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Ako vznikol sviatok
dňa matiek
Na Slovensku sa v druhú májovú nedeľu (v niektorých európskych
štátoch, ako napr. v Maďarsku, v prvú májovú nedeľu) oslavuje deň matiek.
Pri tejto príležitosti si povedzme niečo o vzniku tohto krásneho sviatku.
Za prvé oslavy dňa matiek je možné pokladať oslavy v starovekom
Grécku, ktoré sa na jar konali na počesť bohyne Rhea, matky Bohov.
V 17. storočí v Anglicku oslavám matiek bola venovaná štvrtá pôstna
nedeľa, ktorú nazývali „nedeľou matiek“. V tých časoch v Anglicku mnohé
deti z chudobných rodín boli nútené pracovať ako sluhovia ďaleko od svojich
domovov a rodičov. Zamestnávatelia im poskytli iba jeden deň voľna počas
celého roka. Práve v nedeľu matiek sluhovia dostali deň voľna, aby sa mohli
vrátiť do svojich domovov a strávili spolu deň so svojimi matkami. Osobitosť
sviatku bola umocnená špeciálnym koláčom dňa matiek, ktorým boli matky
častokrát obdarené.
S rozvojom kresťanstva v Európe sa oslavy stali oslavami cirkvi svätej.
Postupne cirkevné oslavy splynuli s oslavami nedele matiek. Ľudia vzdali
hold jednak svojim matkám, ako aj cirkvi.
V Spojených štátoch amerických v roku 1872 prišla s myšlienkou osláv
matiek v znamení mieru Julia Ward Howeová ( 1819-1910).
Uzákonenie dňa matiek je ale spojené s menom
Anny Jarvisovej (1864-1948) z Philadelphie, ktorá
sa narodila ako deviate dieťa z jedenástich
súrodencov. Matka Anny Jarvisovej sa pokúšala
s niečím podobným v 19. storočí; pod názvom
„Mother's Friendship Days“ iniciovala oslavy na
počesť matiek a na scelenie rán občianskej vojny.
Dva roky po smrti svojej matky, v roku 1907 Anna
Jarvisová spustila veľkolepú kampaň v Západnej
Virgínii. So svojimi stúpencami sa obrátila na
rôznych ministrov, obchodníkov a politikov, aby
deň matiek bol uznaný za sviatok v celých
Spojených štátoch. A bola úspešná; do roku 1911
bol deň matiek oslavovaný v takmer každom štáte
Anna Jarvisová únie. Prezident USA Woodrow Wilson vyhlásil
v roku 1914 deň matiek za oficiálny štátny sviatok
Spojených štátov, ktorý sa oslavuje každoročne
v druhú májovú nedeľu.
Onedlho však aj oslavy dňa matiek boli poznačené komercializáciou, čo
Anna Jarvisovová znášala len veľmi ťažko. „To nie je to, čo som mala
v úmysle dosiahnuť“ povedala sklamaná Anna Jarvisová. „Ja som chcela,
aby to bol deň porozumenia a nie profitu!“ Anne Jarvisovej osud nedoprial,
aby sa sama stala matkou. Posledné roky svojho života strávila v sanatóriu,
kde zomrela v roku 1948 vo veku 84 rokov. Tesne pred svojou smrťou, cítiac
sa osamelá, vyhlásila jednému novinárovi, že ľutuje, že odštartovala oslavy
dňa matiek. Tieto slová odzneli v sanatóriu, v ktorom sa izba Anny Jarvisovej
Pesimista
sa sťažuje
na nepriaznivý
vietor, zo všetkých
každoročne
pri príležitosti
dňa matiek
naplnila pohľadnicami
kútov sveta.
optimista čaká, až sa zmení na priaznivý,
V Európe realista
sa oslavy dňa
matiek rozšírili
po prvej svetovej vojne.
prispôsobí
plachty.
Preklad z angličtiny (JP)

Milé mamičky,
Viem, že sa vďačnosti
sotva dosť nájde,
za roky radosti
vo chvíli každej,
za šťastie dopriate,
za roky lásky,
za ruky zodraté,
za všetky vrásky,
aj tak však pri príležitosti
Vášho sviatku
prijmite kyticu vďaky,
zdravia, šťastia a lásky
Štefan Magoči
starosta obce
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NA AKTUÁLNU

Vandalizmus
V poslednom období je opäť badať
stúpajúci nárast vandalizmu na území
obce. Je treba povedať, že pri týchto
vandalských
činoch
sa
ničí
predovšetkým majetok obce, ktorý je
majetkom nás všetkých - obyvateľov
tejto obce. A preto by nám nemalo byť
ľahostajné, ako sa ničí obecný majetok,
do ktorého boli investované finančné
prostriedky obyvateľov tejto obce.

