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80 ROKOV ORGANIZOVANÉHO
HASIČSTVA V ČEČEJOVCIACH
Požiare spolu s povodňami stále patrili medzi trvalé a najväčšie hrozby
človeka. Často ničili úrodu a celé obce. Iba v roku 1841 sa v Uhorsku
úradne evidovalo 114 veľkých požiarov. Príčinou požiarov neboli len
prírodné javy, ale aj neopatrnosť, alkoholizmus, zlomyseľnosť tulákov a
žobrákov, ľudská pomstichtivosť a závisť. Podpaľačstvo patrilo medzi
najťažšie zločiny a prísne sa trestalo. Dobrovoľné hasičské zbory, ktoré sa
vydržiavali z obecných prostriedkov, v Uhorsku hromadne vznikali po
rakúsko-uhorskom vyrovnaní, najmä po roku 1872, keď sa zrušili cechy,
ktoré do tej doby zabezpečovali protipožiarnu ochranu v mestách. Do roku
1918 boli dobrovoľní hasiči na území dnešného Slovenska organizovaní
v rámci Uhorského krajinského hasičského zväzu. Situácia sa zmenila po
vzniku ČSR. V rokoch 1922-24 sa v rôznych oblastiach Slovenska
vytvárali slovenské hasičské združenia. Hasičské hnutie na Slovensku malo
od roku 1922 svoju ústrednú organizáciu Zemskú hasičskú jednotu na
Slovensku so sídlom v Martine. Jej členmi boli okresné hasičské jednoty.

Až neskoršie v 30-tych rokoch 20.storočia boli vybavení modernejšou
technikou, uniformami a prilbami. Základná protipožiarna ochrana
bola uložená v budove kočiarne pri rímskokatolíckej fare.

Priekopníci hasičstva v Čečejovciach
V obci Čečejovce vznikol prvý hasičský spolok medzi prvými na Slovensku.
Stalo sa tak v roku 1922. Vtedy sa zišlo 25 priekopníkov – dobrovoľných
hasičov, ktorí tento spolok založili. Jeho prvým veliteľom sa stal Štefan
Vollay. Materiálne vybavenie bolo spočiatku slabé. Pozostávalo z ručnej
striekačky, vedier, hadíc a poplašnej trúbky. Prví hasiči v Čečejovciach
ešte nemali uniformy.

Príslušníci miestneho požiarneho zboru v uniformách na nádvorí
rímskokatolíckej fary

Vznikom hasičského zboru
v Čečejovciach sa zvýšila
ochrana budov a majetku
občanov obce. Na začiatku
20. storočia boli na území
obce časté požiare najmä
pre pokryv väčšiny domov
a stodol, ktorý bol zo
slamy. Pri silnom vetre
často zhoreli celé ulice.
(Pokračovanie na strane 3)
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UDALOSTI

Oslavy dňa matiek
Obecný úrad organizoval aj tohto roku v mesiaci máj už tradičné oslavy
dňa matiek, kde starosta obce sa prihovoril k našim dôchodkyniam,
ktoré pozdravil a poďakoval sa im za ich náročnú, zodpovednú a ničím
nenahraditeľnú úlohu matky v našom živote. Dôchodkyne pozdravili
aj príjemným a srdečným kultúrnym programom Monika Vraštiaková,
Rita Fazekasová a Zuzana Doráková.
- OcU-

Zájazd dôchodcov
Obecný úrad dňa 24. júla 2002 usporiadal zájazd pre dôchodcov.
Zájazd sa uskutočnil po trase Čečejovce - Štúrovo - Ostrihom,
Vyšehrad , Szentendre a naspäť po trase Szentendre – Vác- Slovenské
Ďarmoty – Čečejovce.
Zájazdu sa zúčastnilo
76 dôchodcov, čo je
nárast
oproti
predchádzajúcim
rokom aj napriek
tomu, že sa jednalo o
dlhú a náročnú trasu,
ktorá sa začala
h r a n i č n ý m
priechodom
po
znovupostavenom
moste cez Dunaj,
ktorý spája Slovenskú
a
Maďarskú
republiku. Účastníci
zájazdu mali možnosť navštíviť a obdivovať historickú Ostrihomskú
baziliku a jej okolie s výhľadom na Dunaj. Cestou do Szentendre,
ktorá viedla pozdĺž Dunaja, sa naskytla možnosť pohľadu na
Višehradký hrad. Po príchode do turisticky atraktívneho a historického
mestečka Szentendre sa mali možnosť pokochať v krásach tohto
mestečka a zotaviť sa po namáhavej ceste pri brehu Dunaja. Snáď
najväčším zážitkom pre dôchodcov bol prechod kompou cez Dunaj
do Vácu odkiaľ už cesta smerovala naspäť domov.
-OcU-

Oživuje sa tradícia
Medzi zaužívané jarné zvyky mládencov v minulosti patrilo stavanie
májov pred dom obdivovaného dievčaťa. Máj označoval dievča súce
na výdaj a bol prejavom vážneho záujmu o dievča. V našom regióne
sa táto obyčaj viazala k sviatku Turíc. Na tento účel sa používali
vysoké jedle alebo brezy ozdobené stuhami. Máje sa stavali potme,
nocou.

