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ročník 13,  číslo1                                                                                                                        december 2011 

Obecný kalendár 2011 
Január 

• pohreb mons. arcibiskupa Jána Bukovského 
• 23. a 24. januára v spoločenstve v Cerovej v rámci príprav na oslavy 1150. výročia 
príchodu sv. vierozvescov Cyrila a Metoda sa konal obrad prijatia a uctievania relikvií 
svätého Cyrila.  

Február 
• karneval detí MŠ a ZŠ a ples rodičov a priateľov školy 

Marec 
• začiatok prác na projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia  
• podanie projektu „Rekonštrukcia autobusovej zastávky a priľahlého priestoru (1. 

časť)“ z operačného programu Rozvoj vidieka opatrenie 3.4.2. v hodnote 
26.902,72 € 

• výberové konanie na dodávateľa prác „Cesta pod školou“ (4 cenové ponuky) 
    1. Alpine Slovakia, spol. s r.o., Bratislava - celková cena        
  95.516,52 € - víťazná ponuka 
    2. CS, spol. s r.o., Trnava - celková cena   103.054,02 € 
    3. Ing. Ján Pagerka, Cestné komunikácie, Senica - celková cena      
  108.874,00 € 
    4. Komunikácie Cífer, Cífer - celková cena   118.222,60 € 

Apríl  
• ukončenie prác na projekte zníženia energetických strát budov základnej školy, 

jedálne s materskou školou a telocvične  
  Máj  

• ukončenie prác na projekte hasičská stanica - prestavba a prístavba,  v celkovej 
hodnote 296.742,84 € 

• začiatok celoslovenského sčítania ľudu, domov a bytov 
• deň matiek  
 

pokračovanie na 2. strane  
 

 
 
 
 

 
 

Také sú Vianoce...  
 
 
 Opäť 
sú tu Vianoce, 
najkrajšie dni 
v roku, ľudí sa 
zmocňuje 
vianočná nálada, 
pokoj, láska. 
Sme v čase 
adventu, tak 
trochu sa stávame lepšími, milšími, 
oživujeme tradíciu našich predkov. 
Také sú Vianoce...   
 Hľadanie vhodných darčekov, 
zhon za nákupmi, zabezpečenie bohatého 
vianočného stola, upratovanie, pečenie, 
varenie. Vôňa Vianoc preplnená vôňou 
medovníkov, ihličím, mandaríniek... 
Také sú Vianoce... 
 Nemali by sme zabudnúť, že 
tieto dni sa pominú, v novom roku 
nastane opäť zhon, pracovné i úplne 
normálne povinnosti. Preto by sme si 
mali skúsiť dať novoročné predsavzatie, 
že budeme lepšími, milšími po celý 
nadchádzajúci rok. Nemožno však 
zabudnúť na mnohých ľudí bez práce, 
nezamestnaných, starších ľudí 
odkázaných na pomoc svojich 
najbližších, chorých, tých, ktorí si musia 
spočítať, čo si budú môcť dovoliť, s čím 
sa budú musieť uskromniť a čo si budú 

musieť odoprieť.  
Také sú Vianoce... 
 Dokážeme sa 
poďakovať aj za tú 
najmenšiu pomoc, za prácu, 
ktorú vykonávali niečie 
ruky pre nás, naše deti 
a rodičov. Dokážme sa tešiť 
z maličkostí. Z každého 
úprimého úsmevu. Včas 
podanej ruky. 
Pretože aj také sú Vianoce.  
Preto majme Vianoce každý 
deň viac a viac aj v roku 
nadchádzajúcom. 

 
Krásne Vianoce           

Noviny pre Cerovú, Lieskové a Rozbehy 
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Jún 

• ukončenie sčítania ľudu, domov a bytov. Počet obyvateľov pri sčítaní bol 1186 
• podanie projektu „Rekonštrukcia autobusovej zastávky a priľahlého priestranstva 

(2. časť)“ z operačného programu Rozvoj vidieka opatrenie 3.4.1. v hodnote 
19.080,94 € 

• zapojenie žiakov ZŠ do akcie „Vyčisti si svoju obec“     
Júl 

• Cyrilo-metodský deň, svätú omšu celebroval Ján Palúch. V kultúrnom programe 
vystúpili deti ZŠ a MŠ, svoj program predstavila kultúrna skupina Gbelan. Zabaviť 
nás prišla i country skupina Chalabend z Modry. Deti sa vyšantili na trampolíne, 
skákacom hrade, pobavilo ich i maľovanie na tvár. Obzreli si vojenskú i hasičskú 
techniku. O občerstvenie sa postarali naši hasiči. Napriek tomu, že nás počasie na 
začiatku podujetia skúšalo, účasť bola veľmi pekná a z toho podujatia sa stala 
tradícia, čomu sa veľmi teší 87-ročný pán farár Jankeje, ktorý prišiel s touto 
myšlienkou.  

• Začiatok stavebných prác na ceste pod školou. Prácu realizovala firma Alpine 
Slovakia, spol. s r.o., Bratislava 

August 
• stretnutie 60 a 65-ročných jubilantov, stretnutia sa zúčastnilo 15 jubilantov a 9 

rodinných príslušníkov 
• skrášľovanie hradu Korlátko katolíckou mládežou Smotrbi spolu s vedúcim 

Jankom 
• ukončenie prác cesty pod školou, hodnota diela 98.984,- €  
• podanie projektu „Stretnutie pod Korlátkom - aktívne v každom veku“ z programu 

„Európa pre občanov“, hodnota projektu 11.000,- €    
September 

• v mesiaci september našu farnosť opustil páter Ján Palúch, ktorý bol povolaný 
naďalej vykonávať Božie služby na Kalvárii v Nitre. Páter Ján u nás odslúžil 9 
rokov. Aj touto cestou by sme mu chceli poďakovať za všetko, čo pre našu farnosť 
za tie roky urobil. Vystriedal ho nový páter, rodák z Hladovky, Dušan Šimala. 
Obom kňazom želáme veľa zdaru, dobrých farníkov a veríme, že na pôsobenie 
v Cerovej budú obidvaja spomínať len v dobrom.          

• stretnutie 50-ročných jubilantov, stretnutia sa zúčastnilo 27 jubilantov a 10 
rodinných príslušníkov. Pozvanie prijala i triedna učiteľka Vierka Žideková. 

 
 
 
 
 

Október  
• 12. ročník Majstrovstiev sveta 

v púšťaní šarkanov  
• zomrela najstaršia sestrička 

v Charitnom domove sr. Iveta, 
ktorá sa dožila 99 rokov a 25 
dní 

• stretnutie dôchodcov pri 
príležitosti mesiaca úcty 
k starším. Seniorov v príhovore 
pozdravil starosta obce. 
Kultúrny program pripravili 
deti MŠ a základnej školy. 
Hosťom stretnutia bol Marián 
Bango s manželkou  Alexan-
drou.  

