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Výlet dôchodcov do Krakova

14. júla obecný úrad usporiadal jednodňový autobusový zájazd pre
dôchodcov do Krakova, ktorého sa zúčastnilo 75 ľudí. Vďaka peknému
počasiu a dobrej viditeľnosti na ceste okolo Tatier sa z autobusov naskytol
krásny pohľad na štíty Vysokých Tatier.
Prehliadka 800-tisícového Krakova, ktorý bol od roku 1038 dlhé storočia
hlavným mestom Poľska, sa začala na kopci Wawel pri rieke Visle. Tu
sa rozprestiera kráľovský palác, v ktorom sídlili poľskí vládcovia od 11.
storočia, ktorí boli korunovaní aj pochovaní v Katedrále Wawel, nachádzajúcej sa v areáli kaštieľa. Ku katedrále patrí aj 18 kaplniek, množstvo
krýpt a veža so zvonom Zigmunt z roku 1520, na ktorú po kľukatých
schodoch vystúpila aj väčšina účastníkov zájazdu.
Po prehliadke Wawela v rámci voľného programe väčšina účastníkov
sa presunula na veľké námestie historického Krakova Rynek Glowny, kde
stojí aj bohato zdobený gotický Mariánsky kostol (Kosciol Mariacki) z 13.
storočia s veľkým gotickým oltárom a pozoruhodná renesančná tržnica
zo 16.storočia Sukiennice.
Na spiatočnej ceste smerom von z mesta sa autobusy zastavili v krakovskej štvrti Lagiewniky, kde sa nachádza Bazilika Božieho milosrdenstva,

ktorá bola v roku 2002 vysvätená Jánom Pavlom II. na počesť
sv. Faustíny. Pri vchode do chrámu, ktorý pojme 7 tisíc ľudí, je
uložený kúsok kameňa z Golgoty. V spodnom podlaží baziliky
potom výletníci navštívili Maďarskú kaplnku, ktorá na jeseň
v roku 2004 bola vysvätená a odovzdaná do užívania. (R)

Program kultúrno-spoločenského podujatia

ČEČEJOVCE 2005

nájdete na poslednej strane novín.
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Oslavy dňa matiek
V mene obecnej samosprávy starosta obce Štefan Magoči dňa 17.mája 2005 v kultúrnom dome pozdravil naše mamičky
– dôchodkyne kyticou kvetov pri príležitosti osláv Dňa matiek. S kultúrnym programom pri tejto príležitosti vystúpili
žiaci základnej školy s materskou školou.

Dňa 15. mája 2005 v kultúrnom dome
predviedli žiaci miestnej základnej školy
s materskou školou kultúrny program pri
príležitosti Dňa matiek. Obzvlášť pôsobivé
bolo vystúpenie detí materskej školy, ktoré
sa držiac za rúčky a vzájomne si dodávajúc
odvahy prihovárali cez mikrofón svojim mamičkám. Ani školáci od najnižších ročníkov
až po najvyššie sa nedali zahanbiť svojimi
vystúpeniami, a tak zaplnená sála kultúrneho domu bola svedkom striedania sa poézie,
hudby, spevu a tanca na javisku. Odmenou pre
účinkujúcich aj pre učiteľov, ktorí sa pričinili
o toto úspešné podujatie, bol vytrvalý potlesk
obecenstva.
(R)
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Ukončenie školského roka
„Teraz je ten správny čas, dokázať všetko, čo je v nás. Teraz
je ten správny čas, zabudnúť na to zlé. “ – tak sa so školou lúčili
30.júna 2005 deviataci. Nie len pre nich, ale pre všetkých žiakov
Základnej školy s materskou školou Čečejovce sa niečo skončilo
a niečo sa začína. Skončil sa školský rok 2004/2005 a začali sa
dvojmesačné prázdniny.
30. júna sme sa všetci zišli na školskom dvore a hodnotili ako dobrý
hospodár, čo sme dosiahli.

