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Akí vstupujeme do nového
tisícročia?
Máme za sebou prvé dni a mesiace nového roka a nového
milénia. Napriek tomu, že už premýšľame o tom, čo nás čaká
v nasledujúcich dňoch, mesiacoch a rokoch, určite ešte dlho budú
v našich mysliach rezonovať udalosti minulého storočia. Storočia,
v ktorom sa sled udalostí dramaticky zrýchlil. Priznajme si, že
vývoj posledných desaťročí väčšinu z nás aj prekvapil a zastihol
nepripravených na takéto dramatické zmeny. Tieto zmeny sa
dotkli rovnako aj obyvateľov našej obce, z ktorých mnohí
pociťujú sklamanie, že sa nenaplnili ich očakávania.
Je veľmi ťažké po desaťročiach čierno-bieleho videnia sveta
zvyknúť si na skutočnosť, že niektoré veci okolo nás sú oveľa
zložitejšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Nie je preto
prekvapením, že ľudia spoliehajúc sa na to, že im predtým stále
niekto presne povedal, čo kedy a ako majú urobiť, hľadajú aj
v dnešnej dobe tzv. „vodcov“, ktorí ponúkajú jednoduché a
okamžité riešenia, ktoré žiaľ neexistujú. Nezaškodí preto viac
obozretnosti, než uveríme takýmto samozvaným populistickým
vodcom, vyskytujúcim sa na všetkých úrovniach. Nimi
proklamovaná cesta totiž väčšinou nikam nevedie, tobôž nie k
úspechu. Zodpovednosť za svoj vlastný osud totiž nesieme sami a
vo veľkej miere závisí iba od nás samých.
V poslednom období sme však svedkami aj ďalšieho
negatívneho javu - duchovné hodnoty, ktoré by mali stáť na
prvom mieste pri hodnotení každého človeka, sa akoby dostávali
do úzadia, čo nie je práve lichotivým obrazom našej spoločnosti.
Príčin je určite viac. Napr. pri tvorbe morálky spoločnosti sa
negatívne odrážajú príklady morálneho zlyhania mnohých
jednotlivcov. Nepochybne však väčšina občanov je pracovitá aj
morálna a čestná, čo dáva nádej, že tento negatívny trend sa podarí
obrátiť. A to je naša najväčšia devíza, s ktorou vstupujeme do
nového tisícročia.
(R)

Pesimista sa sťažuje na nepriaznivý vietor,
optimista čaká, až sa zmení na priaznivý,
realista prispôsobí plachty.

Odhalenie pamätníka
III. MILÉNIA
Sú okamihy, ktoré sú neopakovateľné nielen
v živote jednej generácie, ale mnohých po sebe
idúcich generácií. Nepochybne za takýto okamih je
možné považovať aj prelom dvoch tisícročí, ktorého
svedkami sa nám pošťastilo byť. Myšlienka na
zanechanie niečoho pozoruhodného, čo vydá
svedectvo o nás pre budúce generácie, viedla aj
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
k rozhodnutiu o postavení Pamätníka III. MILÉNIA,
do ktorého sa uloží písomný odkaz.

pokračovanie na strane 2
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UDALOSTI
pokračovanie zo strany 1

Odhalenie pamätníka
III. MILÉNIA
Lokalita na umiestnenie pamätníka
pri pomníku
obetiam I. a II. svetovej vojny bola akoby na tento účel
predurčená, pretože je prakticky vstupnou bránou do našej
obce. Pri výbere materiálu pomníka v prospech žuly
hovorila jeho trvácnosť. A prečo sa zvolil tvar pyramídy?
Pretože práve pyramída je považovaná za symbol
nadčasovosti.