Zničené osvetlenie
v záhrade rk. kostola

TÉMU

Jedná sa hlavne o ničenie zariadení
v miestnych
parčíkoch,
verejného
osvetlenia a osvetlenia v záhrade
Rím.kat. kostola, ničenie a krádež
verejnej zelene, znehodnotenie fasád
budov a autobusových zastávok
sprejovaním a pod.
Na základe týchto neuvážených, ale
úmyselných počinov najmä z radov
mládeže, obec prichádza o finančné
prostriedky, ktoré sú vynaložené na
zbytočné opravy obecného majetku,
miesto toho, že by boli použité na nové
investičné rozvojové akcie.
Výška takto zbytočne vynaložených
finančných nákladov napríklad v r.
2000 činila vyše 90 000 Sk z rozpočtu
obce. Vzhľadom k tomu, že zo strany
občanov nie je záujem o spoluprácu pri
zisťovaní a odhaľovaní páchateľov
týchto vandalských činov, v prípade
ďalšej stúpajúcej tendencie nárastu
vandalizmu
Obecné zastupiteľstvo
bude nútené pristúpiť k prijatiu už skôr
uvažovaného uznesenia, podľa ktorého
takto vynaložené náklady obce by boli
rozpočítané na každú domácnosť
rovnomerne.
(OcÚ)

Choroba BSE – strašiak začiatku
21. storočia
BSE (bovinná spongiformná encefalopatia) – ľudovo choroba šialených kráv
je novým variantom tzv. klasickej Creutzfeldt – Jakobovej choroby. Tieto
ochorenia majú spoločné iba to, že patria do veľkej skupiny prionových chorôb,
vážne poškodzujúcich centrálnu nervovú sústavu a sú zatiaľ neliečiteľné. Na
Slovensku sa vyskytol iba tzv. klasický variant, a to v oblasti Lučenca, Rimavskej
Soboty a na Orave. K šíreniu tohto variantu vo výraznej miere prispievajú
manželstvá, ktoré uzatvárajú pokrvní príbuzní.
Za základný infekčný a doposiaľ jediný vedecky dokázaný zdroj nákazy na
BSE sa všeobecne uznáva skrmovanie mäsokostnej múčky prežúvavcami (hovädzí
dobytok, kravy, ovce), čím nastáva recyklácia a priame vertikálne šírenie
ochorenia.
Horizontálna cesta šírenia podľa dostupných vedeckých údajov neexistuje,
nakoľko ide o infekčný činiteľ – prion (bielkovinu – glykoprotein), ktorý je do
organizmu transportovaný zásadne cez mäsokostnú múčku. Skutočnosť, že
mäsokostná múčka je pôvodcom nákazy vyplýva z toho, že začiatkom 80-tych
rokov sa vo Veľkej Británii, kde sa ovce nakazené klusavkou, t.j. klasickou
prionovou chorobou (ktorá má druhovú bariéru) začali v kafilériách spracovávať
na mäsokostné múčky. Kvôli zníženiu nákladov boli spracovávané pri nižších
teplotách a upustilo sa aj od používania určitých rozpúšťadiel a tým pádom sa
infekčný činiteľ prechoval v modifikovanej podobe.
Na Slovensku je od 2.8.1994 zakázané skrmovanie mäsokostnej múčky
prežúvavcami (ani predtým sa nepraktizovalo) a tým pádom je veľmi
nepravdepodobné, aby došlo k infikovaniu našich stád. Nakoľko veterinárne
opatrenia boli a naďalej sú u nás veľmi prísne, museli zvýšenú potrebu bielkovín
pri vysokoúžitkových dojniciach nahradzovať podstatne drahším sójovým šrotom.
Z uvedených faktov vyplýva, že u nás na Slovensku vyrobené hovädzie mäso
sa dá konzumovať bez akýchkoľvek obáv.
Ing. Július Ďurčo
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Vandalmi zvalený stojan
s pitnou vodou

Výsledok vandalmi zničeného
okna rodinného domu. Dokedy
sa budeme ľahostajne prizerať
na takéto činy?

Burza starožitností
V dňoch 17.3.2001 a 7.4.2001 sa uskutočnili ďalšie
dve burzy starožitností a kuriozít v areáli kaštieľa. Zdá
sa, že príchodom jari sa prebudil aj záujem ako
kupujúcich, tak aj predávajúcich, pretože sa tu zišli vo
väčšom počte, ako to bolo na predchádzajúcich
burzách. Ani výber ponúkaného tovaru, ktorým bol
zaplnený celý dvor kaštiela, nezaostal za očakávaním.
Najbližšie burzy sú naplánované na 12.5.2001 a
9.6.2001 v čase od 900 do 1300 hod. Májová burza bude
venovaná výrobkom z dreva a júnová sa bude konať
v znamení dňa detí. Okrem prezentovania predmetov,
ktoré majú nejaký vzťah k deťom, pripravuje sa aj
zaujímavý program v podobe ukážok z historického
šermu a možnosti zajazdiť si na koni.
(R)