• brigáda skautov na zrúcanine 
hradu Korlátko  

November  
• Futbalový klub Cerová uspo-

riadal katarínsku diskotéku 
• návšteva najstaršieho občana 

v obci p. Ondreja Janáka pri 
príležitosti 95. narodenín  

• podanie projektu „Miestna 
komunikácia pod školou“  

 z operačného programu 
 „Rozvoj vidieka“ (projekt je už 
 zrealizovaný)  

December  
• vianočná výzdoba 
• tradičná predvianočná návšteva 

starostu a pani Jánošovej u 80 
a 85-ročných a starších obča- 
nov  

Napísali o nás 
 

V obci Cerová sa 
ani počas krízy 
rozvoj nezastavil  
 
Tri veľké projekty vďaka eurofondom 
Končiaci sa rok 2011 bol pre mnohé 
samosprávy náročný, finančná kríza 
ich totiž prinútila okresať výdavky 
a pozastaviť realizáciu rozvojových 
zámerov. Neplatí to však v obci 
Cerová, kde úspešne dokončili tri 
veľké projekty a ďalšie pripravujú.    
Prvým veľkým projektom, ktorý 
skvalitní život v obci, bola rekonštrukcia 
verejného osvetlenia. Príspevok vo výške 
253 127,90 € obec získala z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, z programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast, pričom výsledkom projektu by malo 
byť nielen modernejšie, ale 
predovšetkým úspornejšie osvetlenie 
obce. Úsporu nákladov samosprávy 
prinesie aj druhý zrealizovaný projekt – 
rekonštrukcia základnej školy. Obec na 
ňu z grantovej dohody ,,Energetická 

efektívnosť vo verejných budovách“ 
získala dotáciu 370 tisíc eur a projekt 
zahŕňal výmenu okien a dverí, zateplenie 
budovy, realizáciu nových fasád, revíziu 
plynových zariadení a výmenu sve-  
telných zdrojov. S prácami sa začalo na 
jeseň minulého roka a celý projekt 
hradila Slovenská energetická a inovačná 
agentúra Bratislava. Napokon tretím 
veľkým projektom, dokončeným v tomto 
roku, bola rekonštrukcia a prístavba 
hasičskej stanice. Projekt bol realizovaný 
v rámci Regionálneho operačného 
programu Regenerácia sídiel a obec naň 
získala dotáciu vo výške 249 991,89 €. 
Hoci je hasičská stanica už vynovená 
a hasiči ju využívajú, slávnostne 
odovzdaná do užívania zatiaľ nebola. 
,,Chceme tak urobiť v budúcom roku, 
kedy náš hasičský zbor oslavuje sté 
výročie svojho založenia. Verím, že 
dovtedy sa nám podarí získať i nejaké 
nové vybavenie stanice,“ uviedol pre 
Záhorák starosta Cerovej Vladimír Jánoš. 
Okrem projektov, financovaných 
z prostriedkov EÚ,  realizuje obec 
Cerová aj menšie projekty hradené 
z iných zdrojov. Z vlastných  prostried-
kov sa jej podarilo vybudovať cestu pod 
školou v hodnote 98 984 € a teraz čaká 
na schválenie čiastočnej refundácie 
nákladov programu Rozvoja vidieka 

MAS Podhoran. V rámci tohto programu 
už má schválený projekt výstavby 
verejného multifunkčného ihriska 
v hodnote 66 316,16 € a čaká na 
schválenie projektu rekonštrukcie 
autobusovej zastávky a priľahlého 
verejného priestranstva v hodnote 
45 983,66 €.  Žiadosť o poskytnutie 
dotácie smerovala z Cerovej aj priamo do 
Bruselu. V budúcom roku totiž obec 
plánuje v rámci projektu Európa pre 
občanov zorganizovať stretnutie pod 
Korlátkom so zameraním na aktívny 
pohyb v každom veku. Podujatie nebude 
v obci ojedinelým. Úspešnou 
každoročnou akciou sú Cyrilo-metodské 
dni, ktorých program okrem svätej omše 
pozostáva i z kultúrnych vystúpení 
a množstva atrakcií pre deti,  
Majstrovstvá v púšťaní šarkanov, ktoré 
každý rok na jeseň prilákajú do obce 
desiatky rodín s deťmi nielen z regiónu, 
a stretnutia 50, 60 a 65-ročných občanov 
a rodákov obce, ktoré Cerová organizuje 
už štrnásť rokov. Snaha o skvalitňovanie 
života občanov je základnou filozofiou 
samosprávy. Že sa to darí, dokazuje aj 
viacero prisťahovaných mladých rodín, 
pre ktoré sa obec Cerová stala novým 
domovom.  

M. Kovaríková 
Prevzaté zo Záhoráka 
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Budapešť  
– tip na víkend 

Tentokrát nás na našich 
cestovateľských potulkách rýchlik 
Hungaria dopravil do najväčšieho kúpeľ- 
ného mesta v Európe – Budapešti, do 
ktorého sa vlakom z Cerovej dostanete za 
4 hodiny, vrátane prestupu v Kútoch. 
Hneď po príchode nás upútala budova 
najväčšej železničnej stanice v Budapešti 
- Keleti, odkiaľ sa dá metrom alebo 
trolejbusom č. 73 dostať priamo do 
historického centra mesta, hodinový 
lístok platí na všetky druhy mestskej 
dopravy a stojí 350 forintov. Budapešť 
patrí medzi najkrajšie hlavné mestá 
postavené na Dunaji, má rozlohu 525 
km2, 1 800 000 obyvateľov, leží na 
oboch brehoch rieky a vznikla spojením 
kedysi troch samostatných častí Budína, 
Starého Budína a Pešti.  Prehliadku 
mesta sme začali bazilikou svätého 
Štefana, ktorá je najväčším rímsko-

katolíckym chrámom v Maďarsku, do 
ktorého sa zmestí až 7 000 ľudí. Chrám                         
je zasvätený kráľovi Štefanovi I, ktorý 
v krajine ako prvý panovník začal šíriť 
kresťanstvo. Bazilika je vysoká 96 
metrov, čo má aj svoj historický význam, 
výška chrámu pripomína príchod 
staromaďarských kmeňov do Panónskej 
kotliny v roku 896, rovnakú výšku má aj 
budova maďarského parlamentu.           

