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Predvolebná úvaha
Vážení spoluobčania, blížia sa opäť komunálne voľby, teda voľby do samospráv. Domnievam sa, že prvoradou povinnosťou každého občana je zúčastniť sa volieb,
ktoré ovplyvnia náš ďalší život a smerovanie našej obce.
Chcem sa prihovoriť k voličom hlavne preto, že pôsobím
v samospráve od jej vzniku, a to na základe Vašej podpory, ktorú ste mne ako starostovi preukázali počas piatich volebných období. Prešiel som spolu s poslancami
zrodom samosprávy a jej vývojom, ktorý nebol jednoduchý a bezproblémový. Veľmi dobre poznám aj dnešnú situáciu, v ktorej sa samosprávy nachádzajú. Tak ako celá
spoločnosť, aj obce zápasia s finančnými problémami v
dôsledku dopadu hospodárskej krízy. Keď k tomu pripočítame morálnu krízu celej spoločnosti, je treba konštatovať, že v tejto hektickej a po hospodárskej stránke ne-

istej dobe je veľmi ťažké zabezpečiť chod obce a zároveň nájsť kompromisy na riešenie spoločných cieľov. Je
to doba, v ktorej sa veľmi ťažko dajú realizovať sny a veľké plány do budúcna. V prvom rade je treba sa postarať
o zabezpečenie chodu obce a ZŠ s MŠ, a podľa možností obce podporovať spoločenské organizácie a združenia
v obci tak, aby to nemalo dopad na obyvateľov.
Pripomínam to aj preto, že pred voľbami, ako je to
už zvykom, sa budú na letákoch, bilboardoch, prípadne iných oznamovacích prostriedkoch objavovať veľké
sľuby a plány jednotlivých kandidátov. Pri rozhodovaní o
tom, komu dáme svoj hlas, by sme mali vychádzať z reality každodenného života a nie zo sľubov.
Štefan Magoči
starosta obce

Najlepší hasiči súťažili v Čečejovciach
Na 12. ročníku Východoslovenskej hasičskej ligy sa 25. septembra 2010 v Čečejovciach zišla hasičská elita z Košického a
Prešovského kraja. Okrem 45 najlepších ženských a mužských
hasičských družstiev, ktoré si zmerali svoje sily, nechýbali tu ani
významní funkcionári dobrovoľného hasičstva na Slovensku.
Dobrou organizáciou súťaže sa Čečejovce zviditeľnili aj za hranicami Slovenska, pretože tu nechýbali ani delegácie z Maďarska a Poľska.
Čítajte viac na strane 3 v článku „Ukončenie úspešnej sezóny“
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RÔZNE

Zóna oddychu s detským ihriskom

Kalendár na rok 2011

Za prítomnosti zástupcov spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie bola 22. septembra 2010 slávnostne odovzdaná do užívania oddychová
zóna s detským ihriskom v areáli Základnej školy s materskou školou Čečejovce. Projekt s mottom PRE ÚSMEV NAŠICH DETÍ bol realizovaný vďaka podpore Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice v rámci tretieho ročníka grantového programu Spoločne pre región. Kofinancovaním sa na projekte podieľala aj obec a pri jeho realizácii pomáhali dobrovoľníci z radov rodičov detí.
Detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami, preliezačkami a lavičkami
bude slúžiť nielen deťom z materskej školy a žiakom základnej školy, ale aj
ostatným obyvateľom obce, ktorí sem prídu so svojimi ratolesťami.
(R)
Foto: Jana Šlosárová

Nástenný kalendár obce na rok 2011 bude
pozostávať z 12 pohľadníc obce zasunutých do jednotlivých listov kalendára. Pohľadnice bude možné použiť aj samostatne
na odoslanie poštou. Kalendáre je možné
si prevziať v úradných hodinách na obecnom úrade od 19. novembra 2010.
-OcÚ-