V snahe, aby táto tradícia neupadla do zabudnutia, starosta obce spolu
s niektorými poslancami obecného zastupiteľstva sa zaslúžili o to,
že na turíčnu nedeľu pri Košickej ulici nás vítal pohľad na vysoký
ozdobený máj. Dúfajme, že táto tradícia nájde pokračovateľov aj
v budúcnosti. (R)

Tento rok sa nám
častejšie naskytá
podobný pohľad na
rozkopané cesty v
dôsledku prasknutia
vodovodného
potrubia.
Podľa
pracovníkov vodární
a kanalizácií je však
aj tak poruchovosť
vodovodných potrubí
v našej obci nižšia
ako v okolitých
obciach.
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POŽIARNA OCHRANA V OBCI

80 ROKOV ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V ČEČEJOVCIACH
(Dokončenie zo strany 1)

Taktiež hasiči pomáhali ľuďom pri
povodniach, najmä keď sa z koryta vylial
Čečejovský potok.

Hasiči v Čečejovciach sa prezentovali aj
spoločensky. Raz ročne vždy poriadali hasičský
bál. Uniformovaní hasiči asistovali aj pri iých
slávnostných príležitoatiach ako napr. pri vítaní
biskupa v obci. Aj takto stúpala popularita a
obľúbenosť hasičov.

Počas II.svetovej vojny sa činnosť hasičov
v obci utlmila. Skúškou pohotovosti miestnych
hasičov bol požiar rímskokatolíckeho kostola
v januári 1949, ktorého vznik do dnešného dňa

nebol objasnený. Pre nedostatok vody a
techniky však kostol úplne vyhorel.

Po roku 1950 sa miestna organizácia hasičov
dostala pod ideologický vplyv KSČ. V tom čase
bola premenovaná na Základnú organizáciu
požiarnej ochrany v Čečejovciach. Historickým
medzníkom bolo vybudovanie požiarnej
zbrojnice v strede obce v 60-tych rokoch. Bola
vystavaná občanmi obce v akcii “Z” a daná do
prevádzky v roku 1967.

V nej bola umiestnená na tie časy špičková
protipožiarna technika, ktorá v podstate
s malými obmenami slúži dodnes.

Možno konštatovať, že v Čečejovciach za
posledných 30 rokov bolo málo požiarov aj
vďaka preventívnym protipožiarnym
opatreniam. Posledný väčší požiar, ktorý treba
spomenúť, bol v roku 1976, keď v JRD horela
slama.

V trvaní hasičského zboru sa na jeho čele
vystriedalo niekoľko ľudí. Hodno však spomenúť
prácu dlhoročného predsedu Základnej
organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v
Čečejovciach Ladislava Godoča, pod ktorého
vedením sa dostala práca členov dobrovoľnej
požiarnej ochrany na novú kvalitatívnu úroveň.
Okrem iného sa zameriaval na výchovu nového
hasičského dorastu. Bol nositeľom viacerých
rezortných vyznamenaní.
Mgr. Jozef Pira

Svätý Florián, patrón hasičov
Kult Floriána - “vojaka ohňa” sa zrodil z obavy pred najhrozivejším prírodným živlom,
ohňom. Naši predkovia - hasiči si ho uctievali ako svojho patróna a 4. máj oslavovali ako
sviatok Svätého Floriána. Z úcty k nemu sa aj dnes hasiči poklonia pred postavou Floriána.

Legenda Floriána
Legenda Floriána vychádza zo skutočných
udalostí. Príbeh mučeníckej smrti Svätého
Floriána, ktorý je historickou osobou, sa zachoval
aj v kódexoch.
Florián sa narodil v druhej polovici III. storočia
v Cesii (na území dnešného Horného Rakúska).
Ako legionár vstupuje do rímskeho vojska v čase
vlády cisára Diocletiana, kde vďaka svojmu
nadaniu a smelosti rýchlo postupuje vo svojej
vojenskej kariére a čoskoro sa stáva veliteľom
pevnosti Caecia. Podľa legendy v pevnosti vyčíňal
obrovský požiar, ktorého šírenie Florián dokázal
zastaviť v takmer bezvýchodiskovej situácii. Jeho
vojaci, ktorých zachránil pred tou najhroznejšou
smrťou, pripisovali zánik požiaru nadprirodzenej,
božskej sile Floriána. Táto správa sa rýchlo šírila
a tak sa zrodila legenda Floriána:

