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Príhovor ku dňu matiek
Milé mamičky!
V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. Dnes si opäť pripomíname deň, na ktorý
by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok našich najdrahších bytostí - Deň matiek.
Milé mamičky, je veľa krásnych prirovnaní, ktoré
hovoria o tom, prečo sú ženy ženami, matky matkami.
Prívlastky pracovitá, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca a oddaná však nepatria len
mamičkám, ale všetkým ženám. Také ste v očiach svojich
detí a verím, že aj v očiach vašich manželov.
Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. Srdcia našich mám sú pre
nás záhadou. Kde sa v nich berie toľko citu, lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti, sily, obetavosti, starostlivosti a vznešenosti ?
Materinskú lásku snáď ani opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí pre neprávosti,
všetko znáša, vo všetko dúfa a všetko vydrží. Nikdy nezahynie a nedá sa ničím nahradiť. Skúsenosti mnohých

generácií dokazujú, že matka je stmeľovateľkou rodiny.
Spoločnosť, ktorá jej nevytvorí podmienky, aby mohla
túto úlohu plniť, je sama proti sebe. Ohrozuje svoju základnú bunku. Predovšetkým zásluhou matky sa formujú naše vzťahy k životným partnerom a kolegom a napokon aj k celej spoločnosti. Koľko lásky musí skrývať materinské srdce, keď ju vie rozdávať nielen svojim vlastným deťom, ale plným priehrštím ňou zahrnúť aj vnúčatá a nezostane necitlivé ani voči svojmu širokému okoliu. Koľko je v ňom sily, keď je schopné odpúšťať, prekonať nevďak a bojovať až po krajné medze sebaobete. Milujúce srdce matky pomáha pri prvých pádoch a
zármutkoch, pri prvých sklamaniach z neopätovaných
lások. Až v rokoch dospelosti zvyčajne vieme v plnej miere doceniť hodnotu láskavého materinského slova, pohladenia, nesmiernu dávku trpezlivosti. V dnešnom uponáhľanom svete však úloha ženy - matky dostáva nový
rozmer. Moderná žena je plne vtiahnutá do vĺn spoločenského diania a rovnakým dielom ako muž sa podieľa na materiálnom zabezpečení rodiny, no zároveň plní
i nenahraditeľnú úlohu matky. Navyše v podmienkach,
keď na naše deti číha množstvo nástrah, ktoré sme my
nepoznali.
Milé matky, pri príležitosti Vášho krásneho sviatku
Vám želám pevné zdravie. Aby ste v tento sviatočný deň,
ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho života mali
čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku. Aby Vás
pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom
kroku.
Štefan Magoči
starosta obce

