Noviny samosprávy obce Čečejovce

3.číslo / 1.ročník

Október 2001

Voľby v roku 2001

Nový zákon o odpadoch

Tohto roku nás čakajú ešte voľby do Vyšších
samosprávnych územných celkov, ktoré boli vyhlásené
Predsedom Národnej rady SR na sobotu 1.12.2001.
Národná rada SR schválila zákon č.302/2001 Z.z. o
samospráve vyšších územných celkov, na základe ktorého
vyššie samosprávne územné celky sú totožné s terajšími
územiami jednotlivých krajov. Zároveň zákonom č.
303/2001 Z.z. sa uzniesla na spôsobe volieb do orgánov
samosprávnych krajov a o doplnenie Občianskeho súdneho
poriadku. Na základe vyššie uvedených legislatívnych
predpisov bolo vytvorených 8 samosprávnych krajov, a to
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský,
Banskobystrický, Prešovský a Košický.

Od 1.júla 2001 je v platnosti nový zákon o odpadoch č.
223/2001 Z.z. ako celok (niektoré kapitoly nadobudnú účinnosť
postupne). Zákon obsahuje
zmenu a doplnenie niektorých
súvisiacich zákonov týkajúcich sa pôsobnosti orgánov štátnej
správy a obcí, práv a povinností právnických a fyzických osôb pri
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s nimi,
zodpovednosť za porušenie povinnosti v oblasti odpadového
hospodárstva a zriadení Recyklačného fondu. Zákon nakladanie
s odpadmi upravuje v celej šírke a zohľadňuje normy platné
v Európskej únii. Príprava tejto právnej normy trvala viac než 2
roky. V procese verejného pripomienkovania bolo takmer 2 000
pripomienok. Väčšina z nich pri prijímaní zákona bola zohľadnená.
Zákon definuje ako pôvodcu odpadu právnické alebo fyzické
osoby, ktoré odpad produkujú. Odstraňuje tak zásadný rozpor
v tom, že pôvodcom odpadu doteraz bola obec, de facto však
niekto iný. Obec nemala na sankcie oporu v zákone. Podľa
nového zákona budú obce upravovať podrobnosti celého
nakladania s komunálnym odpadom Všeobecným záväzným
nariadením (VZN), ktorým ustanovia podrobnosti o spôsobe zberu
a preprave komunálneho odpadu, o spôsobe jeho separácie, ako
aj o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a o
mieste na ich uskladnenie a zneškodňovanie. Poplatok za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu bude miestnym poplatkom podľa príslušného
zákona a bude ho platiť občan. Výšku miestneho poplatku stanoví
obecné zastupiteľstvo na jeden kalendárny rok podobne, ako je to
pri dani z nehnuteľností. Poplatok podľa novej právnej úpravy
bude vypočítaný na jedného občana, teda na každú osobu.
Výnos z tohto poplatku obec môže použiť iba na náklady spojené
s komunálnym
odpadom,
teda
na
zber,
prepravu,
znehodnocovanie a zneškodňovanie. Nakladať s komunálnym
odpadom môže iba ten, kto má na to s obcou uzatvorenú zmluvu.

Samosprávne kraje v SR

Zákonom č. 303 bol stanovený počet poslancov do
jednotlivých krajských samospráv, pričom sa sídlami
volebných komisií samosprávneho kraja stavajú jednotlivé
krajské úrady.
Jednotlivé kraje sú rozdelené na volebné obvody, ktoré
sú totožné s územiami okresov jednotlivých krajov.
Zákonom boli určené aj počty volených poslancov
v jednotlivých obvodoch.

pokračovanie na strane 8

pokračovanie na strane 8
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UDALOSTI
Verejnoprospešné práce
Obec v rámci VPP na základe uzatvorenej zmluvy
s Národným úradom práce Košice-okolie v čase od 1.5.2001 do
30.9.2001 zamestnávala 8 pracovníkov, ktorí pracovali hlavne na
zemných prácach, a to pri rozšírení siete miestneho rozhlasu na
ulici Východnej, pri zhotovení elektrickej prípojky pre telocvičňu
na ulici Kostolnej a pri úprave športového areálu TJ Čečejovce.
Okrem týchto prác vykonávali ďalšie práce, ako aj údržbu zelene a
pomáhali aj pri zbere separovaných odpadov.
-SO-

Zamestnanci obce v rámci verejnoprospešných prác pri
odstraňovaní betónových obrubníkov v športovom areáli

Zájazd dôchodcov
Obecný úrad dňa 16.8.2001 usporiadal už tradičný jednodňový
zájazd pre dôchodcov, ktorý sa tento rok tešil neobvykle veľkému
záujmu. Navštívili sme krásne kúpeľné miesto Rajecké Teplice, a
v neďalekej Rajeckej Lesnej sme obdivovali svetoznámy Slovenský
Betlehem a pri návrate domov sme sa rozhodli
prezrieť
pamätihodnosti mesta Žilina.
Usudzujúc podľa účasti a záujmu o zájazdy pre našich
dôchodcov, obecný úrad mieni aj v budúcnosti uskutočňovať
podobné zaujímavé zájazdy.
-OcÚ-

