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Fašiangy v Sečovciach okorenil vystúpením FS Zemplín

Už sa stalo zvykom, že počas fašiangov pozýva Mesto Sečovce do Kultúrneho domu vystupovať niektorý z východoslovenských
folklórnych súborov alebo ľudovú muziku. Minulý rok si mohli fanúšikovia folklóru vychurnať FS Zamutovčan. Predtým u nás
vystupovali napríklad aj Kandráčovci. Aby tento rok nebol výnimkou, do Sečoviec bol pozvaný jedinečný súbor z Michaloviec.
Viac na

Začíname v novinách novú Primátor nariadil dať do
poriadku Mestskú tržnicu
rubriku: Ako vybaviť
Milí občania mesta Sečovce. Častokrát sa
stane nejednému z nás, že potrebujeme
vybaviť dôležitú vec na Mestskom úrade
a zaskočí nás, že nevieme čo a komu to
máme predložiť. Málo kto z nás sa vyzná v spletitosti administratívnych tlačív
a poplatkov. Aby sme Vám zjednodušili
prístup k vybavovaniu povinných záležitostí, prinášame rubriku „Ako vybaviť.“

Viac na

str. 2

Zima bola celkom mierna, čo sa odzrkadlilo aj na práci Technických služieb (TS)
mesta Sečovce. Odhŕňanie napadnutého
snehu, vykonávali častejšie na cestných
komunikáciách než na chodníkoch. Momentálne zamestnancov TS nie je v meste
často vídať. Triedia odpady a pri zlepšení
počasia vyjdú upratovať ulice. Taktiež
ich čaká úprava trhoviska, ktorú nariadil
primátor mesta.

Viac na

str.

3

str. 3

Siloví trojbojári obhájili
svoje kvality

Klub silového trojboja v Sečovciach
bol aj tento rok v Bardejove vyhodnotený ako druhý najlepší na Slovensku.
Jeho jednotliví členovia potvrdili prvé
miesta v ankete „Najúspešnejší športovec
Slovenskej asociácie silového trojboja za
rok 2015“ spomedzi bohatej juniorskej
konkurencie, ba čo viac, tréner klubu
Zoltán Jurko bol uvedený do siene slávy
SAST.

Viac si prečítate na

str. 8
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AKO VYBAVIŤ Zľavy na vývoz TKO nemožno kumulovať
Milí občania mesta Sečovce. Častokrát sa stane nejednému z
nás, že potrebujeme vybaviť dôležitú vec na Mestskom úrade a
zaskočí nás, že nevieme čo a komu to máme predložiť. Málo kto
z nás sa vyzná v spletitosti administratívnych tlačív a poplatkov.
Aby sme Vám zjednodušili prístup k vybavovaniu povinných
záležitostí, prinášame rubriku „Ako vybaviť.“
Na začiatok pripomíname, že na prízemí.
akúkoľvek predkladanú žiaAk chcete požiadať o znížedosť, je potrebné najprv pri- nie alebo odpustenie poplatku
niesť na podateľňu Mestského za TKO z dôvodu, že v určeúradu (MsÚ) na 1. poschodí, nom období (viac ako 90 dní
konkrétne na sekretariát pani v zdaňovacom období) sa zdrĽ. Kmecovej. Tá potvrdí prija- žiavate alebo ste sa zdržiavali
tie Vašej žiadosti, zaeviduje ju mimo mesta alebo v zahraničí,
a podá na ďalšie spracovanie je potrebné k žiadosti doložiť
pracovníkovi referátu, ktorý doklady poukazujúce nárok na
žiadosť vybavuje. Kontakty na zľavu (pracovné povolenie, popracovníkov Mestského úradu volenie k pobytu, víza, potvrnájdete zverejnené na webo- denie o návšteve školy a pod.).
vých stránkach mesta Sečovce. Ak sa časť roka zdržiavate
Prvé rady, ktoré na tomto mies- mimo mesta, musíte preukázať
te poskytneme sa budú týkať uhradenie poplatku za odpad v
žiadosti úľavy na poplatkoch mieste, kde ste sa počas roka
tuhého komunálneho odpadu, zdržiavali, do 30 dní od dorupovolenia na výrub stromov a čenia písomného oznámenia.
zápisu do evidencie samostatPožiadať môžete aj o 50%
ne hospodáriacich roľníkov. zľavu za vývoz TKO. Ak máte
Žiadosti tohto typu vybavuje v domácnosti študenta, musíte
Referát životného prostredia na k žiadosti doložiť potvrdenie
2. poschodí Mestského úradu. o návšteve školy a pobyte na
Agendu má na starosti I. Kan- internáte. Občan so zdravottor. Tlačivá na podanie žiadosti ným postihnutím, musí doložiť
si môžete stiahnúť z mestských preukaz ŤZP. Osamelo žijúci
internetových stránok. Tlačivo občania (vdovci, vdovy) po
žiadosti o zníženie poplatku za dovŕšení 70 rokov prikladajú
tuhý komunálny odpad (TKO) úmrtný list zosnulého partnera,
Vám dajú aj pracovníčky MsÚ partnerky. V prípade, že žia-

Koľko obyvateľov majú Sečovce?
Prinášame Vám krátky prehľad o pohybe počtu obyvateľov mesta
v medziročnom porovnaní, ako ho zaznamenali na úseku evidencie obyvateľstva.
(MsÚ)
rok 2014

rok 2015

Narodení

124

123

Úmrtí

56

71

Odsťahovaní

120

122

Prisťahovaní

81

100

Počet obyvateľov Sečoviec k 11. 2. 2016 – 8353

Foto: internet
dosť podáva bezpríspevkový
darca krvi s trvalým pobytom
v meste, musí doložiť buď zlatú alebo diamantovú plaketu
MUDr. J. Janského. Každý občan môže požiadať len o jednu
zo zliav z uvedených možností.
Žiadosti o zníženie poplatku
je potrebné podať najneskôr do
31. januára príslušného roku
na Mestský úrad Sečovce a to
každý rok. Z tejto povinnosti sú
vyňatí iba občania žijúci osamelo (nad 70 r.), vlastníci ŤZP
preukazu a darcovia krvi, pretože informácie o nich sa v systéme prenášajú automaticky.
Žiadosti o vydanie súhlasu
na výrub drevín je potrebné
starostlivo vyplniť a pripojiť
doklad o uhradení správneho

poplatku. Občania platia jednorázovo 10 € a podnikatelia
100 €.
Referát životného prostredia
tiež vykonáva zápis do evidencie samostatne hospodáriacich
roľníkov. K žiadosti musí byť
priložený list vlastníctva, nie
starší ako tri mesiace, nájomná zmluva v prípade prenájmu pôdy, resp. nehnuteľnosti,
kde sa má činnosť samostatne
hospodáriaceho roľníka vykonávať. Priložený musí byť aj
doklad o zaplatení správneho
poplatku, ktorý činí 6,50 €.
Poplatky spojené s administratívnymi úkonmi zaplatíte v
pokladni MsÚ na prízemí u M.
Demeterovej.
Palfi Milan

