Čečejovské noviny
2.číslo / 10.ročník

Noviny obce Č
Čečejovce

August 2010

Živelné pohromy
V roku 2010 tak našu obec ako aj mnohé obce na území
republiky ako aj susedných krajín postihli živelné pohromy
v podobe povodní v mesiacoch máj a jún.
Na základe týchto mimoriadnych udalostí starosta obce
dňa 16. mája 2010 o 20.00 hodine vyhlásil III. stupeň povodňovej aktivity, ktorý bol odvolaný 18. mája 2010 o 08.00
hod., zároveň však bol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity, ktorý trval do 20.00 hod. 1. júna 2010. Vtedy v dôsledku vytrvalých dažďov opätovne bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity, ktorý bol odvolaný až 11. júna o
08.00 hod. a zároveň bol vyhlásený II. stupeň povodňovej
aktivity, ktorý trval do 12. júla o 08.00 hod. ráno.
Pri týchto mimoriadnych udalostiach došlo k vyliatiu Čečejovského potoka z koryta, ako aj k vyliatiu vody z melioračných kanálov vo východnej časti obce a v časti obce
smerom na Paňovce, následkom čoho došlo k zatopeniu
niekoľkých rodinných domov, firmy ABRISO, ako aj pivníc
rodinných domov, verejných priestranstiev, verejných budov. Povodňou bola zasiahnutá aj značná časť poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Čečejovce.
K týmto mimoriadnym situáciám došlo na základe
enormného množstva zrážok v mesiacoch máj a jún, ktoré pôda nebola schopná absorbovať a potok ako aj melioračné kanály neboli schopné odviesť. Je pravdou, že tieto
korytá nie sú udržiavané a pravidelne čistené od nánosov,
na ktoré skutočnosti už obec v minulosti upozornila správcov týchto tokov, avšak k náprave nedošlo. Vzhľadom na

Vyliaty Čečejovský potok na Hlavnú ulicu za dolným mostom (4. jún 2010)

to, že tohto času sa analyzujú a verifikujú následky týchto povodní na odbore CO Obvodného úradu Košice-okolie a Obvodného úradu životného prostredia Košice-okolie, obec spracúva súhrnnú záverečnú správu a na základe
výstupov analýzy, verifikácie a súhrnnej správy obec opätovne požiada o prečistenie korýt správcov vyššie uvedených tokov.
Aj po povodniach pokračovalo vyčínanie počasia a veterné smršte, ktoré 6. augusta a 16. augusta 2010 zasiahli našu obec, poškodili chránený strom „vŕbu bielu“ pri prírodnom javisku a vyvrátili a polámali 4 - 5 stromov v parčíku pri pomníku padlých.
V poslednom období dochádza k veľkým výkyvom a
rýchlym zmenám počasia, ktoré sú mnohokrát nevyspytateľné a ktoré žiaľ vyberajú svoju veľkú daň. Ľudia sú niekedy proti nim bezmocní a práve v takýchto prípadoch je
potrebná súdržnosť a spolupatričnosť všetkých obyvateľov
obce. Touto cestou sa chcem poďakovať najmä PDP Čečejovce za poskytnuté mechanizmy, členom DHZ Čečejovce za obetavú pomoc, Júliusovi Vranaiovi, ktorý so svojim mechanizmom pomáhal pri protipovodňových prácach,
ako aj všetkým obyvateľom obce, ktorí sa podieľali pri záchranných prácach a pri odstraňovaní následkov týchto živelných pohrôm a vyslovujem im všetkým veľké ĎAKUJEM.
Štefan Magoči
starosta obce