Ukážka ponúkaného tovaru na burze

POLÍCIA RADÍ

Ako si správne zabezpečiť svoje obydlie
Jar je tu. Príroda sa prebúdza a mnoho občanov sa vyberie do
prírody alebo na záhradky. Obydlia ostávajú prázdne.
Ministerstvo vnútra a v jeho pôsobnosti Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru Košice-okolie v rámci prevencie Vám ponúka
niekoľko rád, ako sa vyhnúť nepríjemným situáciám, v ktorých
je ohrozené Vaše zdravie, dom, byt, majetok. Najlepšou
ochranou pred útokmi, zameranými či už na Vašu osobu alebo
na Vaše obydlie, je dodržiavanie základných pravidiel
bezpečnosti, ktoré Vám pomôžu zabrániť nepríjemným
situáciám.

Pri odchode z domu – bytu nezabudnite:
-

-

Nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených miestach
(pod rohožkou, v kvetináči a pod.). Sú to prvé miesta, ktoré
zlodeji prehľadajú a preverujú. Nie je vylúčené, že Vaše
zvyky pozorujú z diaľky už dlhší čas.
Pri dlhodobejšom opustení domu dbajte na to, aby Vaša
neprítomnosť nebola očividná.
Postarajte sa o pravidelné vyprázdňovanie poštovej
schránky.
Neinformujte okolie o svojej neprítomnosti posťahovanými
roletami alebo zatiahnutými závesmi.
Požiadajte susedov, aby venovali pozornosť okoliu Vášho
domu, prípadne si všímali pohyb neznámych podozrivých
osôb.

Nezabudnite zabezpečiť dvere a okná!
-

-

Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná! Nezabúdajte
ani na poschodie, podkrovie, malé strešné okná a pivničné
okná. Zlodej je schopný dostať sa dovnútra každým
otvorom väčším ako ľudská hlava.
Vchodové dvere vybavte kvalitnými bezpečnostnými
zámkami.
Okná a sklenené časti dverí vybavte mrežami.
Využívajte bezpečnostnú retiazku, namontovanú na
vnútornej strane dverí.

-

Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu. Zlodej vždy
uprednotňuje prístup maskovaný kríkmi či stromami,
pretože sa cíti byť dobre krytý.
Zlodeja odradí dobre viditeľný spôsob ochrany, nálepky o
chránení objektu, prípadne tabuľka „Pozor zlý pes!“
Lákadlom pre zlodeja sa stáva aj garáž a ďalšie budovy na
Vašom pozemku. Rôzne kôlne, dielne, letné kuchyne či
drevárničky, ktoré tiež skrývajú veci hodné záujmu zlodeja.

Nezabudnite na poistenie domu!
-

Určite Vám netreba pripomínať, že je v súčasnosti viac než
vhodné mať byt či dom poistený. Dnes už môžete využiť
služby rôznych poisťovní a máte šancu vybrať si čo
najvýhodnejšiu ponuku poistenia Vášho majetku.

Zabezpečenie bytu v obytnom dome
-

-

-

Pri odchode z bytu sa dobre rozhliadnite po všetkých
miestnostiach. Nenechávajte cenné predmety voľne
položené na očiach.
Peniaze v hotovosti radšej zverte peňažnému ústavu. Je to
najbezpečnejšie miesto pre ich uloženie.
Zlato a šperky či iné podobné predmety, najmä ak ide
väčšie množstvo, dajte do úschovy v trezoroch peňažných
inštitúcií.

Nezabúdajte, že zlodej môže objaviť aj Váš
najdômyselnejší domáci úkryt. Podcenenie „zlodejskej“
fantázie by Vás vyšlo draho.
Zvýšenú pozornosť ochrany pred zlodejmi treba venovať
najmä bytom, nachádzajúcim sa na prízemí. Okná, balkóny
a loggie zabezpečte tak, aby ste nevítaných návštevníkov
odradili. Najlacnejšie a najúčinnejšie sú mreže.

Ako zabezpečiť dvere do Vášho bytu?
-

-

Dôkladne zvážte výber bezpečnostných zámkov.
Nenechajte bez povšimnutia kvalitu zárubní na vchodových
dverách.
Porozmýšľajte
o
kúpe
bezpečnostných
dverí
s niekoľkobodovým uzamykateľným systémom.
Využívajte osvedčené „kukátko“. Pohľad doňho Vám dáva
šancu premyslieť si, či zvoniacemu otvoríte. Aj v tomto
smere je na našom trhu dostatočný výber priezorov, ktoré
Vám umožnia vidieť celý chodbový priestor.
Bezpečnosť nielen Vašej osoby, ale aj bytu zvýšite
namontovaním bezpečnostnej retiazky.
V žiadnom prípade neotvárajte dvere a nevpúšťajte do bytu
osoby, ktoré sú Vám neznáme; predídete tak mnohým
nepríjemným a pre Vás nebezpečným situáciám.