Foto: J.Pira

Môžeme skonštatovať, že oproti minulému roku sa zlepšil
prospech žiakov. Možno to má za následok diferenciácia žiakov
z hlavných predmetov v 7. a 8. ročníku. Na konci školského roka
prospelo 269 žiakov školy, neprospelo 15 (v minulom roku ich bolo
30). Z týchto žiakov má 10 žiakov možnosť opravnej skúšky.
Nemôžeme byť spokojní s dochádzkou žiakov. Žiaci vymeškali
25 880 hodín, čo je v priemere 91,12 hodín na žiaka. Najviac vymeškali žiaci 1. ročníka. O chorobnosti malých detí svedčí aj dochádzka
v materskej škôlke. V škole sa objavilo záškoláctvo – 943 neospravedlnených hodín. Podali sme 6 návrhov na priestupkové konanie.
Záškoláctvo bolo jednou z príčin znížených známok zo správania.
V tomto školskom roku bolo udelených 6 znížených známok stupňa
druhého, päť – stupňa tretieho a dve štvorky.
Na záver školského roka sme hodnotili aj úspechy žiakov
v olympiádach, súťažiach. Je možné skonštatovať, že ich bolo dosť
– umiestnenia a víťazstvá v okresných a celoslovenských kolách.
V tento deň sme nehodnotili iba prácu detí, ale aj celého kolektívu.
Aj im patrilo poďakovanie tak vedenia školy, ako aj starostu obce
za celoročnú prácu. Naskytla sa nám však aj príležitosť pozrieť sa
späť, postáť a poďakovať sa pedagógovi, ktorému sa za 35 rokov
práce v tejto škole zmenil rezký krok za katedrou na pomalý. Čas
– ten nemilosrdný odpočítavač dní- ukončil jeho pedagogickú prácu.
Ruky pani učiteľky Mamrillovej vychovali nie jedného občana obce
schopného sledovať otvorenými očami svet okolo seba. S dojatím
prijala poďakovanie starostu obce a všetkých žiakov, ktorí ju odprevádzali veľkým potleskom.
Záverom chcem všetkým poďakovať za prácu, ktorá je z roka na
rok ťažšia a zaželať všetkým žiakom a zamestnancom školy pekné
letné prázdniny. 5.septembra sa všetci zídeme na školskom dvore
plní sily a elánu do ďalšej práce.
PaedDr. Klára Vranaiová
riaditeľka školy

