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Na deň matiek

Miestom osláv Dňa matiek pre matky dôchodkyne, ktoré usporiadala
obec 4. mája 2011, bol kultúrny dom. V rámci kultúrneho programu vystúpili žiaci základnej školy s materskou školou a Erika Dringušová, potom
sa mamičkám a starým mamičkám prihovoril starosta obce Ing. Július Pelegrin, ktorý vyzdvihol úlohu žien a matiek v rodine.
(R)

Foto: Martina Dringušová

Ocenenie kalendára
Kalendár ČEČEJOVCE 2011 získal významné ocenenie na 19. ročníku súťaže o NAJKRAJŠÍ
KALENDÁR SLOVENSKA 2011, ktorú usporiadal Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou Banská
Bystrica.
V kategórii Nástenné kalendáre obcí porota súťaže udelila nášmu kalendáru Mimoriadne ocenenie za originálne riešenie viacúčelového využitia. Ocenenie prebral na slávnostnom vyhlásení výsledkov spojenom s otvorením
výstavy ocenených kalendárov 23. marca 2011 v Štatnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici starosta obce Ing. Július Pelegrin. Výstava v najbližšom
období poputuje do viacerých miest Slovenska.		
-OcÚ-
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UDALOSTI

Klub dôchodcov Harangó hodnotil svoju činnosť
Piateho februára 2011 sa v kultúrnom dome v Čečejovciach konala Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov
Harangó.Predseda klubu Ján Jaklovský zhodnotil činnosť
klubu za rok 2010 a načrtol plán činnosti na ďalší rok.
Klub dôchodcov v Čečejovciach vstupuje do druhého desaťročia svojho trvania. Za 10 rokov sa vystriedalo 258 členov a v súčasnosti má klub 136 členov. Zvláštnosťou je, že

sa za toto obdobie úplne vymenil výbor klubu. Jeho činnosť
je pestrá - od návštevy chorých až po organizovanie zájazdov v letnom období. Už 2 roky funguje zmiešaný spevácky zbor Senioranka pod vedením Šarloty Pelegrinovej. Zbor
účinkuje aj pri kultúrnych akciách organizovaných obcou.
Veríme, že aj v budúcnosti bude klub fungovať dobre, pre
radosť skôr narodených občanov.

Členovia speváckej a folklórnej skupiny pri MO Csemadok
v Čečejovciach sa v roku 2010 zúčastnili osláv 25. výročia založenia Klubu dôchodcov v družobnej obci Markaz v Maďarsku. Oslávencov ako aj ich pozvaných hostí pozdravili a zároveň pobavili obe skupiny slávnostným kultúrnym programom,
ktorým zožali veľký úspech. Oslava výročia klubu dôchodcov
bola veľmi vydarená a na vysokej úrovni.
Vo februári 2011 sa konala výročná členská schôdza MO
Csemadok, ktorej sa zúčastnilo takmer 90% členskej základne miestnej organizácie. Na členskej schôdzi opäť vystúpili obe
skupiny organizácie a svojím programom potešili všetkých zúčastnených členov.
3. apríla 2011 sa spevácka skupina zúčastnila okresného kola
celonárodnej súťaže ľudovej hudby a piesne „Bíbor piros szép
rózsa“ v Buzici. Účastníkmi tejto súťaže boli speváci ľudových
piesní, spevácke zbory a hudobné skupiny z obcí údolia Bodvy
a Kaňapty.				
Jozef Šnír

Zo života MO Csemadok

			

Slávnostná akadémia
žiakov ZŠsMŠ
ku DŇU MATIEK
15. mája 2011
v kultúrnom dome
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UDALOSTI