Slávnostný program sa začal recitáciou básní v podaní
Zuzany Dorákovej, po ktorej pracovníčky obecného úradu
Edita Dringušová a Eva Turóczyová v slovenskom a
maďarskom jazyku privítali a v krátkosti oboznámili
prítomných s motívom stavby pamätníka. Z úst starostu
obce Štefana Magočiho potom mohli vypočuť celý text
odkazu v slovenskom aj maďarskom jazyku, ktorý bol
deň predtým uložený do uzavretej oceľovej tuby.
V kultúrnej časti programu Monika Vraštiaková za
doprovodu Rity Fazekasovej zaspievala pieseň Ave
Maria.

Na osadenie pripraveného pamätníka prichádzal do
úvahy jediný dátum, a to 1. január 2001. Vloženie
pripraveného písomného odkazu v slovenskom a
maďarskom jazyku, ako aj 14 grafických obrázkov
z rôznych častí obce do oceľovej tuby vykonal starosta obce
dňa 31. decembra 2000 za prítomnosti poslancov OZ
v zasadačke obecného úradu.

K otvoreniu slávnostného aktu osadenia a odhalenia
pamätníka došlo 1. januára 2001 so začiatkom o 11. 30 hod.,
keď sa po skončení bohoslužieb v oboch kostoloch veriaci
presunuli na miesto učenia, ku ktorým sa pripojili ďalší
občania našej obce. Podľa odhadu sa slávnosti zúčastnilo
asi 700 až 800 obyvateľov.

Oceľová tuba s odkazom bola vložená starostom obce
do otvoru v betónovom základe, na ktorý sa nasadil
oceľový plášť, ktorý bol následne privarený ku
základovým rúrkam. Napokon sa na svoje miesto nasadil
pripravený pomník, ktorý ako nemý svedok našej doby
bude čakať jedno storočie, aby 1. januára 2101 odkryl
svoje tajomstvo pre vtedajšiu generáciu. Akí ľudia asi
budú žiť o 100 rokov? Budú uznávať rovnaké duchovné a
materiálne hodnoty života ako my? V čom budú iní?
Nikto z nás to asi nevie povedať.
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Slávnostné zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Pri príležitosti 10. výročia
vzniku samospráv sa dňa
28.12.2000
v miestnom
kultúrnom dome uskutočnilo
slávnostné
zasadnutie
Obecného zastupiteľstva, na
ktorom starosta obce vo
svojom príhovore zhodnotil
prácu Obecného zastupiteľstva
za uplynulých 10 rokov a
naznačil ďalšie smerovanie
samosprávy do budúcna.
Zároveň ocenil tých občanov a poslancov OZ, ktorí sa
najviac pričinili o napredovanie obce za posledných 10
rokov.
Pamätnú plaketu za zásluhy o výstavbu a rozvoj obce
na základe uznesenia OZ udelil : Bartolomejovi Czakóovi,
Beňadiktovi Fatľovi, Štefanovi Godočovi, Ondrejovi
Kováčovi, Gellértovi Laczkóovi, Ing. Františkovi
Palenčárovi, Pavlovi Szabó-Bartkovi, Vojtechovi SaboBartkovi, Ladislavovi Sanislovi, Štefanovi Szepesimu,
Igorovi Sokolovskému, Ondrejovi Szekerešovi, Ľudovítovi
Szekerešovi, Štefanovi Szekeresovi, Ing. Jánovi Šoltésovi,
Františkovi Švábovi st., Ladislavovi Vargovi, Jozefovi
Vargovi, Imrichovi Vavrekovi, Ondrejovi Vavrekovi,
Mikulášovi Vranaymu a Antonovi Urgáčovi.
Pri tejto príležitosti udelil poslancom OZ a VDPD
Štefanovi Kocsisovi – dekanovi Rímsko-kat. cirkvi, Mgr.
Tímei Géresi – duchovnej Reformovanej cirkvi a
Ladislavovi Godočovi – predsedovi DPO cenu starostu
obce.
Zasadnutie sa nieslo v slávnostnom duchu, k čomu
prispeli aj študentky Zuzana Doráková, Rita Fazekasová,
Ivana Vilková a Monika Vraštiaková svojím kultúrnym
programom.
Ocenení po ukončení zasadnutia sa stretli na
slávnostnej recepcii, ktorá sa konala v zasadačke
Obecného úradu.
(R )

