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Príhovor ku dňu matiek

Je to skutočne krásna chvíľa, keď človek sa stretne
s človekom a nesie so sebou jediné prianie - vysloviť tomu
druhému poďakovanie za vykonanú prácu, zaželať mu
veľa síl a zdravia do ďalšieho života a urobiť tak z hĺbky
srdca.
Som veľmi rád, že opäť pri príležitosti Vášho sviatku Vám
môžem vysloviť vďaku za Vašu statočnú prácu a predovšetkým vysloviť Vám úctu človeka k človeku. Každý z nás
s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, čím pohľad na svet sa stáva zrazu krajším. Nechcem v tomto svojom príhovore vyratúvať to množstvo námahy, obetavosti
a oddanosti, ktorú ste odviedli pri výchove svojich detí. Ich
výpočet by bol úctyhodný. Vždy ste si našli chvíle pre iných,
nehľadiac na svoje osobné voľno, z dobroty srdca, ochotne a bez nároku na poďakovanie ste sa spolupodieľali na
vytvorení spokojných a láskyplných chvíľ vo Vašich rodinách. Osobitne ďakujem za Vašu obetavú prácu, za Vašu
ušľachtilosť, lásku a úctu, ktorá je Vašim životným poslaním. Človek musí mať rád iného človeka, musí sa vedieť

tešiť zo šťastia toho druhého, svojim postojom a svojimi
činmi vytvoriť svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom
a tak dokázať, že je naozaj človekom. Život je umenie
vnútra. A všetko čo je bohatstvom, sa nachádza v srdci.
Vy z Vášho materinského srdca viete rozdávať láskavosť,
porozumenie, šťastie, priateľstvo, veľkorysosť, rozvahu
a múdrosť. A takto vedený náklonnosťou a hlasom srdca
odovzdávate svoje „JA“ do služieb ľudskosti, pre radosť,
potešenie a spokojnosť svojich blízkych a ostatných ľudí.
Prirodzená láska a úcta k človeku zakotvili natrvalo vo
Vašich srdciach, čo vyústilo do prekrásneho náhrdelníka
láskavých ľudských slov. Cenné je, že túto iniciatívu podnietil sám život, byť človekom v radostných i smutných
chvíľach v živote. Dávate človeku pocit radosti, ale i istoty, že nie je sám. Stará ľudová múdrosť hovorí, že nikto
sa nerodí pre seba, všetci sa rodia pre ľudskú spoločnosť
a o Vás matkách to platí dvojnásobne. Najmä vtedy, keď
umením jazyka, múdrosťou srdca sa snažíte vydať zo
seba to najlepšie, čo najcitlivejšie sa prihovoriť, pousmiať sa a povzbudiť. Najčastejšou odmenou za teplé slová vďaky je úprimný stisk ruky i slzy dojatia. Je šťastím,
že sa stretávame s takými ľuďmi, ktorí dokážu rozdávať
seba, lebo je čoraz viac čakajúcich na tento dar. Vašu
prácu možno prirovnať k prameňu čistej vody pre smädného, ktorý si chce zahasiť smäd a zavlažiť pery. Veď vo
svojom nevyčerpateľnom krčiažku prinášate vždy sviežu
vodu, teplým a úprimným pohľadom a slovom rozdávate
lásku a porozumenie. Svojmu poslaniu ste upísali svoje
srdce a svoj život. Je to práca veľmi náročná, ale zároveň
i krásna a zaujímavá. Vlastným príkladom povzbudzujete
telo i dušu, vieru v pravdu, krásu a silu. Máte v rukách
silu zapaľovať vatru tepla charakteru. Zmyslom Vášho
konania je, aby všetko čokoľvek urobíte, slúžilo a pomáhalo budúcemu životu – nášmu človeku.
Tisíce ľudí nechávajú denne prepadnúť pomedzi prsty
„zlaté“ príležitosti, ako spraviť život ľahším a svetlejším
nielen sebe, ale aj druhým. Som veľmi rád, že práve Vy
k nim nepatríte a že pri príležitosti Vášho sviatku Vás môžem pozdraviť a vyjadriť Vám svoj obdiv, úctu a vďaku.
Všetkým Vám želám pevné zdravie, príjemnú rodinnú
pohodu, spokojnosť a radosť z vykonanej práce, ktorú
ste robili a robíte pre dobro a potešenie iných.
Štefan Magoči
starosta obce
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Poľnohospodári bilancovali

