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Vážení spoluobčania!
Do kytice tých najkrajších slov chcel by som uložiť úprimné srdečné slová, ktorými sa chcem k Vám prihovoriť z príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Vyberám slová, ako zhrnúť svoje
myšlienky, aby som mohol vyjadriť dôstojnosť a vážnosť tejto chvíle, v ktorej si pripomíname toto vzácne
výročie.
V histórii našej obce sa dočítate stručne o všetkom, čo sa za tých 690 rokov udialo. S veľkým uznaním,
úctou a vďakou sa skláňame pred všetkými, ktorí svojou prácou, umom a láskou pretvárali našu obec na
krásnu, kvitnúcu záhradu, z ktorej úrodu zbierajú pokolenia za pokoleniami a vysádzajú znovu nové sadenice vylepšené novou dobou, aby ďalšie naše pokolenia mohli brať ešte bohatšiu úrodu a tiež na svojich
predkov s úctou spomínať.
Keď dnes tu zastupujem vďačných a pracovitých spoluobčanov našej obce, chcem sa hlboko pokloniť
všetkým, ktorí nezabudli na svoje rodisko, na svoju obec, v ktorej strávili kus svojho života a poďakovať
sa im za akúkoľvek pomoc, za dôstojnú reprezentáciu, ktorou zapísali do povedomia našu obec ostatným
ľuďom v našej vlasti, ale i za jej hranicami.
Vieme, že už mnohí nie sú medzi nami, no z našej histórie, z našej mysle a sŕdc nevymizli. Nemožno
nespomenúť, že práve tento historický kolotoč by sa nekrútil, keby neviezol i obyčajných ľudí zo svojou
svedomitou prácou, so svojimi radosťami i starosťami, plačom i úsmevom, dobrým slovom, piesňou, radou
i pomocnou rukou, ktorú podávajú rodičia svojim deťom a vnúčatám z generácie na generáciu.
Keby sme mali tú moc a mohli zvečniť spomienky na ﬁlmové plátno, odohralo by sa pred nami množstvo
príbehov, ktoré nebolo dopriate žiadnemu spisovateľovi zapísať a režisérovi naﬁlmovať. Len Vy máte tú
možnosť, ponoriť oči na dno spomienok, obzrieť sa na našu obec a zhodnotiť jej terajšiu podobu.
Vážení spoluobčania, svoj krátky príhovor končím želaním, aby sme pri tejto príležitosti s otvorenou
náručou privítali našich milých rodákov v našej obci.
Všetkým Vám zo srdca želám pevné zdravie a radosť so svojimi rodinami. A mám ešte jedno prianie, aby
tí, ktorí navštívia našu obec, odnášali od nás vždy tie najkrajšie dojmy a trvalé spomienky na vďačných
Čečejovčanov.
Štefan Magoči
starosta obce
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ŠKOLA

OZNAM

Zo života základnej školy s
materskou školou
Podobne ako predchádzajúce roky, bol aj školský rok 2006/
2007 pre všetkých náročný a plný aktivít vo výchovno-vzdelávacej a mimoškolskej oblasti, do ktorých sa zapojili ako žiaci, tak aj učitelia školy. Správne smerovanie školy dokázalo aj
úspešné umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredné školy.
V tomto roku sme uskutočnili 4. ročník Európskeho dňa
rodičov spojený s ochutnávkou zdravých jedál. Okrem tejto celoškolskej akcie sme usporiadali pre rodičov detí slávnostné akadémie na Vianoce a ku Dňu matiek. Tento rok sme
prvýkrát zorganizovali akciu pre rodičov a žiakov „Pálenie
Jánskeho ohňa“. Touto aktivitou sme oﬁciálne otvorili „Čečejovské kultúrne leto 2007“.
Mnohé úspešné umiestnenia sú aj výsledkom záujmovej
činnosti učiteľov a žiakov. Na škole pracovalo tento školský
rok 18 krúžkov.
Vzťah k svojmu zdraviu si žiaci pestujú aj v rámci športovej
činnosti. Zorganizovali sme 9. ročník okresnej súťaže Čečejovský maratón, v ktorej sa súťažilo v šiestich kategóriách za
účasti 13-tich škôl. Bolo pre každého z nás potešením vidieť
stáť na stupni víťazov najčastejšie žiakov našej školy. Na 1.
mieste sa umiestnil žiak Peter Sanislo, na 2. mieste Nikola
Lacková a Ján Cibuľa, na 3. mieste Miriama Vranaiová a Richard Maňkoš.
Na škole bolo vypracovaných niekoľko projektov, v ktorých sa škola uchádzala o ﬁnančnú alebo materiálnu pomoc.
Škola bola úspešná v projekte „Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy“. Mohli sme vybudovať pojazdnú počítačovú učebňu. Boli sme úspešní aj v projekte na získanie
jazykového asistenta.
Práca materskej školy sa zviditeľňuje nástenkami a „Júnom
plným hier a radosti“. V rámci tohto mesiaca je rodičom ponúknutá možnosť účasti na aktivitách. Otvorené hodiny majú
možnosť navštíviť rodičia detí materskej školy a žiakov základnej školy v rámci Európskeho týždňa vzdelávania.
Práca všetkých nás by nenapredovala bez pomoci obce a
PDP, ktorí podporujú prácu školy v oblasti projektov. V súčasnom období sme získali pomoc v úprave areálu školy. Spoločne sa nám podarilo dokončiť detské ihrisko.
PaedDr. Klára Vranaiová
riaditeľka školy

