Noviny samosprávy obce Čečejovce

4.číslo / 1.ročník

December 2001

Reforma verejnej správy

Novoročný pozdrav
Vážení spoluobčania,
pri vstupe do nového roku
Vám úprimne ďakujem za prejavenú
dôveru, priazeň
a spoluprácu v uplynulom roku.
Prajem Vám dobré zdravie,
úprimných priateľov,
pohodu,
životný optimizmus,
aby ste boli šťastní,
šťastie rozdávali,
žili pre radosť
a stihli všetko pre život.
Naplnenie všetkých predsavzatí a túžob
v novom roku 2002

V týchto dňoch v masmédiách je hlavnou témou reforma
verejnej správy, ktorá po jej realizácii by mala priblížiť
verejnú správu bližšie k občanovi. A to najmä tým, že niektoré
pôsobnosti z orgánov štátnej správy prechádzajú na obce a na
vyššie samosprávne územné celky. Podľa zákona 416/2001
Z.z. prechod niektorých pôsobností sa bude uskutočňovať
postupne v časovom horizonte od 1.1.2002 do 1.1.2004, a to
nasledovne :
od 1.1.2002 na úseku :
1.vodného hospodárstva
2.všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky
3.ochrany prírody
4.regionálneho rozvoja
5.cestovného ruchu
od 1.4.2002 na úseku :
1.pozemných komunikácií (čiastočne)
2.sociálnej pomoci
3.divadelnej činnosti
od 1.7.2002 na úseku :
1.školstva
2.telesnej kultúry
3.zdravotníctva
od 1.1.2003 na úseku :
územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť
stavebného úradu s výnimkou vyvlastňovacieho konania

Vám praje
Štefan Magoči
starosta obce

od 1.1.2004 na úseku :
pozemných komunikácií (v celom rozsahu)
Vyššie uvedené pôsobnosti budú obce zabezpečovať od
uvedených termínov na základe platných príslušných legislatívnych noriem.
-SO-
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UDALOSTI

Verejnoprospešné práce
Obec v rámci VPP na základe uzatvorenej zmluvy
s Národným úradom práce Košice-okolie od 1.10.2001 do
31.12.2001 zamestnáva 6 pracovníkov, ktorí pracovali hlavne pri
zemných prácach, a to pri plynofikácii telocvične na ulici
Kostolnej a pri oplotení a zemných úpravách športového areálu.
Okrem týchto prác pomáhali pri údržbe zelene a pri zbere
separovaného odpadu.
-SO-

Z činnosti DPO
Základná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany
v Čečejovciach dňa 7.12.2001 hodnotila svoju činnosť za
rok 2001 na výročnej členskej schôdzi, na ktorej bol prítomný aj zástupca OÚ DPO Košice – okolie a starosta obce.
Spolu s vyše 50 prítomnými členmi organizácie si vypočuli
hodnotiacu správu o činnosti organizácie, v ktorej predseda
organizácie Ladislav Godoč kladne hodnotil prácu a činnosť všetkých zložiek organizácie. Zástupca OÚ vo svojom
vystúpení taktiež pozitívne hodnotil prácu a činnosť ZO.
Starosta obce vo svojom príhovore vyslovil poďakovanie všetkým členom organizácie za ich prístup k plneniu
úloh na úseku požiarnej ochrany a za vzornú reprezentáciu
obce v r. 2001 a zároveň poprial veľa úspechov pri plnení
náročných úloh na úseku požiarnej ochrany v roku 2002,
v ktorom organizácia oslávi 80.výročie svojho vzniku.
- OcÚ-

Pracovníci zamestnaní v rámci verejnoprospešných prác
pri zhotovovaní plynovej prípojky k telocvični

Činnosť Klubu dôchodcov
„Harangó“

Október – Mesiac úcty k starším
Dňa 29.10.2001 sa v kultúrnom dome konala slávnostná
akadémia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Slávnostnú
akadémiu usporiadal klub dôchodcov v spolupráci so ZŠ, MŠ a
ZUŠ v Čečejovciach.
Deti si uctili svojich rodičov, starých rodičov a všetkých
prítomných pekným kultúrnym programom. Po slávnostnej
akadémii sa členovia klubu stretli na posedení s jubilantmi tak,
ako je to tradíciou každý štvťrok. Kyticou kvetov pozdravili
jubilantov pri 50-tom výročí sobáša a životného jubilea 50, 55, 60,
65, 70, 75 a 80 rokov.
-VK-