Zo života DHZ

Členovia Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Čečejov- Tak ako každý rok na jar, aj tohto roku sa uskutočnilo pracovce sa dňa 11.marca 2006 zišli v kultúrnom dome na výročnej né stretnutie funkcionárov dobrovoľných hasičských zborov
členskej schôdzi družstva, na ktorej sa hodnotili výsledky hos- v okrsku „ Kaňapta“. Tentokrát sa stretnutie konalo na Obecpodárenia za uplynulý rok. Konštatovalo sa, že napriek nadprie- nom úrade v Čečejovciach dňa 10.4.2006. Na tomto stretnutí
mernej úrode v roku 2005 nízke realizačné ceny ako v rastlin- funkcionári vyhodnotili prácu DHZ za uplynulý rok, vytýčili
nej, tak aj v živočíšnej výrobe spôsobili, že výsledky zaostali za a schválili plán práce na rok 2006 a vykonali doplňujúce voľočakávanými. Členská schôdza schválila ročnú účtovnú závier- by do vedenia DHZ okrsku „Kaňapta“. Tohto stretnutia okrem
ku za rok 2005 a prijala podnikateľský zámer družstva na rok funkcionárov DHZ jednotlivých obcí sa zúčastnili aj ich starostovia.
Anna Štefanová
2006.
(JP)
referentka mládeže DHZ

Výročná členská schôdza klubu
dôchodcov
Dňa 18. februára 2006 sa v kultúrnom dome konala výročná členská
schôdza Klubu dôchodcov HARANGÓ v Čečejovciach za hojnej účasti
členov. Výročné rokovanie poctili svojou prítomnosťou hostia - miestny farár vdp. Michal Šuško, starosta obce Štefan Magoči a predseda
PDP Ing. Július Ďurčo. Správu o činnosti klubu dôchodcov predniesol
jeho predseda Ján Jaklovský, ktorý vyzdvihol iniciatívu a obetavú prácu organizácie v organizovaní autobusových zájazdov. Členská schôdza
jednomyseľne schválila plán práce a rozpočet na rok 2006.
Už tradične sa na členských schôdzach uskutočňuje slávnostná gratulácia našim členom jubilantom. Kultúrny program a živú hudbu pripravili zamestnanci obecného úradu, za čo im patrí poďakovanie všetkých
členov.
Ján Jaklovský
predseda klubu

Čo nás nectí
Tak ako odišiel sneh a prichádza jar,
naskytá sa nám na niektorých miestach
obce smutný pohľad na nelegálne
skládky odpadu. Je zarážajúce, že sa
takéto čierne skládky začínajú objavovať aj priamo v strede obce. Na obrázku vidíme jedno takéto miesto, ktoré
sa nachádza pri skládke zeminy pre
detské ihrisko na Kostolnej ulici. Dôvod
takéhoto nezodpovedného správania
sa niektorých občanov je pre väčšinu z nás ťažko pochopiteľný, keďže v
obci je zabezpečený riadny zber komunálneho odpadu. Znehodnocuje sa
tým práca všetkých obyvateľov obce,
ktorí sa snažia o skrášlenie verejných
priestranstiev pred svojimi domami.
Obecný úrad upozorňuje občanov,
že vynášanie odpadu na nedovolené
skládky je považované za priestupok,
za ktorý môže byť obcou uložená pokuta až do výšky 5.000 Sk pre občanov a 100.000 Sk pre právnické osoby.
Zároveň prosíme všetkých obyvateľov
obce o súčinnosť pri odhaľovaní znečisťovateľov životného prostredia.
OcÚ
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Vyhodnotenie súťaže DEDINA ROKA 2005
Ako je už zaiste každému známe,
naša obec v súťaži „Dedina roka 2005“
získala ocenenie v kategórii „Dedina
ako maľovaná“.
Dňa 5. januára 2006 sa starosta obce
v miestnom kultúrnom dome poďakoval všetkým obyvateľom obce, ktorí

sa pričinili o tento výnimočný úspech
obce. Pri tejto príležitosti odovzdal
ocenenia tým, ktorí boli priamymi
účastníkmi prezentácie obce v súťaži
Dedina roka 2005. Menovite to boli:
Ing. František Palenčár, Magdaléna
Palenčárová, Igor Sokolovský, Jozef

