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Zasadalo Mestské

zastupiteľstvo a poradné komisie

V zasadačke mestského úradu /MÚ/ sa 28.1. 2011 o 15. hod. konalo prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach v tomto roku.
Prácu poslancov a členov komisií mohli zhodnotiť aj prítomní občania,
ktorí miestnosť naplnili opäť v hojnom počte. Zasadnutie viedol primátor
MVDr. Jozef Gamrát, ktorý v úvode ospravedlnil fakt, že oproti prísľubu
ešte technicky nie je zabezpečené nahrávanie priebehu schôdze. Pripravený program a materiály , ktoré poslanci dostali pred rokovaním v určenej
minimálne 3 – dňovej lehote, bol doplnený o skutočnosti vyplývajúce z
aktualít diania. V bode Interpelácie položil poslanec M. Gamrát otázku,
či bude mestská polícia. Primátor informoval, že prebiehajú rozbory hospodárenia, rozpočtu mesta a určenie priorít financovania, úmysel ochrany
bezpečnosti v meste ostáva . Poslanec Bugata pripomenul jeden z výstupov ním vedenej komisie –prekontrolovať obsah a /ne/výhodnosť zmlúv,
ktoré má mesto Sečovce uzatvorené v oblasti narábania s bytmi a ostatným majetkom mesta a kontrolovať platobnú disciplínu. Táto úloha beží.
Poslanci Záhradníková a Rozman sa vyjadrili k potrebe kancelárie prvého
kontaktu /A.Z./ a zabezpečeniu zákonnosti tzv. ambulantného predaja na
miestnej tržnici /M.R./. Poslanec Sokoli upozornil, že žiada zosúladiť počet členov Mestskej rady so zákonom na 1/3 všetkých poslancov = 4 nie 5
a fakt, že napr. v kultúrnej komisii je viac ako jeden člen KDH. Pri počte
4 členov v MR konštatujeme, že bude pri hlasovaní rovnosť hlasov, návrhu p. Sokoliho bolo však vyhovené a svojho postu sa ako nováčik v MR
vzdala poslankyňa Záhradníková sama. Obdobne došlo po dohode členov
komisie pre OVZ k zmene na poste predsedu medzi poslancom Vajdom ,
ktorý ako aktívny futbalista by organizačne mohol chýbať, preto predsedom sa stáva M. Rozman. MsZ schválilo plány práce jednotlivých komisií,
informácie o stave príprav a priebehu projektov, ktoré mesto už rozbehlo.
Nepotešila informácia, že len za prípravu projektu rekonštrukcie polikliniky uhradilo bývalé vedenie viac než 103 tisíc eur. Pričom v mnohých z
akcií mesto vynakladá aj vlastné prostriedky na spolufinancovanie, a nie
vždy je zaručené či sa realizovať budú. Je teda žiaduce zodpovednejšie a
šetrne vyberať zhotoviteľov akejkoľvek práce v čase krízy – toľko primátor. Vypočuli sme správu novej konateľky T. Komjatyovej o zisteniach
v stave Mestskej polikliniky, oznam o výbere poskytovateľa právnych
služieb v osobe JUDr. Stanislava Bovana a úlohu pre primátora vypísať

Riaditeľstvo Gymnázia v Sečovciach pozýva žiakov 5.ročníkov základných škôl
a ich rodičov na „Čaj o piatej“ dňa 11.
marca 2011 o 17:00 v budove školy. Na
deti čaká „Detektívka“ a rodičom bude
predstavený Školský vzdelávací program
8-ročného Gymnázia v Sečovciach.

výberové konanie na pozíciu kontrolóra mesta, zakrátko končí funkčné
obdobie. Doterajší kontrolór sa na rokovanie nedostavil, neospravedlnil
neprítomnosť, ani nedoručil požadovanú správu. Preto bol prijatý návrh
nevyplatiť mu alikvotnú časť mzdy. Následne bola oznámená aj zmena
úradných hodín na MÚ, kde vo štvrtok od 7.30 do 11.30 hod. úrad pracuje
pre verejnosť oproti stavu, keď bol celodenne verejnosti neprístupný. Na
zlý technicky stav budovy a zariadení v kine upozornil pán Boda, preto
padol návrh na poslanecký prieskum a po ňom prídu možné riešenia. V
období po zasadnutí MsZ komisie postupujú podľa plánov práce, tie priebežne doplnia o aktualizovaný stav a fakty. Upresniť sa musí organizácia
spolupráce vedúcich jednotlivých oddelení a komisií s cieľom zaručiť
rýchlosť a vhodnosť riešení. Komisie zasadali po druhý raz od 16.2. a
ich závery budú obsahom 2. zasadnutia MsZ, ktoré sa koná po uzávierke
tohto čísla mesačníka. Zošity so zápisnicami sú na sekretariáte primátora,
členovia zápis dostanú od zapisovateľov e-mail poštou.
		
MsZ 28.1. 2011 schválilo aj nový Štatút mesačníka mesta SEČOVČAN.
Dopisovatelia oboch doterajších mesačníkov sa dohodli na zlúčení redakcií. Bude teda len jeden, ako mesačník mesta. Bude vychádzať za cenu
0,20 eur k poslednému víkendu v mesiaci pod vedením zástupcu primátora Ing. J. Dobránskeho ako predsedu redakčnej rady /RR/. Zodpovedným
redaktorom je Mgr. A. Ferková. Obsah mesačníka tvorí RR v súlade so
Štatútom. Tvorí ho v prvom rade spravodajstvo zo zasadnutí MsZ, komisií
a príspevkov poslancov. Následne sú uprednostnené informácie inštitúcií
v pôsobnosti mesta, činné na území mesta, spolupracujúceho okolia a zbytok plochy tvoria príspevky dopisovateľov zo spoločensko – politického
života, kultúry, športu, histórie a pod. Láskavo žiadame prispievateľov,
aby nám svoje príspevky do redakcie posielali do 15.dňa v mesiaci, podľa
možnosti v elektronickej podobe, veľkosť písma 12. Samozrejme je prípustná aj rukopisná forma. Po uvedenom termíne vieme spracovať už iba
„horúce témy“. Nedodržaním termínu v stálych rubrikách /od jednotlivca/
by totiž trpel celok obsahu, redakcia by musela tvoriť obsah, rozsah textov
celého čísla akoby nanovo. Sme zároveň otvorení širokému spektru obsahov a názorov, sme tu vo váš prospech. Žiadame len trochu viac disciplíny
termínovej, my sa vynasnažíme zaručiť pestrosť a efektívnosť obsahovú.
Za redakciu Mgr. A. Ferková
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K 690. výročiu prvej písomnej zmienky o Sečovciach