„Za vlády cisára Diocletiana a Maximiana
prenasledovali kresťanov. V tom čase na brehu Noricuma
vládol miestodržiteľ Aquilius, ktorý po príchode do
Lorchu s veľkou horlivosťou pátral po kresťanoch. Aj
spomedzi vojakov Floriána chytili štyridsiatich, ktorých
po dlhom mučení zavreli do žalára. Floriánov zmysel
pre spravodlivosť a jeho ľudskosť spôsobili, že sa vzbúril
proti krutostiam Aquiliusa a postavil sa na stranu
svojich 40 trpiacich vojakov v žalári a aj sám sa
prihlásil ku kresťanstvu.
Keď sa o tom miestodržiteľ dozvedel, vyzval ho, aby
preukázal obeť bohom, čo však Florián odmietol.
Nasledovalo jeho kruté mučenie. Konečne sa zrodil
rozsudok a 4. mája 304 na rozkaz cisára bol s mlynským
kameňom okolo krku vrhnutý do rieky Enns. Rieka mŕtve
telo vyhodila na vyčnievajúcu skalu, kde ho našla žena,
ktorej sa zjavil svätý. Žena mŕtvolu v tajnosti
pochovala.“
Na hrob Floriána v IX. storočí postavili oltár, neskôr
kláštor. Pretože zomrel martírskou smrťou v rieke, v
stredoveku ho považovali aj za patróna pred povodňami.
(JP)
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce o cintorínskom poriadku
Úvodné ustanovenie
Spoločnou záležitosťou všetkých obyvateľov našej obce, návštevníkov je
zabezpečenie zdravého životného prostredia. Povinnosťou občanov a
všetkých hospodárskych zariadení, organizácií, spoločností a inštitúcií na
území obce je dbať o neustále zdokonaľovanie čistoty prostredia domu
smútku, cintorína a okolia, dbať o vytváranie podmienok pre zlepšenie tohto
prostredia. Na základe týchto požiadaviek vydáva Obecné zastupiteľstvo v
Čečejovciach podľa zákona č.369/90 Zb. a zákona č.48l/92 Zb. o obecnom
zriadení Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) na prevádzku
domu smútku a pohrebiska v rámci svojej právomoci a v súlade s platnými
právnymi predpismi.

§1
Poriadok na cintoríne
Úcta k pamiatke zosnulých, k ich pozostalým a spoločenské postavenie a
poslanie pohrebísk alebo verejných, zdravotníckych zariadení určených k
pietnemu pochovaniu zomrelých alebo ukladanie ich spopolnených
pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú,
aby pohrebiská boli nielen stále udržiavané v takom stave ako to zodpovedá
ušľachtilým vzťahom, ale aby sa zároveň dbalo na všetky zdravotné a iné
platné predpisy.

§2
Rozsah platnosti
Toto nariadenie sa vzťahuje na dom smútku, na miestny cintorín v
Čečejovciach a na cintorín v časti Seleška, ktoré spravuje Obecný úrad v
Čečejovciach.

§3
Správa domu smútku a cintorína
Dom smútku a cintoríny spravuje Obecný úrad v Čečejovciach. Obecný
úrad menuje správcu domu smútku a cintorínov, ktorý je povinný:
a) Starať sa o poriadok v dome smútku a cintorínoch.
b) Otvárať a zatvárať dom smútku podľa potreby.
c) Sprístupniť pozostalým tie priestory domu smútku, o ktoré požiadajú, k
vykonaniu pobožnosti alebo k občianskemu vzdaniu úcty pred samotným
aktom pohrebu.
d) Zodpovedať za funkčnosť chladiarenského boxu a všetkých technických
zariadení v budove domu smútku a v areáli cintorínov.
e) V spolupráci so starostom obce vymeriavať a určovať miesta hrobov v
súlade s parag. tohto nariadenia.
f) Upozorňovať pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré
narušujú dôstojnosť cintorína a vyžadujú nutné odstránenie závad (zlomené
náhrobníky, rozpad betónových rámov, kosenie trávy a buriny a udržiavanie
čistoty v okolí svojich hrobov).
g) V spolupráci s Obecným úradom, školou a kultúrnym zariadením sa starať
o dôstojnosť tých hrobov, ktoré nemajú v obci pozostalých a ide o hroby
širšieho kultúrneho a spoločenského významu (takéto hroby sa predom určia
a po dohode so spomínanými inštitúciami sa o ich udržiavaní napíše záznam).
h) Dbať na to, aby suché kvety, vence a iné odpadky z hrobov a cintorína sa
ukladali na miesta na to určené (kontajnery), dohliadať, aby okrem týchto
skládok sa po cintorínoch nevytvárali iné.
i) Obmedzovať vstup do cintorína rôznym motorovým vozidlám a
mechanizmom, najmä k výkopovým prácam hrobov. Výnimku vydá starosta
obce len v tom prípade, že zem bude taká premrznutá, že ľudská sila nebude
schopná túto prácu vykonať.
j) Zabezpečiť vhodným spôsobom oznámenie úmrtia spoluobčana, deň a
miesto pohrebu.
k) Správca cintorína zodpovedá za uvedené povinnosti v plnom znení. Môže
si vytvoriť skupinu spolupracovníkov, ktorých poverí čiastkovými úlohami
pri zabezpečovaní uvedených povinností.

§4
Poriadanie pohrebov
1) V dome smútku sa uskutočňujú cirkevné obrady s tým, že cirkevné symboly
a rekvizity môžu byť do obradnej siene domu smútku prinesené len na dobu
trvania cirkevných obradov.
2) Občiansky pohreb sa koná v rozlúčkovej sieni domu smútku, obrad
zabezpečuje správca domu smútku v spolupráci s Obecným úradom.