ČO ROBIŤ, KEĎ ZISTÍTE, ŽE VÁS NAVŠTÍVIL
ZLODEJ?
-

-

Zabezpečte si okolie domu!
-

-

-

Prekonajte čo najrýchlejšie prvý šok po tomto zistení a
neodkladne zavolajte políciu na známe číslo 158.
Až do príchodu policajtov nechajte všetko tak, ako ste našli.
V žiadnom prípade nič neprekladajte, neupratujte a
nechytajte zbytočne do rúk. Týmito činnosťami by ste
mohli zničiť stopy, ktoré tu páchateľ zanechal. Sťažili by
ste prácu kriminalistickým technikom i vyšetrovateľovi.
Polícia potrebuje získať čo najviac stôp, ktoré páchateľ
zanechal na mieste činu, za účelom jeho identifikácie.
Kým príde polícia, skoncentrujte svoje myšlienky.
Sústreďte sa najmä na dôležité informácie. Snažte sa však
spomenúť si aj na maličkosti, ktoré vo Vás prebúdzajú
podozrenie na možného páchateľa. Zistite si u susedov, či
zaznamenali počas Vašej neprítomnosti pohyb podozrivých
osôb v okolí. Ak je to možné, udajte časové rozpätie,
v ktorom najpravdepodobnejšie došlo k trestnému činu.
Pripravte si zoznam ukradnutých vecí pre ptreby polície.

Načo netreba zabudnúť pri vytočení telefónneho čísla
158
Keď zavoláte na telefónnu linku 158, aj keď ste pod silným
psychickým tlakom alebo v strese, nemali by ste v žiadnom
prípade zabudnúť:
Predstaviť sa plným menom a priezviskom.
Oznámiť miesto, kde sa nachádzate.
Oznámiť udalosť, ktorá Vás prinútila využiť tel. linku 158.
Oznámiť Vaše telefónne číslo pre prípad spätného overenia.
Odpovedať na doplňujúce otázky.
Riadiť sa pokynmi a odporúčaniami polície.
Pri dodržaní týchto zásad Vám môže byť čo najskôr poskytnutá
potrebná pomoc.
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Riditeľ Okresného riaditeľstva PZ
plk. František Falat
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Demografický vývoj v Čečejovciach
Sčítanie ľudu, domov a bytov, ktoré sa na Slovensku uskutoční v máji tohto roka, nadviaže na desaťročnú periodicitu
predchádzajúcich sčítaní. 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 a
1991. Väčšinou sa pri nich zisťovali základné údaje o počte obyvateľov, domov, o zložení obyvateľstva podľa pohlavia,
náboženskej a národnostnej príslušnosti, a postupne aj ďalšie informácie o populácii.
V ďalšej časti sú prehľadne znázornené niektoré zaujímavé údaje z minulých sčítaní obyvateľstva na území našej obce
(včetne časti Seleška), väčšinu ktorých nám poskytol Slovenský štatistický úrad. Sú však známe aj údaje o počte obyvateľov
obce ešte z obdobia pred oficiálnym sčítaním ľudu v roku 1869.
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Vývoj počtu obyvateľov
obce
Ak sa bližšie pozrieme na graf znázorňujúci
vývoj počtu obyvateľov obce od roku 1828 až do
roku 1991, môžeme z neho vyčítať niekoľko
zaujímavých skutočností:

Počet domov v obci
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400

1.Vývoj počtu obyvateľov v 19. storočí mal, až na
malé výnimky, klesajúci trend, pričom
k najvýraznejšiemu poklesu došlo v období
medzi rokmi 1828 a 1863 (pokles z 1092 na
814), čo je možné pripísať veľkej úmrtnosti na
choleru v roku 1831. Po ústupe cholery sa počet
obyvateľov dočasne zvýšil na 894 v roku 1869,
avšak ďalší výskyt cholery v roku 1872 tento
vývoj zvrátil.

300

2.Na začiatku 20. storočia je pre vývoj
obyvateľstva charakteristická stagnácia až do
konca I. svetovej vojny, po ktorej
počet
obyvateľov začal nepretržite rásť počas viac než
20 rokov. K zlomu došlo v čase II. svetovej
vojny,
keď
nastal výraznejší
pokles
obyvateľstva.
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3.Počet obyvateľov z roku 1828 (1092) sa podarilo
prekročiť až po vyše 120 rokoch po roku 1950,
keď začal neprerušený rast počtu obyvateľov až
do konca 20. storočia.