Novozvolená samospráva obce sa
ujala funkcie
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva v miestnom kultúrnom dome 29.
decembra 2010 slávnostne zložil sľub novozvolený starosta obce Ing. Július Pelegrin
a následne deviati poslanci obecného zastupiteľstva: Jozef Ballok, Ing. Július Ďurčo,
Ing. Ladislav Gaži, Štefan Juhász, Štefan Magoči, Ing. Gabriel Szabó Bartko, Ladislav
Šváb, Katarína Tamášová a Ing. Eduard Weiszer.
Za zástupcu starostu obce bol vymenovaný Ing Július Ďurčo.
Komisie obecného zastupiteľstva
- výstavby, životného prostredia a verejného poriadku: Ing. Ladislav Gaži (predseda), Jozef
Ballok, Štefan Juhász, Ladislav Šváb
- finančná a pre ochranu verejného záujmu: Štefan Magoči (predseda), Ing. Július Ďurčo, Ing.
Gabriel Szabó Bartko
- pre vzdelanie, kultúru a šport: Ing. Eduard Weiszer (predseda), Katarína Tamášová
		
						
-OcÚ-

Foto: Jozef Pira

Poďakovanie
Vážený Čečejovčania!
Rád by som sa poďakoval
všetkým, ktorí 27. novembra 2010
prišli k volebným urnám a obzvlášť tým, ktorí mi dali svoj hlas
a dôveru, aby som sa ako starosta
obce pokúsil urobiť niečo pozitívne pre obec a jej obyvateľov.
Výkon samosprávy obce však
nie je a nemôže byť v rukách iba
jedného človeka. Za dobrým dielom sa vždy ukrýva viac osôb, v
tomto prípade sú to novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva. Mnohí z nás sa poznáme z
našej predchádzajúcej spolupráce. Stali sme sa priateľmi a priatelia si musia pomáhať. Preto verím, že na ceste k nášmu spoločnému cieľu, ktorým je rozvoj našej obce, pôjdeme spoločným krokom.
Ide mi v prvom rade o spoluprácu, pretože za budúcim rozvojom
našej obce vidím ľudí ... Vás milí
Čečejovčania. Iba spoločným úsilím môžeme dokázať urobiť z našej obce miesto, kde sa budeme
cítiť dobre, miesto, kam sa ľudia budú radi vracať. Prosím Vás
preto o podporu, budujme našu
obec na spoločných základoch.
		

Ing. Július Pelegrin
starosta obce

Burzy starožitností sa vracajú do Čečejoviec
Košický starožitník Karol Lihart sa dohodol s našou
obcou, že po siedmich rokoch obnoví konanie búrz
starožitností v Čečejovciach, ktoré sa v rokoch 2000
- 2004 konali každý mesiac v kaštieli. V roku 2004 sa
burzy museli presťahovať do Budimíra kvôli plánom
majiteľa kaštieľa na jeho rekonštrukciu a následné využívanie na iné účely. Na škodu obce zatiaľ ostalo len
pri plánoch.
Napriek tomu, že sa burzy v Budimíre osvedčili, Čečejovce ostali podľa slov Karola Linharta jeho srdcovou záležitosťou. Pokúsi sa preto v priestoroch pri
prírodnom javisku v Čečejovciach o obnovenie týchto búrz už od 4. júna 2011. Ďalšie tohtoročné termíny
búrz: 2. júl, 6. august, 3. september, 1. október, 5. november, 3. december. Nakoľko sa mu podarí prilákať
milovníkov starožitností do našej obce, ukážu až najbližšie mesiace.			
-OcÚ-
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SČÍTANIE

