Základná škola s veľkým
areálom na športové aktivity.

V obci nechýba moderné multifunkčné ihrisko. FOTKY: OcÚ

Vynovená počítačová učebňa s 10 počítačmi a kopírkou.

Čechynce: život v obci skvalitňuje
mnoho úspešných investícií a projektov
Najbližšie sa v obci chystá
oslava Dňa detí na futbalovom ihrisku. V sobotu
3. júna čaká najmä deti
kopec zábavy, nebude
chýbať občerstvenie.
ČECHYNCE. Obec Čechynce (po

maďarsky Csehi) sa nachádza
10 km od Nitry. Na rozlohe takmer 600 hektárov žije vyše 1 120
obyvateľov slovenskej i maďarskej národnosti.
Najstaršie písomné zmienky
o obci pochádzajú z roku 1248,
v listinách sa zachovali dve
podoby názvu – Cheg alebo
Chey. V nasledujúcich storočiach sa pomenovanie obce obvykle používalo v tvare Csehi
alebo Csehy. Názov podobný
súčasnému slovenskému sa
prvýkrát objavil v roku 1773 ako
Cžehincze. Obec sa po spojení
s Malým Cetínom premenovala v roku 1960 na Nitrany,
v roku 1990 získala samostatnosť a opäť meno Čechynce.
Bohaté aktivity a dianie v
obci mapuje Čechynský spravodaj, ktorý v slovenčine a maďarčine vydávajú každého pol
roka. Družobnými obcami Čechyniec sú od roku 1995 obce
Királyszentistván a Vilonya v
Maďarskej republike.
Kamerový systém
kvôli bezpečnosti

Čechynce sú perspektívne sa
rozvíjajúcou obcou vo všetkých oblastiach. Koncom 90.
rokov tu vybudovali obecný
vodovod a kanalizáciu vrátane

Deň matiek v škôlke.

uzatvorenia a rekultivácie skládky pod vinohradmi úspešne
zrealizovali v rokoch 2010-2011.
Podľa slov starostu Róberta
Kupečeka v ďalších rokoch v
obci zrekonštruovali budovu
základnej a materskej školy a
vybudovali multifunkčné a
viacúčelové športové ihrisko.
Koncom roku 2014 rozbehli
projekt zberného dvora na likvidáciu biologického odpadu
rastlinného pôvodu.
Z hľadiska zvýšenia bezpečnosti došlo v roku 2015 k dobudovaniu kamerového systému. Z ministerstva vnútra SR
dostali nenávratný príspevok
zo štátneho rozpočtu SR v sume 7 000 eur, z obecných zdrojov investovali vyše 1 760 eur.
Jedenásť namontovaných pevných kamier sleduje dôležitú
križovatku ciest pri ZŠ a príjazdy do obce smerom od Nitry, Malého Cetína a Golianova,
ďalej okolie ZŠ, multifunkčné
a detské ihrisko a okolie a tiež

Tohtoročné stavanie mája.

čistených odpadových vôd. Obec sa na projekte spolupodieľala sumou takmer 5 170 eur.
Nové prepojovacie potrubie
obsahuje nielen gravitačný, ale
aj tlakový odtok. V uzáverovej
šachte sa nachádza tlakové
čerpadlo, ktoré tlačí vyčistenú
odpadovú vodu do vodného
stĺpca rieky Nitry.
„Modernizovali sme aj verejné osvetlenie. Na jeho rekonštrukciu sme z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja,
z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, dostali sumu vyše
165 655 eur, pričom obec dala zo
svojich zdrojov takmer 8 930
eur,“ predstavuje úspešné investície starosta Róbert Kupeček, ktorý na čele obce stojí
tretí rok. V roku 2015 inštalovali spolu 170 pouličných LED
svietidiel.
V obci osadili aj nové lavičky
a revitalizovali verejné priestranstvo okolo autobusovej
zastávky pred základnou školou. Nové šatne tiež v roku 2015
dostala mládež FC Čechynce.
Brigádnickou formou pomohli
pri výstavbe aj futbalisti, výbor futbalového oddielu a verní fanúšikovia.
Urobili protipovodňové
opatrenia

V obci pravidelne revitalizujú bohatú zeleň.

čističky odpadových vôd. Neskôr pri miestnom cintoríne
postavili parkovisko a vybudovali chodníky na Nitrianskej ulici. V rokoch 2005-2007
zrekonštruovali strechu a obnovili fasádu na miestnom
rímsko-katolíckom kostole.
V ďalšom období vybudovali
dve nové ulice – Eugena Gajdára a Záhradnú, a postavili tri
bytovky so 44 bytmi. Projekt

priestor okolo domu smútku,
cintorína a kostola.
Modernizovali
verejné osvetlenie

Čechynce sa v roku 2015 pustili
do zmeny riešenia prepojovacích potrubí v rámci čističky
odpadových vôd. Z Environmentálneho fondu dostali dotáciu v sume vyše 98 180 eur za
účelom zlepšenia odtoku vy-