Kríky rastúce v strede potoka pred železničným mostom výrazne
spomalili tok a znížili prietok vody pri povodniach a prispeli tak k vyliatiu potoka z koryta v obci. Správca toku zanedbal svoju povinnosť.
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Povodne neobišli ani našu obec
Na prvý polrok tohto roka sa len tak nezabudne. Aj v našej
obci, tak ako aj v mnohých ďalších, sa vylial potok a pripravil
bezsenné noci pre viacerých obyvateľov obce.
Šestnásteho mája nám už dopoludnia robilo počasie obavy.
Neustále pršalo už niekoľko dní, ale tento deň sa to už značne
prejavovalo aj na toku Čečejovského potoka. Keďže už plne
nasiaknutá zem nestačila pohlcovať vodu, tá sa začala masívnejšie zbierať v potoku a hladina sa dramaticky dvíhala, až sa
zdalo, že to nebude mať konca. DHZ obce monitorovalo situáciu už od soboty, kedy z koryta odstránila väčšie prekážky. V
nedeľu, približne od štvrtej hodiny popoludní sa už sústredili
členovia DHZ na dolnom toku potoka, kde uvoľňovali tok odstraňovaním nahromadených odpadov, konárov a kmeňov stromov pri dolnom pešom moste, aby sa zabránilo vyliatiu vody
z koryta o niekoľko desiatok metrov vyššie, ako sa neskôr počas noci udialo.
O 19.30 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie poslancov
obecného zastupiteľstva, na ktorom sa stanovilo riešenie situácie. Pravý breh sa spevňoval násypom v dĺžke asi 200-300m
a ľavý breh bol posilnený cca 700-800 vrecami piesku, ktoré
sa napĺňali na mieste zo zásob 2 Tatroviek. Na prácach sa zúčastnilo približne 40 dobrovoľníkov z obce. Voda kulminovala
okolo druhej v noci, keď už hladina dosiahla násyp a ochrannú
bariéru z vriec. Práce boli ukončené v pravý čas a tým sa podarilo zabrániť rozsiahlejšiemu vyliatiu potoka z koryta. O 03.00
hod. sa ukončili všetky práce a ostala už len hliadka, monitorujúca hladinu. Ráno od štvrtej hodiny ich vystriedala už len
hodinová kontrola hladiny. Nakoľko najvyšší stav hladiny potoka v histórii obce od vyregulovania koryta pomaly klesal a
nevyzeralo to na ďalší silnejší dážď, aký neustále sprevádzal
ochranné práce, povedali sme si, že sme z toho vonku! OMYL!

Zaplavená Pešia a Kostolná ulica pri dolnom moste (2. jún 2010)

Plynový kotol pod vodou v kotolni obecného úradu (3. jún 2010)

To, čo sa udialo 16. mája 2010, bol len slabý odvar toho, čo
si na nás príroda nachystala na 1. júna 2010. Priebeh bol podobný, avšak oveľa rýchlejší a vo väčšom rozsahu. Pri dolnom
moste sa potok rozšíril na celú šírku ulice: plot - plot. Voda sa
dostala aj na Kostolnú ulicu, kde dosiahla výšku asi 50 cm. Hasiči evakuovali viac zakliesnených rodín, voda v domoch bola
na niektorých miestach po kolená, v jednom dokonca po pás!
Evakuovaní boli presunutí do telocvične pri prírodnom javisku. Vrecia sa opäť plnili pieskom, ale tentoraz už len za účelom
zabránenia vniknutia vody do domov a pivníc. Voda kulminovala v noci medzi 02.00 - 02.40 hod., až potom sa začala pozvoľna vracať do svojho koryta. Táto noc mala následky u viacerých obyvateľov obce. Bolo zaplavených mnoho pivníc po
celej obci, pri železničnej stanici sa voda dokonca dostala na
dvory 7 domácností a vo firme ABRISO pri železničnej stanici
musela byť núdzovo zastavená výroba, nakoľko zamestnanci
ostali zakliesnení a museli sa evakuovať. Odčerpávanie vody z
pivníc, dvorov a záhrad sa uskutočňovalo nasledujúcich 7-10
dní. Na podobnú povodeň v obci sa nikto nepamätá!
Dobrovoľný hasičský zbor obce sa chce aj touto cestou poďakovať každému, kto priložil ruku k dielu a pomáhal chrániť majetok susedov, známych či neznámych. Ľudská spolupatričnosť sa prejavila aj v našej obci, aj keď je na zamyslenie, že niektorí, ale naozaj ich bolo len zopár, ktorým sa pomohlo, sa ani len nepoďakovali... Poďakovať sa však nezabudol starosta obce. Na posedenie a osobné poďakovanie pozval
do priestorov prírodného javiska prostredníctvom DHZ Čečejovce všetkých dobrovoľníkov, ktorí bdeli deň-noc spolu s
nami a pomáhali v týchto ťažkých okamihoch.
Text: Miroslav Kováč
Foto: Yvetta Mateszová a Jozef Pira

