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Končí sa volebné obdobie 2002-2006
Vážení spoluobčania,
čas plynie so svojou precíznosťou, rovnakým stálym tempom. Strieda sa deň s
nocou, ročné obdobia si podávajú žezlo
svojej vlády, roky sa vpisujú do letokruhov. Stretnutia a lúčenia, víťazstvá a
prehry, úspechy či neúspechy sú súčasťou ľudského života. Začiatok a koniec
sú neustále v kolobehu rokov. Takú tvár má čas, v ktorom ľudia
tvoria dobu a v nej sa odvíja život každého človeka.
Volebný čas uplynul, a preto v krátkosti chcem zhodnotiť naše
spoločné úsilie a výsledky našej spoločnej práce, ktorú sme vykonali v prospech našej obce počas uplynulých 4 rokov. Osobne sa domnievam, že nebolo toho málo, veď posúďte sami. Čo
sa týka investičných akcií v r. 2003 sme odovzdali do užívania
I.vchod na miestnom cintoríne a previedla sa celková rekonštrukcia verejného osvetlenia. V r. 2004, ktorý sa niesol v znamení vstupu SR do EU, sme úspešne zvládli spojenie základnej
školy s materskou školou do jedného právneho subjektu a previedli sme ﬁnančne náročnú rekonštrukciu základnej školy. Zrealizovali sa rekonštrukčné a stavebné úpravy obecného úradu. V
r. 2005 sme zrekonštruovali miestny kultúrny dom a previedla
sa rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti obce Seleška. V
r. 2006 sme prestavali detské ihrisko na ulici Agátovej v súlade s normami EU. Previedli sa stavebné úpravy II. vchodu a
priľahlých priestranstiev na miestnom cintoríne. V týchto dňoch
odovzdávame po prevedených stavebných úpravách do užívania pre širokú verejnosť „Spoločenské centrum“ v priestoroch
bývalej MŠ.
Tieto akcie boli ﬁnancované prevažne z vlastných ﬁnančných
zdrojov a boli využité aj ﬁnančné zdroje získané z jednotlivých
projektov.
Ďalej sme v spolupráci s ďalšími 8 obcami združenými v
Združení údolia Kaňapty získali z projektov ﬁnančné krytie na
projektovú dokumentáciu pre spoločnú kanalizáciu a ČOV týchto obcí, v súčasnosti na túto spoločnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie je v štádiu riešenia. Obec
na tento spoločný projekt prispela z vlastných prostriedkov vo

výške 5 % z celkových nákladov projektu.
Bol vypracovaný spoločný ako aj samostatný Projekt hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Okrem investičných akcií sme na poli kultúrno-spoločenskom
každoročne usporiadali oslavy Dňa matiek, zájazdy pre dôchodcov, od r. 2005 Deň učiteľov, pre lepšiu informovanosť obyvateľstva sa vydávajú miestne Čečejovské noviny, každoročne
kalendáre, stavanie májov na Turíce sa stalo tradíciou obce, v
r. 2005 a 2006 sme usporiadali oslavy Dňa obce, v r. 2006 po
prvý krát sme usporiadali počas letných mesiacov júl – august
Čečejovské kultúrne leto 2006, uskutočnili sa výstavy ručných
prác našich obyvateľov a výstava fotograﬁí pod názvom Habari
Africa.
Okrem týchto akcií obec podporovala spoločenské organizácie
MO Csemadok, TJ Družstevník, Klub dôchodcov Harangó, Fit
klub RAY, Dobrovoľný hasičský zbor, Reformovanú a Rímskokatolícku cirkev a hlavne Základnú školu s materskou školou.
Za najväčší úspech nielen v tomto období, ale v histórii obce,
považujem ocenenie, ktoré získala obec v súťaži „Dedina roka
2005“. V kategórii „Dedina ako maľovaná“ získala najvyššie
ocenenie a tým pádom sa obec dostala do povedomia celého
Slovenska, čo sa odzrkadlilo najmä pri úspešnosti získavania
ﬁnančných prostriedkov z jednotlivých projektov podávaných
obcou ako aj ZŠ s MŠ.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým inštitúciám a spoločenským organizáciám pôsobiacim na území obce za dobrú
spoluprácu a za úspešnú reprezentáciu obce. Nie je toho málo,
čo sa nám spoločne podarilo za uplynulé volebné obdobie pre
obec urobiť, ale aj napriek tomu je toho ešte stále dosť, čo nás v
budúcnosti čaká.
Preto vyzývam obyvateľov obce, ktorým nie je ľahostajný
osud ďalšieho smerovania a vývoja obce , aby sa zúčastnili komunálnych volieb a volili predstavených obce podľa svojho vedomia a presvedčenia tak, aby naša obec sa rozvíjala a prosperovala a aby v nej naďalej vládol pokojný a mierový život.
Štefan Magoči
starosta obce