Spojená škola pozýva

Riaditeľstvo Gymnázia v Sečovciach pozýva žiakov 5. ročníka
ZŠ a ich rodičov na Čaj o piatej dňa 10.marca 2016 o 17.00
hod. v budove školy na Kollárovej ulici, aby sa oboznámili so
školou a podmienkami 8-ročného štúdia na Gymnáziu.
10. apríl – termín podania prihlášok sa blíži, a preto si dovolíme pripomenúť záujemcom, že aj sečovské gymnázium ponúka
8-ročné štúdium a má s ním viacročné skúsenosti. Aké sú výhody tohoto typu štúdia? Zaujíma vás, čo hovoria na svoje začiatky
a polročné skúsenosti naši najmladší gymnazisti? Je lepšie raz
vidieť ako tisíckrát počuť. Spýtajte sa teda ich samotných. Využite príležitosť a príjmite naše pozvanie predstaviť Vám náš
vyučovací proces. Využite túto možnosť, ktorá Vám pomôže pri
rozhodovaní.
(SŠ)

ROBME RADOSŤ INÝM A PREŽIJEME JU AJ SAMI

Vážení čitatelia tohto mesačníka, aj v novom roku 2016
sa vám chcem v mene členov
klubu dôchodcov prihovoriť a
hlavne popriať vám splnenie
vašich snov, túžob a predsavzatí.
Aktuálne počasie nedokážeme ovplyvniť, ale naladiť sa na
krásne fašiangové obdobie to
veru si postačíme aj sami. Stačí
nám dobrá nálada, láska v srdci
a milé spomienky na mladosť
a na naše bohaté regionálne
tradície. Prajem vám všetkým,
aby ste si ich užili v radosti a v

bohatých spomienkach na mladosť.
Ak vás zaujíma činnosť v
mestskom klube dôchodcov
(KD), tak vám ju priblížim vo
forme písomných výňatkov z
nášho celoročného plánu aktivít na rok 2016, ktorý bol
schválený členskou základňou
na výročnej schôdzi KD, konanej 29. januára 2016. Pozvanie
na výročnú schôdzu prijala aj
predsedníčka sociálnej komisie
Mgr. M. Popaďáková a pán primátor sa ospravedlnil.
V pláne práce sú priebežne

plánované: súťaže v stolných
hrách, zábavno-súťaživé (kvízové) odpoludnie, primerané
športové hry spojené s opekačkou, príprava veľkonočných
ozdôb, oslavy MDŽ, Deň matiek, pripomenieme si mesiac
úcty k starším, zrealizujeme
besedu s lekárom – diabetológom, priebežne pripravíme
výstavku ručných prác a v jesennom období zrealizujeme
výstavku „Plody našich záhrad“.
Po dohode s kompetentnými
zástupcami MsÚ vyrobíme a

inštalujeme nadpriemerný adventný veniec v meste (mestská fontána). Pre členov KD
pripravíme mikulášske posedenie, prípravu ozdôb a výrobu
vianočného stromčeka.
Cez letné mesiace zrealizujeme poznávacie zájazdy a wellnes pobyty doma i v zahraničí.
V priebehu kalendárneho
roka sa budeme zúčastňovať
na kultúrnych podujatiach poriadaných mestom, kultúrnym
domom, mestskou knižnicou a
ZUŠ.
C. Hruškociová – výbor KD
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Primátor nariadil dať do poriadku Mestskú tržnicu
Zima bola celkom mierna, čo sa odzrkadlilo aj na práci Technických služieb (TS) mesta Sečovce. Odhŕňanie napadnutého
snehu, vykonávali častejšie na cestných komunikáciách než
na chodníkoch. Na cestách sa častejšie vytvárali poľadovice,
preto museli navyše využiť dve soboty na mimoriadny posyp
a odpratávanie snehu.
Momentálne zamestnancov
TS nie je v meste často vídať.
Pracovníci menších obecných
a aktivačných prác vykonávajú
triedenie odpadov na Stredisku
Technických služieb, pretože
poveternostné podmienky na
vonkajšie práce nie sú veľmi
vhodné.„Keď sa počasie umúdri, ustanú dažde a nečakane
nenasneží, začneme so zametaním chodníkov, miestnych
komunikácií a sídlisk. Pozberáme posypový štrk,“ povedal
J. Paulovčák, poverený vedúci

Strediska. Potom sa upratovacie čaty pustia do vyhrabávania
mestských trávnatých plôch,
ktoré tak pripravia na bezproblémové kosenie počas jari.
Parlamentné voľby (5. marec)
tiež zamestnali pracovníkov
TS. Museli volebné miestnosti
vybaviť potrebným zariadením
pre volebné komisie a voličov
na bezproblémový priebeh hlasovania. Po voľbách zasa museli vypomáhať pri upratovaní.
„Upratovaciu čatu majú aj na
rómskej osade. Už dlhšie sme

vyčlenili 11 Rómov, ktorí majú
k dispozícii aj náradie aj rôzne
pomôcky,“ prezradil J. Paulovčák. Okrem toho dohliada na
poriadok v osade osem členov
Rómskej hliadky.
Z poverenia primátora mesta
musia TS uviesť do používateľného stavu Mestskú tržnicu.
Priestor tržnice najprv vyčistia,
potom by mali jednotlivé časti
natrieť novou farbou. Na koniec bude na priečelí vyvesená
tabuľa s označením „Mestské
trhovisko“.
Na záver pridávame upozornenie pre obyvateľov rodinných domov, aby dbali na
dodržiavanie termínov zberu
konárov a iného biologického odpadu (18.3.−15.4. 2016).
Tento odpad nesmie byť vylo-

