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Noviny obce Čečejovce

Vyvrcholením tohtoročného Čečejovského kultúrneho leta boli
dvojdňové oslavy DNÍ OBCE, ktoré
sa konali 27. a 28. augusta 2011 v
priestoroch prírodného javiska. Na
rozdiel od minulých rokov, tohtoročným oslavám DNÍ OBCE prialo aj
počasie.
Oslavy sa v sobotu začali sólo spevom Krisztíny Szeredy. Potom nastúpili na pódium recitátorky Miroslava Pavlinská a Veronika Zboraiová. Moderátorkou programu bola
počas oboch dní Zuzana Zboraiová.
Po slávnostnom príhovore starosta obce Ing. Július Pelegrin odovzdal ocenenia, ktoré Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach v roku
2011 udelilo týmto osobám:
Cenu PRO URBE Štefanovi Magočimu za dlhoročnú a záslužnú prácu v prospech rozvoja obce vo funkcii starostu obce v rokoch 1990 až
2010

September 2011

CENU OBCE:
-Ladislavovi Kuzderovi - majstrovi Európy 2011 v kulturistike za šírenie dobrého mena obce
prostredníctvom športu
-Ing.
Františkovi
Palenčárovi za šírenie dobrého mena obce
prostredníctvom svojich drevorezieb
-Mgr. Jozefovi Pirovi za celoživotnú a obetavú prácu v prospech obce
pri vedení obecnej kroniky, fotografovaní a ochrane pamiatok obce
Po oficiálnej časti osláv nasledovalo medzinárodné operetné gala
predstavenie v podaní slovenských
a maďarských operetných sólistov,
ktorých sprevádzal Symfonický orchester Francza Lehára z Budapešti.
Program pokračoval ohňostrojom,
po ktorom nasledovala diskotéka.
Nedeľňajší program osláv sa začal
otvorením súťaže vo varení guľáša o
cenu starostu obce za účasti 5 družFoto: Martina Dringušová
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Pomoc EÚ

Potravinová pomoc Európskej Únie

Program distribúcie potravín
podporuje dodávky potravín pre
obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa
ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný
z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. V roku 2011
sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika.
Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi
tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.
Poberatelia pomoci:
Deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách
Deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti
Obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti
Deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
Osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie)
Poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje
305,00 € (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku)
Potraviny sú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10
kg. Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej
múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg.
Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc
EÚ“ a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie. Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.

Ako dostanem pomoc
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platným občianskym preukazom a potvrdením/rozhodnutím nasledovne:
V prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, predloží rozhodnutie súdu
Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke, predložia potvrdenie, ktoré vydá príslušný
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré
sú vyplácané dotácie) predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré
vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia k nahliadnutiu rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.
Príjemca svojím podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň
sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.
Obecný úrad v Čečejovciach doteraz sprostredkoval štyrikrát
rozdávanie potravinovej pomoci pre našich občanov. Prvá dodávka bola rozdelená oprávneným osobám, ktoré o potravinovú pomoc požiadali, 20. 07. 2011 v miestnom kultúrnom dome, kde sa
rozdala 1 tona pšeničnej hladkej múky a 1 tona slovenskej ryže.
Druhá dodávka v množstve 600 kg pšeničnej hladkej múky a 600
kg bezvaječných cestovín (kolienka) bola rozdelená 27. 07. 2011.
Tretia dodávka v množstve 500 kg múky a 500 kg bezvaječných
cestovín sa rozdelila 11.08.2011. Pri štvrtej dodávke 07.09.2011
sa rozdelilo 340 kg hladkej múky a 340 kg cestovín.
Naša obec doteraz sprostredkovala potravinovú výpomoc pre
Edita Dringušová - OcÚ
122 občanov. 			