Do obce prichádza významný investor
Obec už niekoľko rokov sa snaží vytvoriť vhodné podmienky
pre podnikateľský sektor na území obce. Preto ako jedna z prvých obcí spracovala ÚPN-Z obce a v tomto volebnom období
aj PHSR obce Čečejovce. Jedným z cieľov spracovania týchto
projektov bolo aj riešenie nezamestnanosti a vytvorenie nových pracovných príležitostí. Dnes môžeme konštatovať, že do
obce prichádza významný investor, a to ﬁrma B.F.I.SK s.r.o.,
ktorá v priebehu budúceho roka začne výrobu penového po-

lyetylénu, a to v priestoroch bývalého veľkoobchodného skladu
Jednoty, ktoré mieni rozšíriť výstavbou ďalšej výrobnej haly.
Na poslednom rokovaní starostu obce s riaditeľom spoločnosti okrem zámerov stavebných úprav a rozšírenia areálu,
zástupca ﬁrmy konštatoval, že po rozbehnutí plnej prevádzky
v rozšírených priestoroch plánuje zamestnať približne 100
zamestnancov.
-SO-
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UDALOSTI

Rekonštrukcia detského ihriska
Za prítomnosti rodičov a značného počtu prázdninujúcich detí v mesiaci august starosta obce slávnostne odovzdal do užívania
novovybudované (rekonštruované) detské ihrisko na ulici Agátovej. Táto akcia bola realizovaná a ﬁnancovaná prevažne z rozpočtu obce a z projektu „Obnova dediny“, na ktorý získala obec nárok po úspešnej prezentácií obce v súťaži „Dedina roka 2005“.
Podľa odozvy širokej verejnosti a využívania ihriska a jeho zariadení môžeme konštatovať, že táto investícia splnila svoj cieľ a
účel ako pre deti tak aj pre školopovinnú mládež a ich rodičov.
-R-

Odovzdanie II. vchodu na miestny cintorín
Za prítomnosti veriacich ako aj predstavených rímskokatolíckej a reformovanej
cirkvi dňa 17.9.2006 bol na miestnom cintoríne slávnostne odovzdaný do užívania
II. vchod na cintorín a upravené priľahlé
priestranstvá.
Pri tejto príležitosti sa po úvodných
básňach prítomným prihovoril starosta obce
a vyjadril spokojnosť s vykonanými stavebnými prácami, ktorými sa prispelo k zvýšeniu kultúrnosti týchto priestorov. Zároveň
vyzval a poprosil prítomných o ochranu
a udržiavanie dôstojnosti a čistoty týchto
priestorov, aby sa zachovali aj pre budúce
generácie. Predstavitelia jednotlivých cirkví - duchovná Tímea Krcho a VDP Michal
Šuško svojimi modlitbami a príhovormi
dodali tomuto slávnostnému aktu náležitú
duchovnú dôstojnosť.
OcU

Foto: J. Pira
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Začal sa nový školský rok 2006/2007
4. septembra 2006 sme začali nový školský rok 2006/2007.
Slávnostné zhromaždenie na školskom dvore sa uskutočnilo
za prítomnosti starostu obce, celého pedagogického kolektívu, žiakov školy a rodičov. Školský rok začalo 270 žiakov
základnej školy, 47 detí materskej školy a 23 pedagógov. Po
slávnostnom príhovore riaditeľky školy a starostu obce začala
každodenná práca v 14 triedach, v oddelení školského klubu
a 2 oddeleniach materskej školy.
Aj v tomto školskom roku sme pre žiakov a rodičov naplánovali bohatú školskú a mimoškolskú činnosť – 16 krúžkov –
matematické, slovenčina hrou, kreatívna angličtina a nemčina,
mladý chemik, cvičenie na ﬁt-loptách, volejbalový, tanečné,
sebaobrany... Budeme pokračovať v aktivitách, ktoré sa osvedčili aj predchádzajúci školský rok, máme však pripravené aj