Oslavy dňa matiek
Starosta obce 10. 5. 2001 v rámci osláv dňa matiek privítal
dôchodkyne našej obce v kultúrnom dome na malom posedení.
V rámci kultúrneho programu vystúpili Monika Vraštiaková a Ivana
Vilková. Starosta obce vo svojom príhovore ocenil nenahraditeľnú a
náročnú úlohu matky v našej spoločnosti, ktorá sa nekončí
narodením dieťaťa, nemenej dôležitá je úloha matky pri jeho
výchove.
Súdiac podľa odozvy účastníkov bolo prijatie tejto akcie veľmi
pozitívne.
(R)

Burza starožitností
Pravidelne raz mesačne sa konajúca burza starožitností a kuriozít
v kaštieli získavá čoraz viac svojich priaznivcov. Zdá sa, že spojenie
samotnej burzy vždy s nejakou doprovodnou akciou bol dobrý nápad na
prilákanie návštevníkov.
V tejto súvislosti za zmienku stoja predovšetkým dve burzy, a to z
9.6.2001 a z 8.9.2001. Na tej júnovej si prišli na svoje aj deti, ktoré mali
možnosť vzhliadnuť vystúpenie skupiny historického šermu ARAMIS a
tie, čo si nabrali odvahy, mohli si vyskúšať jazdu na koni. Tá posledná,
septembrová burza bola rovnako zaujímavá, predovšetkým pre milovníkov
tátošov pod kapotou. Na nádvorí kaštieľa si totiž dali zraz majitelia
historických automobilov a motocyklov. Burza vzbudila pozornosť aj
košickej TV GLOBAL, ktorá sem vyslala svoj štáb.
Najbližšia burza sa uskutoční 13.10.2001 a bude venovaná
zariadeniam starých obydlí pod názvom „Tajomné vône starých kuchýň“.
Ďalšie burzy sú naplánované na 10.11.2001 a 8.12.2001, vždy v čase od
900 do 1300 hod.
(R)

Čečejovský odpust
Neodmysliteľnou súčasťou odpustu, ktorý sa tohto roku konal
6.mája, sú predajné stánky s pestrým tovarom, lemujúce Kostolnú
ulicu pri kaštieli. Pri prechode okolo nich so svojimi ratolesťami
je len ťažké ich odhovoriť od kúpy toho, čo im padne do očí.
Argument, že to alebo ono sa dá kúpiť lacnejšie v obchodoch,
tentokrát jednoducho nezaberie.
O jazdu na koni
prejavili záujem
aj tí najmenší

Najstaršie vystavené
auto OPEL KADETT
z roku 1936
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RÔZNE

Minimalizácia . . .
Na prelome 20. a 21. storočia sa aj do poľnohospodárstva
dostávajú nové, nekonvenčné technológie. Veľmi výrazne sa to
prejavuje v rastlinnej výrobe.
Odrody silážnej kukurice sú šľachtené nielen podľa toho,
koľko hmoty vedia dať z jedného hektára, ale hlavne podľa toho,
koľko megajoulov energie vedia vyprodukovať na jednom hektári
ornej pôdy. Táto skutočnosť je podmienená tým, že do
vysokoprodukčnej dojnice treba dostať čo najviac energie, ktorej
nositeľom pri výžive dojníc je siláž a nie hmoty, lebo len tak
môžeme od nej očakávať vyššiu dojivosť.
Predsejbové spracovanie pôdy je ďalšia oblasť, kde sa
začínajú uplatňovať nové, netradičné technológie. Práve na túto
tému bol zameraný seminár, ktorý sa uskutočnil na našom
družstve 5.IX.2001. Hlavnými garantmi seminára boli firmy
Strom export a.s. Praha a Monsanto Slovakia s.r.o. Bratislava.
Špičkoví odborníci oboch firiem vo svojich prednáškach
uprednostnili minimalizačnú technológiu pred bezorebnou.
Minimalizačná technológia, sedliacky povedané, vylučuje
orbu a nahradzuje ju dvoma podmietkami a postrekom na ničenie
burín. Táto pôdoochranná technológia zabraňuje erózii pôdy a
znižuje náklady na spracovanie zhruba o 25% a v neposlednej
miere je časovo menej náročná. Výnosy sú pritom porovnateľné
s klasickou technológiou spracovania pôdy. Každý zo
zúčastnených môže zvažovať, akú technológiu bude v budúcnosti
využívať, ktorá bude pre daný poľnohospodársky subjekt
výhodnejšia.