Jubilejná výstava rezbárky Magdalény Palenčárovej
Jubilejná výstava drevorezbárky Magdalény Palenčárovej pri príležitosti jej 60. narodenín
bola otvorená v jej rodnej obci Rešici vo vynovenom kultúrnom dome 29. augusta 2010. V rámci
slávnostného programu predniesli básne Bartolomej Mizsák a Gabika Palenčárová.
Výstavu otvoril starosta obce Rešica Ing. František Bodnár. Vo svojom príhovore vyzdvihol,
že Magdaléna Palenčárová nezabudla na svoju
rodnú obec, pred ktorej kultúrnym domom stojí jej veľkorozmerná drevorezba a aj táto výstava
umožní obyvateľom Rešice sa oboznámiť s tvorbou svojej rodáčky.
Po starostovi obce predseda Združenia gemerských remeselníkov Juraj
Nagy ocenil doterajšiu tvorbu oslávenkyne a poprial jej veľa úspechov v
jej ďalšej tvorbe.
Otvorenia výstavy sa okrem pozvaných hostí zúčastnila aj veľká časť
obyvateľov obce, ktorí okrem drevených sôch a reliéfov si mohli pozrieť
aj sadrovú sochu s názvom Pastier. Zaujímavosťou tejto sochy je, že podľa
nej bola zhotovená veľkorozmerná socha z dubového dreva s rovnakým názvom, ktorá stojí pred kultúrnym domom v Rešici.
Magdaléna Palenčárová, ktorá od roku 1971 býva v Čečejovciach, sa začala venovať rezbárstvu po tom, ako jej syn daroval rezbársku súpravu na
jej 50. narodeniny. Prvé vydarené drevorezby ju povzbudili, aby sa začala vážnejšie venovať tomuto svojmu koníčku. Väčšina jej rezbárskych prác
skrášľuje vnútro svojho vlastného domu a domu svojich priateľov a známych. Od roku 2006 je členom Združenia gemerských remeselníkov.
Pri jej životnom jubileu prajeme aj my Magdaléne veľa úspechov v jej
ďalšej tvorbe.
(JP)
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Ukončenie úspešnej sezóny
V jesennej časti súťažnej sezóny sme sa zúčastnili s družstvom
žien a mužov na Okrskovej súťaži okrsku Kaňapta v Rešici pri príležitosti 95. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v
Rešici. Na súťaži sa zúčastnili aj družstvá z neďalekých obcí Maďarska. Naše ženy aj naši muži skončili na 1. mieste a do vitríny
v hasičskej zbrojnici pribudol popri pohároch za prvé miesta žien
a mužov aj veľmi cenný a doteraz ešte nezískaný Putovný pohár
okrsku Kaňapta.
Radosť z výsledkov bola veľká, ale nebolo času na zábavu, pretože na druhý deň sa konala finálová súťaž okresnej hasičskej ligy
v obci Chrastné. Na tejto súťaži museli naše ženy bojovať naozaj zo všetkých síl, nakoľko náskok žien z Čižatíc, ktoré boli na
1. mieste, bol 6 bodov. Družstvo si to uvedomovalo a bolo to vidno aj na stúpajúcej nervozite členiek družstva. Nervozita sa pravdepodobne podpísala aj pod problém, keď na pravom prúde došlo
k omotaniu dresu hadicou a tým k nedostatočnému tlaku na trafenie terča. Po tejto chybe sa stres v družstve žien dal krájať. A tento
stres a zvýšený adrenalín bol asi zodpovedný za to, že na druhom
útoku bol výsledný čas 20,25s a ten rozhodol. Na finálovej súťaži OHL skončilo družstvo našich žien na 1. mieste, avšak na celkové víťazstvo to nestačilo. Poradie v 12. ročníku OHL Košice-okolie v kategórii ženy je 1. Čižatice, 2. Čečejovce, 3. Kecerovce. Treba povedať,že strata na 1. miesto bola 1 bod a 12. ročník bol natoľko vyrovnaný, že ak by naše ženy spravili útok v čase o 0,25s
lepší, boli by ročník vyhrali. 1. miesto v súťaži v kategórii muži
získalo Chrastné s časom 16,00s, 2. miesto Vtáčkovce 16,44s, 3.
miesto Kecerovce 16,56s a naši muži skončili na 6. mieste s časom 18,44s. V 12. ročníku OHL bolo poradie v kategórii mužov: 1.
Vtáčkovce, 2. Kecerovce, 3. Čižatice. Čečejovce sa umiestnili na
peknom 7. mieste v konkurencii 14 družstiev.
Vyvrcholením celého roka bola udalosť, ktorá je najväčšou pre
všetky dobrovoľné hasičské zbory Košického a Prešovského kraja,
12. ročník Východoslovenskej hasičskej ligy. Táto súťaž sa vďaka podpore a ochote obecného úradu, obecného zastupiteľstva, sta-