Dolný most úplne pod vodou (2. jún 2010)

Jeden zo zaplavených dvorov na Buzickej ulici pri železnici (4. jún 2010)
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DOBROVOĽNÉ HASIČSKÉ ZDRUŽENIE

Súťažné hasičské družstvá si udržiavajú formu
Súťažné hasičské družstvá žien aj mužov našej obce sa aj napriek zapojeniu sa do protipovodňových a záchranných prác
naďalej zúčastňovali na súťažiach. Piateho júna 2010 sme sa po
celodenných vyčerpávajúcich prácach zúčastnili súťaže v Nižnom Lánci. Odchádzali sme na súťaž priamo z terénu, kde sme
stihli dokončiť odčerpávanie vody. Dosiahnuté výsledky boli
asi poďakovaním za vynaložené úsilie za uplynulé dni. Ženy
získali 1. miesto spomedzi 3 družstiev časom 20,67 s a muži obsadili 2. miesto pri účasti šiestich družstiev časom 19,32 s za víťaznými Mokrancami. Za pravidelne dosahované dobré výsledky sa dostalo nášmu družstvu poďakovania od starostu obce
na slávnostnej večeri. Nasledovalo obvodné kolo v Jasove, kde
sa mužskému družstvu za nepriaznivého počasia podarilo pri
účasti 13 súťažných družstiev vyhrať súťaž časom 19,04 s. Ženské družstvo skončilo na 2. mieste za družstvom žien z Mokraniec a pred ženami z Poproču.
Na ligovej súťaži 4. júla v Čižaticiach sa darilo opäť ženskému družstvu, keď časom 22,80 s obsadilo 2. miesto za družstvom z Čižatíc. Muži sa umiestnili na 7. mieste, aj keď dosiahli čas pod 19 s. V Kecerovciach 25. júla nasledovalo ďalšie ligové kolo. Počasie bolo mimoriadne nepriaznivé, neustále pršalo a podmienky sa zhoršovali, čo poznačilo aj súťažné
časy. Muži DHZ Čečejovce dosiahli čas 23,53 s a obsadili opäť
7. miesto, tentoraz z 11 súťažných družstiev, víťazmi sa časom 19,25 s stali muži z obce Chrastné. Naše ženské družstvo
však tentokrát zaváhalo a po nevydarenom útoku sa umiestnili na 5. mieste.

V našej obci sa tento rok pod záštitou starostu obce opäť konala Nočná hasičská súťaž, ktorej sa tentoraz zúčastnilo už 15
súťažných družstiev - 3 ženské a 12 mužských. Súťažný večer odštartoval náš Dobrovoľný hasičský zbor, na čele s veliteľom Jaroslavom Bokorom, zapálením vatry na miestnom ihrisku. Súťažilo sa opäť v kategóriách Nočná naberačka a Nočný požiarny útok. Mimoriadne sa darilo ženám z Čižatíc, ktoré
vyhrali v oboch kategóriách a odniesli si tak aj putovný pohár.
Muži z Vtáčkoviec opäť vyhrali Nočný požiarny útok a tým pádom si opäť získali putovný pohár. Muži z Chrastného zvíťazili v kategórii Nočná naberačka. Po súťažení sa pustili do útoku starí členovia DHZ Čečejovce. Zobrali to vážne a staručké
hasičské vozidlo Barborka poriadne prevetrali, čím si vyslúžili azda najväčší potlesk večera. Po nich sa na naše pozvanie dostavili dobrovoľníci z Medzeva na staručkom Mercedese, ktorý je ale ešte stále aktívne využívaný a veľmi vychvaľovaný pri
zásahoch. Medzevčania nám predviedli hasenie penou, čomu
sa najviac potešili tí najmenší. Aj touto cestou im veľmi pekne
ďakujeme za prijaté pozvanie a predvedený zásah. Pevne veríme, že sa u nás ešte s Medzevčanmi stretneme. Podľa ohlasov
môžeme povedať, že sa tohtoročná Nočná súťaž opäť vydarila.
Tohto roku nám ešte ostáva zvládnuť jednu veľkú súťaž, a to
Východoslovenskú hasičskú ligu 25. septembra na miestnom
futbalovom ihrisku. Zúčastnia sa na nej najlepšie tímy z východného Slovenska. Predpokladá sa účasť približne 70-tich
hasičských družstiev. Veríme, že sa na túto veľkú akciu prídete
pozrieť aj Vy a odnesiete si príjemný športový zážitok.
Text a foto: Yvetta Mateszová