Je postavená v neoklasicom štýle a jej 
interiér má tvar gréckeho kríža. Bazilika 
bola považovaná za tak pevnú, že počas 
druhej svetovej vojny tu boli uložené 
dôležité dokumenty a umelecké diela. 
Napriek tomu kupola vyhorela a po 
vojne musela byť znovu 
reštaurovaná. Kúsok od námestia 
svätého Štefana, ktoré tvorí okolie 
baziliky je námestie Vörösmárty 
tér, ktoré sa v čase adventu premení 
na typickú maďarskú dedinku s 
drevenými domčekmi s vianočnou                 
a typickou ľudovou výzdobou s 
ponukou umeleckých predmetov, 
tradičných maďarských výrobkov a 
kulinárskych špecialít  ako sú 
maďarské klobásy, sušené 
papričky, mliečne výrobky alebo 
med. Gurmáni neodolajú voňavým 
maďarským špecialitám (langoše, 
pagáče, či rôzne minútky pripravované 
na grile), sladkým koláčom a štrúdľam, 
varenému vínu, pálenke a iným 
dobrotám.Vianočné trhy v tomto meste 
boli zaradené medzi 10 najkrajších v 
rámci celého sveta, takže sa určite oplatí 
navštíviť ich. Našou ďalšou zastávkou na 
potulkách Pešťou je najkrajšia budova 
v meste – maďarský parlament postavený 
podľa projektu profesora Imre Steindla, 
ktorý sa pri tvorbe projektu nechal 
inšpirovať už skôr vybudovaným 
anglickým parlamentom a bohužiaľ 3 
týždne pred oficiálnym odovzdaním 
budovy zomrel. V pracovných dňoch sa 
tu o 10.00 a 14.00 hod. koná prehliadka 
interiéru s anglicky hovoriacim 
sprievodcom. Stačí, ak v pokladni č. 10 
ukážete občiansky preukaz, čím 
preukážete, že ste občanom EÚ a lístok 
na vstup do budovy parlamentu máte 
zadarmo. V čase svojho vzniku na konci 
19. storočia patrila budova 
k najmodernejším v celej Európe. Mala 
elektrické osvetlenie, výťahy, centrálne 
vykurovanie a dokonca aj klimatizáciu, 
v parku pred budovou sú vybudované 
špeciálne studne, do ktorých sa sypal ľad 
a chlad z neho sa za pomoci špeciálnych 
zariadení tej doby privádzal až do 
rokovacích sál. Na stavbe maďarského 
parlamentu sa podieľali aj slovenskí 
murári a majstri, hlavne z Liptova. 
V Prahe strážia kľúče od hradnej 
miestnosti s korunovačnými klenotmi 
siedmi rôzni ľudia a verejnosť                   
má možnosť vidieť ich iba pri zvláštnych 
príležitostiach, v Budapešti sa uhorské 
korunovačné klenoty, ktorým dominuje 
svätoštefanská koruna nachádzajú                           
v centrálnej miestnosti pod kopulou 
parlamentu. Budapešť je tiež známa ako 
mesto mostov a ostrovov na Dunaji. 
Najznámejším z nich – Reťazovým 
mostom prechádzame z Pešti do Budína. 
Charakteristické sú preň masívne oblúky 
a levie sochy. Historickou hrebienkovou 
lanovkou sa vyvážame na Hradný vrh, 
kde si prezrieme nádvorie Maďarskej 

národnej galérie, kedysi kráľovský palác, 
ktorý bol celých 700 rokov sídlom 
maďarských kráľov a svižným tempom 
pokračujeme k Rybárskej bašte. 
Rybárska bašta pripomína rozprávkový 

zámok a do celého 
historického rázu 
mesta akoby svojou 
architektúrou ani 
nepatrila. Bola 
postavená v roku 
1901 z bieleho 
pieskovca ako 
vyhliadková terasa 
a podľa údajov 

z turistického 
sprievodcu je to 
najvyhľadávanejšia 

pamiatka v meste. 
Hneď za Rybárskou 
baštou sa týči 

Matyášov chrám, ktorý bol dejiskom 
rôznych korunovácií a kráľovských 
svadieb. Vo veku 14 rokov tu bol 
korunovaný Matej Korvín a neskôr aj 
František Jozef I., ktorého manželkou 
bola Alžbeta, známa pod prezývkou Sisi. 
Zaujímavosťou je, že chrám bol v roku 
1541 zmenený na mešitu, čo dokazujú 
maľby v podobe výjavov z koránu, ktoré 
sa na stenách chrámu zachovali do 
dnešných čias. Druhý deň strávený 
v tomto meste patril oddychu, keďže 
Budapešť sa nachádza na geologickom 
zlome, tak na povrch zeme tu vyviera 
120 prameňov, pričom niektoré kúpele sa 
zachovali ešte z čias Osmanskej ríše. My 
sme si zvolili Szechényho kúpele 
považované za najväčší kúpeľný 
komplex v Európe. Neobaroková budova 
kúpeľov ukrýva množstvo bazénov 
s minerálnymi vodami rôznych teplôt. 
Bazény na plávanie a veľký oddychový 
bazén s teplotou vody 34 stupňov nájdete 
aj v exteriéri komplexu. Okrem toho sú 
tu samozrejme aj všetky druhy sáun 
a bazény určené na cvičenie vodného 
aerobiku. Lístky do týchto kúpeľov 
určených najmä na preliečenie kĺbov 
a pohybového ústrojenstva kúpite priamo 
na mieste alebo v ktorejkoľvek z agentúr 
v meste, kde turistom ponúkajú rôzne 
zľavy, celodenný lístok do kúpeľov Vás 
vyjde 11 euro. Z bohatej ponuky 
kúpeľných miest si máte možnosť vybrať 
napríklad aj kúpele Gellért alebo 
Kráľovské kúpele a iné. Samozrejme, že 
článok opisuje iba torzo zo zaujímavostí, 
ktoré nám Budapešť ponúka, za zmienku 
určite stojí aj známa budapeštianska 
tržnica, na ktorej nájdete pulty Maďar- 
ských obchodníkov prehýbajúce sa 
ukážkovou zeleninou, ovocím alebo 
mäsom a mliečnymi výrobkami  a rov- 
nako tiež ďalšie historické pamiatky ako 
Citadela, kostol svätej Alžbety či 
Námestie hrdinov. Návšteva susedného 
hlavného mesta určite stojí za to a bola 
by chyba aspoň raz za život sa tam 
nevybrať !       
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Odišla na večnosť  
 
 Sestru Nazáriu na Cerovej asi 
poznal každý. Naposledy sme sa spolu 
stretli v Charitnom domove 17. 
septembra, kde sestričky usporiadali 
duchovnú akadémiu, na ktorú pozvali aj 
Cerovčanov. To bola ešte plná elánu, 
sťažovala sa len na neposlušnú nohu. 
A hneď mala na „richtárka“, ako 
nazývala nášho starostu pár rád, 
rozkazov a príkazov. Spolu sme sa 
porozprávali o veciach vážnych, 
rodinných, pracovných, ale aj tak sme 
nakoniec všetko obrátili na „srandu“. 
 O tri týždne neskôr smutný 
telefonát od sestry Aleny nám oznámil, 
že Nazárka nešťastne spadla a vo veľmi 
vážnom stave čaká na operáciu 
v Bratislave. Napriek vážnemu stavu sa 
nám nechcelo veriť, že jej pozemský 
život končí. Svojimi modlitbami sme 
vyprosovali jej uzdravenie. Ale z vôle 
Najvyššieho odišla dňa 10. októbra 2011 
do večnosti v 79. roku života a 58. roku 
svätej profesii. Dňa 15. októbra sme ju 
spolu s kňazmi, sestričkami, rodinou 
a príbuznými odprevadili na lieskovský 
cintorín.  
 Pred svätou omšou za zosnulú 
sr. Nazáriu Provinciálna predstavená 
predniesla nekrológ, z ktorého sa podrob- 
ne dozviete o živote sestry Nazárie: 
Sr. Nazária vstúpila do Inštitútu 
milosrdných sestier Svätého kríža v roku 
1948 v Podunajských Biskupiciach. Ako 
kandidátka a postulantka pracovala 
v nemocnici v Humennom a v Bratislave. 
Po štátnom zásahu proti reholiam 
v päťdesiatych rokoch bola prinútená so 
kupinou sestier odísť do sústreďovacieho 
Charitného domova v Sládečkovciach. 
Odtiaľ 12. decembra 1952 spolu 
s ostatnými sestrami bola prevezená do 
severozápadných Čiech do továrne na 
spracovanie vlny v Nejdeku. Sestry boli 
ubytované 4 km od továrne a túto cestu 
museli denne prejsť pešo v zime či lete. 
Museli sa zmieriť s tým, že sú 
vyhnancami bez práv a možnosti brániť 
sa  proti násiliu. Trpezlivo znášali svoj 
údel. Všetky krivdy a bezprávia páchané 
na nich prinášali ako obetu pre dobro 
Cirkvi.  
Sr. Nazáriu nič neodradilo od jej zámeru 
zasvätiť svoj život Bohu. Ani ťažké 
životné a pracovné podmienky ani 
represálie vedené štátnymi orgánmi voči 
reholiam a Cirkvi. Pri hluku strojov a pri 
náročnej práci sa pripravovala na svoj 
veľký deň, kedy 4. januára 1953 spolu 
s ostatnými sestrami tajne zložila svoje 
prvé sväté sľuby. Sr. Nazária pracovala 
v továrni sedem rokov. Veľká viera, 
dôvera v Boha, modlitba, spolupatričnosť 
a vernosť spolusestier pomáhali jej 
s radostným srdcom zdolať túto ťažkú 
skúšku.  
Rok 1958 zaznamenal pre slovenské  
sestry Svätého kríža v Čechách zmenu. 