Šnír, Ján Šandala, ZŠsMŠ a ﬁrma Galvanic service. Pri tejto príležitosti odovzdal ocenenia za úspešnú spoluprácu
s cirkvami, a to duchovnej Ref. kresť.
cirkvi Tímei Krcho a farárovi Rím. kat.
cirkvi Michalovi Šuškovi.
OcÚ

Deň učiteľov
Z príležitosti dňa učiteľov starosta
obce usporiadal dňa 29. marca 2006
slávnostný obed v miestnom kultúrnom
dome, na ktorý pozval všetkých pedagógov a pracovníkov ZŠsMŠ v Čečejovciach, ktorí sa podieľajú na vyučovacom procese žiakov.

Pri tejto príležitosti sa im poďakoval
za každodennú namáhavú a obetavú
prácu a zaželal im do ďalšej práce veľa
pracovných a osobných úspechov a
hlavne dobrého zdravia, dobrú rodinnú
pohodu, aby ešte dlhé roky mohli rozdávať vedomosti svojim žiakom.

Záverom im poprial, aby z ich žiakov
vyrástli vzdelaní, úspešní a inteligentní
ľudia, a aby sa im podarilo vychovať v
dnešnej dobe a v dnešnej spoločnosti
tak prepotrebných mladých demokratov, lebo demokracia bez ozajstných demokratov nemôže fungovať.
OcÚ

INZERCIA

PDP Čečejovce, Paňovská 7
ponúka do prenájmu,
resp. na predaj
administratívnu budovu so
skladom v bývalej vinici.
Bližšie informácie získate v sídle
spoločnosti.

Obec Čečejovce
ponúka na predaj priestory bývalej materskej
školy.
Záujemcovia o kúpu môžu získať bližšie informácie na
Obecnom úrade v Čečejovciach.
OBČIANSKA INZERCIA
Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve na Školskej ulici. Cena
dohodou. Tel.: 0903 890 061
Predám 7,5-árový stavebný pozemok v Čečejovciach. Cena 500Sk/m2.
Tel.: 0908 368 110
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VÝSTAVA

Výstava ručných prác
Dňa 26. februára 2006 v kultúrnom dome bola usporiadaná
výstava výrobkov našich občanov, a to rezbárov Ing. Františka
Palenčára a Magdalény Palenčárovej, výrobcu sudov Jozefa
Šníra, košikára Jána Šandalu, ďalej Judita Szaniszlová a Ing.
Margita Dlugošová vystavovali na výstave svoje výrobky z
cesta, Mgr. Jana Homzová vyšívaný veľkoplošný obraz a Mgr.

Jozef Pira svoje umelecké fotograﬁe. Počas výstavy bola cez
dataprojektor premietaná prezentácia obce v súťaži „Dedina
roka 2005“. Obyvatelia obce prejavili o výstavu veľký záujem
a počas celého odpoludnia až do večerných hodín prichádzali
obdivovať výrobky a produkty šikovných rúk našich spoluobčanov, na ktoré ich majitelia mohli byť právom hrdí. OcÚ

Drevorezby Magdalény Palenčárovej

Košíky Jána Šandalu

Drevorezby Ing. Františka Palenčára

Výrobky z cesta od Judity Szaniszlovej a Ing. Margity Dlugošovej

Vyšívaný obraz Mgr. Jany Homzovej
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Dubové sudy Jozefa Šníra

Umelecké fotograﬁe Mgr. Jozefa Piru
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KULTÚRA