Pred súťažou musí byť technika dokonale pripravená

Úspešné družstvá na hasičskej súťaži v Jasove 20. júna 2010

Starší členovia DHZ Čečejovce na exhibícii so starou „Barborkou“

Nástup pred začiatkom nočnej hasičskej súťaže 31. júla 2010
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Čečejovské kultúrne leto 2010
V rámci Čečejovského kultúrneho leta 2010 sa uskutočnili tieto podujatia:
 3. 7. 2010 Kultúrny program Klubu dôchodcov Harangó
 17. 7. 2010 Automobilové preteky ŠK BM RALLY
SPRINT ČEČEJOVCE na letisku
 18. 7. 2010 Kultúrny program MO Csemadok a Klubu dôchodcov Harangó
 21. 7. 2010 Zájazd dôchodcov na Hortobágy v Maďarsku
25. 7. 2010 FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE na futbalovom ihrisku

 31. 7. 2010 Nočná Hasičská súťaž o PUTOVNÝ POHÁR
STAROSTU OBCE na futbalovom ihrisku
 8. 8. 2010 Kočovné divadlo DRAK z Prešova - Na skle maľované - muzikálový recitál
 15. 8. 2010 Vystúpenie dychovky zo Štósu
 17. 8. 2010 Zájazd pre klub mladých do Tiszaújvárosu
 22. 8. 2010 Vystúpenie hudobnej skupiny PAVELČÁKOVCI
 28. - 29. 8. 2010 - DNI OBCE - prírodné javisko
-OcÚFoto: Lukáš Macák a Július Pelegrin

Vystúpenia MO Csemadok Čečejovce 18. júla 2010

Vystúpenie Klubu dôchodcov Harangó 18. júla 2010
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Dychovka zo Štósu sa predstavila 15. augusta 2010

Dôchodcovia zavítali na Hortobágy v Maďarsku 21. júla 2010
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Na futbalovom turnaji o POHÁR STAROSTU
OBCE sa 25. júla 2010 zúčastnili mužstvá aktívnych hráčov z Čečejoviec a Paňoviec a mužstvá bývalých hráčov z Čečejoviec a Paňoviec.
Víťaznú trofej získali aktívni hráči z Čečejoviec.

Skupina Pavelčákovci na prírodnom javisku 22. augusta 2010

Kočovné divadlo DRAK z Prešova sa 8. augusta 2010 predstavilo recitálom z muzikálu
NA SKLE MAĽOVANÉ

Oslavy Dňa matiek
Obec ani tento rok nezabudla na matky v dôchodkovom veku a pri príležitosti Dňa matiek ich pozvala na oslavy, ktoré sa uskutočnili 5. mája 2010 v kultúrnom dome. Po slávnostnom príhovore starostu obce Štefana Magočiho prítomné mamičky boli obdarované karafiátom. Oslavy spestrili svojim vystúpením žiaci základnej školy s materskou školou.
-OcÚ-

Vynovená
socha sv. Jána
Nepomuckého
Posviacka vynovenej sochy
sv. Jána Nepomuckého pri
rímskokatolíckom kostole sa
uskutočnila pri príležitosti odpustových slávnosti 9.
mája 2010.
Text a foto: Jozef Pira
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Laco Kuzder vicemajstrom Európy v kulturistike
Hovorí sa, že zrelé víno chutí najlepšie. Prenesene sa to dá
povedať aj o kulturistoch, u ktorých sa výraznejšie úspechy
dostavia zväčša až po tridsiatke. Príkladom toho je aj Ladislav Kuzder z Čečejoviec, ktorý svoj prvý výrazný úspech v
kulturistike dosiahol na majstrovstvách Slovenska 2008, kde
v hmotnostnej kategórii do 95 kg získal titul majstra republiky vo veku 35 rokov.
Člen Veterinary BBC Košice sa medzi seniormi objavil po
prvý raz na Tatranskom pohári v roku 2007 v Poprade, kde
skončil tretí. Jeho cesta na vrchol však nebola priamočiara.
Veľkú zásluhu na tom, že sa Laco dostal na štartovnú listinu
majstrovstiev SR 2008, má štvornásobný majster sveta Igor
Kočiš, ktorý ho presvedčil, aby sa dal znovu na súťaženie. Igor
mu pritom pomáhal vzácnymi radami a skúsenosťami. Laco
predtým cvičil len rekreačne, no povedal si, že dá na rady skúseného veterána a skúsi to naostro. Tak vlastne len oprášil svoje začiatky, keď ako dorastenec sa pustil do formovania svalovej hmoty. Začínal vo VSS pod vedením uznávaného Ladislava Klériho. Na majstrovstvách kraja skončil štvrtý. Potom
však nasledovala niekoľkoročná pauza aj z dôvodu finančnej
náročnosti tohto športu. Na kulturistiku však nezanevrel a cvičením si najprv len udržiaval postavu a kondíciu. Až neskôr sa
začal venovať tejto svojej záľube serióznejšie.

