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 Vážení čitatelia,  
keď sme v redakčnej rade rozmýšľali, čo dať na prvú stranu Cerovín,  
zhodli sme sa na úvodníku. Rozhodnutie ľahké, o čom písať, ťažšie.  
S trochou nadsádzky, načo nám je vlastne úvodník? Veď vy naše 
noviny poznáte. Vlastne, nie sú to riadne noviny, dokonca ani 
občasné, je to len jedno číslo v roku. Dozviete sa v ňom, čo sa počas 
uplynulého roku dialo v našej obci, možno i o tom, čo sa diať ešte len 
bude, ako sa darilo organizáciám a škole v obci, prečítate si 
o zaujímavých ľuďoch a udalostiach. Hoci sú články stručné a noviny 
tenučké, nie je to málo.  

Každý, kto žije v našej obci, je jej súčasťou (aj keby nechcel). A tak sa 
v novinách môže nájsť a povedať si: „Aha, tam som bol, ... o toto som 
sa pričinil aj ja..“ alebo len konštatuje: „Tak, toto sa mi nepáči.., kto 
to vymyslel..“ a noviny použije po svojom. Ale i tak je už náš! Presne 
o to Cerovinám ide. Získať záujem o život, o dianie okolo seba, 
o svojich spoluobčanov, mať chuť niečo robiť – hoci aj kritizovať.  
Tak sa do toho, milí spoluobčania, pustite – čítajte, hodnoťte, píšte 
nám  - ale s láskou. Vaša redakcia 
P.S. Nie sme profesionáli, nemáme patent na rozum. Privítame 
akékoľvek pripomienky a pomoc. 
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PRÁCE, STAVBY A ÚDRŽBA OBCE 
V zimných a jarných mesiacoch  pokračovala  rekonštrukcia 
pripravovaného domova sociálnych služieb - budovy č. 86 (stará 
škôlka) -  práce v celkovej výške  63 829,31 €.  Vo februári bola 
vykonaná úprava cesty Kopanice pri Kanichových v celkovej hodnote 
599 €.  V apríli sme v  rámci kampane Vyčisti si svoju obec upratovali 
znečistené priestranstvá v obci.  Bol vybudovaný  priechod pre 
chodcov s  intenzívnym osvetlením na Lieskovom. Uskutočnila sa 
pravidelná údržba a oprava obecného rozhlasu. Od jari do jesene 
prebiehala údržba verejných priestranstiev - čistenie verejných 
priestorov v Cerovej, na Lieskovom a  Rozbehoch, úprava cintorínov 
a úprava okolia Sokolských chát. Futbalový klub realizoval 

modernizáciu štadióna. V  júni sme opravili chodník v časti Lieskové, 
pripravili ordináciu pre novú lekárku.   Bola opravená priekopa vedľa 
hlavnej cesty pri vstupe do obce a v ulici „Dedina“.  Cez prázdniny  
pokračovala rekonštrukcia školskej kuchyne  a priestorov umyvárne 
materskej školy – výmena radiátorov, výmena  obkladov stien a 
dlaždíc, rozvodov vody a sanitárneho vybavenia umyvárne a  
maľovanie stien.  Pekné počasie v septembri využili skauti na práce 
na záchrane hradu Korlátko. Dlhotrvajúce  pomerne teplé počasie  
prialo aj nečakaným prácam v materskej škole, kde bolo potrebné 
odstrániť haváriu ústredného kúrenia. Na opravu zvonov v kostole 
obec poskytla 3000 €. Od novembra prebiehajú rozsiahle práce 
v interiéri kostola. 

UDALOSTI, NÁVŠTEVY, PODUJATIA 
V januári a februári sa konali fašiangové podujatia – Hasičský ples a  
tradičný Detský karneval a  Ples  rodičov a priateľov školy.   
Koniec fašiangov si občania Cerovej po prvýkrát spoločne užili na 
fašiangovom stretnutí pri hasičskej stanici. Prišli aj maškary – 
divadelníci z našej školy, ktorí nám ukázali staré fašiangové tradície. 
Zábavu spríjemnilo bohaté občerstvenie -  zabíjačkové špeciality 
a fašiangové koláče, ktoré pripravili hasiči a Jednota dôchodcov.  
7. februára  mohli naši občania hlasovať v  celoštátnom  referende 

týkajúcom sa ochrany rodiny. Referendum bolo pre  malý počet 
hlasujúcich vyhlásené za neplatné.   
V marci  bol v  kostole Anjelov Strážcov realizovaný projekt  „Obnova 
zásobovania vzduchom historického organa Martina Šaška v Cerovej 
– nákup a montáž vzduchového čerpadla“.  Projekt bol schválený 
a podporený Ministerstvom kultúry SR vo výške 3000 eur a Obecným 
úradom Cerová vo výške 1000 eur.  Odborné práce vykonal  Mgr.art. 
Peter  Reiffers, organár. Nové čerpadlo prispeje k zvýšeniu ochrany 
národnej kultúrnej pamiatky – organa M. Šaška a bezhlučnému 
a dôstojnému sprevádzaniu slávenia liturgie.    
Tak ako všetci Európania, i my v našej obci sme si tento rok  
pripomenuli 70. výročie oslobodenia od fašizmu. 6. apríla 1945 
vstúpili osloboditeľské armády do našej obce a 8. mája sa skončila 
vojna v Európe. Pripravili sme reláciu v obecnom rozhlase a článok 
na web – bližšie v príspevku Z HISTÓRIE OBCE V ROKOCH 1939. 
Posledný aprílový deň sme stavali v obci máj. Na priestranstve nad 
autobusovou zástavkou sa zišli deti, mládež, dospelí i seniori. 
Zabávali sa pri hudbe, občerstvení, ktoré pripravila Jednota 
dôchodcov a prizerali sa, ako hasiči stavajú máj.  Partia vandalov  
mysliacich si, že sú vtipní, však máj ihneď zrezala. Naša obec sa tak 
dostala do médií a žiadnu radosť sme z toho nemali. Tradične 
pekným podujatím bol Deň matiek – program pripravili deti MŠ 
a ZŠ. Prítomným mamičkám a babičkám sa prihovoril starosta obce 
a potešil ich sladkým darčekom.  
Jún patril škole  - 5. júna sa v areáli školy konali oslavy výročia školy - 
podrobnejšie v rubrike Naša škola.  Školskú dochádzku na základnej  
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škole ukončilo 15 žiakov.  Na futbalovom štadióne sa konali 
Majstrovstvá Trnavského kraja v hasičskom športe. Futbaloví 
nadšenci sa  stretli na  tradičnom zápolení Cerovej a Lieskového.  
26. a 27. júna otvorili bránu nášho kláštora milosrdné sestry Svätého 
kríža pri príležitosti  Dňa otvorených kláštorov na celom Slovensku. 
V našom kláštore – Charitnom domove žije asi 50 sestier. V piatok 
navštívili kláštor školáci, stretli sa so staršími sestričkami i  s  donom 
Ernestom Macákom, SDB, ktorý je na vozíčku. Mladšie sestričky im 
pripravili program – vedomostné súťaže, súťaže zručnosti, ukázali im 
kaplnku, kostolík, miestnosti v kláštore a odpovedali na množstvo 
zvedavých otázok. Deti sa dozvedeli  veľa zaujímavostí 
o každodennom živote sestričiek, o práci, modlitbách, 
o blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. Na záver nasledovalo 
radostné stretnutie pri agapé na kláštornom dvore. Druhý deň sestry 
pripravili program pre verejnosť. Po svätej omši nasledovala 
prezentácia o sestre Zdenke a stretnutie pri agapé v sesterskej 
jedálni. Dievčatá z farnosti zahrali na hudobných nástrojoch, deti sa 
ponáhľali na dvor k  hrám, erko-tancom (foto)  a  ručným prácam. 
Popoludnie pokračovalo v kaplnke pri modlitbách. Nasledoval film 
o sestre Zdenke a občerstvenie v jedálni. Sestričky ďakujú všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vytvoreniu radostného 
spoločenstva. Ďakujú aj tým, ktorí nemohli prísť, ale sestričky 
podporujú na ceste do zasväteného života.  
 

 
V júli sa  občania  po 14.krát  stretli na Cyrilo-metodskom dni.  
Podujatie, ktorým sme si pripomenuli posolstvo  Cyrila a Metoda, sa 
začalo tradične svätou omšou, ktorú celebroval náš pán farár Dušan 
Šimala. V bohatom kultúrnom programe sa predstavili speváci 
z  Prieval: Klárka Mihálová, Marek Černý, Matej Škrabák, Tomáš 
Tarkoš a Natálka Filová.  Na saxofón zahrali známe ľudové piesne 
Cerovčanka Sabinka Buchová  a  Prievalčan Denis Olah. Spevom a 
tancom  podujatie rozveselili dve detské folklórne skupiny: 
Šandorfjánek z  Prieval pod vedením Jožka Adamčíka  a  Nádej 
z Kuklova. Historické tance v  dobových kostýmoch z dvorského a 
vidieckeho prostredia predviedla skupina Monarchia z Hodonína a 
svojím temperamentným tancom nás zabavila skupina Flash Taps 
Cloggers z  Perneka. Záver Cyrilo-metodského dňa country 
pesničkami spríjemnila country skupina Dovezu. Futbalisti 
zorganizovali tradičný futbalový  Turnaj starých pánov spojený 
s nočnou zábavou pod holým nebom v priestoroch štadióna. 
Letné mesiace – začiatok i koniec sezóny patrili i posedeniam pri 
hudbe,  grilovaných pochúťkach a  zmrzline našich podnikateľov na 
Cerovej a Lieskovom. 
V septembri sme v škole privítali 11 prváčikov a 15 nových žiakov 
z Prieval a Plaveckého Petra. Naši žiaci – športovci reprezentovali 
našu obec na Športových hrách pre žiakov ZŠ pod záštitou Združenia 
miest a obcí -  región JE Jaslovské Bohunice pri príležitosti 25 rokov 
samosprávy a činnosti združenia. Žiaci sa zapojili do súťaží vo futbale, 
vybíjanej a atletike, kde patrili medzi najlepších spomedzi 36 škôl 
malokarpatského regiónu.  

 
5. septembra 2015  sa  v kultúrnom dome stretli  60 a 65 - roční 
jubilanti - zúčastnilo sa 23 jubilantov a 13 rodinných  príslušníkov – 
foto. 

