP a Obchodnej, ako aj vstupov do bytových domov TATRA,
FATRA a ZETOR. Južne od bytového domu MANET sa vybudovali
prvky drobnej architektúry. Pri
Materskej škole Obchodná vznikol
oddychový priestor s lavičkami, na
Okružnej ulici sa vybudovalo verejné osvetlenie, na uliciach SNP a Obchodná pribudli parkovacie miesta.
Nový vzhľad dostalo aj parkovisko
pri autobusovej stanici,
v roku 2012 Mesto Sečovce vybudovalo štyri ihriská. O granty požiadalo aj nadáciu SPP a Eustream.
Ihrisko Radosť stojí na Kochanovskej
ulici. Ihrisko na Okružnej ulici mesto
vybudovalo v rámci výzvy Krajšie a
bezpečnejšie ihrisko, tretie ihrisko je
na Sídlisku SNP. Úrad vlády finančne
podporil ihrisko na Novej ulici,
v rámci výzvy Ministerstva školstva SR Revitalizácia materských
škôl v roku 2012 mesto podalo projekty: Poď spolu navštíviť krajinu Rozprávkovo (MŠ Obchodná),
Otvor sa, rozprávka, Na posiedke
s knihou, Do každého rožku rozprávočky trošku (MŠ na Novej ulici), Čin, čin, detský muzikál (MŠ
Jarná). Projekty boli zamerané na
predčitateľskú gramotnosť,
Mesto Sečovce podalo projekt, ktorým reagovalo na Výzvu Úradu vlády
SR na podporu programov, iniciatív a
aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie na rok 2012,
Mesto Sečovce podalo žiadosť
o dotáciu z Výnosu Ministerstva
financií – rekonštrukcia, obnova
obecného majetku. Ide o výmenu 24
okien na budove MŠ na Obchodnej
ulici,
Mesto Sečovce podalo projekt na
Úrad vlády pod názvom Rómska poriadková hliadka,
v Meste Sečovce sa v roku 2012
ukončili projekty: Krok za krokom
a Integrované centrum,

v lete v roku 2012 cestári vynovili
Kochanovskú ulicu. Nový asfaltový
koberec natiahli od železničnej trate
až po koniec Sečoviec smerom k benzínovej čerpacej stanici. Začiatkom
augusta na novú vozovku pribudlo
dopravné značenie. Pri autobusových
zastávkach pri materskej škole vznikol priechod pre chodcov. Primátor
mesta sa snažil, aby v Kochanovciach
boli až tri priechody (pri cintoríne a
pri autobusovej zastávke pri dome č.
307). Žiaľ, normy to nedovolili, nakoľko táto cesta je medzinárodného
významu. Nový priechod cestári namaľovali v centre mesta – vedie od
námestia k bývalej pizzerii,
prvého júla v meste vzniklo osem
nových pracovných miest pre terénnych pracovníkov,
v klube dôchodcov otvorili výstavu
Pestrá záhrada - pestrý svet,
v kultúrnom dome sa konal otvárací koncert Svetového rómskeho
festivalu Gypsy Fest,
na prelome júla a augusta v roku
2012 mesto odštartovalo sériu kontrol
v domácnostiach u sociálne neprispôsobivých. „Posvietilo“ si na trvalé pobyty, platby za odpad, čierne stavby,
neprihlásených psov či starostlivosť
o deti. V niektorých prípadoch doručovalo aj úradné zásielky, ktoré si
adresáti „nestihli“ prebrať. Zamestnancom mestského úradu pri neohlásených „návštevách“ asistovala
polícia, elektrikári, ako aj pracovníci
úradu práce,
v tom istom roku mesto nechalo
zbúrať drevenú búdu na ulici Dargovských hrdinov,
v športovej hale sa konal 17. ročník súťaže v tanečnom športe O zlatú
putňu Tokaja,
v prvej polovici novembra 2012
pracovníci Správy mestskej zelene
Košice v centre mesta Sečovce (na
dolnom námestí) vysadili 21 javorov mliečnych, 7 líp malolistých, 9
hrabov a 6 liquidambarov,
lákadlom Sečovského jarmoku
boli stánky s vianočným tovarom.
Pretože 23. novembra 2012 vládlo
teplé počasie, trhovníci na ňom ponúkali aj ovocné stromčeky. Nechýbal stánok s perníkovými srdiečkami.
Milovníci sladkých jedál si mohli
zakúpiť rôzne cukrárske výrobky.
Počas jarmoku všade rozvoniavali
kulinárske špeciality a medovina. O
dobrú náladu sa postarala Mestská
hasičská dychová hudba a v programe Špivanočki účinkovali mladí interpreti z DFS Pavička, sprievodným
podujatím bola vernisáž výstavy
František Patočka – život a dielo,
v Obradnej sieni mestského úradu vyhodnotili XX. ročník súťaže
Ruže mojej duše, pri tejto príležitosti sa konala beseda s Milanom
Gondom,
v polovici decembra (14.) v roku
2012 sa v kultúrnom dome konalo verejné zhromaždenie. Jediným bodom
bol predaj bytových domov na Bačkovskej ulici.
Pokračovanie v budúcom čísle
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V Bačkove odklínali drevo rezbári zo Zemplína
Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade v Bačkove patrilo v prvej septembrovej sobote rezbárom. Konalo sa tu totiž podujatie ODKLÍNANIE
DREVA. Prezentovali sa na ňom: Pavol Tomko z Malého Ruskova, Dušan
Antolik zo Sniny, umelci z Čičavy a Ján Kešeľ z Bačkova. Organizátorom
akcie bol Obecný úrad Bačkov.
„Tohto orla som vytvoril z vyschnutej čerešne, ktorá tu kedysi rástla,“
uviedol jeden z hlavných iniciátorov
podujatia Ján Kešeľ, ktorého som
oslovil počas jeho činorodej práce.
„Peň som najprv obrezal pílou. Keď
sa začali v hrubých rysoch objavovať
kontúry dravca, pracoval som už len s
dlátom. Ním som na orlovi zvýraznil