Titul majstra Európy na dosah
Tvrdé a pravidelné tréningy priniesli svoje ovocie v podobe
úspechov na rôznych súťažiach. A tých úspechov nie je málo.
Medzi tie najväčšie patrí už spomenutý titul majstra SR 2008 v kulturistike v kategórii do 95 kg a
predovšetkým 2. miesto
na Majstrovstvách Európy 2010 v kulturistike mužov v holandskom
Maastrichte v kategórii do 90 kg. Nechýbalo veľa, aby sa stal majstrom Európy. Stačilo by,
aby víťaz kategórie - ďalší slovenský reprezentant Štefan Havlík, štartoval v ťažšej váhovej kategórii. Aj tak je to jeho obrovský úspech, ktorý sa dostavil po tvrdej drine počas roka.
Aj zaťaženie ľudského organizmu má však svoje hranice, a
tak Laco po majstrovstvách Európy vynecháva jesennú súťažnú sezónu z dôvodu regenerácie a ďalšieho naberania svalovej
hmoty. Je v plnej objemovej príprave.
Jeho tréningový cyklus pozostáva z dvoch dní tréningu, po
ktorých nasleduje jeden deň voľna. Počas tréningového dňa
Laco ráno vstáva o pol šiestej, o šiestej raňajkuje (100 g ryže
a 1 dávka proteínu). O pol siedmej odchádza do práce do známej košickej posilňovne Tempus Club, kde robí osobného trénera. O desiatej hodine desiatuje (praženica zo štyroch bielok
a jedného žĺtka, 5 ryžových chlebíkov a jedna dávka proteínu), obed má o pol jednej (kurací alebo hovädzí steak a 200 g
ryže), olovrant o štvrtej (100 g ryže a 250 g tvarohu). O piatej
sa presúva do moldavského fitnes centra Naytilus, kde absolvuje 1,5-hodinový tréning. Po tréningu si Laco dá jeden proteínový nápoj. Prísny režim dňa sa končí o ôsmej večerou (kura-

cí steak a 150 g ryže). Dvakrát týždenne prebieha konzultácia
s trénerom Milanom Čížekom, ktorý je zároveň aj reprezentačným trénerom.
Tento druh športu, ktorý je mimochodom náročný na financie, vyžaduje okrem genetických daností športovca aj jeho
mimoriadne pevnú vôľu na dodržanie prísnej životosprávy.
„Žiaľ, zostáva mi veľmi málo času na rodinu a nebyť tolerantnej manželky, by som sa tomuto športu nemohol plne venovať“,
hovorí Laco.
Prehľad doterajších úspechov Laca Kuzdera:
- 3. miesto na Tatranskom pohári 2007 v Poprade v kategórii do 90 kg
- 7. miesto na Grand Prix Slovakia 2007 v Trnave v kategórii
nad 87,5 kg
- Majster SR 2008 v Banskej Bystrici v kategórii do 95 kg
- 8. miesto na Majstrovstvách Európy 2009 v Srbsku v Novom
Sade v kategórii do 90 kg
- 2. miesto na Majstrovstvách SR 2009 v Piešťanoch v kategórii do 95 kg
- 3. miesto na Majstrovstvách SR 2010 v Bratislave v kategórii do 90 kg
- 3. miesto na pretekoch Mozoláni Clasic 2010 v Žilne v kategórii do 90 kg
- 2. miesto na Majstrovstvách Európy 2010 v Holandsku v Maastrichte v kategórii do 90 kg
Plány Laca Kuzdera do budúcnosti sú veľmi odvážne, a tak
dúfajme, že v našich novinách čoskoro budeme môcť písať o
jeho ďalších úspechoch.
Július Pelegrin
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FUTBAL

