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Vážení čitatelia,  
opäť sa vám prihovárajú vaše Ceroviny. Je koniec jedného 
kalendárneho roka a viacerí z nás budú určite hodnotiť, čo sa 
nám podarilo dosiahnuť a plánovať, čo chceme uskutočniť. To 
je i  zámer našich obecných novín. Možno si poviete, nič 
nového, to tu už bolo, stále dokola. Len píšete, nič neriešite. 
Ale možno, ak si ich vezmete a prečítate, nájdete v nich seba, 
svoju  rodinu,  známych, stotožníte  sa  s  niektorým  z  názorov  

 
alebo si zaspomínate na peknú udalosť, potešíte sa. I to bude 
pre nás, ktorí sme vám tohtoročné Ceroviny pripravili, veľká 
odmena.  
PS Ak ich zahodíte, tak do separovaného zberu. 
Za pripomienky akéhokoľvek druhu vopred  ďakujeme.  
Vaša redakcia – členovia školskej a kultúrnej  komisie. 
 

Obec informuje 
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FINANCIE, PRÁCE, STAVBY A ÚDRŽBA 
OBCE 
Obec zabezpečila nasledovné práce:  
V obci: rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom 
stredisku – 3.174,- €,   zastávka na Lieskovom – oprava strechy 
na čakárni – 415,- €,    spevnená plocha na parkovanie pri 
cintoríne na Lieskovom  - 2.671,- €,   brána k domu smútku – 
1.921,- €,  rekonštrukcia žumpy pri predajnom stánku na 
autobusovej  stanici – 2.231,- €, 
oprava chodníka na Lieskovom – 885,- €,   oprava cesty ku 
kaštieľu – 2.022,- €,    oprava cesty pred KD Cerová – 276,- € 
doplnenie svetiel verejného osvetlenia na vjazde od Jablonice  
– 1.333,- €. 
V škole: oplotenie dopravného ihriska v ZŠ s MŠ – 443,- €,   
oplotenie multifunkčného ihriska – 641,- €,   oprava nádvoria a 
chodníka školy – 1.548,- €. 

 
V Sokolských chatách a na kopaniciach - oprava cesty od 
Sokolských chát na kopanice – 5.880,- €. 
Je pripravená projektová dokumentácia k výstavbe garáže na 
hasičskej stanici – 2.200,- €. 
Obec finančne podporila rekonštrukciu interiérov našich 
kostolov – cerovského Kostola  sv. anjelov strážcov a Kostola 
Panny Márie Nanebovzatej v Rozbehoch.  
 
V rámci svojho rozpočtu pre  školu a školské zariadenia okrem 
schválených štátnych a obecných dotácií finančne pokryla  aj 
opravy v škole – viď vyššie a poskytla financie na pomôcky a 
rekonštrukciu učebne technickej výchovy. Na základe žiadosti   
vedenia školy a iniciatívy prváckych a druháckych rodičov  
schválila otvorenie samostatnej 1. a  2. triedy a zabezpečila 
finančné prostriedky na pedagóga.  

UDALOSTI, NÁVŠTEVY, PODUJATIA 
Január a február tradične patrili fašiangovým podujatiam – 
plesu a detskému karnevalu. Príjemným osviežením karnevalu 
bolo viacero veselých rodinných masiek. 
8. marca sa konali voľby do NR SR. V našej obci najviac hlasov 
získali: SMER – sociálna demokracia - 204, 
Kresťanskodemokratické hnutie – 93 a OĽANO – NOVA  - 74 
hlasov. Zo 1011 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 653 
občanov -  64,59%. 
30. apríla sme stavali dva máje – jeden tzv. obecný – za 
pomoci hasičov a druhý na Lieskovom. Tento rok vydržali až do 
júna.  
Na tradičný májový Deň matiek prišli do kultúrneho domu nielen 
babičky a mamičky, ale i oteckovia a dedkovia, aby si pozreli 
hodnotný program našich detí. Okrem tradičných básní,  piesní 
a tancov našli i trocha poučenia – žiaci 8. ročníka pod vedením 
pani učiteľky Anny Michalicovej predviedli zaujímavú 
dramatizáciu o Ľudovítovi Štúrovi, ktorého výročia – narodenia 
i smrti sme si pripomenuli v rokoch 2015 a 2016. Prítomným 
mamičkám a babičkám zablahoželal aj  starosta obce a potešil 
ich sladkým darčekom.  
Záverečný mesiac školského roka jún, patril, samozrejme 
najviac škole. Školáci pripravili 1. školský Juniáles, ktorý mal 
veľký úspech – podrobnejšie píšeme v rubrike Naša škola. 
Futbaloví nadšenci sa  stretli na  tradičnom zápolení Cerovej a 
Lieskového.  
15. júna zložili sľub noví poslanci Anna Jurkovičová a Ľubomír 
Pavlík, ktorí nastúpili za poslancov Ing. Antona Švarca  a Mgr. 

Petra Mihályho,  ktorí sa vzdali funkcie. V  júli  sa  občania   
stretli na Cyrilo-metodskom dni – tento raz netradične na 
Lieskovom pri zvonici. Škoda, že sa nepodarilo zosúladiť 
organizátorov a mnohých občanov  asi zaskočilo, že podujatie 
nemalo zábavný ráz. O prípravách budúcoročného podujatia, 
ktorým si chceme pripomenúť najmä kresťanský a kultúrny 
odkaz Cyrila a Metoda, píšeme v časti ŠaKK informuje. 

 Prázdniny si užili aj naši eRkári – viď foto. Futbalisti 
zorganizovali športový deň – tento raz na dvakrát kvôli 
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nepriazni počasia. Počas letných mesiacov sa naši občania 
schádzali na posedeniach pri hudbe,  rozličných pochúťkach 
a zmrzline, ktoré pripravili naši podnikatelia.  
V septembri sme otvorili nový školský rok. Do prvej triedy 
nastúpilo 16 prvákov, noví žiaci prišli aj do ďalších ročníkov.  
10.septembra 2016  sa na stretnutí 60 a 65- ročných jubilantov 
zúčastnilo  19 jubilantov a 11 rodinných  príslušníkov 
15.októbra sa na Rozbehoch konal 17. ročník Majstrovstiev 
sveta v púšťaní šarkanov. 
Cerovské hody spestrila diskotéka a posedenie pri hudbe 
v drevenici na Lieskovom. Obec v spolupráci so Združením 
senických umelcov pripravila predajnú výstavu výtvarných prác, 
ktorá sa stretla so záujmom občanov – mnohí z návštevníkov si 
obrazy i zakúpili. 

23. október patril našim seniorom. Tradičné podujatie obohatil 
hodnotný program detí ZŠ s MŠ a pekné vystúpenie mužského 
speváckeho súboru z Kuklova – na fotografii hore. 
Prekvapením bola scénka, ktorú prišli zahrať obyvatelia DSS 
Bojková. Seniorom sa prihovoril náš starosta a zamestnankyne 
obecného úradu im ponúkli bohaté občerstvenie. Podujatie 
doplnila výstavka zaujímavých jesenných dekorácií 
a lampiónov. Školáci pridali i netradičné obrázky vypaľované na 
dreve, ktoré zhotovili na hodinách technickej výchovy.  

19. novembra starosta obce privítal 17 50- ročných 
jubilantov  ich  6 rodinných príslušníkov – foto dole. 
Posledný mesiac v roku, december, sa nesie v znamení 
vianočných príprav. V škole i škôlke chodil Mikuláš a niekoľko 
Mikulášov so sprievodom navštívilo aj rodiny s malými deťmi 
v dedine. Školáci spolu s rodičmi pripravovali medovníčky, 
výzdobu a nezabudli ani na tých, ktorí našu pomoc potrebujú. 
Pripravili zbierku pre deti na Ukrajine a nadácii UNICEF poslali 
170eur. K vianočnej nálade prispel aj Koncert rodiny Hlbockej, 
ktorá deťom i seniorom priblížila aj dávne vianočné tradície. 18. 
decembra sa už po tretí raz konala Vianočná slniečkovská 
tržnica a  stretnutie občanov pri kapustnici  a vianočnom punči.  
V obci sa uskutočnili aj ďalšie podujatia, ktoré pripravili 
organizácie a podnikatelia. Píšeme o nich v rubrike Zo života 
v obci.  
Počas roka pokračovali práce na našom kostole. Má na nich 
veľkú zásluhu náš bývalý pán farár Dušan Šimala, ktorý osobne 
odpracoval  množstvo hodín  nielen pri rekonštrukcii kostola, 
ale i na fare.  Spolu s  farníkmi a firmami,  ktoré vykonávali 
rekonštrukčné práce, sa  podarilo  v našej obci vytvoriť dôstojný 
cirkevný stánok s pekným okolím.  
 

 
 

 

ZAUJÍMA NÁS    SPÝTALI SME SA 
 
občanov našej obce 
Jedným zo zámerov Cerovín je písať 
i o názoroch nás – občanov na bežný 
život v našej obci. V  neformálnom 
prieskume, ktorý realizovali poslanci 
a členovia školskej a kultúrnej komisie, 
sme zisťovali názory náhodne vybraných 
občanov na to, čo sa im v obci páči, čo 
sa im, naopak, nepáči a čo by chceli 
zmeniť a čo by sa chceli spýtať starostu 
obce. Najčastejšie odpovede na 
1.otázku, čo sa im v obci páči, boli: 