iné aktivity – cechovanie prvákov, pálenie Jánskeho ohňa, Deň
pásikavých tričiek, Deň v rozprávkovej krajine, Haloweenska
diskotéka a pod.
V súčasnom období sa zariaďuje pojazdná jazyková učebňa vybavená 10 notebookmi, dataprojektorom, jazykovými
softvérami. Škola v spolupráci s obcou získala na tento projekt
350 000.-Sk. Verím, že aj tento rok sa nám bude dariť získať
pre školu ﬁnančné prostriedky pomocou projektov.
Plán práce školy, správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok a aktivity školy sú
uverejnené na jej web-stránke – www.zscecejovce.edu.sk.
PaedDr. Klára Vraniová
riad. školy

5. ročník Európskeho dňa rodičov
Prvá októbrová sobota patrila aj
v tomto školskom roku spoločnému
dňu rodičov, žiakov a učiteľov školy.
Zišli sme sa spoločne si zašportovať,
zabaviť a utužiť vzťahy medzi rodinou
a školou.
Tento rok sme klasické aktivity – Beh
Terryho Foxa, súťaž v teste zdatnosti
a zručnosti, relaxáciu, futbal a volejbal rozšírili o ďalšie aktivity – Železný
muž, železná žena, cvičenie na ﬁt-loptách, hry a súťaže pre našich najmenších, origamy a internetový klub.

Bolo potešujúce, že mnoho rodičov
sa tejto akcie zúčastňuje každý rok, ale
mnohí prišli prvýkrát. V súťaži o najpočetnejšiu rodinu vyhrala rodina Komjátyová, ktorá mala 8 členov.
Spoločne strávený deň sme ukončili
recepciou pre žiakov a rodičov, ktorá
bola venovaná zdravej výžive. Tradične
ju pripravili zamestnanci školy a prvýkrát prispeli aj žiačky školy, ktoré samé
upiekli dobroty na stôl pre rodičov.
Verím, že sa takto spoločne stretneme
aj budúci rok na tejto akcii, ale aj na

ostatných aktivitách, ktoré škola pripravila
pre svojich žiakov, rodičov a obyvateľov
obce.
PaedDr. Klára Vraniová
riad. školy
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ČEČEJOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2006 - DEŇ OBCE

Deň obce Čečejovce 2006
Vyvrcholením Čečejovského kultúrneho leta 2006 boli
oslavy Dňa obce Čečejovce, ktoré sa uskutočnili 27.8.2006 v
miestnom športovom areáli.
V pripravenom kultúrnom programe sa myslelo na všetky vekové kategórie. Úvodné vystúpenie patrilo deťom základnej školy s materskou školou, ktoré svojim programom
upútali nielen svojich rovesníkov, ale aj dospelých. Nechýbala ani živá hudba - počas tohto nedeľňajšieho popoludnia
vystúpila miestna rómska hudobná skupina Gipsy-Della,
skupina Bencze duo, citarová skupina Faboto a mestská dychovka zo Sečoviec. Zaujímavým spestrením programu boli
rôzne súťaže pre deti aj dospelých. Vystúpenia speváckych
a folklórnych skupín MO Csemadoku z Hosťoviec, Debrade
a Čečejoviec dokázali, že staré ľudové tradície majú svoje
miesto a svojich priaznivcov aj v dnešnom modernom a pretechnizovanom svete. Večerné vystúpenie TRIAS VARIETÉ
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z Veľkého Krtíša, v ktorom hrala aj matka víťaza Superstar
Petra Cmorika, ponúklo divákom hodnotný kultúrny zážitok.
Po ohňostroji, ktorý pripravil Ing. Eduard Weiszer, si prišli na
svoje aj tancachtivý návštevníci, ktorým do tanca do neskorej
noci vyhrávala hudba.
Podľa ohlasov sa tohtoročné Čečejovské kultúrne leto aj
oslavy Dňa obce Čečejovce 2006 vydarili, na čom majú zásluhu všetci, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení
týchto podujatí. Vďaka patrí nielen starostovi obce, poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obecného úradu, ktorí obetovali nemálo voľného času na ich prípravu a zabezpečenie, ale aj moderátorke Terézii Bodnárovej, žiakom a
zamestnancom základnej školy, členom MO Csemadoku, členom dobrovoľného hasičského zboru, zamestnancom poľnohospodárskeho družstva a všetkým, ktorí prispeli k zdarnému
priebehu osláv.
(JP)
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ČEČEJOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2006 - DEŇ OBCE