V októbri nechýbala hodová diskotéka, ku ktorej sa pridalo 
posedenie pri hudbe v drevenici na Lieskovom.  
V sobotu 24.októbra bol pekný deň, fúkal  východný vietor a slniečko 
príjemne hrialo. Bol to ideálny deň na 16. Majstrovstvá sveta 
v púšťaní šarkanov na Rozbehoch. Ako obyčajne, prišlo veľa 
„šarkanových“ nadšencov zo širokého okolia – prihlásilo sa 110 detí, 
ktoré sprevádzali ich rodiny. Šarkany boli kupované i vyrábané. 
Medzi tie najatypickejšie patril čínsky drak, pestrofarebná loďka, 
veľká žltá tekvica, pavúk, šašo i rybky. Teamovým víťazom bola  škola 
Bratislava – Kramáre a základná škola z Trnavy, ktorá akciu spojila 
s narodeninovou oslavou. Jednotlivci získali pohár starostu.  
Absolútnym majstrom sveta sa stal Matúš Harnúšek z Bratislavy, 
ktorý je pravidelným účastníkom podujatia spolu s celou rodinou aj 
so starými rodičmi. Dedko Ľudvo je naším rodákom z Lieskového, 
ktorý sa rád s rodinou vracia do rodnej obce. Babka Mária nám 
prezradila, že výroba originálneho šarkana, ktorý je nielen zaujímavý, 
ale aj lieta a má ľahkú konštrukciu, trvá viac ako týždeň. Zábavu 
spríjemnilo občerstvenie od hasičov a táborák. Zaregistrovaní 
pretekári  dostali diplom a balíček sladkostí, ktoré venovalo 
Združenie trampov Trnava. Sponzormi tejto akcie bola firma Mana 
Zvončín a GreenEnergy Bratislava. Pilotovaniu zdar!  
26. októbra sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším konalo 
stretnutie seniorov, vystúpili na ňom deti z našej školy. I tento rok 
oslavu spestrila  výstavka jesenných dekorácií a ovocia a zeleniny. 
Zapojili sa  do nej nielen deti zo školy a škôlky, ZUŠ-ky, deti 
z Hrajkárne, ale i naši občania – najmä členovia Jednoty dôchodcov. 
Originálne dekorácie presvedčili, že ľudia majú nápady v každom 
veku. Vystavené ovocie a zelenina nevyšli nazmar, seniori ich 
venovali školákom a spestrili tak ponuku zdravých jedál počas Týždňa 
zdravia v škole.  
V novembri Jednota dôchodcov pozvala občanov na divadelné 
predstavenie ochotníkov z Rovenska „Ked ženy scú vládnút“. Škoda, 
že si Cerovčania nenašli čas, prišli o príjemný zážitok i dobrú zábavu.  
Na stretnutí 50-ročných jubilantov sa stretlo 12 jubilantov a 6 
rodinných príslušníkov. 
Posledný mesiac roka  december sa niesol v znamení príprav na 
Vianoce. Najprv prišiel Mikuláš, spolu s čertom a anjelom priniesol 
darčeky deťom do škôlky a našim najmenším žiakom v škole.  
V sobotu 12. decembra sa občania druhýkrát stretli na spoločnom 
Predvianočnom stretnutí. Jeho organizátori – obec, škola, občianske 
združenie Slniečko pri materskej škole, hasiči a Jednota dôchodcov  
pripravili pre všetkých Cerovčanov bohatú ponuku – podujatia, na 
ktorých sa mohli zabaviť, občerstviť, ponúknuť svoje výrobky 
a prispieť na dobré veci – na deti v našej materskej škole a  na 
zbierku Vianočná vločka UNICEF.  
Vianočnú atmosféru umocnil i Adventný koncert v škole.  
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ZAUJÍMA NÁS 
 

BLESKOVÝ ROZHOVOR SO STAROSTOM 
OBCE 
Pán starosta, máš za sebou prvý rok starostovania v našej obci. Na 
čo si sa sústredil vo svojej práci?  
Je to pre mňa naozaj „nová práca“. Ako nováčik v samosprávnej 
funkcii som sa zoznamoval s výkonom funkcie, hlavne so zákonmi a 
množstvom povinností v rámci prenesených kompetencií. Je to pre 
mňa veľa nových vecí, ktoré musí človek obsiahnuť a zorientovať sa. 
Zistil som, že výkonu funkcie starostu je potrebné obetovať celého 
človeka vrátane sviatkov a voľných dní. Častokrát rodinné väzby 
musia ustúpiť pred riešením verejných vecí. Je toho ešte veľa, čo 
musím prejsť, ale verím, že postupom času to  budem zvládať čo 
najlepšie. 
Čo sa podarilo a čo nie? 
Tento rok sme realizovali udržiavacie práce v obci – opravy 
chodníkov, priechodu na Lieskovom, priekop, čistenie verejných 
priestranstiev vo všetkých častiach obce, za potravinami COOP 
Jednota, upravili sme vstupnú časť do Rozbehov a okolie cesty do 
Sokolských chát. Vyriešili sme fungovanie skládky odpadu - bola 
vytvorená Skládka Cerová, s.r.o. Na jar sa dotiahla rekonštrukcia 
strechy plánovaného domova sociálnych služieb a stavba sa 
zakonzervovala. Na jeseň sme riešili haváriu ústredného kúrenia v 
materskej škole, teraz v decembri údržbu verejného osvetlenia. 
Nepodarila sa, žiaľ, žiadna investičná akcia, ale dúfam, že to 
napravíme. 
Našich čitateľov určite zaujíma, čo sa pripravuje v budúcom roku. 

Je toho viacej,  čo by si zaslúžilo pozornosť. Rok  2016 chceme začať 
vybudovaním spevnenej plochy na parkovanie pri Lieskovskom 
cintoríne a z dôvodu vyriešenia parkovania techniky pri Hasičskej 
stanici vystavať novú garáž. Tiež projektovo pripraviť a realizovať 
inžinierske siete novo sa tvoriacej ulice na „Hoštákoch“. Vo výhľade 
máme a spracúvame pokračovanie rekonštrukcie budovy sociálnych 
služieb pre  seniorov – je spracovaná projektová dokumentácia a 
čaká sa na vyhlásenie nových výziev. Ďalej by sme radi vykonali 
rekonštrukciu verejných budov - kultúrneho domu – najmä 
rekonštrukciu sociálnych zariadení, odpadov, kuchynky, zabezpečili 
technické  vybavenie, rekonštrukciu futbalového štadióna, 
vybudovanie parkoviska pri autobusovej zastávke. Chceme realizovať 
úpravu vstupu do dvora školy – zhotovenie rampy a prístupového 
chodníka pre kočíky a bezbariérový prístup k všeobecnému lekárovi. 
Z obecných financií poskytneme dotáciu na vybudovanie učebne 
technickej výchovy v základnej škole. Budeme sa podieľať na 
rekonštrukčných prácach v kostole. Obec odpredala pozemok pod 
školou pre MS – Sibs, s.r.o. Bratislava, na ktorom sa bude  realizovať  
výstavba nového bytového domu, ktorý zlepší podmienky pre 
bývanie v obci.   
 
Na záver mi dovoľte poďakovať sa vám všetkým za spoluprácu v 
uplynulom roku, starším občanom, mládeži, obecným hasičom, 
poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obce a 
všetkým partnerom obce, ktorí nám v uplynulom roku pomohli. 
Zaželať vám v novom roku mnoho osobných a pracovných 
úspechov, zdravia, šťastia a vzájomného porozumenia. 

 

AKO FUNGUJE SKLÁDKA 
Z dôvodu zabezpečenia fungovania skládky odpadov Cerová bola v 
septembri vytvorená spoločnosť Skládka Cerová, s.r.o. v spolupráci s 
firmou BREVOSA, s.r.o. Bratislava, v ktorej má obec Cerová 30 % 
podiel. Spoločnosť prevzala skládku od 1. októbra 2015. V súčasnosti 
sa vybavuje rozšírenie I. etapy skládky. V budúcom roku 2016 sa 
začne II. etapa skládky, ktorá vytvorí podmienky pre ďalšie 
niekoľkoročné fungovanie skládky a tiež umožní získať finančné 
prostriedky pre obec.  Spolupráca je založená na dohode o zachovaní 
výhod pre Cerovčanov, aby sa udržala cena za vývoz komunálneho 
odpadu na čo najnižšej možnej úrovni. To platí i pri rozmiestňovaní 
veľkokapacitných kontajnerov v obci dvakrát ročne na jar a na jeseň. 
Pripravujeme i spoluprácu na vytvorení zberného dvora, kde by 
občania Cerovej mohli odovzdávať odpady ako drobný stavebný 
odpad, biologicky rozložiteľný odpad a ďalšie druhy odpadov. 

ČO JE NOVÉ S ODPADMI 
V dôsledku nadobudnutia účinnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch od 1. januára 2016 a novely zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady sa zavádza povinnosť množstvového 
zberu drobného stavebného odpadu a stanovenie sadzby poplatku za 
kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín -  obec Cerová 
od 1.1.2016 stanovuje sadzbu tohto poplatku na 0,017 € za kg. 
Pôvodca drobného stavebného odpadu bude povinný tento na 
vlastné náklady odviezť na skládku Cerová a zaplatí len množstvo, 
ktoré vyprodukoval. To znamená, že drobný stavebný odpad bude 
odčlenený od komunálneho a nebude hradený z poplatku, bude 
hradený len pôvodcom za vyprodukované množstvo. Celý systém 
odpadu podľa nového zákona  v obci bude vyriešený do 1.júla 2016.  

 

OBECNÁ KNIŽNICA  
Chceme všetkým občanom pripomenúť, že v našej obci funguje obecná knižnica. Máme v nej vyše 4900 kníh pre dospelých aj pre deti. Môžete 
si požičať romány, detektívky, životopisy, povesti, rozprávky a ďalšie žánre. Sú tu diela klasikov aj súčasných autorov. A pritom minulý rok bolo 
v knižnici zapísaných iba 38 čitateľov, no požičali si za rok až 435 kníh. Okrem požičiavania kníh robíme aj výpredaje vyradených kníh. Cena 
jednej knihy je 20 centov. Aj teraz v decembri ešte zostalo niekoľko kníh na predaj. Pozývame všetkých, ktorí radi čítajú alebo si chcú kúpiť 
vyradené knihy, do našej knižnice, ktorá je otvorená každú stredu. 