ROZHOVOR

Tajomstvo dlhého života
Ľudstvo už od dávnych čias zamestnáva tajomstvo dlhého života.
Sen o objavení „elixíru života“ stáročia vzrušuje alchymistov a vedcov, pričom starí ľudia sa často domnievajú, že poznajú tajomstvo
dlhého života. Ako ste sa v predchádzajúcom čísle našich novín
mohli dočítať, v našej obci žije 5 obyvateľov, ktorí prekročili vek
90 rokov. Jednou z nich je Gizela Weiszerová, ktorej sme položili
zopár otázok.
Nie tak dávno ste dosiahli vek 90
rokov. Aký je pocit byť 90-ročnou?
Veľmi príjemný, pretože sa zišla
celá rodina, každý bol veľmi milý
a chvála bohu, všetci sme zdraví.
Mnoho ľudí by chcelo poznať
tajomstvo dlhého života. Existuje?
Ani ja ho nepoznám. Žila som
čestný život, vychovala som 6 detí
a toto ma napĺňalo radosťou počas
celého môjho života.
Mali ste v rodine takých, čo sa dožili dlhého života?
Mladšia sestra má teraz 86 rokov a staršia sestra zomrela vo veku
90 rokov.
Čo sa týka stravy, čo sa má jesť a piť a čo sa nemá, keď sa človek
chce dožiť dlhého veku?
Ja nemám rada príliš mastné a korenené jedlá. Už asi 40 rokov
nepijem žiadny alkohol ani čiernu kávu a nefajčím.
Mnohí sa ešte dobre pamätáme na vášho nebohého manžela,
Dr. Pavla Weiszera, ktorý bol prvým lekárom v našej obci a často
zásoboval svojich pacientov radami. Predpokladám, že rád na
zdravý životný štýl sa ušlo aj vlastnej rodine.
Samozrejme. Je pravdou, že istý čas aj on sám bol fajčiarom, nie
však silným. Keď ho však začali bolieť nohy, usúdil, že treba prestať
fajčiť, pretože si bol vedomý, že fajčenie sťahuje cievy.
Sú veci, na ktoré si radi spomínate, prípadne aj také, na ktoré
by ste najradšej zabudli?
Naša rodine žila pokojným životom, a tak mám predovšetkým
príjemné spomienky. Nikdy sme v rodine nemali zvady, žili sme
v láske. Mám preto veľmi veľa krásnych spomienok.
Hovorí sa, že láska udržiava človeka pri živote. Podľa toho sa
vám v živote dostalo dosť lásky.
Najprv to bola ozajstná láska medzi mužom a ženou, a potom láska
v rodine. So svojim manželom sme sa spoznali, keď ma dopravili
do nemocnice s brušným týfusom v Šahách a on bol mojim prvým
lekárom. Potom, čo ma vyliečil, ešte dva roky mi dvoril, kým ja som
učila na viacerých školách. V roku 1938 sme sa potom vzali.
Starobe sa nedá vyhnúť, ale starnutie je možné pribrzdiť,
napr. udržiavaním tela a ducha v dobrej kondícii tréningom.
Je množstvo príkladov, že pre duševne pracujúceho vek nie je
prekážkou. Tak napr. Michelangelo už mal 86 rokov, keď urobil
projekt kupoly Baziliky Svätého Petra v Ríme. Čím trávite vy
svoj voľný čas vy?
Voľakedy som veľmi rada maľovala, navštevovala som školu maľovania, ale teraz už nemaľujem, pretože ma bolia oči. Rada som
čítala, teraz už však iba počúvam, keď mi niekto predčíta z knihy.
Na televíziu sa ešte občas pozerám.
V mene našich novín sa vám chcem poďakovať za to, že ste
sa s našimi čitateľmi podelili o svoje bohaté životné skúsenosti
a zároveň vám prajem veľa síl, pevného zdravia a ešte mnoho
šťastných chvíľ v kruhu najbližších.
(JP)
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Prvé sväté prijímanie

K tohtoročnému prvému svätému prijímaniu v rímskokatolíckom kostole dňa 12.júna pristúpilo týchto 11 dievčat
a 9 chlapcov: Pavol Bimbo, Henrieta Bimbová, Tomáš
Budai, Eva Dávidová, Patrik Ďurčo, Dominik Fedor, Irena
Jaklovská, Róbert Kardoš, Viktor Kovács, Lenka Kürtiová, Veronika Ondová, Tatiana Pelegrinová, Tomáš Raškay,
Veronika Slezáková, Tomáš Szepesi, Tomáš Širgely, Monika Téglášová, Andrea Vavreková, Emília Weiszerová a
Veronika Zboraiová. Deti na tento slávnostný akt pripravil
miestny farár Michal Šuško.
(R)

Keď Turíce, tak aj máj
K Turíciam už tradične patrí obecnou trikolórou vyzdobený máj pri
Košickej ulici. Ani tento rok nechýbal vďaka niekoľkým nadšencom
z radov poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších občanov obce,
ktorým záleží na udržaní si tohto starého zvyku.
(R)

Očkovanie psov

Už sme si zvykli po iné roky, že na 1.mája sa v obci konalo očkovanie
psov proti besnote pri pohostinstve Čečanka. Tohto roku sme ale márne
čakali na MVDr. Žideka, ktorý sa počas minulých rokov skamárátil nielen s majiteľmi psov v dedine, ale snáď aj s ich štvornohými miláčikmi.
Jeho náhla smrť mu žiaľ zabránila, aby si splnil túto povinnosť. Tak sa
tohtoročné očkovanie psov posunulo na 28.mája.
(R)