Presúvali ich z tovární do ústavov pre 
mentálne retardované deti a do domovov 
dôchodcov. V roku 1959 prišla sr. 
Nazária do domova dôchodcov 
v Košatkách, kde sa starala o starých 
a chorých ľudí. V roku 1969 smerovali 
jej kroky na ceste nasledovania Krista do 
ÚSS pre ženy a dievčatá v Slávnici. 
V dobe politického odmäku ožila nová 
nádej pre rehoľný život. Sestry sa po 20 
rokoch putovania po Čechách a Morave 
mohli vrátiť na Slovensko, ale nemali 
kde, lebo ich provinciálny dom 
v Podunajských Biskupiciach bol 
zoštátnený. V roku 1969 dostali možnosť 
opraviť si a prebudovať budovu 
cerovského schátralého kaštieľa na 
charitný domov pre sestry. Medzi 
prvými, ktoré sa nasadili pre túto ťažkú 
prácu bola aj sr. Nazária. Plných desať 
rokov sa tento objekt opravoval, 
rozširoval, nadstavoval. Sr. Nazária bola 
dušou tohto domu, do tejto práce vložila 
všetky svoje schopnosti a sily. Spolu so 
sestrami  z  rôznych  komunít  otĺkali  z  
popraskaných  stien maltu, zaškrabovali 
farbu z okien, vyvážali sutinu  a nepot- 
rebný materiál a tak pomáhali pri 
stavebných prácach premieňali tento dom 
na domov pre staré a choré sestry. Veľkú 
pomoc a podporu pri rekonštrukcii tohto 
domu sestry pocítili aj od miestnych 
obyvateľov Cerovej, s ktorými zvlášť sr. 
Nazária nadviazala úzky vzťah. Osobne 
poznala osudy mnohých rodín, 
podporovala ich svojim záujmom o nich, 
pomáhala radou, modlitbou i obetou. 
Veľkodušne sa nasadila pre službu 
farského spoločenstva a dlhé roky v ňom 
slúžila ako kostolníčka. Bola veľkou 
oporou a pomocou aj miestneho kňaza 
pátra Krescensa, z rehole františkánov 
a obetavo mu slúžila až do jeho smrti. Jej 
láskyplnú starostlivosť a obetavosť 
pociťovali aj jej príbuzní, pre ktorých 
bola veľkou pomocou i oporou.  
Na Cerovej strávila sr. Nazária, vo 
vernosti našej charizme v duchu obetavej 
a slúžiacej lásky a vo svedectve 
františkánskej chudoby a jednoduchosti, 
viac ako 40 rokov svojho zasväteného 
života. Mala rada všetky sestry a nejedna 
mladá sestra jej vďačila za múdre životné 
usmernenia. V modlitbe odovzdávala 
všetky svoje úmysly Pánovi a v dôvere 
v jeho pomoc prijímala aj svoju starobu 
a chorobu.  
Vo štvrtok, 6. októbra 2011 skoro ráno 
spadla a na následky úrazu musela byť 
urgentne operovaná na Neurochirurgickej 
klinike v Bratislave. Tu sa ukázalo, že 
vážnosť poranenia hlavy nebola 
zlučiteľná s ďalším životom.  
O niekoľko dní, 10. októbra 2011 o 12.15 
hod. si ju pozval Pán, aby bola navždy 
s ním a prežívala jeho dobrodenia 
v krajine žijúcich.       
  
 

Zomrel arcibiskup 
Mons. Ján 
Bukovský  
 

Zomrel prvý  Slovák, 
ktorý bol nunciom 
 
            Každoročne sme si s naším 
vzácnym rodákom arcibiskupom Jánom 
Bukovským vymieňali  veľkonočné 
a vianočné pozdravy. Ten náš  minulo-
ročný ostal  neprečítaný. Z ďalekej 
Ameriky k nám dorazila smutná správa. 
Náš rodák dňa 18. decembra 2010 po 
ťažkej chorobe zomrel v Misijnom dome  
Spoločnosti  Božieho slova v  Techny 
v USA.  
      Bol prvým nunciom, ktorý sa narodil 
na Slovensku a tiež bol prvým nunciom 
v Moskve. 
      Ján Bukovský sa narodil 18. januára 
1924 v Cerovej.  
      V čase 2. svetovej vojny vykonal 
noviciát a zložil prvé rehoľné sľuby 
v Nitre u Misionárov Božieho slova na 
Zobore. V roku 1945 maturoval 
v Bratislave a nasledovali dva roky 
scholastickej filozofie. V roku 1947 ho 
cirkev vyslala do medzinárodného 
strediska v Techny v Chicagu na 
teologické štúdiá, kde ho 3. decembra 
1950 vysvätili za kňaza. 
      Po vysviacke študoval na Katolíckej 
Univerzite vo Washingtone, kde získal 
licenciát z teológie a odborné znalosti 
z gréčtiny a hebrejčiny. 
      Bol profesorom Sv. písma 
v Misijnom seminári v Techny a v roku 
1954 a 1956 poslucháčom Pápežského 
biblického ústavu v Ríme, kde dosiahol 
licenciát v exegéze. 
      Od roku 1968 pracoval príležitostne 
ako tlmočník delegácie Svätej stolice na 
vyjednávaniach so zástupcami ČSSR. 
V roku 1973 nastúpil na štátny 
sekretariát a v Rade pre mimoriadne 
cirkevné veci postupne prebral Oddelenie 
pre ČSSR, Maďarsko, Rumunsko, 
Bulharsko a Albánsko. 
      Od roku 1989 sa dostal medzi elitu 
Vatikánskej diplomacie. Bol blízkym 
spolupracovníkom Svätého otca. V roku 
1990 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval 
za pápežského nuncia v Rumunsku. 
Biskupskú konsekráciu mu udelil 13. 
októbra 1990 v bazilike sv. Petra v Ríme 
kardinál Agostíno Casaroli. Od roku 
1994 do začiatku roka 2000 bol 
apoštolským nunciom v Moskve. 
      Ako znalca a odborníka ho 
niekoľkokrát vyslali s citlivými misiami 
aj do bývalého Československa. 
      Keď  dosiahol vek 75 rokov, opustil 
tento skúsený diplomat služby Svätej 
stolice.  

pokračovanie na 5. strane 
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Ako člen Božieho slova žil arcibiskup 
v Misijnom dome v Mödlingu vo Viedni. 
Tu žil do roku 2006 a zvyšné roky prežil 
v Misijnom dome Spoločnosti Božieho 
slova v Techny. 
      Často a rád navštevoval aj z ďalekej 
Ameriky svoju rodnú obec. Vždy 
odslúžil v cerovskom kostolíku svätú 
omšu a dvakrát celebroval svätú omšu 
počas Cyrilo-metodských dní. 