PRIPRAVUJEME 

Školská a kultúrna komisia pripravila návrh  programu kultúrnych a športových podujatí na rok 2016.  Očakávame vaše nápady 
a pripomienky.  Vopred za ne ďakujeme. 
16. 01. Fašiangový ples - KORLAT, s.r.o. 
06. 02.  Detský karneval – ZŠ s MŠ 
26. 03.  RETRO – diskotéka- Ľubomír Pavlík 
30. 04. Stavanie mája -- DHZ, ZŠ s MŠ  a JDS 
15. 05.  Deň matiek - OÚ a ZŠ s MŠ 
29. 05. Deň detí – ZŠ s MŠ  a FK 
27. 06.  Futbalové stretnutie Cerová – Lieskové 
 a športové podujatia pre všetkých členov 
 rodiny - FK 
05. 07. Cyrilo-metodský deň- OÚ a Farská rada 
15. 07. Tradičný futbalový turnaj a tanečná zábava - FK 

27.08. Stretnutie občanov pri príležitosti 120. výročia spojenia Cerovej 
a Lieskového a  40. výročia pripojenia Rozbehov – občania obce 
 
Orientačné termíny ďalších akcií: 
Máj: školský majáles – RZ pri ZŠ s MŠ 
September: stretnutie jubilantov  - OÚ 
Október: Hodové posedenie pri hudbe – Ľubomír Pavlík, Deň úcty k starším- OÚ 
a ZŠ s MŠ, 17. ročník MS v púšťaní šarkanov- OÚ 
November: stretnutie jubilantov- OÚ, „Čo nové v knižnici“ - vedúca knižnice 
December: Vianočné stretnutie pri kapustnici spojené s vianočnými trhmi – 
Slniečko, DHZ, JDS, ZŠ s MŠ a OÚ  
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POZÝVAME VÁS 

 

Zo života v obci 
 

FK CEROVÁ V ROKU 2015 
          Futbalový klub Cerová vstupoval po úspešnom období do nového roku 2015 s veľkými ambíciami. 
Mužstvo dospelých zimovalo v tej dobe na prvej priečke najvyššej oblastnej súťaže, „B“ mužstvo úspešne 
pôsobilo vo svojom premiérovom ročníku a prípravka vo svojom druhom roku pôsobenia naberala 
skúsenosti a boli viditeľné ich nemalé zlepšenia. Ako klub sme sa zaviazali zveľadiť a zmodernizovať areál 
štadióna a postarať sa, aby futbalový zápas bol pre domáceho diváka kvalitnou spoločenskou udalosťou 
v obci.  
           Počas roku 2015 sa urobilo na štadióne veľa potrebných a užitočných zmien. Už pred začiatkom 
jarnej časti sme zmodernizovali a skvalitnili ozvučenie areálu a navyše pribudla nová svetelná tabuľa, 
ktorá bola v každom domácom zápase spestrením pre fanúšikov. Počas sezóny sme vyšli v ústrety požiadavkám futbalového zväzu a splnili sme 
podmienky účasti v najvyššej súťaži. Zväčšili sme tak kabínu pre rozhodcov, do ktorej pribudli sprchy, upravili sme brány do požadovaných 
rozmerov, čo si vyžiadalo komplikované pozemné úpravy v okolí brán. Navyše sme vymenili striedačky pre obe mužstvá,  navýšili sme kapacitu 
pre striedajúcich hráčov a členov tímu. Najväčšia vizuálna zmena nastala na hlavnej tribúne, kde sme staré lavice vymenili za modernejšie 
sedačky, a tak celá tribúna dostala tvár a vážnosť skutočného futbalového štadióna. Veľkým prínosom pre hru a všetky mužstvá bola inštalácia 
závlahového systému, čomu napomohlo nové čerpadlo. Tráva počas roka bola vždy kvalitne upravená a zelená. Na štadióne sme urobili ďalšie 
nemalé úpravy a opravy, ktoré  boli potrebné. Všetky tieto zmeny mohli nastať hlavne vďaka podpore tých, ktorým záleží na cerovskom futbale 
a najmä vďaka práci celého výboru FK Cerová. Všetci jeho členovia venujú dlhé roky svoj voľný čas práci okolo futbalu v obci, za čo im patrí 

poďakovanie. 
        V športovej činnosti sme, bohužiaľ,  
nenadviazali na minulé veľmi úspešné roky. 
V kategórii dospelých boli hlavným 
dôvodom zranenia a choroby, ktoré 
ochromili súdržnosť mužstva. Líderskú 
pozíciu v súťaži sme na jar nepotvrdili. 
Skončili sme ale pre nás stále na peknom 
5.mieste MO. „B“ mužstvo doplatilo na 
zranenia v prvom mužstve, hráči často 
vypomáhali „A“ mužstvu,  a tak sa ich 
zápasy v jarnej časti v podstate iba 
dohrávali. Do jesennej časti sme už „B“ 
mužstvo neprihlásili. Na jeseň problémy 
„A“ mužstva pretrvávali. Naše 7.miesto 
pred zimou je odzrkadlením problémov, 
ktoré v mužstve nastali. Všetci zranení však 
už dopredu avizovali svoj návrat do zimnej 
prípravy, preto veríme, že rok 2016 bude 
na ihrisku úspešnejší. Najväčšiu radosť nám 
robila prípravka, ktorá aj naďalej 
napredovala vo svojich výkonoch 
a výsledkoch. Stali sme sa obávaným 

súperom pre množstvo mužstiev a pokrok chlapcov i dievčat potešil rodičov i všetkých, ktorí pracujú okolo cerovského futbalu. 
       Náš klub  naďalej pracoval aj v mimofutbalovej činnosti a snažil sa prispieť ku kultúrnemu rozvoju v obci. Usporiadali sme najmä diskotéky 
pre mladých a najväčšou akciou bol tradične turnaj starých pánov spojený so zábavou pod holým nebom v priestoroch štadióna. Významnou 
reklamou obce a klubu je stále naša webová stránka www.fkcerova.sk , ktorá je známa medzi všetkými klubmi a fanúšikmi futbalu v okresoch 
Senica a Skalica. Veľkým úspechom je dodnes vyše 120 000 návštev na stránke. 
       Činnosť FK Cerová je realizovaná s finančným príspevkom obce, z  členských príspevkov jednotlivých členov a z podpory viacerých 
subjektov a  jednotlivcov, ktorým záleží na športovom rozvoji mládeže v obci a na reprezentácii obce za jej hranicami. Všetkým týmto 
prispievateľom ďakujeme za veľkú podporu v roku 2015 a veríme, že nám zostanú verní aj v roku 2016. Všetkým touto cestou prajeme úspešný 
nový rok. My sa budeme naďalej snažiť o rozvoj masového športu v obci a o radosť cerovských fanúšikov z našich úspechov.                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                Ľubomír Pavlík, predseda FK Cerová 

Ešte v tomto roku sa uskutočnia tradičné športové turnaje: 
27.decembra  – Stolnotenisový turnaj -  v telocvični školy – registrácia účastníkov od 8,30, poplatok: 2 €.  
31.decembra -  Silvestrovský turnaj v basketbale - v telocvični školy -  začiatok o 10.00 hod.  

V budúcom roku plánujeme uskutočniť Stretnutie občanov pri príležitosti výročia spojenia obcí Cerovej, Lieskového 
a Rozbehov. Chceme ním nadviazať na tradíciu, ktorú začali naši Lieskovčania svojimi stretnutiami rodákov pri lieskovskej 
zvonici a zapojiť do organizovania celú našu obec. Školská a kultúrna komisia sa preto obracia na všetkých našich občanov 
so žiadosťou o pomoc pri organizovaní tohto podujatia. Uskutoční sa 27.augusta 2016  (v sobotu) v areáli školy. Súčasťou 
podujatia bude výstavka fotografií, dobových predmetov a zaujímavostí obce, ukážky činnosti našich občanov i našich 
organizácií. Budeme radi za akékoľvek  materiály a informácie, ktoré prispejú k obohateniu výstav a programu. Prosíme 
Cerovčanov, aby informovali a pozvali svojich príbuzných a známych, ktorí žijú mimo obce. Už teraz sa na všetkých tešíme. 

http://www.fkcerova.sk/
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„NAŠA BEŽKYŇA“ Rozhovor s Miroslavou 
Zíškovou 
Miroslavu Zíškovú, za slobodna Petrášovú, často stretávame 
v športovom,  ako behá po cestičkách a kopcoch v obci i okolí. O tom, 
prečo a ako aktívne športuje, je tento krátky rozhovor. 
 
Mirka, vieme o tebe, že si už na základnej škole športovala, 
venovala sa rôznym športom, najmä atletike. Ako žiačka si 
absolvovala celý rad pretekov a v bežeckých disciplínach si získala 
cenné umiestnenia v kraji i na Slovensku. Bola si členkou nášho 
atletického klubu Tretra.  Ako si sa dostala k pretekaniu v dospelom 
veku?  
Keď som sa vrátila po rokoch na Cerovú, chcela 
som sa venovať športovým aktivitám. Začínala 
som u hasičov a keď sa družstvo žien rozpadlo, 
skúšala som športové šťastie na pretekoch 
najprv v susednej Jablonici, kde organizovali 
bežecký Memoriál Felixa Rímeša. Zobrala som so 
sebou aj svoju dcéru Táničku a postupne sme 
začali cestovať po pretekoch v regióne. 
Zoznámila som sa s bežeckými nadšencami 
v Jablonici a stala som sa členkou ŠK.  
Vieme, že prišli aj prvé a veľmi cenné  úspechy. 
Naozaj sa mi dosť darilo. V rokoch 2013 a 2014 
som vyhrala bežeckú súťaž Grand Prix Záhorie, 
súčasť Moravsko-slovenského bežeckého 
pohára. Stala som sa aj celkovou víťazkou 
v kategórii žien nad 35 rokov. Pohár sa skladá 
z 22 pretekov, ktoré sú bodované a z roka na rok 

sa zvyšuje konkurencia. Tento rok som zatiaľ na 2.mieste, záver 
sezóny bude až po Silvestrovskom behu v Senici.  
Určite máš aj svoje naj rekordy. Načo si najviac pyšná v tomto roku? 
Podarilo sa mi prvýkrát zabehnúť polmaratón /21km/, dokonca som 
vyhrala svoju kategóriu. Absolvovala som aj sériu tzv. Cyrilo-
metodského maratónu, skladajúceho sa zo 4 behov a tu som skončila 
na druhom mieste. 
Úspechy ale neprichádzajú sami od seba. Určite je za nimi tvrdý 
tréning. Ako trénuješ? 
Ako čas dovolí. Pracujem na smeny, ale snažím sa behať najmenej 2-
3krát v týždni. Som veľmi vďačná svojmu manželovi, ktorý je veľmi 

tolerantný a podporuje ma, sám má športového 
ducha. Podporuje ma i moja mama, ktorá sa počas 
tréningov a najmä pretekov stará o deti  a pomáha mi 
v domácnosti. Bez nich by sa to nedalo zvládnuť.  
Na záver, čo ti dáva šport? 
Relax „pre hlavu“, stretávam sa s ľuďmi naladenými 
na rovnakú vlnu, bežci - Slováci, Moravania, Česi 
tvoria priateľský kolektív, všetci sú to  športoví 
nadšenci, ktorí sa podporujú, spoločne sa tešia i  riešia 
problémy. Som rada, že som medzi nimi. 
 
My, Cerovčania,  sme zasa veľmi radi, že máme 
v našej obci výbornú športovkyňu, na ktorú môžeme 
byť hrdí. Dúfame, že jej príklad neostane bez odozvy. 
Ďakujem za rozhovor.  
Zhovárala sa Božena Malichová. 
  