aj najmenšie detaily“. Po dokončení
výsledné dielo nalakoval. Práca na
ňom mu trvala takmer sedem hodín. A
že sa mu jeho dielo podarilo, dokazuje
aj naša snímka.
Cieľom podujatia bolo oživenie
ľudovej tradície rezbárstva priamo v
obci.
Mikuláš Javorský,
snímka: (autor)

Mesto Sečovce vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície
riaditeľ/ka neziskovej organizácie
DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o.

.
.
.

KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY:
minimálne požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa,
zameranie: manažment, ekonomika
a riadenie, sociálna práca,
minimálne ročná riadiaca prax.

Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie informácie sa
nachádzajú na stránke www.secovce.sk v sekcii úradná tabuľa/výberové konanie.

Vstupnú bránu do Molnárovho kaštieľa,
ktorú
kedysi
„strážili“
kamenné
levy,
zdobil erb sečovských Molnárovcov. Nachádza sa na
ňom zlatý lev s
korunou a dvojitým chvostom.
V ľavej „ruke“
drží meč, v pravej tri ruže. Lev
je na bielom
poli. (mj, mp)

V dome seniorov vznikne 58 pracovných miest

Košický samosprávny kraj zaregistroval sociálne služby pre neziskovú organizáciu DOM SENIOROV SEČOVCE. Ako informoval jej riaditeľ Ing.
Ján Dobránsky, ihneď po doručení oznámenia Mesto Sečovce požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu.
„V súčasnosti robíme ďalšie administratívne úkony vedúce k sprevádzkovaniu
tohto zariadenia. Vznikne v ňom 58 nových pracovných miest. Presný zoznam
sa nachádza na webovej stránke mesta v sekcii Dom seniorov. Záujemcovia ako
aj potenciálni klienti sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese dom.seniorov@secovce.sk. Je tam aj cenník sociálnych služieb ale aj všetky základné informácie o
tomto zariadení. V súčasnosti sa k domu seniorov dokončuje prístupová cesta.“

Tak ako každú nedeľu aj 14. septembra sa sečovskí turisti stretli na autobusovej stanici v Sečovciach. Po odvezení sa pravidelným autobusovým
spojom do Dargova vyrazili do Slanských vrchov. Po prejdení Bačkovskej
doliny a vrchu Kozí hrb navštívili kúzelnú roklinu Zapikan, ktorá sa nachádza západne od obce Davidov. Preteká ňou Komorský potok. Podľa povesti
sa tu na prelome 19. a 20. storočia pred žandármi ukrýval zbojník Zapikan.
Viac informácií na www.tksecovce.estranky.sk.
Snímka: (mj)
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Na Výstave ovocia a zeleniny v Dvoriankach ocenili aj „rubínové“ jablká M. Kupu
V polovici septembra sa kultúrny dom v Dvoriankach stal dejiskom 20.
ročníka Výstavy ovocia a zeleniny. Otvoril ju predseda okresnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ) v Trebišove a zároveň hlavný organizátor výstavy Ing. Štefan Piskay.
Návštevníci výstavy na nej obdivovali výpestky od záhradkárov z Dvorianok a Sečoviec. A tí sa na výstave
prezentovali jabĺčkami, hroznom,
slivkami, zemiakmi, mrkvou, petržle-

nom, paprikou a inými plodinami.
V súťaži o najkrajšie jabĺčko porota
hodnotila 32 odrôd. Tretie miesto získal Sečovčan Mikuláš Kupa. „Ide o
odrodu Rubín,“ povedal a pokračoval.

Blahoželali sme

Dňa 21. augusta krásne
okrúhle životné jubileum
80 rokov oslávila mamka
a babka Jarmila Turoková. Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia jej želajú
dcéra Jarka, synovia Pavel
a Miro s rodinami a vnúčatami. K blahoželaniu sa
pripája sestra Milada. Pri
tejto príležitosti sa v Klube
dôchodcov v Sečovciach
uskutočnila milá slávnosť,
odkiaľ je aj naša snímka.
Na nej Jarmila Turoková
(v strede) s dcérou Jarkou
(vpravo) a sestrou Miladou.
Text a snímka: (mj)

