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ČEČEJOVSKÉ KULTÚRNE LETO
Aj tohtoročné letné dni ponúkajú obyvateľom našej obce bohatý kultúrny program v rámci 3. ročníka Čečejovského kultúrneho leta, ktoré vyvrcholí oslavami Dní obce v dňoch 29. a 30.
augusta 2009. Zvyšujúca sa návštevnosť na jednotlivých vystúpeniach tohtoročného kultúrneho leta svedčí o tom, že sa tieto
podujatia postupne udomácňujú medzi obyvateľmi obce. Pozitívom je, že aj kultúrne a spoločenské organizácie na území obce,
predovšetkým MO Csemadok a Klub dôchodcov Harangó, cítia motiváciu pripraviť čoraz kvalitnejšie kultúrne vystúpenia a
nadviazať tak na bohaté tradície ochotníckeho divadelníctva v
obci z minulosti.
Program tohtoročného kultúrneho leta:
 26. 6. 2009 v areáli Základnej školy s materskou školou
Pálenie JÁNSKEHO OHŇA spojené s juniálesom
 4. 7. 2009 v kultúrnom dome
Vystúpenie skupiny NYIRI DUO pre klub dôchodcov
 8. 7. 2009 Zájazd dôchodcov do Egeru (Maďarsko)
 12. 7. 2009 na prírodnom javisku
Vystúpenie country skupiny MONTANA
 19. 7. 2009 na futbalovom ihrisku

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE s
účasťou futbalových družstiev Čečejoviec, Mokraniec, Poproča a Sadov nad Torysou
 25. 7. 2009 na prírodnom javisku
Festival ČEČEJOVCE 2009 za účasti skupín SCHYZOFÉM
(Košice), ROTOR (Miskolc) a KOBRA (Piešťany)
 1. 8. 2009 na futbalovom ihrisku
Nočná súťaž Dobrovoľného hasičského zboru
 2. 8. 2009 na prírodnom javisku
Kultúrny program MO CSEMADOK a KLUBU DÔCHODCOV HARANGÓ
 9. 8. 2009 na prírodnom javisku
Vystúpenie hudobnej skupiny PAVELČÁKOVCI
 16. 8. 2009 na prírodnom javisku
Vystúpenie skupiny JAŠENOVSKÝ 16-TORÁK
 23. 8. 2009 (nedeľa) 11.00 hod. - spoločenské centrum
ŠIKOVNÉ RUKY - výstava ručných prác a sprístupnenie nových exponátov pamätnej izby obce
 29. - 30. 8. 2009 - (sobota, nedeľa) - prírodné javisko
DNI OBCE
-OcÚ-

Spoločné vystúpenie členov speváckej skupiny a folklórnej skupiny MO CSEMADOK 2. augusta 2009 na prírodnom javisku
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UDALOSTI

Žiaci súťažili na Čečejovskom maratóne
20. mája 2009 sa v uliciach našej obce uskutočnil už 11. ročník okresnej súťaže Čečejovský maratón, ktorý pre žiakov základných škôl každoročne organizuje Základná škola s materskou školou v Čečejovciach. Na 800 metrovom okruhu chlapci a dievčatá zo základných škôl z Čane, Čečejoviec, Kysaku, Medzeva, Moldavy nad Bodvou, Ruskova, Sene a zo Slanca si zmerali sily
a vytrvalosť v 3 vekových kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci a 9. ročník. Súťažiaci z našej školy sa ani teraz nestratili. Najlepšie obstál Peter Sanislo, ktorý zvíťazil v kategórii deviatakov.
(R)
Foto: Mirka Pavlinská

Za poznaním do Tatier
Dňa 1.7.2009 sa mladí z Čečejoviec a okolia
vybrali do na jednodňový výlet do Tatier spolu
s rímskokatolíckym kňazom otcom Michalom
Šuškom. Hlavným cieľom bolo spoznať krásy Vysokých Tatier. Cesta začala zo Štrbského Plesa, odkiaľ sme sa vybrali na Popradské
pleso. Kúsok od plesa sa nachádza symbolický
cintorín, ktorý sme tak isto navštívili. Po občerstvení sa začala cesta späť na Štrbské pleso. Vysmiate tváre detí cestou späť určite nenaznačovali únavu, ktorú pociťovali pri výstupe. A tak
aj táto fotografia dokazuje, že mladí z Čečejoviec majú chuť spoznávať krásu našich veľhôr.
Text a foto: Lukáš Macák