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale
aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. Prvé oficiálne celoštátne sčítanie ľudu sa u nás uskutočnilo v roku 1869 ešte na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Ďalšie sčítania nasledovali v rokoch 1880, 1890, 1900, 1910,
1921, 1930, 1940, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991 a 2001.
V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov,
domov a bytov uskutoční po prvý raz v
histórii vo všetkých členských štátoch
Európskej únie naraz, pri využití rovnakých (porovnateľných) definícií zisťovaných údajov. Z tohto dôvodu budú výsledky sčítania v Slovenskej republike aj
medzinárodne porovnateľné, čo má osobitný význam z hľadiska rozhodovania a
prognózovania.
Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. v roku
2011 sa uskutoční na celom území Slovenskej republiky sčítanie obyvateľov,
domov a bytov. Sčítanie riadi Štatistický
úrad Slovenskej republiky, ktorý v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi
štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými celkami, okrem
iných úloh, usmerňuje, koordinuje, organizačne zabezpečuje prípravu sčítania a
jeho vykonanie. Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch (štátnych občanoch Slovenskej republiky a cudzincoch zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky v
rozhodujúcom okamihu sčítania), o úrovni bývania obyvateľov a štruktúre domového a bytového fondu.
Pri tohtoročnom sčítaní si obyvatelia
budú môcť po prvý raz v histórii vybrať,
či sčítacie tlačivá vyplnia v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Sčítanie sa vzťahuje na:
- obyvateľov (fyzické osoby, ktoré
majú v čase sčítania trvalý alebo obvyklý pobyt na území SR, alebo sa na území SR dočasne zdržiavajú) okrem cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imunitu, vzťahuje sa aj na cudzincov s pobytom na území SR kratším ako
90 dní, ktorí sú povinní poskytnúť údaje
v obmedzenom rozsahu (pohlavie, dátum
narodenia a štátna príslušnosť),
- na každú budovu (obývanú aj neobývanú) určenú na bývanie, alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom
okamihu sčítania, okrem zastupiteľských
úradov cudzích štátov,
- byty (obývané aj neobývané) a na
všetky iné obydlia a prístrešia (rekreačné objekty, núdzové obydlia, prevádzkové budovy a iné), v ktorých v rozhodujúcom okamihu sčítania niekto býval alebo
trávil odpočinok, s výnimkou zastupiteľských úradov cudzích štátov.
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v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom,
- v elektronickej forme v štátnom jazyku, v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a v anglickom.
Elektronické sčítanie bude možné vykonať prostredníctvom internetovej stránky
www.scitanie2011.sk

Elektronické sčítanie

Dátum sčítania
Rozhodujúcim okamihom sčítania
pre zápis údajov do sčítacích tlačív je
polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. V ustanovenom čase
sa zisťujú údaje v listinnej podobe od 21.
mája do 6. júna 2011, v elektronickej forme od 21. mája do 29. mája 2011.
Od 13. mája do 20. mája 2011 sčítací
komisár navštívi domácnosti vo svojom
sčítacom obvode, požiada o vyplnenie
sčítacích tlačív v listinnej podobe, alebo
elektronickej forme. Po rozhodujúcom
okamihu sčítania sčítací komisár navštívi
domácnosti a zozbiera vyplnené sčítacie
formuláře v listinnej podobe od obyvateľov, ktorí sa nesčítali elektronicky.

Spôsob sčítania
Údaje zo sčítania sa zaznamenajú na
sčítacom tlačive v listinnej podobe alebo
v elektronickej forme. Elektronická forma štatistických formulárov je identická
so sčítacími formulármi v listinnej podobe. Obyvateľ si vyberie, či sčítacie tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Ak sa rozhodne vyplniť
sčítacie tlačivá elektronicky, informuje o
tom sčítacieho komisára.
Sčítanie sa vykoná metódou samosčítania tak, že obyvatelia vyplnia príslušné
sčítacie formuláre:
A. Údaje o obyvateľovi vypĺňa každý
člen domácnosti.
B. Údaje o byte vypĺňa jedna osoba za
celý byt.
C. Údaje o dome vypĺňa vlastník alebo
správca domu – jeden formulár za celý
dom.
Sčítacie tlačivá sa vyhotovujú:
- v listinnej podobe v štátnom jazyku a
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Elektronické sčítanie bude možné vykonať prostredníctvom internetovej
stránky www.scitanie2011.sk
Sčítať sa elektronicky umožní tzv.
identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, náhodne vygenerované číslo, ktoré každej osobe doručí sčítací komisár spolu s
overovacím heslom. Elektronické sčítanie bude možné len s použitím tohto jedinečného identifikátora a overovacieho
hesla. Každá osoba bude mať k dispozícii
len jeden identifikátor, s ktorým sa bude
môcť právoplatne sčítať iba raz.