Pri písaní týchto riadkov mi nedá, aby som nespomenul
jednu nepríjemnú skutočnosť, ktorú pocítilo naše družstvo.
Žiaľ, minimalizácia sa nezačína uplatňovať len pri spracovaní
pôdy, ale aj pri poskytovaní dotácií do poľnohospodárskej
výroby. Ministerstvo pôdohospodárstva vypísalo dotačné tituly
na rok 2001. Medzi nimi boli aj dotácie na nákup novej
techniky pre rastlinnú a živočíšnu výrobu a poľnohospodárske
služby. Nakoľko naše družstvo má morálne a fyzicky značne
zastaralý strojový park, uchádzalo sa o získanie aspoň časti
týchto dotácií, aby využilo podporu štátu na nákup novej
techniky. Podmienky na poskytnutie dotácií sme splnili, nové
stroje sme nakúpili (traktor, postrekovač), ale peniaze od štátu
sme nedostali. Bolo nám povedané, že na daný dotačný titul sa
peniaze nezvýšili. Načo potom ministerstvo vypísalo dotačné
tituly, keď nemalo na ne zaistené peniaze. Aké je to
ministerstvo, keď nie je schopné svoje príjmy a výdavky
naplánovať na jeden rok dopredu?
Z uvedených dôvodov si myslím, že je na mieste myšlienka,
že minimalizácia sa začína uplatňovať nielen pri spracovaní
pôdy, ale aj pri poskytovaní dotácií. Rozdiel je len v tom, že
minimalizácia spracovania pôdy poľnohospodárom pomôže, ale
minimalizácia poskytovania dotácií do poľnohospodárstva
privedie poľnohospodárov na pokraj krachu.
Ing. Július Ďurčo
predseda PDP Čečejovce

Stroje určené pre minimalizačnú technológiu
Po krátkom obede účastníci seminára sa presunuli do terénu,
kde mohli pozrieť nové stroje používané pri minimalizačnej
technológii. So strojmi ktorými v súčasnosti disponuje väčšina
poľnohospodárskych subjektov na Slovensku to robiť nejde.

Jeden z kombajnov družstva pri tohtoročnej
žatve, ktorý spolu s ďalšími už pomaly
dosluhuje a bude ho treba nahradiť novým.

Ekologický dopravný prostriedok
Nevšedný pohľad sa naskytol okoloidúcim dňa 11.augusta 2001
pri Hostinci u Rybára, kde stál zaparkovaný na prvý pohľad čudne
vyzerajúci bicykel, z každej strany obložený batožinou. Až o chvíľu
z pohostinstva vyšiel jeho majiteľ, ktorý sa tu zastavil na krátke
občerstvenie. Je ním Ondrej Hraško z Martina, zaoberajúci sa
zhotovovaním pohľadových máp podľa leteckých záberov.
Špeciálne upravený bicykel mu slúži ako dopravný prostriedok pri
služobných cestách po celom Slovensku. Cestu z Košíc do Martina
zvládne za 2 dni, s prenocovaním v Dobšinej. Jeho najväčším
nepriateľom pri cestách je silný protivietor.
Dá sa povedať, že je to akási limuzína medzi bicyklami, pretože
vyvýšené drevené riadidlo, vysunutá os pedála smerom dopredu a
sedadlo s operadlom umožňujú cyklistovi pri jazde zaujať pohodlnú,
v zpriamenú polohu.
(JP)
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POČASÍ

Aké bolo tohtoročné leto ?
Tohtoročné leto, ktoré je už nenávratne za nami, ešte máme
v čerstvej pamäti, a preto bude zaujímavé obzrieť sa, čím sa
vyznačovalo.

Jún:

V júni Slniečko bolo skúpejšie ako iné roky, a to až o 20
%. Najbohatšia na slnečný svit bola posledná tretina mesiaca.
Priemerná mesačná teplota vzduchu nameraná na najbližšej
meteorologickej stanici v Moldave n/B. dosiahla hodnotu 17 °C.
Táto hodnota je na úrovni dlhodobého priemeru, teda tento mesiac
hodnotíme ako teplotne normálny. Mesačná priemerná teplota
bola len o 0,5°C nižšia ako dlhodobý priemer. Začiatok mesiaca bol
studený, priemerná denná teplota bola pod dlhodobým priemerom,
hodnoty sa pohybovali v intervale 10 až 15 °C. V druhom týždni
však bola oveľa vyššia, priemery sa pohybovali od 15 do 20 °C.
Začiatok posledného týždňa bol studený, ale do konca mesiaca
teplota stúpala až na hodnotu 29 °C. Najnižšie nočné teploty boli
zaznamenané 6. júna, keď teploty poklesli na 6 a prízemné teploty
na 2 °C.
V priebehu mesiaca jún nám napršalo do 62,3 mm (je to 62,3
litrov na meter štvorcový), čo predstavuje len 68 % dlhodobého
priemeru. Tento mesiac hodnotíme ako zrážkovo podnormálny.
Táto skutočnosť sa nám prejaví aj na účte za vodu, ktorou sme
museli častejšie polievať záhradu. Najbohatší na zrážky bol stred
mesiaca. Prevažovali frontálne zrážky s výskytom búrok, na
niektorých miestach sme zaznamenali krupobitie. Najdlhšia
zrážková perióda trvala od 16. do 24. júna.
Chladné a suché počasie začiatkom júna negatívne ovplyvnilo
vývoj a rast nielen obilnín, ale aj ďalších poľnohospodárskych, ale
najmä teplomilných rastlín, hlavne zeleninu pestovanú v poľných
podmienkach. Začiatkom júna bol zaznamenaný prvý výskyt
pásavky zemiakovej a v druhej polovičke mesiaca hromadný
výskyt.