Výstava fotograﬁí HABARI AFRICA
V kultúrnom dome v Čečejovciach
bola dňa 9. apríla 2006 otvorená putovná výstava fotograﬁí s názvom HABARI AFRICA, čo v svahilčine znamená
„Ako sa máš Afrika?“.
Výstava, ktorú už videli na 20
miestach Slovenska, očami európskych
fotografov predstavuje africký kontinent v celej jeho pestrosti. Objektívy
fotografov zachytili jedinečné a neopakujúce sa okamihy zo života na africkom kontinente a prostredníctvom 76
čiernobielych a farebných fotograﬁí ich
sprostredkovali aj návštevníkom tejto
výstavy, ktorým pomohlo nahliadnuť
do živej atmosféry tohto kontinentu Fotograﬁe ukazujú krásy, ale nevyhýbajú
sa ani problémom Afriky.
Na fotograﬁách upútali nevinné detské tváre. Hovorí sa, že deti na celom
svete sú rovnako milé. Niektoré sa však
svojho detstva vzdávajú skôr, ako by si ký autor a nestvárnil by ich žiaden umelec.
ho mohli vychutnať. Hračky vymieňajú Každý záhyb skrýva v sebe tajomstvá, ktoza pracovné nástroje a detské sny za re- ré už nikto nedokáže vrátiť späť.
alitu. A v tvárach dospelých sú zase vpíNa výstavu prispeli fotograﬁami tak
sané príbehy, ktoré by nevymyslel nija- renomovaní profesionálni autori milujúci
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čierny kontinent, ako aj zanietení cestovatelia milujúci fotograﬁu: Elodie Perriot (Francúzka), Alberto Givanni (Talian), Carmine Curci Wolfgang Böhm
a Fr. Heinz Helf (Rakúšania), Bystrík
Priwitzer, Alan Hyža, Marián Čaučík,
Danica Olexová a Zuzana Bašistová
(všetci zo Slovenska).
Na výstave sa dali zakúpiť pohľadnice s reprodukciami niektorých vystavovaných fotograﬁí. Nechýbala ani
typická africká hudba a africké hudobné nástroje. Hoci sa hovorí, že „bubny
hovoria rečou, ktorej rozumie len ten,
kto sa v rytme bubnov narodil“, mnohé
deti si neodpustili možnosť zabubnovať
si. Pre deti bol pripravený detský kútik
s vymaľovánkami a africkou hrou KALAHA.
Počas trvania výstavy do 21. apríla
2006 si ju pozrelo asi 300 návštevníkov.
Je potešiteľný záujem ZŠsMŠ v Čečejovciach, predovšetkým Mgr. Jozefa
Piru, ktorý výstavu využil na spestrenie
vyučovacieho procesu žiakov.
(JP)
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RÔZNE

Počasie v roku 2005
tab. 1 Priemerné mesačné teploty vzduchu - Košice [ °C ] - rok 2005

Teplotné pomery
Kalendárny rok 2005 ako celok bol z teplotného hľadiska priemerný (tab.1). Ročná priemerná teplota bola 9,1°C, s odchýlkou
0,2°C od dlhodobého priemeru (d.p.). Najteplejšími mesiacmi
boli júl a august s odchýlkami 0,8 až 0,1°C od d.p. Relatívne
najteplejšími mesiacmi boli okrem júla aj mesiace október a december, ale zaostávali za ostatné roky. Najchladnejším mesiacom
bol január ako sa patrí, ale bol takmer o dva stupne Celzia teplejší
ako dlhodobý priemer. Tropických dní (nad 30 °C) sme mali len
9 a letných (nad 25 °C) len 61. Naproti tomu počet mrazových
dní (pod 0 °C) bolo 120 a počet dní úplne zamračených až 109.
Maximálna teplota vzduchu v Košiciach bola 33,9 °C koncom júla
a minimálna –15,1 °C až vo februári, kedy aj mesačný priemer
bol až o dva stupne menej ako dlhodobý priemer.

Mesiace

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII priemer

Teplota [ °C ]

-1.5 -3.0

2.1 10.9 15.1 17.7 20.5 19.0 15.9 10.1

3.1 -0.8

Dlhodobý priemer [°C ]

-3.6 -1.0

3.8

3.4 -1.6

Odchýlka [°C]

2.1 -2.0 -1.7

tab. 2
Mesiace
Zrážky [mm]
Dlhodobý priemer
Odchýlka [%]

9.8 14.8 18.0 19.7 18.9 15.3

9.3

1.1

0.8 -0.3

0.3 -0.3

0.8

0.1

0.6

9.1
8.9

0.8

0.2

Mesačný úhrn zrážok - Košice [mm] - rok 2005
I

II

III

IV

V

VI

VII

10.1

38.7

2.9

78,1

81.4

81.3

79.2 161.2

28

27

32

42

72

84

36.1 143.3

9.1

186 113.1

96.8

84

VIII

IX

X

71.3

8.3 19.7 68.6

74

53

43

94.3 217.8 134.5 19.3

XI

XII

48

35

sum
700.8
622

41 19.6 112.17

tab. 3 Mesačné hodnoty slnečného svitu - Košice [hodiny] - rok 2005
Mesiace
Hodina - skutočn.
Odchýlka [%]
Hodina - normál