žený pred bránami rodinných
domov a na mestských komunikáciách po uplynutí obdobia
zberu.
text: pm

Foto: archív

Našich záhradkárov pomaly ubúda
Predsedom ZO SZZ Stašov – Sečovce je Vincent Eliáš, ktorý jej predsedá od r. 2000. Tajomníkom je Ing. Mikuláš Kupa, hospodárkou A. Gamrátová. Organizácia v Sečovciach pôsobí od r. 1978. Do r. 2015 evidovala 220 členov no v r. 2016 klesol ich počet na 170.
Hrún a Lúka 2 (predseda V. všetkých regiónov. Ak ich ne- ri už obrábali pôdu, ktorú KaEliáš). Poslednú výstavu zá- uhradia, budú musieť svoje zá- taster územia Trebišov zablohradkári usporiadali v r. 2012 hradky opustiť. Na pozemkoch koval. Preto museli geodetovi
v tunajšom Kultúrnom dome. šarapatia zlodeji. Boli zazna- z Trebišova v r. 2006 za preĎalšie výstavy pre nezáujem menané krádeže, ba aj vláma- pracovanie plánov doplácať.
samotných záhradkárov už ne- nie do chatiek, našťastie všetky V decembri r. 2008 podali na
pripravili.
prípady objasnil Policajný zbor konanie Pozemkovému úradu v
„Vo „Viniciach“ okrem cha- SR.
Trebišove 5 lokalít (uvedených
tiek je väčší počet chát mu- V r. 1997 vstúpil do praxe Zá- v úvode článku)
rovaných, Unimo-buniek a kon č.64 o zriadení záhradkár- Nový zákon č. 57 nadobudol
chát drevenej konštrukcie,“ skych osád a vysporiadanie účinnosť 1. apríla 2011. Zmenil
poznamenáva Eliáš. Pre vlas- vlastníctva k nim. Na základe sa cenník za pôdu a nadobudol
tnú spotrebu sa pestujú zemia- neho stihli osady Rovinka a nie bonitačné, ale trhové ceny:
ky, mrkva, petržlen, cibuľa a Klin majetkovo-právne vyspo- 1.923 € za m2. Z toho vyplýuhorky. Z ovocia zase jablká, riadať. Jediným vlastníkom va, že za záhradku má majiteľ
hrušky, slivky, čerešne ale aj bol štát. Pozemky pre záhrad- zaplatiť 800 až 1 000 €. Vo ViPočet členov sa znížil preto, marhule a orechy. Stav komu- ky mali prenajaté od JRD ČH niciach 1 a 2 muselo záhradky
že pozemky neboli majetko- nikácií v záhradkárskej oblasti Sečovce na obdobie 25 rokov. opustiť 15 členov, keďže vlasvo-právne vysporiadané. Ich sa každý rok zhoršuje. Po daž- V r. 2003 ich prenájom skon- tníci pozemkov nepristúpili k
vlastníci následne dotknutých di a na jar sa objavujú výtlky. čil, preto začali vybavovať ich ich odpredaju, narušili celkový
záhradkárov vyhostili. Zá- Hlavnú príjazdovú cestu majú prechod do vlastníctva záhrad- priebeh týchto lokalít.
Podľa Zákona č. 220 z r. 2004,
hradkári zo Sečoviec, Trebi- udržiavať záhradkári – vlas- károv.
šova, Michaloviec a Košic sa tníci pozemkov, ale nerobia to. Na Registrácii a evidencii po- každý vlastník pozemkov má
zgrupujú v 5 osadách: Vinice Väčšina záhradkárov je stred- zemkov mali vyhotovené geo- povinnosť obrábať ich, aby ne1 (predseda J. Gamrát), Vinice ného a staršieho veku, mladých metrické plány, lenže v r. 2006 zaburiňoval svoje okolie. Bez2 (predseda J. Valčo), Dolina je málo. Problémy sú s členský- už neboli platné. Museli ich prostredne sa to týka vlastníkov
(jom)
4 – 5 (predseda Ing. M. Kupa), mi príspevkami záhradkárov zo prepracovať, pričom záhradká- pozemkov.

Buďme k sebe ohľaduplní
Nespokojná občianka mesta zo sídliska na ulici SNP
upozornila redakciu novín Sečovčan na neohľaduplnosť
podnikateľa. Ten svojimi rozmernejšími autami, ktoré
používa na prepravu osôb, mnohokrát blokuje až štyri
parkovacie miesta pred bytovkou, v ktorej dotknutá občianka býva so svojim ťažko chorým manželom. Parkovacie miesta, ktoré by tak poslúžili nielen staršiemu páru
sú vždy obsadené i keď je na nábreží dostatočný priestor
na zaparkovanie (aj rozmernejších áut). Situácia je podľa dotknutej občianky kritická. Jej manžel sa častokrát
musí k vchodu do bytovky z auta dostať pešo s jej pomocou aj z väčšej diaľky. Ohľaduplnosť k sebe navzájom a
ústretovosť by v rámci občianskeho spolunažívania mala
byť na prvom mieste.
text a snímka: pm
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Na karnevale ocenili
všetky masky
Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Aj
na našej škole sa každoročne koná karneval pre žiakov prvého
stupňa.
5. februára krásne vyzdobené priestory našej školy farebnými
girlandami, stuhami a balónmi, ožili veselou hudbou a vravou
detí - masiek. Nielen deti sa premenili na princezné, víly, motýliky, lienky, šaškov, princov, spidermanov ,batmanov, pirátov,
šerifov a rôzne zvieratká, ale aj pani učiteľky sa zmenili na šaškov, kocúra v čižmách, myšku, čarodejnice či veselého indiana.
Všetky masky sa veselo zabávali, šantili a tancovali. A že atmosféra bola výborná, o tom svedčia aj naše fotografie. Ocenená
bola každá maska darčekom a sladkosťou.
Vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich
ratolestí, sme všetci prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti a zábavy.
text a foto: K. Vincenčíková, ZŠ Komenského