Vianočný trh
Dňa 15. decembra 2001 sa v miestnom kultúrnom
dome uskutočnili už tradičné vianočné trhy, bez ktorých
by si už mnohí naši občania ťažko vedeli predstaviť
predvianočnú atmosféru v našej obci. Niektorí
obchodníci, ponúkajúci široký sortiment tovaru, sa tu radi
vracajú z roka na rok, pretože si tu už získali svojich
stálych zákazníkov, ktorých nechcú sklamať. Medzi
takých je možné zaradiť aj firmu Floracentrum z Košíc,
ktorej predajný stánok so širokým sortimentom semien a
potrieb pre záhradkárov aj tento rok patril
k najnavštevovanejším. Zákazníci si tu mali možnosť
vybrať aj z pomerne širokého výberu odevov a textilných
výrobkov, vianočných výzdob, ako aj prútených
výrobkov.
(R)

Privítanie nového roka
Veľká časť obyvateľov našej obce si nenechala ujsť
príležitosť privítať nové tisícročie v atmosfére
silvestrovských osláv, ktoré zorganizovala obec
v športovom areáli pri pomníku padlých. Hneď na
privítanie účastníci obdržali šampanské a lístok do
tomboly. Čakal ich kultúrny program, v rámci ktorého
vystúpila hudobná skupina NYIRI DUO a ženská
spevácka skupina MO Csemadoku.
Napriek tomu, že ortuť teplomera neklesla na úroveň
spred roka, príjemné sálavé teplo horiacej vatry na
nadvorí areálu lákalo ľudí, aby si z času na čas odskočili
zohriať sa. Ako sa blížila polnoc, tak gradovala aj
nálada prítomných. Snáď jediným rušivým momentom
boli neustále vybuchujúce petardy a delobuchy, ktoré
našťastie nespôsobili žiadne zranenie.
Vyvrcholenie osláv prišlo po polnoci, keď sa
rozozvučali zvony obidvoch kostolov a spustil sa
nádherný ohňostroj v réžii Ing. Eduarda Weiszera. A
nielen nádherný, ale aj prvý v 3. miléniu. Následne na to
starosta obce v krátkom prejave pozdravil prítomných,
ktorým poprial všetko najlepšie v novom roku a novom
tisícročí.
(R)
(RR)

OZNAMY
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Hrozí nám globálne
oteplenie?

Z dejín obce
Súčasná podoba erbu obce je takmer identická s erbom, ktorý
bol v roku 1839 schválený heraldikmi a jeho originál je
uložený v Budapešti. Menej sa však vie o pečati obce,
ktorou v minulosti boli opatrené dôležité úradné listiny obce.
Až donedávna neboli známe žiadne dokumenty, na ktorých
sa zachoval voskový otlačok pečate. Po usilovnom pátraní
v košických archívoch sa podarilo objaviť niekoľko takých
dokumentov. Potvrdil sa predpoklad, že podobne ako erb, aj
pečať obce pochádza z roku 1839.
V strede pečate sa nachádza reliéf erbu, pod ktorým je
uvedený rok 1839. Okolo erbu je nápis „CSECS
HELLYSEGE PETSETTYE“.
(JP)