§5
Pochovávanie
1) O tom, na ktorom mieste má byť podľa plánu pochované telo zosnulého,
rozhoduje správca cintorína po dohode so starostom obce.
2) Telá zosnulých osôb vo vlastnom obvode obce musia byť umiestnené do
8 hodín v miestnosti domu smútku pre dočasné umiestnenie zosnulých. Do
doby 8 hodín sa nezapočítava doba medzi 2200hod. a 600hod. Poplatok za
uloženie zosnulého v dome smútku je 200 Sk na celú dobu umiestnenia, pre
občana, ktorý nemal v obci trvalé bydlisko, je 200 Sk za každý započatý
deň.
3) Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred
uplynutím 48 hodín od úmrtia. Pred pohrebom treba preukázať, že bola
vykonaná prehliadka zosnulého a že Obecnému úradu a matrike bola podaná
správa o výsledku prehliadky.
4) Telá zosnulých na prenosnú chorobu musia byť pred umiestnením v
priestoroch domu smútku a počas obradov pevne uzatvorené.

§6
Prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu
1) Správa cintorína je povinná prepožičať miesto pre hrob na tleciu dobu 50
rokov od prvého uloženia zosnulého.
2) Tleciu dobu určuje Okresný hygienik. Táto doba nesmie byť kratšia ako
10 rokov.
3) Ak to pomery cintorína dovoľujú, je správa cintorína povinná prepožičať
miesto i na ďalšiu dobu.
4) Prepožičanie miesta na cintoríne pre občana, ktorý má trvalý pobyt v obci
Čečejovce, je pre jednohroby alebo nadsebou poplatok 120Sk, pri použití
panelov plus 500 Sk, spolu 620Sk. V prípade dvojhrobov (vedľa seba) je
poplatok za miesto 240 Sk (à 120 Sk), pri použití panelov plus 1000Sk,
spolu 1240Sk. Prepožičanie miesta na cintoríne pre občana, ktorý nemá v
obci trvalý pobyt, môže byť len so súhlasom Obecného úradu a za
jednorazový poplatok 3000Sk uhradený vopred na účet Obecného úradu.
5) Nikto nemá nárok na prepožičanie určitého miesta. V odôvodnených
prípadoch správa cintorína vyhovie tomu, kto pohreb objednáva.
Objednávateľ má právo:
- zriadiť na prepožičanom mieste hrob
- uložiť do zeme zosnulého
- upraviť povrch miesta
Právo na miesto môže priznať správa cintorína po dohode so starostom obce.

§7
Ukladanie telesných pozostatkov do hrobu
1) Mŕtvi sa ukladajú do každého hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem
nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (epidémia).
2) Správa cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, kto má miesto
pre hrob prepožičané, dovoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené ďalšie
telá (príbuzní) nad seba. Pokiaľ neuplynie tlecia doba, je potrebný súhlas
Okresného hygienika.
3) Správa cintorína môže dať súhlas, aby do toho istého hrobu boli pochované
dve osoby (manžel-manželka, rodič-dieťa), spoločný hrob nad seba musí
dodržať hĺbku hrobu, stanovenú hygienikom a spodný hrob musí byť prekrytý
betónovou doskou.

§8
Exhumácia
Podľa ustanovenia §21 ”Exhumácia” vyhlášky MZ SSR č.46/1985Zb. o
postupe pri úmrtí a pohrebníctve možno exhumáciu pred uplynutím tlecej
doby vykonať z úradnej moci alebo z osobitne závažných dôvodov na žiadosť
pozostalých.
Ak sa exhumácia vykoná na žiadosť pozostalých, títo sú povinní správcovi
cintorína predložiť :
- sformulované osobitne závažné dôvody, pre ktoré exhumáciu pozostatkov
pred uplynutím tlecej doby žiadajú,
- doklad, že sa na exhumácii dohodli osoby blízke mrtvému.
K výkonu exhumácie pred uplynutím tlecej doby si správca cintorína vyžiada
posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia v zmysle požiadaviek §27
odst.2 písm.1 zák. č.272/1994Zz. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov (v žiadosti budú uvedené údaje o dobe a príčine úmrtia,
dokladované kópiou úmrtného listu osoby, ktorej pozostatky budú
exhumované, dôvod exhumácie a kde budú pozostatky pochované).
(Pokračovanie na strane 5)

4

OZNAM
(Dokončenie zo strany 4)
Exhumáciu vykoná na komerčnom základe fyzická alebo právnická osoba,
oprávnená k výkonu takýchto prác súhlasným posudkom orgánu na ochranu
zdravia.
S pozostatkami bude dôstojne manipulované, prenášané budú v prenosnej
rakve a v čo najkratšej dobe budú pochované do nového hrobu. Exhumácia
pozostatkov bude vykonávaná z etických dôvodov mimo otváracích hodín
pre návštevníkov cintorína.

§9
Ukladanie spopolnených pozostatkov.
Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania zosnulého, vysloveného
za jeho života, prípadne podľa priania objednávateľa pohrebu v urne do
zeme na mieste určenom správou cintorína.