„Páči sa mi zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti – ambulancie, lekáreň, 
škola, škôlka, pekné prostredie, príroda, 
krásne pamiatky, opravené budovy, 
chodníky, reprezentácia FK, obnova 
hradu Korlátko.“ 
Naopak, mnohým sa nepáči a chceli 
by zmeniť: podmienky na kultúru v obci - 

interiér a vybavenie kultúrneho domu, 
zastavenie prác na domove dôchodcov – 
resp. stacionári, nevyhovujúce 
autobusové zastávky – bez závetria, 
možnosti sedenia, neporiadok na 
zastávkach a chýbajúce osvetlenie,  
systém zberu triedeného odpadu, 
kontajnery na miestach, ktoré sú 
najnavštevovanejšie – napr. autobusová 
zastávka na Cerovej, parkovisko pri 

cintoríne, .., poškodené časti chodníkov 
– často bez opravy aj niekoľko mesiacov, 
otrasy spôsobené činnosťou VTSÚ 
Záhorie, chýbajúce parkovanie pred 
zdravotným strediskom a kostolom, 
vypúšťanie odpadov do potoka, voľný 
pohyb psov po dedine, veľa kamiónov 
cez obec, chýbajúca cyklotrasa, chýbajú 
aj informácie o našich pamiatkach pre 
návštevníkov – mali by sa umiestniť 
v obci, napr. na AS a pri jednotlivých 
pamiatkach, nielen pri Korlátku a VE. 
Občanov obce v letných mesiacoch trápi 
zvýšené množstvo hmyzu – najmä 
v okolí skládky.  
Zaujímavé boli otázky smerujúce na 
starostu obce – najviac občanov by sa 

spýtalo na plnenie volebného programu, 
prečo sa neplní, respektíve, prečo sa 
mnohé veci odkladajú, keď obec má 
určité financie, prečo sa nepokračuje 
v rekonštrukcii domova dôchodcov, 
prečo sa nerieši kultúrny dom, 
modernizácia ihriska FK a areál školy. 
Ako to bude s výstavbou bytov či domov 
pre mladých a ako obec podporuje 
cerovských podnikateľov. Či sme podali 
žiadosti do eurofondov a aké nové 
projekty obec pripravuje. Ako  plánuje 
riešiť kanalizáciu a  problémy s 

vodovodom. Časté boli otázky na 
organizáciu a fungovanie  obecného 
úradu – „nič sa nezmenilo“, prečo má 
úrad toľko zamestnancov, čo majú na 
starosti a aké majú kompetencie. Otázky 
sa dotýkali aj  prístupu verejnosti 
k  informáciám, konkrétne, čo sa 
prerokováva na zasadnutiach zastu-
piteľstva, obsahu webovej stránky. Načo 
slúžia hodiny na budove obecného 
úradu, keď nejdú.  
Mnohí občania sa domnievajú, že anketa 
môže pomôcť, ak sa poslanci OZ 
a najmä starosta k tomu postavia čelom 
a začnú problémy riešiť. Veľa občanov 
ich v tom podporuje.  
Uvedené názory reprezentujú určite len 
časť toho, čo nás zaujíma. Hoci ich 
nemôžeme štandardizovať /čo ani 
nebolo naším cieľom/, mali by byť  
podnetom pre všetkých, ktorým na našej 
obci záleží – najmä  pre starostu 
a poslancov.  
 
Všetky podnety a pripomienky sme 
predložili nášmu starostovi. Vyzvali sme 
ho, aby ich prerokoval s poslancami 
a o záveroch informoval  na stránke 
obce, sledujte preto našu stránku 
www.obeccerova.sk. 
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SPÝTALI SME SA                                    nášho starostu 
Nezávisle na prieskume sme už 
začiatkom decembra položili niekoľko 
otázok nášmu starostovi 
Pred voľbami ste si určite dali nejaké 
ciele, ktoré by ste chceli ako starosta 
dosiahnuť. Máte za sebou polovicu 
funkčného obdobia. Čo ste splnili zo 
svojich predsavzatí a  čo ešte 
plánujete uskutočniť.  

Zatiaľ sa podarilo splniť len časť toho, čo 
som chcel dosiahnuť, ale veľa vecí 
zostáva  ešte plniť. Žiaľ, zostal som 
sklamaný z toho, že niektoré veci sa 
z pozície jednotlivca veľmi ťažko 
ovplyvňujú a nefungujú tak, ako by sme 
chceli. Trápia ma hlavne investičné 
akcie, ktoré sa zatiaľ nerealizovali. 
Dúfam však, že sa to podarí. 
Vieme, že v rozpočte obce zostali 
pekné financie z minulých období. Do 
čoho ich investujete? Napr. kultúrny 
dom by si zaslúžil rekonštruovať. 

V  nasledujúcom roku plánujeme 
vybudovať garáž pri hasičskej stanici 
a  parkovisko nad autobusovou 
zastávkou na Cerovej, čo si vyžiada 
investíciu vyše 90 000 eur. 
Rekonštrukciu kultúrneho domu a ďalšie 
plánované akcie budeme uskutočňovať 
postupne podľa možností. 

Každý občan potrebuje niečo riešiť na 
obecnom úrade. Preto ich zaujíma, na 
koho sa majú obrátiť napr. ohľadom 
daní z nehnuteľnosti, so sociálnymi 
záležitosťami, stavebnými otázkami, 
ohľadom prenájmu obecných 
priestorov, potvrdení o pobyte, atď. 
Stručne definujte, čo má ktorá 
pracovníčka na starosti. 

Pani Jánošová – sociálne záležitosti, 
stavebné otázky, výrub drevín, 
znečisťovanie ovzdušia, rozkopávky 
miestnych komunikácií, umiestňovanie 
reklamných zariadení, evidenciu 
obyvateľov, trvalý a prechodný pobyt, 
overovanie listín a podpisov, výpisy 
z matričných kníh, súpisné čísla, 
rybárske lístky. Pani Buchová - 
overovanie listín a podpisov, matričné 
doklady a výpisy z matričných kníh, 
súpisné čísla, hrobové miesta, rybárske 
lístky. Pani Sukupčáková – dane: 
z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie 
verejného priestranstva, za ubytovanie, 
za predajné automaty a nevýherné 
prístroje,  poplatky za komunálny odpad.  
Pani Hološková – je účtovníčka a PAM-
istka, má na starosti otázky rozpočtu, 
inventarizáciu majetku obce,  overovanie 

podpisov a  listín, trvalý a prechodný 
pobyt.   
Kto je zodpovedný za obsah 
internetovej stránky? Viacerí občania 
majú zaujímavé návrhy, čo by mala 
obsahovať, a  tak zlepšiť jej 
výpovednú hodnotu. Len nevedia, 
komu majú svoje postrehy adresovať. 

Internetovú stránku upravujem zatiaľ ja 
osobne, pokiaľ občania chcú podať 
návrhy ohľadom internetovej stránky, 
môžu ich zaslať na mailovú adresu 
obeccerova@stonline.sk. 
Ako vyzerá bežný deň starostu? 

Deň začína preberaním pošty, či už 
elektronickej alebo fyzickej. Následne sa 
rozdeľuje práca zamestnancom – našim 
i zamestnancom na aktivačných prácach 
a s tým súvisí aj ich kontrola. Ďalej je to 
účasť na kolaudáciách, stavebných 
konaniach, ak práve sú, vybavovanie 
telefonátov, stránok, návštev. V prípade 
potreby nákup spotrebného materiálu, 
náhradných dielov. Sú dni, keď som 
v kancelárii na obecnom úrade, ale viac 
času trávim vonku v  obci alebo 
vybavovaním rôznych záležitostí. 
Hoci oneskorene, blahoželáme 
k päťdesiatke. Ďakujeme za rozhovor 
a želáme veľa úspechov v práci. 

 

INFORMUJEME 

ŠKOLSKÁ A KULTÚRNA KOMISIA INFORMUJE                                                                        reagujeme 
Mnohé pripomienky v prieskume – viď vyššie - sa týkajú i činnosti našej komisie. Najčastejšie sú zamerané na zlepšenie 
podmienok pre kultúru, školu  a  šport. Komisia ešte v minulom roku pripravila návrh na rekonštrukciu kultúrneho domu – 
kanalizácie, interiéru, kuchynky, javiska a miestnosti pre vystupujúcich. Podali sme návrhy na priestory pre dôchodcov i návrh na 
zvýšenie finančnej podpory JD – očakávame reakciu obce. Naliehavá je i pripomienka týkajúca sa aktivít pre mládež. V tomto 
smere je aktuálna ponuka aktivít v spolupráci so školou – v areáli školy je možné navštevovať verejné multifunkčné ihrisko 
i dopravné ihrisko – obe  novo oplotené, v lete i pieskové ihrisko na plážový volejbal, počas celého roka je možné dohodnúť si 
športové aktivity v telocvični. Škoda, že tak málo mládeže má o podobné aktivity záujem. Viac im podľa prieskumu chýbajú 
diskotéky. Niektorí  z opýtaných sa domnievajú, že máme celkove málo kultúrnych podujatí a majú pripomienky k ich úrovni. 
Snahou komisie je pripraviť dobrý  a reálny návrh, ktorý radi doplníme a privítame nových organizátorov. Podujatia, ktoré 
realizujeme sú výsledkom spolupráce komisie s obecným úradom – starostom, resp. jeho zamestnancami, organizáciami 
a inštitúciami v obci i s podnikateľmi. Pri ich realizácii je potrebná vzájomná komunikácia. Niektoré z podujatí sú už tradičné – 
prevzaté od minulého vedenia obce, iné nové. Komisia v tomto roku navrhla niektoré zmeny – podujatia budú určené najmä pre 
obyvateľov našej obce. Cyrilo-metodský deň bude zameraný viac duchovne – v spolupráci s farskou radou.  Veľkým podujatím pre 
obec budú spoločné stretnutia občanov, rodákov a priateľov Cerovej v areáli školy, ktorý poskytuje viac možností pre realizáciu 
rozličných sprievodných podujatí, lepšie sociálne vybavenie i priestor pre občerstvenie a zábavu dospelých i detí a mládeže. 
Budúcoročné stretnutie bude zamerané na folklór – píšeme o ňom nižšie. Mnohí pripomienkujete podmienky pre futbalistov. Tie sa  
zatiaľ pokúšajú riešiť sami futbalisti, nutne však potrebujú ďalšiu podporu z obce i od sponzorov. Chýba nám i cyklotrasa – vieme, 
že sa v zastupiteľstve riešila už v minulosti. V tomto ohľade navrhujeme využiť príklad obce Prievaly. Riešime i možnosti 
fitnesscentra – chýbajú priestory a navrhované riešenia sme museli odložiť.   
Veľa pripomienok a konkrétne návrhy máme i na webovú stránku obce, podľa mnohých neinformuje dostatočne a chýba jej 
prehľad. Považujeme za nutné zverejňovať zápisnice zo zastupiteľstva tak, aby naši občania vedeli, o čo sa rokuje. Veríme, že sa 
nám za pomoci zastupiteľstva podarí najdôležitejšie veci realizovať.  
 
Návrh  programu kultúrnych a športových podujatí na rok 2017.  Dátumy sú orientačné, môžu sa počas roka meniť, 
prispôsobovať okolnostiam a počasiu. Prosíme o vaše nápady a pripomienky.  Vopred za ne ďakujeme. 

14.01.- II. Reprezentačný KORLAT ples - KORLAT 
11.02.- Detský karneval  a Ples rodičov a priateľov 
školy – ZŠ s MŠ 
12.02.- Valentínska párty – KORLAT 
15.04.- Veľkonočná Oldies Párty - KORLAT 
30.04.- Stavanie mája – obec, DHZ, ZŠ s MŠ  a JDS 
14.05.- Deň matiek - OÚ a ZŠ s MŠ 
01.06.- Deň detí – ZŠ s MŠ  a FK 
16.06.- Juniáles – ZŠ s MŠ 
01.07.- Futbalové stretnutie Cerová – Lieskové 
a  športové podujatia  pre všetkých  členov  rodiny – 
FK 

Otvorenie leta - KORLAT 
05 07.- Cyrilo-metodský deň -  obec  a  Farská rada 
15.07.- Tradičný futbalový turnaj a tanečná zábava - FK 
02.09.- „Korlat kotlík“ – KORLAT 
09.09.- Stretnutie občanov – obec a ZŠ s MŠ 
30.09.- Hodová veselica 
19.10.- Deň úcty k starším - OÚ a ZŠ s MŠ 
31.10.- Halloween Night 
17.12.- Predvianočné stretnutie občanov spojené s vianočným trhom 
Slniečka – Slniečko, obec 
September a november: stretnutie jubilantov  - OÚ 
Október:  18. ročník MS v púšťaní šarkanov - OÚ 

mailto:obeccerova@stonline.sk
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POZÝVAME VÁS 

 

Tešíme sa, že mnohí z nás si prídu zavinšovať aj v predvečer Štedrého dňa v piatok 23. decembra 
pred obecný úrad. Čaká tu na nich občerstvenie a živá hudba. 