V posledných rokoch sme stále častejšie svedkami
predtým nevídaných javov v spojitosti s počasím aj u nás.
Výnimočne dlhotrvajúce suchá, extrémne vysoké teploty,
neobvykle teplé zimy a prírodné katastrofy (napr. záplavy)
nie sú ničím výnimočným. Klimatické zmeny podobného
charakteru sú často spájané s globálnym oteplením
(oteplenie zemegule). Povedzme si stručne, čo je príčinou
tohto úkazu.
Slnečná energia dopadá na Zem vo forme žiarenia, časť
ktorého je atmosférou a povrchom Zeme odrazená späť do
vesmíru, avšak vačšia čast žiarenia atmosférou prechádza a
je pohltená zemským povrchom. Zem sa tejto energie
zbavuje tým, že ju vyžaruje späť do vesmíru vo forme infračerveného žiarenia, ktorého väčšina je pohltená tzv.
„skleníkovými plynmi“ v atmosfére, pozostávajúcimi
z vodnej pary, kysličníka uhličitého (CO 2) a iných
prirodzených plynov. Skleníkove plyny zabraňujú tomu, aby
energia zo zemského povrchu priamo prenikla do vesmíru,
čím vlastne chránia Zem pred prudkým ochladením.
Koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére bola po
milióny rokov v rovnováhe. Táto rovnováha sa začala
narúšať až vypúšťaním neúmerne veľkého množstva CO2,
vznikajúceho pri spaľovaní fosilných palív (uhlie, ropa,
zemný plyn), čo spôsobuje otepľovanie našej atmosféry.
Toto ľudstvom spôsobené oteplenie môže viesť podľa
odborníkov ku zvýšeniu priemernej teploty vzduchu do roku
2030 o 3°C, čo by mohlo mať tragické následky v podobe
nedostatku jedla (ako dôsledok sucha), horúčav, častejších
požiarov, záplav, straty zdrojov pitnej vody, a pod.
Topenie ľadovcov a tepelné zväčšovanie objemu
morskej vody môže spôsobiť nárast morskej hladiny a
ohrozenie nízko ležiacich prímorských oblastí a delty riek
zatopením.
Dnes už existujú možnosti, ako tento nepriaznivý proces
zastaviť, a to hlavne podporovaním opatrení na znižovanie
emisií skleníkových plynov. Nie je ich však možné
realizovať bez informovania verejnosti a podpory zo strany
politikov. Zdá sa však, že zatiaľ najviac chýba politická
vôľa na celom svete na zmenu súčasného vývoja, pretože
ekonomické záujmy úzkych kruhov spoločnosti sú silnejšie,
ako záujmy nielen nás, ale i nasledujúcich generácií. V
minulosti podnebie ovplyvňovalo ľudské osudy - dnes ľudia
ovplyvňujú podnebie.
(JP)

Burza starožitností
Dňa 17. februára 2001 sa v areáli miestneho kaštieľa už
po siedmy raz uskutočnila burza starožitností a kuriozít
zorganizovaná košickým starožitníctvom Antik BAZÁR &
LinART. Tieto burzy, ktoré nadviazali na tradíciu podobných
akcií z minulého roka, prilákali do našej obce obchodníkov a
zberateľov starožitností nielen z Košíc a okolia, ale aj zo
vzdialenejších miest Slovenska, o čom svedčil aj neobvykle
veľký počet zaparkovaných áut pozdĺž Kostolnej ulice až po
kalvínsky kostol.
Predajcovia mali možnosť ponúkať svoj tovar na predaj
v priestoroch budovy kaštieľa ako aj na jeho nádvorí. Sortiment
bol neuveriteľne široký; nechýbali obrazy, starý nábytok, staré
hodiny, svietniky, knihy, pohľadnice, mince, rôzne kovové,
sklenené, porcelánové a drevené predmety z výbavy starých
domácností, hračky, prútené výrobky, a ďalšie zaujímavosti.
Pre zberateľov to bola okrem nákupu aj príležitosť na
nadviazanie kontaktov s ďalšími zberateľmi, pre obchodníkov
na získanie klientely, pre vlastníkov predmetov zberateľského
záujmu na prilepšenie si svojej finančnej situácie ich predajom
a pre obec príležitoť na zviditeľnenie sa v pozitívnom zmysle.
Milovníci starožitností sa najbližšie stretnú na rovnakom
mieste 17. marca 2001 v čase od 900hod. do 1300hod. ( R )
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE
Z činnosti DPO