Jubilejný ročník Čečejovských novín
Ako ste si možno všimli, tento rok vstupujeme do 10. ročníka vydávania Čečejovských novín. Ako pri všetkom novom,
aj pred vydaním prvého čísla novín panovalo vzrušenie ako aj obavy z toho, či sa podarí rozbehnúť a následne udržať ich
pravidelné vydávanie. Výzva to bola veľká, keďže s niečím podobným sme nemali žiadne skúsenosti. Nakoniec sa to podarilo a veríme, že snaha každého, kto sa nejakým spôsobom doteraz zapojil do prípravy a vydávania novín, prispela k lepšej
informovanosti našich občanov. Ďakujeme všetkým, ktorí svojimi článkami a fotografiami prispeli k tvorbe našich novín.
Našou snahou do budúcnosti je skvalitnenie obsahu novín pri zachovaní periodicity ich vydávania, a to v rámci súčasného rozsahu strán. Cestu k dosiahnutiu tohto cieľa vidíme v širšom zapojení obyvateľov obce do spoluvytvárania obsahu
novín. Privítame preto všetky Vaše postrehy a návrhy, ktoré môžete odovzdať na obecnom úrade alebo poslať na e-mailovú adresu: cecejovske.noviny@gmail.com.
Redakcia Čečejovských novín
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zmena klímy - fikcia, či skutočnosť?
Zdá sa nám, že sa v našom okolí čoraz častejšie vyskytujú
búrky a záplavy, že je v zime čoraz teplejšie, menej sneží a viac
prší? Máme pocit, že jar prichádza každý rok o niečo skôr a
kvety začínajú kvitnúť a vtáky prilietajú skôr, ako by mali? Toto
všetko sú prejavy čoraz rýchlejšej zmeny klímy, o ktorej sa tiež
hovorí ako o globálnom otepľovaní.
Naša atmosféra funguje ako priesvitná ochranná vrstva nad
Zemou. Prepúšťa slnečné svetlo a zachytáva teplo. Nebyť atmosféry, slnečné teplo by sa okamžite odrážalo od zemského povrchu a unikalo by naspäť do vesmíru. V takom prípade by na
Zemi bolo o 30 °C chladnejšie a všetko by zamrzlo. Atmosféra
preto funguje tak trochu ako sklená stena skleníka. Preto sa hovorí o „skleníkovom efekte“. Tento efekt spôsobujú „skleníkové plyny“ v atmosfére, ktoré zachytávajú teplo.
Základným skleníkovým plynom, ktorý vzniká ľudskou
činnosťou, je oxid uhličitý. Práve tento plyn predstavuje asi
75% všetkých „emisií skleníkových plynov“ na svete. Týmto
pojmom sa označujú všetky skleníkové plyny, ktoré unikajú do
atmosféry ako súčasť dymu, pary a spalín z výfukových plynov,
komínov, kozubov a iných zdrojov. Oxid uhličitý sa uvoľňuje
predovšetkým pri spaľovaní fosílnych palív, napr. uhlia, ropy a
zemného plynu. Tento plyn zohráva dôležitú úlohu aj pri dýchaní: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý, kým stromy a rastliny vstrebávajú CO2 a produkujú kyslík. Práve preto sú svetové lesy také dôležité. Pomáhajú vstrebávať nadbytočný CO2, ktorý produkujeme. Na všetkých svetadieloch však
dochádza k odlesňovaniu – vyrubovaniu, klčovaniu a páleniu
lesov.
Keď teda hľadáme odpoveď na otázku z názvu tohto článku
“Zmena klímy – fikcia, či skutočnosť?“, je evidentné, že zmena
klímy už prebieha a jeho dôsledky zasahujú do nášho života. Za
posledných sto rokov sa priemerná celosvetová teplota zvýšila
o 0,6 °C, kým priemerná teplota v Európe sa zvýšila o takmer 1
°C. Z celosvetového hľadiska bolo zaznamenaných päť najteplejších rokov (počítajú sa približne od roku 1860, keď boli zostrojené presnejšie meracie prístroje): 1998, 2002, 2003, 2004
a 2001.
Otepľovanie spôsobuje narastajúci počet skleníkových plynov, ktoré vznikli ľudskou činnosťou. Podľa odhadov klimatológov sa otepľovanie urýchli tak, že do roku 2100 sa priemerná
celosvetová teplota zvýši o 1,4 až 5,8 °C, kým teplota v Európe
sa v tom istom čase zvýši o 2 až 6,3 °C. Z dlhodobého hľadiska by táto zmena mohla viesť ku katastrofám (rýchlo narastajúca hladina oceánov a záplavy, silné búrky a nedostatok potravín
a vody v niektorých častiach sveta). Zmena klímy spôsobuje extrémne zmeny počasia, napr. búrky, záplavy, suchá a vlny tepla.
Za posledné desaťročie je počet poveternostných katastrof (najmä záplav a víchric) vo svete trikrát vyšší ako v šesťdesiatych
rokoch minulého storočia.