  

OBECNÁ KNIŽNICA  
Aj v roku 2016 fungovala v našej obci knižnica. Bohužiaľ, našlo sa u nás 
iba 33 aktívnych čitateľov, ktorí pravidelne chodili do knižnice a požičiavali 
si knihy. Veríme, že je medzi nami oveľa viac občanov, ktorí radi čítajú 
a pozývame ich do našej knižnice. Je otvorená každú stredu.  
Tento rok pán starosta dal žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov 
z Fondu na podporu umenia na zariadenie knižnice a na doplnenie 
knižničného fondu. Fond nám odsúhlasil sumu 1000 eur na nákup kníh.  
 
 

 
Nové knihy sú už zakúpené a od januára ich budeme 
požičiavať. Je medzi nimi veľa najnovšej beletrie pre 
dospelých i pre deti aj niekoľko zaujímavých 
náučných kníh. Príďte si ich prezrieť do knižnice 
a staňte sa zapísaným čitateľom len za jedno euro na 
celý rok! 
 

 

 
 
STRETNUTIE OBČANOV, RODÁKOV A PRIATEĽOV OBCE 
27.augusta sa v areáli školy zišli naši občania – deti, mládež i dospelí, 
rodáci a veľa hostí z okolia. Spoločne sme si pripomenuli 40. výročie 
spojenia obcí Cerová – Lieskové a Rozbehov. Dejiny obce priblížila 

výstavka fotografií, listín, faktov a pamiatok, ktorú pripravila naša komisia 
v spolupráci so študentom histórie  Richardom Keračíkom a  
organizáciami v obci. Zaujímavé boli fakty o pamiatkach, osobnostiach i 
o bežnom živote, činnosti spolkov a organizácií. Hodnotné prezentácie 
pripravili naši poľovníci, hasiči, futbalový klub, škola, jednota dôchodcov, 
Hrajkáreň a Slniečko, eRko. Výstavku doplnil program, v ktorom sme 
prezentovali stručnú históriu,  cerovský kroj, zvyky a piesne. Okrem 
našich školákov v ňom vystúpili aj naši susedia z Jablonice – speváčky – 
naše bývalé pani učiteľky z MŠ – Anna Dingová a Alena Gurínová, ktoré 
sprevádzal na harmonike pán Holásek.  

Prítomných zaujali ukážky hasičskej techniky 
a činnosti hasičov. Deti a rodičov zasa prilákali 
aktivity, ktoré pripravilo Slniečko a Hrajkáreň. Hostia 
si mohli pozrieť školu i veľmi hodnotnú výstavku 
absolventov ZUŠ. V bohatom kultúrnom programe  
vystúpili: cimbalová muzika HUDCI z Kyjova, foto 
vľavo, Folklórny súbor z Jablonice a KatArs – 
a capella s Ľubicou Michalicovou – foto dole.  Všetky 
sa stretli s obrovským ohlasom. Cimbalisti i a capella 
zaujali perfektnou technikou a bohatým repertoárom. 
Mnohí z prítomných si s  nimi nielen zaspievali, ale 
i zatancovali. Celé podujatie sprevádzala hudba 
nášho DJ Vlada  Osleja. Bohaté občerstvenie 
pripravili poľovníci – podávali zadarmo divinový  
guláš, komisia zabezpečila aj chutné koláčiky od pani 
Anny Tomkovej a nealko nápoje. Všetci si pochutili 
na dobrotách a nápojoch, ktoré ponúkal Korlat, s.r.o. 
– pán Masár  a JM Vinárstvo Doľany. Podujatie sa 
vydarilo a jeho odozva bola pre nás inšpiráciou, aby 
sme v jeho tradícii pokračovali. 

Zo života v obci 
ROK v ERku 

ERko je Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a v našej obci pôsobí od roku 2012, keď sme organizovali prvý tábor pre deti od 7 

do 15 rokov a tento rok sme oslávili päť rokov plných akcií a krásnych spomienok.  
Každú sobotu sa stretávame v eRko-miestnosti v KD, kde sa spolu zabávame, niečo vyrábame, ale sa aj vzdelávame. 
Počas zimného obdobia nacvičujeme divadelné predstavenie - jasličkovú pobožnosť, navštívi nás Mikuláš a pred Vianocami 
spoločne pečieme a zdobíme medovníky. Cez letné prázdniny realizujeme rôzne výlety, opekačky či tábory, kde popri súťažení 
zažívame aj veľa zábavy, spoznávame nových kamarátov a na záver si vždy spolu s odmenami odnášame aj množstvo skvelých 
zážitkov. 

Ak máš 7-15 rokov a máš chuť sa s nami zabaviť, príď medzi nás, radi Ťa privítame. 
 

V tomto roku sa opäť uskutočnia tradičné športové turnaje: 
26.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.  

9. septembra  2017  plánujeme uskutočniť 2. Stretnutie občanov, rodákov a priateľov Cerovej  v areáli školy. Bude 
zamerané na folklórne tradície obce a regiónu. Súčasťou podujatia budú výstavy, folklórne vystúpenia, ukážky činnosti 
našich občanov i našich organizácií. Pri príprave podujatia by sme chceli využiť i vaše rady, skúsenosti a pripomienky. Budeme 
vďační za  materiály a informácie, ktoré by mohli prispieť k obohateniu výstav a programu. Vopred veľmi pekne ďakujeme.  



5 Ceroviny 2016 www.obeccerova.sk 
 

PZ Cerová v roku 2016
Činnosť PZ Cerová v januári pokračovala plnením lovu za rok 2015. 
Zimné kŕmenie senom, dužinatým a jadrovým krmivom a hlavne soľ 
dávame zveri, ktorá si to v zimných mesiacoch na poli nemôže nájsť. Vo 
februári mávame poľovačky v našej bažantnici a pokračujeme plnením 
krmelcov pre zver. Vo februári sme mali výročnú členskú schôdzu, kde 
sme bilancovali uplynulé obdobie – čiže rok 2015. Na tejto schôdzi sme 
prijali troch kandidátov za našich členov po ich ročnej skúšobnej dobe. 
Stav našej základne je teraz 43 členov. V marci sme mali výstavu 
trofejovej zveri ulovenej za uplynulý rok. Táto výstava bola v Myjave 
v kultúrnom dome. Počas roka 2016 naši členovia vykonávali rôzne 

brigády, ako zber kamenia na roľníckom družstve, či 
upratovali lesy po ťažbe dreva. V mesiaci máji sme 
po schválení okresnými úradmi začali nový lov na 
raticovú zver. Už po štvrtýkrát sme usporiadali 
kultúrne podujatie pre manželky našich členov v KD 
na Cerovej, ktoré sa konalo v októbri. Celá jeseň tak 
ako každý rok je v znamení prípravy zásob krmiva na 
zimné obdobie, aby zver dokázala prežiť ďalšie 
chladné obdobia až do jarnej časti roka 2017. 
 

 

 

Záchrana hradu Korlátko 2016 
Hrad Korlátko, týčiaci sa na úpätí Malých Karpát nad našou 
obcou Cerová v časti Rozbehy, je našou historickou pýchou. 
Svojou rozlohou nepatrí medzi najväčšie hrady, ale jeho 
história má aj také momenty, ako bol pobyt kráľa Žigmunda,  
jedného z najvýznamnejších panovníkov našich dejín.  A to 
veru každý hrad o sebe povedať nemôže.  
Hrad bol postavený okolo roku 1300, podobne ako väčšina 
hradov na našom území. Bola to bezprostredná reakcia na 
vpád Mongolov do Európy v r. 1241. Vtedy plienili aj územia 
v južnej časti Slovenska  až po Trenčín. Trenčiansky hrad 
odolal  ako  jedna z mála pevností. A tak panovník povolil, či 
skôr nariadil, budovanie hradov. Malé Karpaty ako prirodzený 
obranný val boli na to vhodným prostredím. A veru bol to veľký 
projekt, o ktorom sa takmer nevie. Na úpätí Karpát bol 
vybudovaný premyslený systém hradov. Začínal od hradu 
Devín – ten mal vynikajúcu polohu z hľadiska stratégie 
vzhľadom na Dunaj aj Moravu, ďalej bol hrad Pajštún, Plavecký 
hrad, Ostrý Kameň, Korlátko, hrad Dobrá Voda – tie 
komunikovali s vysunutým hradom Branč, ďalej Čachtice a cez 
Považskú nížinu komunikovali na hrad Trenčín. Treba vedieť, 
že Karpaty neboli také zalesnené ako dnes, boli to holiny,  kde 
sa pásli ovce, kozy, kravy. Z hradu na hrad bolo krásne vidieť, 
minimálne cez veže. Veď dokonca výška veže na Korlátku je 
o 10m vyššia ako kopec, na ktorom stojí veterná elektráreň. Čo 
to znamená? Jedine to, že z nej bolo pravdepodobne vidieť 
výborne aj na trnavskú rovinu a aj priamo na Trnavu. Táto 
vynikajúca strategická poloha hrad predurčila ku kontrole 
obchodnej cesty, tzv. Zlatej českej cesty, ktorej sláva patrí 15. 
storočiu a jej strojcom bol práve kráľ Žigmund. Hrad Korlátko 
bol síce považovaný za menej významný, ale môže to byť 
historická mýlka. Lebo ak ste súčasťou reťaze, tak je rovnako 
dôležité každé oko. Každé jedno. Hrady sa budovali ako 
vojenské pevnosti. Sčasti  boli obývateľné panstvom 
a v prípade ohrozenia boli schopné uchrániť obyvateľstvo 
panstva jeho prichýlením. Korlátko si túto historickú úlohu 
výborne splnilo, keďže po pominutí mongolského 
nebezpečenstva sa naše kraje ocitli v novom nebezpečenstve – 
druhý pokus o ovládnutie Európy moslimskou Osmanskou ríšou 
(t.j.tureckou). Prvá vlna v 11.storočí bola úspešne odrazená tzv. 
križiackymi výpravami. Kto si už dnes uvedomí, že 70% 
dovtedy kresťanského sveta sa dostalo pod nadvládu 
islamského meča. V tomto ťažkom období sme sa ubránili 
a následných 300 rokov veľa našich predkov položilo život za 
to, aby Európa bola kresťanská.  Či sme sa poučili, ukáže 
história už zakrátko, lebo ako vidno, história sa zrejme opakuje. 
Tak ako vtedy Osmanom nahrávali do kariet rozbroje medzi 
vládcami vtedajšieho Uhorska, a tak organizovať jednotný 
odpor bolo problematické, tak ruka v rukáve bola fatálna 
neinformovanosť ľudu o tom, že Turek lúpi, rabuje, zabíja 
a berie do otroctva. A tak len dúfajme, že naše Korlátko nebude 
musieť ešte jedného dňa opäť nastúpiť do služby... 
Zatiaľ sa nám darí hrad aspoň staticky zaistiť. Vďaka nadšeniu 
dobrovoľníkov tzv. SmóTrBákov, skautov z Bratislavy a Piešťan 
a za prispenia aj našich obecných pracovníkov  už dnes vidno 
pokroky. Hrad je čistý, vyčistili sme obrannú priekopu od 
náletov, pribúdajú bezpečnostné zábradlia pre turistov 
 

