Noviny samosprávy obce Čečejovce

Nulté číslo

December 2000

Úvod

Novoročný pozdrav

Vážení spoluobčania,
na základe každodenných poznatkov zo stretnutí s občanmi
obce zisťujeme ako vážny nedostatok celkové chápanie
pôsobnosti a kompetencie samosprávy.
Od vzniku samospráv uplynulo 10 rokov, napriek tejto
skutočnosti mnohí z nás si dodnes neosvojili základné princípy
fungovania samosprávy, mnohí sa stavajú k veciam verejným
nezodpovedne a ľahostajne

a to najmä preto, že si

neuvedomujú, že aj oni sú súčasťou verejnej správy a
predovšetkým obecnej samosprávy, na ktorej sa priamo alebo
nepriamo

cestou

nimi

volených

poslancov

obecného

zastupiteľstva podieľajú.
V záujme ďalšieho napredovania obce je potrebné zapojiť
každého občana, aby sa spolu podielal na spravovaní a riadení
obce a k tomu je potrebné, aby občan mal presné informácie o

Na prahu nového storočia a tisícročia
prajem Vám pevné zdravie,
veľa šťastia, porozumenia a úspechov.
Želám Vám, aby počas celého roku 2001
Vám naďalej nezmizol úsmev
z vašich tvárí, ktorý prináša šťastie do
domu, v starostiach je oporou,
je citlivým prejavom priateľstva,
v únave prináša odpočinok,
v znechutení a smútku je potechou,
a pre každú bolesť je prirodzeným liekom.
Nemožno ho ani kúpiť, ani požičať,
ani ukradnúť,
pretože má hodnotu chvíle,
v ktorej sa dáva.

dianí v obci. Tieto informácie má možnosť získavať na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Nakoľko na týchto

Štefan Magoči
starosta obce

zasadnutiach sa zúčastňuje iba malá časť občanov obce,
obecné zastupiteľstvo uznesením č. 42/2000 sa rozhodlo
v záujme

lepšej

informovanosti

občanov

o

aktuálnych

problémoch života obce vydávať od roku 2001 obecné noviny
pod názvom

Čečejovské noviny a v maďarskom jazyku

Csécsi Hírlap. Obecné noviny budú 4 krát do roka doručované
do

každej

domácnosti

podľa

záujmu

obyvateľov

buď

v slovenskom alebo v maďarskom jazyku bezplatne. Obsahom
novín budú dôležité uznesenia, VZN a rozhodnutia, ktoré sa
budú týkať každého obyvateľa, ako aj ďalšie zaujímavosti zo
života obce.
Vážení spoluobčania, verím, že práve tieto obecné noviny,
ktorých nulté číslo sa Vám na prelome storočia a tisícročia
dostáva do rúk, budú nápomocné v našej ďalšej spolupráci a
informovanosti.
Štefan Magoči
starosta obce
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Vysviacka jaskyne so sochou
Panny Márie

10 rokov samosprávy
Vážení spoluobčania, ani sme sa nenazdali a
pred pár dňami uplynulo 10 rokov od vzniku
samospráv. Vznikom samospráv spravovanie vecí
verejných prešlo do kompetencií obcí, čo
samozrejme malo veľmi pozitívny vplyv na rozvoj
jednotlivých obcí. Môžeme povedať, že aj naša obec
za posledných 10 rokov značne zmenila svoju tvár,
mnohé sa vybudovalo, upravilo, zveľadilo, a preto
Vám všetkým úprimne ďakujem za pomoc,
porozumenie a podporu pri výstavbe, riadení a
zveľaďovaní našej obce. Ďakujem všetkým, ktorí od
roku 1990 vykonávali funkciu poslanca obecného
zastupiteľstva, ako aj zamestnancom obce, ktorí
v spolupráci s Vami občanmi sa svojou aktivitou a
elánom pričinili o rozkvet obce. Ďakujem
podnikateľom,
podnikateľským
subjektom
pôsobiacim na území obce, inštitúciam, občianskym
združeniam a spoločenským organizáciam za
spoluprácu a úspešnú reprezentáciu našej obce.
Napriek tomu, že dnes samospráva na Slovensku
prežíva značnú krízu, želám jej a cez ňu aj Vám pri
vstupe do 21. storočia a 3. tisícročia veľa úspešných
rokov, aby po ukončení reformy verejnej správy sa
stala doslova a do písmena tou ozajstnou
samosprávou, ktorá bude riešiť každodenné
problémy občanov našej obce.

Dňa 12.11.2000 bola miestnym farárom – dekanom
Štefanom Kocsisom po nedeľňajšej omši za prítomnosti
veriacich v záhrade 200-ročného rímskokatolíckeho kostola
vysvätená novopostavená jaskyňa so sochou Panny Márie,
ako aj 4 oltáre z leštenej žuly na slávnosti Božieho tela,
nachádzajúce sa v záhrade kostola.