Foto: J. Pira

Foto: J. Pira
Vystúpenie dychovky zo Štósu dňa 13.8.2006

Súťaž požiarnikov o putovný pohár okrsku Kaňapty dňa 30.7.2006
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ZO ŽIVOTA CIRKVI

Udelenie čestného občianstva
VDP dekan Štefan Kočiš, ktorý v našej obci ako farár (dekan) miestnej rímskokatolíckej farnosti vyše 27 rokov vykonával duchovnú a pastoračnú činnosť, sa dňa 4.9.2006 dožil
významného životného jubilea - 80 rokov. Pri tejto príležitosti dňa 24.9.2006 v miestnom rímskokatolíckom kostole
odslúžil slávnostnú svätú omšu, ktorej sa zúčastnili všetci
duchovní, ktorí sú našimi rodákmi ako aj miestny farár VDP
Michal Šuško a veriaci.

Po skončení omše oslávenca ako prvý pozdravil miestny
farár VDP Michal Šuško, pozdravila ho aj riaditeľka miestnej ZŠ s MŠ PaedDr. Klára Vranaiová v mene svojom ako
aj v mene bývalých žiakov školy, ktorých pán dekan počas
svojej pastoračnej činnosti v našej obci duchovne vzdelával.
V mene obce ako aj svojom, pozdravil pána dekana starosta
obce, poďakoval sa za duchovnú činnosť a šírenie dobrého
mena obce, ktorú vykonával počas svojej pastoračnej činnosti v našej obci. Do ďalších rokov mu zaželal hlavne pevné
zdravie a božie požehnanie. Následne sa uskutočnilo udelenie čestného občianstva.

Druhé Turíce vo farnosti
Počul som raz príbeh o francúzskom maliarovi, ktorý maľoval obrazy s náboženskou tematikou. Skôr, než svoje dielo
vystavil na verejnosti, zvolal si do ateliéru svojich najbližších
a požiadal ich o prvé posúdenie obrazu. Vedel, že ich kritika
bude úprimná.
Tak sa stalo aj po dokončení obrazu znázorňujúceho Ježiša
ako klope na dvere ľudského príbytku. Vtedy sa ozval malý
chlapec, maliarov syn.
„Otecko, ten obraz ešte nie je hotový, na niečo si zabudol.“
Otec si obraz prezrel, no chybu nenašiel.
Maliarov synček ukázal prstom na dvere na obraze a povedal:
„Zabudol si tam namaľovať kľučku.“
Otec, iste dobrý kresťan, odpovedal:
„Chlapče, keď Ježiša spoznáš bližšie, zistíš, že on len na
dvere nášho srdca jemne zaťuká. Záleží na nás, či otvoríme.
Boh sa nikdy do nášho príbytku nedobýja. Kľučka je vždy
zvnútra.“
Prečo začínam rozprávanie o svätom birmovaní týmto príbehom? Mohol by som ho použiť pri všetkých sviatostiach.
Znamená, že na prijatie každého daru v sviatosti, každej Božej
milosti sa musí človek otvoriť. Otvoriť zvnútra.
Ježiš veľakrát sľúbil, že pošle na zem tretiu Osobu sv. Trojice, Ducha svätého. Kristov sľub sa uskutočnil slávnostným
spôsobom na Turice. Od tej chvíle začali apoštoli pod vplyvom Ducha svätého konať. Konali obdivuhodné divy. Sľúbený Duch vyzbrojil učeníkov mocou z výsosti, utvrdil ich v
pravde a umožnil hlbšie poznanie Kristových slov. Plnosť Ducha nie je len na osobné posvätenie, ale na budovanie Cirkvi.
V jeho sile majú učeníci vydávať svedectvo.
Sviatosť birmovania, keď sa už dospelý človek sám rozhoduje prijať túto sviatosť, udeľuje biskup, z poverenia môže aj
kňaz.
Birmovanie – to je sviatosť sprostredkovaná účinkami Ducha svätého, pre hlbšie včlenenie birmovaného do Božieho
života. Duch svätý dáva účasť na diele spásy. Birmovaný prijíma plnú účasť na poslaní Cirkvi a dokonáva krst. Posilňuje
sa vo viere a v duchovnom boji.
Táto toľko posilňujúca sviatosť musí ako ostatné sviatosti byť žitá. A ja dúfam, že sedemdesiat mladých i dospelých
ľudí, ktorí 14. októbra t.r. v našom kostole zasvätenom sv. Jánovi apoštolovi prijali túto sviatosť z rúk Mons. Alojza Tkáča,
košického arcibiskupa, to naozaj tak berú a budú i žiť. Lebo
birmovka to je ... Život.
Michal Šuško, r.k. farár