Jazyky sú veľká devíza, ktorá prináša ovocie

Je všeobecne známe, že sa žiaci v školách učia cudzie jazyky.
Trendom je začínať s cudzími jazykmi v čoraz nižších ročníkoch,
a tiež ponúkať popri najbežnejšom z nich – angličtine – aj ďalšie. Je to požiadavka doby. Aby
naše deti ovládali nielen jeden,
ale radšej hneď dva cudzie jazyky, očakávajú od škôl rodičia aj
zamestnávatelia.
Z toho, čo kedysi bývalo devízou iba niektorých škôl, sa už
stala bežná vec. Dnes prakticky
každá škola ponúka svojim žiakom pomerne veľký počet hodín
cudzích jazykov. Ale už nie na
každej škole sa môžu popýšiť
tým, že žiaci opakovane dosahujú úspechy v jazykových súťažiach a sú zapojení do kvalitných medzinárodných projektov.
A len výnimočne nájdete školu,
ktorá nemá v názve slovíčko bilingválna. I tak sa tam žiaci majú
možnosť učiť v cudzom jazyku
aj iné predmety. Práve takou
školou je Spojená škola v našom
meste.
S troškou humornej nadsázky sa
dá povedať, že žiaci sečovskej
Spojenej školy sa v posledných
rokoch stali postrachom pre
svojich súperov na okresnom
kole olympiády v anglickom
jazyku. Tí najlepší z nich totiž
už niekoľko rokov po sebe odchádzajú z Trebišova ako víťazi.

Odborné komisie vo všetkých
štyroch kategóriách pravidelne
vyhlasujú na medailových priečkach mená našich žiakov. Tento
školský rok nám opäť priniesol
medailovú žatvu (podobne ako
predchádzajúce dva roky) a v
troch kategóriách, kde sme mali
zastúpenie, získali naši žiaci dve
prvé (Dávid Porubenský, III. C
a Matej Kecer, IV. G) a jedno
tretie miesto (Dominik Hirko,
II. G). D. Porubenský nezvíťazil
prvýkrát – minulý rok triumfoval nielen na okresnom, ale aj na
krajskom kole v Košiciach a v
kategórii 2D (študenti všetkých
ročníkov odborných škôl) sa
prebojoval až do celoslovenského finále v Bratislave. Je veľkým
talentom a zároveň dôkazom, že
ovládanie cudzieho jazyka na
veľmi vysokej úrovni nie je iba
doménou gymnazistov.
S angličtinou sa žiaci našej školy
nestretávajú iba na hodinách anglického jazyka. Využívajú ju aj
pri aktivitách v medzinárodných
projektoch, do ktorých je škola
zapojená nepretržite takmer 10
rokov. Ich koordinátorkou a zanietenou líderkou je PhDr. Lucia
Mikulová. Medzinárodné projekty majú tradične podobu študentských výmen a už desiatky
žiakov vďaka nim vycestovali
do zahraničia na niekoľkodňové
stretnutia so žiakmi z partner-

ských škôl vo viac než desiatke
európskych krajín. Vďaka poslednému, stále prebiehajúcemu
projektu (From traineeship in
England to a better professional
life) to už nie sú iba krátke návštevy rovesníkov. Už druhý rok
žiaci odboru mechanik počítačových sietí cestujú trikrát ročne
do Anglicka na trojtýždňové odborné praxe vo firmách v oblasti
IT, kde si nielen zarábajú, ale
predovšetkým získavajú drahocenné pracovné skúsenosti.
Okrem toho sa naši žiaci môžu
s angličtinou stretnúť dokonca aj na hodinách prírodovedných predmetov. Nedávno také
stretnutie absolvovali žiaci I. G
a na hodine biológie sa venovali
vodnému ekosystému v rámci tematického celku Život pri vode.
Zapamätali si základné pojmy v
anglickom jazyku a precvičili si
aj komunikačnú angličtinu pri
práci na skupinových aktivitách
a pracovných listoch. Čakajú ich
aj ďalšie takéto hodiny a nepôjde
len o biológiu, ale aj o geografiu.
Naše osemročné gymnázium
ponúka nadštandard v podobe
druhého cudzieho jazyka. Žiaci základných škôl sa s ním po
úprave štátnych vzdelávacích
programov stretávajú až v 7.
ročníku – na rozdiel od primanov, ktorí sa druhý cudzí jazyk
začínajú učiť hneď po nástupe na

osemročné gymnázium. Navyše,
časová dotácia na obidva cudzie
jazyky je na osemročnom gymnáziu ešte navýšená.
Skvelým vysvedčením pre našu
školu sú nepochybne naši bývalí
študenti. Pre nejedného z nich je
cudzí jazyk doslova pracovným
nástrojom, keďže pracujú v medzinárodných
spoločnostiach
ako košický T-Systems, bratislavský Accenture a pod. Viacerí
absolvovali počas vysokoškolského štúdia zahraničné stáže a
študijné pobyty pod hlavičkou
programu ERASMUS, kde je
jazyková zdatnosť nevyhnutnou podmienkou. V posledných
rokoch pribúdajú maturanti odhodlaní absolvovať celé vysokoškolské štúdium na zahraničných univerzitách. Sú pripravení
prejsť prijímacím pohovorom
v cudzom jazyku, v ktorom na
danej univerzite prebieha vyučovanie, a zvládajú štúdium v rôznych odboroch.
Toto všetko je dôkazom, že i v
malom meste môže žiak dostať
kvalitnú jazykovú prípravu.
Od nej v súčasnosti do značnej
miery závisí nielen zvládnutie
štúdia, ale aj úspech vo vysnívanej profesii. Je dobré vedieť, že
devízami nedisponujú iba banky,
ale aj stredná škola v Sečovciach.
text a foto: Mgr. Ľuboš Tejbus, SŠ
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Fašiangy v Sečovciach okorenil vystúpením FS Zemplín
Už sa stalo zvykom, že počas fašiangov pozýva Mesto Sečovce do Kultúrneho domu vystupovať niektorý z východoslovenských
folklórnych súborov alebo ľudovú muziku. Minulý rok si mohli fanúšikovia folklóru vychurnať FS Zamutovčan. Predtým u nás
vystupovali napríklad aj Kandráčovci. Aby tento rok nebol výnimkou, do Sečoviec bol pozvaný jedinečný súbor z Michaloviec.
mohli ozvučiť aj vďaka tech- tunajšie pódium,“ prezradil
nickej výpomoci zo ZUŠ na dlhoročný umelecký vedúci
ul. Dargovských hrdinov.
súboru Milan Hvižďák. Krásu
Tematický záber súboru bol prevedenia oceňovali a spoširoký. V programe nám ta- kojnosť s umeleckým zážitnečníci a tanečníčky predvied- kom prejavovali neraz diváci
li kreácie, ktoré vyobrazovali v javisku hlasitým potleskom.
rusínske chorovody, pastierči- Na záver vďaka neutíchajúcim
nu, kolomijky a rôzne iné zvy- ováciám pridal súbor ešte jedky. Speváčky súboru medzi no číslo.
tanečnými zložkami prezenAko zaujímavosť je potrebtovali okrem iných aj piesne né tiež pripomenúť, že medzi