 
 
a dokončili sme  3. etapu statického zaistenia 1. predhradia. 
Obnovili sme 2 okná, pribudli elegantné tehlové klenby a jedno  
drevené okno s parapetom. Bolo doplnené stredoveké murivo 
v objeme cca 11m³. Hradný múr v strednom hrade je tak 
scelený a fakticky zachránený. Možno na niekoľko storočí. 
Podľa hodnotenia Ing. Staníka, hlavného metodika pre obnovu 
hradov na Slovensku, je práca prevedená brilantne, môže byť 
použitá ako vzor pre podobné zásahy. Sme na to veľmi hrdí, že 
sa nám aj týmto smerom na záchrane Korlátka darí. Opravy 
boli financované  z grantu Ministerstva kultúry,  Fondu Telekom  
pri nadácii Pontis a z rozpočtu obce. Koordinátorkou projektov 
je Anna Jánošová. 
No a budúci rok? Čaká nás archeologický výskum pri vstupnej 
bráne a jej statické zaistenie a taktiež je na programe 
domurovanie múru v objekte pri vstupe do hradu, čím sa zvýši 
bezpečnosť pre návštevníkov. Celková rekonštrukcia hradu je 
lákavá vízia, ale zatiaľ sa tešme aspoň z toho, že postupujeme 
a z roka na rok sa rozsah opráv zväčšuje.  Ak ste  počas 
rekonštrukčných prác Korlátko ešte nenavštívili,  príďte sa 
pozrieť. 

Ing. Martin Slezák, vedúci záchranných prác  
pohľad pred (2014) a po rekonštrukcii (2016) 
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Futbalový klub Cerová v roku 2016 

Aj v roku 2016 chcel náš futbalový klub   pokračovať 
v nastúpenom trende úspešných výsledkov a peknej 
reprezentácie obce.    
V súťažiach Majstrovstiev oblasti Senica  nás v tomto 
roku reprezentovali mužstvo dospelých, 
novozaložený tím žiakov a mužstvo prípravky.  
Mužstvo dospelých pre jarnú časť 2016 zostalo 
v nezmenenej zostave. Po návrate dlhodobo 
zranených hráčov sme aj napriek slabšej návšteve 
tréningových procesov  odohrali veľa kvalitných  
víťazných zápasov a v súťažnom ročníku 2015/2016 
sme sa umiestnili  na peknom 4. mieste. K tomuto 
peknému miestu nám pomohli najmä body dovezené 
z ihrísk súperov a maximálny počet bodov 
z domácich zápasov. Na jesennú časť ročníka 
2016/2017 sa mužstvo hráčsky posilnilo, a tak sa 
očakávalo, že hra a výsledky budú rovnaké, ak nie 
lepšie. Ale mužstvo sa po kvalitnej letnej príprave 
znova nevymotalo zo svojich problémov. Tak  po 
slabšej účasti na tréningoch  nakoniec po polovici 
ročníka 2016/2017 zimuje na 6. mieste (pričom body 
sme získali iba na domácom ihrisku). Keďže 
v kategórii prípravky končilo veľa hráčov, vedenie FK  
sa rozhodlo založiť a prihlásiť aj mužstvo žiakov. 
Počet hráčov v príprave nebol zo začiatku dostačujúci 
na celý ročník. Postupne sa však záujem  detí stať 
hráčom FK Cerová začal zvyšoval a narástol na 
súčasných 25 aktívnych hráčov. Výsledky mužstva 
po prvom polroku sú potešujúce  - priebežné 7. 
miesto za 6 výhier a 8 prehier. Aj napriek odchodu 
veľkého počtu hráčov z kategórie prípravky do 
kategórie žiakov sa prípravku podarilo udržať 
a zachovať ju  pre ďalší rok. Podobne ako mužstvo 

žiakov, aj prípravka mala zo 
začiatku minimálny počet hráčov. 
Postupne sa doplnila a jej  výsledky 
mali každým nasledujúcim zápasom 
vzrastajúcu tendenciu. Potešením 
pre fanúšikov a rodičov je pokrok 
v ich futbalovom vývoji. 
Základom dobre fungujúceho klubu 
je nielen športová činnosť, ale aj 
materiálne zabezpečenie, zveľaďo-
vanie areálu a príprava ihriska na 
zápasy. Po zime sme začali  veľkou 
jarnou brigádou, aby bol štadión 
nachystaný na súťažný ročník.  
V  priebehu roka sme ďalej 
pokračovali na zdokonaľovaní 
závlahového systému napojením 
čerpadla k veľkoobjemovej nádrži 
s vodou, ktoré slúži  na pravidelné 
zalievanie ihriska  najmä počas 
letných mesiacov. Po skončení 
jarnej časti zápasov sme aj  vďaka 
podpore futbalových nadšencov -  
ako je napríklad pán Jozef Masár,  
mohli zväčšiť tanečnú plochu pri 
kabínach.   
Futbalový klub  každoročne 
pripravuje aj akcie pre verejnosť. 
V  letných mesiacoch usporadúva 
niekoľko akcií. Hneď po skončení 
ročníka 2015/2016 sa uskutočnil 
tradičný  zápas rodákov 
a obyvateľov Cerovej a Lieskového.  

V mesiaci júli sa v minulosti  
tradične konával   turnaj starých 
pánov. Toto sme sa rozhodli 
zmeniť a pripravili sme športový 
deň vyplnený zápasmi mužstva 
dospelých proti Malackám,  
starých pánov proti Popudinským 
Močidľanom a žiakov proti 
Jablonici. Počasie nám však 
neprialo  a plánovanú večernú 
zábavu sme museli zrušiť.  Aby 
sme však nezostali svojim 
priaznivcom nič dlžní,  akciu sme 
zopakovali o dva týždne neskôr - 
odohral sa zápas starých pánov 
so súperom z Plaveckého 
Mikuláša a po zápase sa za 
príjemného počasia uskutočnila 
večerná zábava. 
Na tejto činnosti sa počas celého 
roka podieľal nielen  výbor FK,   
ale pomáhalo i  veľa fanúšikov 
a podporovateľov. Za to im patrí 
poďakovanie.  
FK na záver roka ďakuje 
i všetkým našim občanom, 
ktorým na cerovskom futbale 
a športe vôbec záleží. Do 
nového roku všetkým želá 
mnoho zdravia,  šťastia 
a  osobných i  pracovných 
úspechov. 

 

MATERSKÉ CENTRUM HRAJKÁREŇ 
Hrajkáreň rozširuje svoje aktivity pre deti  

Čas rýchlo letí, ale ešte máme v čerstvej pamäti obdobie 
pred štyrmi rokmi, keď vzniklo Materské centrum 
Hrajkáreň. Najskôr to bolo centrum len pre mamičky 
a ich najmenšie detičky, ktoré ešte nechodili ani do 
škôlky. Avšak zanedlho rozšírilo svoju činnosť a začali 
ho navštevovať aj väčšie deti – predškoláci a aj malí 
školáci. Z toho dôvodu sa premenovalo na Miestne 
centrum voľného času pre deti predškolského 
a mladšieho školského veku s názvom KlubíkHrajkáreň. 

Keďže toto centrum je neziskové, dobrovoľné združenie 
pri Obecnom úrade Cerová, vstup do KlubíkaHrajkárne 
je bezplatný. Vo svojom voľnom čase ho vedú mamičky - 
kvalifikované pedagogičky. Je otvorený v kultúrnom 
dome pre všetky deti z Cerovej pravidelne každý piatok 
od 16,15 do 18,15 (ale väčšinou sa Hrajkáreň nezatvára 

skôr než o 19 ). Cerovské mamičky na rodičovskej 
dovolenke spolu so svojimi najmenšími detičkami majú 
možnosť stretávať sa aj v utorok dopoludnia (od 9,30-

11,30), len si musia vopred vypýtať kľúč od miestnosti. 
Ak by im nevyhovoval tento čas a deň, je možné 
dohodnúť si aj iný termín.  
V piatok sa (už tradične) realizujú workshopy a tvorivé 
dielničky pre deti. Ich cieľom je deti nielen vekuprimerane 
zabaviť, ale aj naučiť. Za výborné považujeme, že 
menšie deti sa môžu veľa naučiť od väčších, nielen čo sa 
týka nových informácií, vedomostí a zručností, ale hlavne 
sa učia vzájomne spolupracovať a pomáhať si. Rodičia 
sa môžu s  plánovaným programom Hrajkárne 
oboznámiť vždy mesiac vopred na stránkach FB. Tento 
rok malo u detí azda najväčší úspech robenie plánu 
mesta a jeho stavanie. Obľúbené sú aktivity, pri ktorých 
sa detí hrajú na spisovateľov a robia si vlastné knižky. 
Medzi akcie mimo priestorov Hrajkárne patria náučné 

vychádzky, hry na preliezkach alebo na novootvorenom dopravnom 
ihrisku. Zaujímavé boli exkurzie pre deti s rodičmi – do galérie 
v Hodoníne a do Ekocentra vo Veľkých Pavloviciach na Morave, kde 
deti mali pripravené pútavé environmentálne a umelecké aktivity. 