Časť II.
§10
Stavby na cintoríne
1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, chrámu) je potrebný
súhlas Obecného úradu, avšak ukladanie pozostatkov do rodinných
nadzemných hrobiek sa nepovoľuje.
2) Pri vyhotovení stavby musí sa stavebník riadiť nariadeniami správy
cintorína, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu a druh použitého
materiálu. Pri tom:
a) základy musia byť vykopané do nezamrzajúcej hĺbky a dimenzované na
únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50cm od hladiny spodnej vody v prípadoch
priameho pochovávania, ale aj v prípadoch vybudovaných podzemných
hrobiek do hĺbky:
- pri hrobe 200cm
- pri dvojhrobe 250cm, v prípade pochovávania druhého zosnulého pred
uplynutím tlecej doby hroby musia byť oddelené betónovou vrstvou
c/ pochovávacia plocha musí byť o rozmeroch :
- pri hrobe najmenej 80x200cm
- pri detskom hrobe najmenej 60x160cm
- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky najmenej 50x100cm
3) Uličky medzi hrobami musia byť 55cm.
4) Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140cm
so zreteľom na úroveň okolia hrobu.
5) Predné a zadné hrany rámcov musia byť v jednej rovine s hranicami
susedných hrobov.
6) Zásady pri budovaní rámov hrobov:
- výška obruby hrobov má byť 50cm
- vonkajšia dĺžka obruby 265cm
- vonkajšia šírka obruby pre jednohroby 125cm, pre dvojhroby 240cm
7) Po skončení stavebných prác je stavebník povinný na svoj náklad očistiť
okolie hrobu a odstrániť zbytky materiálu.
8) Nie je prípustné bez súhlasu Obecného úradu odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby.

§11
Stromy a kríky na cintorínoch
1) Stromy a kríky je možné vysádzať so súhlasom Obecného úradu.
2) Likvidáciu vyrastených drevín možno vykonať so súhlasom Obecného
úradu.

§12
Lavičky na cintorínoch
Lavičky v cintoríne možno umiestniť len so súhlasom Obecného úradu, ktorý
určí rozmery, tvar, spôsob upevnenia. Používať tieto lavičky môžu všetci
návštevníci cintorína.

§13
Práce v cintoríne
1) Telá zosnulých ukladajú do hrobov osoby z rodiny zosnulého alebo osoby
na to určené.
2) Na prepožičaných miestach môžu oprávnené osoby (príbuzní) vykonávať
drobné práce pre udržiavanie a skrášľovanie miesta (sadenie kvetov,
polievanie, čistenie okolia).

§14
Starostlivosť o prepožičané miesto
1) Užívateľ je povinný udržiavať prepožičané miesto v riadnom stave.
2) Ak Obecný úrad zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto,
vyzve užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil.

§15
Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu a
odstránenie náhrobku
1) Ak uplynie doba, na ktorú je správa cintorína povinná prepožičať miesto
(§6 tohto nariadenia), zanikne právo, ak:
- pomery na cintoríne znemožňujú pre nedostatok miesta prepožičiavanie
miesta na ďalšiu dobu,
- cintorín alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušená alebo
uzatvorená,
- prepožičané miesto alebo hrobka nie je udržiavaná v dobrom stave.
Obecný úrad je povinný najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť
oprávneného na tieto skutočnosti.
2) Keď právo na prepožičanie zaniklo, vyzve Obecný úrad písomne
oprávneného, aby do 6 mesiacov odstránil náhrobky, rámy a pod. Po uplynutí
l roka, ak sa oprávnený o tieto predmety neprihlásil, Obecný úrad naloží s
týmito vecami ako s vecami opustenými.
3) Hroby a hrobky, o ktorých rozhodol orgán štátnej správy, že majú kultúrnu
hodnotu alebo historický význam, nesmú byť odstraňované ani po uplynutí
doby, na ktorú bolo miesto prepožičané.
4) O zrušení pohrebísk platia ustanovenia vyhlášky č.46/1985Zb. o postupe
pri úmrtí a pohrebníctve.

§16
Zásobovanie vodou a nakladanie s odpadmi
1) Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z verejného vodovodu
v priestoroch domu smútku.
2) Úžitková voda, ktorá slúži na umývanie náhrobkov, polievanie kvetov a
pod., je zabezpečená z miestneho zdroja označená ako nepitná voda
na šiestich odberných miestach rozmiestnených v priestoroch cintorína.
3) Odpad z cintorína a domu smútku sa ukladá na určené miesta do zberných
kontajnerov rozmiestnených na cintorínoch.

§17
Rozsviecovanie svetiel na cintorínoch (sviečky, kahančeky
a pod.)
1) Svetlá na cintoríne je možné zapaľovať len tak, ak sú umiestnené vo
svietidlách alebo voľne počas prítomnosti navštevníka.
2) Správa cintorína je oprávnená v odôvodnených prípadoch zapaľovanie
svetiel obmedziť, prípadne zakázať.

§18
Správanie sa na cintoríne
1) Návštevníci cintorína a Domu smútku sú povinní správať sa primerane k
piete miesta. Zakazuje sa na cintorínoch fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť
psov, robiť hluk a pod.
2) Zakazuje sa prístup do cintorína motorovými vozidlami a inými
dopravnými prostriedkami (bicykle, motocykle).

§19
Dostupnosť záväzného nariadenia
Obecný úrad zabezpečí vydanie nariadenia a jeho umiestnenie na vhodnom
a pre verejnosť dostupnom mieste na cintorínoch.