 

TRI ROKY MATERSKÉHO CENTRA HRAJKÁREŇ 
Už tretí rok u nás funguje  materské centrum Hrajkáreň pre naše 
najmenšie deti a ich rodičov. Aj tento rok sme sa stretávali 
spravidla dvakrát do týždňa v priestoroch kultúrneho domu, 
v miestnosti špeciálne upravenej pre potreby a záľuby detí.  
Utorok dopoludnia máme stále vyhradený pre najmenšie detičky, 
aby si zaspievali, zatancovali a zahrali sa so svojimi kamarátmi. 
Vždy v piatok navečer sa zasa uskutočňujú tvorivé dielničky 
a workshopy pre deti predškolského a príp. aj mladšieho 
školského veku. Obľúbený je najmä workshop zameraný na rozvoj 
jazykovej a literárnej výchovy, kde deti tvoria plagáty (napr. štyri 

ročné obdobia) a svoje vlastné knihy, čím sa z nich stávajú 

spisovatelia a ilustrátori. Popri aktivitách svojich detí sa zároveň môžu 
cerovské mamičky spolu stretnúť pri káve a vymeniť si svoje skúsenosti 
a rady.  
V tomto roku sme sa začali viac zameriavať aj na environmentálne 
aktivity, preto sme veľa času trávili nielen v samotnej Hrajkárni, ale aj 
v prírode - na preliezkach a v miestnom parku. Aj na budúci rok by sme 
sa chceli venovať poznávaniu prírody a jej ochrane. Plánujeme preto  
výlety do miestneho okolia, aj exkurziu do známeho Ekocentra vo 
Veľkých Pavlovciach na Morave. V spolupráci s týmto centrom sa naši 
najmenší budú môcť zábavnou a pre deti primeranou formou zahrať na 
prírodovedcov a bádateľov. Zároveň sa tešíme na nové dopravné 
ihrisko, ktoré bude vybudované na jar 2016 v priestoroch ZŠ s MŠ 
Cerová vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia - v rámci schváleného 
projektu pána Pavla Daniel. Keďže dopravné ihrisko bude prístupné aj 
v rámci mimoškolských a aj voľnočasových aktivít detí, budeme môcť aj 
naše najmenšie deti učiť zážitkovým učením základom dopravnej 
výchovy. 
Ak by ste sa chceli k nám pridať, ste vítaní! Bližšie informácie 
o pripravovaných akciách pravidelne nájdete vždy na  FB: materské 
centrum Hrajkáreň Cerová.  
 
PS: Mamičky z Cerovej veľmi ďakujú pánovi Mgr. Petrovi Chlupíkovi, že 
už druhý rok je ochotný v rámci svojho voľného času veku primerane 
viesť futbalovú „predprípravku“ pre našich najmenších. Chlapci sa vždy 
tešia na futbalové „štvrtky o štvrtej “ v telocvični. Ešte raz - srdečná 
vďaka!!!    

    
Občianske združenie SLNIEČKO pri Materskej škole  Cerová 

V tomto roku bolo pri Materskej škole Cerová založené občianske združenie SLNIEČKO. Jeho členmi sú rodičia detí navštevujúcich MŠ. Za krátke 
obdobie sa vyformoval organizačný tím (Mária Sukupčáková, Mária Huttová, Jana Daniel, Miriam Valášková, Jana Tomeková, Silvia Harnúšková, 
Miroslava Harnúšková), ktorý sa spolu s ostatnými aktívnymi mamičkami  snaží podporovať materskú školu. Pomáha ešte viac obohatiť pobyt 
detí v škôlke ďalšími aktivitami a kultúrnymi podujatiami. Za necelý polrok od svojho vzniku sa vďaka výraznej koordinácii a spolupráci s pani 
zástupkyňou pre MŠ  Hedvigou Tichou podarilo uskutočniť nasledovné akcie: Vianočná tržnica  – posedenie pri nealkoholickom punči spojené 
s predajom vianočných výrobkov detí a ich rodičov - Akcia environmentálneho zamerania na Deň Zeme  – výsadba kvietkov do prírodných 
kvetináčov   deťmi   a   mamičkami    spojená   s   besedou   s   miestnym    včelárom  -  Kultúrne   podujatie   Dobrodružstvo  kapitána   Kotvičku 
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– interaktívne divadelné predstavenie pre deti a ich rodičov - Exkurzia do galérie mesta Hodonín – interaktívne zoznámenie sa s galériou 
prostredníctvom špeciálne pripraveného programu pre najmladšie deti 
navštevujúce ZUŠ na Cerovej - Organizácia MDD pre deti MŠ pod názvom 
s Krtkom v parku - zábavné dopoludnie končiace nájdením skrytého 
pokladu - Burza detského oblečenia  - Exkurzia do ZUŠ Senica  na Deň 
otvorených dverí  pre predškolákov.  
Okrem kultúrnych a edukačných akcií sa Slniečko aktívne podieľa aj na 
zveľaďovaní okolia MŠ a priestorov vhodných pre detské hry. Doposiaľ 
zorganizovalo nasledovné dobrovoľné brigády: čistenie parku na Cerovej 
od odpadkov,  oprava preliezok a hojdačiek pri MŠ Cerová, úprava 
chodníka.   
V rámci  grantovej činnosti Nadácie Volkswagen Slovakia sa v  spolupráci 
s  členkou OZ Lenkou Škrabákovou podarilo zrealizovať projekty: 
Dýchajme zdravý čistý vzduch a Bezpečne na cestách - učíme sa o 
doprave.  V decembri sa nám podarilo uskutočniť 2. ročník Vianočnej 
tržnice a aj v ďalšom roku 2016 budeme v našej aktívnej činnosti 
pokračovať a podporovať tak kultúrne dianie v obci.  
 
Ak by ste mali záujem finančne podporiť občianske združenie Slniečko 2 % z Vašich daní, prosím, kontaktujte p. Ing. Máriu Huttovú.  Srdečne 
ďakujeme za každý prejav podpory.  
 

ROK V PARKU 
  
Možno si ešte spomínate, že sme v našej obci v prvej polovici roka  
v rámci Dňa Zeme zorganizovali brigádu v parku.  Jej cieľom bolo 
zlepšiť priechodnosť parku,  zvýšiť jeho bezpečnosť a čistotu. 
Nadviazali sme tým na veľké čistenie parku od náletových drevín, 
ktoré zrealizovali majitelia parku počas zimy.  
Vďaka  pánovi Konopovi a firme Jofo bola zasypaná nepoužívaná 
šachta pod kaštieľom, rozšírené chodníky, ktoré umožnia priechod 
parkom aj mamičkám s kočíkmi a bicyklistom. Po rokoch je  vyčistené 
a upravené aj ihrisko. Spolu s deťmi zo školy a viacerými 
spoluobčanmi sa podarilo vyzbierať 2 kontajnery odpadkov, vyčistiť 
“tančiareň”, natrieť zábradlie pri schodoch ku kaštieľu. Drevenú drť, 
ktorá ostala z čistenia od náletových drevín, sme využili na spevnenie 
a vysypanie chodníkov. Áno, nie je to ideálne riešenie, ale snažíme sa 
využiť prostriedky a možnosti, ktoré máme k dispozícii.  
Začala aj výsadba okrasných drevín. Majitelia parku nahradili 

vyschnutý   buk    červený   novým   jedincom  dovezeným    až              
z Talianska, nakoľko bola pamiatkovým úradom predpísaná jeho 
veľkosť, ktorú nebolo možné na Slovensku zohnať. Žiaľ, veľké letné 
sucho a neskorší pád konára zo susedného stromu značne poškodili 
tento nový strom. Verme, že úspešne prežije. Pán Ivan Tomek pred 
pár týždňami daroval do parku dva buky previsnuté a dva stromy 
ginko biloba. Tie prvé sme vysadili pri chodníku pod Bielou bránou a 
tie druhé k bývalému jazierku. Na jeseň ešte majitelia zrealizovali 
ďalšie vyžínanie náletových drevín. 
Veríme, že v budúcom roku sa nám s vašou pomocou podarí 
pokračovať v týchto zveľaďovacích prácach, aby park mohol tešiť nás 
všetkých.  Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám tento rok pomohli 
priamo v parku, ale aj nepriamo -  obecnému úradu za poskytnutie 
kontajnerov a rádovým sestrám sv. Kríža za malé občerstvenie počas 
brigády. 
Za skupinu nadšencov, ktorí sa podieľajú na zveľaďovaní parku, spísal 
Michal Krištúfek. 

 

JEDNOTA DÔCHODCOV V ROKU 2015
 

Cerovská Jednota dôchodcov má za sebou bohatý rok 2015, 
čo sa týka pekných podujatí uskutočnených pre našich 
seniorov.  
Do organizácie bolo počas roka prijatých 6 nových členov. 
Rozlúčili sme sa s pani Annou Chovancovou dlhoročnou 
predsedníčkou našej organizácie a s pani Jozefínou 
Jurenkovou.  
Z našej činnosti: V zimných mesiacoch sme v rámci 
kultúrno-spoločenských aktivít uskutočnili návštevu 
divadelného predstavenia v Hlbokom, podieľali sme sa na 

cerovskej zabíjačke v spolupráci s DHZ, kde sme sa prezentovali domácim 
pečivom, videli sme divadelné predstavenie v Trnave.  V jarných mesiacoch 
a pri priaznivom počasí počas celého roka sme chodili na turistické vychádzky, 
v KD Senica sme navštívili vystúpenie Duo Jamaha, zišli sme sa i pri stavaní 
mája, kde sme pri hudbe strávili pekné popoludnie, v spolupráci s ZŠ sme 
pomohli pri oslavách 50. výročia založenia školy a pozreli sme si hodnotný 
program žiakov. Tradične v lete v spolupráci s OÚ sme boli na zájazde vo 
Vincovom Lese na termálnom kúpalisku. Onedlho sme absolvovali plavbu po 
Baťovom kanále, 18 našich členov malo nezabudnuteľný zážitok a veľa nových 
poznatkov. V Košiciach sme si prezreli krásnu historickú časť mesta a večer sme 
si spríjemnili divadelným predstavením. Vydareným podujatím bolo stretnutie 
seniorov z Prieval, Bukovej a Cerovej pri chate na Rozbehoch. Seniori zápolili 
v športových disciplínach a vymieňali si navzájom skúsenosti. O veselú náladu 
a príjemnú atmosféru sa postaral harmonikár z Bukovej. Na Župných 
olympijských hrách v Jaslovských Bohuniciach nás reprezentovali dve naše 
členky. Letnú sezónu sme ukončili pri ohníku s opekaním pri hasičskej zbrojnici.  
V októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším nám pripravili stretnutie 
a pekný program žiaci ZŠ s MŠ a OÚ. Naši členovia pripravili výstavku jesenných 
dekorácií a ovocia a zeleniny. Ovocie sme venovali deťom. V rámci poznávania 
krás Slovenska sme navštívili Starú Bystricu a Čadcu. Spolu s OÚ sme 
zabezpečili divadelné predstavenie Ked scú ženy vládnút, ktoré zahrali 
ochotníci z Rovenska. Bolo to vydarené kultúrne podujatie pripravené pre 
všetkých našich občanov, mrzí nás, že účasť bola veľmi nízka. Aj v tomto roku 
v rámci starostlivosti o zdravie sa odrekreovalo 8 našich členov v kúpeľoch 
Nimnica a ďalší 4 členovia boli na týždennom relaxačno-liečebnom pobyte 
v Číži a Dudinciach. Každý rok si pripomíname okrúhle jubileá. Tento rok sme 
oslávili narodeniny 7 jubilantov. 
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Pri uskutočňovaní akcií nám pomáhali naši sponzori:  
p. Jozef Masár, Mgr. Miroslav Molčan z lekárne Sophia, p. 
Dušan Morávek, p. Brezovan z BTT Bratislava, súrodenci 
Ľuboš, Dušan a Tibor Tomek, Radoslav Tomek a PZ Cerová.  