Výstava fotografií AMFO 2009

Vo výstavnej sieni Rotunda v Košiciach na Zbrojničnej 6, sa dňa 24. júna konala vernisáž krajskej výstavy amatérskej fotografie AMFO 2009. Zúčastnilo jej takmer 70 návštevníkov nielen z Košíc, ale aj z Rožňavy a Spišskej Novej Vsi, ktorí si
mohli pozrieť viac ako 160 fotografií od 82 autorov.
Na výstave prezentovali svoje práce aj dvaja fotografi z Čečejoviec – Mgr. Jozef Pira a Lukáš Macák. Vynikajúci úspech dosiahol Lukáš Macák, ktorý
za svoje fotografie Žite
ako deti svetla a Nádej
získal vo svojej kategórii
do 16 rokov hlavnú cenu
a svojimi fotografiami
bude reprezentovať náš
kraj na celoštátnej súťaži AMFO, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra v Banskej Bystrici.
(JP)
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Foto: Mgr. Jozef Pira
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Fotografia Žite ako deti svetla

UDALOSTI

Oslavy Dňa matiek
Podobne ako po iné roky, aj tento rok zorganizovala obec pre matky v dôchodkovom veku oslavy Dňa matiek, ktoré sa konali 6.
mája 2009 v kultúrnom dome. V emotívne ladenom príhovore starosta obce Štefan Magoči vyzdvihol jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky v rodine ako aj spoločnosti. Príjemným osviežením podujatia bolo vystúpenie žiakov základnej školy s materskou
školou, ktorí slovom, hudbou a tancom pohladili srdcia všetkým matkám. Ako prejav úcty boli všetky matky obdarované karafiátom.
-OcÚ-

Druhé Turíce v našej farnosti
25. júna sa naša farnosť prebudila do ozaj prekrásneho dňa. Akoby nie, veď máme
druhé Turíce. Síce nie doslova, nakoľko ozajstné Turíce slávime na 50. deň po Veľkej
noci, ale výraz používame preto, lebo 66 mladých ľudí našej farnosti očakáva prisľúbeného Ducha Svätého vo sviatosti kresťanskej dospelosti, v birmovaní.
O čom je sviatosť birmovania v
katolíckej Cirkvi?
Táto sviatosť je v úzkom spojení so sviatosťou krstu a s Eucharistiou, nakoľko aj tieto patria medzi sviatosti, ktorými sa uskutočňuje plné začlenenie sa do cirkvi.
Krstom sa pokrstený stáva členom
Cirkvi (nedá sa „odkrstiť“), sviatosťou birmovania sa pričleňuje dokonalejším spôsobom k tajomnému
Telu Kristovmu. Birmovanie posilňuje účinkovanie milostí získaných v krste a obdarováva osobitnou silou Ducha Svätého, ktorá pobáda pobirmovaného svedčiť o Kristovi aj obranou viery. Birmovanie spolu s krstom a Eucharistiou predpokladá a prehlbuje proces pripodobňovania sa Kristovi.
Birmovaním získavame Turíčnu milosť – dary Ducha Svätého. Cirkev tieto milosti v liturgických čítaniach pripodobňuje tým zvláštnym milostiam, ktoré Dvanásti (apoštoli) obdržali v deň Turíc. V birmovaní Duch Svätý „zostupuje“ na pokrstených, aby doviedol k plnosti to, čo už neodvolateľne daroval v krste. Osobitným ovocím tejto sviatosti je dar zrelej viery, ktorú Duch nám vlieva vo svojej nekonečnosti.
Dúfam, že znak daru
Ducha Svätého bude
pobádať k tomu, aby sa
viera neprežívala ako
individuálna záležitosť
pri vydávaní svedectva.
Meno zaväzuje. Meno
získané v krste, i zvolené pri birmovke...
Michal Šuško
farár
Foto: Mgr. Jozef Pira
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Z histórie obce