§20
Kontrola nariadenia a trestné sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce (poslanci,
komisia, Obecný úrad), orgány hygienickej služby a iné zmocnené orgány.
2) Za nedodržanie ustanovení záväzného nariadenia sa porušovatelia postihujú
podľa príslušných platných právnych predpisov.

Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom
v Čečejovciach dňa 28.6.2002, v súlade so zákonom a je záväzné pre všetkých
občanov, orgány a organizácie na území obce Čečejovce.
2) Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto nariadenia môže povoliť len
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.7.2002.
V Čečejovciach dňa 28.6.2002

Štefan Magoči
starosta obce
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RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Vďakyvzdanie po 27-ročnej službe v obci
„Ďakujem každému za všetko ... “
Rímskokatolícky kostol v Čečejovciach bol 7.júla
miestom významnej udalosti. Po vyše 27-ročnej cirkevnej
službe v našej obci nadišla chvíľa, aby pán dekan Štefan Kocsis
odslúžil svoju rozlúčkovú svätú omšu. Nie je to ľahká úloha
pre kňaza, ktorý väčšiu časť svojho kňažského povolania
vykonával v našej obci. Čas je však rovnako neúprosný voči
každému.
Otec Kocsis sa prihlásil do košického kňazského seminára
v roku 1947. Pokračovať v štúdiu však mohol len do roku
1950, keď semináre z politických dôvodov zatvorili. Potom
vykonával nútené práce do roku 1954 na rôznych miestach
Československa. V roku 1968, keď sa vytvorila priaznivejšia
atmosféra, znovu sa prihlásil, aby mohol ukončiť svoje štúdia
a prijať sviatosť kňažstva. Jeho viera a odhodlanosť priniesli
aj svoje ovocie, keď konečne vo svojej rodnej obci v
Maťovciach mohol v roku 1970 odslúžiť svoju prvú svätú
omšu. Vtedy otec svojmu synovi, kľáčajúcemu pred ním, 1974
povedal: „Buď dobrým kňazom, syn môj!“ A dekan Štefan
Kocsis nosil tieto slová v srdci počas celej svojej doterajšej kňazskej
kariéry.
Pripomeňme si niekoľko myšlienok z emocionálnej rozlúčkovej reči pána
dekana:
„Je to lúčenie? Ja by som skôr povedal, že sa len pozdravíme pri
odchode ako inokedy. Lúčenie je vždy bolestivé a tí, ktorí sa rozlúčia,
obyčajne sa už neuvidia. Ale pre tých, ktorí sa len pozdravia, je tu ešte
nádej, že sa uvidia. Keď nie v tomto, tak vo väčnom živote.

-

Čo všetko ukrýva týchto 27 rokov! Spolu sme sa tešili,
spolu sme plakali, spolu sme smútili, spolu sme sa snažili riešiť
problémy. Za 27 rokov som nosil bremená mnohých ľudí a
veľa ľudí som držal za ruku. Dnes môžem s hrdosťou povedať,
že počas môjho pôsobenia v obci vzišli odtiaľ nielen dvaja
kňazi, ale aj dvaja rehoľníci. A dnes ďakujem každému za
všetko. Predovšetkým za to, že ste ma prijali. Vďaka za
spoluprácu. Ďakujem samospráve a vedúcim funkcionárom
obce za všestrannú pomoc a podporu pri presadzovaní našich
zámerov. Nech ich za to Boh požehná!
Keď sa pozrieme na uplynulé roky, môžeme konštatovať,
že sme mnoho vecí vykonali. Čo sme chceli dosiahnuť, to sme
dosiahli spoločne. Poslednou vecou, ktorá sa zaslúžila a aj
v budúcnosti sa zaslúži o zviditeľnenie Čečejoviec na okolí, je
socha Panny Márie spolu s jaskyňou. Je to majstrovské dielo,
ktoré má pre nás aj vnútorný odkaz. Kňaz prichádza, kňaz
2002 odchádza. Tieto veci tu ale zostávajú. Nechávam vám tu matku,
matku nebeskú, Pannu Máriu. Milujte ju a ctite ju naďalej!
A keď nebudeme spolu, nech je ona spojovacím článkom medzi nami!“
Štefan Magoči, starosta obce, odovzdal dekanovi Štefanovi Kocsisovi
dar Samosprávy obce Čečejovce - kryštáľovú vázu, s nasledujúcimi
slovami: „V tejto váze je zvečnený čečejovský kostol, aby Vám
pripomínal roky, ktoré ste strávili s nami v Čečejovciach. Pre nás tu, v
záhrade kostola zostane socha Panny Márie, ktorá vznikla na na základe
Vašich predstáv. A keď príde čas, budeme prosiť Ježiša nazaretského,
aby Vám mnohonásobne vrátil všetko, čo ste nám tu Vy v Čečejovciach
(JP)
dali.“