V priebehu mesiaca júl nám napršalo do 133,8 mm (je to
133,8 litrov na meter štvorcový), čo predstavuje až 172 %
dlhodobého priemeru. Tento mesiac hodnotíme ako zrážkovo
nadnormálny. Sťažovali sme sa, že veľa prší, ale na severe v
niektorých okresoch napadlo za krátky čas dvakrát toľko,
výsledkom čoho boli povodne. V Palote 24. júla napršalo 96 mm
– čo sú dve tretiny celomesačného úhrnu zrážok v Čečejovciach!
Takže Čečejovčania nie sú na tom až tak zle s počasím.

August:

Spoluobčania, ktorí nestihli alebo nemali čas na
dovolenku, mohli si to vynahradiť po prvom augustovom týždni.
Bolo to ideálne dovolenkové počasie, teplotne nadnormálne a
suché obdobie. Keď tento krátky prehľad píšem, ostáva do konca
augusta ešte niekoľko dní, dúfam že sprchne.
Nakoniec, ako vidíme, leto bolo vcelku príjemné, nič
mimoriadne čo sa týka počasia, úroda bohatá a hlavne deti mali
pekné prázdniny.
RNDr.Gabriel Szabó
Zdroj: Agrometeorologické a fenologické informácie,
Slovenský hydrometeorologický ústav.

Júl:

V júli Slniečko bolo štedrejšie ako v júni a svietilo s
malými prerušeniami rovnomerne celý mesiac v súlade podľa
dlhodobého priemeru až na 97 %.
Priemerná mesačná teplota vzduchu nameraná v Moldave n/B.
dosiahla hodnotu až 20,6 °C. Táto hodnota je nad úrovňou
dlhodobého priemeru, teda tento mesiac hodnotíme ako teplotne
mierne nadnormálny. Mesačná priemerná teplota bola až o 1,6°C
vyššia ako dlhodobý priemer. Začiatok mesiaca bol chladnejší,
priemerná denná teplota bola pod dlhodobým priemerom, hodnoty
sa pohybovali v intervale 13 až 17 °C. V strede mesiaca však bolo
oveľa teplejšie, priemery sa pohybovali od 17 do 22 °C. V strede
mesiaca sme zaznamenali aj najvyššie teploty, ktoré dosiahli
hodnotu až 34,5 °C. Najnižšie nočné teploty neklesli pod 10 °C.
Chladné a vlhké počasie začiatkom júla vystriedalo veľmi teplé,
na Východoslovenskej nížine relatívne suché, inde vlhké počasie,
ktoré trvalo do polovice mesiaca. V druhej polovici mesiaca
prevládala intenzívna zrážková činnosť, čo spôsobilo záplavy a
podmáčanie poľnohospodárskej pôdy.
Atm. zrážky
Mesiac

Jún
Júl

Úhrn
[mm]
62,3
133,8

N Poč. dní so zráž.
[%] 1 - 4,9 5 a viac
mm
mm
68
7
6
172
8
8

Priemer
[°C]
17,0
20,6

Spotreba osviežujúcej vody počas
letných horúčav sa prudko zvýšila

Teplota vzduchu
Absolútna
Odchýlka Max. Min. Príz. min.
[°C]
[°C] [°C]
[°C]
-0,5
1,6

29,0
34,5

N[%] - percento priemeru z rokov 1961 - 1990
Odchýlka - odchýlka od priemeru z rokov 1961 - 1990

4

Čečejovské noviny 3/2001

6,0
10,0

2,0
7,5

Teplota pôdy
v hĺbke 5 cm
Priemer Max.
[°C]
[°C]
18,9
21,4

x
27,8

Min.
[°C]
x
16,0

RÍMSKOKATOLÍCKA

CIRKEV
Mariánske stretnutie

Životné jubileum
2.9.2001 v nedeľu o 17. hodine sa v rímskokatolíckom kostole za
prítomnosti farárov z okolitých farností, ako aj farárov pochádzajúcich
z našej obce (Alex Szabo-Bartko a Alfred Vranai), konala slávnostná
omša pri príležitosti životného jubilea farára miestnej r.k. farnosti,
dekana Štefana Kocsisa, ktorý sa dožil 75 rokov. K mnohým
gratulantom sa po skončení bohoslužby pridal aj starosta obce Štefan
Magoči, ktorý sa v mene obce jubilantovi poďakoval za jeho záslužnú a
neoceniteľnú činnosť na poli duchovnom za vyše štvťstoročie svojho
pôsobenia v našej obci a poprial mu hodne síl a zdravia do ďalších rokov.
Ku gratuláciám sa pripája aj redakcia.
(R)