Burza starožitností
Posledná tohtoročná burza starožitností a kuriozít sa
v areáli miestneho kaštieľa konala 8.12.2001 a niesla sa
v mikulášskej a predvianočnej atmosfére. Už pri vchode do
budovy kaštieľa vítal návštevníkov oblečený Mikuláš. Až pri
pohľade zblízka sa dalo zistiť, že je to iba figurína.
Predajné a výstavné plochy v budove sa oproti
predchádzajúcim burzám podstatne rozšírili, čo sa
odzrkadlilo aj v bohatšom výbere ponúkaného tovaru,
predovšetkým starožitného nábytku ako aj rôznych
nástenných a iných hodín, ktoré zaplnili jednu samostatnú
miestnosť.

Burza sa obohatila aj o stálu expozíciu niekoľkých
starých automobilov – veteránov.
Ani chladné zimné počasie (-4°C) sa neodrazilo na
návštevnosti tejto akcie, a vymrznutí priaznivci starožitností
mali možnosť dať si niečo na zohriatie v zriadenom bufete.
Najbližšia burza sa uskutoční až po novom roku dňa
19.1.2002 v čase od 900 do 1200 hod.
Foto: J. Pira
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VOĽBY

Výsledky volieb do VÚC
Na území celej SR sa v dňoch 1.12.2001 a 15.12.2001 konali
voľby do orgánov jednotlivých samosprávnych krajov. V našej obci
sme v dvoch volebných okrskoch č.1 a č.2 volili 8 poslancov 57členného zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za volebný
obvod Košice-okolie a predsedu Košického samosprávneho kraja.

Výsledky 1. kola volieb zo dňa 1.12.2001
Výsledky volieb na území obce Čečejovce na základe spracovania výsledkov volieb volebnými komisiami v okrsku č. 1 a
v okrsku č. 2 boli nasledovné:
Počet oprávnených voličov:
1439
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb:
357
Percentuálna účasť na voľbách:
24,81 %
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva: 345
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu:
330

A. Výsledky volieb poslancov
Jednotliví kandidáti do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja obdržali v Čečejovciach nasledujúce počty hlasov:
Edita Angyalová 69, Magdaléna Babarcsíková 60, Kamil Baláž 8,
Ladislav Bartók 142, Milan Benko 15, Vojtech Bodnár 60, Helena
Cibuľová 6, Jenö Csoltkó 124, Mária Csontosová 40, Vojtech
Draskoczy 19, Michal Drotár 7, Vincent Dulina 10, František Eged
8, Eva Fazekašová 175, Miroslav Gaži 2, Július Grulyo 37, Mikuláš
Hintoš 89, Ladislav Holub 3, Dušan Ilenin 7, Ladislav Iván 157,
Božena Janeková 12, Imrich Janitor 14, Jozef Javorka 13, Cyril
Juhás 2, Ondrej Jusko 10, Miroslav Kmec 4, Miroslav Kolenič 66,
Jozef Kopčák 5, Stanislav Kozák 23, Ladislav Lacko 5, Mária
Lacková 113, Milan Leščinský 2, Ján Mikloš 5, František Miklóš
34, Viliam Pačay 8, Mariana Pavlišinová 3, Juraj Pliška 1, Milan
Pohly 3, Ján Polák 8, Michal Rečka 11, Marián Richter 19, Ján
Rusnák 8, Ján Sabadoš 13, Štefan Sendrei 4, Monika Sinuová 6,
František Sklenár 2, Ján Sokol 70, Igor Stieber 6, Ondrej Suhala 1,
Katarína Szabóová 22, Alexander Szaniszló138, Ľubomír Šimko 8,
František Šnír 58, Imrich Špak 12, Ľudmila Štefanišinová 7, Imrich
Šuver 30, Eleonóra Švehlíková 4, Vincent Timko 17, Andrej
Tomčko 12, Milan Tóth 11, Tibor Verbinec 1, Štefan Vinca 13,
Ladislav Vojtko 5, Štefan Zachariáš 145, Imrich Zborai 135.
Percentuálne zisky 8 kandidátov s najvyšším počtom
hlasov v Čečejovciach (% z oprávnených voličov)
Mária Lacková
Jenö Csoltkó
Imrich Zborai
Alexander Szaniszló
Ladislav Bartók
Štefan Zachariáš
Ladislav Iván
Eva Fazekašová