Mimoriadny úspech má každoročne organizovaná „gardenpárty“ – 
oslava začiatku prázdnin u Janky a Pavla Danielovcov.  
Naposledy sme zorganizovali lampiónový sprievod, ktorého sa 
zúčastnili nielen deti a mamičky, ale aj oteckovia či starí rodičia. 
Veríme, že sa z tejto akcie stane tiež tradícia. Sme rady, že môžeme 
prispievať do aktívneho kultúrneho diania v obci, napr. sme sa 
spolupodieľali na zabezpečení programu pre deti pri príležitosti osláv 
zlúčenia našich obcí. Aj v novom roku 2017 pripravujeme množstvo 
akcií, najbližšie to bude súťaž v sánkovaní. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s OÚ,  MŠ a ZŠ. Všetky deti a ich 
rodičia sú na našich voľnočasových aktivitách vždy vítaní! Želáme 
všetkým občanom pokojný rok 2017,  nech je plný  kultúrnych zážitkov 
pre deti! O to sa budeme aj my naďalej snažiť.  
                Za  Klubík Hrajkáreň: Miriam Valášková a Silvia Harnúšková 
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SLNIEČKO pri materskej škole 
Úspešná činnosť Občianskeho združenia SLNIEČKO pri Materskej škole Cerová 

Hoci od založenia Slniečka prešli len dva roky, má za 
sebou úspešnú činnosť. Toto občianske združenie (ďalej 
OZ) je vlastne rodičovské združenie, jeho členmi sú 
predovšetkým rodičia detí navštevujúcich MŠ v Cerovej. 
Snaží sa pomáhať MŠ tak, že spolufinancuje a 
organizuje rôzne kultúrne, spoločenské, športové 
podujatia. Všetky finančné príspevky a zisky sú  použité 
pre potreby škôlkarov v rámci ich výchovnovzdelávacej 
činnosti.  
Za posledný kalendárny rok sa vďaka koordinácii s pani 
zástupkyňou MŠ pri ZŠ Cerová  Hedvigou Tichou 
podarilo zorganizovať viaceré akcie a urobiť tak radosť 
našim cerovským škôlkarom, z ktorých vyberáme 
najvýznamnejšie. Najväčšou akciou bola Vianočná 
tržnica. Minuloročný i tohtoročný v poradí už tretí ročník 
mali pozitívny ohlas u rodičov a občanov Cerovej. 
Tržnica je súčasťou predvianočného podujatia 
organizovaného v spolupráci s obecným úradom a ZŠ s 
MŠ Cerová – viď foto. Veríme, že to bol príjemne 
strávený čas nielen v tržnici, ale aj pri kapustnici a 
hudbe. Ďalším väčším podujatím bola organizácia MDD 
pre malých aj veľkých škôlkarov. Uskutočnila sa na 
novovytvorenom dopravnom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ, 
kde deti zábavnou formou súťažili, jazdili na 
odrážadlách a vyrobených dopravných prostriedkoch - 
policajnom, hasičskom aute a sanitke (viď aj článok 
Nové dopravné ihrisko na Cerovej). Nemenej úspešné 
bolo aj divadelné predstavenie pre deti a ich rodičov s 
názvom Mačičky a televízor. OZ Slniečko sa 
spolupodieľalo aj na zabezpečení programu pre deti pri 
príležitosti osláv zlúčenia Cerovej – Lieskového s 
Rozbehmi. Okrem  spomenutých  kultúrnych podujatí sa  
 

 
sa MŠ v spolupráci so Slniečkom podarilo zrealizovať projekt 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a osadiť pitnú fontánku pri 
vchode do jedálne školy. Fontánka je dostupná pre všetkých žiakov ZŠ 
s MŠ a prostredníctvom tohto projektu sa buduje ich  kladný vzťah 
zdravému životnému štýlu. Pobyt vonku si pri výchovnovzdelávacej 
činnosti deti spríjemňujú aj v novovybudovanom altánku, ktorý tiež 
vznikol na základe grantovej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia a 
za spoluúčasti OZ Slniečko. Predchádzajúci stručný prehľad činnosti 
združenia je dôkazom, že jeho založenie je veľkým prínosom pre deti a 
celkovo prispieva k aktívnemu kultúrnemu dianiu obce.  
Ak by ste mali záujem finančne podporiť občianske združenie 
Slniečko 2 % z Vašich daní, prosíme kontaktujte p. Ing. Máriu 

Huttovú. Srdečne ďakujeme za každý prejav podpory. 

 
 

 
JEDNOTA DÔCHODCOV V ROKU 2016 

 „Je šťastím spoznať v mladosti prednosti staroby a tým istým šťastím je 
v starobe udržať si prednosti mladosti“ povedal J.W.Goethe a my, 
v jednote dôchodcov sa týmto výrokom inšpirujeme. 
V tomto roku má naša organizácia 55 členov. Na výročnej schôdzi v marci 
sme zhodnotili celoročnú prácu a naplánovali si činnosť na nasledujúce 
obdobie. V  priebehu celého roka sme si pripravili veľa pekných podujatí. 
V januári bolo 8 našich členov  na Okresnom plese dôchodcov. Úspech 
zaznamenali najmä výlety – na jar i v jeseni sme boli na  dvojdňovom 
výlete vlakom v Tatrách, potom v  Štúrove a Ostrihome. Naši členovia 
využili ponuky relaxačno-liečebných pobytov pre seniorov - v Sklených 
Tepliciach sa rekreovalo 6 našich členov, v  Trenčianskych Tepliciach  
a Dudinciach  8. Často sme chodili na turistické vychádzky. V lete sme 
tradične za prispenia obce navštívili termálne kúpalisko Vincov les. 
Zdravší a zdatnejší z nás reprezentovali Cerovú na I. okresných 
športových hrách – 5 členov a potom v auguste aj na VI. Župných 
olympijských hrách. Vo veľkej  konkurencii 135 pretekárov zo 7 okresov  
Trnavského kraja sme sa nestratili a priniesli sme 5 medailí – Štefan 
Vereš 3 a Ing. Anton Švarc 2. Prispeli sme tak k celkovému víťazstvu 
nášho okresu.  Aktívne  sme  sa  zapojili   do   celoobecných    podujatí –  

napr. do príprav 
a  uskutočnenia 
Stretnutia občanov 
a rodákov v  škole. 
Prvýkrát sme súťa-
žili vo varení 
gulášu na Lies-
kovom.  
Medzi najkrajšie 
podujatia patrili 
stretnutia seniorov 
na Rozbehoch a 
v kultúrnom dome. 
Na Rozbehoch 
sme sa stretli so 

seniormi z Prieval, Bukovej a Hradišťa, veľmi pekné 
prostredie nám tu pripravili zamestnanci obecného 
úradu. Navzájom sme sa spoznali, súťažili v športe, 
vymenili si skúsenosti a nakoniec sme si pri 
harmonike zaspievali.  
Tradične príjemným podujatím bolo stretnutie pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome, 
kde nám žiaci  materskej a základnej školy 
a zamestnanci obce pripravili pekný program 
a občerstvenie. Prispeli sme si aj svojou troškou do 
mlyna, keď sme pozvali folklórnu skupinu Kuklovjané, 
ktorí sa nám postarali o skvelú náladu.   Dôchodcom 
sa páčili aj vystúpenia Radošíncov – Zmiešaná 
štvorhra a východoslovenskej skupiny Drišľak. 
S rokom sa tradične lúčime na Predvianočnom 
stretnutí v našom klube a v obci, kde si pochutíme na 
kapustnici a prispejeme dobrými koláčikmi, ktoré 
pripravujú naše členky. Činnosť v klube spestrujú aj 
oslavy jubilantov, v tomto roku sme oslávili jubileá 5 
členov.  
Činnosť našej organizácie je pestrá,  nedala by sa 
však uskutočňovať bez spolupráce s obcou a za 
pomoci našich sponzorov. Podporujú nás: páni Jozef 
Masár, Mgr. Miroslav Molčan z lekárne Sophia, 
Ľuboš a Tibor Tomek, Radoslav Tomek, Dušan 
Morávek, pani Erika Bulganová z FAUNu, SKLÁDKA 
Cerová, organizácie našich poľovníkov, hasičov 
a milo nás prekvapil sponzorský dar od pána 
Ľubomíra Pavlíka.  
Ďakujeme, že  takouto pomocou  a spoluprácou 
s našou organizáciou spríjemňujete jeseň života 
našim starším spoluobčanom.  
Bronislava Petrášová a Jozefína Vávrová 
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 DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 

Keďže  náš zbor je zaradený do najvyššej kategórie  „A“ z hľadiska 
akcieschopnosti a vybavenosti,   rok 2016 sa pre nás niesol v 
znamení  výcviku zásahovej jednotky  teoreticky  i prakticky. 

 
Absolvovali sme niekoľko miestnych cvičení,  zameraných najmä na 
praktické používanie  zverenej hasičskej techniky, konkrétne dýchacích 
prístrojov a rádiostaníc. Zamerali sme sa i na  cvičenie sebazáchrany 
a zásahových prác vo výškach.  V máji sme sa zúčastnili okrskového 
cvičenia v Hradišti pod Vrátnom,  kde si naša zásahová jednotka 
precvičila protipovodňovú službu. V októbri sme boli prizvaní od 
profesionálnych hasičov zúčastniť sa krajského taktického cvičenia, ktoré 
sa konalo v Jablonici v blízkosti kameňolomu, kde bol v ťažko dostupnom 
teréne simulovaný pád dopravného lietadla  s následným požiarom lesa.  
O dva týždne neskôr sme sa opäť v Jablonici v nočných hodinách 
zúčastnili okresného cvičenia,  zameraného na požiar vlaku v tuneli. 
V roku 2016 sme zasahovali jedenkrát pri požiari suchého trávnatého 
porastu na poli pod skládkou odpadu.  Boli sme povolaní k likvidácii 
pohonných látok a prevádzkových kvapalín pri autonehode kamióna pri 
našej železničnej zastávke. Mali sme i niekoľko technických výjazdov, 
napr.  umývanie ciest,  preplachovanie kanalizácie, výškové práce 
a orezávanie stromov pomocou vysokozdvižnej plošiny. Na Rozbehy sme 
boli povolaní na likvidáciu veľkého osieho hniezda. V letných mesiacoch 
sme sa venovali  i hasičskému športu. Naši muži sa zúčastnili hasičských 
súťaží veteránov ( požiarny útok s vodou pomocou  historickej motorovej 

striekačky, vyrobenej do roku 1955) v Jablonici, kde 
skončili na prvom  mieste a v Senici na druhom  
mieste. 
Už od zimy sme sa venovali našim dorastenkám, 
ktoré ešte len v žiackom veku prezentovali na 
súťažiach v kategórii žien výborné schopnosti 
a  zručnosti, čím zaujali porotcov i všetkých 
prítomných. Na súťaži v Štefanove skončili na 7. 
mieste, v súťaži O Slovácko-Záhorácky  pohár na  9. 
mieste, v Sobotišti na  5. mieste, v Moravskom Sv.  
Jáne  na 4. mieste.  V okresnej súťaži v Jablonici vo 
svojej kategórii  (dorastenky) suverénne  vyhrali !   Ak 
sa im podarí vo svojej kategórii zvíťaziť  i v roku 
2017,  postúpia na Majstrovstvá Slovenskej republiky  
v hasičskom športe, k čomu im,  prosíme, všetci  
držte palce!  
Máme tu vianočné sviatky, ktoré sa určite nezaobídu 
bez zapálenej sviečky.  Buďte,  prosím,  pri tejto 
činnosti veľmi obozretní, aby sa Vám najkrajšie 
sviatky roka nestali nočnou morou !   
Krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový 
rok 2017 Vám zo srdca želajú Vaši  HASIČI !  