4.8.2001 v sobotu doobeda sa pri pamätníku Panny Márie
a v rímskokatolíckom kostole konala fatimská sobota na
počesť Fatimskej Panny Márie, organizovaná Mariánskym
kňažským hnutím. Svojou prítomnosťou poctil katolíckych
veriacich aj arcibiskup košickej diecézy, Mons. Alojz Tkáč,
ktorý po skončení ruženca odslúžil svätú omšu, čím dodal tejto
udalosti slávnostný ráz. Na záver z jeho úst odzneli pre nás
lichotivé slová, že sa ešte nestretol s takým nádherným
pamätníkom na počesť Panny Márie, aký bol postavený
v našej obci. V podobnom duchu sa vyjadrovali aj prítomní
hostia z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, ktorých k nám
doviezli aj 4 autobusy.
(R)

Dekan Štefan Kocsis celebruje slávnostnú omšu

Mons. Alojz Tkáč v doprovode miestneho Dekana Štefana Kocsisa

Púť do Ríma

Jubilant prijíma gratulácie od starostu obce Štefana Magočiho

10 chlapcov z našej obce sa na prelome júla a augusta
zúčastnilo pútnického zájazdu do Ríma ako odmeny za vzorné
plnenie svojich miništrantských povinností. Zážitky z návštevy
Vatikánu im umocnilo slávnostné prijatie u pápeža Jána Pavla
II. v spoločnosti asi 30 tisíc ďalších chlapcov z rôznych častí
sveta. V rámci zájazdu okrem Ríma navštívili aj ďalšie známe
miesta v Taliansku, ako napr. Florenciu, Benátky a morské
pobrežie.
(R)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tu odstrihnúť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ponuka
AMSLICO AIG Life, Agentúra Košice, Hlavná 8, 040 01 Košice
Finanční poradcovia : Ing. Miškovičová, Ing. Rossová
Tel.: 625 44 50
Ponúkame Vám príležitosť získať informácie o spôsobe zabezpečenia finančných prostriedkov pre
stavbu či rekonštrukciu rodinných domov resp. aj pre iné účely cestou spoločnosti AMSLICO AIG
Life. Záujemcovia o tieto informácie vyplnia vystrihnutý anketový lístok, ktorý pracovníčky agentúry
od Vás pozbierajú v čase od 15.10.2001 do 20.10.2001 vždy po 17.00 hod. Pri prevzatí anketového
lístka dohodnú termín a miesto stretnutia.
Anketový lístok sa nachádza na opačnej strane!
Čečejovské noviny 3/2001
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REFORMOVANÁ
Inštalácia duchovného
v reformovanom cirkevnom
zbore v Čečejovciach
Postupne rekonštruovaný reformovaný kostol v Čečejovciach - kultúrna
pamiatka - bol dňa 26. augusta 2001 miestom významnej udalosti. Miestny
cirkevný zbor vyše polstoročia nemal zvoleného a inštalovaného
duchovného. V tomto období Božie Slovo v obci hlásali duchovní slúžiaci v
okolitých obciach. Uvedeného dňa, v preplnenom kostole duchovnú zboru
Tímeu Géresi inštaloval vysokodôstojný pán biskup Dr. Géza Erdélyi.
Príslušníci a duchovní reformovanej cirkvi z okolitých obcí sa
zhromažďovali v mládežníckom
centre a na fare, aby za volajúceho
hlasu zvonov spoločne vchádzali
do kostola. Prvú časť bohoslužby
odslúžil vysokodôstojný pán senior
Lajos Gábor, potom nasledovalo
hlásanie Božieho Slova pre
inštaláciu duchovnej od pána
biskupa. Po prísahe pán biskup
odovzdal zborovú pečať a kľúče od
kostola pre novú duchovnú.
Podľa našich tradícií, po tomto
akte nasledovalo hlásanie Božieho
Slova pri príležitosti inaugurácie,
Duchovná Tímea Géresi pri
kde duchovná Tímea Géresi, na
slávnostnej prísahe
základe
biblického
príbehu