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú, spolupracujú s nami a tým 
spríjemňujú jeseň života našim starším občanom.  
Bronislava Petrášová a Jozefína Vávrová 

ČO NOVÉHO U HASIČOV 
Hasičov v našej obci pozná vari každý. Patria k tým nadšencom, ktorí popri svojom zamestnaní obetujú množstvo času nielen na prácu pre 
verejnosť, ale najmä na náročnú profesionálnu prípravu. Byť hasičom a hasičkou je zaujímavá, ale i náročná a zodpovedná práca. Možno i preto 
pri nej nevydrží každý. Navyše si táto činnosť vyžaduje aj dobré technické zázemie – vybavenú stanicu, fungujúcu techniku a ďalšie 
zabezpečenie náročné na financie.  
Na čo sa hasiči zamerali v tomto roku, sme sa spýtali veliteľa Rastislava Petráša. 
Aj tento rok naši členovia patrili k tým, ktorí nechýbali takmer na žiadnej akcii v obci. V priamom výkone sme šesťkrát  zasahovali pri požiaroch 
– z toho štyrikrát sme boli privolaní na zásahy mimo obce – do Senice, Kunova, Prieval a Jablonice. Vykonali sme 3 taktické cvičenia zamerané 
na zvýšenie akcieschopnosti zásahovej jednotky. Jednotka  absolvovala štátnu previerku pripravenosti, v ktorej sme obstáli a boli sme zaradení 
do najvyššej zásahovej skupiny A.  Významnou udalosťou pre nás i našu obec bola návšteva podpredsedu vlády a ministra vnútra Róberta 
Kaliňáka, ktorý nám 11. októbra osobne odovzdal nové hasičské auto Tatra 815 CAS-32. Čo sa týka súťaží, ktoré patrili v minulosti k našim 
úspešným činnostiam, musím pochváliť naše družstvo dorasteniek*, ktoré v auguste  prvýkrát štartovalo v súťaži. Bolo to práve u nás, na 20. 
ročníku hasičskej súťaže, kde dievčatá vyhrali v kategórii žien. V júni sme organizačne zabezpečovali Majstrovstvá Trnavského kraja v hasičskom 
športe, ktoré sa konali na našom futbalovom štadióne. A práve pri súťažiach, príprave i celkovom zabezpečovaní, ako i fungovaní celej základne 
mám na srdci veľa vecí, ktoré by sa mali vyriešiť. Verím, že pri dobrej vôli všetkých zainteresovaných osôb sa nám to podarí. 
Ďakujeme, želáme si to isté. V budúcom čísle Cerovín máme prisľúbený dlhší rozhovor.   
*Družstvo dorasteniek tvoria: Ľubica Petrášová, Linda Zíšková, Nicol Tomková, Sabína Buchová, Timea Malá, Martina Bodnárová, Barbora 
Hlavatá, náhradníčky Viktória Bodnárová, sestry Petra a Pavlína  Steinhauserové. 
 

 
 

  KORLÁTKO pod rukami nadšencov rastie 
 

Hrad Korlátko, o ktorom máme najstaršiu zmienku z r.1324 a ktorý sa preslávil hlavne 
v období fungovania “Českej cesty“ (14.stor.) sa pomaly dvíha zo svojich ruín. Vďaka za to 
patrí hlavne mládežníkom zo spoločenstva SmóTrBáci – čo je skratka obcí Smolenice, Trstín 
a Bíňovce a skautom z bratislavskej Petržalky a Piešťan. Tento rok sa počas leta konali na 
hrade až tri týždňové workshopy, počas ktorých mládežníci hrad čistili od náletov, opravili 
a vybudovali nové zábradlia a pokosili  okolie hradu. Nosili vodu, vápno, piesok, kamene, 
miešali maltu a zavše si pri práci radostne spievali. No, ale najväčšou akciou sezóny bolo 
domurovanie múru medzi dvomi „pahýľmi“ (obr.). Tento múr ich definitívne stabilizoval 
a severný múr začína pôsobiť mohutnejšie. Súčasťou rekonštrukcie bola obnova strieľne 
a okna. Koruna tejto časti je ukončená tak, aby vyzerala ruinálne (podľa požiadaviek 
Pamiatkového úradu) a taktiež bola na vrchu zatrávnená. Tento spôsob ochrany múrov sa 
ukázal na Slovensku ako najúčinnejší, resp. druhý najlepší hneď po zastrešení. To zatiaľ 
zostáva v našich tajných snoch. Konečne sme sa výraznejšie pohli dopredu. Realizácia múru 
v severnej stene priamo nadviazala na práce z roku 2014, kedy bola vymurovaná 
mimoriadne veľká kaverna (diera po vypadnutých kameňoch) v múre pod 
novovybudovaným murivom. Pracovník KPÚ Trnava Mgr.Grznár označil kvalitu práce za 
výbornú, z čoho sme potešení. Vďaka za to patrí aj pracovníkom firmy Castel Servus, ktorí  
prácu odborne viedli a realizovali za podpory dobrovoľníkov a pracovníkov na aktivačných 
prácach. 
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Finančné  prostriedky na  realizáciu uvedených 
prác sme získali z projektov Ministerstva kultúry 
SR vo výške 7000 €,  z Nadácie  Pontis 1800 €. 
a 2730 € z projektu  Nadácie Orange, ktorý ako 
fyzická osoba podala  pani Anna Jánošová -  
koordinátorka týchto projektov. Nadácia 
Orange podporila 48 projektov z celkového 
počtu 277. Z toho Trnavský kraj získal podporu 
piatich predložených žiadostí o grant. Podľa 
výšky podporovanej sumy sme dostali piatu 
najvyššiu sumu z celkového počtu 48 úspešných 
grantov.   

V budúcom roku plánujeme sanovať vedľajšie okno, takže severný múr bude opäť 
kompaktný a hrad sa pomaličky začne uzatvárať. Máme tiež v pláne staticky zaistiť torzo 
veže domurovaním kaverny v jej päte a naznačiť podlažie drevenými trámami (tzv. 
náznaková architektúra) podľa projektu Ing. Miroslava Matejku, ktorý  je zároveň 
odborným garantom celého projektu záchrany nášho hradu. 
Na záver môžeme konštatovať, že tento rok bol pre Korlátko jednoznačne najlepší od doby, 
keď zanikol ako panské sídlo - najväčší počet workshopov, najviac odvedenej práce, 
najväčší počet dobrovoľníkov (vyše 50). Veľmi nás potešil aj záujem médií – v  MY Záhorie  
sme sa dostali  na titulnú stranu, písali o nás noviny Záhorák, vysielali v televízii TV Region 
Senica ba dokonca aj v RTVS. Akcie záchrany hradu uskutočnené tento rok pomohli k 
pozitívnej propagácii našej obce  v rámci celého Slovenska. 
Dúfajme, že v naštartovanom tempe sa nám podarí vydržať a hádam postupne tempo 
obnovy aj zrýchliť.                                                                                                   Ing. Martin Slezák 

NAŠA ŠKOLA 
V tomto roku sme v škole oslávili významné výročie - 50 rokov od otvorenia našej novej 
cerovskej  školy. Naša škola – to nie sú  len budovy, sú to predovšetkým ľudia, ktorí sú 
s ňou spojení a  patria k nej.  
Výročie bolo pre školu príležitosťou, aby poďakovala za prácu, pomoc a podporu práve 
takýmto ľuďom.  Cez  pána starostu svojmu zriaďovateľovi obci Cerová, zamestnancom 
obce a poslancom obecného zastupiteľstva, našim susedným obciam  Prievaly a Plavecký 
Peter. Členom rady školy, osobitne pánovi Jozefovi Masárovi, Rastislavovi Petrášovi, pani 
Ľudmile Petrášovej, rodičom a priateľom školy pani Miroslave Zíškovej, Ľubomírovi 
Pavlíkovi, Bronislave Petrášovej, Márii Masarykovej, Jozefovi Michalicovi, Máriovi a 
Andrejovi Harnúškovcom, Erikovi Slezákovi,  členom jednoty dôchodcov, futbalového 
klubu, hasičom, združeniu Slniečko, ostatným priateľom a sponzorom školy. Samozrejme 
našim súčasným žiakom a bývalým žiakom, ktorí vystúpili na slávnostnej akadémii: Ľubici 
Michalicovej, Andrei Kiráľovej-Somorovskej, Jozefovi  Adamčíkovi a Rastislavovi 
Kalenskému,  všetkým pedagógom a ostatným zamestnancom školy. 
Ďakujeme i všetkým bývalým zamestnancom školy a ľuďom, ktorí na škole od roku 1965 
pôsobili a pomáhali jej.   Mien je veľa, spomeňme preto aspoň Cerovčanov, rodákov, či 
tých, ktorí sa do obce privydali, priženili alebo tu strávili časť svojho života:  Anton  Janák,  
Marta Turanská, Emília Petrášová, Irena Tencerová, Mária Jurková-Harnúšková,  Elena 
Polakovičová- Čapková, Vlasta Šeligová, Stanislav Masaryk,  Júlia Mičová, Štefan Galajda, 
Anna Galajdová-Kaščaková, Eva Glindová,  Anna Jánošová, Anna Michalicová,  Martina 
Molnárová,  Alžbeta Horňáková, Anna Vitteková, Oľga Valentová, Lucia Sádovská, Anna 
Šeniglová, Elena Jurkovičová, Marta Čechovičová, učiteľky  MŠ Anna Jurkovičová,   Viera 
Mikulčíková, Ľubica Sláviková,  Jana Chovancová, ... Do kolektívu patrili aj správni 
zamestnanci, ktorí sa o  školu sa vzorne starali - vedúce jedálne, kuchárky, upratovačky, 
školníci i kuriči: Ľudmila Peterková, Albína  Michalicová, Helena Drímalová,  Jozef Baláž, 
Jozef Brezovský, Katarína Gažová, Anna Bodnárová,  Ambróz Juráň, Anna Janáková,  Pavol 
Lukáč, Peter Herényi, Terézia Janáková, Vlasta Morávková, Katarína Gažová st., Anna 
Funková, Oľga Masárová, Terézia Nováková, Anna Konopová, Božena Zonová, Jozefína 
Valachovičová,  Ján Slezák, Peter Kuchta a mnohí ďalší. Cerovčania tvoria i v súčasnosti 
základ kolektívu zamestnancov -  Božena Malichová, Anna Michalicová st., Jozefína 
Vávrová, Eva Ondrušová, Silvia Gažová, Jana Menglerová,   Miriam Chlupíková,  Erika 
Konopová,   Peter   Mihály,   Dana   Jarásová,   správni    zamestnanci    Jana    Keračíková,  
 