Čo môže urobiť každý z nás
Aj malá zmena nášho správania môže pomôcť zabrániť emisiám skleníkových plynov bez toho, aby sa to prejavilo na kvalite nášho života. Tu je niekoľko rád, pri dodržaní ktorých môžeme dokonca aj ušetriť:
- recyklujme odpad
- šetrime horúcou vodou (miesto kúpania sa sprchujme)
- šetrime elektrickou energiou (nesvieťme zbytočne svetlom,
používajme úsporné žiarivky a úsporné spotrebiče, nenechávajme spotrebiče zapnuté v pohotovostnom režime, nabíjačky nenechávajme pod prúdom)
- v obchodoch kupujme tovar označený európskou environmentálnou značkou, ktorú symbolizuje kvietok
- nepreháňajme to s kúrením (zníženie teploty len o 1 °C môže
znížiť náš rodinný účet za elektrinu až o 7 %)
- pri vetraní miestnosti nechajme okno otvorené dokorán len
pár minút a potom ho opäť zavrime a nenechajme teplo unikať
príliš dlho
- 10 % emisií CO2 v EÚ pochádza z osobných automobilov.
Je lacnejšie a aj zdravšie cestovať verejnou dopravou, bicyklovať a chodiť pešo.
- pri kúpe nového auta uprednostnime menší a palivovo účinný model
- lietanie je najrýchlejšie rastúcim zdrojom emisií CO2 na svete. Na vzdialenosť niekoľko sto kilometrov je lepšie cestovať
vlakom alebo autobusom.
- pokiaľ je to možné, zasaďme stromy v mieste, kde bývame.
Päť stromov dokáže počas svojho života vstrebať asi 1 tonu
CO2.
Zostavené podľa zdroja: Zmena klímy – o čo vlastne ide?, Európske spoločenstvá, 2006

Aj častejší výskyt búrok a záplav sa pripisuje
globálnemu otepľovaniu

Ako sa dá zmena klímy zastaviť?
Je to jednoduché: musíme znížiť emisie skleníkových plynov do atmosféry. Zníženie emisií skleníkových plynov si bude
vyžadovať investície a zmeny spôsobov výroby a využívania
energie (používanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorými sú
napr. vietor, slnko, biomasa a geotermálna energia). K snahe
o znižovanie skleníkových plynov v atmosfére prispela aj samospráva našej obce tým, že dala „zelenú“ využívaniu veternej
energie na území obce.
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UDALOSTI

Oslavy dňa učiteľov
Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov 30. marca 2010 starosta obce Štefan Magoči prijal v miestnom kultúrnom dome pedagógov základnej školy s materskou školou na slávnostnom obede. Pri tejto príležitosti odovzdal
aj menovací dekrét PaedDr. Kláre Vranaiovej do funkcie riaditeľky školy na ďalšie 5-ročné obdobie. Starosta obce
v závere svojho príhovoru poprial všetkým pedagógom veľa úspechu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.
-OcÚ-

Oslava jubilea
Členovia klubu dôchodcov Harangó oslávili 10. výročie založenia klubu
Dňa 13. februára 2010 sa v
miestnom kultúrnom dome zišli
dôchodcovia - členovia klubu Harangó, aby oslávili 10. výročie
svojho vzniku.
Predseda klubu Ján Jaklovský sa
poďakoval zakladajúcim členom
za ich obetavú a dlhoročnú prácu,
z ktorých niektorí už ani nie sú medzi nami. Vedenie klubu sa „omladzuje“, ale radi prijímame rady od
našich predchodcov. Klub organizuje zájazdy, návštevu chorých
členov a spoločne oslavujeme významné životné jubileá. Pred rokom, presne vo februári, vystúpila so svojim programom spevácka skupina SENIORANKA, ktorá spestruje svojimi vystúpeniami
štvrťročné posedenia dôchodcov.

Za našu činnosť sme boli odmenení plaketou, ktorú nám odovzdal
starosta obce Štefan Magoči.
V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina MO Csemadoku. Vyvrcholením osláv 10. výročia vzniku klubu bola veľká torta, ktorá sa nakrájala na 94 častí a
všetci ju ochutnali pri káve. Každý člen dostal ako spomienku na
toto jubileum hrnček s logom klubu Harangó.
Po dobrej večeri sme si zatancovali pri krásnych pesničkách z našej mladosti. Do tanca nám hrala
skupina „Nyiri duo“.
Dôchodcovia, príďte medzi nás!
Uvidíte, že „omladnete“.
Šarlota Pelegrinová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