      Nezabudol sa zastaviť ani na 
obecnom úrade a srdečne sa s nami 
porozprávať. Zaujímalo ho, čo sa 
vybudovalo a čo je nové doma. Na takéto 
stretnutia sa nezabúda. Naposledy sme sa 
stretli s našim rodákom v roku 2009. To 
sme ešte netušili, že to bude naše 
posledné stretnutie, posledné objatie od 
tohto vzácneho a veľkého človeka. 
      Dňa 18. decembra 2010 po ťažkej 
chorobe zomrel v Techny v USA o 7hod. 

miestneho času. Zádušnú svätú omšu 
v USA celebroval kardinál Chicoga 
Francis George dňa 22. decembra 2010. 
      Telo zosnulého arcibiskupa bolo 
prevezené  na Slovensko. Zádušná svätá  
omša a pohreb arcibiskupa Mons. Jána 
Bukovského bol 3. januára 2011 
o 11hod. v kostole  Nanebovzatia Panny 
Márie v Nitre na Kalvárii. Telesné 
pozostatky zosnulého arcibiskupa 
Bukovského spočinú v krypte kostola.  

 
 
 

Pozdrav z Kuby 
 

Páter Lukáš Mizerák, rodák z Lúčky, 
prišiel minulý rok do našej farnosti na 
svoje prvé pôsobisko. 26. februára 
2011 odišiel na misie do Mexika 
a v súčasnosti pôsobí na Kube. 
Poprosili sme Lukáša, aby sa s nami 
podelil o svoje misionárske zážitky.  
Na jeho ťažkej ceste mu prajeme veľa 
síl, zdravia a Božieho požehnania.      
 

„ My dávame z toho, 
čo máme, nie z toho, 

čo sa nám zvýši!“ 
 

 
 
Ďakujem za pozdravy a tiež 

nezabúdam. Veď na svoje prvé 
pôsobisko sa len tak ľahko zabudnúť 
nedá, hlavne ak tam človek prežije aj 
niečo veľmi pekné s ľuďmi a ja som mal 
tú možnosť či skôr milosť, prežiť toho až  
- až, za čo vám všetkým veľmi pekne 
ďakujem. 
 Často sa mysľou vraciam do 
Cerovej. Viac práve v tomto čase, keď sa 
blížia Vianoce, a ako som tam takto pred 
rokom mohol byť. Sneh, zima a tá 
vianočná atmosféra ako to u nás býva...tu 
na Cube nič z toho nie je, snáď len tá 
vianočná výzdoba, ktorá je tu už od 
konca novembra, ale ani nie tak 
v obchodoch, ako to máme možnosť 
vidieť u nás, ale predovšetkým v 
kostoloch a v rodinných príbytkoch ľudí. 
To je dosť ovplyvnené tým, že Vianoce 
sa tu ako sviatky začali sláviť až po 
návšteve už blahoslaveného otca Jána 
Pavla II. v roku 1998. Predtým viac ako 
40 rokov to bolo všetko zakázané. Teraz 
mi to pripomína ozajstnú radosť malých 
detí, ktorí sa tešia na Vianoce, no ani nie 
tak kvôli darčekom, lebo tie sú veľmi 
skromné, nejaká sladkosť je až - až, ale 
skôr kvôli ozajstnému zmyslu týchto 

sviatkov, príchodu Ježiša Krista, ktorý je 
pre nich nádejou, ktorú títo ľudia, 
Cubánčania, tak veľmi potrebujú. 
Samozrejme, to platí viac pre kresťanov, 
ktorých je tu menšina.  
 Nádej pre týchto ľudí je viac 
ako len slovo či túžba po niečom lepšom. 
Je to viac ako voda tak potrebná pre 
život. Je to niečo, čo mnohým pomáha 
ísť ďalej, bez ohľadu na to všetko ťažké, 
ktoré je každodennou súčasťou ich 
neľahkého života. Aj preto je tu veľmi 
veľa ľudí psychicky chorých a často sa 
im ani nečudujem. Veď, určite si mnohý 
z vás ešte pamätajú na knižočku, s ktorou 
sa chodilo na chleba a iné potraviny.. 
akurát že, tu sa rok čo rok znižuje 
kvantita prídelu na jedného človeka. 
Teraz by podľa ich výpočtu mala stačiť 
jedna maličká žemľa na celý deň a piť asi 
viac vody. Iné si môžu kúpiť, no musia 
počkať v rade s dosť veľkou 
pravdepodobnosťou, že sa im už nič 
neujde. Ale moc peňazí na nákup tiež nie 
je, keďže plat je tu pre veľkú väčšinu 
rovnaký – 15 dolárov a ceny? Tie sú asi 
z iného sveta... mám pocit - z toho, 
o ktorom tí „vyššie“ stále hovoria, ale 
určite sa nenachádza tu na tomto ostrove. 
Z takej ich výplaty sa môže tak akurát 
kúpiť niečo na jedenie, niečo 
z hygienických potrieb a snáď ešte jedno 
pivo, ktoré stojí mimochodom 1 dolár. 
Ostatné na prežitie či ošatenie je už pre 
mňa zázrak ☺ ako dokážu „brať“ 
a predávať, no aby len nejako prežili. 
A do toho všetkého stále počúvať, ako 
budujeme lepší svet, ako sme slobodní 
a lepšie na tom ako všetci okolo nás a... 
Na toto ešte potrebujem čas, 
pochopiť, prijať, a aj keď vidím, ako si tu 
tento systém robí z ľudí srandu, žiť 
naplno pre ľudí, ktorý potrebujú mať 
nádej! 
 No napriek tej obrovskej 
chudobe, ma na ľuďoch stále prekvapuje 
ich obrovská štedrosť. Keď prídem do 
nejakej komunity slúžiť sv. omšu, je to 
skoro vždy, v nejakom rodinnom 
domčeku, lebo kostol je tu len v meste, 
a aj to len pred chvíľou sa ho podarilo 
zastrešiť (predtým boli omše len v 
priestoroch so stenami bez strechy), a 
hoci tieto domčeky sú v dosť v úbohom 
stave a akoby už to každú chvíľu chceli 
vzdať, vždy je tam nejaká nástenka 