CIRKEV

opisujúceho podivuhodné chytanie rýb Petrom, hovorila o kresťanskej
službe.
Požehnanou časťou aktu inštalácie duchovného je, keď prítomní
duchovní v mene svojho zboru pozdravia svojho spoluslužobníka biblickou
strofou. Po pozdrave duchovných, duchovnú pozdravili správcovia
čečejovského zboru a paňovského dcérskeho cirkevného zboru, potom
v mene čečejovskej a paňovskej samosprávy odzneli pozdravné slová
starostov oboch obcí.
Inštalovaná duchovná sa na konci poďakovala za lásku, ktorou ju a jej
službu tak v čečejovskom ako aj v paňovskom reformovanom zbore
prijímajú, a v širšom poňatí v obidvoch obciach, zároveň žiadala požehnanie
Boha pre rodiny, zbory a obce.
Počas
slávnostnej
bohoslužby spieval zbor
Združenia
mladých
reformovaných
pod
vedením Árpáda Édesa.
Po
bohoslužbe
hostí
očakávali na hostinu lásky
v miestnom kultúrnom
dome
k
nádherne
prestretému stolu.
Róbert Géresi

Inštalovaná duchovná v sprievode biskupa Dr. Gézu
Erdélyiho (vpravo) a seniora Lajosa Gábora (vľavo)

Letný tábor
Väčšina z nás sa pamätá na chátrajúcu sa budovu bývalej materskej školy,
ktorá bola vrátená reformovanej cirkvi. Veriaci si budovu svojpomocne opravili a
v súčasnosti slúži ako mládežnícke centrum pod patronátom reformovanej cirkvi.
Zväz mladých reformovaných v týchto priestoroch už tretí rok za sebou usporiadal
pre mladých ľudí z celého Slovenska letné mládežnícke tábory v mesiacoch júl –
august.
Účastníci 6-dňového cyklistického tábora absolvovali niekoľko cyklistických
túr, napr. na Bukovec, Zlatú Idku, Medzev a Krásnu Hôrku. Druhý tábor, v trvaní
8 dní, bol zameraný na nácvik a skúšky cirkevného zboru. Zúčastnilo sa ho 35
mladých ľudí z cirkevných zborov, ktorí sa zdokonaľovali v speve, predovšetkým
piesní s náboženskou tematikou. V poradí tretí letný tábor, v trvaní 6 dní, bol
určený pre teenagerov. Zúčastnilo sa ho asi 35 chlapcov a dievčat vo veku 13 až
16 rokov. Posledného tábora sa zúčastnilo asi 45 mladých ľudí, ktorí 20. augusta
absolvovali 1-dňový autobusový zájazd do Budapešti.
(R)

Účastníci letného mládežníckeho tábora

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tu odstrihnúť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
AMSLICO AIG Life, Agentúra Košice, Hlavná 8, 040 01 Košice
Finanční poradcovia : Ing. Miškovičová, Ing. Rossová, Tel.: 625 44 50
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÁNO NIE


Uvažujete v najbližšej dobe so stavbou, alebo
rekonštrukciou rodinného domu?
 Uvítali by ste informácie o možnostiach financovania
stavby, alebo rekonštrukcie rodinného domu?
 Myslíte si, že dôchodkové zabezpečenie zo strany
štátu je dostatočné?
 Uvítali by ste informácie o možnosti dôchodkového
zabezpečenia?
 Chceli by ste sa dozvedieť, akým spôsobom si môžete
zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu pre prípad
neočakávaných udalostí, napr. úraz?
 Chceli by ste sa dozvedieť o možnostiach spolupráce
s poisťovňou Amslico AIG Life?
6
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Priezvisko ................................
Vek ..........................................
Povolanie ................................
Adresa .....................................
Telefón: práca ..........................
domov ........................

ŠPORT

FUTBAL
Jarná časť súťažného
ročníka 2000/2001

Pozvánka na súťaž SAMSON 2001
Dňa 24. novembra 2001 usporiada Fit-klub SAMSON v Čečejovciach jubilejný
5.ročník súťaže v silovo-vytrvalostnej zdatnosti mužov pod názvom SAMSON 2001.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa bude súťažiť o Putovný pohár Fit-klubu
SAMSON pre najlepšieho súťažiaceho v celkovom hodnotení a o Putovný pohár
starostu obce Čečejovce pre najlepšieho domáceho súťažiaceho. Súťažiaci si budú
môcť zmerať sily v 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 1 minútu.
Súťažiacim sa spočítajú platné opakovania za každú disciplínu, pričom zhyby na
hrazde sa počítajú dvojnásobne.
Vstup pre divákov na podujatia je bezplatný. Naviac na spestrenie súťaže bude
pripravený aj zaujímavý kultúrny program, ktorého súčasťou bude aj minisúťaž v
pretláčaní rúk pre divákov.

Z histórie súťaže

Futbalové mužstvo dospelých skončilo s 37 bodmi na 8. mieste
tabuľky I.triedy oblastnej futbalovej súťaže Košice-okolie.
Výsledky posledných zápasov jarnej časti súťaže: Nová PolhoraČečejovce 3:1, Čečejovce -Jasov 6:2, Čečejovce - Kokšov-Bakša
2:0, Budimír – Čečejovce 6:1, Čečejovce – Medzev 0:1, Poproč –
Čečejovce 2:3, Čečejovce – Rešica 3:0, Ruskov –Čečejovce 3:1.
Dorastenci skončili s 41 bodmi v I.triede oblastnej súťaže na 3.
mieste a postúpili do IV.ligy. Posledné výsledky uplynulého
ročníka: Šemša - Čečejovce 1:7, Čečejovce – Seňa 3:2, Čečejovce
– Poproč 5:2, Rudník – Čečejovce 3:1, Rešica – Čečejovce 1:2,
Čečejovce – Péder 2:2, Kalša – Čečejovce 5:3.