Tradičné remeslá a ľudová slovesnosť v našej modernej škole
V dnešnej uponáhľanej počítačovej
dobe upadajú do zabudnutia ľudové zvyky, piesne, tance a remeslá, ktoré sa tu
formovali po stáročia. Je preto zaujímavé sledovať hmotný a duchovný život našich dedov, pradedov, starých a prastarých materí. V malých hlinených a drevených domčekoch so slamenými i šindľovými strechami vznikali po dlhé stáročia
hodnoty, ktoré pretrvali veky.
Aj preto je poslaním školy, aby tieto hodnoty odovzdávala ďalej, ako prejav kultúrnosti národa. Oboznamovanie
s kultúrnymi tradíciami by malo byť organickou súčasťou výchovy a vzdelávania na všetkých typoch a stupňoch škôl.
Pri hľadaní spôsobov, ktorými by sa mali
javy tradičnej ľudovej kultúry sprístupniť našim žiakom, sme dospeli k možnosti, ktorú nám ponúkol Štátny vzdelávací program v podobe nových voliteľných predmetov.
Z daných predmetov sme si vybrali
výtvarné spracovanie materiálu, pretože
prax nám ukázala, že manuálna zručnosť
našich detí upadla. V tomto predmete sa
venujeme starým zanikajúcim remeslám:
hrnčiarstvu, drotárstvu, tkáčstvu, rezbárstvu, košikárstvu a krasličiarstvu. Zapo-

la smrť, bieda, choroby a zima. Tento starodávny zvyk našich predkov oživili žiaci ZŠ s MŠ dňa 25. marca 2010. S Morenou sa rozlúčili pri Čečejovskom potoku
na Košickej ulici.

K najvýznamnejším kresťanským
sviatkom v roku patrí Veľká noc, ktorá je
spojená s mnohými tradíciami: zdobenie
kraslíc, oblievačka, šibačka, vinšovanie,
spev a tanec. Na hodinách hudobnej výchovy si žiaci osvojovali ľudové piesne s
jarnou a veľkonočnou tematikou. V rámci predmetu výtvarné spracovanie materiálu sa venovali zdobeniu kraslíc rôznymi starými a novšími technikami, pleteniu korbáčov z vŕbového prútia a pleteniu košíkov. Svoju zručnosť a zmysel pre
krásu predstavili aj širokej verejnosti výstavou v Spoločenskom centre v Čečejovciach v dňoch 28. – 31. marca 2010. Počas jej trvania si návštevníci mohli sami
upliesť košík, korbáč a ozdobiť kraslicu. Výstavu prác slávnostne otvoril pán
starosta Štefan Magoči. Otvorenie sprevádzal ľudový spev v podaní žiačok ZŠ
s MŠ. Vlastnoručne vyrobené práce žiakov mohlo sledovať celé Slovensko vďaka televízii Markíza, ktorej redaktori prijali pozvanie na vernisáž.
PaedDr. Klára Vranaiová
riaditeľka školy

jením sa do projektu Premena tradičnej
školy na modernú sme získali finančné
prostriedky na zriadenie a vybavenie špeciálnej učebne na vyučovanie ľudových
remesiel, slovesnosti a hudby.
Žiaci sa venujú nielen remeselným technikám, ale aj ľudovým piesňam a tancom
na hodinách hudobnej výchovy. Prepojením týchto dvoch predmetov získavajú
ucelenejší pohľad na život našich predkov v minulosti.
Symbolom zimy a smrti bola kedysi
dávno Morena. Po dlhej zime ľudia vítali prichádzajúcu jar pálením Moreny.
Predstavovala ju slamená figurína ženy
oblečená do miestneho kroja. Dva týždne
pred Veľkou nocou ju dievčatá spievajúc nosili po dedine a nakoniec ju horiacu hodili do vody, aby z dediny odpláva-
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VEĽKONOČNÉ SVIATKY