Zberný dvor Moldava nad
Bodvou
Zberný dvor na zhromažďovanie odpadov za účelom
ich prepravy na ďalšie nakladanie s nimi bol zriadený v Moldave nad Bodvou. Zberný dvor, ktorý sídli v
areáli bývalých Technických služieb v Moldave nad
Bodvou na Hlavnej ulici, slúži pre potreby obyvateľov
mesta a okolitých obcí.
Prevádzkový čas zariadenia:
streda 11.00 - 17.00 hod.
piatok 11.00 - 17.00 hod.
Zoznam druhov odpadov, na ktoré je prevádzkovateľ oprávnený:
- papier, kartóny
- plasty
- sklo
- kovy
- biologicky rozložiteľný odpad (odpad zo zelene)
- Tetra Pack krabice
-OcÚ-

9. ročník Čečejovského maratónu, ktorý sa behal 17. mája 2007
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Zberný dvor

UDALOSTI

Oslavy Dňa matiek
Dňa 4. mája 2007 v miestnom kultúrnom
dome starosta obce Štefan Magoči kyticou
kvetov privítal naše matky – dôchodkyne
na posedení pri príležitosti osláv Dňa matiek. Kultúrny program v podobe tanca, spevu aj hovoreného slova pre matky a babičky
pripravili žiaci Základnej školy s materskou
školou v Čečejovciach. (R)

Čečejovskí fotograﬁ na výstave AMFO 2007
Krajské osvetové stredisko v Košiciach pripravilo pre milovníkov umeleckej
fotograﬁe to najlepšie, čo za posledný rok nafotili talentovaní autori z celého
Košického samosprávneho kraja. AMFO 2007 je názov súťažnej výstavy, ktorú si
mohli záujemcovia pozrieť v priestoroch výstavnej siene Rotunda na Zbrojničnej
ulici č. 6 v Košiciach od 26. júna do 10. júla 2007.
Súťažná výstava AMFO si získava z roka na rok čoraz viac priaznivcov, čo sa
odzrkadlilo aj na počte 107 autorov, ktorí sa do súťaže zapojili, čo je v doterajšej
histórii najvyšší počet účastníkov. Najviac autorov je zastúpených vo vekovej
skupine nad 21 rokov, ale taktiež sa zvýšil záujem o účasť v súťaži zo strany
juniorov . Päťčlenná odborná porota dostala možnosť ohodnotiť celkovo 458 fotograﬁí, z ktorých na výstavu vybrala 173. Bohaté zastúpenie mali na výstave aj
fotograﬁ z Čečejoviec. V juniorskej kategórii do 16 rokov boli vybrané fotograﬁe
Juraja Bartóka (fotograﬁe Pohľad z balkóna a Muzikant), Tomáša Bukovského
(Pred búrkou), Františka Dávida (Kvet a Nervózne mraky)), Lukáša Macáka (Západ slnka) a Norberta Szanyiho (Zrkadlenie) a v katogórii nad 21 rokov Jozefa
Piru (Obloha) a Júliusa Pelegrina (Korene života a Západ slnka). Tradične sa
objavujú osvedčené námety, hlavne krajina, zátišie a architektúra.
Podľa slov umeleckého fotografa Jozefa Česlu má fotograﬁa v Košickom samosprávnom kraji dobré zázemie aj vďaka existujúcim fotoklubom a ich dlhoročnou aktívnou činnosťou. O rozvoj fotograﬁe v Čečejovciach sa vo veľkej miere
zaslúžil Mgr. Jozef Pira, ktorý dlhé roky viedol fotoklub pri Základnej škole s
materskou školou v Čečejovciach.
Mgr. Helga Tomondyová