Policajná štatistika varuje
Obvodné oddelenie Policajného zboru Moldava nad Bodvou eviduje
zvýšený výskyt majetkových trestných činov za obdobie od 01.01.2011
do 30.06.2011 vo svojom služobnom obvode, kam patria Buzica, Čečejovce, Drienovec, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Paňovce a Rešica.
Počet trestných činov v celom obvode
Celkový počet všetkých trestných činov: 135
Počet objasnených trestných činov: 74
Celkový počet majetkových trestných činov: 56
Počet objasnených majetkových trestných činov: 20
Počet trestných činov v našej obci
Celkový počet všetkých trestných činov: 16
Majetkové trestné činy: 11
krádeže: 1
krádeže vlámaním: 8
ostatná majetková kriminalita: 1
podvody: 1
Dominantnou je majetková kriminalita, ktorá sa začína výrazne profilovať ako sociálna kriminalita vyplývajúca z nedostatku finančných a materiálnych prostriedkov u určitých skupín obyvateľstva.
Medzi hlavné podmienky páchania trestnej činnosti patrí nedostatočné zabezpečenie majetku.
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Občania by si mali:
• riadne zabezpečovať svoj majetok uzamykaním,
• všímať si svoje okolie, najmä pohyb cudzích ľudí,
• pohyb podozrivých osôb v okolí ich obydlia oznámiť na políciu,
• v prípade odcestovania na dovolenky požiadať susedov, alebo známych
o pravidelnú kontrolu ich obydlia, kontrolu a vyprázdňovanie schránok,
• okolie obydlia upraviť tak, aby nevyzeralo ako opustené (napr. nesťahovať žalúzie)
• zvažovať montáž bezpečnostných zariadení (bezpečnostné dvere, okná,
signali-začné zariadenia narušenia objektu)
• neupozorňovať na dlhšiu neprítomnosť v mieste bydliska,
• zvážiť zverejnenie svojho majetku (cenné veci) medzi susedmi a obyvateľmi obce
• zvážiť pozývanie cudzích ľudí do obydlí za účelom pomocných prác
• nevpúšťať do obydlí rôznych podomových predajcov a ľudí, ktorí sa predstavujú pod legendou zástupcov rôznych spoločností (elektrárne, plyn, sociálna poisťovňa) a nevyplácať takýmto ľuďom peňažné hotovosti,
• nepožičiavať a nemeniť peniaze pri návšteve obydlí cudzími ľuďmi.
V prípade potreby môže každý občan požiadať o pomoc Obvodné oddelenie Policajného zboru Moldava nad Bodvou na tel. čísle 460 21 33, resp. na
linke tiesňového telefónneho čísla 158.
Obvodné oddelenie Policajného zboru Moldava nad Bodvou
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Výberové konanie na riaditeľa školy
Zoznam požadovaných dokladov:
• Prihláška do výberového konania
• Overené kópie dokladov o vzdelaní
• Profesijný štruktúrovaný životopis
• Koncepcia rozvoja školy (najmenej 2 písané strany)
• Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely
výberového konania

Obec Čečejovce
zastúpená starostom obce
podľa §3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5
zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou
školou, Školská 7, 044 71 Čečejovce

Termín a miesto podania prihlášky:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi doručte do 17.10.2011 na Obecný úrad v Čečejovciach, Buzická 55, 044 71 Čečejovce.
Obálku označte heslom „ VK ZŠsMŠ“.

Požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a
požiadavky:

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kritériá, oznámený písomne.

• Absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy, resp. I. atestácie v zmysle zákona č.317/2009
Z.z.
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• Splnenie predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme – §3 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
• Osobnostné a morálne predpoklady, organizačné a riadiace schopnosti
• Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.
Informácie: Obecný úrad v Čečejovciach,
tel: 055/4649210, 055/4649201, e-mail: obec@cecejovce.sk
V Čečejovciach dňa 22. 09. 2011

Ing. Július Pelegrin, starosta obce v. r.

Zmena na
poste riaditeľky
ZŠsMŠ
Doterajšia riaditeľka Základnej školy s materskou
školou Čečejovce PaedDr.
Klára Vranaiová požiadala
obec o rozviazanie pracovného pomeru dohodou ku
dňu 31.08.2011, s čím starosta obce Ing. Július Pelegrin súhlasil a zároveň s
účinnosťou od 01.09.2011
dočasne poveril výkonom
funkcie riaditeľky školy s
materskou školou Mgr. Moniku Szanyiovú. Toto poverenie je platné až do vymenovania úspešného uchádzača výberového konania
do funkcie riaditeľa školy.
		
-OcÚ-

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Podľa vyjadrenia sčítacích komisárov v našej obci sa nevyskytli problémy so sčítaním obyvateľov, domov a bytov rok 2011.
Naši občania s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, podľa vlastného presvedčenia, vedomia a svedomia vyplňovali sčítacie tlačivá, spolupracovali so sčítacími komisármi.
Práca sčítacích komisárov bola náročná no napriek tomu si naši komisári svoju prácu splnili ako v termíne tak aj v kvalite vykonanej práce k plnej spokojnosti. Konkrétne výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov budú zverejnené po ich spracovaní Slovenským štatistickým úradom.								
Edita Dringušová - OcÚ

Prehľad údajov za obec

Zoznam ulíc
v obvode

Počet vyplnených formulárov
A: Údaje
o obyvateľovi

Počet vyplnených formulárov
B: Údaje o
byte

Počet vyplnených formulárov
C: Údaje
o dome

Počet vyplnených formulárov
D: Zoznam
osôb v dome

Počet obyvateľov trvale bývajúcich

Počet obyvateľov trvale
bývajúcich
neprítomných

Počet
obyvateľov
prítomných

Počet obyvateľov sčítaných elektronicky

Počet
bytov sčítaných elektronicky

Počet
domov
sčítaných
elektronicky

Košická, Majerská, Mlynská,
Paňovská, Krátka

292

88

72

82

296

11

290

9

2

2

Východná, Kvetná, Školská č. 2,
5, 9, 11, 13, 15

275

76

64

70

280

12

269

6

1

1

Buzická,
Staničná

355

125

110

120

373

46

327

19

6

5

Kostolná,
Pešia

219

78

74

79

224

15

221

17

3

4

Západná, Úzka,
Dúhová

222

59

58

60

229

3

229

7

1

2

Letná, Slnečná,
Muškátová, Orgovánová, Agátová

240

69

59

66

261

5

256

21

1

4

Družstevná,
Záhradná, Jarková, Viničná

103

44

44

45

103

4

100

1

1

1

Hlavná, Južná,
Školská č.1, 3

224

71

68

75

240

34

206

16

2

5

1930

610

549

597

2006

130

1898

96

17

24

Spolu za
obec
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ČEČEJOVSKÉ KULTÚRNE LETO