rostu obce a samozrejme aj vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k
dielu, uskutočnila 25. septembra na futbalovom ihrisku našej obce.
Všetci zainteresovaní strávili veľa času prípravou tejto súťaže, ktorá určite urobila dobré meno obci ako aj dobrovoľnému hasičskému zboru obce. Na návštevu prišla delegácia z Maďarska a taktiež z Poľska. Prišli aj významné osobnosti dobrovoľného hasičstva na Slovensku.
Zišlo sa tu celkom 45 hasičských družstiev a každé chcelo vyhrať. Začínalo sa kategóriou žien a ako prvé sa na štart postavili naše ženy. Štart aj prvé sekundy ukazovali veľmi pekný čas, ale
člověk mieni a boh mení. Stalo sa to čo nikto nechcel. Na ľavom
prúde nebol dostatočný tlak a sekundy utekali a nadôvažok pri pohľade späť na motor nás oblial studený pot. Oblak pary neveštil
nič dobrého. Porucha motora bola dôvodom na ukončenie súťaže
pre obe naše družstvá. Bola to vec, ktorú nikto nechcel, avšak iná
možnosť nebola, až kým našim ženám ochotne nepožičali motory
družstvá z Čižatíc a z Keceroviec. Tieto motory neboli také výkonné, ale nám spravila veľkú radosť ochota súperov a možnosť pokračovať v súťaži. Chceme im povedať veľké Ďakujeme. Šance na
dobré umiestnenie padli poruchou motora, ale chuť súťažiť bola
silná. V kategórii žien na 1. mieste skončila Štrba s časom 17,87s,
ktorý bol aj rekordom sezóny, 2. skončili ženy z obce Terňa s časom 18,35s a 3. boli Kendice s časom 19,62s. Naše ženy ukončili
súťaž na 6. mieste s časom 21,35s. V kategórii mužov zvíťazil Gerlachov s celoročným rekordom 14,39s, 2. skončili hasiči z Popradu s časom 14,88s a 3. Vyšná Voľa s časom rovných 15s. My sme
sa umiestnili na 27.mieste s časom 22,50s. V závere súťaže sa starosta obce poďakoval zúčastnením a poprial im veľa ďaľších úspechov a tiež šťastný návrat domov.
Na záver súťažnej sezóny 2010 by som sa chcel poďakovať
všetkým, ktorí čo i len trošku pomohli pri organizácii súťaží a
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri činnosti a práci Dobrovoľného hasičského zboru obce počas celého roka a popriať veľa úspechov v ďaľšom živote.
Miroslav Kováč

3
Čečejovské noviny 3/2010

DNI OBCE 2010

Sviatok kultúry na prírodnom javisku
Tohtoročné Čečejovské kultúrne leto vyvrcholilo v dňoch 28.
a 29. augusta oslavami dní obce v areáli prírodného javiska.
V sobotu pred otvorením osláv starosta obce Štefan Magoči s
poslancami obecného zastupiteľstva položili veniec k pomníku padlých.
Moderátorkou programu bola Zuzana Zboraiová. Po slávnostnom príhovore starostu obce boli odovzdané ocenenia obce
na rok 2010. Z rozhodnutia obecného zastupiteľstva cena obce
za rok 2010 bola udelená MUDr. Deziderovi Šimonovi za dlhoročnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť obyvateľov obce a
Věre Turňanskej za obetavú prácu v zdravotníctve a za jej dlhoročné úsilie a ochotu pomáhať obyvateľom našej obce. Cena
PRO URBE 2010 bola udelená Dobrovoľnému hasičskému
zboru Čečejovce za vzornú propagáciu obce a šírenie jej dobrého mena a za príkladnú a obetavú pomoc pri živelných pohromách v roku 2010.
Po oficiálnej časti osláv nasledovalo operetné predstavenie
Čardášová princezná v podaní maďarského divadelného súboru zo Szigetszentmiklósu, ktoré aj napriek občasným problé-