7,85%

Čurný, Dušan Daniel, Marián Dittrich, Jozef Drábik, Emil
Ďurovčík, Pavol Džurina, Zoltán Erdélyi, František Feke, Jozef
Filas, Mária Grullingová, Iveta Henzélyová, Jaroslav Hlinka,
Michal Iľko, Ladislav Iván, Michal Komara, Emil Kočiš, Gabriel
Kovács, Pavol Kuchta, Ladislav Lumtzer, Jarmila Michalovová,
Karol Mitrík, Pavol Mutafov, Ján Mydlo, István Pásztor, Dušan
Poľacký, Péter Prékop, Daniel Rusnák, Miroslav Semeš, Július
Slovák, Štefan Staško, Ján Suli, Alexander Szaniszló, János
Szollos, Gejza Szunyog, Milan Tóth, Imrich Varga, János Vasík,
Ján Volný, Viliam Záhorčák, Štefan Zachariáš a Imrich Zborai.

B. Výsledky volieb predsedu
Za jednotlivých kandidátov za predsedu Košického
samosprávneho kraja hlasovali voliči v Čečejovciach
takto:
Karol Alexa 1, Rudolf Bauer 36, Ján Bílek 11, Ivan Brňo 4, Jozef
Buček 13, Katarína Čižmáriková 5, Pavol Dunák 3, Alojz Engliš
54, Jozef Eperješi 4, Jozef Hlaváč 5, Ján Karap 3, Karol Lakatoš 4,
Rozália Múdra 135, Pavol Mutafov 4, Ján Olexa 11, Alojz Rajnič
21, Mária-R. Stillichová 1, Milan Ščuka 1, Rudolf Varga 3, Štefan
Vranovský 11.

Podľa výsledkov volieb predsedu Košického samosprávneho kraja nezískal v prvom kole ani jeden
z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, preto sa
15. decembra 2001 uskutočnilo 2.kolo volieb predsedu.

Za predsedu Košického samosprávneho
kraja bol zvolený Rudolf Bauer
Do 2. kola volieb predsedu, konaného 15.12.2001, postúpil Rudolf Bauer a Alojz Engliš. Za predsedu Košického
samosprávneho kraja bol zvolený Rudolf Bauer s počtom
hlasov 61873, jeho protikandidát Alojz Engliš získal 42315
hlasov.
Výsledky 2.kola volieb na území obce Čečejovce:
Počet oprávnených voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb
Percentuálna účasť na voľbách
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu

1441
319
22,14%
317

Počet hlasov za Rudolfa Bauera
Počet hlasov za Alojza Engliša

255
62

8,62%

- OcÚ -

9,38%
9,59%
9,87%
10,08%
10,91%
12,16%

Na základe dosiahnutých výsledkov v jednotlivých obvodoch Volebná komisia Košického samosprávneho kraja
uverejnila menný zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za
poslancov Košického samosprávneho kraja:
Margita Adamčíková, Alexander Albert, Edita Angyalová, Eva
Antónyová, Peter Bajus, Barnabás Bajusz, Viktor Baláž, Ladislav
Bartók, Michal Bartoš, Rudolf Bauer, Tibor Bodnár, Juraj Beňa,
Marián Bíľo, Jozef Bobík, Eva Bombová, Jenö Csoltkó, Stanislav

Hlasovanie v 1.kole volieb vo volebnej miestnosti č.1
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RÔZNE

A je tu ďalší nový rok, ...
...ale odkiaľ prišiel ?
„Šťastný nový rok!“ je nepochybne najčastejšie vyslovovanou vetou počas prvých hodín,
dní a týždňov nového roka. Ale deň, ktorý je
v súčasnosti oslavovaný ako nový rok, nebol
vždy 1.januára.