s ponukou darovať niečo alebo pomôcť 
niekomu, napriek tomu, že práve tento 
domček, či táto kaplnka, v ktorej stále 
niekto žije, by túto pomoc potreboval/a 
asi najviac. No ľudia majú prednosť. 
A preto vždy ak sa dá, pomôžu radšej 
druhým ľuďom ako sa starať o lepšie 
pohodlie svojho domu. Asi nezabudnem 
na vetu, ktorú mi povedala jedna staršia 
pani: „My dávame z toho, čo máme, 
nie z toho, čo sa nám zvýši!“ Preto sa 
vždy pozastavím a pýtam sa sám seba, 
ako viem milovať ja, ako viem darovať ja 
a čo darujem, keď vidím ako títo ľudia 
veľmi skromne oblečení a mnohokrát 
bosí prichádzajú do kaplnky a vkladajú 
peniaze do košíka pre ďalších, ešte 
chudobnejších.. aj keď neviem, či práve 
v tento deň oni sami, už mali možnosť aj 
niečo jesť.   
 Nájsť si čas pre druhých 
a vedieť sa podeliť s tým, čo mám, nielen 
s tým, čo sa mi zvýši, a to nielen v čase 
Vianoc, je niečo, čo znamená, že som 
pochopil, o čom sú Vianoce, čo znamená 
narodenie Ježiša Krista pre mňa osobne 
a nakoniec, že aj keď nemám možnosť si 
kúpiť či zaobstarať nejaký ten betlehem, 
napriek tomu ho môžem mať vždy vo 
svojom srdci! 
 Preto aj vám všetkým chcem 
popriať veľa pokoja, radosti a lásky, 
ktorá nepramení len z toho, že sme ako 
rodina spolu, že už všetko je pripravené 
a upratané, ale predovšetkým, aby sme 
našli v jasličkách toho, ktorý je zdrojom 
toho všetkého. Ktorý, napriek mnohým 
ťažkostiam, vždy bude s tebou, v tvojom 
srdci a už nikdy Ho nebudeš mať 
problém spoznať aj v srdci druhého 
človeka.                                                   
S pozdravom a požehnaním P. Lukáš 
Mizerák SVD 
 

 
držať v ruke anjela je nádherné 
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Naša škola  
 O tom, že naša škola môže 
v tomto roku ašpirovať na titul 
Najkrajšia škola, určite niet pochýb.  
K tomuto titulu pridala aj titul 
najúspešnejšej školy v kategórii škôl 
do 300 žiakov v oblasti športu 
a predmetových súťaží a olympiád. 
Škola  tak celkove patrí k 
najúspešnejším školám nášho okresu. 
Naši žiaci opäť dosiahli veľmi pekné 
úspechy v rámci okresu, kraja 
i Slovenska.  Školská rodina má síce 
stále menej a menej členov, ale o to viac 
sa usiluje. Už štvrtý rok pokračuje 
v školskej reforme. Vyučovanie spestrujú 
nové metódy učenia sa, ktoré podporujú 
záujem a aktivitu samotných žiakov. 
Škola využíva informačné technológie, 
počítače, internet, interaktívnu tabuľu, 
projektory, ale i knižnicu a samotné 
prostredie, prírodu a zameriava sa i na 
naše regionálne tradície. Zapája sa do 
projektov – Modernizácia vzdelávania, 
Detský čin roka, Ovocie do škôl, Mliečna 
liga, Zdravá škola a i.  
K najzaujímavejším činnostiam školy 
určite patria podujatia pre deti, rodičov 
a priateľov školy, ako i pre verejnosť. 
K tradičným podujatiam pribúdajú nové 
– napr. školské a triedne projekty – 
v oblasti  ochrany prírody, proti 
šikanovaniu, Týždeň zdravia, spoločné 
podujatia s rodičmi i starými rodičmi, 
deň s hasičmi a policajtmi na Rozbehoch, 
atď., na ktorých sa podieľajú triedy, 
krúžky,  učitelia, zamestnanci školy 
i rodičia a sponzori. Škola sa tak snaží 
napĺňať svoju víziu o otvorenej 
a spolupracujúcej škole a veľmi sa teší 
každému podnetu, pomoci  a vzájomnej 
komunikácii. Spolupráca s rodičmi sa 
odráža i na úspechoch školy v súťažiach 
a olympiádach, keď mnohí rodičia okrem 

podpory svojich detí pomáhajú 
zabezpečiť účasť na súťažiach. A tých 
bolo i v tomto roku veru dosť. Štatistika 
hovorí, že naša škola sa zúčastnila v 11 
okresných,   5 krajských a 3 
celoslovenských kolách predmetových 
súťaží a olympiád, 16 okresných  a 1 
krajskom kole  športových súťaží. Máme 
3 úspešných riešiteľov celoslovenských 
kôl, získali sme 4 prvé,  2 druhé a 2 tretie 
miesta v kraji, 4 úspešné účasti, 20 
medailových umiestnení v okrese. 
Najviac sa nám darilo v technickej, 
dejepisnej a geografickej olympiáde 
a v recitačných súťažiach, úspešne sme 
sa zapojili do olympiád v SJL, v M, 
biblickej olympiáde, speve, športe. Do 
súťaží sa celkove zapojilo vyše 60 detí, 
z toho väčšina viackrát. Rekordérom 
v počte účastí v súťažiach ale i veľmi 
úspešným účastníkom súťaží je Marcel 
Janák – úspešný riešiteľ celoslovenského 
kola technickej olympiády - 9 súťaží (5 
okresné, 3 krajské, 1 celoslovenské 
kolo), Richard Keračík – úspešný riešiteľ 
celoslovenského kola dejepisnej 
olympiády -6 súťaží ,  Martin Kocúrik – 
spolu s Marcelom úspešný riešiteľ 
celoslovenskej technickej olympiády -6 
súťaží, Samuel  Krúžek – úspešný 
recitátor - 7 súťaží, Dagmar Gajarová 

z Plaveckého Petra – 8 súťaží. Medzi  
viacnásobných úspešných riešiteľov 
a účastníkov súťaží  patrí i Petronela 
Chovancová, Simona Ščepková a Dáša 
Ščepková – obe z Petra, Erika Janáková, 
Kristán Mikulčík, Hana Michalicová, 
Klára Kocúriková, Miroslav Hlavatý, 
Andrea Mihályová, Adam Petráš, Linda 
Zíšková, v športe Sabína Šišuláková, 
Dominika Zavišová, Nikoleta Jarásová, 
Tomáš Vlček, Kristián Roman, Patrik 
Konečný, Kristína Krúžková, žiaci 
z Prieval a Plaveckého Petra Bibána 
Hlavatá, Karolína Uhrínková, Radka 
Tunáková, Ján Bartoň a ďalší.  
Viac sa môžete dozvedieť na webovej 
stránke školy –  www.zscerova.edu.sk   

Všetkých školákov a celkom 
určite i všetkých našich občanov potešila 
dokončená rekonštrukcia školy. Projekt 
rekonštrukcie, ktorý uskutočnila naša 
obec v rámci grantu z pilotného projektu 
„Energetická efektívnosť vo verejných 
budovách“ Ministerstva hospodárstva  
SR v spolupráci so SIEA má hodnotu 
vyše 300 tis. eur. Škola má nové šaty, 
krásnu farebnú fasádu, všetky jej budovy 
- steny aj strechy sú zateplené, vymenené 
okná, dvere, svietidlá, na radiátoroch sú 
regulátory. To prispieva nielen 
k potešeniu očí, lepšiemu prostrediu, ale 
najmä šetrí i financie na energie 
a údržbu. Celý proces prípravy 
a realizácie stál  okrem financií aj veľa 
úsilia a práce. O to viac nás mrzí, že 
netrvalo ani pár dní a časť fasády bola 
obhádzaná blatom, steny boli dokopané, 
poškodené. Akoby niekto nemal úctu  
k práci a tým i k ľuďom, ktorí ju 
vytvárajú. Zdá sa, že dnes sa úcta 
a rešpekt moc „nenosí“ a vzťah k cudzím  
veciam (škola i to, čo máme v obci sú 
naše)  je skôr ľahostajný. Skúsme to 
napraviť!  