Na základe § 35 Štatútu obce a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach č.44/2006 zo dňa 9.8.2006 ako
uznanie za viac ako 27-ročnú duchovnú činnosť v našej obci
pri príležitosti okrúhleho životného jubilea obec udelila VDP
dekanovi Štefanovi Kočišovi Čestné občianstvo obce Čečejovce, ktoré mu odovzdal starosta obce.
OcU
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POĽNOHOSPODÁRSTVO

ŠPORT

FUTBAL

Modrý deň Čečejovce 2006
Predajca poľnohospodárskej techniky D.A.H. Agroben s.r.o. Prešov zorganizoval dňa 24.10.2006 na poliach Poľnohospodárskeho
družstva podielnikov Čečejovce predvádzaciu akciu pod názvom
Modrý deň. Tento názov si zvolil preto, lebo väčšinu vystavovaných a predvádzaných strojov tvorili traktory New Holland a závesné náradie na prípravu pôdy od ﬁrmy Lemken, ktoré sú uvádzané
na trh v modrej farbe.
Účastníci predvádzania venovali veľkú pozornosť 4-metrovému
radličkovému kypriču Lemken Thorit ťahaného traktorom New
Holland T8040 o výkone 310 koňských síl. Výhodou kypriča je,
že dokáže na jeseň pripraviť podmietnuté strnisko pod sejbu jednou operáciou. Predtým na tento úkon boli potrebné minimálne 3
operácie.
Úspešná akcia bola ukončená tombolou a chutným gulášom.
Ing. Július Ďurčo
predseda PDP

Výsledky jesennej časti
DOSPELÍ I.trieda:
Čečejovce - Geča 2:0, Rozhanovce - Čečejovce 0:3,
Čečejovce - Veľká Ida 0:0, Čečejovce - Svinica 2:0, Koš.
Olšany - Čečejovce 0:2, Čečejovce - Ďurkov 6:1, AC
Jasov - Čečejovce 2:1, Čečejovce - Perín 2:0, Valaliky
- Čečejovce 4:1, Čečejovce - Byster 1:1, Bidovce Čečejovce 1:0, Čečejovce - Trstené p/H 4:1, Ruskov Čečejovce 4:1, Geča - Čečejovce 2:0.
Tabuľka po jesennej časti
1. Valaliky
2. Haniska
3. Geča
4. Ďurkov
5. Čečejovce
6. Perín
7. Svinica
8. Bidovce
9. Trstené
10. Veľká Ida
11. AC Jasov
12. Koš. Olšany
13. Byster
14. Rozhanovce

14 13
14 12
14 10
14 8
14 7
14 6
14 6
14 6
14 4
13 4
14 4
14 3
14 3
13 0

0 1
1 1
1 3
0 6
2 5
2 6
2 6
1 7
2 8
2 7
2 8
4 7
2 9
1 12

40:11
51:12
36:13
34:25
25:16
34:30
27:27
20:34
26:28
18:27
20:30
14:31
19:30
4:54

39
37
31
24
23
20
20
19
14
14
14
13
11
1

Rozpis zápasov jarnej časti súťaže:
1. 4. 2007 15.30 hod.
8. 4. 2007 15.30 hod.
15. 4. 2007 15.30 hod.
22. 4. 2007 16.00 hod.
29. 4. 2007 16.00 hod.
6. 5. 2007 16.30 hod.
13. 5. 2007 16.30 hod.
20. 5. 2007 17.00 hod.
27. 5. 2007 17.00 hod.
3. 6. 2007 17.00 hod.
10. 6. 2007 17:00 hod.
17. 6. 2007 17:00 hod.

