
Zápisnica z 323. valného zhromaždenia  

Cechu  Sv.  Antona Paduanského v Kurime   

zo  dňa  05. 01. 2013. 

Zhromaždenie otvoril a viedol   mladší  cechmajster brat Andrej  Martiček .  

V úvode oboznámil  prítomných členov z programom.  

1. Zhromaždenie  začalo  oficiálnou modlitbou  ku  patrónovi  Cechu  Sv.  Antona Paduanského (ďalej 

len „Cech“) a desiatkom sv. ruženca, ktorý sa predmodlieval  brat  František  Minčak. Pokračovalo sa 

spevom vianočných kolied, ktoré viedli  bratia  Valentín  a Róbert  Repka. 

2. Stanovy Cechu prečítal  mladší cechmajster  brat Andrej Martiček, následne brat  Jozef  Hvišč  

predložil písomnú podobu  stanov   v slovenskom  jazyku, v šariščine a v šariščine  historickým typom 

písma.  

Mladší cechmajster potom prečítal  správu o činnosti a hospodárení  Cechu za rok 2012: 

- Cech asistoval pri 13  pohreboch z toho sa jeden konal  v Kožanoch  (bol to pohreb  brata  Juraja  

Martičeka, ktorý bol  členom Cechu).   

Celkové finančné vyúčtovanie: 

Príjmy:.......................................... 341,- eur   

Výdaje: ........................................ 676,- eur,  

zostatok v pokladni............................................  30,11 eur.   

3. Cechmajster Imrich  Žatkovič  oznámil účastníkom zhromaždenia, že sa ku dňu 05. 01. 2013 vzdáva  

funkcie   cechmajstra zo zdravotných dôvodov. Mladší  cechmajster  brat Andrej mu poďakoval za 

prácu,  ktorú vykonával  vo  funkcii, pričom všetci prítomní ocenili jeho  činnosť. 

K tejto problematike bola  vyhlásená voľba  nového  cechmajstra. Navrhnutý bol  brat  Tomaš  

Bolišinga. Pri hlasovaní  bolo  prítomných 52 členov  za  hlasovalo 52 členov, zdržalo sa 0 členov, proti  

bolo 0 členov. Za nového cechmajstra bol  zvolený  brat  Tomaš Bolišinga. 

4. Diskusia:  V diskusii vystúpil brat  Ján  Bartoš. Oboznámil prítomných  z postupom označenia  

hrobov  a potreby ich  identifikácie, ďalej upozornil  že kontajner,  ktorý je  v blízkosti  cintorína, slúži 

na odpad z hrobov, použité sviece a vence  a nie na odpad z likvidácie starých pomníkov, ďalej 

oboznámil prítomných, že  sa uvažuje s poplatkom za kosenie  cintorína. Zároveň upozornil  na  

lavičky pri hroboch, ktoré si  svojvoľne pozostalí  inštalujú pri  hroboch a následne sťažujú kosenie  

okolo hrobov. Každú činnosť, ktorá sa  prevádza na cintoríne, je potrebné  ohlásiť  správcovi  

cintorína, ktorým  je  Obecný úrad. Brat  Pavol  Hvišč sa informoval o spôsobe kopania  hrobov. T. č.  

je touto činnosťou poverený  pán Emil Cina a odmena je  100,- eur . Brat Emil Hricek pochválil nové 

sviece, ktoré sa používajú  pri zosnulom , brat František Minčak sa informoval, či by sa nedali také 

sviece použiť aj na oltári v Dome nádeje - bolo povedané, že  Dom nádeje spravuje  obec  



a pripomienka po konzultácii so starostom a farským úradom  bude doriešená. Brat Andrej Martiček  

pripomenul  obnovu tradícií  Cechu a oficiálne  predstavil spôsob označenia  bratov pri pohreboch  

visačkou, ktorú zrealizoval  brat Jozef Hvišč s identifikáciou a podobizňou  patróna Cechu. 

Označovanie  bratov  nápomocných pri  vykonaní pohrebných obradov bolo prítomnými bratmi  vzaté 

na vedomie a bude sa používať. Brat  Jozef  Hvišč predniesol požiadavku správcu farnosti brata 

Daniela Mišenka, aby bola rakva s telom nebohého orientovaná  tvárou k oltáru (čo je všeobecne 

uplatňovaná prax). Cech túto požiadavku zobral na vedomie a bude takto postupovať už od 

najbližšieho pohrebného obradu. Mladší  cechmajster  brat Andrej  Martiček pripomenul  vyberanie  

kvartáľov,  poďakoval prítomným za  účasť a pomoc pri obradoch a oficiálnu časť zasadnutia Cechu 

ukončil. 

Nasledovalo obvyklé pohostenie. Program valného zhromaždenia tradične  vrcholí  mohutným 

spevom obľúbených kurimských piesní, avšak v tomto roku kvôli úmrtiu pani Anny Repkovej túto časť 

programu účastníci vynechali.  

Zapísal : dňa 05.01. 2013, brat  Jozef Hvišč. 