Spoločné vystúpenie Speváckeho zboru klubu dôchodcov z Markazu a súborov MO CSEMADOK z Čečejoviec v rámci
Čečejovského kultúrneho leta 9.7.2011 na prírodnom javisku				
Foto: Martina Dringušová

Kultúrny program pre dôchodcov
Ako už pomaly býva zvykom, v mesiacoch júl a august sa
v rámci Čečejovského kultúrneho leta konajú v našej obci podujatia kultúrneho aj športového
charakteru.
Jedným z takýchto podujatí bol
aj kultúrny program pre Klub dôchodcov Harangó, ktorý sa uskutočnil v rámci členskej schôdze
klubu v sobotu 30. júla 2011.

Pozvánka
V rámci medzinárodnej prehliadky historickej
hudby európskych regiónov na Gotickej ceste pod
názvom ARS ANTIQUA IN VIA GOTHICA 2011,
ktorú organizuje Gemerské osvetové stredisko v
Rožňave, sa v kostole Reformovanej kresťanskej
cirkvi v Čečejovciach 22. októbra 2011 o 16.30
hod. uskutoční koncert historickej hudby, v rámci ktorého vystúpi Jindřich Macek (lutna) s Pavlou
Fendrichovou (spev) z Českej republiky a skupina
Vesnance zo Slovenska.

Foto: Jozef Pira

Na úvod vystúpila so svojím programom spevácka skupina klubu dôchodcov
Senioranka. Zlatým klincom programu bolo pozdravenie manželov Ernesta Doráka a Ireny Dorákovej pri príležitosti 60. výročia uzavretia manželstva. K ich výročiu - diamantovej svadbe, v mene obecného úradu zablahoželal aj zástupca starostu obce Ing. Július Ďurčo. Zároveň boli pozdravení aj 17 jubilanti, členovia klubu,
ktorí oslavovali narodeniny v prvom polroku roka 2011. O dobrú zábavu sa postarala hudobná skupina Nyiri duo, ktorá svojím vystúpením vytvorila príjemnú atmosféru a zahrala všetkým prítomným do spevu i do tanca.
Mgr. Jozef Pira

Šachovým majstrom obce sa stal Pavol Weiszer
Počas kultúrneho leta sa
uskutočnil aj turnaj o šachového majstra obce, ktorého sa zo 14 prihlásených
zúčastnilo 12 ľudí (10 mužov a 2 ženy), medzi ktorými boli zastúpené všetky
vekové kategórie. Súťažiaci

Spokojný život
Váš svet istoty
Foto: Jozef Pira

boli rozdelení do dvoch skupín a v rámci každej skupiny hral každý
s každým. Hracími dňami boli 13. a 21. august 2011. Víťazmi jednotlivých skupín sa stali Pavol Weiszer a Róbert Bartko, ktorí medzi
sebou odohrali finálový zápas. Víťazom turnaja sa napokon stal Pavol Weiszer, ktorému starosta obce odovzdal víťaznú trofej na dňoch
obce. O 3.-4. miesto sa podelili Lýdia Babarcsíková a MVDr. Tomáš
Mihalko.
Veľkým pozitívom celého turnaja bolo, podľa vyjadrenia MVDr.
Tomáša Mihalka, ktorý turnaj organizačne zabezpečoval v klube dôchodcov, že záujemcovia o túto kráľovskú hru z obce už vedia o sebe
a môžu sa stretávať a zahrať si šach častejšie.
-OcÚ-
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ŽIVOTNÉ PRIORITY
► zabezpečenie rodiny
► deti
► dôchodok
► ochrana príjmov
► sporenie
► investovanie
► byt, dom, bývanie
► auto
► podnikanie
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AGENTÚRNA KANCELÁRIA

Rožňavská 10
045 01 Moldava nad Bodvou

tel.: +421-55-4898 641
fax: +421-55-4898 642
stránkové dni:
pondelok - piatok 9.00 - 16.00

Mária Gažiová
mobil: 0905 445 238
Ing. Ladislav Gaži
mobil: 0905 757 264

DNI OBCE

pokračovanie zo strany 1

stiev. Ako pri vyhlasovaní víťazov súťaže zdôraznila predsedkyňa poroty Klára Kissová, víťazom boli všetky družstvá, pretože všetky guľáše boli výborné a porota mala
veľmi ťažkú úlohu pri rozhodovaní o víťazovi. Nakoniec
prvú cenu v podobe veľkej varešky si odnieslo družstvo
telovýchovnej jednoty.
V priebehu nedeľného popoludnia vystúpili najprv žiaci
Základnej školy s materskou školou v Čečejovciach, ktorí
upútali divákov hlavne predvedeným muzikálom. Z miestnych súborov sa predstavila spevácka skupina MO Csemadok a spevácka skupina Klubu dôchodcov Harangó. Z hosťujúcich súborov vystúpili folklórne a spevácke skupiny
MO CSEMADOK z Janíka a Pédera.
Trošku netradične, zaujímavým a krásnym brušným tancom, sa divákom predstavila Enikő Kiss z Maďarska, ktorá sa tejto svojej záľube venuje už dlhšiu dobu a svojím
tanečným programom spestruje rôzne kultúrne podujatia.
O pozdvihnutie nálady a vytvorenie zábavnej atmosféry sa snažili dvaja členovia maďarskej hudobnej skupiny