Monumentálne dielo - jaskyňa Panny Márie, bolo za
pomoci veriacich obce postavené za neuveriteľne krátku
dobu podľa projektu Igora Sokolovského. Tento pomník je
vyjadrením viery veriacich, že s pomocou Panny Márie s
neochvejnou nádejou vstupujeme do 3. tisícročia.

.

Z dejín obce

Štefan Magoči
starosta obce

Tí z nás, ktorí už nepatríme k tej najmladšej generácii a
sme vyrastali a prežili značnú časť svojho života v našej obci,
sa určite dobre pamätáme na starú budovu bývalého MNV,
predtým Obecného úradu a notariátu v Čečejovciach, ku
ktorej patrila aj krásna záhrada a nachádzala sa na Kostolnej
ulici na mieste, kde je teraz telocvičňa a športová plocha.
Táto budova vo vlastníctve obce bola postavená v roku 1892
a okrem obecného úradu tu sídlil aj obvodný notársky úrad,
pod ktorý patrili aj okolité obce Budulov, Mokrance a
Paňovce. Nečudo, že v minulosti patrila medzi symboly obce
spolu s kostolmi a kaštieľom, ku ktorým ľudia mali úctu.

Stará pohľadnica zo začiatku storočia,
znázorňujúca bývalú budovu Obecného
úradu a notárstva v
Čečejovciach,
postavenú v r. 1892.
(Pohľadnicu zapožičal JUDr. Ján Gašpar)

Spytovať svedomie by si preto malo vtedajšie vedenie
obce, ktoré rozhodlo o zbúraní starej historickej budovy a
bezodplatnom zbavení sa nehnuteľnosti vo vlastníctve obce v
období, keď sa v roku 1976 dostavala nová združená budova
MNV a kultúrneho domu. Dôsledky tohto konania, ktoré nie
je možné nazvať konaním v záujme obce, pociťujeme aj dnes,
keď sa obec mohla dostať späť ku svojmu niekdajšiemu
majetku iba odkúpením od Stredného odborného učilišta
poľnohospodárskeho Košice-Barca (viď oznam na 4. strane).
Terajšie rozhodnutie obecného zastupiteľstva o kúpe tejto
nehnuteľnosti je však treba považovať za najlepšie možné
riešenie s ohľadom na centrálnu polohu nehnuteľnosti a
perspektívy jej využitia v budúcnosti.
Július Pelegrin
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ŠPORT

Výstava

Futbal

„Zem nie je na jedno použitie!“
Spoločnosť priateľov zeme v spolupráci so Základnou
školou v Čečejovciach a Obecným úradom v Čečejovciach
usporiadala v miestnom kultúrnom dome výstavu pod názvom
„Zem nie je na jedno použitie!“, ktorá bola verejnosti
prístupná od 15. novembra do 21. novembra 2000.
Na
výstave
boli
prezentované
ukážky
odpadu
produkovaného v domácnosti spolu s fotografiami a kresbami
doplnenými textami, poukazujúcimi na negatívne javy pri
znečisťovaní nášho životného prostredia odpadmi. Cieľom
organizátorov výstavy bola propagácia kúpy a používania
výrobkov, ktoré šetria prírodné zdroje, používajú
recyklovateľný obalový materiál a v menšej miere zaťažujú
našu prírodu ako aj propagácia triedeného zberu odpadu a
kompostovania
odpadu
organického
pôvodu
v
domácnostiach.
Tí, ktorí sme sa zúčastnili výstavy, mohli sme sa
dozvedieť, že napr. pri pálení odpadu na ohnisku v záhrade
dochádza k úniku látok podobných bojovým plynom. Príčinou
je nedokonalé horenie pri nízkych teplotách, chýbajúca
filtrácia a fakt, že mnohé dnešné odpady obsahujú rôzne
zdraviu škodlivé látky. Zvlášť nebezpečné je spaľovanie
plastov, PVC, gumy a umelých textilných vlákien, pri horení
ktorých vznikajú a unikajú do ovzdušia veľmi jedovaté a
rakovinotvorné látky. Snáď ešte horšie je páliť tlejúce lístie,
či mokré seno. Takáto dymiaca kopa vypustí viac škodlivín,
než priemerná spaľovňa odpadu.