Svedkovia dávnych čias
Hrob z 15. storočia

Stredoveký zvon

V lete tohto roku reformovaná kresťanská cirkev v obci začala pod dohľadom pamiatkarov práce na výmene drevenej podlahy ranogotického kostola za dlažbu, aby
tak zabránili šíreniu plesne na vzácne stredoveké maľby vo vnútri kostola. Po odstránení drevenej podlahy a vrstvy hliny pod ňou sa v hĺbke asi 30 cm našli zvyšky
pôvodnej drevenej podlahy, na úroveň ktorej sa položí aj nová dlažba. Samotným
prácam však predchádza archeologický prieskum, ktorý uskutočňujú archeológovia
PhDr. Ladislav Olexa a Mgr. Peter Tajkov. Prieskum priniesol hneď na začiatku zaujímavý nález. V strede svätyne
kostola sa našli stopy po oltári z
čias, keď ešte kostol patril katolíkom. Pod týmto oltárom v hĺbke viac ako 2 m archeológovia
našli hrob so zvyškami truhly a
kostrou pochovaného. Datovanie
hrobu zatiaľ nie je jednoznačne
určené. Podľa archeológov však
až ďalší prieskum ukáže, či sa potvrdia ich predpoklady, že ide o
hrob niektorého z majiteľov obce
z obdobia okolo 15. storočia.

Na
záslužnú
prácu sa podujal
Mgr. Juraj Gembický z Krajského pamiatkového
úradu v Košiciach, keď sa
pustil do podrobnej
obhliadky
Foto: J. Gembický
všetkých 6 zvonov, ktoré sa nachádzajú v obci. Výsledky jeho zistení
sú uvedené v knihe Čečejovce, ktorá
práve vychádza. Jeho najdôležitejším
„objavom“ bol veľký zvon vo zvonici
reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorý
je najstarším zvonom na území obce.
V priebehu storočí prežil početné katastrofy a rekvirácie vojen. Predbežne
je možné tento zvon datovať do 15.
– (16.) storočia. storočia.
(JP)
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ČEČEJOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2007

Slávostné otvorenie nového prírodného javiska, na ktorom ako prvá vystúpila
Spevácka a folklórna skupina MO Csemadoku dňa 22. júla 2007

Foto: J. Pira

Foto: J. Pira

Vystúpenie skupiny NYIRI DUO v kultúrnom dome pre klub dôchodcov dňa 14. júla 2007

Foto: J. Pira
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Pálenie svätojánskeho ohňa spojené
so sprievodným programom
v areáli školy dňa 22. júna 2007

Foto: J. Pira

Dôchodcovia na pltiach na Dunajci v rámci zájazdu na trase Litmanová - Pieniny
- Kežmarok, ktorý sa uskutočnil dňa 6. júla 2007
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ČEČEJOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2007

Koncert dychovej hudby zo Štósu dňa 6. augusta 2007 na prírodnom javisku

Pohár starostu obce zostal doma
V rámci Čečejovského kultúrneho leta 2007 sa 8. júla 2007 na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnil futbalový turnaj o pohár
starostu obce, na ktorom sa zúčastnili futbalové družstvá Čečejoviec, Plechotíc, Sokoľan a Veľkej Idy. V zápasoch o účať vo
ﬁnále turnaja Čečejovce zvíťazli nad Veľkou Idou 5:0 a Plechotice nad Sokoľanami 2:0. V zápase o 3. miesto potom Veľká Ida
vyhrala nad Sokoľanami 2:1. O víťazovi turnaja sa muselo rozhodnúť strelami zo značky pokutového kopu, pretože sa zápas
Čečejovce – Plechotice skončil nerozhodným výsledkom 2:2. V rozstreloch boli lepší domáci futbalisti a pohár pre víťaza mohol
odovzdať starosta obce Štefan Magoči kapitánovi domáceho mužstva Karolovi Midovi.
(R)