Prvá februárová nedeľa, ktorá bola zároveň i poslednou
fašiangovou, priniesla do kultúrneho domu v Sečovciach
tanec, spev i radosť. Podvečer
od 17. hodiny patril vystúpeniu folklórneho súboru Zemplín. Podujatie pod názvom
„Na fašiangy veselo“ pripra-

vilo Mesto Sečovce. Svoje
nadšenie z prezentácie tanca, spevu a ľudových tradícií
predviedlo vyše sto šesťdesiatim divákom päťdesiat mladých ľudí.
Vystúpenie po hudobnej
stránke sprevádzalo desať členov ľudovej hudby, ktorú sme

z Parchovian, Raslavíc či Pozdišoviec. Východoslovenská
mládež domácemu publiku
ukázala krásu nášho ľudového
dedičstva, ktoré má ochotu i
sama udržiavať.
Samotné čísla v programe
boli spleťou starších i novo
nacvičených tém. „Keďže
priestory v sečovskom kultúrnom dome dobre poznám,
prispôsobili sme program na

účinkujúcimi bolo možné zazrieť i dve sečovčanky. Medzi
tanečníčkami ste mohli spoznať R. Scirankovú a medzi
speváčkami B. Benedekovú.
Toto podujatie bolo zlatým
klincom pred koncom fašiangov, keďže už 10. februára začal Popolcovou stredou štyridsať dní dlhý pôst pred Veľkou
nocou.
text a snímky: pm

V knižnici pokrstili prvú básnicku zbierku mladého autora
V piatok 5. februára o 17.30 hod. sa zaplnili priestory Mestskej
knižnice prevažne mladými ľuďmi, ktorí sa zišli na krste básnickej zbierky Triezvy život. Prišli tak podporiť autora Denisa
Jacka, svojho kamaráta. Okrem nich prišli i pozvané učiteľky
a rodinné známe. Autor chvíľu meškal, ale to vraj nebolo nič
nezvyčajné. Po krátkej príprave sa postavil pred obecenstvo
a privítal prítomných (moderoval si krst sám). Poďakoval im,
že prišli v počte, ktorý ani neočakával. Potom zarecitoval pár
veršov svojho najobľúbenejšieho autora Charlesa Bukowskeho.
„Beatnici sú mojou hlavnou inšpiráciou, ale rád čítam aj Jána
Martoňa, ktorého osobne poznám“ povedal v úvode, keď predstavoval svoje vzory. Nato recitoval básne zo svojej zbierky,
ktoré vyberali hostia podľa čísla strany. Ku každej z básní sa
viazal aj jej samostatný príbeh, preto si mohli prítomní vypočuť
aj niektoré zaujímavé okolnosti ich vzniku. Po recitácii dal D.
Jacko slovo krstnej mame zbierky – svojej vlastnej mame. Tá
priznala, že by bola radšej, ak by sa stal fotografom, pretože
mu to vraj ide lepšie. Krstilo sa vínom, čo malo potvrdiť staré
známe „In vino veritas,“ keďže i sám autor je presvedčený, že v
jeho básňach sa odzrkadľuje pravda. „Väčšina mojich básní je
pozitívna,“ tvrdí D. Jacko, ktorý svoju zbierku opísal ako vyjadrenie bohémskeho života. Na záver si mohli záujemcovia zakúpiť výtlačok zbierky aj s autorovým podpisom. Zaujímavosťou
je, že D. Jacko píše aj poviedky, ale sám nevie či ich niekedy
vydá. Mladému a nádejnému autorovi prajeme do budúcnosti
veľa inšpirácií a tvorivého ducha.
text a snímky: pm
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE alebo Ako sa v Sečovciach žilo kedysi
Spoznávanie vlastných dejín je skvelou cestou k pochopeniu odkazu predkov. Aby sme si vážili čo
máme, musíme nahliadnuť cez okno času do minulosti. Tam zbadáme čo všetko museli naši otcovia
a matky urobiť, prežiť, obetovať aby sme my dnest tu mohli byť. V sečovských novinách vždy bola
tendencia pripomínať i to minulé. Dôkazom sú už niekoľko rokov články venované tejto tematike.
Tento rok Vás oboznamujeme so staťami etnografa PhDr. J. Ordoša, ktoré napísal do monografie
Sečovce. V treťom pokračovaní sa budeme venovať poľnohospodárstvu. Keďže ide o obsahovo
rozsiahlejšiu stať v pôvodnej knihe, rozdelili sme tento diel na časti.

Diel tretí: „Źem oheň nespaľi, voda ňezmije“ (1.)
Hlavným zdrojom obživy v
Sečovciach bola pôda, ktorej
v minulosti nebolo vždy dosť.
Získať alebo pribrať viacej
pôdy mohol roľník iba v prípade, že sa likvidoval lesný
porast. Vtedy si mohol odkúpiť
časť lesa, určeného na zánik,
čomu sa hovorilo: „kupic źeme
u ľeše“. Takýmto spôsobom
prestal existovať les Stašov po
roku 1912. Klčovalo sa nástrojom „kolčaki“, ktorý sa podobal rýľu alebo „ortovki“, ktorý
sa podobal širšej časti čakana.
Mnoho bezzemkov sa po prvej
svetovej vojne mohlo dostať k
pôde pri „parcelačke“, keď delili polia veľkostatkárov. To sa
stretlo skôr s nedôverou, lebo
sa mnohí báli, že budú musieť
pôdu vrátiť majiteľom. To ale
využívali špekulanti, ktorí síce
pôdu neobrábali, ale ju prenajímali.
Typy používaných pluhov
Hlavným obrábacím nástrojom pôdy bol „pluch“. Tá časť,
ktorá orezáva pôdu sa nazývala
„źeľezo“. Postupne sa ale začali používať továrensky vyrábané pluhy, ktoré sa nazývali
„ľemeš“. Zeminu od pluhu odvaľovala tzv. „deska“, „odvalova deska“ a celinu rozkrajovalo
„čerislo“. Základom pluhu bola
„hlava“, v ktorej rozlišovali
„slupicu“ („predňu“ i „zadňu“),
spodnú časť, ktorou sa udržiavala rovnováha („plaz“ ukončený „petkou“) a „hradzel“.
Ten sa kládol na plužné kolieska nazývané „kolčata“, ktoré
mali v strede „śtrelku“, „lancki“ na pripojenie pluhu a na-