Známka s pečiatkou
obce z r. 1900
Na internetovej filatelistickej aukcii
sa podarilo získať vzácny exponát pochádzajúci z našej pošty - poštou prešlú známku Maďarskej kráľovskej pošty v nominálnej hodnote 4 halierov,
na ktorej je otlačok pečiatky poštového úradu v Čečejovciach (CSÉCS)
z 20. mája 1900. Škoda len, že list,
z ktorého bola táto doteraz najstaršia
známa poštová známka s pečiatkou
Čečejoviec odlepená, sa nezachoval.
Adresu, kam bol list so známkou zaslaný, preto nepoznáme. Poštovné od
1.1.1900 bolo za zásielky do hmotnosti 20 gramov v rámci okruhu podacej
pošty 6 halierov, mimo okruh pošty do
vzdialenosti 10 míľ (75, 859 km) 10
halierov. Na liste muselo byť preto nalepených viac známok.
(JP)
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ČEČEJOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2009

Zájazd dôchodcov do Egeru

Country skupina Montana

Dňa 19. júla 2009 v rámci Čečejovského kultúrneho leta 2009 sa na
miestnom futbalovom ihrisku konal futbalový turnaj o pohár starostu obce
Čečejovce, na ktorom súťažili futbalisti Čečejoviec, Mokraniec, Poproča, a
Sadov nad Torysou. Víťaznú trofej si opäť odniesli futbalisti Poproča, naši
skončili na 3. mieste.
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ČEČEJOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2009

Spevácka skupina MO CSEMADOK Čečejovce

Spevácka skupina Klubu dôchodcov Harangó Čečejovce

Folklórna skupina MO CSEMADOK Čečejovce

Členky hudobnej skupiny Pavelčákovci

Autori fotografií na dvojstránke: Lukáš Macák a Július Pelegrin
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Čečejovce
V prvý augustový víkend zorganizovali dobrovoľní hasiči našej obce atraktívnu nočnú súťaž, ktorá sa začala zapálením Plameňa priateľstva požiarnych družstiev pred miestnou požiarnou zbrojnicou. Štafetovým behom po celej obci si ju odovzdali vybraní členovia všetkých 9 súťažiacich družstiev. Tento symbolický beh vyústil do zapálenia vatry na miestnom futbalovom ihrisku, čím sa začala nočná súťaž v dvoch disciplínach. V nočnej naberačke zvíťazilo družstvo z Ploského s časom 9,61 sek. pred družstvami z Komároviec a Vtáčkoviec. Naše ženy dosiahli čas 12,37 sek. Nasledovala disciplína požiarneho útoku, kde dominoval jasný favorit súťaže,
družstvo z Vtáčkoviec s časom 22,50 sek. pred družstvami z Komároviec a Nižného Lánca. Naše ženy predviedli útok s vynikajúcim
časom 25,04 sek. Po zrátaní časov z oboch disciplín sa počas pôsobivého ohňostroja vyhodnotili družstvá, ktoré prebrali putovný pohár starostu obce. V 1. ročníku ho v kategórii mužov prevzalo družstvo z Vtáčkoviec a v kategórii žien naše dobrovoľné hasičky. Naše
ženy by obstáli aj v kategórii mužov, kde by sa v kombinovanom
hodnotení umiestnili na 4. mieste so stratou iba 0,48 sek. za družstvom mužov z Nižného Lánca na 3. mieste. Najpútavejším momentom večera bola ukážka akcieschopnosti miestneho historického požiarnického vozidla, predvedená práve našimi dobrovoľnými hasičkami, po ktorej uznanlivo prikyvovali a hlasným potleskom odmenili naše ženy aj rozhodcovia a družstvá.
Viac ako spomenutiahodná je účasť našich žien na okresných ligových súťažiach. Po prvej súťaži v Beniakovciach, kde sa časom
28,91 sek. umiestnili na piatom mieste, prichádzalo neustále zlep-

šovanie. V Háji sa
časom 26,84 sek.
umiestnili na druhom mieste a 5.
júla v Chrastnom
stanovili v kategórii žien tohtoročný rekordný
čas ligy – 24,03
sek., čím vyhrali danú ligovú súťaž a prebrali vedúce postavenie v
tabuľke.