Kochanovce -

Foto K. M.

stratená dedina detstva

Na brehu potoka Trnávka
v objatí východných svahov
Slánskych vrchov sa našim
predkom zapáčilo. Usadili sa,
orali zem a vekmi zodpovedne nakladali so svojou plodnosťou, až od 1. polovice 20.
storočia začali prichádzať na
svet dnešní Kochanovčania.
Po predkoch zdedili kochanovský chotár, starú cestu aj
železnicu, cintorín a dva zvony v drevenej zvonici. Horúce
zemplínske slnko im svieti do
dávno vymeraných, plotmi a
medzami prísne oddelených
dvorov a záhrad a zimný severný vietor im ukladá snehové záveje na rovnaké miesta.
No od čias, kam pamäť súčasníkov siaha, mnohé odišlo,
mnohé sa zmenilo.
Tak v roku 1976 zo stredu Kochanoviec zmizol potok

Trnávka – „jarok Ternavka“.
Pred reguláciou veľkým meandrom stočil z polí pomedzi
Balogov a Krupšov dom do
stredu obce, pretiekol asi 50
m Kochanovskou ulicou, za
zvonicou zabočil na Mostovú
ulicu a obmyjúc Bučkov dom
zo severu a východu sa vrátil
k juhu do polí, aby popri Lazčikoch a Lazoch pokračoval v
toku na východ. Podmývaniu
hlavnej „kochanovskej drahi“,
popri ktorej Ternavka tesne
tiekla, bol na jej ľavom brehu
západne od zvonice vybudovaný mohutný zvislý betónový
oblúk so železným zábradlím.
Trnávka bola plytká, pomalá, miestami špinavá, chýbal
jej lesk. Len na jar ju snehové vody rozhýbali, vyčistili,
rozžiarili a občas ju zmenili
na mútny dravý prúd, ktorý

Vo filtri by sa mali zachytávať naplaveniny.

V e r e j n os ť ,

sa vylieval na pribrežné cesty
a záhrady a niekedy v 60. rokoch sa Kochanovčania čudovali, ako do vyše polovice zalial Krupšov kamenný dom pri
drevenej lávke. Po lávke, nazývanej aj „Krupšova lavka“
,sa prechádzalo z Kochanovskej na Mostovú ulicu. Posledná lávka v Sečovciach s dreveným zábradlím bola úzka,
občas deravá a vtedy nielen
„pijaci“ z blízkych krčiem na
nej potrebovali anjela strážneho. Po vojne spojil brehy Trnávky aj nový betónový cestný most pri Dulovičových. Pre
mladých bol miestom stretnutí
„ štretňeme še na mosce“, ale
už nespievali a netancovali
„karički, jag dakedi na starim
mosce parobci i dzivki“.
V predtelevízorovom veku
boli kochanovské deti na jarku závislé. Medzi mostom a
zvonicou bola široká trávnatá
dolina( dnes oproti Hudákovým a MŠ), pravdepodobne
ako účinné protipovodňové
opatrenie. Jarok a dolina, to
bol zábavný park, ktorý nebol
nikdy zatvorený. Voda odnášala papierové loďky, roztočila vodné mlyny z paličiek,
dala sa preskakovať „ na paľi-

o h ľ a d u p l n os ť

a

ci“. Kúpať sa chodilo „medži
jarki“ do poľa, kde bola voda
dosť hlboká aj na plávanie, ale
deti sa čľapkali aj pri zvonici
spolu s húskami, kačkami a
smädnými koňmi a kravami,
vracajúcimi sa z paše.
A aké nádherné boli na jarku pri zvonici kochanovské
zimy! Na sánkach od hlavnej
cesty až na zamrznutý jarok,
na korčuliach – „gvinťakoch“
(foto) alebo aspoň na paličkách priviazaných k topánkam, šmýkanie postojačky
na niekoľkometrovej kĺzačke
– „šľiščankoj“ dole brehom
pri moste, alebo aj na školskej
taške cestou zo školy. A predovšetkým na nezabudnuteľnej „
skakačke“. Skakačka - takmer
strmý zvislý breh západne pri
zvonici s hrbolcom a s dopadom na ľad v úzkom koryte
jarku – to bol adrenalín! Veru,
aj dievčatá si ju vyskúšali.
Potom Trnávke vyhĺbili
nové koryto, tok v poli vyrovnali, vybudovali na ňom
tzv. „filter“ (foto) a meander
zasypali. Odvtedy Trnávka
viackrát hľadala svoje staré
koryto, naposledy v roku 2010
počas májovo – júnových záplav...
mm