pokon „šrubu“, ktorou sa upravovala hĺbka orby. Pluhovnice
sa v Sečovciach volali „ručki“.
Osobitný druh pluhu so symetrickým lemešom bol „osipovaci“ pluh nazývaný aj „osipovak“, ktorým sa obhŕňali
zemiaky.
„Jedinak“ bol pluh s jednou
radlicou a „dvojňak“ mal zas
dve. Posledný menovaný používali zväčša tí gazdovia, ktorí
disponovali potrebne silným
záprahom. Podľa veľkosti rezu
rozlišovali roľníci pluhy na
„peťki“, „śedzmički“ a „dześatki“. Odvalenú časť
pri oraní
a rýľovaní volali
„skiba“,vyoranú zasa
„brazda“.
Miesto,
kde
sa
pluh obracal sa
v starých
časoch nazývalo „urať“, neskôr ho volali
„uvrať“. Pôda, ktorú rok nikto
neobrábal volali „uhor“, ale ak
ju neobrábal nik dlhšie, volali
ju „parlak“.
Oziminy siali 8. septembra
Ak sa gazda rozhodol na poli
vykonávať len orbu, na dopravu pluhu používal „vlaki“, ktoré tvorili dva skrížené a spojené
„drukami“. Zvyčajne sa na pole
pluh dopravoval na voze spolu
s ostatným náradím.
Ak bolo potrebné pôdu skypriť, rozdrviť väčšie hrudy, zni-

čiť burinu či preriediť husto
vzišlú oziminu, používali naši
predkovia „brani“. Menší hospodári používali brány s dreveným rámom a železnými „zubami“, kým tí bohatší si mohli
dovoliť aj celoželezné. Spoločné mali ale to, že zuby sa upevňovali na „deski“, „hratki“.
O veľkosti a počte použitých
brán rozhodovala sila záprahu
a spájali sa tak, aby sa pobránilo čo najviac. Kvôli veľkým
hrudám sa na brány pripevňoval „druk“, alebo ich oráč zaťažil brvnom či vlastnou váhou.
Bránilo sa
napr. pred
sejbou,
aby zrno
padlo do
optimálnej hĺbky
a potom
sa
brán e n í m
zľahka
prikrylo
zeminou.
P obrániť
sa zvyklo i po vytrvalých dažďoch, kedy sa tvorila takzvaná
„zaľehnuta źem“.
Povrch oráčiny sa zarovnával
valcom – „val“. Vyrobený bol
z rovného kmeňa stromu, pričom jeho dĺžku určoval záprah
a jeho ťažná sila. „Val“ bol
upevnený „rafom“ a uložený v
„krosnoch“. Stredom prechádzal „druk“ na zapriahanie ťažného dobytka.
Po žatve bolo potrebné zorať
strnisko („scereň“), aby sa zem
nezarastala burinou. Takejto
orbe sa hovorilo „uhoreňe“.
Keď gazda pred sejbou oral
skraja role smerom do stredu,
hovorilo sa, že orie „do skladu“.
Keby začínal s oraním v strede
role a pokračoval smerom k
okrajom, išlo by o „rozorjovaňe“. Pri výseve pšenice sa pole
pooralo dvakrát. Jesenná orba
a siatie sa konali okolo 8. septembra. Po tomto dátume mohol ísť gazda vysievať „śeme“
ozimnej pšenice či raže. Pred
týmto termínom osievali polia
na panských pozemkoch.
Hnojilo sa aj „ľadkom“
Úrodnosť polí sa zvyšovala
najmä hnojením. Najvhodnejším hnojivom bol maštaľný

hnoj od kráv. „Kraveňaky“
premiešané so slamennou podstieľkou sa vyvážali na „pošnejšu“ roľu v intervale asi 5
– 6 rokov. Menej vhodný bol
konský hnoj, lebo „kobuľanky“
nemali takú výživnú hodnotu a
na poli tento hnoj skôr „hinul“.
Na lúky sa vyvážala „hnojovka“ z maštalí. Na miestach, kde
sa sialo konope používali slepačí trus – „kurjački“, lebo pod
konope „muśel mac bars dobru
źem“.
Od začiatku uplynulého storočia sa používali už aj umelé
hnojivá. Významným a cenovo
dostupným bol čílsky liadok –
„ľedok“. Používali ho bohatí
gazdovia na role i lúky. Používali i Thomasovu môčku – „tomašovku“, ale dostupný už bol
aj superfosfát, draselná soľ, siran amonný („amoňak“). Všetko záviselo do toho, čo si ktorý gazda môže dovoliť. Práve
veľkí gazdovia zavádzali nové
hnojivá, plodiny a poľnohospodársku techniku.
Zo starších čias ešte pretrvával na zlepšovanie kvality pôdy
zvyk, že sa pôda ponechala na
jednoročný odpočinok – úhor.
Sečovským gazdom to zabezpečovalo dostatok pastvy pre
dobytok, lebo lúky sa tu nachádzali na miestach menej vhodných na obrábanie. Preto urbárska obec dozerala na to, aby sa
neorali vždy iné hony. Keď sa
začali používať intenzívnejšie
formy hospodárenia, opúšťali
sa staršie zvyky zúrodňovania
pôdy a tak oslabla i aktivita
urbárskej obce. „Urbarščinu“
postupne likvidovali a počas
druhej svetovej vojny sa prežívajúci trojpoľný systém brzdí
z dôvodov spojených so zásobovaním obyvateľstva. Tento
trend pokračoval aj v povojnovom období. (Sečovce, 1997,
snímky: internet)
(pokračovanie)
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Mesto Sečovce pozýva
13. marec o 16.30 hod. v Kultúrnom dome: V.H. Vladimirov:
Záveje (dráma v troch dejstvách). Podujatie sa uskutoční pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien.
16. marec, od 10.00 do 16.00 hod. v Kultúrnom dome: Veľkonočná výstava spojená s predajom za symbolické ceny.