A két „Zsivány“, ktorí hrali a spievali rôzne, viac i menej
známe melódie do spevu i do tanca.
Na veľkú radosť divákov vystúpil na javisko úradujúci
majster Európy v kulturistike Ladislav Kuzder, ktorý predviedol svoje „danosti a schopnosti“ a ukázal, ako vyzerá
ozajstný majster Európy. Jeho predstavenie bolo ocenené
búrlivým potleskom divákov.
Vyvrcholením osláv bolo vystúpenie štvornásobného
Zlatého slávika Petra Cmorika so svojou skupinou Cmorik Band. Chlapci sa na javisku cítili ako „vo svojej koži“
a doslova nimi žilo aj obecenstvo. Takýmto nevšedným
predstavením a zaujímavým koncertom súčasnej modernej hudby sa ukončilo tohtoročné kultúrne leto ako aj Dni
obce. O rok zase dovidenia!			
-OcÚ-

Foto: Martina Dringušová a Miroslava Pavlinská
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DNI OBCE

Vystúpenie žiakov Základnej školy s materskou školou Čečejovce

Vyhodnotenie súťaže o cenu starostu obce vo varení

Vystúpenie speváckych a folklórnych skupín CSEMADOKU z Janíka, Pédera a Čečejoviec
a skupiny Senioranka z Čečejoviec

6

Fotografie: Martina Dringušová a Miroslava Pavlinská
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Fotografie: Martina Dringušová a Miroslava Pavlinská
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STAROSTLIVOSŤ O NAJMENŠÍCH

Zrekonštruované detské ihrisko

V letných mesiacoch obec pristúpila k rekonštruovaniu detského ihriska na rohu Agátovej a Slnečnej ulice. Rekonštrukcia, ktorá stála nemálo peňazí, bola vynútená vandalstvom
niektorých mladých ľudí, ktorí zničili lavičky, dlažbu, hojdačky a iné zariadenia na ihrisku. Na rekonštruované detské ihrisko vďaka štedrému sponzorskému príspevku Viliama Opinu
pribudli gumené dlažby, chrániace deti pri páde na zem, nové
pieskovisko, opravili sa lavičky a rozbitá betónová dlažba.

S vedomím toho, že do účinného boja proti vandalom sa musia zapojiť hlavne tí, ktorým toto vynovené ihrisko má slúžiť, boli
odovzdané kľúče od brány ihriska aj rodičom niekoľkých malých
deti, ktorí prisľúbili pomoc v tomto smere. Zároveň apelujeme na
všetkých obyvateľov obce, aby sa zapojili do boja proti vandalskému ničeniu majetku obce a neboli pri spozorovaní vandalských
činov na území obce ľahostajní, ale okamžite privolali políciu alebo nahlásili prípad na obecný úrad aj s menom vinníka.
-OcÚ-

Klub mamičiek a detičiek Plamienok
Pre deti je cieľom nášho klubu vytvoriť
adekvátny priestor na hru, zábavu a šantenie.
Detičky by sme postupne chceli pripravovať
na nástup do predškolského zariadenia, aby
ich následná adaptácia do tohto prostredia
nebola príliš stresujúca. Deti by sme viedli
k tomu ako sa majú spolu hrať, ako sa deliť o hračky s inými deťmi, viedli by sme
ich k vzájomnej tolerancii. V Plamienku by
sme chceli vytvoriť priestor i na organizova....tak to sme My, malé Plamienky nie detských narodeninových osláv či karnenášho Klubu mamičiek a detičiek Pla- valov.

mienok. Klub založili naše šikovné mamičky, ktoré chceli pre seba i pre nás
urobiť niečo nové a dobré....

O nás......

Klub mamičiek a detičiek Plamienok
v Čečejovciach, vznikol oficiálnou registráciou na Ministerstve vnútra dňa 4.3.2011
v zmysle príslušných ustanovení zákona
83/1990 Zb., ktorého prvoradým cieľom je
vytvorenie vhodného priestoru na zmysluplné trávenie času, nás mamičiek, na materskej a rodičovskej dovolenke so svojimi
deťmi.
Pre mamy by náš klub mal byť akýmsi útočiskom z každodenného kolotoča domácich prác, zo spoločenskej izolácie a veľakrát i samoty, zároveň by mal byť akousi
cestou k novým priateľstvám a kontaktom,
no predovšetkým by náš klub mal byť akousi záštitou JEDNOTY nás mladých žien
a matiek v obci. V rámci fungovania klubu
by sme rady vytvorili priestor i na organizovanie napr. búrz detského oblečenia, organizovanie vzdelávacích programov formou
prednášok a kurzov z oblasti výchovy, výživy, medicíny a práva.
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Dňa 7.6.2011 sme si na školskom detskom
ihrisku zorganizovali taký malý DEŇ DETÍ.
Detičkám sme pripravili milý program, zabezpečili sme im sladké darčeky, Cukráreň
v Čečejovciach nám podarovala výbornú
tortu pre deti a všetci sme zažili jedno veselé
popoludnie s našimi ratolesťami.