I
56.2

II

III

IV

V

VI

VII

108.1 130.3 141.0 109.9 117.2 120.3 100.8
52.0

VIII

IX

X

96.4 189.0 194.6 248.5 267.0 238.0 217.3 213.3 187.2

XI

XII

90.5

55.2 2053.2

97.0 119.2 135.7 146.0 141.5

74.0 134.0 177.0 212.0 222.0 236.0 224.0 179.0 138.0

Zrážkové pomery

62.0

sum

117.4

39.0 1749.0

Výskyt

V tab. č. 2 sú uvedené mesačné úhrny zrážok za rok 2005.
Uplynulý rok s úhrnom zrážok 700.8mm môžeme hodnotiť ako
mierne nadnormálny (o 12 % viac ako dlhodobý priemer). Marec
bol extrémne suchý, keď padlo iba 9 % zrážok d.p., ale aj mesiace
január, október, november a december boli chudobné na zrážky.
Naproti tomu mesiace február, apríl, august a september boli
veľmi uplakané s prebytkom zrážok 34 % až 117% nad normál.

Slnečný svit
V roku 2005 Slniečko svietilo len priemerne, a to asi 2053
hodín (tab. č.3), čo je až o 17 % viac ako je dlhodobý priemer
- avšak zaostáva za rekordným rokom 2003. Relatívne najviac
slnečného svitu bolo zaznamenané až v poslednom štvrťroku v
mesiacoch október až december, a to asi o 40 % v priemere viac
ako je dlhodobý priemer. Najviac slnečných hodín (267) bolo v
júni. Niečo pod dlhodobím priemerom (3%) svietilo Slnko iba
v mesiaci august.

Maximálna denná teplota vzduchu

33,9°C

29.7.

Minimálna nočná teplota vzduchu

-15,1°C

9.2., 10.2.

Minimálna nočná prízemná teplota vzduchu

-19,9°C

9.2.

Maximálny denný úhrn zrážok

42,1mm

9.6.

Maximálna výška snehovej pokrývky

11cm

13.2.,14.2.

Počet tropických dní za rok, T max >= 30 °C

9

Počet letných dní za rok, T max >= 25 °C

61

Počet mrazových dní za rok, T min < 0 °C

120

Počet ľadových dní za rok, T max < 0 °C

32

Počet dní so súvislou snehovou prikrývkou

48

Počet dní s hmlou za rok

68

Počet dní s búrkou za rok

23

Počet jasných dní za rok/ pr.d.ob. menšia ako 2 desatiny/

54

Počet zamračených dní za rok/ pr.d.ob. väčšia ako 8 desatín/

109

Dr. Gabriel Szabó
Zdroj: SHMÚ

Veľkonočné svätenie jedál
Ani jedno obdobie v roku nie je tak úzko poprepájané s tradíciami ako práve Veľkonočné sviatky. Viažu sa k nim prastaré
zvyky, ktoré sú spojené s obradmi a obradnými jedlami. Bielou
sobotou sa končí pre kresťanov štyridsaťdňový pôst, kedy sa
prestrú bohaté stoly so šunkou, vajíčkami či údeninami, ktoré

sa dávajú do košíkov, aby ich vo Veľkonočnú nedeľu ráno posvätil v kostole kňaz. Tieto posvätené potraviny sa v rodinách
ešte stále jedávajú ako obradné veľkonočné pohostenie, ktorým sa skončil spomínaný pôst.
(R)
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NA AKTUÁLNU TÉMU

ŠPORT

Ohrozuje nás vtáčia chrípka?

FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

Vtáčia chrípka je vírusové prenosné ochorenie vtákov, hydiny,
prípadne iných zvierat, s ťažkým priebehom, ktoré často končí ich
uhynutím.
Prenos na ľudí je veľmi zriedkavý, najčastejšie pri manipulácii s
chorými, resp. uhynutými zvieratami alebo nedodržaním zásad osobnej hygieny, prípadne vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat. Miestom vstupu vírusu do organizmu
človeka sú ústa, nos a očné spojivky. Vtáčia chrípka sa neprenáša z
človeka na človeka! Od roku 1997 zaznamenali 116 ochorení u ľudí
najmä v Ázii. V Európe sa vyskytlo niekoľko ojedinelých prípadov
u ľudí, ktorí pricestovali z rizikových oblastí. Ohniská vtáčej chrípky vo svete: Thajsko, Vietnam, Kambodža, Indonézia, Filipíny, Čína,
Mongolsko, Rusko, Hongkong. Najnovšie prípady vtáčej chrípky sa
vyskytli v Turecku, Rumunsku a Grécku.
Inkubačný čas, t.j. čas od inﬁkovania po objavenie sa prvých príznakov ochorenia, je priemerne 7 dní, maximálne 10 dní.
Podozrenie na ochorenie spôsôbené vírusom vtáčej chrípky je každé ochorenie s horúčkou 38°C a viac, s kašľom, bolesťami hrdla
alebo s ťažkosťami s dýchaním, ak chorá osoba v predchádzajúcich
desiatich dňoch bola v oblasti s výskytom vtáčej chrípky, kde sa manipulovalo s chorými alebo uhynutými zvieratami.
Hlavným rezervoárom vírusov v prírode sú voľne žijúce vtáky,
najmä vodné vtáctvo - divé kačice, labute, husi.
PREVENCIA:
- nedotýkať sa uhynutých alebo z ochorenia podozrivých vtákov
- oznámiť nález uhynutého vtáka príslušnej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe
- dodržiavať zásady osobnej hygieny
- zabezpečiť chov hydiny a iných druhov vtáctva v uzavretých priestoroch
- zamedziť voľnému pohybu psov a mačiek mimo domácností, dvorov a hospodárstiev majiteľov
Občania sú povinní nahlásiť uhynutie väčšieho počtu domácej hrabavej hydiny (viac ako 5 ks), nález väčšieho počtu vtáctva (viac ako
5 ks) a aj jednotlivých kusov vodného vtáctva na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Košice - okolie (telefón: 055/622 22 67,
fax + odkazovač: 055/622 33 69), prípadne na obecný úrad.

Odporúčania pre cestovateľov, ktorí plánujú návštevu
oblastí, kde bol zaznamenaný výskyt vtáčej chrípky
Pred cestou
Pred cestou do zahraničia: kontaktujte sa s pracoviskami, ktoré informujú o aktuálnom riziku infekcie vírusom vtáčej chrípky. Informácie
podávajú Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného
zdravotníctva a strediská pre cudzokrajné choroby v Bratislave, Košiciach a Martine.
Počas cesty
Vyhnite sa priamemu kontaktu s hydinou, vyhnite sa miestam, kde sa
chová alebo vyskytuje živá hydina, dôkladne dodržiavajte hygienu.
Po návrate domov
Sledujte svoj zdravotný stav počas desiatich dní po návrate z krajiny
s výskytom vtáčej chrípky. Pri objavení sa symptómov ako je horúčka, ťažkosti s dýchaním alebo kašeľ ihneď vyhľadajte lekára.
Praktická rada
Hygienici odporúčajú všetky jedlá z hydiny vrátane vajec a krvi z
hydiny dôkladne uvariť. Varenie vírus likviduje, podmienkou je dosiahnutie najmenej 70° C počas 20 minút. Pri príprave jedla zo surovej hydiny je dôležité umývanie rúk.
(JP)

Rozpisy zápasov a výsledky
DOSPELÍ I.trieda:
2. 4. 2006 15.30 hod.
Čečejovce - Geča
1:0
9. 4. 2006 15.30 hod.
Mokrance - Čečejovce 2:1
16. 4. 2006 16.00 hod.
Čečejovce - Bidovce 2:0
23. 4. 2006 16.00 hod.
Byster - Čečejovce
0:0
30. 4. 2006 16.00 hod.
Čečejovce - Ruskov
1:5
7. 5. 2006 16.30 hod.
Rozhanovce - Čečejovce
14. 5. 2006 16.30 hod.
Čečejovce - Trstené p/H
21. 5. 2006 17.00 hod.
AC Jasov - Čečejovce
28. 5. 2006 17.00 hod.
Čečejovce - Svinica
4. 6. 2006 17.00 hod.
Perín - Čečejovce
11. 6. 2006 17:00 hod.
Čečejovce - Sokoľany
18. 6. 2006 17:00 hod.
Seňa - Čečejovce
Tabuľka po 18. kole
1. Sokoľany
2. Ruskov
3. Bidovce
4. Čečejovce
5. Perín
6. Geča
7. AC Jasov
8. Sady -Byster
9. Trstené
10. Svinica
11. Mokrance
12. Seňa
13. Rozhanovce
14. Valaliky