0

200
100
0

Rok
1880

Rok
1890

Rok
1900

Rok
1910

Rok
1921

Rok
1930

Rok
1940

Rok
1950

Rok
1961

Rok
1970

Rok
1980

Rok
1991

124

133

145

141

139

177

187

198

257

301

368

511
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6,589 6,065 5,683 5,865 6,209 5,322 5,652 5,146 4,914 4,575 4,274 3,483
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Národnostné zloženie obyvateľstva
Údaje o tom, k akej národnosti sa hlásili obyvatelia našej obce pri doterajších sčítaniach ľudu, sa nám podarilo získať zo
sčítaní v rokoch 1880, 1921, 1940, 1961, 1970, 1980 a 1991. Vývoj národnostnej štruktúry za toto vyše 100-ročné obdobie je
nanajvýš zaujímavý, ktorý si zaslúži, aby sme sa pri ňom trocha pozastavili.
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82,14

1780
1201

67,47

maďarská

518

63,4

549

63,62

944

89,31

373

29,53

295

21,42

267

16,97

567

31,85

2

0,16

4

0,29

9

0,57

8

0,45

2

0,15

1
1

0,06
0,06

6

0,44

2

0,11

česká a moravská
nemecká

42

5,14

2

0,19

ukrajinská
rusínska
židovská
iná

44

5,39

40

5,45

47

4,64

19

Obyvatelia slovenskej národnosti
90,00
80,00

66

5,23

5

0,32

Obyvatelia maďarskej národnosti
100,00
80,00

70,00
60,00

60,00

50,00

40,00

40,00
30,00

20,00

20,00
10,00
0,00

0,00
Rok
1880

Rok
1921

Rok
1940

Rok
1961

Rok
1970

Rok
1980

Rok
1991

[%] 26,07

23,87

8,70

65,08

77,71

82,14

67,47

Kým v rokoch 1880 a 1921 tvorili občania obce hlásiaci
sa k slovenskej a maďarskej národnosti spolu asi 90%
obyvateľstva (zvyšná časť sa hlásila zväčša k nemeckej a
židovskej národnosti), pri ďalších sčítaniach už to
predstavovalo 95 až 99%, čo je možné pripísať hlavne
neexistencii židovskej a nemeckej komunity, ktoré predtým
mali početné zastúpenie.
Keď sa bližšie pozrieme na pomer medzi obyvateľmi
hlásiacimi sa k slovenskej a maďarskej národnosti pri
sčítaniach v rokoch 1880 a 1921, môžeme konštatovať, že
percentuálne zastúpenie obyvateľov slovenskej národnosti
sa nepatrne znížilo z 26,07 % na 23,87 %, kým zastúpenie
obyvateľov maďarskej národnosti zostalo takmer
nezmenené. Nakoľko sa údaje z obidvoch sčítaní ľudu
takmer zhodujú napriek tomu, že sa uskutočnili v rôznom
politickom a jazykovom prostredí (sčítanie v roku 1880 ešte
za Rakúsko-Uhorska, keď úradnou rečou bola maďarčina a
v roku 1921 už po vytvorení Československa, keď sa
úradnou rečou stala slovenčina), je možné ich považovať za
hodnoverné a vychádzať z nich pri porovnaní s výsledkami
neskorších sčítaní obyvateľstva.
Výsledky sčítaní z rokov 1940 až 1991 však už
vykazujú výrazne odlišné údaje, ako aj veľké výkyvy, na
analýzu ktorých je potrebné poznať okolnosti, za ktorých sa
tieto uskutočnili. Je ťažké odhadnúť, do akej miery

Rok
1880

Rok
1921

Rok
1940

Rok
1961

Rok
1970

Rok
1980

Rok
1991

[%] 63,40 63,62 89,31 29,53 21,42 16,97 31,85

ovplyvnila rozhodovanie niektorých obyvateľov obce o
tom, ku ktorej národnosti sa prihlásiť pri sčítaní v roku
1940 skutočnosť, že obec patrila v tom čase k Maďarsku. Je
však rovnako ťažké odhadnúť aj vplyv násilnej reslovakizácie
z roku 1946 pod hrozbou vysídlenia do Maďarska, v rámci
ktorej sa k reslovakizácii prihlásilo 83 % obyvateľov našej
obce. Prejavilo sa to následne aj na výraznom znížení tých
obyvateľov, ktorí sa v povojnových sčítaniach oficiálne
hlásili k maďarskej národnosti. Tento klesajúci trend sa
zastavil až v roku 1980 na 16,97 % (čo predstavoval iba
štvrtinový podiel z roku 1921). Sčítanie ľudu v roku 1991
sa už konalo po prvých demokratizačných zmenách v našej
spoločnosti, keď sa z ľudí začal vytrácať strach prihlásiť sa
k národnosti podľa svojho vnútorného presvedčenia.
K slovenskej národnosti sa prihlásilo 67,47 % a k
maďarskej národnosti 31,85 % obyvateľov obce.
Bude zaujímavé porovnať výsledky doterajších sčítaní
s výsledkom tohtoročného sčítania obyvateľov, ktoré,
vzhľadom na anonymitu spracovaných údajov, poskytne
obyvateľom našej obce možnosť skutočne slobodne sa
prihlásiť
k národnosti
podľa
svojho
vnútorného
presvedčenia a bez rizika zneužitia týchto údajov.
(R)
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CIRKVI

A

SVÄTENIE PASKY
Je potešiteľné, že staré tradície sa z našej obce nevytrácajú. Ba
naopak, vo Veľkonočnú nedeľu sa v rímskokatolíckom kostole
na svätení pasky zúčastnilo hodne veriacich s plnými košíkmi
tradičných veľkonočných jedál.