  
 

 

V ŠKOLE SA UČÍME O DOPRAVE                                                                                    

 
V areáli ZŠ s MŠ Cerová bolo pri príležitosti osláv MDD otvorené 
dopravné ihrisko. Toto ihrisko vzniklo na základe spolupráce viacerých 
partnerov, konkrétne vedenia ZŠ s MŠ, dvoch miestnych združení – 
Občianskeho združenia Slniečko, ktoré vzniklo pri MŠ a Materského 
centra  Hrajkáreň a za  finančnej podpory  Nadácie  Volkswagen Slovakia  

Nové dopravné ihrisko v Cerovej 
 
a miestneho obecného úradu, ktorý zabezpečil 
ochranné oplotenie. Je to veľmi potešujúce pre 
všetkých rodičov, že sa ich deti môžu dopravnú 
výchovu učiť zážitkovým učením priamo v obci. 
Takúto zábavnú formu učenia si deti z MŠ a ŠKD 
odskúšali na MDD, keď zábavným a veku 
primeraným spôsobom plnili úlohy z dopravnej 
výchovy na viacerých stanovištiach a taktiež riešili 
rôzne dopravné situácie na ihrisku. Pomáhala im pri 
tom skupina rodičov, ktorí boli (tentokrát) 
rozprávkovými postavičkami zo Spievankova. Na 
záver deti dostali medaily, vlastné detské vodičské 
preukazy a ďalšie tematické darčeky. Akcia sa veľmi 
vydarila.  
Veríme, že dopravné ihrisko bude tým pravým 
„lákadlom“ aj na aktívne a zmysluplné trávenie 
voľného času všetkých detí, ktoré navštevujú alebo 
budú navštevovať školu na Cerovej.  
Veľká vďaka patrí teraz už bývalej pani riaditeľke ZŠ 
pani PaedDr. Božene Malichovej, nielen za pomoc 
s realizáciou projektu Dopravné ihrisko, ale aj za 
dlhoročnú starostlivosť o žiakov zo ZŠ s MŠ Cerová.  

 
Miriam Valášková
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 NAŠA ŠKOLA

 Rok 2016 bol pre našu školu rokom 
bohatým na udalosti, rokom dobrých 
výsledkov i zmien v kolektíve žiakov 
i zamestnancov. Počas školského 
roka sa venujeme nielen vyučovaniu, 
ale i  mimoškolskej činnosti, 
zapájame sa do rôznych aktivít, 
súťaží a podujatí v rámci školy, 
obce, okresu, kraja i Slovenska, 
spolupracujeme s našou partnerskou 
školou V ČR. Riešime rôzne 
problémy i zásadné koncepčné 
otázky. Jednou z nich je i to, kam 
smeruje naša škola a vôbec celé 
slovenské školstvo. Naša škola vo 
výchovno-vzdelávacom procese  
uskutočňuje školský vzdelávací 
program zameraný na prípravu 
žiakov na život. Znamená to, že sa 
sústreďujeme na získavanie  takých 
kompetencií  -  poznatkov,  zručností  
a schopností, ktoré dieťa  potrebuje 
pre svoj život a ďalšie vzdelávanie. 
V súčasnosti sa o tejto úlohe  veľmi 
diskutuje a hľadajú sa spôsoby, ako 
dosiahnuť lepšie výsledky. Jedným 
zo základných predpokladov, ako to 

dosiahnuť, je určite obnovenie  záujmu 
o  vzdelávanie, ktoré sa dá dosiahnuť len 
spoločnou snahou školy a rodiny. Práve na takúto 
vzájomnú spoluprácu kladie naša škola veľký 
dôraz. Ak sa podarí, aby sme spoločne viedli deti 
k záujmu o vzdelávanie, k snahe o dosahovanie 
lepších výsledkov a nie iba k priemernosti, či 
dokonca sa uspokojovali s podpriemerom, môže 
škola  skutočne podporiť rast každého dieťaťa. 
V našej škole k tomu máme dobré podmienky. 
Naša škola svojím vybavením patrí k najlepším 
v okrese. Máme kvalifikovaný pedagogický zbor, 
učitelia sa neustále vzdelávajú a k dobrej 
atmosfére v  škole prispievajú i ostatní 
zamestnanci školy. Na škole pracuje Žiacky 
parlament. Jeho členovia sú dobrými pomocníkmi  
/i kritikmi/ vedenia školy i učiteľov. 
Počas roka sa v škole udialo niekoľko zmien – 
riaditeľom školy sa od 1.7.2016 stal Mgr. Peter 
Mihály. Symbolické kľúče od školy prevzal od 
svojej kolegyne i bývalej učiteľky PaedDr. Boženy 
Malichovej, ktorá túto funkciu vykonávala 25 
rokov. Do školy od  nového školského roka  
pribudli dvaja noví učitelia zo ZŠ Jablonica – Mgr. 
Magdaléna Tomková a Mgr. Radovan Rak. V nich 
škola získala výborných kvalifikovaných učiteľov 
prvého stupňa, angličtiny i telesnej výchovy. 
Spolu s nimi prišlo 5 nových žiakov z Jablonice.  
V 3.-  5. ročníku pribudli žiaci z Plaveckého Petra 
a Prieval. I vďaka nim oproti minulému roku 
pribudlo 20 žiakov. Po rokoch sme otvorili 
samostatnú 1. triedu, do ktorej nastúpilo 16 detí. 
Pri jej zriadení veľmi pomohla naša obec a aktivita 
našich prváckych a druháckych rodičov. I tu 
vidno, že škola rodičov veľmi potrebuje a naopak. 
V priebehu roka sa naši piataci a deviataci zapojili 
do celoslovenských testovaní v slovenskom 

jazyku  a matematike. V oboch 
testovaniach sme dosiahli 
nadpriemerné výsledky – oproti  
celoslovenskému priemeru v  5. 
ročníku v MAT o 7,2%, v SJL o 9%, 
v 9.ročníku v MAT aj SJL o 7%. 
Školskú dochádzku na škole v 9. 
ročníku úspešne ukončilo 12 žiakov, 
ktorí od septembra študujú na 
stredných školách.  
Súčasťou našej školy sú výtvarné 
triedy ZUŠ Senica – pozri obraz  
tohtoročnej absolventky  Lindy 
Zíškovej.  
Naša 
škola je 
zapojená 
do 
programu 
UNICEF 
Sloven-
sko. 
V minu-
lom 
školskom 
roku za 
svoju 
činnosť 
získala 
titul 
ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. 

V rámci programu pripravila Deň pre 
Afriku – foto a zapojila sa do 2 
zbierok na podporu detí vo svete.  
Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.

 
Za všetky podujatia, ktoré sme v tomto roku uskutočnili – a že 
ich bolo neúrekom, vyberáme dve. V závere minulého roka sme 
nových podujatím Juniáles obnovili tradíciu stretávania sa 
verejnosti v areáli školy. Na Juniálese sa zišli  deti, rodičia, 
priatelia školy, sponzori. Stretlo sa poučenie, zábava, kultúra,  
šport, porozumenie – a to všetko v dobrej nálade.  Súčasťou 
podujatia bola veľmi vydarená vernisáž našich ZUŠkárov, 
ktorých pripravuje Mgr. Art. Mário Harnúšek.  Bohatý program   
podporili aktivity hasičov – úžasná  pena potešila deti /menej už 
rodičov/. Športové súťaže pre rodinné tímy trvali až do večera. 
Súťažilo sa v atletickom trojboji, petangu, hral sa badminton, 
futbal. Najlepšie tímy získali pekné ceny a všetci sa navyše 
mohli  zapojiť  do  tomboly,  ktorú  škole  venovali  sponzori. So  

začiatkom nového školského roka pribudla v našej  škole nová 
tradícia - Imatrikulácia – slávnostné  pasovanie prvákov. 
Pripravili ho naše pani učiteľky a členovia žiackeho parlamentu  
v spolupráci so sponzormi – našimi rodičmi. 16 prvákov 
premohlo zlobu čarodejníc a oslobodilo našu školu.  Za to 
získali prvácky rád a stali sa členmi našej školskej rodiny.  
Naša škola má i školský časopis Školovinky a webovú stránku, 
ktorá v poslednom čase zažíva veľký BOOM vďaka šikovnosti 
našich žiakov a učiteľov. Pozrite si ju aj VY. Svoj profil máme aj 
na FACEBOOKu, môžete sa pridať. Na webe zverejňujeme 
naše podujatia, úspechy a veľa dôležitých vecí, ktoré patria 
k životu školy. Sme otvorená škola a teší nás, že nás poznáte. 
Sme radi, že naša obec a naši občania nás podporujú. Vďaka! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
na fotografiách – vľavo záber z imatrikulácie prvákov, vpravo zo súťaží na školskom Juniálese 
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ROZHOVOR s ... 

ROZHOVOR s pátrom Jozefom Matisom, správcom farnosti v Cerovej, naším pánom farárom 
Vážený pán páter, ste od augusta správcom našej farnosti 
v Cerovej. Občania by sa určite radi dozvedeli niečo o vás, 
o vašich doterajších pôsobiskách.  
Mohli by ste nám najprv povedať, odkiaľ pochádzate 
a niečo o vašej rodine? 

Pochádzam z východného Slovenska z mestečka Snina. Mesto 
je asi 30 km od ukrajinských hraníc, je  posledné katolícke, za 
ním sú už gréckokatolícke dediny. Môj otec si tu po vojne 
postavil dom. Pracoval v poisťovni, mama bola domáca. Som 
tretí zo štyroch detí, mám tri sestry. 
Chceli ste byť kňazom už od malička alebo prišlo 
rozhodnutie až neskôr? 

Naši spomínali, že už keď som mal päť  rokov, hrali sme sa tak, 
že ja som vždy sobášil alebo pochovával. To bola hra, ale keď 
som končil základnú školu, uvedomoval som si, že musím ísť 
na gymnázium, aby som mal šancu dostať sa na teológiu. Vo 
štvrtom ročníku sme si podávali prihlášky na vysokú školu a ja 
som si dal na bohosloveckú fakultu do Bratislavy. Z nášho 
gymnázia som bol za posledné štyri roky šiestym, čo si tam 
podali prihlášku, a tak môj triedny profesor povedal, že mi to 
nedovolí. Napísal mi taký posudok, že ma do školy neprijali. 
Tak som po maturite išiel na dva roky na vojenčinu a potom 
som rok pracoval ako robotník. To už som mal dobrý kádrový 
posudok a prijali ma na teológiu do Bratislavy. Tri roky som 
študoval, lenže potom nás komunistickí ideológovia nútili 
zapájať sa do hnutia PACEM IN TERIS, čo bolo proti nášmu 
presvedčeniu. Začali sme protestnú hladovku a oni nás 11 
študentov vyhodili zo školy. 
Čo ste robili potom, ako sa vám podarilo doštudovať? 