18 13
18 10
18 10
18 9
17 9
18 8
18 8
18 7
18 7
18 7
18 5
18 5
17 4
18 3

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

3
4
5
5
7
7
8
7
9
10
10
11
9
10

49:18
53:23
37:31
32:27
39:35
34:29
36:34
26:29
24:28
37:47
28:43
27:34
21:53
22:34

41
34
33
31
28
27
26
25
23
22
18
17
16
14

ŽIACI I.trieda - skupina B:
8. 5. 2006 14.00 hod.
15. 4. 2006 14.00 hod.
22. 4. 2006 14.00 hod.
29. 4. 2006 14.00 hod.
6. 5. 2006 14.00 hod.
13. 5. 2006 14.00 hod.
20. 5. 2006 14.00 hod.
27. 5. 2006 14.00 hod.
3. 6. 2006 14.00 hod.
10. 6. 2006 14:00 hod.
17. 6. 2006 14:00 hod.

Skároš - Čečejovce
Čečejovce - Buzica
4:1
Rudník - Čečejovce 2:1
nehrá sa
AC Jasov - Čečejovce
voľný los
Malá Ida - Čečejovce
Čečejovce - Ždaňa
Paňovce - Čečejovce
Sokoľany - Čečejovce
Čečejovce - Tatran Jasov

Aj vaša vkladná knižka mohla
byť zrušená
Máte vo svojej vkladnej knižke zapísané vaše osobné
údaje – meno, priezvisko, adresu, rodné číslo? Ak nie,
ste pravdepodobne majiteľom tzv. anonymnej vkladnej
knižky, ktorá bola zákonom zrušená. Ak si nárok na výplatu zostatku z tohoto zrušeného vkladu v Slovenskej
sporiteľni neuplatníte do 31. decembra 2006, podľa
Občianskeho zákonníka si ho budete môcť uplatniť len
voči štátu. Odporúčame všetkým majiteľom anonymných vkladných knižiek, aby čo najskôr prišli do ktoréhokoľvek obchodného miesta Slovenskej sporiteľne.
Pracovníci banky vám pomôžu vybrať si zo širokej ponuky ﬁnančných produktov, prostredníctvom ktorých sa
výhodne zhodnotia vaše peniaze zo zrušeného anonymného vkladu.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
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OZNAMY

Termíny zberu separovaného odpadu
Od 1.1.2006 sa separovaný odpad, ktorý obsahuje sklo, papier a tetrapaky, bude zbierať v iných termínoch ako odpad
z plastov.
Dátum zberu skla,
papiera, tetrapakov a
kovových obalov

Dátum zberu plastov
(PET-fľaše, fólia, fľaše z
drogérií)

23. máj

30. máj

4. júl

4. júl

22. august

8. august

MODRÁ FARBA: PAPIER (noviny, časopisy, poskladané kartónové krabice)
Prosíme nevhadzujte: väzby kníh, šanóny, špinavý a mastný
papier.
ORANŽOVÁ FARBA: TETRAPAKY, KOVOVÉ OBALY (opláchnuté obaly od mlieka, džúsov, plechovky)
Prosíme nevhadzujte: špinavé konzervy, plechovky od farieb,
a pod.

12. september
3. október

17. október

21. november

21. november

prostriedkov a šampónov, čistá fólia – väčšie kusy)
Prosíme nevhadzujte: fľaše od jedlých a minerálnych olejov,
kelímky.
ZELENÁ FARBA: SKLO (biele aj farebné čisté sklo–etikety
nevadia)
Prosíme nevhadzujte: sklenené črepy, zrkadlá, porcelán, drôtené
sklo.