CHARITA

Oprava vonkajších stien
kostola
Podľa odborníkov sa na nedávno zreštaurovaných
vnútorných nástenných maľbách v presbytériu kostola
reformomovanej cirkvi začali objavovať známky vlhkosti,
čo by mohlo ohroziť tieto vzácne fresky pochádzajúce z

Humanitárna pomoc
Na základe výzvy Okresného úradu Košice-okolie odboru CO, Obecný úrad
v Čečejovciach organizoval zbierku humanitárnej pomoci pre oblasti Ukrajiny postihnuté
katastrofálnymi povodňami dňa 16. 3. 2001 v miestnom kultúrnom dome od 13.00 h. do
18.00 h.
Naši občania odovzdali 40 vriec detského šatstva, 80 vriec ženského šatstva, 60 vriec
mužského šatstva, 8 vriec detskej obuvi, 9 vriec ženskej obuvi, 2 vrecia mužskej obuvi, 4
vrecia potravín, 6 vriec prikrývok, ďalej drogistický tovar, v tom 24 kusov pracích práškov,
20 kusov mydiel.
Táto humanitárna zbierka 17. 3. 2001 bola prepravená Okresným úradom Košice-okolie
odborom CO do centrálneho zberného miesta v Michalovciach.
Starosta obce touto cestou ďakuje všetkým obyvateľom obce, ktorí prispeli do tejto
humanitárnej zbierky a tým vyjadrili svoj postoj a solidaritu k ľudom, ktorí boli odkázaní
na túto humanitárnu pomoc.
Štefan Magoči
starosta obce

Vyzbierané veci uložené
v kultúrnom dome

6

Pristavený kamión na odvoz
humanitárnej pomoci
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13. storočia. Príčinou vlhnutia sú
nedostatočne odizolované vonkajšie
steny kostola.
Veriaci reformovanej cirkvi sa preto
v záujme záchrany malieb podujali
odstrániť časť zvetralých omietok na
vonkajších
stenách
kamenného
kostola a nahradiť ich novou. Zároveň
sa pristúpilo aj k zhotoveniu asi 50cm
širokého vyhĺbenia pri obvode múru,
kde sa má umiestniť vrstva izolačnej
hmoty, ktorá má zabrániť vlhnutiu
muriva od základov.
(R)