„Tieto jabĺčka som strhol zo stromu,
ktorý rastie v mojej pridomovej záhradke. Bolo to pred dvoma týždňami.
Potom som ich odniesol do pivnice.
Aby dozreli.“
A aký bol tento rok pre záhradkárov? „Bol to suchý rok,“ hovorí Vincent Eliáš (na snímke vľavo), predseda
ZO SZZ Stašov Sečovce. „Nepršalo,
kedy bolo potrebné najviac vlahy. Ani
v apríli, ani v máji. Aj prvá polovica
júna bola bez dažďa. To sa odzrkadlilo
na celej úrode.“
Na výstave sa nachádzali aj exponá-

ty Základnej školy s Materskou školu
z Tušickej Novej Vsi, ale aj dielka z
miestnej materskej školy. „Priestor
na prezentáciu dostali aj podnikatelia
zo Sečoviec a Hriadok,“ povedal starosta obce Dvorianky Andrej Marcin.
Výstavu obohatili bonsaje, samorasty,
bylinky, okrasné dreviny, kvety a poľovnícke trofeje. Pripravili ju tunajší
členovia Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ) v spolupráci s Obecným
úradom Dvorianky.
Mikuláš Javorský,
snímka: (autor)

Splnili si svoj sen, v sedle bicyklov prešli 1400 km, prekonali výšku 4655 m n.m.
V jeden teplý letný večer sa so svojimi zážitkami z prázdnin s nami podelili Jana Kašparová a Jozef Macko (Jožko je rodákom zo Sečoviec, ale
žije v Brne). Splnili si svoj sen, pozrieť sa na „strechu sveta“, kade na
konci 13. storočia putoval jeden z prvých Európanov Marco Polo. Za dobrodružstvom po Strednej Ázii sa vybrali na bicykloch naložených vecami
v nepremokavých taškách, s chuťou spoznávať prírodu, kultúru a miestnych ľudí.
Trasa viedla cez Uzbekistán, Tádžikistán a Kyrgyzstán. Zážitkov bolo
veľa, príjemných aj nepríjemných.
Jednou z vecí, ktorú je potrebné
vyzdvihnúť, je neuveriteľná pohostinnosť ľudí. Skôr než sa stihli rozhliadnuť, už ich čakal prestretý stôl,
naliaty čaj a uvarený plov (národné
jedlo z ryže, mäsa a mrkvy, ochutené

orientálnym korením). Čaj nalievajú
iba na dno šálky – národný zvyk hovorí: čím väčšiu úctu k hosťovi máš,
tým menej čaju mu nalievaj a o to
častejšie mu dolievaj. Týmito dobrotami, dovezenými z Ázie, nás Jana s
Jožkom ponúkali celý večer. Ľudia tu
boli neuveriteľní, bola to veľká kapitola ich cesty.

Aj keď človek žije prítomnosťou, potrebuje vlastnú minulosť
V prvej polovici septembra (13.) sa na ZŠ Komenského streli niekdajší
žiaci 9. B triedy, ktorí bránu tejto školy opustili v roku 1964. Ako informovala ich bývalá triedna učiteľka Rozália Kecerová, bolo to ich v poradí
už tretie stretnutie.
„Prvé sme mali hádam v roku
ňom zúčastnili takmer všetci žiaci.
1984,“ spomína. „Vtedy sa na
Dnes nás je tu šestnásť. Veľké ďaku-

jem patrí Zlatke Tatárovej, rodenej
Stolárikovej, za jej nesmierne úsilie, ktoré vynaložila pri organizovaní tohto stretnutia. Vďaka nej
dnes tvoríme jeden krásny kolektív. Som veľmi šťastná. Aj preto,
že začiatkom septembra som mala
74 rokov a vďaka stretnutiu som
omladla na 21 rokov. Práve toľko
som mala, keď som ich začala učiť
ešte ako šiestakov. Medzi nami je
deväť-ročný rozdiel. Na stretnutie
prišli aj z Maďarska, z Čiech. Žiaľ,
opäť neprišla Eva Kaňuchová, ktorá žije v druhom najväčšom meste
Bosny a Hercegoviny Banja Luka.
Je učiteľkou a ešte pracuje. Zato
nás písomne všetkých pozdravila.
Siedmi z pôvodných 29 žiakov už
nie sú medzi nami. Aj keď človek
žije prítomnosťou, potrebuje vlastnú minulosť.“
(mj), snímka: (autor)

Druhou veľkou kapitolou ich dobrodružstva bola príroda, kvôli ktorej
túto cestu podnikli. Krajina sa menila od úrodných nížin Ferghány v
Uzbekistáne rozprestretých okolo
rieky Syrdarja, cez okraje nesmiernych púští Kyzylkum a Karakum,
až po vysoké zasnežené vrcholy
veľhôr Pamíru. Počasie im prialo
(45 oC v tieni), všetko však v zdraví prežili. Na bicykloch prešli 1400
km a prekonali výšku 4655 m n. m.
v priesmyku Ak-Bajtal neďaleko
jazera Karakul. Je pravda, že občas
si siahli až na dno svojich síl, ale
pohľad na prírodu stál za to. Povozili sa na osloch, okúsili súkromný
večierok tadžických muzikantov,
dostali rady a bylinky od horského
lekára, boli na posvätných miestach
a počuli najrôznejšie historky a legendy.
Naši mladí priatelia už plánujú
ďalšie dobrodružstvo, poznávať a
objavovať tentoraz Južnú Ameriku.
Prajeme im šťastnú cestu a tešíme
sa o rok na stretnutie s nimi. (mk)
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Za legendou sečovského futbalu Jozefom Begalom