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

FK CEROVÁ v roku 2011 !   
 

 Cerovský futbal prežil svoj futbalový rok 2011 najmä 
športovou činnosťou, no i akciami pre fanúšikov a širokú 
verejnosť. Zažili sme úspechy i neúspechy, výmenu trénera i 
začiatky najmenších futbalistov...  
 Dňa 8.1. sa konala výročná členská schôdza, ktorou sme 
začali futbalový rok 2011. Zúčastnení členovia a fanúšikovia si 

vypočuli rôzne správy o celkovej činnosti klubu a boli tak 
oboznámení s prácou vedenia a jednotlivých mužstiev. Príprava 
„A“ mužstva začala pod vedením Pavla Huttu koncom januára v 
domácom prostredí, pričom sme využívali už tradične telocvičňu 
ZŠ, ihrisko FK a pre rozvoj kondície aj celé okolie obce. Samotná 
súťaž začala 13. marca zápasom v Hlbokom. Úvod súťaže nám 
vyšiel, keď sme prvých osem zápasov neprehrali, no množili sa 
remízové výsledky. V celej jarnej časti sme nazbierali osem remíz 
a v konečnej tabuľke sme obsadili 7. miesto so ziskom 44 bodov. 
Na postupujúce Radošovce sme stratili 17 bodov a pred 
zostupujúcou Lakšárskou Novou Vsou sme skončili o 21 bodov. 
Celý ročník 2010/2011 tak možno považovať za úspešný. Mužstvo 
dorastu vo svojej premiérovej sezóne v najvyššej oblastnej súťaži 
obstál so cťou a skončil na 11. mieste, pričom sa vyhol priamemu 
súboju o záchranu. Tak ako doteraz aj v tomto ročníku viedol 
mužstvo Bohumír Drímal.  
 Príprava na nový ročník začala začiatkom júla opäť v 
domácich podmienkach. Do mužstva sa dostali z dorastu brankár 
M. Holič a M. Ochránek. Úvod sezóny ešte odchytal J. Vacho, 
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no začiatkom septembra ukončil v našom klube hosťovanie. V 
našom mužstve sa už neobjavili R. Kralovič a M. Rapák, no vrátili 
sa z hosťovaní T. Jurík a T. Vrablic. Novými tvárami boli M. 
Pavlík z Jablonice a J. Beňa z Brezovej, ktorý sa napokon stal 
naším najlepším strelcom v jesennej časti. Mužstvo nemohlo 
pravidelne počítať ani s T. Ráčkom, ktorý odišiel za prácou do 
zahraničia. Od začiatku sezóny sa mužstvo muselo vyrovnávať so 
zraneniami       a nevyrovnanými výkonmi, ktoré mali za následok 
aj často zlé výsledky. Po ôsmom kole sa vedenie rozhodlo vykonať 
zmenu vo vedení mužstva, pričom trénera P. Huttu vymenil na 
jeho pozícii Ľ. Pavlík. Ten nakoniec mužstvo doviedol až do 
zimnej prestávky. Mužstvo po jesenných zápasoch vo veľmi 
vyrovnanej súťaži prezimuje na 14. mieste. Náskok pred 
poslednými Dubovcami je šesťbodový a strata na piate miesto je 
sedembodová. Čaká nás teda dôležitá jarná časť súťaže, kde by 
sme sa radi vyhli bojom o záchranu... Dorast skončil po jesennej 
časti na 12. mieste so ziskom 13 bodov. V letných mesiacoch sme 
otvorili možnosť najmenším futbalistom , aby spojili svoje prvé 
futbalové kroky s naším klubom. Tréningy prípravky trvali tri 
mesiace a pod vedením J. Čerešníka sme sa tešili veľkej účasti 
chlapcov i dievčat...  

 FK Cerová usporiadal počas roka viacero akcií, medzi 
ktoré patria diskotéky, tradičná júlová zábava na miestom ihrisku 
spojená s futbalovým turnajom starých pánov, no mimoriadne sme 
zorganizovali aj priateľský zápas s hokejovým mužstvom HK 36 
Skalica. Spoluorganizátorom akcie bol Žigmund Pálffy, ktorý sa 
sám aktívne predviedol na hracej ploche. Po zápase bolo vzájomné 
posedenie oboch mužstiev a aj do ďalších rokov máme prísľub , že 
podobný zápas by nemal byť posledným ...  
 FK Cerová úzko spolupracuje s vedením obce Cerová, so 
ZŠ Cerová, s cerovskými hasičmi a so svojimi členmi. Zúčastnili 
sme sa , alebo sme spolupracovali na rôznych podujatiach a 
výrazne reprezentujeme obec v širokom okolí. Snažíme sa o 
zveľadenie futbalového štadióna a v tomto roku sme dokončili 
vybudovanie zábrany za futbalovou bránou. Svoju činnosť 
prezentujeme na svojich webových stránkach, ktoré doteraz 
navštívilo cez 20 tisíc fanúšikov.  
Aj touto cestou ďakujeme všetkým priaznivcom a tým, ktorí nás 
počas roka podporovali a želáme im všetko najlepšie v roku 2012.  

Ľubomír Pavlík  
www.fkcerova.sk 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Šarkany na 
Rozbehoch 
 
 Každoročná šarkaniáda sa aj 
tento rok niesla v duchu krásneho 
suchého jesenného počasia, ako inak na 
Rozbehoch - ufúkaného. To ale hralo v 
prospech všetkých pilotov a ich 
šarkanov, ktorí nás poctili svojou 
návštevou. Aj tento rok ku nám zavítali 
rodinky z rôznych kútov Slovenska. Od 
domácich  účastníkov cez Bratislavu, 
Trnavu, Piešťany, Horné Orešany, 
Brezovú pod Bradlom, až po Topoľčany. 
Cerovú aj tento rok pekne reprezentoval 
Jarko Michalica. Jarko sa spolu s Natál- 

kou poctivo pripravujú, trénujú a vždy  
nás prekvapia pekným domácky 
vyrobeným šarkanom. Medzi ocenenými 
boli i ďalší piloti z Cerovej. Pohár 
starostu získal Václav Švarc s obrov- 
ským drakom  a najmladším účastníkom 

bol Gabko Harnúšek. Absolútnym 
majstrom sveta sa stali Natálka, Tomáško 
a Lucka Lapšanský z Košolnej, ktorí 
mali svojich šarkanov bez konkurencie. 
Porota to ani tento rok nemala ľahké, 
spomedzi 120-tich krásnych farebných 
šarkanov musela vybrať len štrnástich,  
ktorí boli ocenení. Na rozbežskej oblohe 
sme mohli tento raz vidieť šarkany v 
podobe drakov, chobotníc, krtkov, 
princezien, vlkov a zajacov až po 
šarkana "Pivo". Občerstvenie pripravili 
naši hasiči. Tí, okrem pohostenia 
prekvapili aj jedným veľkým balónom, 
ktorí spolu s deťmi neskôr  vypustili. No 
treba uznať, že ani tento rok 22.10. 2011 
nechýbala hojná účasť, dobrá nálada a 
našťastie aj slnečné lúče a kus vetra. 
Veríme, že o rok sa na rozbežskom 
letisku stretneme opäť!!! 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oznamy 
Sadzby dane v roku 2012 v našej obci  k. ú. Cerová - Lieskové k. ú. Rozbehy 
stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace  0,05 €/m2   0,033 €/m2 