Nový rok v staroveku
Oslavy nového roka sú najstarším sviatkom zo všetkých, ktorý
sa oslavoval už v starovekom Babylone asi pred 4000 rokmi, keď
babylonský nový rok sa začínal prvým novým mesiacom (prvá
viditeľná fáza narastajúceho mesiaca) po jarnej rovnodennosti (prvý
jarný deň). Začiatok jari je logickým začiatkom nového roka. Koniec koncov jar je obdobím znovuzrodenia, výsadby nových rastlín
a kvitnutia. 1.január na druhej strane nemá žiaden astronomický ani
poľnohospodársky význam. Babylonské oslavy nového roka trvali
11 dní, pričom každý deň mal svoj osobitý ráz.
Rímania pokračovali v zachovávaní tradícií osláv nového roka
v druhej polovici marca, ale ich kalendár bol
poznačený snahou rôznych vládcov o jeho
ovplyvňovanie, takže sa skoro dostal do
nesúladu so slnkom. Aby sa napravila
vzniknutá chyba, Rímsky senát v roku 153
pred Kristom vyhlásil 1. január za začiatok
nového roka. Vmiešavanie sa vládcov do
tvorby kalendára však pokračovalo, až kým
Július Caesar v roku 46 pred Kristom
nezaviedol kalendár, ktorý je známy ako Juliánsky kalendár. Tento
znova ustanovil 1.január za začiatok nového roka, ale kvôli zosúladeniu kalendára so slnkom Caesar musel predĺžiť predchádzajúci
rok na 445 dní. Július Caesar zrušil používanie lunárneho roka a
zaviedol používanie svetského roka odvodeného od polohy slnka.
Obyčajný rok pozostával z 365 dní a každý štvrtý rok bol priestupný s 366 dňami.
Hoci v 1.storočí Rímania pokračovali v oslavách nového roka,
katolícka cirkev v tom čase posudzovala tieto oslavy za pohanské.
S rozširovaním sa kresťanstva však aj cirkev začala mať svoje
vlastné náboženské sviatky súbežne s mnohými pohanskými oslavami, a nebolo to inak ani s oslavou nového roka.

Vianočný trh
Ako každý rok pred vianocami, aj tento rok sa konal
v miestnom kultúrnom dome
vianočný trh dňa 13. decembra 2001. Aj napriek existencii množstva veľkých
obchodných domov ponúkajúcich rôzne zľavy pre
kupujúcich, záujem obyvateľov o tohtoročný vianočný
trh bol primeraný ponúkanému sortimentu tovaru. Ani
tentokrát nechýbal široký
sortiment ponukaných prútených výrobkov.
4

Novoročné tradície
Jednou z novoročných tradícií sú novoročné predsavzatia,
ktorých vznik treba hľadať rovnako u starých Babylončanov. Ich
najčastejším novoročným predsavzatím bolo vrátenie požičaného
poľnohospodárskeho náradia. Medzi populárne moderné predsavzatia môžeme dnes zaradiť predsavzatia o schudnutí alebo odvyknutí od fajčenia.
Tradícia používania novorodenca ako
novoročného symbolu má svoje korene
v Grécku (600 rokov pred Kristom). Práve
v tom čase sa tam tradične konali oslavy
boha vína, Dionysusa prehliadkou bábätok
v košíkoch, reprezentujúcich každoročné
znovuzrodenie tohto boha ako ducha úrodnosti. Aj starí Egypťania používali bábätko
ako symbol znovuzrodenia. Neskoršie aj
kresťanská cirkev pristúpila k používaniu
nemluvniat pri oslavách nového roka, ktoré symbolizovali
narodenie Ježiša.

Pre šťastie v novom roku
Podľa vžitej tradície šťastie toho
- ktorého človeka počas celého nadchádzajúceho roka sa dalo ovplyvniť tým, čo robí alebo aké jedlo
konzumuje v prvý deň roka. Preto
sa stalo zvykom tráviť prvých niekoľko minút roka v spoločnosti
rodiny a priateľov. Pozrime sa na
niektoré ľudové povery viažúce sa k novému roku:

- bezpodmienečne by sa na novoročnom stole malo objaviť bravčové mäso prinášajúce šťastie, pretože ho prasa
aj spod zeme vyhrabe. Naproti tomu hydina šťastie odnáša, pretože ho odhrabe preč.
- ak v prvý deň roka zostaneme hore, až kým ráno kohút
nezakikiríka, zostaneme bdelí a svieži počas celého roka.
- prvý návštevník nového roka by mal priniesť hostiteľovi buď
šťastie alebo smolu pre celý zbytok roka. Považovalo sa za
veľké šťastie, ak tým návštevníkom náhodou bol vysoký tmavovlasý muž. Naopak, ženská návšteva mala byť predzvesťou
veľkého nešťastia počas roka.
- kto si veľa vypije na nový rok, bude večne opitý aj počas roka.