Najprv som bol protisocialistický živel, ktorého nechceli vziať do 
žiadnej práce. Nakoniec som sa zamestnal ako robotník vo 
fabrike a robil som tam 8 rokov. A stále som písal žiadosti, aby 
mi dovolili doštudovať, jednému predsedovi, druhému 
povereníkovi, stále dokola. Nevzdával som sa, chodil som aj 
osobne za nimi, až sa to podarilo. V roku 1987 som bol opäť 
prijatý na teológiu a v roku 1991 som bol vysvätený za kňaza. 
Chvíľu som pôsobil v Bratislave a rok v Starej Ľubovni. 
Vieme, že patríte k misionárom. Čo vás lákalo na práci 
misionára? 

Pravdaže, misionár hľadá určité dobrodružstvo, chce 
spoznávať iné krajiny a šíriť v nich božie slovo. Ja som sa stal 
misionárom Spoločnosti Božieho slova. Mali sme si napísať 3 
krajiny, do ktorých by sme chceli ísť. Ja som si napísal Etiópiu, 
Kostariku a Rusko. Dostal som Rusko. Najprv to bolo 
Bielorusko. Mal som na starosti 60 dedín, z toho 5 spádových, 
takže som slúžil každú nedeľu 5 omší. Bielorusko historicky 
patrilo do Poľska a stále je tam cítiť ten dávny vplyv. Bielorusi 
sú pracovitejší aj pobožnejší ako Rusi. Samozrejme, 
komunistické zriadenie vieru ubíjalo. Väčšina kostolov bola 
zbúraná alebo v jednom bola sýpka, v inom sklad umelých 
hnojív. Veľmi veľa úsilia bolo treba vynaložiť na opravu 
kostolov. Ale ľudia pomáhali, pracovali.  Z Bieloruska som bol 
odvolaný na dvojročné štúdium do Ríma, kde som získal 
licenciát z teológie. No a potom späť do Ruska. 
Kde všade ste boli v Rusku, aké to boli farnosti? 

Najprv to bolo mesto Tambov, asi 500 km južne od Moskvy. Je 
to podľa ruských meradiel také menšie mesto – okolo 500 tisíc 

obyvateľov. Opäť tam bol veľmi rozbitý kostol, dlho trvalo, než 
sme ho opravili. Pracoval som tam 8 rokov. Potom ma preložili 
do Volgogradu. To už je naozaj veľké mesto. Bolo plánované, 
že tam budú traja misionári, ale biskup mi povedal: „Ty si tvrdý, 
ty to zvládneš.“ Tak som to musel zvládnuť, hoci to bolo ťažké. 
Ľudia tam totiž zažili teror strachu. Mnohých, čo chodili do 
kostola, poslali na Sibír, alebo jednoducho zlikvidovali. 
Príslušníci KGB prišli za niekým a povedali, napíš udanie na 
svojho suseda. Ak nenapíšeš, ideš proti zriadeniu, udáme teba. 
Ľudia sa báli a strach v nich zostal aj po zmene režimu. Bolo 
ich treba pomaly, pomaličky presviedčať, že sa nemusia báť.  
Vo Volgograde som bol 9 rokov. 
Porozprávajte nám, prosím, ako žijú obyčajní ľudia 
v Rusku. Je to život odlišný od nášho? 

Život na dedinách sa nedá ani porovnať s tunajším. Ľudia sú 
tam naozaj veľmi zaostalí. Nemajú ani cesty, ani chodníky, 
nechce sa im pracovať, najradšej sedia a pijú vodku. Napríklad 
pri Tambove je Mičurinsk, oblasť, kde je najúrodnejšia čierna 
zem a ľudia sú tam chudobní, nemajú ani záhradky. Ponúkali 
sme im peniaze na osivo, na hnojivá, pôdu, všetko vám dáme, 
vy len s tým pracujte. Oni nechceli. Pravdaže, časť viny nesie 
bývalý režim. Ľuďom všetko znárodnili a ak im niečo zostalo, 
museli z toho platiť poplatky. V kolchozoch nedostávali peniaze, 
len naturálie. V obchodoch nemali nič okrem chleba a vodky. Aj 
domy im postavil štát, nemuseli sa o nič starať, preto stratili 
vzťah k práci. Teraz utekajú z dedín preč, do miest, do bytov. 
Sú tam aj veľmi bohatí ľudia, oligarchovia, ktorí zbohatli z nafty, 
z diamantov, rôznymi šmelinami. Tí rozhadzujú peniaze, raz mi 
jeden dal na kostol 10 tisíc dolárov. Pri Volgograde sú obrovské 
lány polí, pestujú tam cibuľu, paradajky, melóny, ale na poliach 
pracujú Vietnamci a Číňania. 
Máte nejaké zážitky, zaujímavé príhody s Rusmi, na ktoré si 
často spomínate? 

Najviac zážitkov mám z prechodov cez colnicu. Na každej 
colnici to bolo ináč. Viezol som napríklad zo Slovenska sochy 
Panny Márie. Colník mi povedal, že musím platiť vysoké clo. 
Tak som mu povedal, že mu tu tie sochy nechám a on sa k nim 
musí každý deň modliť. Povedal, aby som ich radšej  previezol 
aj bez cla. Alebo som prevážal zváračku. Colník ma nechcel 
pustiť ani za clo, ani za úplatok. Tak som išiel nižšie, k druhému 
hraničnému priechodu a tam ma pustil bez problémov.  Čo sa 
týka stravovania, typické ruské peľmene – mäsové pirohy si 
doma nepripravia, kúpia si ich v obchode. Raz som im 
ukazoval, ako sa robia lokše. Veľmi im chutili, ale robiť ich 
nebudú, lebo to je veľa práce. Zemiaky len uvaria a zjedia tak. 
Koláče z kysnutého cesta nerobia, lebo všetko droždie použijú 
na pálenie pálenky.                                                                                                                                                           
Čo by ste teraz v predvianočnom období chceli zaželať 
občanom Cerovej? 

Chcel by som všetkým zaželať, aby sme Vianoce 
prežívali tak, ako naši starí rodičia, aby sme sa vrátili ku 
kresťanskému duchu našich otcov a to povznesie naše 
dediny a celé Slovensko. 
Ďakujem za rozhovor.  
 

Zhovárala sa Anna Michalicová 

SPOMÍNAME 
 

Dňa 8.10.2016 zomrel páter Ľudovít Jankeje SVD, ktorý bol správcom našej farnosti v rokoch 2000-2004. Pred 15-timi rokmi  

založil v našej obci  tradíciu Cyrilo-metodského dňa. 

Opustili nás: Magdaléna Chovancová (CHD), Anna Váverková, Karol Bučko (DSS  Bojková),  Pavol Oravec, Anton Chovanec, 

Bohumil Galba (DSS Bojková),  Jozef Kovár  (DSS Bojková),  Emil Kudláč (DSS Bojková),  Alžbeta Lapková (CHD), Jozef  Sládek,  

Eva Vanková  (DSS Bojková),  Kamil Tomek,  Renáta Tomeková, Alojz Horák, Ernest Macák (kňaz), Mária Šoltisová (CHD),  

Margita Slotková (CHD),  Helena Hrabková (CHD). 
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Z HISTÓRIE  NAŠEJ OBCE 

Erb Cerovej a jeho vývoj                                              

História.Cerovej.je.nerozlučne.spätá.s hradom.Korlátka.a jeho.
majiteľmi,.inak.to.nie.je.ani.s cerovským erbom. Na prvý pohľad 
by sa mohlo zdať, že nám erb už nemá čo povedať. Každý 
Cerovčan predsa vie, že je uprostred neho cér ako symbol 
Cerovej a  po bokoch dva kríky liesky ako zástupkyne 
Lieskového..V ľavom rohu šesťcípa zlatá hviezda a v pravom 
rohu strieborný  mesiac. Očividná. jednoduchosť,. ktorá. 
vyplýva.  z  dobového  .kontextu, .však .v  sebe  .skrýva.  oveľa. 
väčšiu.výpovednú.hodnotu. 

 Prvému symbolu, ktorému sa budeme 
v nasledujúcom odseku našej teórie 
venovať, je symbol nebeských 
telies..Táto časť erbu vychádza z erbu 
rodu Korlátskych, resp. Bučianskych 
z Bučian (.Korlaczky z Buczan), ktorí sa 
stávajú majiteľmi hradu v roku 1445. 
Mačovský bán Oswald I. z  Bučian 
odkúpil od Mikuláša z Uljaku  za 4000 
zlatých väčšinový podiel Korlátskeho 
panstva.  Oswald a jeho potomkovia  boli 
prvými, ktorí na panstve  dlhodobo sídlili 
a to sa neskôr odrazilo aj v ich mene. 

Šľachtický rod Bučianskych patril k najstarším v Uhorsku.  Boli 
to schudobnení potomkovia starobylého rodu Hunt-Poznan

1
, 

ktorého predkovia patrili k popredným veľmožom už počas  
formovania raného uhorského štátu.  Ich 
príslušnosť k rodu Hunt-Poznanovcom  
odzrkadľuje aj erb, ktorý pozostáva 
z  modrého štítu a  v ňom  nad 
strieborným mesiacom ležato 
umiestneným  je zlatá hviezda.

2   

Bučianski z Korlátky,   ako môžeme bez 
hlbšej analýzy vidieť, naozaj vychádzajú 
z  erbu Hunt-Poznanovcov. Korlátski 
Bučányovci boli bohatší než ich príbuzní,  
ktorí zostali bývať v Bučanoch, preto sa 

snažili svoje postavenie vyjadriť i v erbe. 