NA VEĽKÝ PIATOK
V čase medzi tradičnými rímsko-katolíckymi obradmi Veľkého piatka prebiehala 2. apríla 2010 hraná dramatizácia krížovej cesty Ježiša Krista v priestoroch miestneho amfiteátra.
Už po druhýkrát v histórii našej obce sa na ňu podujala skupina
mladých ľudí, ktorí neváhali obetovať svoj čas dobrej veci. Za
možnosť uskutočnenia tohto diela chcem v mene všetkých zainteresovaných poďakovať p. starostovi obce Štefanovi Magočimu za ústretovosť s priestormi, zvukárom firmy Tolfi z Mokraniec za výborné ozvučenie, p. Klajberovej za ušité kostýmy
a každému, kto toto predstavenie prišiel svojou prítomnosťou
podporiť a pripomenúť si udalosti Veľkej noci. Krížová cesta
bola v porovnaní s minulým rokom o niečo vynovená. Angažovali sme viac mladých ľudí do nových postáv, použili radu nových kostýmov, zvukových efektov a rekvizít, čo sa odzrkadlilo na kvalite podujatia. Osobne som rád, že mladí v dedine
majú ochotu a chuť spolupracovať aj na dielach tohto charakteru. Dúfam, že sa nám spoločne bude dariť aj naďalej.

Vystupovali: Rozprávač – Ivana Muchová, Ježiš
- Lukáš Macák, Pilát – Ján Szepesi, Pilátov sluha
– Laura Dringušová, Claudia – Eva Kožejová, Vojaci – Maroš Macák, Adrián Dringuš, Mária – Beáta Kellerová, Ján apoštol – Tomáš Béreš, Veľkňazi – Maroš Onda, Martin Černo, Barabáš – Adrián
Dringuš, Šimon – Roman Urban, Veronika – Kornélia Klajberová, Ľud – Iveta Dringušová, Romanka Muchová, Judita Džurinová a Katarína Ondová
Lukáš Macák

Veľkonočné svätenie jedál na Seleške
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Úspešné vykročenie do novej sezóny
Na tohtoročnej prvej ligovej súťaži, konanej 24.4.2010 v Buzici sa naše družstvo žien blyslo naozaj krásnym časom 21,71s,
ktorým zmietli všetky ostatné ženské družstvá a postavili ich
do role “divákov“. Takýto čas sa totiž zrodil v Košickom kraji
u ženského družstva po prvý krát v histórii a dokonca s týmto
časom strácajú na minuloročného víťaza Východoslovenskej
hasičskej ligy len 0,51s, čo by im bolo stačilo na 3.miesto. Na
ozrejmenie, vo Východoslovenskej hasičskej lige sa stretáva
približne 35 najlepších okresných ženských družstiev celého
východného Slovenska, čo predstavuje základňu asi 100 ženských družstiev. Len v našom okrese ich je osem.
Spomenutý úspech bol aj tento rok podložený kontinuálne sa
zlepšujúcim technickým zázemím. Na štart sa vďaka nemalej
podpory predstaviteľov obce aj v týchto finančne neľahkých
časoch, môžeme postaviť s novučičkým motorom, hadicami,
savicami aj prúdnicami. Vskutku sa tu patrí pozastaviť a vyzdvihnúť príkladnú spoluprácu obce a DHZ. Nie je na Slovensku samozrejmosťou, že sa dobrovoľným hasičom dostáva takáto podpora a nezabúda sa ani na podporu reprezentácie obce!
Naše nové dresy boli preto podľa vlastného rozhodnutia členov
DHZ schválne ladené do farieb obce, ako poďakovanie za neustálu podporu. Nepopierame, pútali značnú pozornosť ako súťažiacich tak aj rozhodcov a v neposlednom rade aj divákov.
Vskutku sa vydarili!
Tento rok čaká náš zbor ešte 10 súťaží, ako pohárových, tak
aj ligových. Veríme, že sa v priebehu roka podarí rozhýbať aj
mužskému družstvu, ktoré sa tento rok, síce zlátané aj so ženskými členkami, dalo opäť dokopy. V Buzici toto družstvo nepresvedčilo, aj keď čas 20,45s dosiahnutý v druhom pokuse by
bol býval najlepším dosiahnutým časom v našom zbore, keby
nebol uznaný za neplatný, pre diskutabilné rozhodnutie jedného z rozhodcov. Nato však, aby muži bojovali o prvé priečky s
časmi okolo 16s, sa musia zohrať a hlavne získať nových mladých členov, ktorým nechýba disciplína a zodpovednosť. Práve preto žiadame všetkých športovo a technicky zdatných mu-