príslušenstvo hlavnej stavby 
viacpodlažné stavby (poschodie)   0,05 €/m2   0,05 €/m2 

stavby rekreačných a záhradkárskych chát  0,33 €/m2   0,33 €/m2 

samostatne stojace garáže    0,27 €/m2   0,27 €/m2 

priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike  0,55 €/m2   0,55 €/m2 
stavby na ost. podnikanie a zárobkovú činnosť  1,1 €/m2   1,1 €/m2 
ostatné stavby     0,20 €/m2   0,20 €/m2 

záhrady, zastavané plochy a nádvoria    0,00777 €/m2  0,00777 €/m2 
stavebné pozemky     0,0706 €/m2  0,0706 €/m2 
orná pôda     0,0013 €/m2  0,0009 €/m2  
trvalý trávnatý porast    0,00023 €/m2  0,0002 €/m2  
byty (za každý aj začatý m2 podlahovej plochy  0,06 €/m2   0,06 €/m2 
bytu a nebytového priestoru) 
 V roku 2012 sa menia sadzby 
dane z nehnuteľnosti, ktoré boli 
naposledy menené v roku 2005. Nové 
daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 
(zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavby)  sú 
povinný do 31. januára 2012 podať iba tí 
občania, u ktorých nastala zmena 
v priebehu roka 2011 ( kúpa, predaj, 

darovanie, zdedenie nehnuteľnosti, bytu, 
prípadne pozemku). Ostatní občania, 
u ktorých nenastala zmena, daňové 
priznanie podávať nebudú. 
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Potravinovú pomoc predĺžili 
 

 Potravinovú  pomoc budú môcť charity v spolupráci s pôdohospodárskou platobnou agentúrou distribuovať na obce do konca februára 
2012. Rozhodla o tom Európska komisia. Pôvodne sa potraviny mali doručiť do konca novembra 2011. Na západnom Slovensku sa ale 
potraviny doručiť nestihli. Dodávatelia potravín sa nevedia dohodnúť na schválení skladov v Cíferi a Rubani, do ktorých sa majú potraviny 
naviezť. V našej obci o potravinovú  pomoc požiadalo 122 občanov.  Po doručení potravinovej pomoci na obec budú občania miestnym 
rozhlasom vyrozumení a bude určené výdajné miesto a čas na prevzatie potravinovej pomoci.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Viete, že... 

o  starosta obce bol dňa 6.10. 2011 ocenený pamätnou medailou predsedom Trnavského samosprávneho kraja za významnú  
     a prospešnú prácu v prospech občanov Trnavského samosprávneho kraja 
o  obec zrealizovala v tomto roku už 9. projekt z prostriedkov EÚ 
o  projekt multifunkčné ihrisko je schválený a s výstavbou sa začne v roku 2012 
o  v roku 2011 obec podala 4 projekty, na ktorých schválenie sa čaká      

   
 

 

   

Vítame medzi nami                              Povedali si „áno“ 
 
     Hana Harnúšková,     Ing. Emília Valachovičová a Karol Klásek   
   František Hutta,     
   Florence Adrianna Shaw,   Silvia Šefčíková a Andrej Janák   
   Patrik Sukupčák, 
   Viktor Škrabák,    Petronela Mikulcová a Miroslav Rehák   
   Sofia Tomková,         
   Klaudia Zonová    Lenka Vilinová a Roman Konopa 
   Samuel Polák,          
   Michal Takáč     Marcela Londáková a Ondrej Režnák 
   Pavol Ján Masár   
         Ing. Eva Mikušovičová a Michal Obúlaný 
                 
          
Opustili nás 
 
   Terézia Janáková, Katarína Gažová, Vlasta Morávková,  Anna Tichá /Rozbehy/, Ľudovít Janák, Jozef Holásek, Ivan Vydarený, 
Pavlína Adamcová /CHD/, Peter Vícen, Anatólia Ondrušová, Štefan Gubovský /DSS Bojková/, Mária Krčmáriková /CHD/, Hedviga Cuninková 
/CHD/, Ľudmila Mikulková, František Gajdoš /DSS Bojková/, Marta Tomková, Martin Vlček, Miroslav Paták, Miroslav Zona, Agneša 
Krivošíková /CHD/, Margita Peterková,  Mária Koprdová /CHD/, Ján Horňák, Kristína Kapčáková /CHD/, Mária Michalicová, Terézia 
Jánošová, Ivan Harnúšek           
 
 

Opäť je tu čas, kedy nám nežneOpäť je tu čas, kedy nám nežneOpäť je tu čas, kedy nám nežneOpäť je tu čas, kedy nám nežne    klopúklopúklopúklopú    na dvere na dvere na dvere na dvere vianočné svianočné svianočné svianočné sviatky  viatky  viatky  viatky  ----    

ččččasasasas    radosti aradosti aradosti aradosti a    želaní. želaní. želaní. želaní.     Vianoce aVianoce aVianoce aVianoce a    Nový rokNový rokNový rokNový rok        sú najkrajšímsú najkrajšímsú najkrajšímsú najkrajším    

obdobímobdobímobdobímobdobím    vvvv    roku, roku, roku, roku,     keď sa každýkeď sa každýkeď sa každýkeď sa každý    snaží byť ssnaží byť ssnaží byť ssnaží byť s    blízkymiblízkymiblízkymiblízkymi        a oveľa viac akoa oveľa viac akoa oveľa viac akoa oveľa viac ako    

vvvv    inéinéinéiné    dnidnidnidni    vvvv    rokurokurokuroku    si si si si uvedomujeme silu lásky, úcty, obetavouvedomujeme silu lásky, úcty, obetavouvedomujeme silu lásky, úcty, obetavouvedomujeme silu lásky, úcty, obetavostistististi    

aaaa    priateľstva.priateľstva.priateľstva.priateľstva.    Prajem Prajem Prajem Prajem VVVVám ám ám ám vnútornúvnútornúvnútornúvnútornú    silu, stály zmysel pre silu, stály zmysel pre silu, stály zmysel pre silu, stály zmysel pre 

radosťradosťradosťradosť    zzzz    malýchmalýchmalýchmalých    iiii    veľkých vecí veľkých vecí veľkých vecí veľkých vecí vvvv    živote iživote iživote iživote i    vvvv    práci. práci. práci. práci. VVVVeľa zdravia, láseľa zdravia, láseľa zdravia, láseľa zdravia, lásky ky ky ky 

aaaa    potešenia potešenia potešenia potešenia zzzz    prítomnostiprítomnostiprítomnostiprítomnosti    vvvvšetkých ľudí blízkych Vášmu srdcu.šetkých ľudí blízkych Vášmu srdcu.šetkých ľudí blízkych Vášmu srdcu.šetkých ľudí blízkych Vášmu srdcu.    

Želám Vám krásne aŽelám Vám krásne aŽelám Vám krásne aŽelám Vám krásne a    šťastné Vianoce ašťastné Vianoce ašťastné Vianoce ašťastné Vianoce a    úspešný rok úspešný rok úspešný rok úspešný rok 2012201220122012    

    

Vladimír JánošVladimír JánošVladimír JánošVladimír Jánoš    

starosta obcestarosta obcestarosta obcestarosta obce    
 
        
 

redakčná rada: Anna Jánošová, Sabina Buchová, Mgr. Veronika Jánošová 
 