Začal sa nový ročník futbalovej súťaže
Súťažný ročník 2010/2011

Súťažný ročník 2009/2010
Posledné výsledky - I. trieda dospelých:
Čečejovce - Kokšov-Bakša 0:0, Geča - Čečejovce 7:2,
Čečejovce - Malá Ida 0:4, Ďurkov - Čečejovce 3:1,
Čečejovce - Trstená p/H 5:1, Seňa - Čečejovce 5:2

Konečná tabuľka 2009/2010 dospelých
1. Geča
2. Malá Ida
3. Kokšov-Bakša
4. Ruskov
5. Seňa
6. Kalša
7. Čečejovce
8. Svinica
9. Trstené p/H
10. Ďurkov
11. Byster
12. Valaliky
13. Veľká Ida
14. Paňovce

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
17
13
13
13
10
10
9
9
10
7
7
9
4

3
3
8
4
4
6
4
4
2
4
4
3
4
9

3
6
5
9
9
10
12
13
15
12
15
16
13
13

67:25
64:33
57:29
63:41
48:44
45:39
47:54
46:63
37:57
54:48
33:69
41:63
45:62
36:56

63
54
47
43
43
36
34
31
29
28
25
24
22
21

Posledné výsledky - II. trieda žiaci sk. „B“:
Čečejovce - Drienovec 3:6, Buzica - Čečejovce 4:1,
Čečejovce - Mokrance 2:8, Seňa - Čečejovce 0:10,
Čečejovce - Tatran Jasov 3:0, Paňovce - Čečejovce 2:3

Hrací plán jesennej časti súťaže
I. trieda dospelých:
8. 8. 2010 16.30
15. 8. 2010 16.30
22. 8. 2010 16.00
29. 8. 2010 16.00
5. 9. 2010 15.30
12. 9. 2010 15.30
19. 9. 2010 15.00
26. 9. 2010 15.00
3. 10. 2010 14.30
10. 10. 2010 14.30
17. 10. 2010 14.00
24. 10. 2010 14.00
31. 10. 2010 14.00

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

7. 11. 2010 13.30 Byster - Čečejovce

Hrací plán jesennej časti súťaže

Konečná tabuľka 2009/2010 žiakov

Žiaci II. trieda sk. „B“:

1. Buzica
2. Mokrance
3. Drienovec
4. Jasov
5. Čečejovce
6. Paňovce
7. Malá Ida
8. Sokoľany
9. Roma Moldava
10. Seňa

4. 9. 2010 14.00
11. 9. 2010 14.00
18. 9. 2010 14.00
25. 9. 2010 14.00
2. 10. 2010 14.00
9. 10. 2010 14.00

18 15
18 14
18 13
18 12
18 8
18 6
18 5
18 5
18 2
18 2

1
1
2
3
1
1
2
0
1
2

2
3
3
3
9
11
11
3
14
14

84:18 46
109:30 43
97:31 41
85:26 39
53:46 25
34:78 19
33:103 17
31:86 15
38:72 10
34:108 8

6:1
1:0
1:2

Tatran Jasov - Čečejovce
Roma Moldava - Čečejovce
Čečejovce - Seňa
Sokoľany - Čečejovce
Čečejovce - Perín
Mokrance - Čečejovce