Rozpis zápasov jesennej časti ročníka
2001/2002
Dospelí (I.trieda):
12.8.2001
19.8.2001
26.8.2001
2.9.2001
9.9.2001
16.9.2001
23.9.200
1.10.2001
7.10.2001
14.10.2001
21.10.2001
28.10.2001
4.11.2001

Fit-klub SAMSON usporiadal prvýkrát súťaž v silovo-vytrvalostnej zdatnosti
mužov v roku 1997 pod názvom Súťaž o putovný pohár Fit-klubu SAMSON. V roku
1999 na podnet starostu obce Čečejovce pribudol k Putovnému poháru Fit-klubu
SAMSON aj Putovný pohár starostu obce Čečejovce určený pre najlepšieho domáceho
súťažiaceho a súčasne sa súťaž premenovala na SAMSON.

Prehľad účastníkov a víťazov súťaže za roky 1997-2000
Počet súťažiacich

Ročník súťaže
Súťaž o putovný
pohár Fit-klubu
SAMSON 1997

spolu

z Čečejoviec

7

2

Víťaz Putovného
pohára Fit-klubu
SAMSON

Víťaz Putovného
pohára starostu
obce Čečejovce

Milan Híľovský
(Mokrance)

-

9

6

SAMSON 1999

13

4

SAMSON 2000

10

2

Marek Šnír

-

(Čečejovce)
Marek Šnír

Marek Šnír

(Čečejovce)

(Čečejovce)

Viktor Tamáš

Marek Šnír

(Moldava n/B)

(Čečejovce)

Porovnanie najlepších výkonov v jednotlivých súťažných
disciplínách za roky 1998-2000
Počet platných opakovaní / (meno súťažiaceho, bydlisko)
tlaky v ľahu

zhyby na hrazde

drepy

sed-ľahy

22

35

44

(Marek Šnír,
Čečejovce)

(Marek Šnír,
Čečejovce)

(Ľuboš Kaščák,
Mokrance)

50

29

50

48

(Milan Grissa,
Košice)

(Marek Šnír,
Čečejovce)

(Marek Šnír,
Čečejovce)

(Ladislav Vaštag,
Mokrance)

51

24

57

49

(Viktor Tamáš,
Moldava n/B)

(Marek Šnír,
Čečejovce)

(Viktor Tamáš,
Moldava n/B)

(Miroslav Varga,
Paňovce)

30
Súťaž o putovný
(Ľuboš
pohár Fit-klubu
SAMSON 1998 Kaščák,
Mokrance)
SAMSON 1999

SAMSON 2000

Čečejovce
Čečejovce
Rešica
Čečejovce
Mokrance
Čečejovce
Čečejovce
Čečejovce
Rudník
Čečejovce
Nová Polhora
Čečejovce
Sokoľany

-

2:2
2:3
8:2
3:3
1:0
2:1
3:1
0:0

Dorastenci (IV.liga):

Súťaž o putovný
pohár Fit-klubu
SAMSON 1998

Ročník súťaže

Trstené
Veľká Ida
Čečejovce
Jasov
Čečejovce
Budimír
Medzev
Poproč
Čečejovce
Ruskov
Čečejovce
Bidovce
Čečejovce

Jozef Oros - predseda klubu, Ondrej Weiser ml. - člen klubu
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29.7.2001
5.8.2001
12.8.2001
19.8.2001
26.8.2001
2.9.2001
9.9.2001
16.9.2001
23.9.2001
30.9.2001
7.10.2001
14.10.2001
21.10.2001
28.10.2001
4.10.2001

Čečejovce
Ťahanovce
Čečejovce
Medzev
Čečejovce
Jasov
Čečejovce
Valaliky
Čečejovce
V. Opátske
Čečejovce
Zdoba
Čečejovce
Lok. Košice
Čečejovce

-

Haniska
Čečejovce
Ruskov
Čečejovce
Veľká Ida
Čečejovce
Koš. Olšany
Čečejovce
Geča
Čečejovce
Krásna
Čečejovce
Krásn. Podhradie
Čečejovce
Koš. Polianka

2:3
6:0
1:0
10 : 0
1:6
8:1
2:3
10 : 0
1:8

Tabuľka súťaže dospelých po 8. kole
1. Medzev
2. Ruskov
3. Poproč
4. Rudník
5. N. Polhora
6. Čečejovce
7. Sokoľany
8. Budimír
9. Jasov
10.Mokrance
11.V. Ida
12.Rešica
13.Bidovce
14.Trstené