Miestna organizácia
Csemadoku
Miestna organizácia Csemadoku bola v obci založená
v roku 1949 a v súčasnosti má okolo 110 členov. Pri
miestnej organizácii funguje v súčasnosti 12-členná
spevácka skupina, ktorá sa snaží o uchovanie tradícií
spracovaním a prednesom ľudových piesní a zvykov
z okolia. Naša spevácka skupina máva vystúpenia
v okolitých obciach a zúčastňuje sa súťaží, ako aj viacerých
ďalších podujatí. Už viackrát hosťovala v Maďarsku a už
tradične sa zúčastňuje Medzinárodného festivalu piesní
v Bogácsi. O speváckej skupine sa už viackrát zhotovili
televízne záznamy, ktoré boli odvysielané v rámci
maďarského vysielania STV 2. Skupina svojím vystúpením
spestrila aj program obecných osláv Silvestra 2000.

Základná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany
v Čečejovciach dňa 9. februára 2001 hodnotila svoju činnosť
za uplynulý rok na výročnej členskej schôdzi, na ktorej sa
zúčastnilo 50 členov a boli prítomní aj zástupcovia
Okresného úradu DPO Košice-okolie a starosta obce.
V hodnotiacej správe predseda DPO informoval o účasti
družstiev dospelých a dorastu na obvodnom kole súťaže
požiarnych družstiev v Mokranciach a o účasti žiackeho
družstva na súťaži PLAMEŇ, ktorá sa konala v Košických
Olšanoch. Ďalšia činnosť bola zameraná na kontrolu
dodržiavania požiarnych predpisov v rodinných domoch a u
subjektov fyzických a právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť na území obce. Ďalej boli vykonané
kontroly funkčnosti hydrantov na verejnom vodovode
slúžiacich pre potreby požiarnej ochrany.
Vo svojej správe ocenil aj kladný prístup svojich členov
pri oprave fasády požiarnej zbrojnice.
Zástupca Okresného úradu DPO vo svojom vystúpení
veľmi pozitívne hodnotil prácu a činnosť ZO DPO
v Čečejovciach.
Záverom, starosta obce vyslovil poďakovanie členom za
poskytnutú pomoc pri zabezpečovaní kultúrno-spoločenských
akcií a najmä za vzornú propagáciu a reprezentáciu obce
v uplynulom roku.
Ladislav Godoč predseda
ZO DPO

Naša organizácia Csemadoku už 10 rokov udržiava
vynikajúce partnerské vzťahy s maďarskou obcou Markaz.
Dňa 18. febrára 2001 sa uskutočnila výročná členská
schôdza miestnej organizácie Csemadoku, na ktorej sa
zhodnotilo uplynulé obdobie a prerokoval sa plán činnosti
na tento rok.
Jozef Šnír
predseda MO Csemadoku

Výročná schôdza klubu dôchodcov
Dňa 10. februára 2001 sa v miestnom kultúrnom dome
konala 1. výročná členská schôdza Klubu dôchodcov
Harangó Čečejovce za prítomnosti 112 členov. Od svojho
vzniku 1. augusta 2000 sa klub riadi vlastnými stanovami a je
zaregistrovaný ako samostatná nezisková organizácia.
V súčasnosti má 131 členov z radov poberateľov invalidného
a starobného dôchodku obce. Činnosť klubu riadi 5 členný
výbor.
V kultúrnom programe vystúpila miestna spevácka skupina
Csemadoku a jubilantov z radov dôchodcov pozdravili
študentky gymnázia recitovaním básní v slovenskom a
maďarskom jazyku. Siedmim jubilantom boli odovzdané
kvetinové dary a pozdravné karty. Po oficiálnej časti sa
uskutočnilo spoločenské posedenie dôchodcov. Za zdarný
priebeh výročnej schôdze patrí vďaka všetkým sponzorom.
Najbližšia schôdza klubu dôchodcov je naplánovaná na jún
2001.
Výbor Klubu dôchodcov Harangó Čečejovce