Sčítací komisári

Územie Čečejoviec bolo rozdelené na
8 sčítacích obvodov. Úlohou odborne vyškolených sčítacích komisárov bude navštíviť všetky domácnosti v pridelenom
sčítacom obvode, požiadať ich o vyplnenie sčítacích tlačív, po ich vyplnení ich
pozbierať a urobiť predpísané sumarizácie za svoj sčítací obvod.
Sčítací komisári začnú od 13. mája
2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu a odovzdajú bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítací komisár nevstúpi do
domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na Vaše otázky. Ak
ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom
sčítacieho komisára.
Po rozhodujúcom okamihu sčítania
sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá
osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo
spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých
osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré
sa nesčítali elektronicky.
Edita Dringušová, OcÚ

SČÍTANIE

Zoznam sčítacích komisárov a náhradníkov v obci ČEČEJOVCE
Číslo sčíta- Meno sčítacieho kocieho obvodu misára

Zoznam ulíc v obvode

806049

Alžbeta ŠVÁBOVÁ

Košická, Majerská, Mlynská,
Paňovská, Krátka

806050

Martina DRINGUŠOVÁ

806051

Edita DRINGUŠOVÁ

Buzická, Staničná

806052

Monika BARTÓKOVÁ

Kostolná, Pešia

806053

Šarlota PELEGRINOVÁ

Západná, Úzka, Dúhová

806054

Mgr. Renáta SAMČÍKOVÁ

Letná, Slnečná, Muškátová,
Orgovánová, Agátová

806055

Stanislava FATĽOVÁ

Družstevná, Záhradná, Jarková,
Viničná

806194

Katarína PALENČÁROVÁ

Hlavná, Južná, Školská (č. 1, 3 )

Náhradník

Ing. Karol URBAN

Východná, Kvetná, Školská (č. 2, 5,
9, 11, 13, 15)

Vybrané údaje z doterajších sčítaní
Vývoj počtu obyvateľov

Národnostné zloženie obyvateľov

Na grafe je zobrazený vývoj
národnostného zloženia obyvateľov obce podľa doterajších sčítaní.
Aj súčasťou tohtoročného
sčítania obyvateľov, domov a
bytov vo formulári A sú otázky o národnosti, materinskom
jazyku a najčastejšie používanom jazyku.			
		

Čečejovské noviny 1/2011

5

OZNAMY

Pre súkromne hospodáriacich
roľníkov
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že termín predloženia žiadostí o priamu platbu na pôdu na rok 2011 je do 15. mája 2011.
Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po
tomto termíne, t.j. od 16. mája do 9. júna 2011, bude čiastka, na ktorú by
bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý
pracovný deň omeškania.
Žiadosti sa predkladajú na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, regionálne pracovisko Košice, Popradská 78. Prázdne tlačivá s grafickými prílohami si vyzdvihnite tiež na uvedenej adrese od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Poďakovanie

Starosta obce touto cestou ďakuje všetkým žiakom a učiteľom základnej
školy s materskou školou, ktorí sa 27. apríla 2011 v rámci tohtoročných
osláv Dňa zeme zapojili do projektu Vyčistime si Slovensko a v našej obci
vyzbierali okolo 50 vriec rôznych odpadkov. Deti ukázali dospelým pozitívny príklad vzťahu k životnému prostrediu a pre mnohých dospelých je to
zahanbujúce, že po nich musia zbierať odpadky deti. 		
-OcÚ-

Dostanú sa k Vám
Čečejovské noviny?
Čečejovské noviny sa už jedenásty
rok snažia zlepšiť informovanosť občanov o dianí v našej obci. Svoj účel
však noviny splnia iba vtedy, ak sa
dostanú do každej domácnosti a v takom jazyku, ako si to obyvatelia želajú. Súdiac zo spätných väzieb od Vás,
z času na čas sa stáva, že tomu tak
nie je.
V záujme toho, aby sme predišli problémom v distribúcii novín, prosíme
Vás, aby ste nám oznámili na obecný
úrad, ak Vám noviny pravidelne nedoručujú alebo ak si želáte dostávať noviny v inom jazyku, ako doteraz.		
			