Futbal v obci bol založený v roku 1943.
Po
II. svetovej vojne a v 50.-tych a 60.-tych rokoch sa
hral už súťažný futbal. Výraznejší úspech mužstvo
dospelých dosiahlo v 70.-tych rokoch, kedy postúpilo
z okresných majstrovstiev do I. A triedy krajských
majstrovstiev. V tom čase už aj dorastenci hrali okresnú
futbalovú súťaž. Hralo sa na starom ihrisku, kde boli aj
šatne pre hráčov a rozhodcov. V priebehu 80.-tych rokov
mužstvo hralo striedavo v okresných a krajských súťažiach.
Koncom 80.-tych a začiatkom 90.-tych rokov bola
realizovaná výstavba nového športového areálu. Urobilo sa
nové trávnaté veľké ihrisko s bežeckou dráhou a vedľa
tréningové škvárové ihrisko. Boli postavené nové sociálne
priestory, šatne pre hráčov a rozhodcov, sprchy, WC, sklady
a ďalšie priestory. V skutočnosti sa vybudoval jeden celkom
nový objekt od základov až po strechu, kde vo vrchnej časti
sa nachádza veľká krytá tribúna na státie. Celý športový
objekt je oplotený a zamykateľný.

A čo s odpadom z našich záhrad?

1. Rudník
2.Čečejovce
3. Seňa
4. Trstené p/H.
5. Kokšov-Bakša
6. Péder
7. Ďurkov
8. Kalša
9. Poproč
10.Rešica
11.Šemša

Ten je vhodný na kompostovanie, ktorého konečný
produkt sa dá použiť pri pestovaní rastlín ako humusové
hnojivo. Na kompostovanie sú vhodné všetky organické látky,
ako sú zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia, zvyšky potravín
(okrem kosti a mäsa), kvety, pokosená tráva, konáre, lístie,
zhnité ovocie, popol z dreva, hobliny, drevené piliny, hnoj,
perie a pod. Do kompostu naopak nepatria druhotné
suroviny patriace do separovaného zberu (kovy, plasty,
sklo, textil, papier), farby, staré oleje, chemické prostriedky a
časti rastlín napadnuté chorobami.
Založenie kompostu ako aj vlastné kompostovanie je
pomerne jednoduchá záležitosť. Je potrebné si nájsť vhodné
miesto v záhrade, kde je zabezpečený kontakt so zemou (kvôli
mikroorganizmom, ktoré pomáhajú pri rozklade organických
materiálov),
najlepšie v polotieni. Podľa veľkosti
disponibilného miesta v záhrade volíme niektorý z dvoch
najpoužívanejších spôsobov kompostovania. Tam, kde je
dostatok miesta, volí sa kompostovanie v kope (hrobli), kde
stačí materiál vhodne upraviť a navrstviť do požadovaného
tvaru. Naopak, pri nedostatku miesta sa používa
kompostovanie v zásobníkoch (spravidla drevených).
Približne po roku je kompost vyzretý a použiteľný v záhrade.
Urobme preto niečo pre zdravie svoje, svojich detí a
všetkých obyvateľov obce a neznečisťujme zbytočne ovzdušie
spalinami pri pálení odpadu.

Toho času máme jedno dorastenecké a jedno dospelé
futbalové mužstvo. Naša klubová farba je zeleno - biela.
V priebehu 90.-tych rokov obidve mužstvá dosahovali
striedavé výsledky.
V súťažnom ročníku 2000/2001 mužstvo dorastencov
hrá v okresnej futbalovej súťaži, mužstvo dospelých v I.
triede oblastných futbalových majstrovstiev okresu Košice –
okolie.
Tabuľka po jesennej časti
dorasteneckej súťaže
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
7
7
6
6
5
4
4
3
2
1

2
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0

1
2
3
2
4
5
5
6
7
8
9

49 : 14
30 : 11
25 : 17
20 : 15
31 : 19
24 : 15
19 : 30
27 : 21
27 : 43
18 : 57
18 : 44

23
22
21
20
18
15
13
12
9
6
3

43 : 12
37 : 24
35 : 28
30 : 25
31 : 24
32 : 19
17 : 28
31 : 24
28 : 33
24 : 28
19 : 27
19 : 28
18 : 28
18 : 54

27
26
25
22
21
19
19
18
17
16
16
15
12
5

Tabuľka po jesennej časti
súťaže dospelých
1. Rešica
2. Ruskov
3. Sokoľany
4. Budimír
5. Poproč
6. Veľká Ida
7. Jasov
8. K.-Bakša
9. Trstené p/H.
10.Rudník
11.Čečejovce
12.Medzev
13.Nová Polhora
14.Ždaňa

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
1

3 2
2 3
1 4
1 5
3 4
1 6
1 6
3 5
2 6
1 7
4 5
3 6
3 7
2 10

Dúfame, že obe naše mužstvá budú aj naďalej hájiť a vzorne
reprezentovať futbalový klub TJ Družstevník Čečejovce ako
aj našu obec.