Stará vŕba biela smutne stojí na nádvorí pri
telocvični neďaleko novopostaveného pamätníka
III.MILÉNIA, ako by sa obávala, že už má svoje dni
zrátané. Keby tak vedela prehovoriť, čo všetko už
zažila, určite by nám toho mala čo povedať, veď
je najstarším stromom v našej obci.
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CIRKVI

Sviatky rímskokatolíckej
cirkvi v roku 2001
Prikázané sviatky:
Nový rok
Zjavenie Pána
Veľká noc
Nanebevstúpenie Pána
Turíčna nedeľa
Slávnosť Božieho Tela
Sv. Peter a Pavol
Nanebevzatie Panny Márie
Sviatok všetkých svätých
Nepoškvrnené počatie Panny
Márie
Vianoce
Neprikázané sviatky:
Obetovanie Pána
Sv. Jozef
Zvestovanie Pána
Veľkonočný pondelok
(deň prac. pokoja)
Turíčny pondelok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Sv. Cyril a Metód (štátny sviatok)
Narodenie Panny Márie
Sedembolestnej Panny Márie
(deň pracovného pokoja)
2. sviatok vianočný
(deň pracovného pokoja)
Odpust v Čečejovciach
Odpust na Seleške

1. január
6. január
15. apríl
24. máj
3. jún
14. jún
29. jún
15. august
1. november
8. december
25. december
2. február
19. marec
25. marec
16. apríl
4. jún
22. jún
5. júl
8. sept.

Odkrytie nástenných malieb
z XIII. storočia
Koncom 19. storočia pod vrstvou vápna na vnútorných
stenách tunajšieho - pôvodne katolíckeho - v súčasnosti
kalvínskeho kostola, boli objavené staré nástenné maľby.
Vynikajúci maďarský historik umenia a ilustrátor Victor
Myskovszky 7. júna 1893 vycestoval do Čečejoviec s cieľom,
aby prehliadol vtedajším kalvínskym duchovným Jánosom
Kerekesom dovtedy odkryté nástenné maľby a učinil
potrebné opatrenia súvisiace s ich ďalším odkrytím, prípadne
ich záchranou. Svoje poznatky z tejto návštevy v našej obci
uverejnil v článku v odbornej publikácii „Archeológiai
Értesítő“ v roku 1893, z ktorého je citovaný záver, a prebratá
aj kresba kostola so zvonicou.
„Tieto nástenné maľby pochádzajú pravdepodobne ešte
z druhej polovice XIII. storočia. Vnútro kostola bolo pôvodne
úplne vymaľované, kdekoľvek sa odstráni vrstva vápna, všade
sa objavia maľby. Podľa svedectva starých ľudí, na severnej
stene kostola sa nachádzala veľká maľba bojovej scény,
možná znázorňujúca scénu z boja Sv. Ladislava proti Hunom.
Bolo by žiadúce, aby sa odstránila celá vrstva vápna, hoci to
bude na severnej stene veľmi ťažké. Kým sa tak nestane,
budeme sa musieť uspokojiť s doteraz odkrytými zaujímavými
detailami.“
(JP)

15. sept.
26. dec.
6. máj
10. jún

Fotografia kostola z roku 2000
Pôvodná kresba z roku 1893 od Victora Myskovszkého
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ŠPORT