mom s ozvučením poskytlo divákom nevšedný kultúrny zážitok. Spevákov sprevádzal Symfonický orchester z Vácu pod
taktovkou dirigenta Pála Farkasa. Po operetnom galakoncerte
nasledoval ohňostroj a sobotňajší program uzavrela diskotéka.
Druhý deň osláv v nedeľu sa začal súťažou vo varení guľáša
o cenu starostu obce za účasti 5 družstiev. Cenu starostu obce
za najchutnejší guľáš si odnieslo družstvo DHZ Čečejovce.
V priebehu nedeľného popoludnia vystúpili najprv žiaci Základnej školy s materskou školou v Čečejovciach s kultúrnymi
a súťažnými programami. Z miestnych súborov sa predstavila
spevácka skupina MO Csemadok v Čečejovciach a spevácka
skupina Klubu dôchodcov Harangó v Čečejovciach. Z hosťujúcich súborov vystúpili folklórne a spevácke skupiny MO CSEMADOK z Janíka a Veľkej Idy.
Večerné programy opäť prilákali mnoho divákov, ktorí doslova „žili“ s umelcami na javisku. Najprv vystúpil maďarský
spevák a skladateľ Rezső Soltész s večne živými šlágrami, po
ňom zabával divákov Ander z Košíc a so zaplneným javiskom
JP
sa rozlúčila skupina Drišľak.
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CIRKVI

Púť do Lúrd
V čase medzi 4. až 11. septembrom
tohto roku malo 44 katolíkov z moldavského dekanátu možnosť z Božej dobroty navštíviť 162 rokov známe pútnické miesto Lourdes, vo Francúzsku.
Našu púť sme začali rannou svätou
omšou o 4:30 v čečejovskom kostole.
Naša prvá zastávka bola Bratislava, potom cez Rakúsko a Taliansko do Monaka. Tu sme mohli obdivovať po osviežujúcom dopoludňajšom kúpaní v Stredozemnom mori známu dráhu Formuly 1. Nedeľnú svätú omšu sme slávili v podvečerných hodinách s francúzskymi katolíkmi v Nice. Prvú noc sme
strávili v hoteli v Marseille. Na druhý
deň sme pokračovali v ceste a večer
sme už obdivovali Lourdes v úžasnom
doprovode sprievodkyne Márie Ružičkovej. Tu sme mali tri milostiplné dni
na mieste zjavenia Panny Márie. Bola
tu možnosť osobnej i spoločnej modlitby, krížovej cesty, sprievodu s Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou. V každú hodinu boli sväté omše na rozličných miestach a večer známy ružencový sviečkový sprievod.
Cestou domov sme sa zastavili v
meste sv. Margity Alacoque v Paray
le Mondial, kde sme mali svätú omšu.
Ešte v ten deň sme navštívili a modlili sa v meste sv. Jána Vianneya, v Ars.
Pozreli sme si aj prekrásne miesto francúzskych Álp, La Salette, kde sa roku
1846 dvom malým pastierikom zjavi-

la Krásna Pani (Panna Mária) a dlho sa s
nimi rozprávala.
Po celonočnej a celodennej ceste domov sme vo večerných hodinách spievali
Te Deum opäť v našom kostole. Osobitné
poďakovanie patrí naším šoférom, ktorí nás bezpečne dopravili do cieľa našej

cesty. Podobne ďakujeme aj pani Priske
Kapitánovej, vedúcej cestovnej kancelárie, za zabezpečenie všetkého potrebného
pre osem krásnych dní. A napokon ďakujem za dôveru a trpezlivosť, ktorú som
od vás všetkých zakúsil, zažil.
Michal Šuško

Koncert v ranogotickom kostole
V rámci IX. ročníka Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov ARS
ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA sa
v sobotu 25. septembra v ranogotickom kostole reformovanej cirkvi v Čečejovciach predstavil štvorčlenný inštrumentálno - vokálny súbor
z Českej republiky MUSICA DOLCE (taliansky - sladká hudba). Dobovú atmosféru dávnych hradov a zámkov, kde sa táto renesančná
a baroková hudba v 16. až 18. storočí hrávala,
dokreslili historické kostýmy hudobníkov. Z repertoáru súboru bolo možné si vypočuť piesne
duchovné i svetské, milostné i pijacké. Vystúpenie hudobníkov sa stretlo s veľkým ohlasom
publika, ktoré za nevšedný hudobný zážitok odmenilo súbor MUSICA DOLCE dlhotrvajúcim
potleskom.
JP
Foto: Ján Krcho
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FUTBAL