Odohrali turnaj v bedmintone
V nedeľu 14. februára 2016 členovia bedmintonového klubu vo
veľkej telocvični Základnej školy na Obchodnej ulici 5 v Sečovciach zorganizovali Valentínsky bedmintonový turnaj. Hrali muži,
ženy, mládež i deti. Na turnaji platili zjednodušené pravidlá, počítali sa víťazstva v dvojhrách i štvorhrách.
Príďte aj Vy stráviť príjemné popoludnia s členmi klubu. Pokiaľ
nemáte rakety, nezúfajte, k hre si ich zapožičiate v škole a môžete
si užiť hru s vašimi priateľmi.
(ZŠ Obchodná)

Polícia riešila opitých vodičov
Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila ďalších „hazardérov“.
V utorok (23.2.) o 23:15 hodine obvinený 26-ročný Gabriel
zo Slanského Nového Mesta,
viedol motorové vozidlo zn.
Citroen Xantia po Jesennej ulici
v obci Zemplínska Teplica. Za
miestnym pohostinstvom zišiel
s vozidlom mimo vozovku.
Následne policajti pri kontrole
vodiča podrobili dychovej
skúške na zistenie požitia alkoholu, pri ktorej mu namerali
hodnotu 1,31 mg/l alkoholu v

dychu (2,73 promile).
Ďalším obvineným je 23-ročný
Denis z Veľkých Kapušian.
Aj ten si v utorok sadol za volant opitý. O 02:00 hodine pri
Luníku VIII v Košiciach spôsobil s motorovým vozidlom zn.
Fiat Seicento dopravnú nehodu.
Vykonanou dychovou skúškou
mu bola nameraná hodnota 0,58
mg/l alkoholu v dychu (1,21
promile). Vodiči skončili v policajných celách. V prípade dokázania viny pred súdom im hrozí
až ročné väzenie.
KR PZ Košice

Novinky vydavateľstva Ikar

Todd Kent, notorický sukničkár a začínajúci mladý
bankár má príležitosť, ktorá sa objaví raz za život.
Osloví ho svojrázny majiteľ miliónovej zoznamovacej aplikácie Hook, jednej z najhorúcejších položiek
v Silicon Valley, aby mu spoločnosť pomohol uviesť
na akciový trh. Todd narýchlo zloží tím, v ktorom sa
prelínajú osudy najnepravdepodobnejších spojencov
na ceste za životným úspechom. Vo svete finančných
žralokov však nič nie je zadarmo a prístup do sféry
superbohatých si neraz vyžaduje veľa obety. Nekompromisný tlak peňazí sa z pracovne presúva do spálne
a do svedomia. Kto podľahne a kto vydrží? Žraloci
sú výstižným pohľadom do života nastupujúcej generácie, ktorá vo svojich rukách drží technologickú aj finančnú moc budúcnosti.
Hyeonseo Lee vyrastala v Severnej Kórei a bola
jednou z milióna ľudí chytených do pasce uzavretého
a nemilosrdného diktátorského režimu. Od škôlky
až po nútenú službu v Socialistickom zväze mládeže
v štrnástich rokoch štát kontroloval každý aspekt jej
života. Keď v roku 1990 nastal hladomor a Hyeonseo
sa ocitla uprostred chaosu, hladu a represií, začala o
svojom dovtedajšom pevnom presvedčení pochybovať.
Je jej krajina naozaj „najlepšou na zemeguli“, ako
jej vždy tvrdili? V roku 1997 sedemnásťročná Hyeonseo Lee ušla z vlasti do Číny. Prvé matkine slová
stratenej dcére v telefóne zneli: „Nevracaj sa.“ Odveta za návrat by mala pre všetkých osudné následky. O
dvanásť rokov sa vrátila na severokórejskú hranicu s
odvážnou misiou nahovoriť matku a brata na odchod do Južnej Kórey, na ťažkú,
nákladnú a veľmi nebezpečnú cestu. Dnes je Hyeonseo uznávanou hovorkyňou
a bojovníčkou na medzinárodnej scéne.

Mestská knižnica pripravuje

1. marca o 10.00 hod.: Keď otvoríš knihu – čítanie s porozumením
4. marca o 10.00 hod.: Hovory nad čítanými knihami;
o 14.00 hod.: Tvorivé Veľkonočné dielne
17. marca o 16.00 hod.: Biblia – kniha kníh
24. marca o 16.00 hod.: Večer poézie: Vojtech Mihálik
Pasovanie prvákov za čitateľov (počas celého mesiaca)

ZUŠ na ul. Dargovských hrdinov

14. marec – Šikovné pršteky: súťažná prehliadka žiakov klávesových hudobných nástrojov
21. marec – Sečovská struna: súťažná prehliadka žiakov strunových hudobných nástrojov
31. marec – Slávnostný učiteľský koncert a tvorivé dielne

Slavoj v prípraváku remizoval

V nedeľu, 21. februára o 14. hodine odohralo A mužstvo Slavoja
Sečovce prvý tohtoročný prípravný zápas. Na trávnik starého ihriska si pozvali futbalistov z Interu Hraň. Aj keď sa spočiatku zdalo, že
budú mať domáci prevahu, postupne sa zápas vyrovnával a skončil
remízou 5:5. Za domácich sa presadili dvaja hráči: Nagy (1) a Béreš
(3+1 z jedenástky).
27. a 28. februára si zahrali dvojzápas sečovskí dorastenci s horovským klubom. Vonku schytali sedmičku a doma prehrali 0:3. Ďalší
zápas by mali mladíci odohrať 5. marca doma proti Trebišovu.
Mužov čakajú dva zápasy. Prvý 6. marca odohrajú vonku proti
Parchovanom a potom vycestujú na zaujímavý zápas 29. marca do
Moldavy nad Bodvou. V tomto zápase by sa k “áčku” mali pridať
už aj hráči z Ukrajiny.
(pm)