Okresné kolo súťaže DHZ
V miestnom športovom areáli v Čečejovciach sa 24. júna 2007
uskutočnilo okresné kolo súťaže Dobrovoľných hasičských
zborov okresu Košice-okolie. V kategórii mužov sa súťaže zúčastnili družstvá Čečejoviec, Beniakoviec, Bunetíc, Ďurďošíka,
Keceroviec, Mokraniec, Nižného Láneca, Rešice a Vtáčkoviec.
Víťazom sa stalo družstvo Vtáčkoviec, naši muži skončili na 7.
mieste. V kategórii žien súťažili družstvá Čečejoviec, Beniakoviec, Kalše, Keceroviec, Nového Salaša, Ploského, Skároša a Vtáčkoviec. Zvíťazili Beniakovce, naše ženské družstvo
skončilo na 3. mieste. V súťaži jedntlivcov Iveta Mateszová z
Čečejoviec skončila na 2. mieste.
(R)
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INFRAŠTRUKTÚRA

Vyrieši sa problém dopravy cez obec?
Obyvateľom našej obce, obzvlášť tým, ktorí bývajú pri štátnej ceste vedúcej z Košíc smerom na Rožňavu, hustá a rýchla
premávka po tejto ceste nie je ľahostajná, pretože ohrozuje ich
bezpečnosť a zaťažuje životné prostredie hlukom a výfukovými plynmi. Pri celoštátnom sčítaní dopravy v roku 2005 sa potvrdilo to, čo už dávno vieme - že vyťaženosť cesty I. triedy č.
I/50 (E571) prechádzajúcej cez Čečejovce je v dennej špičke
na hranici únosnosti. Za 24 hodín totiž prešlo touto cestou 9817
automobilov a prívesov (2121 nákladných automobilov, 7680
osobných a dodávkových automobilov a 16 motocyklov). Znamená to, že v priemere každých necelých 9 sekúnd vo dne aj v
noci prešiel touto cestou jeden automobil!
Petícii občanov z roku 2004, v ktorej žiadali o obmedzenie
rýchlosti na ceste v obývanej časti obce, nebolo vyhovené a tak
sa mnohí pýtajú, či plánovaná rýchlostná cesta obíde našu obec
a kedy sa začne s jej výstavbou.
Rozsah diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest Slovenska
bol schválený uznesením vlády SR č. 162 z roku 2001, ktoré
deﬁnuje diaľničnú sieť tvorenú diaľničnými ťahmi D1, D2, D3
a D4 a sieť rýchlostných ciest ťahmi R1, R2, R3, R4, R5 a R6.
Nás sa bezprostredne týka úsek rýchlostnej cesty R2 v dĺžke
107,0 km Tornaľa - Košické Olšany, na ktorý bola v r. 2004 vypracovaná TŠ a východisková EIA štúdia (štúdia dopadu na životné prostredie). Ide orientačne o nasledovné stavby: Tornaľa
- Rožňava v dĺžke cca 33,8 km, Rožňava - Jablonov nad Turňou v
dĺžke cca 11,4 km, Jablonov nad Turňou - Moldava n/B. v dĺžke
cca 24,9 km, Moldava n/B. - Haniska (Valaliky) v dĺžke cca 22,4
km a Haniska - Košické Olšany v dĺžke cca 14,5 km.
V súčasnosti je v štádiu lokalizácie a pripomienkovania trasa rýchlostnej komunikácie R2 na úseku Moldava nad Bodvou

- Haniska (Valaliky). Ako je možné vidieť na mape, sú vypracované 3 alternatívne návrhy na trasu tejto cesty okolo našej obce:
podľa alternatívy R2-1 by cesta viedla severne od obce, podľa
alternatív R2-2 aj R2-3 južne od obce. O začiatku výstavby ani
odovzdaní rýchlostnej cesty do užívania sa ešte nerozhodlo, ale
stále sa zvyšujúci počet vozidiel prechádzajúcich cez súčasnú
cestu zrejme urýchli jej výstavbu. Na území košického kraja je
preukázateľne najvyšší prírastok dopravnej zaťaženosti na ceste I. triedy č. 50 za obdobie r. 1995 – 2000. Reálne sa však nedá
očakávať, že k jej dokončeniu dôjde skôr ako o 10 rokov. Podľa
Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja v
prvej fáze výstavby cesty je nutné realizovať obchvaty miest
a obcí Šaca, Čečejovce a bodové dopravné závady (úrovňové
železničné priecestia). Je však otázne, ako sa k budovaniu tejto
cesty postaví súčasná vláda, ako aj po nej nasledujúce vlády.
Odklonenie značnej časti dopravy z obývanej časti obce do
neobývanej prinesie skvalitnenie bývania v našej obci, zároveň
však treba rátať s tým, že cesta rozdelí severnú časť chotára
obce od južnej (pravdepodobne bude iba jedno mimoúrovňové
prepojenie), v dôsledku čoho sa sťaží prístup poľnohospodárov k poliam. A aký osud stihne súčasnú cestu č. I/50 po vybudovaní rýchlostnej cesty? Stane sa jednak súbežnou cestou
na dosiahnutie rovnakého cieľa inou trasou a zrejme zostane
výhodnejšou cestou priamo do Košíc, keďže rýchlostná cesta
R2 nepovedie cez Košice a bude slúžiť hlavne na prepojenie s
diaľnicou D1 z Prešova pri Košických Olšanoch a s rýchlostnou cestou R4 do Maďarska smerom na Miskolc pri Haniske
pri Košiciach. Intenzita premávky po tejto ceste však bude výrazne nižšia ako je to v súčasnosti.
Július Pelegrin
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ŠPORT