Naše aktivity....
V spolupráci so Základnou a materskou
školou v Čečejovciach, sme dňa 10.5.2011
spustili v školskej telocvični cvičenie s detičkami tzv. riekankovanie. Pani riaditeľka podporila náš záujem a umožnila nám z priestorov škôlky presunúť do telocvične masážnych
ježkov na nožičky, preliezací tunel. K dispozícii máme i fitlopty a tak je cvičenie pre detičky o to zábavnejšie. Cvičenie je vhodné pre
deti od jedného do troch rokov, cvičíme každý utorok od 17.00 do 18.00, cvičenie je bezplatné, riekankujeme v slovenčine. Vítaná je
medzi nami každá mamička, ktorá chce urobiť niečo dobré a nové pre svojho drobca.
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Všeobecne....

Na to, aby sme mohli fungovať ako plnohodnotný klub, ktorý sa môže popýšiť i vlastnými priestormi, oslovili sme obec, ktorá nám
pridelila obecné priestory na zriadenie detského kútika. Podarilo sa nám nájsť ľudí s dobrým srdcom, ktorí prejavili záujem a podporu pomôcť nám pri rozbehnutí a zariadení už
spomínaného kútika pre deti, ktorým touto
cestou vrelo ďakujeme. Ak aj vy viete o niekom, kto nás môže nejakým spôsobom podporiť, ozvite sa. Máme zriadený napríklad účet
nášho Klubu Plamienok, na ktorý môže hocikto, hocikedy poslať hocijakú sumu. Číslo
účtu je: 2892730154/ 0200. Máme vytvorenú i facebookovú stránku pod názvom nášho
klubu. Prostredníctvom nej sa môžete s nami
skontaktovať a pridať sa k nám. Ďakujeme.
		
Bc. Daniela Kocaiová
Predsedníčka Klubu

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Úspešný úvod roka 2011 pre DHZ Čečejovce
Po zimnom odpočinku členovia Dobrovoľného hasičského
zboru Čečejovce začali s jarnou prípravou, ktorá, ako sa neskôr
ukázalo, bola kľúčovou k dosiahnutiu dobrých výsledkov počas tohtoročnej sezóny.
V úvodnom kole 13. ročníka Okresnej hasičskej Ligy 1. mája
2011 zvíťazilo naše ženské družstvo časom 22,75s pred Vtáčkovcami a Kecerovcami. Naši chlapi skončili na 4. mieste s časom 20,58s za Ploskými, Beniakovcami a Chrastnými.
Na súťaži o pohár starostu obce Poproč 7. mája 2011 obe
naše družstvá ukázali, čo v nich drieme a skončili na 1. mieste. V rovnaký deň sa konala aj Okrsková súťaž okrsku Kaňapta v Rešici a tak sme sa museli bleskovo presunúť a zabojovať
ešte raz. V tejto súťaži pretekali len naši muži a umiestnili sa na
krásnom 2. mieste, a tak sme mohli uzavrieť ďalší veľmi úspešný súťažný deň.
2. ligová súťaž OHL 2011 sa konala v Kecerovciach 8. mája
2011, kde naše ženy vynikajúco zvládli úlohu favorita a zaslúžene zvíťazili časom 21,51s pred Čižaticami (23,98s) a Kecerovcami (24,56s). Muži v silnej konkurencii a taktiež v dôsledku chýbajúcej mladej krvi v družstve, obsadili tentoraz až 9.
miesto s časom 22,19s. Zvíťazili Čižatice časom 17,07s.
Súťaž Obvodného kola sa konala 4. júna.2011 v Poproči, kde
naše ženy skončili ako prvé, a tak mohli postúpiť na Okresné
kolo súťaže v Ploskom, ktoré sa konalo 19. júna 2011. Víťazi
tejto súťaže už mali zaistený postup do krajského kola v Zemplínskej Tepličke 25. júna 2011. Súťažilo sa v dvoch disciplínach - požiarnom útoku a štafete. V štafete nestačili naše ženy
na víťazné mladé ženské družstvo z Keceroviec.
V 3. ligovej súťaži OHL 3. júla 2011 naše ženy nepodali očakávaný výkon a skončili na poslednom mieste, a tak ich vedúce
postavenie v tabuľke prebrali Kecerovce s jednobodovým náskokom pred Čečejovcami a Vtáčkovcami. Na zisk titulu majstra okresu a postup z 1. miesta OHL do finále Východoslovenskej hasičskej ligy s veľkou pravdepodobnosťou bude treba
zvíťaziť vo finálovej súťaži OHL.