Príchod nového farára
Na čelo čečejovskej farnosti bol vymenovaný dôstojný pán Michal Šuško, ktorý sa prvou svätou
omšou predstavil 14. júla v čečejovskom kostole. Na rovnakom mieste11. augusta zložil slávnostnú
prísahu vernosti pri preberaní svojho úradu.
Narodil som sa a vyrastal v rodnej obci Františka
Rákócziho II., v Borši. Pre našu rodinu je
Nové miesto, noví ľudia, nové tváre, iné charakteristická dvojjazyčnosť, veď s materinským
prostredie. Myslím si, že v živote každého človeka mliekom som sa napájal s obidvomi jazykmi, tak so
dochádza k situácii, ktorú nazývame zmena. Teraz slovenským ako aj s maďarským. Dodnes sa hrdo
hlásim ku kultúrnemu dedičstvu obidvoch národov.
aj ja prežívam veľké zmeny.
Som hlboko poctený tým, že 14. júla 2002 som Takmer ako 30-ročný som prijal svoje poslanie na
mohol tu v Čečejovciach prežiť medzi svojimi mieste po dekanovi Štefanovi Kocsisovi. Pre svoju
novými priateľmi vymenovanie za farára tejto misiu som si zvolil slová apoštola Svätého Pavla:
farnosti. Je to pre mňa veľká radosť a zároveň aj „Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som
výzva, pretože, zdá sa mi, že to je milosť pre kňazov zachránil aspoň niektorých.“ (1Kor 9.22).
zrelých na povolanie farára. Aj tu budem Duchovným a „staviteľom mostov“ medzi ľuďmi,
považovať za dôležitú tú ideu, podľa ktorej som nielen v tejto dedine. Za svoju dôležitú úlohu
sa riadil aj na predchádzajúcom mieste; a síce: považujem „stavať mosty“ medzi spoločenskými
som presvedčený o tom, že každé živé spoločenstvo triedami, pokiaľ chceme, aby naša budúcnosť bola
ešte krajšia.
(R)
je schopné sa obrodiť.

Opýtali sme sa ...
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REFORMOVANÁ CIRKEV

Konfirmácie
V reformovanej cirkvi je konfirmácia významným sviatkom, veď mladí
členovia nášho zboru pri konfirmácii vyznávajú svoju vieru. Takáto
slávnostná bohoslužba bola v reformovanom kostole v Čečejovciach
12. mája 2002, kedy štyria konfirmandi: JURAJ KONCZ, ANDREA
MATESZOVÁ, ŠTEFAN JUHÁSZ a ERIKA DRINGUSOVÁ
preukázali, že si učenia reformovanej kresťanskej viery v dostatočnej
miere osvojili. Konfirmácii predchádzala veľmi dôkladná trojročná
príprava, počas ktorej sa mladí zoznámili so základmi reformovanej
kresťanskej viery, osvojili si praktické vedomosti kresťanského života
(štúdium biblie, cirkevné sviatky, otázky organizácie cirkvi, atď.), ďalej
preštudovali najvýznamnejšie historické cirkevné udalosti.
Duchovná ich pozdravila podľa 2 Timotea 1,14:
„Tebe zverený drahý poklad zachovaj prostredníctvom Ducha Svätého,
ktorý sa v našej duši nachádza.“
Dúfajúc, že konfirmovaní mladí budú vernými “ochrancami” a
zachovajú všetko to, čo prisľúbili a o čom preukázali svoju vieru, zbor
spoločne prosil o požehnanie Boha.

Tímea Géresi

FUTBAL

Úspešná sezóna
Dosiahnutým tretím miestom v
uplynulom súťažnom ročníku 2001/02
(zlepšenie o 5 miest oproti
predchádzajúcemu súťažnému ročníku) naši futbalisti
dokázali, že sa v našej obci hrá dobrý futbal. Svedčí o tom
aj hladké víťazstvo nad postupujúcim mužstvom v pomere
7:1. Verme, že aj v novom súťažnom ročníku podá mužstvo
kvalitné výkony, ku ktorým im na domácom ihrisku
dopomožu aj diváci svojim povzbudzovaním.
Menej úspešní už boli naši dorastenci, ktorí sa nedokázali
udržať v IV.lige a nový ročník budú hrať v nižšej súťaži.

Posledné výsledky mužstva dospelých v
uplynulom ročníku 2001/02:
5.5.2002
12.5.2002
19.5.2002
26.5.2002
2.6.2002
9.6.2002
16.6.2002

Čečejovce
Čečejovce
Rudník
Čečejovce
Nová Polhora
Čečejovce
Sokoľany

-

Medzev
Poproč
Čečejovce
Ruskov
Čečejovce
Bidovce
Čečejovce

7:1
3:1
1:0
5:1
2:7
2:1
3:1

Výsledná tabuľka súťaže dospelých

Foto: J.Pira

VKaštieľ stálym domovom starožitností
K pravidelným mesačným burzám starožitností pribudol 13.mája v
miestnom kaštieli aj obchodný dom so starožitnosťami, kde návštevník
môže 6 dní v týždni (okrem pondelka) obdivovať a kúpiť si vystavené
predmety. Vďaka starostlivému usporiadaniu predávaného tovaru
návštevník má dojem, že sa nachádza v múzeu alebo nejakom starobylom
obydlí. V otvárací deň bolo možné v rôznych miestach kaštieľa vzhliadnuť
tajomnú bielu pani, ktorá sa tu podľa klebiet z času na čas zjavuje
Pozornosti milovníkov starých zbraní by nemala uniknúť burza
starožitností, ktorá sa uskotoční 14.septembra v ich znamení, kde nebudú
chýbať ani ukážky historického šermu.
(R)