Pracovníčky obecného úradu zase využili
prítomnosť obyvateľov našej obce na distribúciu nástenného kalendára na rok 2002, brožúry
o našej obci a novovydanej pohľadnice obce.
(R)
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OZNAM

Všeobecne záväzné nariadenie
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach na základe § 4 ods. 3
písm.f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, §14 a §15 zákona SNR č.
544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov s použitím § 1a písm. b) zákona SNR č. 51/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov pre územie obce
Čečejovce s prihliadnutím na znenie čl. III. zákona č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení a dopĺňa

b/ pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého
vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ, podľa počtu zamestnancov
vrátane podnikateľa – FO, pri ktorých činnosti vzniká odpad
a podľa počtu smetných nádob,

všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/ 2001
o miestnych poplatkoch na území obce Čečejovce

d/ pri nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce, ktorého je
vlastníkom, užívateľom alebo správcom fyzická osoba alebo
právnická osoba a ktorá slúži na účely kultúry, výchovy a
vzdelávania, podľa počtu zamestnancov.

dodatkom č.1 takto:

c/ pri nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce, slúžiacej
na prechodné ubytovanie a individuálnu rekreáciu ako je
záhrada (záhradkárska osada – Seleška), sa stanovuje
jednotná sadzba na každú nehnuteľnosť,

5) Sadzby poplatkov za odpad sú na celom území obce Čečejovce
nasledovné :
a/ 250 Sk za osobu,

1. V § 1 ods. 2 sa na konci vkladá písmeno h), ktoré znie :

b/ - s počtom 1 až 3 zamestnancov 750 Sk za 1ks kuka
nádoby, za každú ďalšiu 750Sk,

„h) poplatok za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálnych
odpadov, ktoré vznikli na území obce a drobných stavebných
odpadov, ktoré vznikli na území obce.“

2.

1)

2)

- s počtom 4 až 10 zamestnancov 2 500 Sk za 2ks kuka
nádoby, za každú ďalšiu 750Sk,

Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý znie :

- s počtom 11 až 20 zamestnancov 5 000 Sk za 3ks kuka
nádoby, za každú ďalšiu 750 Sk,

„ §16a
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov

- s počtom 21 a viac zamestnancov 10 000 Sk za 5ks kuka
nádob, za každú ďalšiu 750 Sk,

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov (ďalej len „poplatok za
odpad“) obec vyrubí platobným výmerom.
Poplatníkom poplatku za odpad je
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej
činnosti vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má
v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce,
určenú na podnikanie,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo
užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a
slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako
je záhrada, byt alebo nebytový priestor,

4)

Sadzba poplatku za odpad sa určuje na obdobie roka 2002
nasledovným spôsobom:

a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu
rekreáciu, podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v obci,

100 Sk za nehnuteľnosť,

d)

250 Sk za zamestnanca.

6) Poplatok za odpad obec poplatníkovi vyrubí platobným
výmerom.
7) V jednotlivých prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona obec môže poplatok za odpad znížiť aj pod
dolnú hranicu sadzby.
8)

Príjem poplatku za odpad môže obec použiť iba na úhradu
výdavkov v rámci nakladania s odpadmi.

9)

Poplatky stanovené v § 16a ods.5 pod písm. a) a c) sa platia v
6 splátkach cez Sústredenú inkasnú platbu obyvateľstva
(SIPO) na bežný účet obce.