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
2
0

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

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

24 : 10
27 : 14
18 : 10
14 : 10
11 : 20
19 : 14
19 : 19
16 : 15
12 : 17
16 : 13
9 : 15
19 : 28
11 : 14
6 : 22

21
16
15
13
13
12
12
10
10
9
9
9
8
3

Ladislav Dorák ml.
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OZNAMY
pokračovanie zo strany 1

pokračovanie zo strany 1

Nový zákon o odpadoch
Ďalším dôležitým ustanovením zákona je, že obec je
pre prípad porušenia prijatého VZN priestupkovým
orgánom pre každého, kto VZN poruší, čiže pre právnické i
pre fyzické osoby. Bude mať teda právo ukladať pokuty a
tieto príjmy budú taktiež príjmami obce. Najväčšia pokuta
je 5 000 Sk. Rozpätie miestneho poplatku za tuhý
komunálny odpad sa stanovuje zákonom na 1 osobu od 80
do 1 200 Sk ročne. Poplatky, tak fyzické, ako aj právnické
osoby platia obci a nie firmám, ktoré nakladajú s odpadmi.
Vzhľadom na to, že samotný zákon o odpadoch
obsahuje 80 paragrafov a patria k nemu aj vykonávacie
vyhlášky č.234 MŽ SR o zaradení odpadov do zeleného,
žltého a červeného zoznamu odpadov a o vzoroch
dokladov požadovaných pri preprave odpadov a vyhláška
č.283 MŽ SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o
odpadoch, ako aj vyhláška č.284 MŽ SR, ktorou sa
ustanovuje katalóg odpadov, nie je možné cestou novín
podrobnejšie rozoberať jednotlivé ustanovenia vyššie
uvedených právnych predpisov.
Vychádzajúc z toho, že táto téma sa dotýka každej
právnickej a fyzickej osoby pôsobiacej na území obce, je
žiadúce, aby tieto boli zastúpené na verejnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva koncom tohto roka, kde bude
prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní
s odpadmi na území obce pre rok 2002.

Voľby v roku 2001
Počet poslancov pre Košický samosprávny kraj bol určený
zákonom nasledovne :
Volebný obvod č. 1
Volebný obvod č. 2
Volebný obvod č. 3
Volebný obvod č. 4
Volebný obvod č. 5
Volebný obvod č. 6
Volebný obvod č. 7
Volebný obvod č. 8
Volebný obvod č. 9
Volebný obvod č. 10
Volebný obvod č. 11

okres Košice I.
okres Košice II.
okres Košice III.
okres Košice IV.
okres Košice-okolie
okres Gelnica
okres Michalovce
okres Rožňava
okres Sobrance
okres Spišská Nová Ves
okres Trebišov

Košický samosprávny kraj spolu :

5 poslancov
6 poslancov
2 poslancov
4 poslancov
8 poslancov
2 poslancov
8 poslancov
5 poslancov
2 poslancov
7 poslancov
8 poslancov
57 poslancov

Občania bližšie informácie o spôsobe vykonania volieb môžu
získať na Obecnom úrade a pred voľbami budú oboznámení
v mieste obvyklým spôsobom v súlade s platnou legislatívou.
-OcÚ-

Okresy Košického samosprávneho kraja

-SO-

Poľnohospodársky cenzus
Štatistický úrad SR pripravuje koncom roku 2001
Poľnohospodársky cenzus, ktorý je súčasťou Programu štátnych
štatistických zisťovaní schváleného na rok 2001 a uskutoční sa u
všetkých
podnikateľských
subjektov
s poľnohospodárskou
činnosťou, ako aj obyvateľstva na celom území SR. Uskutočnenie
poľnohospodárskeho cenzusu vyplýva z potreby získať komplexné
informácie o stave poľnohospodárstva na Slovensku pre potreby
národných a medzinárodných inštitúcií. Členské štáty Európskej
únie vykonávajú cenzus v pravidelných intervaloch. Slovensko, ako
kandidátska krajina, sa zaviazalo vykonať toto zisťovanie v rámci
prípravy pre vstup do EU.
Sčítacie obvody ako aj sčítací komisári na území obce pre
vykonanie poľnohospodárskeho cenzusu zostávajú, ako pri sčítaní
obyvateľov, domov a bytov.
Bližšie informácie Vám poskytnú sčítací komisári pri návšteve
Vašich domácností.
- SO-

Poďakovanie
Starosta obce touto cestou vyslovuje verejné poďakovanie
sčítacím komisárom, ktorí svojou dôslednou prácou a
obetavým prístupom úspešne zvládli v mesiacoch máj a jún
sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Poďakovanie zároveň
patrí aj občanom, ktorí ochotne spolupracovali a tým pomohli
pri zvládnutí tejto náročnej a zodpovednej úlohy.
-SO-

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 4. čísla je 16. novembra 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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