PODNIKATELIA

Poľnohospodárske družstvo
podielnikov Čečejovce

Futbalisti začínajú

PDP v Čečejovciach vzniklo v roku 1994 po rozdelení
pretransformovaného družstva PD Čečejovce na PD
Paňovce a PDP Čečejovce. V súčasnosti družstvo má 293
členov (96 pracujúcich a 197 nepracujúcich), hospodári na
1950 ha ornej pôdy a zamestnáva 105 pracovníkov.
V rastlinnej výrobe sa družstvo zameriava hlavne na
pestovanie potravinárskej pšenice a kukurice, ďalej na
pestovanie repky ozimnej, slnečnice, ozimného a
sladovníckeho jačmeňa a objemových krmív. V posledných
rokoch sa menej darí v pestovaní cukrovej repy. Produkcia
rastlinnej výroby je plne podriadená potrebám živočíšnej
výroby.
Živočíšna výroba sa sústreďuje do dvoch fariem, a to do
farmy dojníc a farmy ošípaných. Na farme dojníc chováme
300 kusov dojníc mliečneho holštajnského plemena
s mliekovou úžitkovosťou 5200 litrov. Dojnice sú
umiestnené
v zrekonštruovanej
maštali
s voľným
ustajnením s ležoviskovými boxami. Dojenie sa prevádza
v modernej dojarni značky Boumatic. Kŕmenie ako dojníc tak výkrmového, ako aj mladého dobytka sa prevádza
miešacím kŕmnym vozom, čo vo veľkej miere prispieva
k výrazne lepšiemu zhodnocovaniu hlavne objemových
krmív a k maximálnemu zvýšeniu produktivity práce.
Na farme ošípaných v časti obce Seleška chováme 330
kusov prasníc. Túto farmu v značnej miere poznačilo
rozdelenie družstva, lebo jedna maštaľ určená na výkrm a
maštaľ určená na ustajnenie prasníc pripadla PD Paňovce,
ktoré ho neužíva, my však musíme chovať prasnice
v nevyhovujúcich priestoroch, v ktorých sa nedajú
dosahovať želateľné výsledky.
Čo sa týka cieľov do budúcna, musíme pristúpiť
k zmodernizovaniu strojového parku. Na farme dojníc
chceme zvýšiť počty dojníc na 400 až 420 kusov a na farme
ošípaných zrealizovať rekonštrukciu ustajnenia prasníc a
následne zvýšiť ich stavy na cca 420 kusov.
Ing. Július Ďurčo
predseda PDP Čečejovce

Jar už klope na dvere a obidve
futbalové družstvá TJ Družstevník
Čečejovce sa už usilovne pripravujú na
štart jarnej časti majstrovských súťaží,
aby svojou hrou a výsledkami prinášali
svojim fanúšikom radosť.
Futbalové mužstvo dospelých je tvorené nasledovným
kádrom:
brankári: Tibor Mihalko a Lucskai Gabriel
obrancovia: Bodnár Štefan, Rudy Milan, Hegedűš Imrich,
Kišš Marian, Ballók Marian, Feterik Norbert
záložníci: Špak Pavol, Titko Matúš, Mida Karol, Zborai
Ladislav, Matesz Martin
útočníci: Bačo Karol, Pelegrin Norbert, Dušinský Imrich,
Kišš Štefan, Rybár František
tréner: Dorák Ladislav.
Rozpis zápasov mužstva dospelých:
1.4.
Čečejovce
– Sokoľany
8.4.
Rudník
– Čečejovce
15.4.
Čečejovce
– Trstené p/H.
22.4.
Veľká Ida
- Čečejovce
29.4.
Čečejovce
- Ždaňa
6.5.
Nová Polhora
- Čečejovce
13.5.
Čečejovce
- Jasov
20.5.
Čečejovce
- Kokšov-Bakša
27.5.
Budimír
- Čečejovce
3.6.
Čečejovce
- Medzev
10.6.
Poproč
- Čečejovce
17.6.
Čečejovce
- Rešica
24.6.
Ruskov
- Čečejovce
Káder dorasteneckého družstva:
hráči: Dringuš Tomáš, Magóči Imrich, Vranai Norbert,
Juhász Ondrej, Fiľakovský Štefan, Horvát Gabriel,
Szepesi Štefan, Hintoš Marcel, Fatľa Stanislav,
Dieneš Peter, Warzykok Martin, Bimbo Ján,
Zalcer Ladislav, Konkoly Zoltán, Melega Pavol
tréneri: Üvegeš Alexander a Hintoš Mikuláš.
Rozpis zápasov dorasteneckého mužstva:
15.4.
Čečejovce
– Ďurkov
22.4.
Trstené p/H
- Čečejovce
29.4.
Čečejovce
- Kokšov-Bakša
6.5.
Šemša
- Čečejovce
13.5.
Čečejovce
- Seňa
20.5.
Čečejovce
- Poproč
27.5.
Rudník
- Čečejovce
3.6.
voľný žreb
10.6.
Rešica
- Čečejovce
17.6.
Čečejovce
- Péder
24.6.
Kalša
- Čečejovce