10) Poplatky stanovené v § 16 ods.5 pod písm. b) a d) sa platia:

d) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom, užívateľom
alebo správcom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a
slúžiacej na kultúrnu, výchovnú a vzdelávaciu činnosť.
3) Platiteľom poplatku za odpad je vlastník, správca alebo nájomca
nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru. Ak je
nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený
vlastníkmi.
Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec.
Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.

c)

3.

a)

v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31.
marca a do 30. júna bežného roka, na ktorý sa vyrubuje
poplatok,

b)

ak vyrubený ročný poplatok nepresahuje sumu 5000 Sk,
je splatný do 31.marca,

c)

poplatok možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako
je uvedené pod písmenom b) bodu 10.“

Za §19 - Záverečné ustanovenia sa vkladá nový §
20, ktorý znie:

„1) Na tomto dodatku č.1 všeobecne záväzného nariadenia o
miestnych poplatkoch sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Čečejovciach dňa 14.12.2001.
2) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2002.“
V Čečejovciach dňa 14.12.2001
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Štefan Magoči
starosta obce
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ŠPORT
V prestávke medzi poslednými
dvoma súťažnými disciplínami
vystúpil veľmi kvalitne pripravený kulturista Richard Vajda z
Košíc.

Reportáž zo súťaže SAMSON 2001

Vstup divákov na podujatie
bol bezplatný. Záujem o podujatie
zo strany divákov bol aj tento rok
primeraný, no slabšia účasť súťažiacich a hlavne neúčasť domáceho súťažiaceho na súťaži sa
prejavili na celkovej atmosfére v
sále. Pre divákov bola pred samotným odovzdávaním cien pri- Vystúpenie Richarda Vajdu
pravená ešte minisúťaž v pretláčaní rúk, ktorej sa zúčastnilo 8 záujemcov, no opäť len jeden
domáci súťažiaci. Zaslúženým víťazom tejto minisúťaže sa stal
Ľudovít Čisár z Košíc-Šace, a to aj napriek tomu, že voči svojmu
súperovi vo finále bol v nevýhode z hľadiska hmotnosti.
Vyvrcholením súťaže bolo vyhlásenie výsledkov. Vďaka
Břetislavovi Sehnalovi z Paňoviec boli aj tento rok udelené vecné
ceny pre najmladšieho účastníka súťaže na jeho ďalšiu tréningovú
motiváciu, ktorým bol Miroslav Varga z Paňoviec. Na rozdiel od
predchádzajúcich ročníkov súťaže, neboli tento rok odmenené
najlepšie výkony v jednotlivých súťažných disciplínách, ale od
tohto roku počnúc budú finančnou odmenou 500,- Sk odmeňované prekonania doteraz najlepších výkonov v každej disciplíne.
Prvý rekord bol dosiahnutý už na tejto súťaži, a to výkonom 51
platných opakovaní Zsolta Holuba z Mokraniec v disciplíne sedľahy za minútu. Vzhľadom na neúčasť domáceho súťažiaceho
nebol tento rok udeľovaný Putovný pohár starostu obce Čečejovce. Vecné ceny si prevzali najlepší traja súťažiaci v celkovom hodnotení. Držiteľom Putovného pohára Fit-klubu
SAMSON sa stal s jasným náskokom pred ostatnými súťažiacimi
Dionýz Župčan z Mokraniec.
Jozef Oros

Dňa 24. novembra 2001 sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnil
jubilejný 5. ročník súťaže v silovo-vytrvalostnej zdatnosti mužov pod
názvom SAMSON 2001. Rovnako ako počas predchádzajúcich ročníkov
mohli súťažiaci bojovať o dve hlavné ceny - Putovný pohár Fit-klubu
SAMSON pre najlepšieho súťažiaceho v celkovom hodnotení a Putovný
pohár starostu obce Čečejovce pre najlepšieho domáceho súťažiaceho.
Súťažiaci si zmerali sily v tradičných štyroch súťažných disciplínách:
1. tlaky v ľahu na lavičke s činkou hmotnosti rovnajúcej sa
70% hmotnosti súťažiaceho,
2. zhyby na hrazde,
3. drepy s činkou hmotnosti rovnajúcej sa hmotnosti
súťažiaceho,
4. sed-ľahy za minútu.
Súťažiacim sa spočítali platné opakovania za každú disciplínu, pričom
zhyby na hrazde sa počítali dvojnásobne. Súťaže SAMSON 2001 sa zúčastnilo celkovo 5 súťažiacich, čo je oproti predchádzajúcim rokom výrazný pokles. Navyše, súťaže sa nezúčastnil ani jeden domáci súťažiaci.
Výkony súťažiacich hodnotili opäť dvaja rozhodcovia - Ladislav Petrik z
Fit-klubu SAMSON Čečejovce, ktorý rozhodoval aj predchádzajúce tri
ročníky a Ladislav Vaštag z OKAST "BOBI" Mokrance.
Prestávky medzi jednotlivými súťažnými disciplínami spríjemňoval
divákom aj súťažiacim pripravený kultúrny program. V rámci neho vystúpila už po tretíkrát s obnovenou choreografiou tanečná skupina
"Lighthouse girls" pod vedením Jany Kubovej s ukážkou moderného
tanca. Nasledovala ukážka kvalitného break-dancu v podaní tanečníkov
z Moldavy nad Bodvou.