z d r avi e

Vzájomná ohľaduplnosť občanov má často veľké nedostatky. Napríklad bezohľadnosť voči zdravotne oslabeným, ktorú zákon rieši
v ich prospech, niekedy musíme riešiť až udeľovaním pokút. Stačilo by pritom trocha empatie, uveriť problému staroby alebo nemohúcnosti zo zdravotných dôvodov. Budeme sa pýtať za vás , čo , kde , ako vybaviť na úradoch, aby sa život zdal rovnako znesiteľným
pre všetkých. Rubriku“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rieši“ si vzala za svoju nateraz Ing. T. Raničová.
Red. A.F.
ÚPSVaR má detašované pracovisko v Sečovciach a ešte podrobnejšie vám poradia v Trebišove. Dnes sa dotkneme niektorých
možností sociálnej pomoci pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím /ZŤP/.
Oddelenie posudkovej činnosti ÚPSVaR posudzuje občana na účely: peňažných príspevkov na kompenzáciu, preukazu fyzickej
osoby /FO/ s ťažkým ZP, parkovacieho preukazu, štátnych sociálnych dávok a oblasť trhu práce. Žiadosti sa podávajú na oddelení
peňažných príspevkov na kompenzáciu ZŤP na ÚPSVaR podľa miesta trvalého bydliska. Základnou podmienkou poskytnutia peňažných príspevkov na kompenzáciu je , že FO má zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50% a viac.
Preukaz ZŤP sa vyhotovuje fyzickej osobe s ťažkým zdrav. postihnutím , ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku
na kompenzáciu, alebo rozhodnutie o preukaze.
Parkovací preukaz priznajú FO , ktorá je na základe komplexného posudku alebo posudku vydaného pre tento účel odkázaná
na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. O parkovacom
preukaze sa vydáva rozhodnutie.
Musíme upozorniť, že tak ako sa kontroluje napríklad dodržiavanie liečebného režimu u občanov počas nemoci, aj oprávnenosť
použitia parkovacieho preukazu má svoje pravidlá.
				
Red. A.F. + príspevok Ing. T.R.

SEČOVČAN

Inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach
Súčasné dynamické zmeny spoločenského prostredia si vyžadujú
podstatne iný charakter obsahu vzdelania jednotlivca. Táto potreba
predpokladá zmeny metód a obsahu vyučovacieho procesu s použitím
moderných didaktických prostriedkov a moderných IKT zariadení. V
súčasnosti výchovno-vzdelávací proces neodzrkadľuje nové trendy
rýchlo sa rozvíjajúcej vedomostnej spoločnosti a stále vyššie nároky
zamestnávateľov. Je potrebné uskutočňovať obsahovú prestavbu štruktúry vzdelávania a to najmä v kľúčových kompetenciách a zároveň implementovať nové inovatívne formy a metódy vzdelávania, ktoré sú z
pohľadu vzdelávania žiakov a ich kariérneho rastu efektívnejšie.
Uviesť do praxe vyššie uvedené skutočnosti sa na Strednej odbornej
škole v Sečovciach podarí realizáciou projektu Inovácia vzdelávania
na Spojenej škole v Sečovciach Operačného programu Vzdelávanie,
prioritná os 1-Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Cieľom projektu je:
inovovať obsah a metódy vzdelávania s dôrazom na kľúčové kompetencie pre potreby regionálneho trhu práce a modernej vedomostnej spoločnosti,
poskytnúť ďalšie odborné vzdelávanie pre pedagógov v oblasti inovatívnych foriem a metód výučby
uskutočniť implementáciu inovatívnych foriem a metód
vzdelávania do vyučovacieho procesu
v rámci ŠkVP zriadiť nové inovatívne predmety a kurzy
osobnostného rozvoja žiaka
zabezpečiť tvorbu inovatívnych foriem a metód vzdelávania
a inováciu didaktických prostriedkov
Projekt Inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach má
tieto aktivity:
1.Odborné vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti inovatívnych foriem a metód výučby – cieľom aktivity je poskytnúť pedagógom zúčastneným na realizácii predpokladaného projektu dostatočné
vstupné informácie o možnostiach využitia inovatívnych metód, o ich
výhodách a spôsoboch implementácie do vyučovacieho procesu.
2. Inovácia foriem a metód vzdelávania v rámci ŠkVP, zabezpečenie didaktických a IKT pomôcok – cieľom je umožniť učiteľom získať nové
kompetencie pre prípravu a realizáciu inovatívnych foriem a metód
vzdelávania, t.j. tvorba inovatívnych vzdelávacích programov
a zabezpečiť didaktické prostriedky a IKT techniku priamo súvisiacimi
s inovatívnymi formami a metódami výučby, pripraviť a vytvoriť učebné materiály pre vybrané témy.
3. Zriadenie piatich nových inovatívnych predmetov, ktoré priamo reflektujú nároky regionálneho trhu práce:
Manažérske zručnosti: ekonomický predmet pre 1. ročník všetkých
odborov
Počítačové siete: predmet pre odbor mechanik počítačových sietí, pre
2. a 3. ročník
Zváranie: pre strojárske odbory, pre 3. ročník učebného odboru strojný
mechanik a pre 4. ročník študijného odboru mechanik strojov a zariadení
Zemplínska gastronómia: odborný predmet pre gastroodbory – študijné odbory kuchár, čašník, servírka a učebný odbor hostinský pre 3.
ročník