ŠPORT

FUTBAL
Kulturistika a silové športy majú v Čečejovciach už dlhoročnú tradíciu.
Pomocou týchto športov je tunajšia mládež vedená k zdravému životnému štýlu a
vylepšuje si svoju fyzickú kondíciu. Naväzujúc na túto tradíciu sa v roku 1995
skupina nadšencov začala zaoberať cieleným organizovaním týchto aktivít.
5..októbra 1996 bol založený Fit-klub SAMSON ako nezisková organizácia občianske združenie a v súlade s príslušnými zákonmi bol do konca roka
zaregistrovaný aj na Ministerstve vnútra SR. Fit-klub SAMSON si ako prvoradú
úlohu vytýčil starostlivosť o telesný rozvoj svojich členov a iných záujemcov
prostredníctvom kulturistických metód a postupov a propagáciu kulturistiky v
radoch mládeže.
Jedným z prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov je údržba a neustály
rozvoj posilňovacích zariadení v priestoroch poskytnutých Obecným úradom v
Čečejovciach. Tieto priestory sa nachádzajú v pivničnej časti komplexu
kultúrneho domu v Čečejovciach. Nájdeme ich aj podľa loga Fit-klubu
SAMSON, ktoré je nastriekané na vchodové dvere do klubu.
Fit-klub SAMSON ponúka pre záujemcov o kulturistiku a silové športy
niekoľko možností, ako si zacvičiť. Prvá možnosť je stať sa registrovaným
cvičencom klubu. Táto možnosť je najviac vyhovujúca pre záujemcov, ktorí
priestory plánujú využívať pravidelne niekoľkokrát za týždeň. Registrovaní
cvičenci majú voľný vstup do priestorov klubu a môžu ich používať kedykoľvek
pre svoje potreby - tréningové účely, výnimkou sú hodiny vyhradené pre
záujmové skupiny cvičencov. Pre tých, ktorí si chcú zacvičiť len raz za čas, slúži
druhá možnosť, a to stať sa neregistrovaným cvičencom klubu. Cvičenec si
v tomto prípade predplatí ľubovoľný počet tréningových jednotiek, tie si
v sprievode registrovaného cvičenca môže odcvičiť. Cena za tréningovú jednotku
je 15 SK. Neregistrovaný cvičenec nemá vlastný kľúč od priestorov klubu, ale
môže mu ho zapožičať zodpovedná osoba klubu. V prípade, že niekomu
nevyhovuje úplne ani jedna z týchto možností, je tu aj tretia možnosť - možnosť
využívať priestory klubu ako člen záujmovej skupiny, zatiaľ funguje jedna
záujmová skupina – Ženy 1. Záujmová skupina Ženy 1 má prenajaté priestory
v stredu a v sobotu od 1900 do 2100 hod. Každý, kto má záujem (okrem
registrovaných cvičencov a zatiaľ aj mužov), môže prísť v týchto časových
intervaloch do priestorov klubu a zacvičiť si. Táto možnosť je vhodná pre ženy,
ktoré si radi občas zacvičia, ale nemajú čas na pravidelný tréning. Pre tých, ktorí
by si radi založili vlastnú záujmovú skupinu, podotýkam, že je to samozrejme
možné. Stačí navštíviť v úradné hodiny Fit-klub SAMSON, kde budú
záujemcovia oboznámení s podmienkami a pravidlami pre fungovanie
záujmových skupín cvičencov.
Každý, kto by sa chcel stať registrovaným alebo neregistrovaným cvičencom,
musí navštíviť klub počas úradných hodín, ktoré sú každý utorok od 1800 do
2000 hod. Záujemca vyplní formulár prihlášky a odovzdá ho späť zodpovednej
osobe aj so základným vkladom (študenti 200Sk, neštudenti 400Sk), z ktorého sa
budú peniaze odpočítavať na základe počtu tréningov za jednotlivé mesiace.
Zodpovedná osoba po prijatí prihlášky oboznámi záujemcov so základnými
dokumentmi klubu. Neregistrovaní cvičenci si len predplatia želaný počet
tréningových jednotiek. Záujemcovia, ktorí by radi trénovali trochu tvrdšie, ale
len nevedia ako na to, môžu využiť trénerské služby Fit-klubu SAMSON.
Môžu požiadať o metodické príspevky, ktoré im budú bezplatne vytlačené, alebo
osobne konzultovať s trénerom klubu. Cvičenie podľa metodických príspevkov
a rád trénera je mnohonásobne účinnejšie ako len odfláknuté cvičenie.
V metodických príspevkoch sú aj dobré rady, ako sa správne stravovať pre
dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Fit-klub SAMSON sa venuje aj ďalším
aktivitám, ako napríklad organizovanie športových a kultúrnych podujatí. Veľmi
významným športovo-kultúrnym podujatím je súťaž SAMSON o putovný pohár
Fit-klubu SAMSON a putovný pohár Starostu obce Čečejovce v silovovytrvalostnej zdatnosti mužov, ktorá sa organizuje každý rok v novembri. V tejto
súťaži každoročne dosahujú výborné výsledky aj domáci účastníci. Súťaž
propaguje našu obec aj v okolitých obciach a mestách.

Jozef Oros - predseda klubu
Ondrej Weiser ml. - člen klubu
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Výsledky doteraz odohratých súťažných zápasov
jarnej časti - mužstvo dospelých:
Čečejovce - Sokoľany
2 : 1 góly: Bosák,
Štefan

Rudník
- Čečejovce
3 : 1 gól: Bosák
Čečejovce - Trstené p/H. 3 : 1 góly: Bosák(2),
Ballók

Veľká Ida

- Čečejovce

7 : 3 góly: Bačo (2),
Pelegrin

4 : 0 góly: Bosák,

Čečejovce - Ždaňa

Ballók (3)

Tabuľka súťaže dospelých po 17. kole
1. Rešica
2. Sokoľany
3. Budimír
4. Ruskov
5. Veľká Ida
6. Kokšov-Bakša
7. Poproč
8. Trstené p/H.
9. Jasov
10.Čečejovce
11.Rudník
12.Medzev
13.Nová Polhora
14.Ždaňa

17 11 3 3
17 10 2 5
17 9 1 7
17 8 3 6
17 8 2 7
17 7 3 7
17 7 3 7
17 7 3 7
17 7 2 8
17 6 4 7
17 6 3 8
17 4 6 7
17 4 5 8
17 3 4 10

50 : 16
40 : 31
34 : 28
40 : 33
49 : 27
41 : 29
36 : 34
34 : 39
25 : 38
28 : 39
31 : 35
24 : 36
23 : 39
27 : 58

36
32
28
27
26
24
24
24
23
22
21
18
17
13

Výsledky doteraz odohratých súťažných zápasov
jarnej časti - dorastenecké mužstvo:
Čečejovce
- Ďurkov
3 : 0 góly: Hintoš,
Warzybok (2)

Trstené p/H. - Čečejovce

4 : 1 gól: Horváth

Čečejovce

1:0

- Kokšov-B.