Foto: J.Pira

ČEČEJOVSKÝ MARATÓN

Dňa 27.mája 2005 Základná škola s materskou školou
v Čečejovciach usporiadala v poradí už 7. ročník ČEČEJOVSKÉHO MARATÓNU, na ktorom sa zúčastnili
reprezentanti 9 základných škôl z okresu v 6 kategóriách. Trať merala 800m a behalo sa po oboch stranách
Čečejovského potoka medzi dvoma lávkami v strede
obce. Žiaci našej školy získali 4 umiestnenia do 3.miesta
vo svojich kategóriách: Nikola Laczková (2.), Richard
Maňkoš (3.), Ján Cibuľa (3.) a Emil Horváth (2.).
(R)

Nová krádež na cintoríne

Je až neuveriteľné, že okrasné stromy zasadené pri vchode na verejný
cintorín nemajú šancu zapustiť hlbšie korene. V noci z 18. na 19. júna
2005 sa totiž stalo už tretíkrát, že boli surovo vytrhnuté zo zeme a ukradnuté celé stromoradia okrasných tují z rovnakého miesta. Okrem priamej
materiálnej škody je opakovane znehodnotená aj práca Vojtecha Szabó
Bartka, ktorý sa príkladne staral o tieto stromy. Je na mieste otázka, či
zlodeji sú takí šikovní, že si ich aktivity doteraz nikto nevšimol alebo
všetci obyvatelia obce sme takí nevšímaví a ľahostajní, mysliac si, že
nás sa to netýka. Treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí nemajú zábrany ničiť
obecný majetok a kradnúť z cintorína, nebudú ich mať ani pri krádežiach
z našich domovov.
Medzitým boli namiesto ukradnutých stromov vysadené nové, ktoré už
sú dômyselným systémom chránené proti krádežiam.
(R)
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Úspech našich hasičiek

Ženské hasičské družstvo z Čečejoviec druhé v okrese
Dňa 12. júna 2005 sa v Turni nad Bodvou konalo obvodné kolo
previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov v okrese
Košice – okolie. Súťažilo sa v kategóriach muži, muži nad 35 rokov,
ženy, dorastenci a dorastenky. Naša obec bola zastúpená družstvom
mužov, ktoré skončilo v silnej konkurencii na 14. mieste (zvíťazili
Mokrance) a družstvom žien, ktoré 2. miestom za Skárošom postúpilo
do okresného kola súťaže.
Zloženie družstiev:
Muži: Tóth Štefan (veliteľ), Beneš Ján, Godoč Peter, Godoč Tibor,
Horváth Peter, Mida Karol ml., Ričinová Eva, Varga František a
Warzybok Marián.
Ženy: Štefanová Anna (veliteľka), Bartková Viera, Bodnárová Helena,
Ivanková Katarína, Mateszová Andrea, Mateszová Beáta, Mateszová
Iveta, Mateszová Silvia, Mateszová Timea, Tóthová Renáta.
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Okresné kolo