-OcÚ-

Čo nás nectí

S príchodom jari sa prebúdza aj aktivita ľudí, ktorí sa snažia skrášliť svoje domovy a priľahlé verejné priestranstvá. Žiaľ, nájdu sa aj také aktivity,
ktoré nás nectia. Pre normálne zmýšľajúceho človeka je len ťažko pochopiteľné vynášanie odpadkov na čierne skládky, keď na území obce je zabezpečený pravidelný zber komunálneho odpadu alebo čoraz viac sa rozmáhajúci vandalizmus mládeže. Výsledkom vandalizmu v poslednej dobe
je rozbitie skla na autobusovej zastávke, zničené osvetlenia v parčíkoch
na Košickej ulici alebo zničené detské ihrisko na Agátovej ulici. -OcÚ-
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FUTBAL

Po zimnej príprave sa začal nový ročník futbalových súťaží
Po ukončení jesennej časti futbalovej súťaže I.
triedy dospelých mužstvo Čečejoviec začalo so
zimnou prípravou 25.1.2011 v telocvični a na záver
vonku na ihrisku. Cieľom prípravy bolo získanie dostatočnej kondície a hernej prípravy na jarné zápasy.
Do začatia jarnej súťaže mužstvo absolvovalo 15 tréningových
jednotiek a 8 prípravných zápasov.
Mužstvo posilnili 2 noví hráči, a to Tomáš Zborai a Gabriel Baško
z Veľkej Idy. V súčasnosti na jarnú časť je pripravených 18 hráčov.
Pred jarnou časťou mužstvo obsadilo 7. miesto s 18-timi bodmi.
Cieľom mužstva je umiestnenie sa v strede tabuľky. Pri vhodných
materiálnych a finančných podmienkach, ako aj pri snahe vedenia
TJ, hráčov ako aj všetkých, ktorí sa podieľajú, resp. napomáhajú rozvoju futbalu, je reálny predpoklad, že tento cieľ sa splní a čečejovský
futbal bude pre mnohých mladých ľudí znamenať racionálne využitie voľného času a pre obyvateľov obce možnosť spoločensko-športového vyžitia.
				
Ing. Alexander Fazekas

Tabuľka po 21. kole - dospelí
1. Kokšov-Bakša
2. Malá Ida		
3. Ruskov 		
4. Kalša 		
5. Seňa
6. Zdoba
7. Čečejovce		
8. Ďurkov
9. Trstené p/H 		
10. Veľká Ida		
11. Valaliky
12. Svinica
13. Byster		
14. Ploské
		

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

18
15
14
13
11
8
9
9
8
7
6
4
3
1

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

1
4
4
4
7
6
10
11
12
11
10
13
17
16

74:17
61:28
59:17
55:30
41:28
35:33
48:41
54:44
38:46
35:53
26:52
24:61
22:73
22:71

56
47
45
43
36
31
29
28
25
24
23
16
10
7

Súpiska mužstva dospelých na jarnú časť
súťažného ročníka 2010/2011
1. Kováč Norbert
2. Maňkoš Richard
3. Katunský Ľubomír
4. Hintoš Marcel
5. Dieneš Peter
6. Matesz Matej
7. Juhás Oskár
8. Baško Gabriel
9. Matesz Jozef

10. Warzybok Martin
11. Ďurko Marek
12. Juhás Jozef
13. Ignáth Peter
14. Poláček Vladimír
15. Tóth Štefan
16. Fazekas Alexander
17. Tomáš Zborai
18. Martin Mida

Hrací plán jarnej časti súťaže
I. trieda dospelých

3.
10.
17.
24.
1.
8.
15.
22.
29.
5.
12.
19.