Príprava základne pred druhým požiarnym útokom na
súťaži v Chrastnom

V programe ligy ostáva už len finálová súťaž 20. septembra, kde
majú naše ženy veľkú šancu získať titul Majsteriek nášho okresu.
Najlepšie umiestnené družstvá v lige postupujú na súťaž východoslovenskej hasičskej ligy, ktorá sa bude konať 27. septembra v Šuňave. Okrem ligovej súťaže sa ženy DHZ Čečejovce zúčastňujú aj
na pohárových súťažiach, kde dosahujú taktiež výborné umiestnenia. Osobitne sa konalo okresné kolo v Kecerovciach, odkiaľ si so
stratou 5,23 sek. na víťazov odniesli pohár “len“ za druhé miesto a
nepostúpili tak do krajského kola v línii vyraďovacích súťaží, s postupom až na majstrovstvá Slovenska.
Napriek tomu sa tento rok zdá byť pre naše ženské družstvo zázračným, nakoľko v konkurencii silnejších strojov dosahujú spomenuté výsledky s oveľa slabším motorom. Tu sa vytvára priestor
aj pre vašu pomoc, posunúť náš Dobrovoľný Hasičský Zbor na
vyššiu úroveň, a to niekoľkými spôsobmi - priamym darovaním
časti výbavy potrebnej v požiarnickom športe alebo jednoduchým
finančným príspevkom v rámci verejnej zbierky, ktorá sa koná od
15.06. do 15.09. Tieto financie sú viacúrovňovo kontrolované,
zbierajú sa na účte neziskovej organizácie FIT-KLUB RAY, ktorá
nám ich po ukončení zbierky v plnej výške odovzdá vo forme potrebného vybavenia pre požiarnický šport.
Veríme, že sa ženám DHZ Čečejovce a vôbec celému zboru bude
dariť aj naďalej niesť dobré meno našej obce.

Pýchou nášho dobrovoľného hasičského zboru sú nielen šarmantné požiarničky,
ale je ňou aj muzeálny exponát z roku 1951 - Praga RN „Barborka“

Text a fotografie: Miroslav Kováč

Hasičky prijal starosta obce

FIT-KLUB RAY, občianske združenie
v spolupráci s Fórom Donorov
a DHZ Čečejovce

Vynikajúce výsledky ženského družstva DHZ Čečejovce
na súťažiach ocenil aj starosta obce Štefan Magoči na prijatí družstva v zasadačke obecného úradu 19. júna 2009,
kde sa hasičkám poďakoval za vzornú reprezentáciu obce a
zároveň im poprial mnoho ďalších úspechov. -OcÚ-

organizujú

VEREJNÚ ZBIERKU ZA ÚČELOM PODPORY
DHZ ČEČEJOVCE V POŽIARNICKOM ŠPORTE
“Podporiť dobrú vec je také jednoduché!
Prispejte zaslaním darcovskej SMS správy“
Zašlite SMS (len zo sietí Orange Slovensko, a.s., T-Mobile Slovensko, a.s.)
v tvare

DMS HASICI
na skrátené číslo 877
Prispejete tým na podporu športu Dobrovoľného Hasičského Zboru obce
Čečejovce. Cena Darcovskej SMS správy je 1 € / 30,1260 Sk.
Projekt trvá od 15.6.2009 do 15.9.2009. Počet SMS nie je obmedzený.
Viac informácií o Projekte DMS HASICI nájdete na www.darcovskasms.sk
Verejná zbierka povolená na základe súhlasu Ministerstva Vnútra SR.
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FUTBAL

Zmeny vo vedení futbalového klubu
TJ Družstevník Čečejovce oznamuje športovým fanúšikom ako aj širokej verejnosti, že nastala
zmena vo vedení futbalového klubu (FK). Nový výkonný výbor (VV) pozostáva z predsedu Ing. Jozefa Juhása, tajomníka Ing. Marcela Hintoša a členov VV Petra Dieneša a Oskára Juhása. Ďakujeme
p. Ladislavovi Dorákovi, dlhoročnému predsedovi FK, za jeho obetavú a v mnohých prípadoch neľahkú prácu a prajeme veľa ďalších úspechov. Novému vedeniu taktiež želáme veľa pracovného elánu ako aj úspechov v tejto aj pre futbal neľahkej dobe.
Futbalový klub tohto roku nečakane navždy opustil bývalý hráč a neskôr aj dlhoročný funkcionár Ján Vaňo, aj touto cestou mu patrí pocta za všetko, čo pre klub ako aj obec vykonal.
TJ Družstevník Čečejovce ďakuje všetkým fanúšikom za povzbudzovanie mužstiev v ročníku 2008/2009 ako aj sponzorom, ktorých je žiaľ zatiaľ iba minimálny počet, za vecné dary ako je napríklad nová tabuľa na striedanie hráčov (Ján
Krcho), plastové okná (Ladislav Budai) a pevne veríme, že podnikateľských subjektov, ktorí budú chcieť pomôcť futbalu,
bude len a len pribúdať. Rozlosovanie nového súťažného ročníka 2009/2010 ako aj súpisku hráčov nájdete na zrekonštruovanej nástennej tabuli pri pohostinstve pub u Evky.
Ing. Marcel Hintoš
Turnajové umiestnenia družstva dospelých
tajomník FK
Paňovce 12.7.2009
1. FK Čečejovce
Výsledky jesennej časti súťaží 2008/2009
2. FK Mokrance
3. FK Paňovce
I. trieda dospelí
4. FK Veľká Ida
Poproč - Čečejovce 6:2, Čečejovce - Valaliky 5:1,
Čečejovce 19.7.2009 - o pohár starostu obce
Paňovce - Čečejovce 0:2, Čečejovce - Koš. Olšany 1:1,
1. FK Poproč
Geča - Čečejovce 2:1, Čečejovce - Svinica 6:2, Ďurkov
2. FK Mokrance
- Čečejovce 2:1, Čečejovce - Malá Ida 4:2, Seňa 3. FK Čečejovce
Čečejovce 5:1
4. FK Sady nad Torysou - Byster