3. ročník Nočnej hasičskej súťaže
Za účasti rekordného počtu súťažných družstiev a pekného počasia sa 6. augusta 2011 na miestnom futbalovom
ihrisku uskutočnil už 3. ročník Nočnej súťaže o pohár starostu obce, ktorú usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor Čečejovce v spolupráci s obcou.
Príjemným prekvapením a spestrením súťaže bolo vystúpenie družstva detí od dvoch do dvanástich rokov, ktoré sa ako prvé postavilo na štartovú čiaru, aby predviedlo požiarny útok. Naše nádeje požiarnického športu zožali
za predvedený výkon obrovský aplauz od prítomného obecenstva, členov súťažných družstiev aj rozhodcov. Chceme
sa poďakovať našim najmenším členom za vzorný prístup
počas celého tréningu na túto súťaž, za krásne predvedenie
požiarneho útoku, za pomoc pri prípravách, priebehu a po
ukončení súťaže. Ďakujeme Vám!
V silnej konkurencii darilo sa aj našim dospelým dobrovoľníkom.
Výsledky
Disciplína NOČNÁ NABERAČKA
ŽENY: 1. Čečejovce
MUŽI: 1. Kendice
2. Čižatice
2. Ploské
3. Kecerovce
3. Čižatice
Disciplína NOČNÝ POŽIARNY ÚTOK
ŽENY: 1. Kecerovce
MUŽI: 1.Kecerovský Lipovec
2. Ploské
2. Vtáčkovce
3. Čižatice		
3. Chrastné
Putovné poháre si teda odniesli víťazi hlavnej disciplíny
- požiarneho útoku: muži z Kecerovského Lipovca a ženy
z Keceroviec. Obom družstvám gratulujeme a tešíme sa na
nich aj na budúci rok!
Chceme sa poďakovať obci aj sponzorom, že sa nám
už po tretíkrát za sebou podarilo usporiadať Nočnú súťaž
v našej obci a veríme, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať. 			
Miroslav Kováč

Foto: Jozef Pira
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ÚSPECHY ČEČEJOVČANOV

Laco Kuzder Majstrom Európy
V auguste minulého roka sme v našich novinách písali o športových úspechoch nášho rodáka Ladislava Kuzdera, reprezentanta
Slovenska v kulturistike, ktorý vlani okrem iných úspechov získal 2.
miesto na majstrovstvách Európy v holandskom Maastrichte.
Tvrdé a pravidelné tréningy ako aj jeho pevná vôľa a talent priniesli v máji tohto roka najväčší úspech jeho doterajšej športovej kariéry, keď popri titule majstra Slovenska získal aj titul majstra Európy 2011 v bulharskej Sofii v hmotnosti do 90 kg. Podľa slov reprezentačného trénera Milana Čížeka Laco vyhral semifinále i finále s prehľadom a o jeho prvom mieste nikto nepochyboval. Víťazstvom na súťaži v Sofii sa Laco zaradil k absolútnej špičke európskej kulturistiky.
„Niektorí rozhodcovia mi povedali, že som bol na šampionáte najlepšie pripravený borec. To ma nesmierne potešilo...“ povedal Ladislav Kuzder, člen Veterinary BC Košice.
Laco však ani po tomto úspechu nemieni „zaspať na vavrínoch“
a tvrdo pokračuje v tréningoch a prísnej životospráve. V jeseni sa
ešte chystá na majstrovstvá sveta v Indii. Je to nesmierne náročné,
ale podľa slov čerstvého majstra Európy, súťaž a silní súperi mu dajú
podstatne viac ako tréning. Majstrovstvá sveta by mali byť jeho premiérou.
Lacovi srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a želáme
mu veľa trpezlivosti, nasadenia a mnoho ďalších úspechov v jeho
športovej kariére.			
Monika Bartóková- OcÚ
Foto: Miroslava Pavlinská

Stopár a jeho majiteľ

Pavol Czeranko s Cajlou vyhral titul Majstra Európy
Ak ste niekedy v uliciach alebo chotári
obce zazreli stopujúceho psa so svojím majiteľom, možno aj v sprievode polície, určite Vás napadlo, že sa v obci deje niečo nekalé, alebo sa nebodaj stal nejaký kriminálny čin. Nie, nemusíte sa obávať, nie je to
tak. Ide o prípravu sučky Cajla von Pedor
- Stok na výkon pachových prác v teréne.
Majiteľom tejto sučky je Pavol Czeranko

10

z Čečejoviec. Cajla je mladá 3 a pol ročná
sučka, veľmi nádejná a húževnatá stopárka,
s ktorou sa jej majiteľ zúčastňuje rôznych
súťaží, na ktorých dosahuje skvelé výsledky.
V minulom roku predviedla svoje schopnosti na majstrovstvách Slovenska, na ktorých získala titul Majstra Slovenska na rok
2010. V dňoch 30.9. - 3.10.2010 sa zúčastnila historicky prvých majstrovstiev Európy
v pachových prácach IPO-FH v Slovenskom Novom Meste. Tejto súťaže sa zúčastnilo 22 pretekárov z dvanástich štátov. Cajla opäť potvrdila svoju povesť a po náročnej súťaži získala titul 1. Majstra Európy
v pachových prácach IPO-FH. Reprezentačné družstvo Slovenska pod vedením Pavla Czeranku obsadilo tak isto prvé miesto a
stalo sa Majstrom Európy v roku 2010.
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V tomto roku sa Paľo s Cajlou zúčastnili Majstrovstiev sveta stopárov FCI IPO-FH,
ktoré sa konali 14. - 17.4.2011 v chorvátskej Virovitici a Višjnici za účasti 48 pretekárov z dvadsiatich dvoch štátov. Na tejto
pomerne tvrdej súťaži s nekompromisným,
ale spravodlivým hodnotením rozhodcov
dosiahli 11. miesto a ako družstvo (s Marekom Ďuďákom z Trenčína) 4. miesto.
Paľo s Cajlou sa v jeseni pripravujú na
ďalšie zaujímavé súťaže. Plánujú sa zúčastniť Majstrovstiev Slovenska IPO-FH, ktoré
sa budú konať 24. - 25.9.2011 vo Vranove
nad Topľou a zároveň aj Majstrovstiev Európy v dňoch 12. - 17.10.2011 v rakúskom
Judenburgu. Obom želáme dobrú stopu
a veľa úspechov.