Prázdninový turnaj vyhral Real
Počas polročných prázdnin sa 1.februára uskutočnil na ZŠ Obchodná v Sečovciach futbalový turnaj detí od 8 do 12 rokov o putovný
pohár Malých hviezd. Organizátormi boli ZŠ Obchodná 5, Sečovce
a OZ Gaudium Sečovce. Bol to už 5. ročník. Deti si zvolili vlastné
názvy tímov. Zúčastnili sa ho 3 družstvá. Konečné poradie: 1. Real
Madrid 2. Arsenal 3. FC Barcelona.
(M. Onderko)
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SILOVÍ TROJBOJÁRI OBHÁJILI SVOJE KVALITY
Klub silového trojboja v Sečovciach bol aj tento rok v Bardejove vyhodnotený ako druhý najlepší na Slovensku. Jeho jednotliví
členovia potvrdili prvé miesta v ankete „Najúspešnejší športovec Slovenskej asociácie silového trojboja za rok 2015“ spomedzi
bohatej juniorskej konkurencie, ba čo viac, tréner klubu Zoltán Jurko bol uvedený do siene slávy Slovenskej asociácie silového trojboja (SAST). Športovo-kultúrne podujatie sa uskutočnilo v piatok 12. februára.
Už tradične sa konal v Mestskej športovej hale v Bardejove Galavečer spojený s
medzinárodnou súťažou TOP
10 v mŕtvom ťahu, ktorá bola
finančne dotovaná. Predtým
však zasadali členovia oddielov
v rámci Slovenska. Boli prijaté
úpravy v pravidlách mŕtveho
ťahu, prebrali finančnú situáciu
Slovenského zväzu GPC a boli
predstavené jednotlivé súťaže,
ktoré kluby čakajú v roku 2016.
Pritom stanovili podmienky
na jednotlivé súťaže a limity,
ktoré treba splniť na postup do
vyšších súťaží. Potom prišlo na
rad bilancovanie uplynulého
roka 2015, kde boli oznámené

so súťažou začalo až o osemnástej hodine. V hľadisku sedelo až 400 fanúšikov tohto
športu. Súťažnej časti večera sa
zúčastnili najlepší siloví trojbojári z Poľska, Česka, Ukrajiny a
Slovenska. Za každý štát nastúpili piati muži a päť žien. „Bolo
to niečo nádherné. Na slovenské pomery to malo vysokú
úroveň. V úvode priniesli vlajky účastníkov. Súťaž mala profesionálny priebeh a ocenení
boli kvalitne odmenení,“ prezradil svoje dojmy Z. Jurko.
Po súťaži prišlo na rad
oceňovanie 10 najúspešnejších
športovcov SAST a tri kolektívy za rok 2015. Sečovský

Foto: internet
výsledky klubov a jednotlivcov. „Aj keď sme už pred
Galavečerom poznali mená
ocenených, moju nomináciu do
poslednej chvíle tajili,“ priznal
sa Z. Jurko.
Samotné podujatie, spojené

klub skončil so ziskom 1097
bodov na druhom mieste za
Bardejovom. Do bodového
hodnotenia sa zarátavajú zdvihnuté kilá, vek a osobná váha.
Čím majú trojbojári nižšiu váhu
a vyšší výkon, tým dosiahnu

Foto: internet
viac bodov. Avšak v seniorskej
súťaži sa body pripočítavajú s
rastúcim vekom.
„V mládežníckej kategórii
bol Jožko Grega vyhodnotený
ako majster sveta – junior vo
váhovej kategórii do 82,5 kg
v tlaku na lavičke. Jeho maximálny výkon počas roka bol
245 kg, čím vytvoril juniorský
svetový rekord. Danka Brusová
bola vyhodnotená ako majsterka sveta – juniorka vo váhe
do 52 kg. V tlaku na lavičke s
vybavením vytvorila 2 svetové
rekordy. Zdvihla až 90 kg,“
vysvetlil tréner Jurko.
Novinkou pri oceňovaní
najlepších športovcov roka
bolo uvedenie zaslúžilých
športovcov do siene slávy
SAST. Po prvý krát v histórii
tohto športu boli takto poctení
Jozef Volgyák z Rožňavy a Zoltán Jurko zo Sečoviec. Druhý
menovaný túto nomináciu získal za úspešnú reprezentáciu

Slovenskej republiky v silovom
trojboji a tlaku na lavičke na
medzinárodných šampionátoch,
kde získal množstvo popredných umiestnení a titulov majstra Európy a sveta. Svojou
dlhoročnou aktívnou športovou
činnosťou sa zaslúžil o rozvoj
silového trojboja na Slovensku.
Galaprogram obohatili kvalitnými vystúpeniami aj tanečníci
latinsko-amerických tancov a
hudobná skupina Kandráčovci.
Sečovskí trojbojári po prevzatí vzácnych ocenení nezleniveli
a nezaháľajú. Aktuálne prebieha príprava na najbližšiu
medzinárodnú súťaž v silovom
trojboji, ktorá sa uskutoční v
dňoch 8. – 10. apríla v Púchove.
Členovia oddielu aj touto formou vyjadrujú poďakovanie za
finančnú podporu primátorovi
mesta Sečovce a za poskytnutie
priestorov riaditeľovi Spojenej
školy.
Spracoval: pm

FK Roma Sečovce nezaháľa
Futbalisti FK Roma Sečovce sa už pripravujú na sezónu. Pokiaľ
to počasie dovoľuje, trénujú tri krát do týždňa, niekedy i častejšie.
Okrem toho si už zohnali súperov do prípravných zápasov. Zahrať
by si mali s Dargovom i s Plechoticami, termíny však zatiaľ neprezradili. „V kádri mužstva doteraz nenastali žiadne zmeny. Jeseň
sme skončili na šiestej priečke,“ informoval nás J. Tokár, prezident
klubu. Manažérsky vedie klub Mgr. J. Hreňo. V jarnej časti súťaže
budú mať viac zápasov doma. Preto dúfajú, že ich to posunie na
vyššiu pozíciu. Sponzorom klubu je momentálne iba mesto Sečovce.
Chcú podať žiadosť a dúfajú, že im do ďalšieho fungovania poskytne dotáciu. Peniaze potrebujú na jarnú časť, ale aj na ďalšiu
sezónu. Dorastenecká zložka klubu má momentálne útlm, keďže
mládencov ochotných hrať je pomenej.
(pm)

Ilustračné foto: archív
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