Výsledková listina súťaže SAMSON 2001
Št.č. Meno a priezvisko

Výkony (počet platných opakovaní)
Bydlisko

hmot. (kg)

70% (kg)

tlaky v ľahu zhyby na hrazde

drepy

sed-ľahy

Súčet
výkonov

Konečné
poradie

2

Dionýz Župčan

Mokrance

74

52

30

19

45

49

162

1.

4

Milan Lenka

Košice-Šaca

79

55

28

15

41

41

140

3.

8

Zsolt Holub

Mokrance

58

41

24

11

24

51*

121

4.

17

Marek Moško

Bánovce n/O

74

52

45

18

17

46

144

2.

18

Miroslav Varga

Paňovce

71

50

30

13

17

39

112

5.

Poznámka: v prípade zhodného výkonu sa za lepší považuje výkon súťažiaceho s nižším štartovným číslom.
* prekonanie doteraz najlepšieho výkonu

Prehľad najlepších výkonov v jednotlivých súťažných
disciplínách za roky 1998-2001
Súťažná disciplína
zhyby na
hrazde

tlaky v ľahu

Nastúpení súťažiaci pred vyhlásením víťazov

6

drepy

sed-ľahy

počet
platných
opakovaní

51

29

57

51

súťažiaci,
bydlisko

Viktor Tamáš,
Moldava n/B

Marek Šnír,
Čečejovce

Viktor Tamáš,
Moldava n/B

Zsolt Holub,
Mokrance

ročník
súťaže

SAMSON
2000

SAMSON
1999

SAMSON 2000

SAMSON
2001
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ŠPORT

CIRKVI

Cirkevné sviatky
v roku 2002

FUTBAL
Futbalisti prezimujú
na 2.mieste

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

1. január
6. január
31. marec
9. máj
19. máj
30. máj
29. jún
15. august
1. november
8. december
25. december
2. február
19. marec
25. marec

Výbor TJ hodnotí účinkovanie mužstva
dospelých v jesennej časti majstrovskej súťaže
pozitívne a umiestnenie na 2. mieste tabuľky je
dobrým odrazovým mostíkom do jarnej odvetnej
časti súťaže, kde má mužstvo ešte reálne šance
postúpiť do vyššej súťaže. Veľa bude záležať od
zimnej prípravy a prístupu hráčov k tréningom a
zápasom.
Naproti tomu účinkovanie našich dorastencov
nesplnilo očakávania. Napriek nelichotivému
postaveniu v tabuľke však naše nádeje v kopačkách
ešte majú šancu zotrvať v súťaži pri výraznom
zlepšení prístupu k tréningom a zápasom.

Posledné výsledky jesennej časti
súťažného ročníka 2001/2002
Dospelí (I.trieda):

1. apríl
20. máj
7. jún
5. júl
8. sept.

7.10.2001
14.10.2001
21.10.2001
28.10.2001
4.11.2001

15. sept.

Dorastenci (IV.liga):

26. dec.