Medzi legendy sečovského futbalu nepochybne patrí aj Jozef Begala,
ktorý hájil farby tunajšieho klubu v rokoch 1948 – 1964 na poste „centera“ (centra).
li, po zápase išli spoločne na večeru.
Môjmu manželovi, ktorý futbal vždy
hral ako o život, občas niektorý z fanúšikov podaroval nejaký praktický
darček. Prvý futbalový zápas za ŠK
Sečovce odohral v roku 1948 v Michalovciach. Jeho spoluhráčmi boli:
G. Serbin, J. Jenčík, Dlugoš, Urban,
J. Jonáš, Rak, Jachymec, J. Bača a
ďalší. V ďalších rokoch Maďar, Petro,
Harbula, Hamar, Bambuch, Saban,
Stroka. Funkcionármi boli aj Július
Tomko, ale aj môj učiteľ Michal Pavlik. Na futbalové zápasy kedysi chodiSvoje prvé majstrovské zápasy však
lo mnoho ľudí. V prvom rade príbuzní
odohral v Lipanoch. Prečo práve tam?
hráčov.“
Vysvetľuje jeho manželka Magdaléna
Jozef Begala sa narodil 1. augusta
Begalová, rod. Gubášová (nar. 1936):
1928 v Zbehňove. Absolvoval troj„V Sečovciach sa učil v predajni s kniročnú pokračovaciu učňovskú školu,
hami, ktorá kedysi stála v miestach,
ktorá kedysi sídlila vo Varošskom (v
kde je dnes fontána. Jej majiteľom bol
dome bol pred vojnou mestský úrad,
Gejza Koribský. A keď ten odišiel do
dnes na tomto mieste – pri križovatke
Lipan, manžel uvedomujúc si možnej
Komenského ulice a Námestia sv. Cystraty zamestnania, šiel s ním.“
rila a Metoda – stojí západná časť byNapriek tomu, že o hráča vysokých
tového domu). Na základe výučného
kvalít sa zaujímali rôzne kluby, po nálistu mu Živnostenské spoločenstvo
vrate do Sečoviec hral iba za domáci
v Sečovciach 23. 7. 1949 vystavilo
celok. „Futbalisti peniaze nedostáva-

Futbalisti ŠK Sečovce sa v prvom priateľskom zápase v roku 1948 predstavili v Michalovciach. V ňom si prvýkrát obliekol dres ŠK Sečovce Jozef Begala (celkom vľavo). Výsledok zápasu: Zemplín Michalovce – ŠK Sečovce 3:3
(3:1), góly za Sečovce: Rak, Jenčík, Stolárik. V hornom rade zľava: Jozef Begala, Gustáv Serbin, Jozef Jenčík, ?, ?, Dlugoš, Urban, Jozef Jonáš. V dolnom
rade: Rak, Jachymec (brankár), ?, Ján Bača.
PREUKAZ o pomocníckom zamestnaní.
Pracoval na ekonomickom oddelení v Komunálnych službách v Sečovciach a od roku 1966 v Strojstave
Sečovce. Mal na starosti „Práce a

mzdy“. Absolvoval niekoľko stáží na
normotvornom stredisku v Piešťanoch. Táto práca ho veľmi zaujímala, bol odborníkom v tvorbe noriem.
Zomrel 4. 10. 2004.
M. Javorský, snímky: (archív)

Skalu pri Hrone pomenovali po Jozefovi Bačovi, dali jej názov Bačovka

Pri hrade Šášov sa nachádza skalný útvar zasadený do toku Hrona. Je
vysoký asi 30 metrov, široký zo desať metrov. Svojim tvarom pripomína
(použijem prirovnanie skaly z filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“)
dračí zub, takže sa naň dá vyštverať (samozrejme bez lana). Zatiaľ čo jeho
dolnú časť obmývajú vody Hrona, vrchol brala pozostáva z menších skál.
Do jednej z nich je vyryté slovo Bačovka.

„Tento nápis je pamiatkou na Doc.
Jozefa Baču, rodáka zo Sečoviec,“
uviedol František Kovár, predseda
OZ KAMENICA Stará Kremnička,
ktorý nás počas našej návštevy tohto
čarokrásneho kúta Slovenska aj sprevádzal. „Je vytesaný z iniciatívy jeho
študentov a priateľov. Bolo to ešte v
roku 1994. Naše združenie sa tento
nápis rozhodlo obnoviť pred troma
rokmi. Vyčistili sme ho, prefarbili.
Svoj podiel na zmene miestneho názvu
Podstožok (takto znel pôvodný názov
skalného brala) zrejme urobil aj Mestský úrad v Žiari nad Hronom, ktorý
o premenovanie požiadal katastrálny
úrad. A tak sa Bačovka ocitla aj na turistickej mape Slovenska. Od domčeka
pod hradom, ktorý slúži ako pamätná