STRANA 3
Komunitná práca: pre 1. ročník pomaturitného kvalifikačného štúdia
sociálno-právna činnosť.
V rámci ŠkVP zriadiť nové inovatívne kurzy osobnostného rozvoja
žiaka.
Adaptačný kurz pre žiakov 1. ročníkov: zameraný na sebapoznávanie, pozitívne sebahodnotenie, odhaľovanie svojich silných
stránok, umenie efektívne komunikovať, asertivitu, empatiu, riešenie
problémov, zvládanie nových životných požiadaviek.
Kurz zdravého životného štýlu pre 2. ročník: upozorniť na
zdravie ako ústrednú ľudskú hodnotu, rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o
ľudskom zdraví a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú, pochopiť súvislosti
medzi fyzickým a duševným zdravím, poukázať na rôzne formy rizikového správania a upozorniť na možné dôsledky, ukázať potrebu fyzických aktivít a duševných činností.
Kurz relaxačno-harmonizačný pre žiakov 3. ročníkov:
zameraný na oboznámenie sa s relaxačnými technikami a nácvikom
jednotlivých techník, všetky ďalšie aktivity realizované zážitkovou
metódou, ktoré vytvoria priestor na spoločné získavanie pozitívnych
emocionálnych zážitkov, súčasťou sú kolektívne športové aktivity.
4. Implementácia inovatívnych foriem a metód vzdelávania do vyučovacieho procesu – priamo do edukačného procesu implementovať novozískané zručnosti s využitím nových didaktických prostriedkov. Táto
aktivita sa začne realizovať v septembri 2011.
Realizáciou naplánovaných aktivít zameraných na tvorbu a implementáciu vzdelávacích programov, podporujúcich kľúčové kompetencie žiakov, zaručíme rozvoj kvalitného ľudského potenciálu pre novú
vedomostnú spoločnosť. Prostredníctvom rozvíjania moderného inovatívneho vzdelávania na našej Spojenej škole zabezpečíme rozvoj,
zatraktívnenie, napredovanie a postupné zvyšovanie kvality života v
ekonomicky zaostávajúcej geografickej oblasti trebišovského okresu.
Zároveň podnietime vytvorenie podnikateľsky prosperujúceho prostredia, stimulujúceho všetky formy inovácie.
Dosiahneme:
budovanie kapacít – kvalitatívny a kvantitatívny rast ľudských zdrojov,
rovnosť príležitostí – rozvojom adaptabilného a konkurencieschopného ľudského potenciálu zabezpečíme rovný prístup cieľovej
skupiny k vzdelávaniu,
zatraktívnenie regiónu pre investorov a pracovnú silu zo Slovenska .
Úžitky cieľových skupín – žiakov a učiteľov SOŠ- a skúsenosti s riadením projektu budú pre školu impulzom pre ďalšie zapájanie sa do
odborných projektov v tejto oblasti.
Ing. Mária Straková
projektový manažér
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

SPOJENÁ ŠKOLA Kollárova 17, SEČOVCE
prijíma žiakov v školskom roku 2011/2012 na štúdium v odboroch
GYMNÁZIUM
4-ročné a 8-ročné štúdium
Školský vzdelávací program Gymnázia „Projekt – tvorivosť – portfólio“ poskytuje nadštandardné ekonomické vzdelanie a širokú škálu voliteľných predmetov podľa výberu žiaka už od 2.ročníka
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Študijné odbory: mechanik strojov a zariadení, mechanik počítačových
sietí, kuchár, kuchárka, čašník, servírka
Učebné odbory:
strojný mechanik, hostinský, hostinská
Prihlášku na všetky odbory štúdia podáva zákonný zástupca uchádzača
riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 10.4.2011.
Pravidlá prijímacieho konania:
•prijímacia skúška za osobnej účasti žiaka sa nebude konať
•uchádzači budú prijatí po zohľadnení
-prospechu zo ZŠ
-výsledkov testovania zo slovenského jazyka a matematiky
-umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach
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Vo februári sa v sečovciach rozbehli fašiangy naplno

Sála kultúrneho domu v Sečovciach sa 4. 2. zaplnila do
posledného miesta niekoľkokrát. Predstavili sa v nej dve vynikajúce folklórne telesá - PUĽS A ŠUMIAČAN. Na javisku najprv pre žiakov v dopoludňajších hodinách a potom o
17.00 hod. so širším programom vystúpili členovia prešovského Poddukelského umeleckého ľudového súboru. O 20.00
hod. ich vystriedalo predstavenie Šumiačana, ktorý priniesol
trochu iné spektrum spevu, tanca a dobových krojov so vzácnými výšivkami. Tento folklórny súbor si pozval primátor
osobne a obecenstvo neľutovalo. Dôvod? Vedúcim súboru je
primátorov niekdajší spolužiak z vysokej školy. Podarenú a
vzácnu partiu okolo neho tvoria ďalší duchom krásni ľudia.
Oba súbory si od vnímavého publika vyslúžili standing ovation v sále KD. Pieseň „Na Kráľovej holi“ sme si vypočuli
ešte s tichým úžasom. Pri záverečnej piesni „Mnohaja lita“
už málokto v sále ostal ticho a hlasy z javiska sa zliali so
zborom publika. Necvičeným, spontánnym spevom, no o to
strhujúcejším vzájomným účinkom. Osobné stretnutia a rozhovory i piesne zaznievali po skončení vystúpenia ešte aj pri spoločnej večeri Sečovčanov s hosťami zo Šumiaca a
okolia v miestnej reštaurácii v OD Dargov. /A možno obec Dargov pomôže vzkriesiť folklór aj v Sečovciach? Ponuka
na spoluprácu už prišla./ 								
(pokračovanie na str. 5)

Očarení pohľadom

PUĽS sa v Sečovciach predstavil v programe
Očarení pohľadom. Ako informoval režisér, autor
námetu a choreografie Vladimír Marušin, v úvode
programu zaznel prológ „Páčit sa mi“. Nasledovala polka, zborový spev, pranie na potoku („Vysoko podkasaná“), žartovný tanec, prekáračky „Prijdi mij mileňkij“, komický tanec „Stara poď!“,
tanečné pastorále z Jakuban, svadobné spievanie,
tanečné pozvanie na svadbu, posvadobná nálada
„Ruka v rukáve“. Hudbu zložil Andrej Kalinka.
Návrhy krojov a rekvizít mala na starosti Anna
Marušinová. Koncertným majstrom bol Radovan
Klein. Sólistami zboru Dana Šangriková, Marianna Železná, Jaroslav Baláž, Viktor Ťasko, Matúš
Bujňák. Sólistami tanca: Martina Koščová, Ivona