30.9.2001
7.10.2001
14.10.2001
21.10.2001
28.10.2001
4.11.2001
11.11.2001

5. máj
26. máj

Čečejovce
Ruskov
Čečejovce
Bidovce
Čečejovce

-

V. Opátske
Čečejovce
Zdoba
Čečejovce
Lok. Košice
Čečejovce
Haniska

Rudník
Čečejovce
Nová Polhora
Čečejovce
Sokoľany

-

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

Čečejovce
Krásna
Čečejovce
Krásn. Podhradie
Čečejovce
Koš. Polianka
Čečejovce

6:2
1:4
6:2
2:3
5:2
1:2
6:4

Tabuľka súťaže dospelých po skončení jesennej
časti súťaže

Reformovaná cirkev
Nový rok
Kvetná nedeľa
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
Svätodušná nedeľa
Deň reformácie
Štedrý večer
1. sviatok vianočný

1. január
24. marec
29. marec
31. marec
19. máj
31. október
24. december
25. december

1. Medzev
2. Čečejovce
3. Rešica
4. Ruskov
5. Sokoľany
6. Poproč
7. Budimír
8. Mokrance
9. Rudník
10. Jasov
11. Nová Polhora
12. Bidovce
13. Veľká Ida
14.Trstené
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13 10 1 2 34 : 20 31
13 7 3 3 31 : 21 24
13 8 0 5 37 : 35 24
13 7 1 5 39 : 23 22
13 7 0 6 33 : 27 21
13 5 5 3 25 : 18 20
13 5 3 5 26 : 26 18
13 5 1 7 24 : 18 16
13 5 1 7 17 : 17 16
13 5 1 7 17 : 30 16
13 5 1 7 22 : 40 16
13 4 2 7 22 : 29 14
13 4 1 8 20 : 26 13
13 2 4 7 18 : 35 10
Ladislav Dorák ml.
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OZNAMY

Kalendár odvozu odpadov
na rok 2002

Pozvánka
na obecné oslavy

Termíny odvozu kuka nádob na rok 2002 ostávajú
nezmenené, t.j. každý druhý týždeň vždy v utorok.

SILVESTRA

Termíny odvozu triedených odpadov :

dňa 31.12.2001

Mesiac

Miesto osláv: Športový areál pri pomníku padlých
na Kostolnej ulici
Program osláv:
22.00 h.
22.05 h.
22.30 h.
23.00 h.
23.20 h.
23.40 h.
24.00 h.
00.10 h.
00.20 h.
00.40 h.

Slávnostné otvorenie osláv
Vystúpenie skupiny NYIRI DUO
Kultúrny program
NYIRI DUO
MO CSEMADOK-ženská spevácka
skupina
NYIRI DUO
Ohňostroj
Privítanie Nového roku – príhovor
Vyžrebovanie tomboly
Voľná zábava – NYIRI DUO

Dátum

Deň

Január
14.
Pondelok
Február
11.
Pondelok
Marec
11.
Pondelok
Apríl
8.
Pondelok
Máj
13.
Pondelok
Jún
10.
Pondelok
Júl
15.
Pondelok
August
12.
Pondelok
September
9.
Pondelok
Október
14.
Pondelok
November
11.
Pondelok
December
9.
Pondelok
Triedený odpad sa ukladá do igelitových vriec
nasledovne:

SKLO
PAPIER
PLASTY

vrece zelenej farby
vrece modrej farby
vrece žltej farby
- OcÚ -

Zmena programu vyhradená !

Daň z nehnuteľností na
rok 2002
Správca dane z nehnuteľností obec Čečejovce oznamuje
všetkým vlastníkom nehnuteľností na území obce
Čečejovce, že podľa VZN schváleného Obecným
zastupiteľstvom dňa 14.12.2001 o podmienkach určovania a
vyberania dane z nehnuteľností na území obce Čečejovce na
kalendárny rok 2002 v porovnaní s predchádzajúcim
daňovým obdobím nedošlo k žiadnej zmene.
Správca dane oznamuje vlastníkom nehnuteľností, že
daňové priznania pre rok 2002 podávajú v termíne do
31.1.2002 iba daňovníci, na ktorých sa vzťahuje §16
zákona SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
neskorších zmien a doplnkov. Zároveň oznamuje, že VZN
obce o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na rok 2002 je k nahliadnutiu na verejnej
tabuli obce. Bližšie informácie poskytuje správca dane na
Obecnom úrade v stránkových dňoch.
-OcÚ-

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 čísla 1/2002 je 15. februára 2002.
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