izba, vedie k nej turistická značka. Pohľad z Bačovky je zaujímavý. Vidno z
neho vyústenie Kremnickej doliny, poskytuje výborný pohľad na dlhý úsek
Hrona.“
Doc. PhDr. Jozef Bača, CSc., sa narodil 10. marca 1935 v Sečovciach. So
svojimi rodičmi kedysi býval v dome,
v ktorom svojho času sídlilo cestmajsterstvo Správy ciest Košického
samosprávneho kraja – na Ulici SNP.
Jeho otec sa volal Michal Bača a matka Anna rod. Jančíková.
Pretože býval neďaleko futbalového
ihriska, trávil na ňom všetok svoj voľný čas. Bol výnimočne nadaný na ľahkú atletiku. Hádzal oštepom, diskom,
skákal o žrdi, na lyžiach. Bol členom
JTO Sokol Sečovce.
„Ako dorastenec vytvoril niekoľko
slovenských rekordov v skokoch na
lyžiach, chodil na sústredenia do Vysokých Tatier. Všetky medaily, poháre
a odznaky som po otcovej smrti odovzdal Múzeu športu a telesnej výchovy v Bratislave. Lyžovaniu – slalomu
– zostal otec verný až do svojej prvej
mozgovej porážky,“ hovorí Róbert
Bača, jeho syn.
J. Bača základnú školu navštevoval
od roku 1941 v Sečovciach, ukončil
ju v Michalovciach, kde v štúdiu pokračoval na tamojšom gymnáziu. Maturoval na pedagogickej škole v roku
1954 v Košiciach. Na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave študoval telesnú
výchovu a slovenský jazyk. V roku

1959 sa stal majstrom ČSSR v skife.
Na prelome rokov 1960 – 61 absolvoval šesťmesačnú vojenskú službu v
armádnom športovom stredisku veslárov v Terezíne. Ako aktívny športovec pôsobil v reprezentácii ČSSR. V
roku 1964 štartoval na viacerých pretekoch vo veslovaní – na vesliciach
skif (jeden pretekár má dve veslá
každé na jednu stranu) a štvorveslicu
(jeden pretekár má jedno veslo ne jednej strane). Pretekal a bol v družstve
s Kozákom a Šmídom v olympijskej
reprezentácii. Bol členom armádneho
družstva Dukla, kde boli vtedy sústredení najlepší veslári Československa.
Pracoval na Prírodovedeckej fakulte
UK Bratislava. Od 1. 7. 1971 do 30.
11. 1990 bol vedúcim katedry telesnej výchovy na Filozofickej fakulte
UK Bratislava. Prvého júna v roku
1973 habilitoval ako docent Teórie

a metodiky telesnej výchovy. V roku
1974 skončil štúdium vedného odboru
filozofie. Bol hlavným koordinátorom
rezortnej výskumnej úlohy MŠ SR –
Rozvoj telesnej výchovy na vysokých
školách v ČSSR č. RŠ 18.
Zaslúžil sa veľkou mierou o vybudovanie telovýchovného areálu
Filozofickej fakulty UK v Mlynskej
doline – telocvične aj posilňovne a
tiež lodenice FiF v Karloveskej zátoke. Bol významným pracovníkom a
spoluzakladateľom Vysokoškolskej
telovýchovnej jednoty Slávia Filozof.
V roku 1991 prekonal ťažkú mozgovú
príhodu, po nej išiel do čiastočného
invalidného dôchodku.
Zomrel v Bratislave 18. marca 1992.
Bol veľmi obľúbený a uznávaný ako
športovec, pedagóg, vedecký pracovník a funkcionár fakulty.
Mikuláš Javorský, snímka: (archív)

Komunálne voľby 2014

V Meste Sečovce kandidátne listiny na funkciu primátora predložili:
1. Ing. Milan Filip, 57 rokov, projektový manažér, nezávislý kandidát.
2. MVDr. Jozef Gamrát, 54 rokov, primátor, nezávislý kandidát.
3. Ing. Jaroslav Konečný, 50 rokov, živnostník, nezávislý kandidát.
4. Mgr. Ladislav Minárik, 51 rokov, mediátor, Jednota – ľavicová strana Slovenska.
5. Ing. Tatiana Raničová, 56 rokov, manažérka, koalícia SMER – sociálna
demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.
O hlasy voličov sa bude uchádzať aj 51 kandidátov na poslancov do mestského
zastupiteľstva. Politické strany nominujú 32, devätnásti sú nezávislí.
(red.)

Mesto Sečovce pozýva

...12. 10. 2014 na turistickú akciu Za krásami Slánskych vrchov, zraz
o 7.50 hod. na autobusovej stanici v Sečovciach
...14. 10. 2014 o 18.30 hod. na koncert FRAGILE, vstupné 11 € / kultúrny dom

Kto kandiduje na post primátora
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POLÍCIA INFORMUJE
Doposiaľ neznámy páchateľ vnikol cez nedostatočne uzamknuté
vchodové dvere do jedného z rodinných domov na Záhradnej ulici
v Sečovciach, odkiaľ ukradol LED
televízor zn. Samsung CD. O túto
elektroniku pripravil majiteľku
domu M. D.
Sečovskí policajti obvinili I. S.,
ktorý 13. augusta neoprávnene vstúpil na dvor rodinného domu na Plechotickej ulici v Sečovciach. Cez
neuzamknuté vchodové dvere vošiel
do domu, kde otvoril mrazničku, z
ktorej vyhádzal mrazený tovar. Vyšiel aj na poschodie, kde otvoril drevenú skriňu. Ukradol z nej športové
pánske botasky. V tom ho však vyrušila majiteľka domu E. Š. a z miesta
činu ušiel. Páchateľa umiestnili do
Cely predbežného zadržania (CPZ)
na OR PZ Trebišov.