16.10. 2010 14.00 Čečejovce - Drienovec

Stará vŕba žije ďalej
Prežila toho už toľko, ako máloktorý z obyvateľov našej obce. Keby vedela rozprávať, určite by nám mala čo povedať. Hrdo a vznešene stojí na svojom
mieste bez toho, aby sa počas vyše 80 rokov podriadila rôznym politickým vetrom. Prežila ťažké boje v obci počas II. svetovej vojny, bola svedkom, ako sa
striedali starostovia, notári a predsedovia MNV v budove sídla miestnej moci.
Budova bola v roku 1976 zbúraná, vŕba však našťastie zostala ako nemý svedok histórie. Ona len rástla a rástla, aby sa z nej stala mohutná krásavica s hlboko zapustenými koreňmi, ktorá u ľudí budí rešpekt. Nové prírodné javisko
jej prinieslo ešte väčšiu slávu a blízkosť ľudí akoby jej dodal energie k rastu.
Niektoré z jej hrubých, ale krehkých konárov však neodolali sile skutočného
vetra, ktorý hlavne 6. júla, ale aj 16. júla 2010 zničil časť jej nádhernej koruny.
Hlboké rany po odlomených konároch sa budú dlho hojiť, ale ako už mnohokrát predtým, určite aj tentoraz vyrastú na ich mieste mladé výhonky, z ktorých
sa časom stanú silné konáre a doplnia chýbajúcu korunu stromu.
Reč je o vŕbe bielej, ľudovo nazývanej vŕbe smutnej (lat. Salix alba L.), ktorú
pravdepodobne v roku 1929 na nádvorí vtedajšieho notariátu a obecného úradu vysadil nebohý Jozef Hanko. V roku 1996 bola Štátnou ochranou prírody
Slovenskej republiky vyhlásená za chránený strom v 2. stupni ochrany. Priemer kmeňa stromu vo výške 1 m nad zemou je 1,6 m, jeho obvod 5 m, odhadovaná výška stromu je 20 m.
Július Pelegrin
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OZNAMY

Samospráva obce Čečejovce Vás srdečne pozýva na

OSLAVY DNÍ OBCE
v dňoch 28. - 29. augusta 2010
na prírodnom javisku v Čečejovciach na Kostolnej ul. č. 1 s týmto programom:
28. augusta 2010 (sobota)
18.10 Pietny akt pri Pomníku padlých
18.20 Otvorenie osláv - prírodné javisko
18.35 Slávnostný príhovor
18.45 Odovzdanie ocenení obce
19.00 Čardášová princezná (opereta)
21.30 Ohňostroj
22.00 Voľná zábava (živá hudba)
29. augusta 2010 (nedeľa)
15.00 Otvorenie súťaže o cenu starostu obce vo varení
15.10 Kultúrny program ZŠ s MŠ Čečejovce a detské súťaže
16.30 Vystúpenia speváckych a folklórnych skupín MO CSEMADOK z Janíka, Veľkej Idy,
Čečejoviec a Klubu dôchodcov Harangó z Čečejoviec
17.30 Soltész Rezső (Maďarsko)
18.30 Vyhodnotenie súťaže o cenu starostu obce vo varení
18.40 Ander z Košíc a jeho hostia
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
19.30 Vystúpenie skupiny DRIŠĽAK
Počas osláv 29. augusta 2010 v areáli prírodného javiska deti budú mať k dispozícii detské športové a
relaxačné zariadenia.

Výsledky parlamentných volieb 2010 v našej obci
12. júna 2010 sa konali parlamentné voľby, v ktorých sa rozhodovalo o novom zložení 150-člennej Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovania sa zúčastnilo 963 voličov z celkového počtu 1600 oprávnených voličov, čo predstavuje 60,19%-nú volebnú
účasť. Počet platných hlasov bol 946. (R)
Počet obdržaných hlasov

Percent. podiel z
platných odovzdaných hlasov

Percent. podiel z počtu oprávnených voličov

MOST - HÍD

304

32,14%

19,00%

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA - DEMOKRATICKÁ STRANA

195

20,61%

12,19%

SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA

115

12,16%

7,19%

STRANA MAĎARSKEJ KOALÍCIE - MAGYAR KOALÍCIÓ PÁRTJA

111

11,73%

6,94%

SLOBODA A SOLIDARITA

95

10,04%

5,94%

ĽUDOVÁ STRANA - HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

41

4,33%

2,56%

Politická strana

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE

37

3,91%

2,31%

STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE

26

2,75%

1,63%

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

12

1,27%

0,75%

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

2

0,21%

0,13%

ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO

2

0,21%

0,13%

NOVÁ DEMOKRACIA

2

0,21%

0,13%

PALIHO KAPURKOVÁ, VESELÁ POLITICKÁ STRANA

2

0,21%

0,13%

STRANA RÓMSKEJ KOALÍCIE

1

0,11%

0,06%

ÚNIA - STRANA PRE SLOVENSKO

1

0,11%

0,06%
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