Tajomná biela pani za stolom starobylej školy

1. Medzev
2. Rešica
3. Čečejovce
4. Sokoľany
5. Budimír
6. Ruskov
7. Poproč
8. Veľká Ida
9. Bidovce
10. Rudník
11. Mokrance
12. Jasov
13. Nová Polhora
14. Trstené

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

18
17
15
15
12
13
12
12
10
10
9
9
7
2

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

6
7
6
10
10
10
8
12
13
15
15
13
18
18

67 : 49
70 : 54
74 : 35
65 : 43
46 : 42
77 : 51
53 : 37
51 : 40
45 : 47
37 : 46
36 : 44
35 : 63
41 : 97
34 : 83

56
53
50
46
40
39
39
38
33
31
29
28
22
12

Rozpis zápasov jesennej časti súťažného
ročníka 2002/03 (dospelí - I.trieda):
11. 8.2002 Čečejovce - Mokrance
2:1
18. 8.2002 Koš.Polianka - Čečejovce
29. 8.2002 Čečejovce - Bidovce
1. 9.2002 Seňa
- Čečejovce
8. 9.2002 Čečejovce - Rešica
15. 9.2002 Paňovce
- Čečejovce
22. 9.2002 Čečejovce - Poproč
29. 9.2002 Budimír
- Čečejovce
6. 10.2002 Čečejovce - Ruskov
13.10.2002 Jasov
- Čečejovce
20.10.2002 Čečejovce - Rudník
27.10.2002 Sokoľany
- Čečejovce
3. 11.2002 Čečejovce - Veľká Ida
Ladislav Dorák ml.
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OZNAMY
Obecné zastupiteľstvo a Dobrovoľná požiarna ochrana v Čečejovciach

80
usporiadajú v nedeľu 25. augusta 2002 oslavy

80.výročia vzniku dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci,
na ktoré Vás srdečne pozývajú.

Program osláv:
09.30 – 10.00 hod.
10.00 – 10.40 hod.
10.40 – 11.20 hod.
11.20 – 13.00 hod.
15.00 – 15.30 hod.
15.30 – 15.45 hod.
15.45 – 16.30 hod.
16.30 – 17.30 hod.
17.30 – 18.00 hod.
18.00 – 18.45 hod.
18.45 – 19.00 hod.
19.00 – 19.25 hod.
19.25 – 19.45 hod.
19.45 – 20.10 hod.
20.10 – 20.30 hod.
20.30 – 21.00 hod.
21.00 – 21.15 hod.
21.15 – 22.00 hod.
22.00 – 22.10 hod.
22.10 hod.

Odhalenie pomníka Sv. Floriána v parčíku pri požiarnej zbrojnici
Sprievod obcou
Slávnostné otvorenie – športový areál
Ukážky a prehliadka požiarnej techniky
Vystúpenia ľudových súborov
Kultúrny program žiakov ZŠ
Detské súťaže s Coca Colou
Ľudový zabávač Ihos József z Maďarska
Vystúpenia ľudových súborov
Pivné súťaže so Zlatým Bažantom
Tombola
Slovenský ľudový zabávač Jožkojožka
Violin show Stanislav Salanci
Slovenský ľudový zabávač Jožkojožka
Violin show Stanislav Salanci
Slovenský Louis Armstrong - Peter Ondria
Nočné nafukovanie balónu a kotvené lety
Vystúpenie skupiny Trial
Ohňostroj
Voľná zábava – do tanca hrá skupina Trial
Zmena programu vyhradená !

Výzva

Parlamentné voľby 2002

Obecný úrad ako správca miestnych daní a poplatkov vyzýva všetkých
poplatníkov, ktorí nemajú uhradené platobnými výmermi vyrubené
poplatky a dane na rok 2002, aby vo vlastnom záujme tak učinili v čo
najkratšom termíne, v opačnom prípade správca daní a poplatkov bude
postupovať podľa platných právnych predpisov.
- OcU-

Na tento rok pripadajúce parlamentné voľby boli predsedom
Národnej rady SR vypísané na 20. a 21.septembra 2002.
Občania budú o spôsobe vykonania volieb a o rozdelení
voličov do jednotlivých volebných okrskov informovaní v
mieste obvyklým spôsobom v zmysle zákona.
-OcU-

Oznam
Z dôvodu viacnásobného výskytu porúch inžinierskych sietí v obci a to
hlavne verejného vodovodu, rozvodu elektriny a plynu Vám oznamujeme,
že tieto poruchy je potrebné nahlásiť na nasledovné telefónne čísla:
Vodárne a kanalizácie stredisko Moldava n/Bodvou 460 23 35
Elektrárne obvodová služba Moldava n/Bodvou
460 21 26
Plynárne plynoslužobňa Moldava n/Bodvou
460 28 74
-OcU-

Smutná správa sa preniesla našou
obcou 20. mája 2002, kedy nás náhle
opustil dlhoročný predseda
Dobrovoľnej organizácie Požiarnej
ochrany obce Čečejovce Ladislav
Godoč, ktorý neúnavne, svedomito
a veľmi zodpovedne plnil svoju
funkciu, čím prispel k rozvoju a
dobrému menu DPO obce.
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 čísla 3/2002 je 20. septembra 2002.
, 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.

8