Doposiaľ neznámy páchateľ sa
vlámal do uzamknutého vozidla
zn. Fiat Brava, ktoré stálo na
parkovisku pred supermarketom
Tesco. Z auta odcudzil čiernu koženú tašku. Okrem finančnej hotovosti 300 €, sa v nej nachádzala
výberová karta OTB-banky a občianske preukazy vydané na mená
U. B., N. B., U. B. ml. Majiteľovi
auta U. B. spôsobil škodu vo výške
300 €.
Sečovskí policajti obvinili K.P.,
ktorý z pozemku zapísanom v poľnohospodárskom pôdnom fonde a
nachádzajúcom sa v záhradkárskej
osade Stašov, odcudzil 2 kg paradajok a 2 kg zelenej papriky. Majiteľku M. K. pripravil o 4 €. Páchateľ
bol obmedzený na osobnej slobode a
umiestnený do CPZ na OR PZ Trebišov.
OO PZ Sečovce

Opravujú cesty a mosty

Podľa portálu Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Správa ciest
Košického samosprávneho kraja v súčasnosti z fondov EÚ (z regionálneho
operačného programu – projektu Cesty KSK 8) opravuje cesty a mosty aj
v Sečovciach a v ich obvode. Z úseku Sečovce – Zemplínska Teplica ide o
dĺžku 5,887 km, z úseku Sečovce – Kravany o 5,454 km a z úseku Dvorianky
– Albinov o 2,337 km.
Projektový zámer na rekonštrukciu a opravu ciest II. a III. triedy na území
Košického kraja podali: Košický samosprávny kraj a Správa ciest Košického samosprávneho kraja. Stalo sa tak na základe vyhlásenej výzvy na získanie nenávratného finančného príspevku, ktorý zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka v decembri 2012.
(red.)

Novinky vydavateľstva Ikar
Milujte sa s láskou

Inšpiromat na každý deň aj na každú nočnú hodinu
Môže byť niečo absurdnejšie ako čistá
pravda? ? Na to, aby bol človek normálny,
musí byť poriadny cvok. ? Slovenské hodnoty: hovno ja, hovno ty! ? Život je sviňa.
Ale niekedy sú z nej dobré klobásy. ? To je
krátka ukážka z inšpiratívnych myšlienok,
ktoré nájdeme v najnovšej knihe Kamila
Peteraja Milujte sa s láskou.
Art/forizmy, gregérie, bon/mottá či iné
trefné poznámky známeho slovenského básnika a textára vás pobavia, potešia
a donútia zamyslieť sa nad tým, čo všetko život prináša. Viaceré múdrosti svedčiace o Peterajovej intelektuálnej sile, postrehu a kreativite, si hneď zapamätáte, niektoré už kolujú a zľudoveli. Táto výnimočná knižka so skvelou grafickou
úpravou Ľubomíra Šedivého vás zaručene vzruší, poteší a nájde si trvalé miesto
vo vašej knižnici.
Jamaica Lane
Príťažliví muži privádzajú hanblivú Oliviu do rozpakov. Je čas zmeniť to!
Knihovníčka Olivia je sympatická kráska, ale trpí
veľkým komplexom. Bojí sa nadviazať rozhovor s
atraktívnym mužom, hneď očervenie. Nepovažuje sa
za príťažlivú. S partnerskou intimitou takmer nemá
skúsenosti. Kým sa jej rovesníčky zaúčali do tajov
sexu, ona sa starala o chorú mamu.
Keď si na Jamaica Lane prenajme svoj prvý byt, uvedomí si, že nastal čas pohnúť sa ďalej. Je po uši zamilovaná do postgraduálneho študenta, no pri každom
stretnutí s ním ju pochytí panika.
Záchrana príde v podobe jej dobrého priateľa, šarmantného sexi sukničkára
Nata Sawyera. Ten sa záväzkom veľkým oblúkom vyhýba, ale k priateľom
je lojálny. Olivia sa mu preto zverí so svojím trápením. Nate sa ponúkne, že
ju naučí flirtovať a pomôže jej získať sebavedomie v posteli. Dvojica sa teda
vrhne rovno na prax. Dajú si len jedinú podmienku – lekcie zvádzania nesmú
ohroziť ich priateľstvo.

Med je už celé tisícročia vyhľadávanou zložkou potravy človeka. Včely
ho vyrábajú z nektáru, medovice a iných sladkých štiav, pozbieraných zo
živých rastlinných orgánov tým, že ich obohacujú látkami z vlastného tela.
Med má antibakteriálny účinok. Obsahuje vitamíny B1, B2, B6, B12, C, A,
D, K, E, P.
Každý kvalitný med po čase skryštalizuje! Med posilňuje imunitný systém
človeka, podporuje aktivitu srdcového svalu, pečene, obličiek, stabilizuje krvný
tlak, zvyšuje vitalitu organizmu...
Vynikajúce podmienky na chov včiel sú aj v záhradkársko-rekreačnej lokalite
– vo viniciach. Tam včelária viacerí Sečovčania. Medzi nimi aj Juraj Pokrivňák,
ktorý v súčasnosti chová deväť rodín. Med z plástov vytáčal v máji, júni a v júli.
V polovici augusta začal s prípravou na zimné obdobie.
Mikuláš Javorský, snímka: (autor)

Kto mohol, daroval krv

Koncom septembra (26. – 28.) sa v motoklube SLZA v Sečovciach uskutočnil trinásty ročník podujatia „Kto môže, daruje krv“. Konal sa pri príležitosti uzatvorenia motosezóny v regióne.
„Na akcii sme vyhodnotili pokus o
slovenský rekord v počte selfie fotiek
v nami vyhlásenej súťaži,“ uviedol
J. Kmeť, hlavný organizátor podujatia. Účastníci sa zabavili na kon-

certoch skupín Atmosferik a River
Stone. Nechýbala bohatá tombola a
výlet. Každý motorkár, darca krvi či
úspešný súťažiaci dostal darček.
(red.)