Július Pelegrin

Ladislav Dorák ml.
predseda TJ Družstevník Čečejovce
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OZNAMY
Daň z nehnuteľnosti na rok 2001
Správca dane z nehnuteľnosti obec Čečejovce oznamuje
všetkým vlastníkom nehnuteľnosti na území obce Čečejovce,
že podľa obecným zastupiteľstvom schváleného VZN zo dňa
15.12.2000 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Čečejovce na kalendárny rok
2001 v porovnaní s predchádzajúcim daňovým obdobím
nedošlo k žiadnej zmene.
Správca dane ďalej oznamuje vlastníkom nehnuteľnosti,
že daňové priznania pre rok 2001 podávajú v termíne do
31.1.2001 iba daňovníci, na ktorých sa vzťahuje § 16 zákona
SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení
neskorších zmien a doplnkov. Zároveň oznamuje, že VZN
obce o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na rok 2001 je k nahliadnutiu na verejnej
tabuli obce. Bližšie informácie poskytuje správca dane na
obecnom úrade v stránkových dňoch.

Kúpa nehnuteľnosti
Obecný úrad oznamuje, že na základe uznesenia
OZ č. 55/99 zo dňa 21.10.1999 a na základe kúpnej
zmluvy
uzavretej medzi Slovenskou republikou
v zastúpení správcom Stredného odborného učilišta
poľnohospodárskeho Košice-Barca a obcou Čečejovce
schválenou Ministerstvom financií SR dňa 15.8.2000,
došlo formou kúpy k prevodu nehnuteľnosti
telocvične a športového areálu na ulici Kostolnej do
majetku obce dňa 11.10.2000.

Výsledky referenda
Na referende za predčasné parlamentné voľby sa
podľa výsledkov okrskovej referendovej komisie
v našej obci zúčastnilo 29 z 1415 oprávnených
občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie, čo
predstavuje 2%-nú účasť.
Z 29 odovzdaných
hlasovacích lístkov bolo 28 platných s počtom hlasov
„ZA“ 26 a „PROTI“ 2.

Pozvánka
na kultúrno-spoločenské obecné oslavy pri
príležitosti prelomu tisícročia.
28.12.2000 o 16.00 h. Slávnostné zasadnutie
obecného
zastupiteľstva pri príležitosti
„10 rokov samosprávy“
v kultúrnom dome v
Čečejovciach
31.12.2000 - S I L V E S T E R
22.00 h.
22.05 h.
22.30 h.
23.00 h.
23.20 h.
23.40 h.
24.00 h.
00.10 h.
00.20 h.
00.40 h.

Slávnostné otvorenie osláv
Vystúpenie skupiny NYIRI DUO
Kultúrny program
NYIRI DUO
MO CSEMADOK-ženská spevácka
skupina
NYIRI DUO
Ohňostroj
Privítanie Nového roku – príhovor
Vyžrebovanie tomboly
Voľná zábava – NYIRI DUO
v športovom areáli pri pomníku
padlých, ul. Kostolná

1.1.2001 -

NOVÝ

ROK

11.30 h.

Osadenie a odhalenie pomníka
„III. MILÉNIUM“ v parčíku pri
pomníku
padlých
Zmena programu vyhradená !

Vážení čitatelia,
Našou snahou pri zostavovaní týchto novín je a bude aj v budúcnosti, aby noviny plnili svoje hlavné
poslanie – príťažlivou formou prinášali k občanom našej obce dôležité informácie o veciach verejných,
ako sú rozhodnutia obecného zastupiteľstva, informácie o kultúrnom, spoločenskom, športovom a
cirkevnom živote, o školách a podnikateľských subjektoch v našej obci, a pod. Samozrejme naplnenie
týchto cieľov bude ťažko predstaviteľné bez Vašej pomoci pri zostavovaní novín. Vítané budú
zaujímavé príspevky týkajúce sa našej obce a ich obyvateľov, ako aj pripomienky smerujúce ku
skvalitneniu obsahu novín.
Dúfame, že Vás naše noviny zaujmú a stanú sa „Vašimi novinami“.
Záverom prajeme všetkým našim čitateľom veľa šťastia, zdravia a úspechov v roku 2001.
Redakčná rada Čečejovských novín
Čečejovské noviny, noviny vydávané samosprávou obce Čečejovce 4-krát ročne. Výtlačok je nepredajný.
Zodpovedný za vydanie novín: starosta obce Štefan Magoči. Grafická úprava: Július Pelegrin. Za obsah jednotlivých
článkov sú zodpovední autori. Vytlačila TLAČIAREŇ GRAFIKA s.r.o., Košice.
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