Okresné kolo sa konalo 26. júna 2005 za príjemného počasia
v krásnom prostredí blízko Zádielskej doliny vo Dvorníkoch
– Včelároch. Zúčastnili sa ho najlepšie družstvá z obvodných
kôl a našu obec v súťaži reprezentovalo družstvo žien.
Súťažilo sa v dvoch disciplínach:
- Štafete na 8x50m, pri ktorej sa pretekári museli sústrediť
okrem rýchlosti a odovzdávania štafety aj na zvládnutie úloh
s požiarnou technikou na jednotlivých úsekoch trate.
- Požiarnom útoku, kde úlohou súťažiacich družstiev bolo za
čo najkratší čas poskladať hasičské náradie, spustiť čerpadlo
a z pripravenej nádrže nasať vodu do hadíc a dvoma prúdnicami vykonať zásah do terčov. Táto disciplína vyžadovala
maximálnu zohratosť všetkých členov hasičského družstva
a profesionálnu zručnosť každého člena družstva pri čo
najrýchlejšom uvedení techniky do činnosti. Každé družstvo
pritom pracovalo s vlastnou hasičskou technikou, zlyhanie
ktorej mohlo zmariť úsilie celého družstva.
Naše ženy obstáli vynikajúco - skončili na 2. mieste a postup do krajského kola vo Veľkých Kapušanoch im unikol iba
o vlások, keď ešte do posledných chvíľ boli na čele súťaže.
Je preto pochopiteľné, že tesne po súťaži niektorým z nich
sa v očiach objavili slzy. Za vzornú reprezentáciu obce sa
hasičkám poďakoval starosta obce Štefan Magoči a na táborovom sústredení miestneho hasičského zboru, ktoré sa konalo
v dňoch 1. až 3. júla vo vinici, odovzdal členkám družstva
žien malé vecné ocenenia.
Výsledky okresného kola:
Muži: 1.Kecerovce, 2.Vtáčkovce, 3.Dvorníky, 4.Mokrance, 5.
Turnianska Nová Ves, 6. Rešica, 7.Bunetice, 8.Boliarov
Dorastenci: 1.Kecerovce, Boliarov, 3.Komárovce
Ženy: 1. Beniakovce, 2. Čečejovce, 3.Skároš, 4.Vtáčkovce
Dorastenky: 1.Kalša, 2.Skároš
Anna Štefanová
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Fit-klub RAY
Fit-klub RAY bol založený ustanovujúcou schôdzou dňa
13.6.2004 v Čečejovciach piatimi zakladajúcimi členmi. Dňa
14.7.2004 bol registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy ako občianske združenie podľa zákona NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Priestory klubu boli pre tréningové účely otvorené
dňa 24.7.2004. Poslaním klubu je všestranne prispievať k rozvoju
telesnej kultúry a športu v obci Čečejovce a v jej okolí.
Filozoﬁa uskutočňovania predmetu činnosti klubu prebieha na
báze neziskovosti, t.j. všetky príjmy združenia sa vynakladajú
na zlepšovanie podmienok vybavenia a chodu klubu. Najvyšším
orgánom združenia je na základe platných a účinných stanov
Rada členov v zložení Štefan Filakovský a Ing. Ladislav Petrik.
Štatutárnym a výkonným orgánom združenia je predseda, ktorým
je od založenia klubu PhDr. Peter Dringuš. Kontrolovať celú činnosť klubu a vyžadovať si od Rady členov a Predsedu informácie
o hospodárení klubu je oprávnená Kontrolná komisia, ktorej členmi
sú Mgr. Ladislav Dringuš a Gabriel Kuiš.
Tréningy cvičencov sa riadia Koncepciou tréningových príspevkov Fit-klubu RAY, ktorá rozlišuje tri kategórie cvičencov (cvičenec, cvičenec do 19. rokov veku a cvičenec – žena). Predmetné
rozlíšenie cvičencov je dôležité z hľadiska určenia ceny tréningu.
Cvičenec si ďalej môže vybrať jeden z ponúkaných tréningových
programov: Paušál 15, Paušál 30, Paušál, 45, Paušál 60 alebo môže
byť evidovaný ako cvičenec bez zvoleného paušálu. Jednotlivé
paušály znamenajú počet tréningov, ktoré si cvičenec vopred predplatí na obdobie jedného štvrťroka (t.j. troch po sebe nasledujúcich
mesiacov kalendárneho roka). Klub navštevuje v súčasnosti vyše
sto aktívnych cvičencov, z ktorých vyše 90 % tvoria cvičenci
s trvalým pobytom v obci. Rada členov má podľa stanov klubu
možnosť udeliť titul čestného cvičenca osobe, ktorá výraznou
mierou prispieva k napĺňaniu poslania a cieľov klubu.
Fit-klub RAY zaviedol vyhradené hodiny pre cvičencov – ženy
a to v nasledovnom časovom rozmedzí: každá streda v týždni
v čase od 19.00 hod. do 21.00 hod. a každá sobota v týždni v čase
od 19.00 hod. – do 21.00 hod. V súvislosti so zvýšením ochrany
proti lúpežiam je klub otvorený denne od 7.00 hod. do 22.00 hod.
V ostatných hodinách sa priestory klubu uzamykajú.
V zmysle snahy o postupné skvalitňovanie činnosti klubu
a zlepšovanie tréningových podmienok pre cvičencov, bolo od
jeho založenia zakúpených niekoľko cvičných zariadení. Medzi
najvýznamnejšie investície patrí zakúpenie stacionárneho bicykla, bežiaceho pásu, lavičky na tlaky s predkopávaním, bicepsovej
lavičky a multipress-u. Ostatné investície súvisiace s prevádzkou
klubu smerovali najmä do nákupu rádiomagnetofónu s CD-prehrávačom, posilňovacieho opasku, oceľového lana a materiálu na
svojpomocnú prípravu viacúčelového kladkostroja.
Podporu klubu poskytol Obecný úrad Čečejovce, bezplatným
poskytnutím priestorov na tréningové účely. Rovnako významnou podporou je aj poskytnutie cvičných zariadení súkromnými
osobami.
Bližšie informácie o činnosti, fungovaní, plánovaných investíciách a možnostiach využívania služieb Fit-klubu RAY, je možné
získať na informačnej tabuli v priestoroch posilňovne, resp. priamo
u členov klubu.
PhDr. Peter Dringuš
predseda klubu