žov od 18 rokov, ktorí majú záujem reprezentovať obec na súťažiach okresných, krajských a po prípadnom postupe aj na celoslovenskej súťaži, aby sa ozvali, hoc aj nezáväzne, predsedovi DHZ na tel. č. 0908 324 715.
V decembri minulého roka sa na koncoročnej členskej
schôdzi udiali zmeny v organizačnej štruktúre DHZ Čečejovce. Novým predsedom sa stal Miroslav Kováč, staronovým
podpredsedom – veliteľom je aj naďalej Jaroslav Bokor a novou pokladníčkou sa stala Yvetta Mateszová. Veríme, že sa
nám podarí rozvíjať chod nášho zboru k spokojnosti obce ako
aj jej obyvateľov. Pokúsime sa vzbudiť Váš záujem aj o tento
technicky náročný šport a dúfame, že nás prídete podporiť na
niektorú zo súťaží, konaných v našom okolí.

Kalendár súťaží
7. 5. 2010
Okresné kolo hry Plameň (deti) - Poproč
30.5. 2010
III. ročník súťaže “O putovný pohár prednostu Obvodného úradu Košice – okolie“ - Ploské
5. 6. 2010
Pohárová súťaž k oslavám 100. výročia založenia DHZ Nižný Lánec - Nižný Lánec
6. 6. 2010
2. obvodová súťaž DHZ a zároveň 2. kolo
Okresnej Hasičskej Ligy - Jasov
4. 7. 2010
3. kolo Okresnej Hasičskej Ligy - (miesto
konania bude upresnené neskôr)
31. 7. 2010
II. ročník nočnej súťaže - Čečejovce
1. 8. 2010
XXXVI. ročník súťaže “O pohár starostu
obce Turňa nad Bodvou“ - Turňa nad Bodvou
28. 8. 2010
III. ročník nočnej súťaže - Ploské
11. 9. 2010
VII. ročník súťaže “O putovný pohár okrsku
Kaňapta“ - Rešica
19. 9. 2010
XII. ročník Okresnej Hasičskej Ligy - finálová súťaž - Skároš
25. 9. 2010
IX. ročník Východoslovenskej Hasičskej
Ligy - finálová súťaž - Čečejovce

Vyhodnotenie verejnej
zbierky
Minulý rok zorganizoval FIT-KLUB
RAY, občianske združenie spolu s Fórom Donorov a Dobrovoľný hasičský
zbor Čečejovce verejnú zbierku na podporu DHZ Čečejovce v požiarnickom
športe, ktorá prebiehala od 15. júna do
15. septembra 2009. Úspešná zbierka
prostredníctvom 233 prijatých sms správ
nám priniesla do pokladne sumu 203€. Z
týchto peňazí sa pre DHZ Čečejovce nakúpili hadice, potrebné v požiarnickom
športe. Všetky dokumenty sú k nahliadnutiu u organizátora zbierky, FIT-KLUB
RAY. Všetkým darcom ako aj občianskemu združeniu FIT-KLUB RAY SRDEČNE ĎAKUJEME ZA PODPORU
DHZ Čečejovce! Dokážeme Vám, že si
ju zaslúžime!
Stranu pripravil: Miroslav Kováč
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Začala sa jarná časť futbalovej súťaže
Po ukončení dlhého zimného obdobia sa
začína odvetná časť futbalovej súťaže dospelých ako aj žiakov. Aj týmto spôsobom futbalový klub srdečne pozýva všetkých športových priaznivcov na zápasy oboch mužstiev.
Rozpis ako aj časy a výsledky jednotlivých
zápasov sa nachádza na informačnej tabuli futbalového klubu pri Pube u Evky, obyvatelia obce budú informovaní o zápasoch aj formou obecného
rozhlasu.
Vedenie futbalového klubu sa chce poďakovať všetkým darcom, ktorí sa rozhodli podporiť 2 % z dane rozvoj futbalu v obci
ako aj firme ABRISO, ktorá ako jediná z množstva oslovených
podnikateľských subjektov sa rozhodla podporiť futbal v obci
veľmi užitočným vecným sponzorským darom.
Ing. Marcel Hintoš
tajomník FK