Moderná dojáreň Poľnohospodárskeho družstva
podielnikov v Čečejovciach
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OZNAMY

Daň z nehnuteľností na
rok 2001

Kalendár odvozu triedeného
odpadu na rok 2001
Mesiac

Správca dane oznamuje daňovníkom, že daň z nehnuteľností
je splatná podľa § 19 zákona č.317/1992 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov nasledovne :
a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku
výrobu v 3 splátkach a to 20 % dane do
30.júna, 30 % dane
do 30.septembra a 50 % dane do 30. novembra,
b) v ostatných prípadoch v 4 rovnakých splátkach, a to
najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500 Sk a
právnickej osobe 5000 Sk, je splatná naraz do 31. marca.
Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je
uvedené v predchádzajúcom odseku.

Penále

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Dátum

Deň

8.
12.
12.
9.
14.
11.
9.
13.
10.
8.
12.
10.

Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok

Podľa § 19 a vyššie citovaného zákona daňový dlžník je
v omeškaní, ak nezaplatí splatnú daň, alebo splátku dane
najneskoršie v deň jej splatnosti. Penále sa počíta za každý deň
omeškania, počínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do
dňa platby vrátane. Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý
deň omeškania penále vo výške 0,3 % z nedoplatku, alebo zo
splátky dane.
Na základe vyššie uvedeného, správca dane vyzýva
daňovníkov k včasnému splneniu svojich daňových povinností.

( OcÚ )

Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov v roku 2001
V súlade so zákonom č. 165/1998 Zb. sa v dňoch od 19.mája
do 10.júna
2001
uskutoční
v celej republike sčítanie
obyvateľov, domov a bytov, pričom rozhodujúcim dňom pre
sčítanie je prelom dní z 25.5 na 26.5.2001. Starosta obce do
17.4.2001 menuje sčítacích komisárov, ktorí navštívia každú
domácnosť vo vyššie uvedených dňoch a zároveň poskytnú
bližšie informácie súvisiace so sčítaním, ktoré budú zverejnené aj
v nasledujúcom vydaní obecných novín.

( OCÚ)

Triedený odpad pripravený na odvoz
Žiadame občanov, aby v maximálne možnej miere
využívali triedený zber odpadov a do kuka nádob
ukladali iba odpad, ktorý sa nehodí ani do jednej
skupiny triedeného zberu. Zákon o odpadoch, ktorý
onedlho vstúpi do platnosti, totiž ukladá sankcie za
jeho nedodržanie pri triedení domového odpadu.
Pripomíname ešte, ktorý odpad do ktorého
igelitového vreca sa má správne ukladať:

SKLO
PAPIER
PLASTY

vrece zelenej farby
vrece modrej farby
vrece žltej farby
( OcÚ )

INZERUJTE V ČEČEJOVSKÝCH NOVINÁCH !
Už od 2. čísla Čečejovských novín ponúkame pre podnikateľov, ako aj občanov možnosť
inzerovania v našich novinách. Inzeráty sa prijímajú a bližšie informácie sa poskytujú na
Obecnom úrade v Čečejovciach.
Redakčná uzávierka 2. čísla je 15. apríla 2001.
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. Vytlačila tlačiareň VIENALA, Košice.
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