           Monika Bartóková - OcÚ

FUTBAL

Reorganizácia v novom ročníku futbalových súťaží
Východoslovenský futbalový zväz schválil reorganizáciu súťaží dospelých od súťažného ročníka
2011/2012 na pôvodné rozdelenie, a to: IV. liga východ (okresy TV, MI, HE, VT, PO, BJ, SK) a IV.
liga západ (KE-okolie, Košice-mesto, RV, SNV, PP,
SL) a následne V. liga košicko–gemerská (KE-okolie, KE-mesto,
RV), V. liga šarišsko-dukelská (PO, BJ, SK, VT), V. liga zemplínsko–vihorlatská (TV, MI, HE) a V. liga podtatranská (PP, SNV a SL).
Predpokladá sa, že po reorganizácii klesnú náklady na cestovnom
a zvýši sa divácka atraktivita, pretože stúpne počet derby zápasov.
Táto reorganizácia sa nepriamo dotkne aj súťaží organizovaných
Oblastným futbalovým zväzom Košice-okolie, kde hrajú aj Čečejovce, a to v prípade postupu do vyšších súťaží. Ing. Marcel Hintoš

Hrací plán jeseň 2011/2012
I. trieda dospelých:
8. 8. 2011 16.30
18. 8. 2011 16.30
21. 8. 2011 16.00
28. 8. 2011 16.00
4. 9. 2011 15.30
11. 9. 2011 15.30
18. 9. 2011 15.00
25. 9. 2011 15.00
2. 10. 2011 14.30
9. 10. 2011 14.30
16. 10. 2011 14.00
23. 10. 2011 14.00
30. 10. 2011 14.00

Perín - Čečejovce
Veľká Ida - Čečejovce
Čečejovce - Jasov		
Trstené p/H - Čečejovce
Čečejovce - Budimír		
Svinica - Čečejovce 		
Čečejovce - Byster		
Kysak - Čečejovce
Čečejovce - Seňa
Mokrance - Čečejovce
Čečejovce - Valaliky
Ďurkov - Čečejovce
Čečejovce - Zdoba

6. 11. 2011 13.30 Čečejovce - Perín

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

Výsledky ročníka 2010/2011
I. trieda dospelých:

Seňa - Čečejovce 3:3, Čečejovce - Malá Ida 1:4, Trstené
p/H - Čečejovce 0:0, Čečejovce - Veľká Ida 3:1, Ploské Čečejovce 1:1, Čečejovce - Ruskov 1:4

Žiaci II. trieda sk. B

Drienovec - Čečejovce 11:1

Konečná tabuľka 2010/2011 - dospelí
1. Kokšov-Bakša
2. Ruskov		
3. Malá Ida 		
4. Kalša 		
5. Seňa
6. Ďurkov
7. Zdoba		
8. Čečejovce		
9. Veľká Ida 		
10. Trstené p/H		
11. Valaliky
12. Svinica
13. Byster		
14. Ploské
		

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

21
19
18
17
12
13
9
10
9
9
6
4
3
2

2 3
3 4
2 6
4 5
4 10
1 12
10 7
4 12
5 12
4 13
5 15
6 16
4 19
6 18

90:25
93:18
79:37
66:39
48:42
70:53
41:47
54:51
47:62
46:55
31:65
30:78
26:89
27:87

65
60
56
55
40
37
37
34
32
31
23
18
13
9

ŠTK po skončení súťažného ročníka odpočítala body
týmto FK: Ploské -3 body, Ďurkov -3 body

Hrací plán jeseň 2011/2012 - žiaci II. trieda sk. B:
4. 9. 2011 13.00
10. 9. 2011 14.00
18. 9. 2011 14.00
24. 9. 2011 14.00
2. 10. 2011 12.00
8. 10. 2011 14.00
16.10. 2011 11.30

Čečejovce - Mokrance
Roma Moldava - Čečejovce
Čečejovce - Drienovec
Trstené - Čečejovce
Čečejovce - Haniska
Kokšov-Bakša - Čečejovce
Čečejovce - Jasov

Pohár starostu obce zostal v obci

V rámci Čečejovskéh kultúrneho leta sa 24.7.2011 v našej obci uskutočnil futbalový turnaj o pohár starostu obce, na ktorom sa
okrem domácich futbalistov zúčastnili družstvá z Janíka, Mokraniec a Paňoviec. Trofej ostala doma, keďže víťazom turnaja sa
stali futbalisti z Čečejoviec. Výsledky: Čečejovce - Paňovce 4:0, Mokrance - Janík 1:0, Paňovce - Janík 6:0 (o 3.miesto), Čečejovce - Mokrance 1:0 (finále).