Tabuľka po 20. kole
1. Geča
2. Kokšov-Bakša
3. Malá Ida
4. Ruskov
5. Seňa
6. Čečejovce
7. Svinica
8. Veľká Ida
9. Byster
10. Kalša
11. Trstené p/H
12. Ďurkov
13. Valaliky
14. Paňovce

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
11
12
10
9
9
9
8
7
6
7
6
6
2

2
6
3
2
4
3
3
2
4
5
1
3
2
6

3
3
5
8
7
8
8
10
9
9
12
11
12
12

41:15
48:24
39:26
48:33
38:34
37:34
39:45
35:45
27:40
31:34
30:45
37:39
34:47
20:43

47
39
39
32
31
30
30
26
25
23
22
21
20
12

Hrací plán jarnej časti súťaže 2009/2010
I. trieda dospelých:
28. 3. 2010 15.30 Čečejovce - Kalša
4. 4. 2010 15.30 Valaliky - Čečejovce

1:0
1:3

11. 4. 2010 15.30 Čečejovce - Veľká Ida

0:1

18. 4. 2010 16.00 Byster - Čečejovce

1:0

25. 4. 2010 16.00 Čečejovce - Ruskov
2. 5. 2010 16.30 Paňovce - Čečejovce

1:2
1:1

9. 5. 2010 16.30 Čečejovce - Kokšov-Bakša
16. 5. 2010 17.00 Geča - Čečejovce
23. 5. 2010 17.00 Čečejovce - Malá Ida
30. 5. 2010 17.00 Ďurkov - Čečejovce
6. 6 .2010 17.00 Čečejovce - Trstená p/H
13. 6. 2010 17.00 Seňa - Čečejovce

II. trieda žiaci sk. „B“:
3. 4. 2010 14.00 Roma Moldava - Čečejovce 1:4
10. 4. 2010 14.00 Čečejovce - Sokoľany

1:0

17. 4. 2010 14.00 Malá Ida - Čečejovce

3:8

24. 4. 2010 14.00 Čečejovce - Drienovec
1. 5. 2010 14.00 Buzica - Čečejovce
8. 5. 2010 14.00 Čečejovce - Mokrance
15. 5. 2010 14.00 Seňa - Čečejovce
22. 5. 2010 14.00 Čečejovce - Tatran Jasov
29. 5. 2010 14.00 Paňovce - Čečejovce

Futbalové mužstvo Družstevník Čečejovce pred začiatkom jarnej časti súťaže
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OZNAMY

Štatistické údaje z roku 2009
Demografický vývoj v roku 2009

Zoznam zomrelých v roku 2009

Počet narodených detí: 25 (13 chlapcov a 12 dievčat)
Počet zomrelých obyvateľov: 12 (8 mužov a 4 ženy)
Počet sobášov uzavretých v obci: 6
Počet obyvateľov s trvalým pobytom k 31.12.2009: 2034

Jolana Brečková, Alžbeta Czakóová, Zdenek Čejka, Jozef Liba, Tibor Novák, Jaroslav Onda, Mária Pásztorová, Dezider Pelegrin, František Šeleng, Ján Vanyo, Helena
Vilková, Štefan Vranai

Podnikatelia v obci

Zoznam narodených v roku 2009
Ivan Baláž, Zita Bartková, Petronela Bodnárová, Vanesa Dávidová, Viliam Dibala, Laura Forgáčová, Patrik Horváth, Radoslav Horváth, Sebastián Horváth,
Adriána Horváthová, Kristián Kocai, Naďa Kováčiková, Veronika Lukácsová, Maximilián Majoroš, Michal Marcináško, Daniel Németh, Viliam Opina, Stella
Pelegrinová, Tímea Pelegrinová, Sándor Levente Péli,
Viktor Pota, Viktória Sekerešová, Zsófia Szabó Bartko,
Samuel Šuták, Franceska Zemanová