Jarmila Oravcová, Antónia Holičová, Pavol 
Paška, Terézia Pavlíková, Emília Valachovičová, 
Štefánia Krajčovičová, Veronika Harnúšková. 
V minulosti u  nás dlhé roky pôsobili i „cezpoľní“ 
-  zrástli so školou i dedinou – o všetkých píšeme 
v bulletine.  
Vážime si našich rodičov, veľa z nich pracovalo 
a pracuje aktívne vo výbore rodičov – medzi 
prvými  Pavol Nemec, Pavol Pavlík, Imrich 
Oravec, Mária Chovancová, Ing. Miroslav Masár, 
Ján Mikulčík, Katarína Peterková, Bohumír 
Harnúšek, Jaroslav Funka, neskôr Ing. Marta 
Kubová, Katarína Hercegová, Marta Krúžková 
a ďalší, v súčasnosti  Miroslava Zíšková. Za veľké  
úspechy školy vďačíme  športovým nadšencom,  
najmä Ing. Jozefovi Srnkovi  a Ing. Miroslavovi 
Masárovi.  
Zo všetkého najviac je  škola hrdá na svojich 
žiakov, veď vychovať šikovných, pracovitých, 
dobrých a šťastných ľudí je jej krédo od jej 
vzniku. Na tomto mieste by sa malo ocitnúť veľa 
mien detí z Cerovej, Prieval, Plaveckého Petra, 
ktorí  počas uplynulých rokov prešli jej bránami. 
Nie je možné ich vypísať,  ale mnohí sa určite 
nájdu i na stránkach našich novín. 
V rámci osláv sme pripravili rad podujatí, na 
ktorých sa zišli tri generácie – starí rodičia, 
rodičia i deti – naši súčasní žiaci. Vydali sme 
bulletin, vystavili fotografie, kroniky, žiacke 
práce a veľa zaujímavých vecí  spojených so 
školou. Na slávnostnej akadémii pre verejnosť 
i pozvaných hostí  vystúpili nielen naše deti, ale 
i bývalí žiaci. Predstavili sme bohatú záujmovú 
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činnosť našej školy a celou obcou sa niesol spev, zneli saxofóny i harmoniky.  Bývalých 
i súčasných zamestnancov prijal starosta obce, zapísali sa do Knihy cti. Spoločné stretnutie 
sa  nieslo  v duchu spomienok i na tých, ktorí nemohli prísť i tých, ktorí už nie sú medzi 
nami.  
Veľmi nás teší, že príprava podujatí spojila žiakov, učiteľov, zamestnancov, našich rodičov, 
sponzorov.  
Škola zmenila svoju tvár. Vďaka projektu obce a SEIA dostala nové šaty. Pribudlo 
multifunkčné športové ihrisko. Zmenami prešiel aj interiér školy - triedy, odborné učebne, 
telocvičňa, školský klub, materská škola i školská jedáleň.   Pribudli počítače, interaktívne 
tabule, nové pomôcky.  Zmenili sa učebné plány i osnovy – dnes má škola viac právomocí 
rozhodovať o tom, čo a ako sa bude učiť. Vo výchove a vzdelávaní  uplatňujeme  Školský 
vzdelávací program ŠKOLA PRE ŽIVOT - pre predprimárne vzdelávanie v MŠ, primárne 
vzdelávanie – 1. stupeň - ročníky 1.-4. a nižšie sekundárne vzdelávanie – 2. stupeň - 
ročníky 5.-9, výchovný školský program  v školskom klube detí. V rámci národných 
testovaní sa po novom testujú nielen deviataci ale i piataci. V testovaniach dosahujú dobré 
výsledky.  Deti si volia Žiacky parlament.  Máme v škole výtvarné triedy ZUŠ, každý žiak 
navštevuje aspoň jeden krúžok. Tradične dôležitá je spolupráca s rodičmi,  škola je 
otvorená verejnosti. Zapájame sa do národných i medzinárodných projektov, ktoré nám 
prinášajú nové možnosti vo výchove a vzdelávaní. Napriek malému počtu detí máme 
mnoho talentov, šikovných detí, ktoré  reprezentujú na olympiádach, súťažiach 
a podujatiach.  
Vždy sa tešíme každému úspechu a sme radi, keď naši žiaci dobre prosperujú na 

stredných a vysokých školách.  
O tom, že sa im darí,  svedčí i tohtoročný úspech 
našich bývalých žiakov - úspešných riešiteľov 
celoslovenského kola dejepisnej olympiády – 
úspešne reprezentovali Slovensko v súťaži 
Dejepisná olympiáda gymnázií Českej 
a Slovenskej republiky v Chebe – sú to Richard 
Keračík a Dagmar Gajarová.  
Z našich školákov najväčšie úspechy v tomto 
roku dosiahli úspešní riešitelia a účastníci 
krajských kôl olympiád a súťaží: Samuel Krúžek a 
Klára Kocúriková, v súťaži Európa v škole nás 
v celoslovenskom kole so svojou prácou 
reprezentovala Natália Krčová, v okresných 
kolách v  Pytagoriáde a  olympiáde slovenského 
jazyka získala umiestnenia Ema Chovancová. 
Pred pár dňami postúpili na krajské kolo naši 
deviataci v technickej olympiáde, umiestnenie 
v okrese získali i strelci aj  úspešná  recitátorka 
Sabína Ščepková z Prieval. 

 

V MATERSKEJ ŠKOLE SA UČÍME O DOPRAVE 
V septembri 2015 sa uskutočnilo spoločné stretnutie detí MŠ 
a žiakov z ŠKD. Cieľom tohto stretnutia bolo zostrojiť dopravné 
prostriedky z nových stavebníc. Stavebnice sme zakúpili z peňazí, 
ktoré sme získali od Nadácie Volkswagen Slovakia cez 
zamestnanecký projekt Učíme sa o doprave. Cez tento projekt sa 
nám podarilo vytvoriť v triede detský kútik, ktorý deti využívajú na 
technickú tvorivosť. Našu knižnicu sme obohatili o nové knihy 
o technike, doprave a dopravných prostriedkoch. V knihách deti 
hľadajú inšpiráciu k tvorivosti a tiež získavajú s pomocou p. učiteľky 
nové vedomosti. Deti konštruovali  dopravné prostriedky 
v zmiešaných skupinách, kde staršie deti pomáhali mladším. Vznikli 
zaujímavé modely dopravných prostriedkov. Niektoré dievčatá 
kreslili dopravné prostriedky alebo skladali puzzle. Jazdou na 
dopravnom koberci si deti zopakovali i dodržiavanie pravidiel cestnej 
premávky. 
Deti prežili zaujímavé popoludnie, tešili sa z vykonanej práce, 
popozerali si nové knihy a pri spoločných hrách posilnili kamarátske 
vzťahy. Podujatie sa uskutočnilo v príjemnej atmosfére.                                                             
Hedviga Tichá  

ROK 2015 V POĽOVNÍCKOM ZDRUŽENÍ 
Tento rok bol pokračovaním roku 2014, v ktorom sme si pripomenuli 65. výročie vzniku organizovaného poľovníctva v našej obci. Začiatkom 
roka sme dokončili zabezpečenie výkonu poľovníctva  - máme vypracovaný a schválený Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia na ďalších 
10 rokov. Revír Cerová bol výmerovo zmenšený o 26 ha, ktoré boli pričlenené do obory iného vlastníka, terajšia výmera je 2 199,53 ha.  
Poľovnícka činnosť v revíre pokračovala v tendenciách predchádzajúcich rokov. Poľovníci  združenia ulovili  42 kusov jelenej,  3 kusy danielej, 34 
kusov srnčej a  58 kusov diviačej zveri. Muflóniu zver sme nelovili najmä z dôvodu jej migrácie. Na spoločnej poľovačke sme lovili bažantiu zver, 
ďalšie lovy v bažantnici sa pripravujú  v mesiacoch január a február.  
V júni, mesiaci poľovníctva a ochrany prírody, sme v kultúrnom dome zorganizovali výstavu trofejí ulovených našimi členmi v rokoch 2010-
2014. Celkovo bolo vystavených 140 trofejí – 60 srncov, 48 jeleňov, 9 
danielov, 17 muflónov, 3 diviaky a 3 líšky. Výstava bola doplnená kožušinami 
a vypchatými zvieratami a vtákmi. Na ulovení vystavených trofejí sa podieľalo 
27 strelcov. Výstavu navštívilo 217 návštevníkov, z nich 42 detí. Všetci 
návštevníci sa mohli zadarmo pohostiť gulášom z diviny.  
Okrem tejto činnosti sme v rámci starostlivosti o zver a prostredie v revíre 
zabezpečili 10 919 kg krmív objemových, dužinatých, jadrových a 450 kg soli. 
V septembri sme tretíkrát uskutočnili posedenie poľovníkov s rodinnými 
príslušníkmi ako poďakovanie za ich toleranciu a trpezlivosť. Spoločné 
stretnutie nám pomohla zorganizovať Stredná škola gastronómie, hotelierstva 
a  lesníctva zo Bzenca.  Posedenie bolo príjemným spestrením kultúrno-
spoločenskej činnosti nášho združenia. 
Za svoju dlhoročnú činnosť boli v tomto roku vyznamenaní dvaja naši členovia 
– striebornou medailou „Za zásluhy o rozvoj poľovníctva na 
Slovensku“  Rudolf Hološka a najvyšším vyznamenaním „Zlatý kamzík SPZ“ Ing. 
Miroslav Masár st.. 
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ROZHOVOR s ... 

ROZHOVOR s pátrom Dušanom Šimalom, správcom farnosti v Cerovej, naším pánom farárom 
Vážený pán páter, ste v našej obci už 4 roky, mnohí občania vás dobre poznajú, ale aj my ostatní by sme sa radi o vás dozvedeli niečo viac. 
Mohli by ste nám povedať niečo o vašej rodnej dedinke a o vašej rodine?  