Z futbalových trávnikov
VI. liga Sever – 4. kolo: Z. Hradište – Roma Sečovce 10:1, za hostí
skóroval Balog. 5. kolo: Roma Sečovce – Plechotice 1:4, autorom jediného gólu domácich bol Balog, 6.
kolo: Dvorianky – Roma Sečovce
7:1, autorom jediného gólu hostí bol

Ladislav Ridaj.
IV. liga U-19 sk. B – 3. kolo: Z.
Hradište – Roma Sečovce 6:1, 5.
kolo: Roma Sečovce – Brehov 4:1,
góly za domácich: Peter Adam, Jozef
Danč, Dávid Kudráč, Vincent Rác.
(red.)

Drobná inzercia

Predám stavebný pozemok o výmere 1613 m2 (parcela KNC 630/1, LV
4634) v Sečovciach pri železničnom priecestí. Cena dohodou. Kontakt:
056/672 67 67
Predám seno, q/4 €. Kontakt: 056/678 24 76 po 18.00 hod.

Spoločenská kronika
Blahoželali sme
novomanželom
Ing. Jozef Podlesný a Adriána Feriková, Peter Dolik a Jana Lajčáková,
Ján Horňák a Kristína Sitárová, Ing.
Jakub Saibel a Ing. Lucia Bodonská,
Juraj Pokrivňák a Mgr. Jozefína Štuňová, Michal Balog a Lívia Pavliková, Ing. Jakub Farkaš a Ing. Zuzana
Dobranská, František Štoff a Zuzana Šimová, Ing. Juraj Onder a Mgr.
Zuzana Straková, Jozef Boda a Ing.
Lucia Repková

Narodené deti
Dušan Demeter, Sofia Siváková,
Imrich Hromy, Nikolas Pástor, Sebastián Karičko, Andrea Pehová, Ján
Fedorka, Justin Rác, Iveta Babinčáková, Sofia Mokrišová, Marek Šimai,
Olívia Volkaiová
Navždy nás opustili
Imrich Kondáš, Paulína Drančáková, Verona Čermaková, Mária Ruskovská, Katarína Baltová,
Anna Ivanišinová, MVDr. Ladislav
Nemec, Vojtech Balog
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Futbalisti Slavoja si v Brehove zaknihovali prvé víťazstvo
Futbalisti Slavoja v siedmej
okresnej lige, skupine Sever, štyrikrát prehrali – doma s Veľatami

2:5, s Kystou 0:2, so Z. Jastrabím
2:5 (hralo sa na Dargove, góly za
Sečovce: Ján Marunič, Patrik Eliáš)
a vonku v Hrani 6:2, góly za Sečovce: Stanislav Stanko, Matúš Bajus.
V 5. kole však zvíťazili 3:2 v Brehove. Góly za Sečovce: Martin Koško,
Patrik Eliaš, Matej Úporský. Zostava Sečoviec (okrem strelcov): Dušan Feňar, Dávid Penár, Stanislav
Stanko, Matúš Bajus, Matej Bojtim, Jaroslav Kudrec, Dávid Balog,
Daniel Čoros, Jakub Harvan, Jozef
Ondovčak.
Podľa viceprezidenta klubu Ing. V.
Jendželovského zostava áčka je stabilizovanejšia, hráči pochopili, že musia
trénovať. V kádri je teraz 15 futbalistov, na tréningy trikrát do týždňa ich

príde 7 – 8. Čoskoro by mal pribudnúť záložník zo Z. Teplice M. Kovaľ
a útočník z Mokraniec (pri Moldave n.
B.) Š. Kuru. Dargovčanov je v mužstve sedem. 41-ročný Martin Koško je
z nich najstarší. Vekový priemer mančaftu je okolo 30 rokov.
Áčko vycestovalo 28. septembra do

Veľat, ďalej do Kysty a 12. októbra
privíta doma Hraň.
Sečovskí starší dorastenci v 3. lige
sk. Zemplínska vyhrali v Plechoticiach 2:5. Góly: Eperješi a Ondovčak
po 2, Paperák. Má ich pod palcom trenér L. Hufnagel a chcú skončiť do 3.
miesta v tabuľke. (jom), snímka:(a)

Žiaci rozdrvili Parchovany

Žiaci trénera Jozefa Tótha rozdrvili doma Parchovany 10:1, góly za domácich: Ľubomír Kučma 3, Martin Adam a William John Whitlej po 2,
Matúš Tokár, Lenka Karaffová, Viliam Doboš.
Predchádzajúce výsledky III. ligy U-15 sk. B – 2. kolo: Sečovce – Vojčice 2:5,
góly: Andrej Polča, Martin Adam, 3. kolo: Nižný Žipov – Sečovce 0:5, góly: William John Whitlej a Ľubomír Kučma po 2, Martin Adam.
(red.)