Konečná tabuľka
1. Poproč
2. Veľká Ida
3. Kokšov-Bakša
4. Ďurkov
5. Seňa
6. Trstené p/H
7. Geča
8. Paňovce
9. Malá Ida
10. Čečejovce
11. Svinica
12. Valaliky
13. Perín
14. Koš. Olšany

26 19
26 21
26 17
26 12
26 10
26 11
26 9
26 9
26 9
26 9
26 9
26 8
26 8
26 6

7
1
5
2
5
2
5
4
3
3
3
5
3
2

0
4
4
12
11
13
12
13
14
14
14
13
15
18

95:26
74:21
59:29
57:63
28:33
40:54
45:40
43:59
42:52
49:61
60:77
42:53
43:73
39:75

64
64
56
38
35
35
32
31
30
30
30
29
27
20

II. trieda žiaci sk. „B“
Drienovec - Čečejovce 2:2, Čečejovce - Paňovce 2:1,
Čečejovce - Malá Ida 3:0, Čečejovce - Mokrance 2:1,
AC Jasov - Čečejovce 6:0

Konečná tabuľka
1. AC Jasov
2. Buzica
3. Tatran Jasov
4. Paňovce
5. Drienovec
6. Malá Ida
7. Čečejovce
8. Mokrance

14 12
14 10
14 8
14 5
14 5
14 5
14 4
14 0

0
0
2
3
2
2
4
1

2
4
4
6
7
7
6
13

46:13
60:20
43:24
28:39
43:40
20:44
18:30
16:64

36
30
26
18
17
17
16
1

Rozpis zápasov jesennej časti súťaží
2009/2010
Súťaž dospelých (I. trieda)
9. 8. 2009 16.30 Svinica - Čečejovce 3:5
16. 8. 2009 16.00 Kalša - Čečejovce
0:0
23. 8. 2009 16.00 Čečejovce - Valaliky
30. 8. 2009 16.00 Veľká Ida - Čečejovce
6. 9. 2009 15.30 Čečejovce - Byster
13. 9. 2009 15.30 Ruskov - Čečejovce
20. 9. 2009 15.00 Čečejovce - Paňovce
27. 9. 2009 15.00 Kokšov-Bakša - Čečejovce
4. 10. 2009 14.30 Čečejovce - Geča
11. 10. 2009 14.30 Malá Ida - Čečejovce
18. 10. 2009 14.00 Čečejovce - Ďurkov
25. 10. 2009 14.00 Trstené p. H. - Čečejovce
1. 11. 2009 13.30 Čečejovce - Seňa
8. 11. 2009 13.30 Čečejovce - Svinica
Súťaž žiakov (II. trieda, skup. „B“)
22. 8. 2009 14.00 Čečejovce - Roma Moldava
29. 8. 2009 14.00 Sokoľany - Čečejovce
5. 9. 2009 14.00 Čečejovce - Malá Ida
12. 9. 2009 14.00 Drienovec - Čečejovce
19. 9. 2009 14.00 Čečejovce - Buzica
26. 9. 2009 14.00 Mokrance - Čečejovce
3. 10. 2009 14.00 Čečejovce - Seňa
10. 10. 2009 14.00 Tatran Jasov - Čečejovce
17. 10. 2009 14.00 Čečejovce - Paňovce