Čečejovce - Rozhanovce
Veľká Ida - Čečejovce
Svinica - Čečejovce
Čečejovce - Koš.Olšany
Ďurkov - Čečejovce
Čečejovce - AC Jasov
Perín - Čečejovce
Čečejovce - Valaliky
Byster - Čečejovce
Čečejovce - Bidovce
Trstené p/H - Čečejovce
Čečejovce - Ruskov

Z ČINNOSTI KLUBU DÔCHODCOV

Október - mesiac úcty k starším
Z príležitosti mesiaca úcty k starším sa dňa 21.10.2006 konala slávAko hostia sa jej zúčastnili starosta obce Štefan
nostná členská schôdza klubu dôchodcov Harangó v miestnom kultúrnom Magoči, miestny rímskokatolícky farár Michal Šušdome.
ko a riaditeľka základnej školy s materskou školou
Klára Vranaiová. Schôdzu otvorila riaditeľka školy, ktorá pozdravila prítomných a zároveň uviedla
kultúrny program žiakov školy s materskou školou,
ktorý potešil všetkých prítomných, za ktorý im ďakujeme.
Po kultúrnom programe nasledovalo blahoželanie
14 jubilantom a Štefanovi Godočovi s manželkou
Margitou ku zlatej svadbe. Za dlhoročnú prácu vo
výbore sa predseda klubu dôchodcov Ján Jaklovský
poďakoval s kytičkou Marte Pelegrinovej a Margite
Pelegrinovej. Následne sa vykonali doplňujúce voľby do výboru klubu. Za nových členov výboru boli
jednohlasne zvolené Helena Sekerešová a Alžbeta
Jašková.
Po skončení oﬁciálnej časti členská schôdza pokračovala posedením pri hudbe.
Za výbor: Kuzderová
Foto: J. Pira
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AKTUALITY

Pripravujeme otvorenie spoločenského centra v bývalej MŠ
V letných mesiacoch, na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, sa započalo s rekonštrukciou a prestavbou II. pavilónu bývalej materskej školy, kde bude zriadené „Spoločenské
centrum“. V týchto dňoch sa dokončujú stavebné práce, ktoré
by mali byť ukončené a priestory odovzdané do užívania širokej verejnosti do konca novembra 2006. V priestoroch „Spoločenského centra“ bude zriadený klub dôchodcov s priľahlými

sociálnymi priestormi, ktoré budú môcť využívať na trávenie
voľného času naši dôchodcovia. Ďalej tam bude spoločenská
miestnosť, ktorá bude k dispozícii miestnej speváckej skupine
CSEMADOKu a rokovacia miestnosť o kapacite cca 40 osôb.
V spoločenskom centre bude zriadená aj „Pamätná izba obce“,
v ktorej bude stála expozícia o spôsobe života v našej obci a o
vývoji obce.
-SO-

Pozvánka
Starosta obce touto cestou srdečne pozýva širokú verejnosť na slávnostné otvorenie Spoločenského centra v areáli bývalej materskej školy v Čečejovciach na Buzickej ul. č. 48, ktoré sa
uskutoční 26. novembra 2006, t.j. v nedeľu o 14.30 hod.

Komunálne voľby 2006
Podľa §27 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme,
že voľby sa uskutočnia 2. decembra 2006, t.j. v sobotu od 7.00 hod do 20.00 hod. v kultúrnom dome v Čečejovciach na Buzickej
ul. č. 55. Celá obec je zahrnutá do jedného volebného obvodu č.1 a jedného volebného okrsku č.1.
OcU

Verejné priestranstvá ožijú sochami
Neutíchajúce klopkavé zvuky vychádzajúce z dvora Ing.
Františka Palenčára upútali pozornosť nejedného okoloidúceho po Hlavnej ulici. Ako vysvitlo, zvuky pochádzajú z
pracovných nástrojov nášho drevorezbára, pod rukami ktorého sa z hrubej guľatiny dubového dreva práve rodí mužská
postava nadživotnej veľkosti. Na dvore na neho už niekoľko
týždňov netrpezlivo čaká jeho rovnako veľká polovička vytvarovaná z dreva v podobe ženy v kroji. Ako nám prezradil
autor, obidve sochy budú z iniciatívy starostu obce onedlho
skrášľovať verejné priestranstvá pred budovou obecného
úradu.
„Zhotovenie takejto sochy stojí niekoľko týždňov tvrdej
práce, no zároveň je to pre drevorezbára neopakovateľný
zážitok sledovať, ako pri zrode každej sochy jeho zásluhou
ožíva drevo“, hovorí pán Palenčár.
(JP)
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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