Bude Lucia Raniaková prvou Sečovčankou, ktorá prebehne maratón?
41-ročná Sečovčanka Lucia Raniaková má zabehnuté 2 polmaratóny:
Kysak za 1,57 hod. v tomto roku a Košický MMM za 1,59 hod. vlani... Ako
spomenula, má 5 detí, najtalentovanejšou sa javí 9-ročná Viola, ktorá zbiera ceny medzi žiakmi. Na premiérovom októbrovom MMM v Košiciach jej
brat Ing. Peter Stanko vypočítal čas pod 4.30 hod.
Trénuje pravidelne, tréning vynechala len pre ochorenie či úraz.
Absolvuje viac dlhých behov ako
brat. Ide o 2-násobný beh Sečovce
– Plechotice v dĺžke 34 km či Sečovce – Dargov – Bačkovská dolina –
studnička pod Babou horou a späť v
dĺžke 22 km. Vlani jej patrilo prvenstvo na Sečovskej desiatke. Najviac
beháva smerom na Plechotice. Je
tam síce tvrdší asfalt, no menšia premávka ako v smere na Kravany. Tam
je nový, mäkký asfalt. Jej mesačné
dávky pred maratónom sa pohybujú
okolo 200 km, posledný mesiac už s
veľmi dlhými behmi neuvažuje. Pri
výške 173 cm má hmotnosť 72 kíl a
vynikajúci pulz 53 v pokoji. Podľa
rád brata zdieľa program chudnutia,
postavený na mierne vyššom príjme
ako je výdaj stravy. O.i. píše poéziu a

študuje knihy i časopisy o behaní, ktoré jej odporúča brat. L. Raniaková pobeží maratón s logom Železničiarskej
nemocnice Košice, v ktorej pracuje.
Peter Stanko (41-ročný) považuje za
svoj najväčší triumf 1. miesto za obvod Michalovce a súčasné 2. miesto
za okres. Bolo to v roku 1988 v Behu
Smeny, ako dorastenec porazil aj mužov. Polmaratón v Budimíre prebehol
v tomto roku za 1.46 hod. Známe je
o ňom, že ho prenasledujú častejšie
zranenia, ale i ochorenia, najnovšie
toxické... Keď nemôže behať, tak posilňuje. Dlhodobo pestuje turistiku,
nedávno bol v Malej Fatre. Preteká
už 28. sezónu, čo je sečovský unikát.
Vedie si presnú štatistiku o výkonoch,
ročne najviac ubehol 2 549 km. Jeho
behy do Plechotíc kolidujú so sestrinými, preferuje i Dargov, Dubiny, M.

Lucia Raniaková v tomto roku štartovala v behu o Pohár primátora mesta.
Vľavo vzadu jej brat Peter Stanko.
Ozorovce a zbehňovské kopce. So
sestrou behávajú 1 500 m úseky na
získanie rýchlosti v dlhých behoch.
Podľa svojich tabuľkových prepočtov by mal zabehnúť košický MMM
pod 3.47 hod. No, uvidíme, či počíta

správne... Podobne ako sestra aj on
aplikuje program chudnutia.
Na štarte Košického MMM nebudú chýbať bratia Hrindoví, Š. Brinda,
A. Ferko, M. Rusnák a J. Kuriško.
J. Madár

V prvom polčase bol na rozohrávke domácich hrajúci tréner Slavomír
Seman. Prešovčania sa posilnili o áčkara J. Urbana. Oťukávanie a čakanie
na chybu súpera prelomili Šarišania
strelením dvoch gólov po sebe. Mali
miernu výškovú prevahu a vyzerali
zohratejšie. Domácim chýbali úspešní
strelci. V rozpätí 16. až 22. minúty hostia s 11 pokusmi nestrelili gól. Okrem
brankára R. Demjana boli proti ním aj
tyčky jeho svätyne. Vedenie sa menilo
každú minútu. Od 10. minúty zaznelo
Sečovce, do toho! Ozýval sa aj prenikavý bubon a imitovaný zvuk sirény.
V druhom polčase pre zmenu vynikol brankár hostí, ktorý vygumoval
nedôrazných strelcov domácich. Hostia si v závere zaknihovali až 5-gólový náskok a bolo vymaľované... Pred

zaplneným hľadiskom duel objektívne
pískali Šimko a Baranová. Najlepší
strelci domácich: M. Šiška 7 a D. Rusnák 6 gólov. Ako uviedol hrajúci tréner
S. Seman, v 1. lige skupina Východ,
nastupujú: Sečovce, Prešov, Bardejov a Levoča. S ňou hrajú 5. októbra
doma. „NOXWEL zastrešuje všetky
naše aktivity, hrať súťaž bola jeho
myšlienka. Nekladieme si iné ciele,
ako potešiť domáce obecenstvo dobrou hrou. Stretnutie sme odohrali príliš
ustráchane, prehrali sme ho v útoku.
Dať dnes na zápase 20 gólov je veľmi
málo,“ uzavrel. Zostava domácich:
R. Demjan, L. Rozman – R. Tóth, R.
Bača, A. Hrinda, P. Kačmár, F. Bača, F.
Hajdu, M. Dani, O. Svatko, M. Šiška,
M. Rogoz, D. Rusnák, L. Andrejčín a
S. Seman.
(jom)

S. Seman: Stretnutie sme odohrali príliš ustráchane, prehrali sme ho v útoku

V podvečer 21. septembra patrila športová hala hádzanárom ŠK NOXWEL SEČOVCE. V úvode 1. ligy mužov sk. Východ podľahli Tatranu
Prešov B 20:25 (9:8).

Autorom snímky zo zápasu s Tatranom Prešov B (mj).
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