Futbalové súťaže
DOSPELÍ I.trieda - výsledky:

Čečejovce – Svinica 3:2, Paňovce – Čečejovce 2:2,
Čečejovce – Perín 5:1, Seňa – Čečejovce 2:1, Čečejovce
– Ruskov 2:2, AC Jasov – Čečejovce 3:2, Čečejovce
– Rozhanovce 0:3, Sokoľany – Čečejovce 7:2

Konečná tabuľka (2004/2005) - dospelí
1. Haniska
26 21
2. Ruskov
26 17
3. Sokoľany
26 17
4. Perín
26 13
5. Sady-Byster 26 11
6. Seňa
26 11
7. Rozhanovce 26 11
8. AC Jasov
26 11
9. Čečejovce
26 10
10. Valaliky
26 10
11. Svinica
26 10
12. Mokrance
26 9
13. Paňovce
26 9
14. Kokšov-Bakša 26 9

0 5
4 5
2 7
0 13
2 13
2 13
1 14
1 14
3 13
5 11
2 14
2 15
2 15
0 17

97:31
57:27
77:37
57:59
53:52
33:45
44:55
51:69
48:59
40:42
34:49
51:51
43:54
30:85

63
55
53
39
35
35
34
34
33
32
32
29
26
24

ŽIACI I.trieda - skupina B - výsledfky:

Čečejovce - Veľká Ida 0:1, Tatran Jasov – Čečejovce
3:2, Čečejovce – Buzica 2:0, Paňovce – Čečejovce 2:4,
Čečejovce – Péder 7:3, AC Jasov – Čečejovce 2:1, Čečejovce - Roma Moldava 0:4, Perín – Čečejovce 1:2

Konečná tabuľka (2004/2005)
- žiaci
1. Roma Moldava18 16
2. Tatran Jasov 18 10
3. Perín
18 9
4. AC Jasov
18 9
5. Veľká Ida
18 8
6. Péder
18 8
7. Buzica
18 5
8. Čečejovce
18 5
9. Paňovce
18 3

10. Mokrance

18

0 2 114:23
5 3 45:32
4 5 52:33
2 7 68:49
3 7 35:51
2 8 52:45
5 8 42:62
1 12 36:64
3 12 34:71