4. 2011 15.30
4. 2011 15.30
4. 2011 16.00
4. 2011 16.00
5. 2011 16.30
5. 2011 16.30
5. 2011 16.30
5. 2011 17.00
5. 2011 17.00
6. 2011 17.00
6. 2011 17.00
6. 2011 17.00

Čečejovce - Zdoba
Kokšov-Bakša - Čečejovce
Svinica - Čečejovce
Čečejovce - Valaliky
Ďurkov - Čečejovce
Čečejovce - Kalša
Seňa - Čečejovce
Čečejovce - Malá Ida
Trstené p/H - Čečejovce
Čečejovce - Veľká Ida
Ploské - Čečejovce
Čečejovce - Ruskov

4:0
3:0
0:0
4:1
2:3
1:2
3:3

Žiaci II. trieda sk. B
2. 4. 2011
9. 4. 2011
16. 4. 2011
23. 4. 2011
30. 4. 2011
7. 5. 2011
14. 5. 2011

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

Čečejovce - Tatran Jasov
0:4
Čečejovce - Roma Moldava 1:3
Seňa - Čečejovce
0:7
Čečejovce - Sokoľany
6:0
Perín - Čečejovce
5:1
Čečejovce - Mokrance
3:0
Drienovec - Čečejovce
11:1

HASIČI

Hasiči hodnotili uplynulý rok

Na záver roka 2010 bilancovali uplynulý rok miestni hasiči na výročnej členskej schôdzi MO DHZ 18. decembra 2010 v miestnom kultúrnom dome. Predseda organizácie Miroslav Kováč zhodnotil rok ako
veľmi náročný a zároveň úspešný. Popri protipovodňových aktivitách
sa darilo obom družstvám aj na súťažiach. Predseda miestnej organizácie DHZ odovzdal úspešným súťažiacim ďakovné listy. Výročná členská schôdza prijala rozpočet a plán činnosti MO DHZ na rok 2011.
Schôdze sa zúčastnil aj predseda Okresnej organizácie DHZ Vendelín
Fogaraš, starosta obce Štefan Magoči, ako aj novozvolený starosta Ing.
Július Pelegrin. 			
Yvetta Mateszová

Kalendár pohárových súťaží
Obvodné kolo súťaže DHZ

4.6.2011 Poproč

Okresné kolo súťaže DHZ

19.6.2011 Ploské

Memoriál Ing. Imricha Tomka 5.ročník
pohárovej súťaže MH
Krajské kolo súťaže DHZ a dorastu

25.6.2011
Zemplínska Teplica

3.kolo Ligy mladých hasičov – 3.ročník „Kecerovský pohár“

2.7.2011
Kecerovce

3. ligová súťaž Okresnej hasičskej
ligy 13.ročník

03.07.2011
Kendice

Nočná súťaž o pohár starostu obce
3.ročník

06.08.2011
Čečejovce

Nočná súťaž DHZ 3.ročník
Florianfest – pohárová súťaž MH
1.ročník

Foto: Jozef Pira

18.6.2011
Nový Salaš

27.08.2011 Ploské
28.8.2011
Bidovce

Okrsková súťaž okrsku Kecerovce

28.8.2011
Bunetice

Finálová súťaž OHL 13.ročník

11.09.11

Jesenný zraz mladých hasičov Finálové kolo Ligy mladých hasičov

15.09.11

36.ročník pohárovej súťaže starostu
obce Turňa nad Bodvou

1.10.2011
Turňa nad Bodvou
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OZNAMY

Štatistické údaje z roku 2010
Demografický vývoj v roku 2010
Počet narodených detí: 15 (8 chlapcov a 7 dievčat)
Počet zomrelých obyvateľov: 16 (8 mužov a 8 žien)
Počet sobášov uzavretých v obci: 8
Počet obyvateľov s trvalým pobytom k 31.12.2010: 2024

Počet okrúhlych životných jubileí v roku 2010
20. narodeniny oslávilo 34 obyvateľov
30. narodeniny oslávilo 33 obyvateľov
40. narodeniny oslávilo 32 obyvateľov
50. narodeniny oslávilo 26 obyvateľov
60. narodeniny oslávilo 30 obyvateľov
70. narodeniny oslávilo 12 obyvateľov
80. narodeniny oslávilo 9 obyvateľov
V roku 2011 okrúhle životné jubileum 90 rokov oslávia 3
obyvateľky obce, ktoré sú zároveň najstaršími obyvateľkami
obce po smrti Heleny Kuzderovej vo veku 93 rokov.