Skončila sa jesenná časť futbalových súťaží
Jesenné výsledky

Hrací plán jarnej časti súťaže

I. trieda dospelých
Čečejovce - Byster 6:1, Zdoba - Čečejovce 1:0, Čečejovce Kokšov-Bakša 1:2, Čečejovce - Svinica 7:1, Valaliky - Čečejovce
1:0, Čečejovce - Ďurkov 1:5, Kalša - Čečejovce 4:1, Čečejovce
- Seňa 3:1, Malá Ida - Čečejovce 9:1, Čečejovce - Trstené p/H
2:0, Veľká Ida - Čečejovce 2:1, Čečejovce - Ploské 5:0, Ruskov Čečejovce 3:0, Byster - Čečejovce 0:5

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
10
9
9
6
7
6
5
5
5
3
3
3
1

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

1
3
3
3
2
5
8
7
8
9
7
8
11
9

52:14
42:18
39: 9
39:20
25:21
28:19
33:30
23:39
32:32
25:29
18:36
21:43
19:56
13:43

37
31
29
29
24
23
18
17
16
15
13
12
9
7

Žiaci II. trieda sk. B
Tatran Jasov - Čečejovce 14:0, Roma Moldava - Čečejovce 1:2,
Čečejovce - Seňa 7:1, Sokoľany - Čečejovce 2:1, Čečejovce Perín 1:2, Mokrance - Čečejovce 4:1, Čečejovce - Drienovec 1:1

Tabuľka po 7. kole - žiaci
1. Jasov
2. Drienovec
3. Perín
4. Mokrance
5. Čečejovce
6. Moldava n/B
7. Sokoľany
8. Seňa

7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
4
2
2
2
1

2
2
1
0
1
0
0
0

0
0
2
3
4
5
5
6

51: 1
41: 5
20:13
27:14
13:25
13:19
10:48
5:55

I. trieda dospelých
3. 4. 2011 15.30 Čečejovce - Zdoba
10. 4. 2011 15.30 Kokšov-Bakša - Čečejovce
17. 4. 2011 16.00 Svinica - Čečejovce
24. 4. 2011 16.00 Čečejovce - Valaliky
1. 5. 2011 16.30 Ďurkov - Čečejovce
8. 5. 2011 16.30 Čečejovce - Kalša
15. 5. 2011 16.30 Seňa - Čečejovce
22. 5. 2011 17.00 Čečejovce - Malá Ida
29. 5. 2011 17.00 Trstené p/H - Čečejovce
5. 6. 2011 17.00 Čečejovce - Veľká Ida
12. 6. 2011 17.00 Ploské - Čečejovce
19. 6. 2011 17.00 Čečejovce - Ruskov

Žiaci II. trieda sk. B
2. 4. 2011 14.00 Čečejovce - Tatran Jasov
9. 4. 2011 14.00 Čečejovce - Roma Moldava
16. 4. 2011 14.00 Seňa - Čečejovce

17
17
13
12
7
6
6
3

23. 4. 2011 14.00 Čečejovce - Sokoľany
30. 4. 2011 14.00 Perín - Čečejovce
7. 5. 2011 14.00 Čečejovce - Mokrance
14. 5. 2011 14.00 Drienovec - Čečejovce

Pozvánka na výstavu do spoločenského centra
Obec Čečejovce
Krajské osvetové stredisko v Košiciach
Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou
a Mgr. Jozef Pira
Vás srdečne pozývajú na

výstavu

výberu fotografií z medzinárodných
plenérov v období rokov 2006 – 2009
výberu fotografií Jozefa Piru
a
výstavu mikroregiónu Údolia Bodvy
Miesto výstavy: Spoločenské centrum v Čečejovciach
(bývalá materská škola)
Výstava je dostupná od 15. do 30. novembra 2010.
Pre verejnosť je výstava otvorená v nedeľu 21. novembra 2010 od 14.00 - 17.00 hod., v ostatné dni po dohode s pracovníčkami obecného úradu.
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OZNAMY

Kandidáti do komunálnych volieb 27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Čečejovciach pre voľby orgánov
samosprávy obce v zložení
Ján Ambrús (MOST-HÍD) - predseda komisie
Petronela Ambrúsová (SMER - sociálna demokracia)
Monika Bartóková (SMK-MKP)
Edita Dringušová (KDH)
Kristína Hintošová, Ing. (ĽS-HZDS)
podľa §18 a §23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do
orgánov samosprávy obce Čečejovce.

Kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva
ČEČEJOVCE

1. Anna Ambrúsová, 48 r., živnostník, MOST-HÍD
2. Jozef Ballok, 34 r., elektromechanik, SDKÚ - DS
3. Dionýz Bimbo, 39 r., súkromný podnikateľ, MOST-HÍD
4. Július Ďurčo, Ing., 53 r., predseda družstva, KDH
5. Ladislav Gaži, Ing., 55 r., živnostník, ĽS - HZDS
6. Františka Halászová, 41 r., nezamestnaná, MOST-HÍD
7. Štefan Juhász, 55 r., mechanik, SMK - MKP
8. Tibor Kozák, 61 r., súkromný podnikateľ, MOST-HÍD
9. Lukáš Macák, 18 r., študent, SDKÚ - DS
10. Štefan Magoči, 64 r., starosta, KDH
Kandidáti na starostu obce ČEČEJOVCE
11. Albert Pelegrin, 58 r., mechanik, SMK - MKP
1. Lýdia Babarcsíková, 25 r., živnostník, Slovenská národ- 12. Július Pelegrin, Ing., 56 r., SZČO, SDKÚ - DS
ná jednota
13. Gabriel Szabó Bartko, Ing., 46 r., SZČO, SDKÚ - DS
2. Ladislav Dringuš, Mgr., 41 r., učiteľ, nezávislý kandidát 14. Ladislav Šváb, 57 r., zmenový majster - dôchodca, ne3. Peter Dringuš, PhDr., 30 r., manažér v samospráve, kozávislý kandidát
alícia Sloboda a Solidarita, MOST-HÍD
15. Katarína Tamášová, 40 r., vedúca pošty, SDKÚ - DS
4. Katarína Göbl, Ing., 31 r., policajtka, nezávislý kandidát 16. Helena Toplanská, 38 r., nezamestnaná, SMER
5. Július Pelegrin, Ing., 56 r., SZČO, Slovenská demokra- 17. Ján Urbán, 57 r., rozvodový elektrikár, MOST-HÍD
tická a kresťanská únia - Demokratická strana
18. Jozef Vavrek, 49 r., súkromný podnikateľ, MOST-HÍD
6. Klára Vranaiová, PaedDr., 44 r., riaditeľ školy, nezávis- 19. Eduard Weiszer, Ing., 56 r., podnikateľ, SDKÚ - DS
lý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Výsledky referenda v našej obci
Dňa 18. septembra 2010 sledujúceho volebného obdobia? ÁNO - 413 (95,38%),
sa konalo celoštátne re- NIE - 15 (3,46%)
ferendum, na ktorom ob- 4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej repubčania mali možnosť od- liky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu
povedať voľbou ÁNO obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cealebo NIE na 6 referen- nou maximálne 40 tisíc eur? ÁNO - 388 (89,61%), NIE
dových otázok. V našej - 33 (7,62%)
obci sa z celkového poč5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej repubtu 1622 oprávnených obliky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady
čanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie referenda Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlazúčastnilo 433 občanov, čo predstavuje 26,7%-nú účasť. mentu prostredníctvom internetu? ÁNO - 302 (69,75%),
Na jednotlivé referendové otázky občania našej obce od- NIE - 115 (26,56%)
povedali nasledovne:
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej repub1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej repub- liky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej
liky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a práv- moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačonických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskyto- vého zákona? ÁNO - 349 (80,60%), NIE - 57 (13,16%)
vané Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
-OcÚÁNO - 382 (88,22%), NIE - 42 (9,70%)
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
Starosta obce Štefan Magoči ďakuje firme
ÁNO - 417 (96,30%), NIE - 12 (2,77%)
VRADOR, s.r.o. za sponzorovanie a realizáciu
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rad a Slovenskej repubvýmeny dreveného kríža nad hlavným vcholiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národdom na verejný cintorín.
nej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od na-

Poďakovanie

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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