48
35
31
29
27
26
20
16
12

3 3 12 20:69 12

Vyžrebovanie I.triedy dospelých (2005/2006):
14. 8. 2005 16.30 hod.
21. 8. 2005 16.00 hod.
28. 8. 2005 16.00 hod.
4. 9. 2005 15.30 hod.
11. 9. 2005 15.30 hod.
18. 9. 2005 15.00 hod.
25. 9. 2005 15.00 hod.
2.10. 2005 14.30 hod.
9.10.2005 14.30 hod.
16.10.2005 14.00 hod.
23.10.2005 14.00 hod.
30.10.2005 14.00 hod.
6.11.2005 14.00 hod.
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Valaliky - Čečejovce
Geča - Čečejovce
Čečejovce - Mokrance
Bidovce - Čečejovce
Čečejovce - Byster
Ruskov - Čečejovce
Čečejovce - Rozhanovce
Trstené - Čečejovce
Čečejovce - Jasov
Svinica - Čečejovce
Čečejovce - Perín
Sokoľany - Čečejovce
Čečejovce - Seňa
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OZNAMY

Samospráva obce Čečejovce
Vás srdečne pozýva na

kultúrno-spoločenské podujatie

Čečejovce 2005

ktoré sa uskutoční dňa 31. júla 2005, v nedeľu
v športovom areáli v Čečejovciach
PROGRAM:
15.00
15.30
16.30
16.45
17.30
18.00
18.15
18.45
19.15
19.45
20.00
21.30
22.00
22.15

Vystúpenie mažoretiek
Vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ v Čečejovciach
Ľudová hudba BUNDOVCI
Detské súťaže
Vystúpenia speváckych skupín z Janíka, Mokraniec a Čečejoviec
Súťaž Coca-Cola
Vystúpenie folklórnej skupiny z Veľkej Idy
Vystúpenie folklórnej skupiny HAVIAR z Rožňavy
Súťaž Zlatý Bažant
Vystúpenie folklórnej skupiny HAVIAR z Rožňavy
„SZUPERDÁRIDÓ” - vystúpenie umelcov z Miskolca
Ľudová hudba BUNDOVCI
Ohňostroj
Megadisco

Vodiči, cyklisti a chodci, buďte ku sebe tolerantní!
Okresný dopravný inšpektorát Košice-okolie touto cestou žiada
vodičov motorových vozidiel a chodcov, aby zvýšili opatrnosť pri
pohybe v cestnej premávke. Od 1.7. do 31.8. je obdobie letnej turistickej sezóny, kedy je na cestách väčší pohyb vozidiel a chodcov.
Keďže školský rok sa skončil, vysvedčenia sú rozdané, nastáva vytúžené obdobie detí, ktorým sú prázdniny. V tomto období narastá aj
počet voľne sa pohybujúcich chodcov a cyklistov na našich cestách.
K ohrozeniu chodcov a cyklistov najčastejšie dochádza vo večerných
hodinách. Chodci a cyklisti sú taktiež účastníkmi cestnej premávky
a musia dodržiavať ustanovenia zákona o premávke na pozemných
komunikáciách, ktorý im ukladá určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie patrí povinnosť chodca chodiť čo najbližšie pri ľavom okraji
vozovky ak je sám alebo sú dvaja, a pokiaľ ide o skupinu chodcov,

chodí sa po pravej krajnici alebo po pravom okraji vozovky, najviac
dvaja vedľa seba. Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný
útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim
bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom.
Na bicykli sa jazdí pri pravom okraji vozovky. Za zníženej viditeľnosti cyklisti nesmú jazdiť bez osvetlenia bicykla a smú jazdiť len
jednotlivo za sebou.
Dopravná polícia aj touto cestou žiada o vzájomnú toleranciu
vodičov – chodcov – cyklistov navzájom, čím sa prispeje k pozitívnemu ovplyvneniu dopravnej nehodovosti počas letnej turistickej
sezóny.
Okresný dopravný inšpektorát
Košice-okolie

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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