PUĽS: Foto AF

PUĽS: Foto MJ

Partiková, Rastislav Kravec a Juraj Velebír.
Príležitosť pokochať sa v nádhernom
ľudovom folklóre si nemohol nechať
újsť ani niekdajší vedúci FS Sečovčan
Michal Sojka. Veľkú radosť z pekného
podujatia mala aj 75-ročná Verona Motýľová. „Išla som do kostola,“ povedala.
„Keď som sa cestou dozvedela, že dnes
je v kultúrnom dome vystúpenie, dala
som mu prednosť. Veď PUĽS či Šumiačan tu nie sú každý deň. A Pán Boh
určite chce, aby sme na takéto kultúrne
podujatia chodili. Bolo to nádherné,“
ocenila vystúpenia oboch telies V. Motýľová.
M. Javorský

SEČOVČAN
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Vo februári sa v sečovciach rozbehli fašiangy naplno

(dokončenie zo str. 4)
Následné Valentínske obdobie sa nieslo
akciami v knižnici. Detský karneval v sobotu
12.2. usporiadalo OZ Hop v kultúrnom dome.
Podarila sa generačne prepojená akcia. Mládež
dotvorila masky maľovaním na tvár. Suvenírom na pamiatku mohli byť aj pomaľované
tričká – originály. V maskách spolu s deťmi sa
mohli vyšantiť súrodenci , rodičia i starí rodičia. V susednom objekte reštaurácie u Bugatovcov o 20. hodine večer odštartoval Primátorský
ples. So živou hudbou, talentovanými hosťami
z tanečných klubov a bohatou tombolou pre
spomienku šťastne vylosovaných výhercov.

Z výťažku predaja kupónov plesovej tomboly pán primátor pre 5 vybraných mamičiek usporiadal stretnutie na pôde MsÚ. V rámci programu starostlivosti o deti a rodiny
sa tak do týchto rodín preniesol duch spolupatričnosti spoluobčanov, trochu potešenia
z vecných darov. Odovzdané kvety v rukách žien symbolizovali vzácnosť úlohy ženy
- matky a možno už tak trochu predznamenali aj blížiaci sa marcový sviatok MDŽ .
Mgr. A. Ferková, foto mix autorov a red.

M A G NE T ická h u d ba zo
S e čovi e c os l ávi l a 2 0 .
j u bi l e u m vz n ik u
Už 20 rokov priťahuje svojich poslucháčov hudobná skupina MAGNET,
pôsobiaca pri ZUŠ .
Jubilujúca skupina si pripomenula
výročie svojho vzniku v netradičnom
„magnetickom duchu“, v životopisnom
pásme boli fotografie, videá, piesne.
Koncertom, konaným 12. februára v
koncertnej sále školy, vyslovili účinkujúci svoju vďaku. Pozvanie jubilantov a riaditeľky tejto školy Mgr. Márie
Hvozdíkovej prijali bývalí a terajší pedagógovia, bývalá primátorka mesta M.
Bérešová i terajší primátor J. Gamrát,
zástupcovia Matice slovenskej na úrovni mesta a kraja , rodičia, priatelia hudby a sponzori. Za 20 neuveriteľných
rokov by bez podpory zúčastnených
mohlo okolo 60 mladých muzikantov

len s prekážkami rozvíjať svoj talent. Od
nápodoby hviezd šowbiznisu prešli Magneťáci k vlastnej tvorbe. Ich terajší koncert i prierezovú pôsobnosť zaznamenali
aj médiá /TV Lux, Slov. rozhlas.../. Majú
za sebou dlhý rad vystúpení, súťaží, festivalov. Ocenením k jubileu má byť aj ďakovný list a bronzová plaketa hudobnej
skupine a bronzová Cena MS v Martine
pre pána učiteľa Juraja Begalu, ktorú si
prevzal za dlhoročnú prácu z rúk H. Zolovčíkovej z Košíc. MAGNETu prajeme
veľkú magnetickú silu, aby aj naďalej
priťahovali poslucháčov a rozdávali radosť do éteru.
D.Hruškociová, red.krátené
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Reminiscencie doby, pohľady z rôznych uhlov
Bratia komunisti chceli vlastniť aj ... ľudí

Slogany ako „Prvé obilie
od mláťačky štátu“, „První v
práci, první na rekreaci“ v 50tych rokoch minulého storočia
masírovali masy. Socializmus
ničila mandelinka zemiaková
importovaná z USA a často i
(po)chybné rozhodnutia vedúcich politikov strany a štátu.
Neočakávaná menová reforma v roku 1953 obrala mnohých občanov o všetky úspory.
Bratia a bratranci komunisti
likvidovali súkromný sektor
rôznymi fintami, za každú
cenu. Nepotrebovali ho, preto
ho vyvlastnili – najradšej by
boli vyvlastnili aj zmýšľanie
ľudí a ich ego... Vzorom pre
mladých podľa režimu sa stal
knižný hrdina pionier Pavlik
Morozov, pretože udal svojho
otca, kulaka. Ten zatajil pred
štátom obilie a svojho syna
pripravil o život... Každý, kto
vtedy nemal dobrý kádrový
posudok, išiel k lopate alebo
na slabo platené miesto. Straníci, pionieri, zväzáci a iní pucipájtaši sa zásadne zdravili:
Česť práci!
Náš príbeh zo začiatku 50tych rokov 20.st. sa odohral v