Aj v rok 2016 boli Čechynce
úspešné v realizácii mnohých
projektov, ktoré skvalitňujú
život v obci. Z vlastných zdrojov zrenovovali prístrešok pri
vchode do miestnej pošty, v
dome smútku vybudovali sociálnu miestnosť a v cintoríne
osadili nové lampy verejného
osvetlenia.
„V cintoríne sme tiež zriadili
nové odpadové hospodárstvo
so separovaním zberu, ktoré je
pod dohľadom kamerového
systému obce,“ pokračuje Róbert Kupeček. „Urobili sme aj
prípravné elektroinštalačné
práce kvôli osvetleniu Lurd-

skej jaskyne v areáli cintorína,
samotné osvetlenie brigádnicky inštalovali S. Leško a R.
Šimončík.“
V spolupráci s Okresným úradom Nitra – odborom krízového riadenia zmapovali úseky ciest v svojom katastri, ktoré bývajú pravidelne zaplavené od prívalových dažďov. Ide
o cesty tretej triedy v úsekoch
medzi obcami Veľké Janíkovce, Malý Cetín, Golianovo a
Čechynce. Na základe toho

rie v sociálnych zariadeniach.
„Kompletne sme zrekonštruovali učebňu informačnokomunikačných technológií,
vymenili sme podlahovú krytinu, vymaľovali, vymenili
dvere, nakúpili nový nábytok,
počítače, novú laserovú tlačiareň a kopírku. Vynovili sme aj
čitateľský kútik – pribudli v
ňom nové policové regály, pohodlné sedacie vaky pre deti
a nové knižky v slovenskom
i maďarskom jazyku. Do škol-

Realizácia protipovodňových opatrení.

vlani v Čechynciach zrealizovali protipovodňové opatrenia
– vyčistili obecné vodné kanály, priekopy a rigoly.
V Čechynciach myslia aj na
ľudí, ktorí sú v núdzi. Obec bola nápomocná dobrovoľníkom
miestneho spolku SČK Čechynce, ktorí v rámci I. a II.
etapy potravinovej pomoci
rozdali potraviny, oblečenie a
iné predmety osobnej potreby.
Podporia aj kultúru,
cestovný ruch a šport

Aj v tomto roku v obci vyčlenili a investovali financie na
zveľadenie vlastných objektov. Obnovili areál a budovy
materskej a základnej školy aj
školskú jedáleň s kuchyňou.
V základnej škole vymenili
nábytok v triedach, šatníkové
skrine na chodbách, dali novú
podlahovú krytinu na schodoch a nové umývadlá a baté-

ského klubu detí sme kúpili
nové stavebnice, konštrukčné
a spoločenské hry,“ doplnil
starosta.
Obec v tomto roku požiadala
o nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho
fondu na rekonštrukciu a modernizáciu budovy bývalej materskej školy pod názvom CVČ
Čechynce. Čaká ju tiež modernizácia vysielacieho centra
obecného rozhlasu, na ktorú
dostali 8 280 eur ako nenávratný finančný príspevok z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja pre implementáciu
stratégie CLLD. Namontujú
osem bezdrôtových hlásičov
v lokalitách Krátke a Pažiť a 18
reproduktorov na stĺpy verejného osvetlenia.
V rámci prevencie kriminality obec plánuje dobudovanie
kamerového systému v piatich nových lokalitách – požia-

dali preto o dotáciu z ministerstva vnútra SR.
Z Environmentálneho fondu
obci schválili dotáciu vo výške
40-tisíc eur na dobudovanie
druhej etapy čističky odpadových vôd. Obec sa bude spolupodieľať sumou vyše 2 105 eur.
„Chystáme sa tiež revitalizovať okolie bytoviek. V rámci
Programu obnovy dediny z
ministerstva životného prostredia nám schválili dotáciu 5tisíc eur. Spolu s vlastnými
zdrojmi vo výške 264 eur financie použijeme na 1. etapu
tohto projektu,“ hovorí opäť
starosta Róbert Kupeček.
„Z rozpočtu NSK máme
schválených 700 eur na podporu kultúry – na projekty Posedenie s dôchodcami a výstavu historických fotografií obce, a 750 eur na podporu 8. ročníka Putovného pohára starostu obce v malom futbale.
Úspešný bol aj projekt rozvoja
cestovného ruchu Vitajte v
Čechynciach – Každá obec je
jedinečná – bola nám schvále-

Montovanie kamerového
systému na budovu školy.

ná dotácia 1 046 eur.“
V areáli materskej školy by
malo vzniknúť nové detské ihrisko, obec si preto podá žiadosť o nenávratný finančný
príspevok z dotácie Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu.
V Čechynciach funguje niekoľko spoločenských, záujmových a športových organizácií,
ktoré sa spolu s obcou podieľajú na organizácii mnohých
úspešných podujatí. Občania
sa stretávajú napríklad na rôznych tematických výstavách,
podujatiach s hudbou, na plesoch, posedeniach seniorov,
stavaní mája, oslave Dňa matiek a mnohých ďalších. Najbližšie sa v obci chystá oslava
Dňa detí na futbalovom ihrisku, ktorá bude v sobotu 3. júna. Najmä deti čaká kopec zábavy, nebude chýbať občerstvenie.
(ČE)