Svoju odlišnosť vyjadrili nielen vzájomným postavením 
nebeských telies na štíte ale i zmenou klenotu. Turnajová prilba 

je nahradená elegantnejšou 
renesančnou  kolčovou  prilbou 
a nebeské telesá za čierne orlie 
krídlo.  Posledným z rodu Korlátskych 
z  Bučian bol Žigmund, ktorý zomrel 
bezdetný pravdepodobne roku 1546 
v Pardubiciach. Po vymretí mužskej 
línie Korlátskych pánov sa k  ich 
dedičstvu prihlásili ženské  dedičky 
rodu a to sestry Žigmunda a  Petra 
Korlátskych a dve Petrove dcéry.  
Všetky, samozrejme, spoločne so 
svojimi manželmi.  Dokument, ktorý 

by objasnil podrobnosti delenia majetkov,  sa  však zatiaľ 
nenašiel. Predpokladá sa, že sa 
majetkové delenie nezaobišlo bez 
sporov a okolo roku 1550 musela byť 
majetková držba panstva veľmi 
rozdrobená.  
Koncom 16.storočia už  väčšinu 
panstva vlastnili rody Pongrácovcov 
a Apponiovcov. 
Druhým symbolom, ktorého 
symboliku sa budeme snažiť 
objasniť, je strom v strede erbu, ktorý 
v  intenciách súčasného us-
poriadania našej obce vyjadruje 

vedúce postavenie časti Cerová.                                      
Prvá zachovaná pečať  pochádza z  r. 1677 – 1678. Jej stred 
vypĺňa strom,  ale pre nedobre zachovaný stav sa nedá 
objektívne určiť, či ide o listnatý alebo ihličnatý strom.  Nie je 
tak isto známe, ktorá z vtedajších obcí  (Cerová, Lieskové, 
Rozbehy) erb vlastnila a požičiavala ho zvyšným dvom. (J. 
Novák, 1972).  
Očividnú podobnosť cerovského erbu a  za jeho priamych 
predkov môžeme určiť erby dvoch majiteľov Korlátskeho 
panstva a  to erb Mikuláša Bossányiho z roku 1745

3 
a erb 

Imricha Bossányiho  z roku 1747
4. 

 - ten sa nachádza nad 
dverami v kaštieli a vo vylepšenej podobe aj nad organom 
v kostole.   
Obidvaja šľachtici sa použitím nebeských telies vo svojich 
erboch prihlásili k  tradícii rodu Korlátskych z Bučian,  ale 
prinášajú aj vlastné rodové prvky – medveďa kráčajúceho pred 
smrekom alebo listnatým stromom (pravdepodobne lipou). 
Symbol medveďa sa pravdepodobne z logických príčin, keďže 
sa v našom okolí medvede nevyskytujú, do cerovského erbu 
nepreniesol. 
Jozef Novák (Bratislava,1972)  dosvedčuje  existenciu  
samostatného cerovského aj lieskovského erbu. Podľa jeho 
svedectva sa v obecnej kronike nachádzajú prekreslené motívy 
pečatidiel oboch obcí pred ich spojením v roku 1890. 
Symbolom obce Lieskové bol košatý strom s hviezdičkou 
a polmesiacom a symbolom Cerovej bol samostatne stojaci 
ihličnatý strom. 
Na pečiatke z obdobia 1. Československej republiky

5
. 

prichádza k  prvému zjednoteniu všetkých troch  už. 
spomínaných prvkov - a to nebeských telies, listnatého..stromu, 
smreku, ktorý sa pravdepodobne z estetických. príčin použil   
z oboch strán listnatého stromu, v tom období..už nesprávne 
pripisovaným významom céru. V cerovskom erbe sa však 
listnatý strom v minulosti nenachádzal. V najnovšom prevedení 
z roku 2005 sa tvorcovia snažili zohľadniť historické predlohy. 
Priniesli však aj nové prvky a  tým sú plody stromov, 
ktoré udávajú nový význam pre stromy samotné.    
Paradoxom je, že ústredný listnatý strom, chápaný v súčasnosti 
ako dub (cér), pochádza z  erbu Lieskového.a smreky,.ktoré. 
boli. symbolom .Cerovej,. sa .už .v  súčasnom. erbe. 
nenachádzajú. a  sú nahradené dvoma kríkmi liesky. 
 

.

.

.

.

.

.

.
                                                                                                            

5
 pečiatka z obdobia 1. ČSR,  farebný erb z obdobia ČSR, 

súčasný erb 

Na záver by sme chceli krátko dodať, že  obecný erb nie je len 
niečo, čo len tak stojí na začiatku dediny. Je to  prvok 
obohacujúci našu kultúru, ktorý  poukazuje na administratívnu, 
spoločenskú a kultúrnu vyspelosť obce alebo mesta.  Pre 
heraldika je to hračka, ktorú skúma, kritizuje alebo kreslí. Pre 
historikov  je  často  dôležitým  historickým  prameňom,   ale 
pre obyčajných ľudí je predovšetkým symbol domova.  
 

Spracoval   Richard Keračík 

 

4  

4 

3   

4 



12 Ceroviny 2016 www.obeccerova.sk 
SPOMÍNAME 

 
Spomíname na  nášho rodáka  

prof. PhDr. JÁNA ORAVCA, DrSc. 
(1922-1986) 

„Slovenčina je krásna reč. 
O tom, či bude lepšia, krajšia, 

rozhoduje každý z nás.“ 
    Práca jazykovedca, odborníka na 
spisovný jazyk, nie je na verejnosti taká 
populárna, a teda ani náležite docenená 
tak ako napr. práca spisovateľa, hoci sa 
často spája s významnými a jedinečnými 
osobnosťami, ku ktorým nepochybne 
patril i náš rodák, Rozbežan, prof. PhDr. 
JÁN ORAVEC, DrSc. Jeho rovesníci, a 

predovšetkým Rozbežania, si určite 
spomínajú na Jana Joškáckeho so 
svojou povestnou harmonikou a 
písankou, do ktorej si zapisoval nielen 
naše nárečie či ľudové piesne. Tí mladší 
si možno spomenú na „teho akademika“ 
z Jazykovej poradne Slovenského 
rozhlasu, z  ktorej sa  nám  dlhé roky  
(predovšetkým v  70. a 80. rokoch 
minulého storočia) prihováral. Jeho 
meno sa veľakrát objavovalo i 
v učebniciach a príručkách slovenského 
jazyka, ktoré (spolu) autorsky zostavoval, 
napr. Príručka slovenského pravopisu 
pre školy, ktorá vyšla v rokoch 1973 –
1988 v  11 vydaniach a zohrala 
významnú úlohu pri vyučovaní 
slovenčiny.  

   Ján Oravec sa narodil  1. júna 1922 v 
chudobnej robotnícko-maloroľníckej 
rodine ako druhé dieťa a zároveň prvý a 
jediný syn. Mal dve sestry - staršiu 
Jozefínu  a mladšiu Annu. Bol to práve 
otec - Pavol Oravec (1891-1963), 
jednoduchý dedinský človek, tesár a 
ľudový hudobník, no najmä „hrdý 
národovedec,“ ktorý cez svoje nárečie 
vzbudil vo svojom synovi úprimný a 
celoživotný záujem o rodnú reč - 
slovenský jazyk. Matka Anna, rod. 
Valentová (1899-1976), bola domáca. 
Spolu s manželom ako rodení katolíci 
vychovávali i svoje deti v hlbokom 
náboženskom presvedčení, ktoré musel 
neskôr ich syn - vedec (a tým teda aj 
povinne „zástanca vedeckého 
svetonázoru“) – neraz vo svojom živote 
popierať, hoci v hĺbke jeho srdca mali 
kresťanské zásady svoje stále, pevné, 
nikým a ničím nevykoreniteľné miesto.      
     Ľudovú školu vychodil v Rozbehoch. 
Skromný tichý, ale bystrosťou nápadný 
chlapec zdedil po otcovi ešte jednu 
prednosť: lásku k ľudovej hudbe a spevu. 
Najskôr sa od otca naučil hrať na 
harmonike a neskôr na organe. Keďže v 
rozbežskom kostole vtedy ešte organ 
nemali, nikdy neodmietol príležitosť 
zahrať a zaspievať si v kostole v Cerovej. 
     Skúšku dospelosti zložil v roku 1942 
na Štátnej slovenskej učiteľskej akadémii 
v Bratislave. Už počas vysokoškolského 
štúdia na Filozofickej fakulte UK 
v  Bratislave (ktoré absolvoval ext-
erne), spolupracoval s dialektickým 
oddelením Jazykovedného ústavu SAV 
vo výskume západoslovenských nárečí. 
Po skončení vysokoškolského štúdia 
pôsobil najskôr ako stredoškolský učiteľ, 
potom začal pracovať v Jazykovednom 
ústave SAV. Popri výskumnej práci 
externe prednášal na vysokých školách v 
Bratislave a Prešove, spolupracoval pri 
tvorbe učebníc slovenčiny pre základné 
a stredné školy, dlhé roky pripravoval 
príspevky do jazykovej poradne v 
Slovenskom rozhlase, zúčastňoval sa 
mnohých domácich i zahraničných 
konferencií, pôsobil ako člen viacerých 
redakčných rád. 

    Výsledky tejto rozsiahlej činnosti boli 
ocenené vedeckými hodnosťami 
kandidáta vied a doktora filologických 
vied. Na Filozofickej fakulte UK 
v  Bratislave dosiahol  vedecko-pedago- 
gickú hodnosť docenta. Po nástupe na 
Pedagogickú fakultu do Nitry  bol 
vymenovaný za vysokoškolského 
profesora pre odbor slovenský jazyk. 

Keďže profesor Ján Oravec ovládal 
viacero jazykov – okrem všetkých 
slovanských jazykov plynule hovoril po 
nemecky, francúzsky a čiastočne aj 
anglicky – ako uznávaný jazykovedec sa 
zúčastňoval zahraničných ciest aj do 
neslovanských krajín, čím len zvyšoval 
záujem o slovenčinu v zahraničí. 
Takmer 64-ročný život profesora Jána 
Oravca nečakane vyhasol 1. mája 1986. 
Tento rok sme si  teda aj pri príležitosti 
Stretnutia rodákov v  auguste v  areáli 
našej  školy  pripomenuli už 30 rokov od 
úmrtia tohto nášho široko uznávaného 
odborníka. Miestom jeho posledného 
odpočinku je cintorín v rodnej obci 
Rozbehy. 
     Mramorová kniha, ktorá je súčasťou  
pomníka ako symbolu celoživotnej práce 
J. Oravca, obsahuje nápis – kus životnej 
pravdy: "Do večnosti ja kráčal som 
chodníkom utrpenia, popri kostnatom 
ramene môjho národa." 

     Do večnosti odišiel prof. J. Oravec 
ako človek - osobnosť, ktorá svojím 
nenúteným vystupovaním, prirodzenou 
múdrosťou, najmä však úprimným 
záujmom a citlivým prístupom ku 
všetkým, s ktorými prišla do kontaktu, 
vzbudzovala naozajstnú úctu, rešpekt a 
obdiv. Človek hrdý na svoj pôvod, ktorý 
vnímal život predovšetkým srdcom a 
svoje povolanie, najskôr pedagogické, 
potom vedecko-pedagogické, chápal ako 
celoživotné poslanie. Osobnosť, ktorá i 
napriek istej „dobovej nepri-
spôsobiteľnosti“ dosiahla to najvyššie – 
profesionálne i ľudské – uznanie. A 
práve na tomto mieste ostala po našom 
prof. J. Oravcovi veľmi výrazná medzera. 

Spracovala Lenka Masaryková
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