Rozsiahla rekonštrukcia priestorov Fit-klubu RAY
V dňoch 8. - 13. februára.2007 bola vykonaná doposiaľ najväčšia rekonštrukcia interiérových priestorov Fit-klubu RAY, pričom
boli so súhlasom obce priestory klubu rozšírené. Rekonštrukčných prác sa zúčastnili
členovia klubu a dobrovoľní športoví nadšenci, ktorým záleží
na ďalšom fungovaní a skvalitnení poskytovaných služieb.
Náklady na rekonštrukciu boli kompletne ﬁnančne vykryté
vlastnými prostriedkami klubu. V rámci úpravy priestorov boli
vykonané najmä tieto práce: vybúranie priečnej steny, úprava
a omietnutie zamoknutých stien, kompletné maľovanie interiérových priestorov, úprava podlahy, maľovanie okien, dverí,
zárubní, nasadenie nového gumolitu, záťažového koberca, osadenie podlahových líšt, poličiek, natiahnutie protihmyzových
sieťovín na okná, znepriehľadnenie okien, úprava osvetlenia
priestorov a pod. V rámci predmetných prác bolo zakúpené
a inštalované nové zrkadlo.
Filozoﬁa uskutočňovania predmetu činnosti klubu prebieha
naďalej na báze neziskovosti, t.j. všetky príjmy združenia sú
vynakladané na zlepšovanie podmienok vybavenia a chodu klubu. Od 1.4.2007 je účinná nová Koncepcia tréningových príspevkov Fit-klubu RAY, ktorá je vyvesená v priestoroch klubu.
Uvedený dokument určuje kategórie cvičencov, počty a cenu
tréningov za stanovené obdobie.

Klub eviduje v súčasnosti
vyše stopäťdesiat cvičencov,
ktorí majú možnosť aktívne
sa zapájať do rôznych tréningových procesov. Vyše
90% cvičencov sú obyvatelia obce. Všetky skutočnosti
v súvislosti s charakteristikou, činnosťou, hospodárením občianskeho združenia,
počtami tréningov, štatistickými ukazovateľmi a členením cvičencov sú uvedené vo Výročnej správe Fit-klubu RAY za rok
2006, ktorá je rovnako k dispozícii v priestoroch klubu.
Výraznú podporu klubu poskytol Obecný úrad Čečejovce
zabezpečením priestorov a poskytnutím účelovej dotácie na
kúpu posilňovacieho zariadenia hacken-drep, ktorý slúži na
precvičenie dolných končatín. Významnou podporou fungovania klubu bola aj pomoc dobrovoľníkov pri spomínaných
rekonštrukčných prácach.
Bližšie informácie o činnosti, fungovaní, plánovaných investíciách a možnostiach využívania služieb Fit-klubu RAY, je
možné získať na informačnej tabuli v priestoroch posilňovne,
resp. priamo u členov klubu.
PhDr. Peter Dringuš
predseda klubu

FUTBAL

Vyžrebovanie jesennej časti 2007/2008
(I. trieda dospelých):

Jarná časť súťaže 2006/2007 (I. trieda dospelých)
Výsledky:
Ďurkov - Čečejovce 1:0,
Čečejovce - Jasov 1:2, gól:
Dieneš, Perín - Čečejovce
4:2, góly: Dieneš, Warzybok,
Čečejovce - Valaliky 1:2,
gól: Matesz, Sady-Byster
- Čečejovce 3:0, Čečejovce
- Bidovce 4:2, Trstené p/H. Čečejovce 6:2, góly: Hintoš,
Ignáth, Čečejovce - Ruskov
1:1.