Mojím rodiskom je oravská prihraničná dedinka Hladovka. Tí, ktorí obľubujú trhy v Novom Targu, cez ňu 
prechádzajú. Keď mi vlani odišiel otec na večnosť, niektorí ľudia z Cerovej prišli na pohreb. Mali tak 
možnosť vidieť moje rodisko aj s kulisou Tatier. Aj touto cestou im chcem vyjadriť svoju vďačnosť za 
spoluúčasť. Všetci moji piati bratia bývajú v rodnej obci. Mojím údelom je byť doma všade tam, kde ma 
moja služba privedie. 
Kedy ste sa rozhodli stať sa kňazom? Bol to váš sen už v detstve alebo to prišlo neskôr? 
Po pravde poviem, že som nemal myšlienky na kňazstvo, lebo odísť niekam preč z Oravy mi pripadalo ako 
oddeliť dušu od tela. Možno je to silné prirovnanie, ale ja som bol so svojím krajom a ľuďmi, čo tam žijú, 
naozaj silno spätý. Keď som dovŕšil 23. rok života a podal som si prihlášku do seminára v Spišskej 
Kapitule, ešte niekoľko mesiacov som sa ráno prebúdzal s vedomím, že to všetko je len sen. Keď aj dnes 
nad tým premýšľam, vnímam to ako dôkaz veľkosti lásky, ako si Boh človeka dokáže pritiahnuť. Dokonca 
sa musím smiať nad svojou snahou vzoprieť sa tejto Láske. Moja, už nebohá, mama sa totiž denne 
modlievala ruženec s úmyslom darovať aspoň jedného zo synov do služby Bohu. Keďže starší brat, hoci 
doteraz slobodný, už mal postavený dom a perspektívu ženby, ostávala už len jediná voľba. Ja som to 
šípil, a preto som podnikal kroky na zmarenie týchto matkiných túžob. Začalo to tým, že som jej schovával 
ruženec, potom som jej dohováral, aby s tým prestala. Dokonca som na náš „odpust“(hody),  pozval 
k nám viacero priateľov (dievčat), ale aj tak neprestala. Aj pre túto skúsenosť verím v silu modlitby. 
Študovali ste teológiu ešte za socializmu alebo až po revolúcii? 

Študovať som začal tesne po revolúcii v roku 1991, keď sa otváralo niekoľko nových seminárov. V tom období bolo veľa povolaných. Len do 
prvého ročníka nastúpilo viac ako 130 študentov, takže nás museli rozdeliť do dvoch ročníkov. Po treťom ročníku som štúdium prerušil a vstúpil 
som do rehoľnej Spoločnosti Božieho Slova v Nitre. Mojou túžbou bolo pracovať v zahraničných misiách. Vo svojej žiadosti o misijné určenie 
som si napísal, že chcem pracovať v niektorej po francúzsky alebo po anglicky hovoriacej africkej krajine. Ako tretiu možnosť som si napísal 
Rusko. Nakoniec som z generalátu v Ríme dostal ako moje misijné určenie Slovensko. Vtedy som si opäť uvedomil, aké odlišné sú moje plány 
od tých božích a že je márne sa proti nim vzpierať. 
Už ste určite boli správcom viacerých farností. Môžete nám niečo o týchto pôsobiskách povedať? 
Tak sa začala moja služba na Slovensku. Po ročnej diakonskej praxi v Nitre som bol poslaný do farnosti Terchová. Tam som pracoval celých šesť 
rokov až do roku 2005. Zámerne hovorím, že som tam pracoval, lebo to bola nielen pastoračná práca, ale aj manuálna. Už nebohý páter Jozef 
Šabo, ktorý tam pôsobil takmer 17 rokov, mi povedal: „ Chlapče, ja som sa nemohol venovať mnohým veciam, lebo som na to nedostal 
povolenie od štátnych štruktúr. Teraz je to na tvojich pleciach, si mladý, tak to zvládneš.“ Boli to roky plné najrozličnejších prekvapení, 
bolestných i radostných, no predovšetkým to bolo obdobie dozrievania. Potom bolo pre mňa nesmierne ťažké prejsť z tohto očarujúceho 
prostredia folklóru a fatranskej prírody do Petržalky. V Bratislave som pôsobil ako prefekt v misijnom dome a mal som na starosti našich 
bohoslovcov. Túto moju novú misiu som zvládal oveľa ťažšie, lebo to bol celkom iný druh činnosti, na akú som bol zvyknutý. K tomu sa 
pridružili aj zdravotné problémy. Bol mi implantovaný kardiostimulátor.  Na novom pôsobisku som bol len necelý rok. Miestom mojej 
rekonvalescencie sa na šesť rokov stala Snina. Táto zmena prostredia a práce sa ukázala ako najlepšia voľba. Mal som na starosti Misijné 
centrum a vypomáhal som pastoračne aj v oboch sninských farnostiach i v okolitých dedinách. Práca s ľuďmi všetkých vekových kategórií bola 
pre mňa všeliekom. Aj keď som si v začiatkoch musel zvyknúť na nedostatok bežných životných potrieb ako jedlo, teplá voda a podobne, 
ukázalo sa to ako božia prozreteľnosť, lebo po príchode do Cerovej som si tento kurz prežitia zopakoval. 
Vieme o vás, že ste veľmi zručný, rád manuálne pracujete. Čo všetko ste porobili na cerovskej fare? 
Tu mi veľkou mierou pomohli farníci. Pretože celá budova fary bola studená, vlhká a zatuchnutá, bol potrebný väčší zásah. V prvej fáze sa 
vymenili okná a dvere. Nasledovala rekonštrukcia kúrenia, vody, elektrických rozvodov a kúpeľne. Potom sa znižovali stropy v ľavej časti 
budovy a urobili sme nové podlahy. Vybudoval sa krb s výmenníkom vody, potom  sme pokračovali v prácach na exteriéri farskej 
a hospodárskej budovy. Tam sa vymenila krytina, obidve budovy sa odizolovali a podstatne sa zmenilo celé prostredie dvora. Mnohé z 
vykonaných prác mám zachytené na fotografiách, stačí, keď si ich prezerám a rozbolia ma ruky. 
Práve v tomto čase ste sa spolu s farníkmi pustili do veľkej obnovy nášho kostola. Povedzte nám, čo všetko sa už urobilo a čo sa ešte chystá. 
Áno, pustili sme sa do obnovy nášho chrámu. V tomto roku sme stihli dať do poriadku okná, cez ktoré zatekalo. Bol potrebný nový náter, 
utesnenie a zamedziť stekaniu kondenzátu po stenách. Potom sme odstránili omietku po obvode kostola do výšky sokla. Necháme to do jari 
vysušiť a nanesieme sanačnú omietku. Pripravili sme tiež projekt nového elektrického vedenia, ktorý je potrebné schváliť a pokúsiť sa niečo do 
Vianoc zrealizovať. Popritom pokračujú práce na osádzaní nových okien do veže, jej omietnutie, výroba nových schodov a podlahy. No 
a v novom roku nás čakajú aj práce okolo kostola, predovšetkým odizolovanie celého obvodu stavby. S tým súvisí odstránenie všetkých 
betónových častí a položenie drenáže. Plánujeme taktiež prekrytie a zastrešenie vchodu kostola drevenou konštrukciou. Do augusta 
potrebujeme pripraviť interiér kostola na maľovanie. V súčasnosti sa ešte snažím zohnať reštaurátorov na obrazy krížovej cesty a 
veľkého mariánskeho obrazu. Po Veľkej noci začneme práce na lurdskej kaplnke v zadnej časti kostola. Už len samotný popis prác mi zabral 
hodne miesta. Koľko času teda zaberie celá realizácia? Pevne verím, že sa to podarí a staneme sa hodnými pokračovateľmi diela našich 
predkov. Máme niekoľko dôvodov, aby sme to, čo sme začali aj včas dokončili. Na budúcu  jeseň sa chystajú dve svadby a začneme tiež 
s prípravou na birmovku. 
Tento rok ste boli aj v Rumunsku. Môžete nám o tom povedať? 
V septembri tohto roku sme boli pozvaní do Bukurešti na sympózium, ktoré bolo venované spomienke na nášho zosnulého rodáka Mons. 
arcibiskupa Jána Bukovského. Boli tam vysoko ocenené jeho zásluhy pri nadviazaní diplomatických vzťahov medzi Rumunskom a Vatikánom. 
Bol naozaj významným cirkevným diplomatom a radi by sme si uctili jeho pamiatku aj odhalením pamätnej tabule. Je vecou cti, prestíže 
a spoločenského taktu, aby sme aj v našej obci mali viditeľnú spomienku na jeho osobu. 
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a na záver želanie pre občanov: Chcem vám i vašim rodinám popriať požehnané Vianoce.  

Zhovárala sa Anna Michalicová 
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Aktuálne 

Z HISTÓRIE OBCE V ROKOCH  

1939-45 
6. apríla 2015 si obyvatelia našej obce i 
nášho regiónu   pripomenuli  70. výročie 
oslobodenia Slovenska od fašizmu.  
Ako to bolo v našej obci, zaznamenávajú 
publikácie, obecná kronika, súkromné 
archívy a spomienky  našich občanov. 
Naša obec bola počas vojny súčasťou tzv. 
Schutzzone - nemeckej ochrannej zóny, 
ktorá spadala pod nemeckú vojenskú 
právomoc. Malé Karpaty mali byť hlavnou 
obrannou líniou pred možným útokom 
z východu.  Nemecká armáda tu zriaďovala 
svoje vojenské objekty a posádky. Nemeckí 
velitelia a vojaci bývali aj v Cerovej. Využívali 
strelecký polygón na  neďalekej Škodovke – 
dnes VTSÚ Záhorie, kde mali aj lazaret. Na 
niektorých hradoch a kostolných vežiach 
v okolí boli pozorovateľne a rádiostanice. 
Ako strážny objekt a pozorovateľňa sa 
používala aj stavaná železnica Plavecký 
Mikuláš – Jablonica. Mala tiež slúžiť na 
zásobovanie a ako úniková trasa z Malých 
Karpát. Po vypuknutí SNP a obsadení 
Slovenska nemeckou armádou sa stavba 
realizovala pod dohľadom Wermachtu. Na 
stavbu nahnali Nemci veľa občanov z okolia. 
Medzi nimi aj 80 židov, ktorým sa  podarilo 
jednej noci ujsť  do hôr k partizánom.  
Tieto a ďalšie udalosti mali vplyv aj na našich 
občanov. Bola drahota, fungoval lístkový 
systém, prekvital čierny trh. Obyvatelia obce 
vedeli málo o tom, čo sa skutočne deje na 
frontoch, mnohí však tajne po večeroch 
počúvali rádiá Moskva a Londýn  a dostali sa 
k nim správy o skutočnosti. V obci vznikla 
tajná skupina, ktorá podobne ako ďalšie 
miestne občianske skupiny s  názvom 
Protiboj, organizovala protifašistický odboj. 
Po vzniku ilegálnej SNR v decembri 1943 
členovia tejto skupiny utvorili 1. ilegálny 
revolučný národný výbor, ktorého 
predsedom bol hájnik Pavel Tomek, členmi 
Ján Vojáček, Pavel Pavlík, Jozef Fiala, Pavel 
Ráček, Martin Halabrín, Štefan Vávra st., 
Michal Šeliga, Gabriel Chlup, Ján Jarábek. 
Jeho úlohou bolo prevzatie moci a pomoc 
odboju. Členovia výboru organizovali zbierky 
peňazí a naturálií na pomoc partizánom, 
ktorí sa usadili v našich horách. Ján Jarábek 
nadviazal spojenie s oddielom Jána Reptu, 
ktorý sídlil v Brezovej pod Bradlom. Podpora 
partizánov vyznela i v tom, že u Jána Jarábka, 
Pavla Tomka a Gabriela Chlupa sa schádzali 
partizáni slovenskí aj ruskí, ktorým sa 
podarilo ujsť z lágrov v Rakúsku. Niekoľko 
z nich sa ukrývalo aj v  Podskalinách u Jozefa 
Nemca. Najväčšie nebezpečenstvo členom 
výboru hrozilo zo strany nemeckého hájnika, 
ktorý žil v našej obci  ešte pred vojnou. Ten 
pred prechodom frontu tušiac odplatu ušiel 
do Nemecka.  
Mnohí občania riskujúc vlastný život 
pomáhali nielen partizánom, ale i civilistom, 

ktorých prenasledovali Nemci. Holokaust 
hrozil aj  Dr. Alexandrovi Ehrenreichovi z 
Jablonice, ktorý sa v čase druhého 
transportu Židov po vypuknutí SNP od 
septembra 1944 až do konca vojny skrýval v 
Rozbehoch. 