neďalekej dedine . Vyrozprávala mi ho 80 – ročná babka
pri mojej príležitostnej návšteve trebišovského Domova
dôchodcov.
V tých časoch roľníkom na
dedine mlátili obilie už motorovou mláťačkou. Jej obsluhu
tvorili strojník s pomocníkom.
Výmlat obilia trval pomerne
dlho. Jeden človek hádzal
pripravené žatevné snopy na
elevátor, to padalo zhora do
zásobníka. Na dolnej strane
mláťačky už vychádzalo obilie, aj plevy a slama. Pri každej mlatbe nechýbal ani žatevný komisár - úradník, ktorý
zapisoval množstvo výmlatu
obilia. Zhodou okolností,
manžel našej pani sa poznal s
komisárom. Tento mu za určitý bakšiš zapísal menej, ako sa
vymlátilo. Vďaka tomu, chcel
náš gazda časť obilia predať
sám a za utŕžené peniaze kúpiť lieky pre svoju nemocnú
manželku. Nebolo to ale také
jednoduché... Kupca obilia
pri odvážaní tovaru prichytili dobrovoľníci – komisári a
zobrali mu ho. A gazda musel
ísť do väzenia, v ktorom zo-

trval niekoľko dní.“Napriek
nemoci,“ rozpráva babka,
„som ukryla v poli pár vriec so
pšenicou. Potom,keď sa môj
manžel z basy vrátil, obilie
doniesol domov, aby vonku
nezmoklo. Avšak na ďalší deň
prišli komisári zase a zapečatili obilie, takže sme ho už
nemohli predať.A drahé lieky
nebolo čím zaplatiť,“ ľúto si
zaspomína na nešťastlivú epizódu z nešťastných rokov. S
odstupom času si treba uvedomiť, že v povojnových rokoch

P r á vo a povinnosti

Hovorí sa, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Mnohokrát
nová doba ale prináša mnohé byrokratické a legislatívne prekážky,
nejasnosti v chápaní zložitých zákonov a vyhlášok. V tejto rubrike
sa pokúsíme za vás vyhľadávať platné znenia a usmerňovať pri
plnení najdôležitejších predpisov.
Snahou MsZ je predchádzať nepríjemným prekvapeniam.
K 31.1. by mal každý , komu
vznikla v priebehu roka nová daňová povinnosť v oblasti daní z
nehnuteľnosti, podať priznanie k
dani.
Ak však neužívate svoju pôdu
vy ako vlastník, nezabudnite
vyžadovať od užívateľa, aby v
nájomných zmluvách na ňu bolo
jasne uvedené, ktorá strana daň
zaplatí obecnému úradu, vlastník
či užívateľ?
Na čo všetko si teda dať pozor,
prečítame za vás.
Pri prenájme poľnohospodárskej pôdy ide o nájomnú zmluvu,
ktorá je upravená v § 663 a nasl.
Občianskeho zákonníka. Nájomnou zmluvou prenecháva vlastník
poľnohospodárskej pôdy za dohodnutú odplatu nájomcovi, aby
ju užíval. Nájomná zmluva by
mala obsahovať presné určenie
účastníkov t.j. prenajímateľa a nájomcu.V nájomnej zmluve musí
byť uvedená identifikácia poľnohospodárskej pôdy s uvedením
parcelného čísla a listu vlastníctva, na ktorom je vlastníctvo k po-

zemku zapísané. Nájomná zmluva je zmluvou odplatnou, preto
sa musí v zmluve uviesť aj výška
dohodnutej odplaty - nájomného. Na vznik zmluvy o nájme
pozemku na poľnohospodárske
účely pri prevádzkovaní podniku
sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného
je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa
osobitného predpisu. Hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu sa určuje podľa bonitovaných pôdno-ekologických
jednotiek (BPEJ) a príslušných
sadzieb uvedených vo Vyhláške
MP SR č. 38/2005 Z.z. o určení
hodnoty pozemkov a porastov
na nich na účely pozemkových
úprav. Ak sa rozhodne majiteľ
pozemku pre nájom za naturálie,
mala by klauzula zmluvy obsahovať aj informáciu, podľa čoho sa
prepočíta množstvo naturálie na
výšku nájmu. Najvhodnejšie by
bolo vyšpecifikovať aj v akých
naturáliách. Časť zmluvy o výške

nájmu by mala obsahovať aj ustanovenia o úprave ceny pri inflácii.
Ak nie je v zmluve dohodnuté
inak, nájomné z pozemkov prenajatých na poľnohospodárske
účely sa platí ročne pozadu k 1.
októbru kalendárneho roka. Nájomca je povinný riadne uhrádzať
dohodnuté nájomné okrem prípadov, ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky prírodných
pomerov, ktoré nájomca nespôsobil, a nemožno predpokladať, že
by ich odvrátil alebo ich následky
mohol odvrátiť alebo prekonať, a
v dôsledku ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely
alebo nemohol dosiahnuť žiadny
výnos v príslušnom kalendárnom
roku. Ak z týchto dôvodov úžitky
z prenajatého pozemku klesli pod
polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu
z nájomného.
V nájomnej zmluve treba
dohodnúť aj dobu užívania a
možnosť vypovedania zmluvy.
Prihliada sa pritom aj na agrotechnický postup v poľnohospodárskej výrobe. Spravidla sa
dohodne prenájom pozemku na
dobu určitú, ktorá je viacročná s
obmedzením doby výpovede.
Zmluvu o nájme pozemku na
poľnohospodárske účely dohod-