Tabuľka doresteneckej súťaže po 12. kole
1. Rudník
2. Čečejovce
3. Kokšov-Bakša
4. Seňa.
5. Trstené p/H
6. Péder
7. Poproč
8. Ďurkov
9. Kalša
10.Rešica
11.Šemša

11
12
12
12
12
11
12
11
11
12
12

8
8
8
8
7
6
5
4
4
2
1

2 1 51 : 17
1 3 34 : 15
0 4 40 : 21
0 4 29 : 21
2 3 25 : 18
0 5 28 : 15
0 7 41 : 44
1 6 19 : 33
0 7 30 : 25
0 10 18 : 64
0 11 19 : 61

26
25
24
24
23
18
15
13
12
6
3

Ladislav Dorák ml.

Obrancovia Sokoľan nedokázali zabrániť novej
posile Čečejoviec – Bosákovi, aby z rozohratého
rohového kopu hlavičkou dal náš prvý jarný gól.
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OZNAMY
Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov v roku 2001
Podľa zákona č. 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a
bytov v roku 2001 sa uskutoční na celom území SR sčítanie
obyvateľov, domov a bytov.
Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje, v súlade
s ustanovením § 9 zákona o sčítaní, Štatistický úrad SR
v súčinnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi
štátnej správy SR prostredníctvom krajských správ Štatistického
úradu SR, orgánom miestnej štátnej správy a obcí, organizačne
zabezpečuje jeho prípravu a vykonanie. Vlastné sčítanie vykonajú
komisári, ktorí sú na túto prácu vybraní a vyškolení.
Sčítanie sa vykonáva metódou sebasčítania, pri ktorom
obyvateľstvo vyplní príslušné sčítacie tlačivá. Sčítacím tlačivom
pre sčítanie obyvateľov je List obyvateľa, Bytový list a Domový
list.
Sčítací komisár začína vykonávať svoju prácu sčítacieho komisára
od 19.mája 2001, odkedy postupne navštívi a doručí vyššie
uvedené sčítacie tlačivá do každej domácnosti vo svojom sčítacom
obvode, ktoré po vyplnení odovzdá na Obecný úrad do 10. júna
2001.

Oznamy zo zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach dňa 23.3.2001
na svojom zasadnutí schválilo z rozpočtu obce na rok 2001
realizovať nasledovné investičné akcie: preloženie stĺpu
VO na Východnej ulici, rozšírenie siete miestneho
rozhlasu na ulici Východnej, plynofikácia obecnej
telocvične, výstavba elektrickej prípojky k obecnej
telocvični a podľa finančných možností rozpočtu obce
realizáciu výspravky komunikácie na ulici Letnej a nutnú
údržbu zariadení parčíkov a verejných priestranstiev
pozdĺž Košickej ulice; ďalej schválilo predložiť žiadosť
Národnému úradu práce na vytvorenie 10 pracovných
miest pre VPP od 1.5.2001 do 30.9.2001.
Zároveň sa schválil plán ďalších zasadnutí OZ do
konca roku 2001 v nasledovných mesiacoch: Máj, Júl,
September, November, December. Na tomto zasadnutí na
základe uznesenia OZ bolo požiadané miestne PDP o
likvidáciu konárov z jarnej orezávky stromov zo záhrad
občanov.
(OcÚ)

Obec Čečejovce má vytvorených 7 sčítacích obvodov a to
nasledovne :
Obvod č.46 – ul. Mlynská, Košická, Paňovská, Krátka, Severná,
Majerská
sčítací komisár – Elena Konczová
Obvod č. 47 – ul. Hlavná, Južná, Staničná, Školská, Pešia
sčítací komisár – Ing. Július Pelegrin
Obvod č. 48 – ul. Buzická
sčítací komisár – Edita Dringušová
Obvod č. 49 – ul. Východná, Kostolná
sčítací komisár – Eva Turóczyová
Obvod č. 50 – ul. Západná, Úzka, Dúhová,
sčítací komisár – Mária Feteriková
Obvod č. 51 - ul. Agátová, Orgovánová, Slnečná, Muškátová,
Letná
sčítací komisár – Estera Weiszerová
Obvod č. 52 – ul. Družstevná, Záhradná, Viničná, Jarková
sčítací komisár – Magdaléna Fatľová


(OcÚ)

INZERCIA
Predám registračnú pokladňu (8.000,-), harmoniku
120BAS (2.500,-), dvojložkový plet. stroj (2.500,-),
Š1203 na súčiastky (5.000,-), svetlú skriňu na šaty
(800,-), svetlý sekretár (800,-) a skladací stôl (500,-).
(0943) 46 49 505.

Po dlhé roky sme takto vídali Bartolomeja
Czakóa v čase aj nečase, ako sa svedomite
staral o čistotu a poriadok na verejných
priestranstvách našej obce. Žiaľ, 11. marca
2001 nás vo veku 77 rokov nečakane opustil.
Česť jeho pamiatke!

INZERUJTE V ČEČEJOVSKÝCH NOVINÁCH !
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 3. čísla je 15. augusta 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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