Konečná tabuľka
1. Valaliky
2. Geča
3. Ruskov
4. Ďurkov
5. AC Jasov
6. Svinica
7. Perín
8. Trstené p/H.
9. Bidovce
10. Koš. Olšany
11. Čečejovce
12. Veľká Ida
13. Sady-Byster

24 20
24 18
24 16
24 11
24 10
24 9
24 9
24 8
24 8
24 7
24 7
24 7
24 4

0
1
4
2
3
5
3
3
3
5
3
6
6

4
5
4
11
11
10
12
13
13
12
14
11
14

64:21
58:23
82:26
46:51
45:50
49:48
47:60
34:48
29:57
33:57
36:50
44:59
28:45

60
55
52
35
33
32
30
27
27
26
24
24
18

12. 8. 2007 16.30
19. 8. 2007 16.00
26. 8. 2007 16.00
2. 9. 2007 15.30
9. 9. 2007 15.30
16. 9. 2007 15.00
23. 9. 2007 15.00
30. 9. 2007 15.00
7. 10. 2007 14.30
14. 10. 2007 14.30
21. 10. 2007 14.00
28. 10 .2007 14.00
4. 11. 2007 13.30
11. 11. 2007 13.30

Geča - Čečejovce 2:2
góly: P. Dieneš, Petrov
Svinica - Čečejovce
Čečejovce - Trstené p/H.
Malá Ida - Čečejovce
Čečejovce - Bidovce
Perín - Čečejovce
Čečejovce - Poproč
Koš. Olšany - Čečejovce
Čečejovce - Ruskov
Veľká Ida - Čečejovce
Čečejovce - Kokšov-Bakša
Ďurkov - Čečejovce
Čečejovce - AC Jasov
Čečejovce - Geča
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OZNAMY

Samospráva obce Čečejovce Vás srdečne pozýva na

OSLAVY 690. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI
v dňoch 25. - 26. augusta 2007
na prírodnom javisku v Čečejovciach na Kostolnej ul. č. 1 s týmto programom:
25. augusta 2007 (sobota)
17.00 Pietny akt - Pomník padlých
17.10 Otvorenie osláv - prírodné javisko
17.25 Slávnostný príhovor
17.40 Uvedenie knihy o obci do života
17.50 Odovzdanie ocenení obce
18.10 TRIAS VARIETE Veľký Krtíš - kultúrny program
19.20 Vernisáž medzinárodného výtvarného plenéra ČEČEJOVCE 2007 v telocvični pri prírodnom
javisku (pre pozvaných hostí) a prehliadka výstavy prác miestnych rezbárov Magdalény
Palenčárovej a Ing. Františka Palenčára v Spoločenskom centre na Buzickej ul. č. 48
20.00 Diskotéka
26. augusta 2007 (nedeľa)
14.30
14.50
15.20
15.40
16.00
16.30
17.10

DUO TREND - hudobná skupina - prírodné javisko
Kultúrny program ZŠ s MŠ Čečejovce
Detské súťaže
DUO TREND
Detské súťaže
Vokálne DUO MUSICA ITALIA
Vystúpenia speváckych a folklórnych skupín MO CSEMADOKU z Debrade, Janíka, Veľkej Idy a
Čečejoviec
18.00 Vystúpenie skupiny SENZUS
19.00 Pivárska súťaž
19.30 DUO TREND
20.00 SUPERDÁRIDÓ - umelci z Miskolca
21.30 DUO TREND
22.00 Ohňostroj
Od 15.00 hod. sprístupnenie výstavy prác z medzinárodného výtvarného plenéra ČEČEJOVCE 2007
pre verejnosť

Informácie pre členov a podielnikov PDP Čečejovce
Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Čečejovce na svojom zasadnutí sa
dňa 20. 8. 2007 zaoberalo situáciou, ktorá vznikla po započatí odkupovania podielnických listov
družstva dňa 20. 8. 2007 neznámym subjektom. Predstavenstvo družstva v súvislosti s tým
prijalo nasledovné uznesenie:
Keďže predstavenstvo družstva nepozná zámery tohto subjektu ani mu nie je známe, ako
mieni tento nový subjekt v pozícii vlastníka nakladať s majetkom družstva, s jeho zamestnancami ako aj s pôdou, ktoré má družstvo v prenájme, nedoporučuje vlastníkom
podielnických listov ich odpredaj.
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. Tlač: VIENALA, Košice. Noviny v elektronickej podobe sú umiestnené aj na web stránke obce www.cecejovce.sk v sekcii „spravodaj“.
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