zápasila celá Európa so značnými hospodárskymi ťažkosťami.V našom poľnohospodárstve súkromných roľníkov
tlačili k zemi tzv. kontigenty.
Každý mal stanovený presný
plán povinného odovzdávania svojich produktov štátu.
Plán, ktorý bol štátom postavený tak, že sa stal napokon
nesplniteľným. Hlavne takto
dostávali súdruhovia gazdov
na lopatky, teda do JRD = poľnohospodárskych družstiev.
Jozef Madár
nutú na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná
lehota je jeden rok, ak sa nedohodne inak.
Pozemok sa nájomcovi na
poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma
najmenej na päť rokov. Ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely je uzavretá na
určitý čas, čas nájmu je najviac
15 rokov. Ak prenajímateľ alebo
nájomca rok pred uplynutím času,
na ktorý bol nájom dohodnutý,
písomne nevyzve druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie
prenajatého pozemku po skončení
nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa dohody.
Zmluva by mala obsahovať
aj záväzok nájomcu starať sa o
obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v spojení s účelom
zmluvy. Môže obsahovať aj právo prenechať užívanie prenajatej
poľnohospodárskej pôdy do podnájmu, avšak na poľnohospodárske účely.
V niektorých lokalitách sa
môže na prenajatej poľnohospodárskej pôde vykonávať v čase
vegetačného kľudu právo poľovníctva, pričom povolenie výkonu
tohto práva zo strany prenajímateľa je vhodné uviesť do nájomnej
zmluvy.
Red

SEČOVČAN

KINO PRAMEŇ

5. - 7. 3. GnOMeO A jÚlIA
Najväčší príbeh lásky všetkých čias, v ktorom sú hlavní hrdinovia.....záhradní trpaslíci! Animovaná rodinná komédia so slovenským dabingom.
8. - 9. 3. OBČIAnSKY preuKAZ
Film o dospievaní, ktoré býva o život v každej dobe. Film od
tvorcov, ktorí sa spoločne podpísali pod úspešné Pelíšky, Pupendo a U mě dobrý! Úspešná česko - slovenská komédia, ktorej v
súčasnosti patrí v návštevnosti popredné umiestnenie.
12. - 14. 3. TurISTA
Angelina Jolie a Johnny Deep v hlavných úlohách romanticko akčnej komédie.
19. - 21. 3. AMerIČAn
George Clooney ako nájomný vrah. Americký thriller, podľa
bestselleru Martina Bootha: A very private gentleman.
26. - 28. 3. ZÁMenA
Kamarát to má taktiež rád! Rozmarná komédia v hlavnej úlohe s
populárnou Jennifer Aniston.

ŠALIANSKy MAŤKO

Aj tento školský rok sa nesie v duchu mnohých literárnych a
recitačných súťaží. Žiaci si vyberajú stále nové texty na prednes.
Hoci je možností veľa, predsa si deti nevedia vybrať. Preto sa
snažia vyučujúci žiakom čo najlepšie poradiť a pomôcť.
Jednou zo stálych recitačných súťaží, ktoré prebiehajú v
školách, je Šaliansky Maťko. Koná sa na počesť slovenského
spisovateľa J. C. Hronského a týka sa prednesu povestí. Triedne kolá sa u nás v škole uskutočnili ešte pred Vianocami – do
15.12.2010. Školské kolo prebehlo dňa 17.12.2010. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – v druhej a tretej, lebo v prvej kategórii
sme nemali zastúpenie. Zo všetkých zúčastnených v našej škole
porota vybrala najlepších recitátorov. Boli to:
Mário lenárd z V. A triedy - 2. kategória
diana haburová zo VI. A triedy - 3. kategória
Obidvaja žiaci postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo
v Trebišove v ZŠ na Gorkého ulici dňa 20.januára 2011. Keďže
sa im nepodarilo získať prvé miesta, do ďalšieho kola nepostúpili.
Všetkým zúčastneným žiakom či v školskom alebo v okresnom kole blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej recitačnej činnosti.
Mgr. T.hohošová
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K r I M I n A l I TA A p r e V e n C I A
Dňa 06.12.2010 poverený príslušník OO PZ Sečovce vzniesol obvinenie voči osobe J. K. pre prečin krádež, ktorého sa dopustil tým, že dňa
06.12.2010 došiel k osobnému motorovému vozidlu zn. Škoda 120 na
parkovisku na ul. SNP v Sečovciach, na ktorom rozbil sklenenú výplň
okna Spôsobil škodu pre S. L. krádežou vo výške 33 € a škodu na zariadení vozidla vo výške 100 €. Menovaný bol dňa 06.12.2010 zadržaný a
následne dňa 07.12.2010 umiestnený do CPZ na OR PZ Trebišov.
Dňa 08.12.2010 bolo povereným príslušníkom OO PZ Sečovce začaté trestné stíhanie vo veci pre trestný čin - krádež. Páchateľ skutku
doposiaľ zistený nebol. Poškodený - Solartec s.r.o, Rožnov pod Radhoštěm, spôsobená škoda cca 1200 €. Vykonaným policajným preverovaním bolo zistené, že doposiaľ nezistený páchateľ dňa 8.12.2010 z
neuzamknutého osobného motorového vozidla zn. Kia Sportage, ktoré
na parkovisku Nám. sv. Cyrila a Metoda za Mestským úradom v Sečovciach, odstavil P. D., z ktorého páchateľ z batožinového priestoru odcudzil osobný počítač zn. HP nezisteného výrobného čísla, s modemom
od mobilného operátora O2, digitálny fotoaparát nezistenej značky a
výrobného čísla, pečiatku firmy SOLARTEC s.r.o, a písomnú dokumentáciu uvedenej firmy.
Dňa 14.12.2010 poverený príslušník OO PZ Sečovce začal trestné
stíhanie pre prečin - krádež. Páchateľ skutku doposiaľ zistený nebol.
Poškodení : - Chicago s.r.o., Svit, spôsobená škoda cca 200 €, a Z. H.,
spôsobená škoda 226€. Páchateľ v čase od 13.12.2010 do 14.12.2010
na ulici Staničnej v obci Parchovany vykonal krádež vlámaním do pohostinstva Amfora, odkiaľ odcudzil cukrovinky, cigarety rôznych značiek a následne z výherných hracích automatov odcudzil cca 100 € v
minciach.
Dňa 13.1.2011 poverený príslušník OO PZ Sečovce začal trestné stíhanie a zároveň vzniesol obvinenie za prečin krádeže osobe P. P. Obvinený dňa 12.1.2011 v Sečovciach na ulici Komenského zozadu podišiel
k poškodenému R. B., pričom mu zo zadného vrecka nohavíc ukradol
peňaženku s peňažnou hotovosťou vo výške 90,- € a občianskym preukazom, kde následne peňažnú hotovosť použil pre vlastnú potrebu a peňaženku aj s občianskym poukazom zahodil do kontajnera, čím pre poškodeného spôsobil krádežou škodu vo výške 100,- €. Peňaženka bola
aj s občianskym preukazom nájdená, zaistená a vrátená poškodenému.
Všetky uvedené prípady realizuje Obvodné oddelenie PZ Sečovce.