Naplnené vrecia vyložte ráno do 7:00 hod. v presne stanovený
deň pred svoj dom.
Prípadné zmeny termínov vývozov vám budú oznámené vopred
miestnym rozhlasom.
OcÚ

28. december

Čo do vriec patrí a čo nie?
ŽLTÁ FARBA: PLASTY (čisté PET fľaše – stlačené nohou, s uvoľneným uzáverom alebo bez uzáverov, rôznej farby, fľaše od čistiacich

Demograﬁcké údaje za rok
2005
Počet narodených detí: 20 (8 chlapcov a 12 dievčat)
Počet zomrelých obyvateľov: 20 (13 mužov a 7 žien)
Počet uzavretých sobášov: 12
Počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce:1934

Zoznam narodených v roku 2005
Adam Komjáty, Alexander Bimbo, Samuel Myca, Dušan Dugas, Christopher Turták, Vojtech Jenčík, Michal Magoči, Marko Parobeček, Sandra Nováková, Lea Harbulyáková, Júlia Midová, Klaudia Pelegrinová, Klaudia Cehelníková, Laura Bábi,
Lili Lacková, Kamila Zemanová, Alexandra Jasaňová, Veronika Blénessy, Sandra Kolesárová, Lívia Nová

Zoznam zomrelých v roku 2005
Rudolf Szabó Bartko, Tibor Bimbo, Margita Horňáková, Anton Szabó Bartko, Ernest Vanyo, Michaela Cehelníková, Emília Petriková, Alexej Kutný, Eva Pelegrinová, Július Weiszer,
Ján Peregrin, Alžbeta Endreová, Alžbeta Vilková (najstaršia
obyvateľka obce), Jozef Matesz, Gizela Spišáková, Marcel
Ambriško, Ladislav Kuzder, Alexander Sanislo, Alexander
Székely, Jozef Refor

Najstaršia obyvateľka obce Alžbeta Vilková zomrela
1.10.2005 v nedožitom 98. roku svojho života. V súčasnosti
najstarša obyvateľka obce sa v roku 2005 dožila 92 rokov.
Počet oslávencov okrúhlych narodenín v roku 2006
20 rokov

35

60 rokov

18

30 rokov

39

70 rokov

8

40 rokov

30

80 rokov

7

50 rokov

31

Počet podnikateľov v obci k 31.12.2005:
128 fyzických osôb
25 právnických osôb

Poskytnuté dotácie z rozpočtu
obce na rok 2006
OZ uznesením č. 9/2006 schválilo dotácie z rozpočtu
obce na rok 2006 nasledovne: dotáciu na činnosť pre TJ
Družstevník Čečejovce vo výške 176.000,- Sk, pre Klub
dôchodcov HARANGÓ vo výške 15.000,- Sk a pre MO
CSEMADOK vo výške 10.000,- Sk.
Ďalej schválilo účelové dotácie:
- pre Reformovanú kresťanskú cirkev vo výške 120.000,-Sk na zabezpečenie materiálu, dopravných nákladov a
na samotnú realizáciu pokládky novej podlahy v interiéri
reformovaného kostola v Čečejovciach
- pre Rímskokatolícku cirkev vo výške 110.000,-Sk na
úhradu pohľadávky voči ﬁrme realizujúcej výmenu okien v
rímskokatolíckom kostole v Čečejovciach.
OcÚ

Protipožiarna prevencia
Obecný úrad v Čečejovciach na základe uznesenia
Bezpečnostnej rady Košického kraja č. 2 z 24.3.2006 a
na základe oznámenia Obvodného úradu Košice-okolie oznamuje obyvateľom obce, že na území obce platí
prísny zákaz vypaľovania starej trávy, kríkov, stromov a
zakladania ohňov v prírode. Najmä teraz v jarnom období
hrozí zvýšené nebezpečenstvo nekontrolovaného rozšírenia sa ohňa, ktorého následkom môžu byť nielen škody
na majetku, ale aj ohrozenie ľudských životov.
Zároveň žiadame občanov, aby prázdne plastové fľaše
od minerálok a malinoviek dávali do separovaného zberu
a nespaľovali ich doma, pretože pri ich domácom spaľovaní unikajú do ovzdušia jedovaté plyny.
OcÚ

OcÚ
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