Foto: Jozef Pira

Zostava víťazného družstva: horný rad zľava - Gabriel Baško, Peter Dieneš, Štefan Tóth, Martin Mida, Marcel Hintoš,
Peter Ignáth, Vladimír Poláček, Ladislav Budai, Alexander Fazekaš, dolný rad z ľava - Jozef Juhás, Jozef Matesz, Martin
Warzybok, Oskár Juhás, Ladislav Závodský, Richard Maňkoš, Tomáš Zborai, Ľubomír Katunský
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OZNAMY

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 24.10.2011 sa v Čečejovciach
uskutoční zber nebezpečného odpadu
v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. na
Hlavnej ulici pri predajni Jednota. Zbierať
sa bude nasledovný odpad:
batérie a akumulátory, lepidlá, živice, žiarivky, pesticídy, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové
filtre, prevodové a mazacie oleje, kyseliny, zásady, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.
Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení od
majiteľa alebo povereného zástupcu po preukázaní sa preukazom totožnosti.
Nebezpečný odpad v žiadnom prípade nenechávajte bez
dozoru dospelej osoby!
		
FÚRA s.r.o., tel.: 055/676 0132

B
S
ČEČEJOVCE
CSÉCS

Termíny búrz starožitností
1. október 2011
5. november 2011
3. december 2011

8.00 hod.
8.00 hod.
8.00 hod.

Starosta obce ďakuje ...
V súvislosti s oslavami DNÍ OBCE 2011

- Základnej škole s materskou školou Čečejovce,
MO Csemadok, Klubu dôchodcov Harangó, Ladislavovi Kuzderovi, Mgr. Zuzane Zboraiovej, Mirke Pavlinskej a Veronike Zboraiovej za obohatenie
kultúrneho programu osláv svojimi vystúpeniami.
- PDP Čečejovce, BISTRU u MARIKY a všetkým
sponzorom osláv, vrátane tých, ktorí si neželajú
byť menovaní.
- Poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a všetkým obyvateľom
obce, ktorí pomáhali pri organizovaní osláv.

V súvislosti s detským ihriskom

Viliamovi Opinovi za sponzorovanie rekonštrukcie detského ihriska na rohu Agátovej a Slnečnej
ulice, konkrétne za poskytnutie a uloženie gumovej dlažby a chýbajúcej betónovej dlažby, rekonštrukciu lavičiek a vytvorenie pieskoviska, čím významnou mierou prispel k tomu, že sa rekonštrukcia detského ihriska mohla uskutočniť.

Z rozhodnutí obecného zastupiteľstva

OZ schválilo rekonštrukciu detského
ihriska na rohu Agátovej a Slnečnej ulice s využitím sponzorovania gumovej
dlažby Viliamom Opinom.

spoločenského centra v Čečejovciach
na ul. Buzickej, pre občianske združenia Klub mladých obce Čečejovce a
Klub mamičiek a detičiek Plamienok.

OZ súhlasí so svojpomocným uložením žľabov na ulici medzi ul. Dúhovou
a Západnou obyvateľmi obce s tým, že
náklady na nákup žľabov a potrebného materiálu uhradí obec. OZ súhlasí
aj so svojpomocným uložením potrubia na Západnú ulicu.

OZ schválilo uzavretie zmluvy o právnej pomoci na právne zastupovanie
obce vo veci určenia vlastníckeho práva v prospech obce (pozemok a miestna komunikácia) – ulica Krátka, a to až
do právoplatného skončenia veci.

OZ schválilo záverečný účet obce Čečejovce za rok 2010.
OZ schválilo program Čečejovského
kultúrneho leta a Dní obce 2011.
OZ schválilo prenájom a nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru klubovej miestnosti na 1.posch. budovy

OZ schválilo odstránenie haldy zeminy
na Kostolnej ulici.
OZ schválilo riaditeľkou ZŠsMŠ predložený návrh výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín
v školskom roku 2011/2012 nasledovne:
MŠ - 1,19 €, ZŠ 1.- 4.roč. - 1,01 €, ZŠ
5.-9.roč. - 1,09 €, dospelí - 1,90 €, desiata - 0,40 €.

OZ schválilo uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb na spracovanie zásobníka
10 projektových zámerov zameraných
na riešenie rozvojových aktivít v obci
Čečejovce s Regionálnou rozvojovou
agentúrou v Moldave nad Bodvou.
OZ schválilo uzavretie dohody o vytvorení spoločného školského obvodu v
Moldave nad Bodvou pre žiakov 1.-9.
ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským s platnosťou od 1.9.2011.

OZ rozhodlo o udelení týchto ocenení v
roku 2011:
- ceny PRO URBE Štefanovi Magočimu
- CENY OBCE Ladislavovi Kuzderovi,
Ing. Františkovi Palenčárovi a Mgr. Jozefovi Pirovi.		
			
-OcÚ-
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