SpOlOČenSKÁ KrOnIKA
január

-

FeBruár

BLAHOŽELALI SME NOVOMANŽELOM
Peter Nagy a Martina Sojková
P e t e r O č k a i a M g r. D o m i n i k a M a s l i š o v á
Róbert Kondáš a Žaneta Kotľárová

NARODENÉ DETI
Karol Kariško
Jana Kotľarová
Virgínia Sabová
Zara Kusendová

Peter Janda
Laura Kudráčová
Šimon Krajník

Navždy nás opustili
Anna Pencáková
Mária Demeterová

Rozália Kunová
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Putovný pohár mesta Vranov nad Topľou v
rukách Sečovčaniek

Dievčatá z hádzanárskeho
krúžku, ktorý pracuje na našej
škole, sa v sobotu 22.1.2011
zúčastnili I. ročníka hádzanárskeho turnaja prípraviek
vo Vranove nad Topľou.
Družstvo v zložení: Simona
Stričková /brankárka/, Kristína Tomková, Tímea Vargová,
Jaroslava Pačutová, Diana Kolesárová a Viktória Dobošová,
pod vedením trénerky PaedDr.
Marty Dankovej, získalo na
turnaji 1. miesto spomedzi
šiestich účastníkov. Úspech je
o to cennejší, že naše dievčatá
začali s hádzanou len pred pár
mesiacmi, v septembri 2010,
a súpermi boli prípravky z
Vranova, Michaloviec a Ko-

šíc, kde je dlhoročná tradícia
športových tried, zameraných
na dievčenskú hádzanú.
Hráčka nášho družstva Timea Vargová /IV.A/, získala
titul Miss Sympatia turnaja a
zároveň bola vyhlásená ako
najproduktívnejšia hráčka nášho družstva za 11 strelených
gólov.
V hádzanárskom krúžku
ešte pracuje 6 dievčat, ktoré
spolu so svojimi rovesníčkami zo ZŠ Obchodná pod hlavičkou Centra voľného času a
za spoluúčasti trénerky Marty
Mitrovej reprezentujú mesto
v celoslovenskej súťaži školských športových stredísk v
kategórii mladších žiačok.

Jarné prázdniny v Centre voľného času Sečovce
PONDELOK
Od 10:00 do 12:00 hod.						
Rýchlosť, sila, vytrvalosť
									
CVČ žiaci (telocvičňa)
Od 10:00 do 12:00 hod.						
Športové dopoludnie
Od 10:00 do 15:00 hod.						
Stolno-tenisová liga
Od 14:00 do 16:00 hod. 						
Býčie oko – šípky
UTOROK
Od 9:00 do 14:00 hod. 						
Návšteva krytej plávanie TV
Od 10:00 do 16:00 hod.						
Turnaj v st. tenise CVČ
Od 10:00 do 12:00 hod.						
Športové dopoludnie
Od 14:00 do 16:00 hod. 						
Býčie oko – šípky
STREDA
Od 10:00 do 12:00 hod.						
Tvorivá dielňa (origami, kirigami)
Od 14:00 do 16:00 hod.						
Tvorivá dielňa (Windows colors)
Od 10:00 do 12:00 hod.						
Športové všeličo –
									
Rekordy pre každého (telocvičňa)
Od 14:00 do 16:00 hod. 						
Býčie oko – šípky
ŠTVRTOK
Návšteva zimného štadióna Trebišov – Klzisko
Od 14:00 do 16:00 hod. 						
Býčie oko – šípky
Od 10:00 do 12:00 hod.						
Športové dopoludnie
Od 10:00 do 15:00 hod.						
Stolno-tenisová liga
PIATOK
Od 10:00 do 12:00 hod.						
Športové dopoludnie
Od 10:00 do 15:00 hod.						
Stolno-tenisová liga
Od 14:00 do 16:00 hod. 						
Býčie oko – šípky
Okrem týchto plánovaných podujatí bude Centrum otvorené od 8:00 do 18:00 – Internet klub, Fitnes klub, Otvorený klub.
MK KDH dňa 18. januára v podvečer v kruhu všetkých členov klubu privítal pani poslankyňu NR SR Ing. Máriu Sabolovú. Vymenili sme si vzájomne informácie a názory. Zhodnotili sme spoločensko–politickú situáciu v štáte a košickom
kraji, ako aj priebeh a výsledky volieb do MsZ v Sečovciach.
Tu sa mohol klub aj pochváliť. Pri tej príležitosti sme medzi
seba pozvali aj jedného z najaktívnejších členov OZ Sečovčan Ing. T. Mačugu, aby sme združeniu vyjadrili vďaku jemu,
jeho rodine a združeniu za technickú a ľudskú podporu pri
príprave a priebehu volieb v našom meste. V popoludňajších
hodinách pani poslankyňa navštívila aj primátora mesta, aby
sa osobne informovala o jeho prvých krokoch v úrade. Ponúkla pritom spoluprácu a prípadnú možnú pomoc poslancov NR SR a členov vlády z našich radov.
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