Zoznam narodených v roku 2010
Marek Baláž, Nina Bendžáková, Fabian Zsolt Göbl, Martin Guľáš, Lucia Hegedüsová, Paulína Janičková, Tomáš Ju-

hás, Tadeáš Ján Kačo, Dorian Korček, Štefan Matesz, Lukas Pelegrín, Karolína Sakmarová, Laura Sopčáková, Stela Warzyboková, Alexandra Zalacková

Zoznam zomrelých v roku 2010
Alžbeta Ballóková, Eva Bimbová, Gizela Csécsiová, Jozef
Čech, Bartolomej Dančo, Gizela Dudášová, Mária Hamindová,
Mária Holinková, Eugen Jaško, František Krajňák, Ernest Pelegrin, Alexander Sanislo, Marta Szabó Bartková, Alex Šváb, Július Varga, Mária Weiserová

Podnikatelia v obci
Podľa údajov z Obchodného registra SR bolo k 31.12.2010 na
území obce zaregistrovaných 27 podnikateľských subjektov právnických osôb.

Počet nezamestnaných
V decembri 2010 bolo na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny evidovaných 163 uchádzačov o zamestnanie s trvalým
bydliskom v Čečejovciach, čo predstavuje medziročný pokles o
16 osôb.						
-OcÚ-

Z rozhodnutí obecného zastupiteľstva
OZ súhlasí s poskytnutím priestorov pri prírodnom javisku na Kostolnej ulici na konanie búrz starožitností.
OZ schválilo konanie Čečejovského kultúrneho leta 2011 v mesiacoch júl - august 2011 a dní obce v
dňoch 27. a 28. augusta 2011.
OZ schválilo vyrovnaný rozpočet
obce na rok 2011, kde výdavky aj
príjmy sú naplánované na 810.640
€, z čoho 403.113 € predstavujú
transfery pre ZŠsMŠ.

- MO Csemadok 700 €,
- Fit-Klub RAY 500 €

vej vody na uliciach Agátová a Východná.

OZ schválilo podpísanie zmluvy OZ rozhodlo o rozšírení materskej
o poskytovaní služieb v oblas- školy o jednu triedu v priestoroch
ti nakladania s odpadmi a sepa- ZŠsMŠ.
-OcÚrovanom zbere na území obce
Čečejovce s firmou FÚRA s.r.o.,
v cene 11.520 EUR na obdobie
1.4.2011 - 31.12.2011.
OZ rozhodlo o podaní žiados- Starosta obce touto cestou ďakuje Valérii
ti o grant Karpatskej nadácie a Kurilovej za sponzorovanie osláv Dňa matiek 4. 5. 2011, na ktoré dodala chutné záUSS spoločne so ZŠsMŠ, telokusky. 				
-OcÚvýchovnou jednotou a poľnohospodárskym družstvom pod názvom Malá obec s veľkým srdcom - areál športu a oddychu na
opravu ihriska ZŠsMŠ.

Poďakovanie

OZ na základe predložených žiadostí schválilo účelové dotácie z
rozpočtu obce týmto subjektom na
rok 2011:
- TJ Družstevník Čečejovce 7 500 €, OZ schválilo realizáciu staveb- Klub dôchodcov HARANGÓ 500 €, ných prác na odvedenie dažďo-

Čečejovské noviny, noviny vydávané samosprávou obce Čečejovce 4-krát ročne. Výtlačok je nepredajný.
Zodpovedný za vydanie novín a grafická úprava: Ing. 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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