7
Čečejovské noviny 2/2009

OZNAMY

Samospráva obce Čečejovce Vás srdečne pozýva na

OSLAVY DNÍ OBCE
v dňoch 29. - 30. augusta 2009
na prírodnom javisku v Čečejovciach na Kostolnej ul. č. 1 s týmto programom:
29. augusta 2009 (sobota)
18.10 Pietny akt pri Pomníku padlých
18.20 Otvorenie osláv - prírodné javisko
18.35 Slávnostný príhovor
18.45 Odovzdanie ocenení obce
19.00 Operetný Galakoncert
21.00 Ohňostroj
22.00 Diskotéka
30. augusta 2009 (nedeľa)
10.30 Bohoslužba - sv. Hubert - rímskokatolícky kostol
15.30 Otvorenie súťaže o cenu starostu obce vo varení
16.00 Kultúrny program ZŠ s MŠ Čečejovce
16.30 Detské súťaže
17.20 Vystúpenia speváckych a folklórnych skupín MO CSEMADOK z Debrade, Janíka,
Čečejoviec a Klubu dôchodcov Harangó z Čečejoviec
18.20 Vyhodnotenie súťaže o cenu starostu obce vo varení
18.35 Vystúpenie hostí z Maďarska „MATYI ÉS A HEGEDŰS“
19.30 Vystúpenie hudobnej skupiny SENZUS
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Počas osláv 30. augusta 2009 v areáli prírodného javiska deti budú mať k dispozícii detské
športové a relaxačné zariadenia.

A ide sa fotiť!

POĎAKOVANIE
Starosta obce touto cestou ďakuje firme VRADOR,
s.r.o. Čečejovce za sponzorovanie materiálu na opravu
parkových lavičiek. Toto sponzorovanie je o to cennejšie, že sa realizovalo v dobe, keď celá spoločnosť, vrátane samospráv miest a obcí, zápasí s hospodárskou
a finančnou krízou.
Štefan Magoči
starosta obce

Oznam pre chovateľov hovädzieho
dobytka a ošípaných
V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti je chovateľ povinný nahlásiť zabíjanie hovädzieho dobytka a ošípaných na súkromnú domácu spotrebu na
Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Košice - okolie apoň 1 pracovný deň vopred, a to buď:
- telefonicky na č. 055/622 22 67, 055/460 20 42,
- faxom na č. 055/622 33 69, 055/460 20 42,
- e-mailom na rvskso@svssr.sk alebo
- osobne na Kukučínovu ul. č. 24 v Košiciach alebo na
Hviezdoslavovu ul. č. 1 v Moldave nad Bodvou.

Kto by nemal doma nejaké staré rodinné zábery, ktoré
si z času na čas rád pozrie, prípadne ukazuje svojim
deťom a vnúčatám, ako kedysi vyzeral. Nemenej zaujímavé sú aj skupinové fotografie, pri prezeraní ktorých sa vynárajú spomienky na spoločné zážitky s ľuďmi, s ktorými sme sfotení. A takéto zábery sú tým zaujímavejšie, čím dlhší čas uplynie od ich zhotovenia. V rámci obce sa pokúsime zrealizovať nápad na zhotovenie série spoločných fotografií o jej obyvateľoch, ktoré by boli aj zrkadlom dnešnej doby pre generácie,
ktoré prídu za nami. Záleží od každého obyvateľa obce, či ponúkanú šancu využije. A môžem prezradiť, že sa ráta aj s využitím
zaujímavých skupinových fotografií pri zhotovení nástenného kalendára obce.
Kde a kedy sa bude fotiť?
S fotením sa začne v nedeľu 30. augusta 2009 na dňoch obce
(v prípade priaznivého počasia), a to najprv po bohoslužbe v r.
k. kostole okolo 12.00 hod., potom poobede v čase od 15.30 do
18.00 hod., vždy pred pomníkom padlých.
Ďalšie termíny a miesta fotografovania, ktoré bude prebiehať až
do konca jesene, budú postupne vhodným spôsobom zverejňoJ. Pelegrin
vané.

INZERCIA
Predám pekný zachovalý žltý gauč rozkladací za 40 € (pôvodná

MVDr. Štefan Karahuta, regionálny veterinárny lekár

cena 8.700,-). K tomu pridám periňák svetlý.
Čečejovské noviny, noviny vydávané samosprávou obce Čečejovce 4-krát ročne. Výtlačok je nepredajný.

0903 678 918
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