Investičné akcie na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 17/2010 schválilo realizáciu rekonštrukcie športového areálu pri
futbalovom ihrisku na ul. Paňovskej, rekonštrukciu
sociálnych zariadení domu smútku a prístavbu šatní a sociálnych zariadení k prírodnému javisku na ul.
Kostolnej v celkovom náklade 110 000 €.
-OcÚ-

Podľa údajov z Obchodného registra SR bolo k 31.12.2009
na území obce zaregistrovaných 21 podnikateľských subjektov - právnických osôb.

Počet nezamestnaných
V decembri 2009 bolo na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny evidovaných 179 uchádzačov o zamestnanie s trvalým bydliskom v Čečejovciach, čo predstavuje medziročný nárast o 22 osôb.
-OcÚ-

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce
na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo na rok 2010 z rozpočtu obce uznesením č. 15/2010 na základe predložených žiadostí schválilo dotácie:
- pre TJ Družstevník Čečejovce 6 500 €,
- pre klub dôchodcov HARANGÓ 500 €,
- pre MO Csemadok 600 €,
- pre poľovnícke združenie REPISKÁ 170 €,
- pre Fit-Klub RAY 332 €
- pre reformovanú cirkev 1000 €
-OcÚ-

Nevypaľujte!

Každoročne na jar sme svedkami vypaľovania suchej trávy a spaľovania odpadu v záhrade a pri dome. Ľudia si pritom neuvedomujú, ako svojou ľahkovážnosťou ubližujú prírode. Oheň v zárodku ničí sotva sa prebúdzajúci život. Táto činnosť sa opakuje na jeseň i v lete počas žatvy alebo tesne po nej sú vypaľované strniská a mnohokrát i ponechaná slama.
Vypaľovanie a zakladanie ohňov sú najčastejšou príčinou vzniku požiarov v prírode, ktoré majú za následok mnohokrát nevyčísliteľné škody. V okrese Košice - okolie bolo v roku 2009 likvidovaných až 116 požiarov v prírodnom prostredí.
Vplyvom požiarov v prírode dochádza k ničeniu prirodzených stanovíšť rastlinných a živočíšnych druhov, k narušeniu ekologickej rovnováhy v prírode a k vzniku rozsiahlych ekonomických škôd. Oheň ničí zárodky života pod povrchom pôdy a korene plytko koreniacich rastlín.
Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Zároveň sa porušuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. Na základe porušenia týchto zákonov môžu občania dostať vysoké pokuty.
Ak si hovoríte „mňa sa to netýka“, mýlite sa. Koľkokrát ste už vo svojej záhradke, na poli, či pri lese spaľovali staré lístie,
trávu, zvyšky z úrody alebo iný bioodpad? Preto sa na Vás obraciame s výzvou, aby ste skončili s týmto nezmyselným zlozvykom, ktorý nenahradí pracovitú ruku ani starostlivosť o pozemok. Dostali sme do daru obývať túto krásnu planétu – je na nás,
či tak urobíme v mieri, úcte, láske. Skúsme to po krokoch – toto by mohol byť jeden z nich.
Preto nevypaľujte!!!
Štátna ochrana prírody SR,
Správa NP Slovenský kras, Brzotín
Čečejovské noviny, noviny vydávané samosprávou obce Čečejovce 4-krát ročne. Výtlačok je nepredajný.
Zodpovedný za vydanie novín: starosta obce Štefan Magoči. Grafická úprava a autor neoznačených fotografií: Július Pelegrin. Za obsah jednotlivých článkov sú
zodpovední autori. Tlač: VIENALA, Košice. Noviny v elektronickej podobe sú umiestnené aj na web stránke obce www.cecejovce.sk v sekcii „spravodaj“.
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