Muži z obce, ktorých sa týkala branná 
povinnosť, museli počas vojny narukovať do 
slovenskej armády. Ako príslušníci 
Slovenského štátu museli bojovať na strane 
nacistov. So svojimi jednotkami sa dostali 
ďaleko do cudziny. Takto sa až na Kaukaz 
dostal Štefan Mikulčík, švagor Jána 
Obulaného, ktorý si  túto udalosť 
zaznamenal do svojej Biblie. Mikulčík bol 
nasadený do bojov tzv. Rýchlej divízie 
Slovenského štátu, ktorá sa začiatkom 
jesene 1942 dostala až do severných 
predhorí západného Kaukazu. Tu ako vojak 
prvého sledu padol. Len šťastná náhoda 
zachránila  nášho významného jazykovedca, 
rodáka z Rozbehov, Jána Oravca, ktorý 
v roku 1944 dezertoval z armády. Počas 
presúvania jednotky, v ktorej slúžil, vyskočil 
z idúceho vlaku pri železničnej zastávke 
Cerová-Lieskové. Dostal sa domov na 
Rozbehy, kde sa skrýval až do konca vojny. 
„Spával za komínom“,  pripravený na útek, 
ak by náhodou vtrhli do dediny Nemci. 
Zo spomienok Cerovčanov vieme, že naši 
obyvatelia sa zapojili aj do priamych bojov 
ako členovia domáceho a zahraničného 
protifašistického odboja. V čase SNP 
bojovalo na povstaleckom území 6 mužov – 
Jozef Gurín, Ján Hajdučko, Pavel Hološka, 
František Roman, Jozef Jastráb a Ján Holič. 
Boli chytení Nemcami a odvlečení na nútené 
práce do Nemecka.  Všetci prežili a šťastne 
sa vrátili domov. Traja naši občania vstúpili 
v ZSSR do 1. československého armádneho 
zboru. Viktor Ondruš  so svojou jednotkou 
prešiel z územia ZSSR celé Poľsko a  po  

návrate do vlasti zahynul v  ťažkých bojoch 
pri oslobodzovaní Ostravy. Ernest Jánoš 
a  Anton Nemec boli príslušníkmi II. 
československej paradesantnej brigády, 
ktorá operovala aj v centre povstania. Naši 
občania sa zapojili aj do bojov na západnom 
fronte v  rámci československých jednotiek 
vo Francúzsku – boli to Felix Hološka, Martin 
Lukáč, Jozef Paták, Teofil Tomek a Ján 
Nemec.                                                                                                  
Ozajstné bojové udalosti zasiahli našu obec 
v roku 1944.  Množili sa nálety spojencov na 
vojenské objekty. 7. júla 1944 nad obcou 
letela letka amerických bombardérov, ktoré 
sprevádzali bojové stíhačky. Pri 
prenasledovaní nemeckými stíhačmi jeden 
z bombardérov Fortress B-17G, Se. No. 42-
91783 začal horieť a o 10,28 hodine sa zrútil 
pri našej obci. Letcom sa ešte pred haváriou 
podarilo vyskočiť, ale len traja z 10 ušli pred 
zajatím. Prvý  vyskočil radista Virgil Stuart, 
druhý palubný mechanik Norton Skinner.  
Lietadlo zanechalo za sebou čiernu stopu 
dymu. Preto sa onedlho  objavili nemeckí 
vojaci a začali prečesávať les. Stuarta 
ukrytého v kroví nenašli, zobrali ho miestni 
ľudia a neskôr sa ukrýval  v Hlbokom u J. 
Šlahora až do konca vojny.  Skinner padol na 
pole, kde boli ľudia, no tí sa rozutekali. Zajal 
ho  slovenský žandár, ktorý ho odviedol do 
Bratislavy a  neskôr sa dostal do zajateckého 
tábora pre zajatých letcov v Griňave. Ďalší 
z posádky, zadný strelec, seržant Samuel 
Strode a  druhý pilot Jack Kellog sa vydali na 
cestu východným smerom. Strodeho pri 
Senici chytili a tiež skončil v Griňave. Kellog 
sa dostal do Maďarska, kde ho maďarskí 
žandári odovzdali nemeckým 
vojakom,  neskôr skončil vo väznici 
v Budapešti a v Nemecku. Vojnu prežili v 
zajatí. Seržanti Skinner a Strode sa zapojili do 
SNP. V roku 1998 Jack Kellog spolu so 
skupinou amerických veteránov navštívil 
Slovensko a aj našu obec.  
Čierny deň v obci nastal 20. septembra 1944. 
Okolo 13. hodiny  nadletela nad obec 
skupina amerických bombardérov,  
ktoré  zhodili na severný okraj dediny – do 
častí Prídavky a Dedina asi 150 menších 
a väčších trhavých bômb. Letka zasiahla 
obec zrejme omylom,  považovala Cerovú  za 
Kuchyňu, kde bolo  nemecké  vojenské 
letisko. Bomby spôsobili smrteľné zranenia 
70-ročnej Márii Nemcovej a 72-ročnej 
Magdaléne Pavlíkovej.  
Front sa pomaly približoval. Vo februári sa 
v majeri Brezina ubytovala jednotka 
Edelweiss a Vlasovci. Nemecká polícia 
vypočúvala a mučila mnohých väzňov, časť 
z  nich postrieľala a  zakopala v Surovinskom 
lese pri Senici.                                                                  
V marci – tesne pred frontom sa naši  
občania utiahli do pivníc a skrýš. Škola bola 
zhabaná na vojenské účely. V obci bolo 
vyhlásené stanné právo – štatárium. Od 
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šiestej hodiny večer do šiestej ráno sa 
nesmelo vychádzať z domov. Nemci tesne 
pred ústupom vyhodili do vzduchu tunel 
Cerová – Buková. 5. apríla o 15 hodine obec 
zasiahla delostrelecká paľba. Chceli ešte 
vyhodiť do vzduchu most a liehovar, ale 
nepodarilo sa im to.  
Ráno 6. apríla o 5. hodine  hore ulicou 
Prídavky prišiel prvý sovietsky vojak 
z výzvednej jednotky. Občan Pavel Jánoš  ho 
pozval do domu. Našu oblasť oslobodzovali 
vojská sovietskych a rumunských armád pod 
velením maršala Sovietskeho zväzu R.J. 
Malinovského. Pri oslobodzovaní našej obce 
nepadol žiadny vojak, ale v bojoch v okolí  

padlo asi 100 vojakov, z nich 36 je 
pochovaných v Prievaloch. 17. apríla sa 
riadenia obce ujal národný výbor, 
predsedom ktorého sa stal Pavel Tomek.  
Vojna sa končila, ale ešte dlho zastala 
v povedomí ľudí. My dnes vojnu nepoznáme, 
ale mali by sme si pripomínať, čo sa stalo 
a prečo. Spomienka, ktorú jej takto 
venujeme,  by nám mala pripomínať 
hrdinstvo ľudí, ktorí nám priniesli slobodu 
a tiež aj posolstvo, ktoré nám odovzdali -  
vážiť si  mier, pokojný život a robiť všetko 
preto, aby ľudia spolu vychádzali a navzájom 
sa rešpektovali. 
 

Na fotografii Pamiatka z  asentírky  
5. apríla 1943  je Viktor Ondruš,  
Jozef Beňák a Ján Režnák 
 
Spracovali: PaedDr. Božena Malichová, 
Richard Keračík 
 
Dodatok: Niektoré fakty a udalosti sú 
spracované len na základe spomienok našich 
občanov. Nie sú preto úplné a možno ich 
doplniť. Prosíme preto tých, ktorí majú 
ďalšie poznatky o tomto období, aby sa 
obrátili na autorov. Ďakujeme. Text je 
krátený, viac na www.obeccerova.sk 

 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 

 Vítame medzi nami Povedali si „ áno “ 
 Lukáš Konečný Peter Zubák a Zuzana Menglerová 
 Matúš Krist Jozef Stanek a MUDr. Alžbeta Španková 
 Anna Obulaná Marek Mudroch a Jana Hološková 
 Vladimír  Hajdučko Mgr. Miroslav Vereš a Mgr. Emília Krúpová 
 Matej Hutta Ondrej Janák a Mária Čerešníková 
 Jakub Janák Miroslav Gurín a Monika Holičová 
 Jakub Čerešník Donald Kenneth Vodnik a Ľubica Černáčková 

 

Opustili nás 
Ján Herda, Mária Ižová /CHD/,  Katarína Glindová,  Ján Režnák, Mária Gubová /CHD/, Vladimír Michalica, Mária Horáková, 
Jozefa Jurenková, Žofia Záhorová /CHD/, Terézia Režnáková, Anna Chovancová, Oľga Tomková, Kristína Stanková, Alojz 
Mihalovič, Marta Nemcová, Dušan Tomek. V septembri  zomrela Mgr. Alžbeta Horňáková, rod. Michaličková, ktorá pôsobila 
na našej škole celý svoj profesný život.       

 

 
 

Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,  atmosféra vianočná, liek na každý bôľ. 

Je to čas vianočný, keď stromček sa ligoce, zo srdca prajeme Vám prekrásne Vianoce. 

V novom roku zdravie, úspech,  šťastie, nech každučký deň láska vo Vás rastie. 

 

Ceroviny 2015 pre vás pripravila školská a kultúrna komisia, technické spracovanie Ing. Štefánia Krajčovičová 

  

http://www.obeccerova.sk/

