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Vážení čitatelia,  
sú tu naše 20. Ceroviny. Prvé, ktoré vyšli v roku 1999 sú už takmer retro. I celý tento rok, rok 100. výročia vzniku štátu, v ktorom sa 
Slováci  prvýkrát v dejinách stali štátotvorným národom a vytvorili si vlastný štát s Čechmi, bol tak trocha retro. Bol rokom 
spomienok na činnosť a boj Slovákov za slobodu ale i na obyčajný každodenný život.  Bol aj rokom  mnohých udalostí a zmien, 
ktoré hýbali celým Slovenskom a celým svetom. My v našich novinách chceme, ako obyčajne, písať najmä o živote, zmenách, 
plánoch a udalostiach u nás v obci. Chceme ukázať, ako sme prežili tento rok, aké máme plány, aj si zaspomínať a čosi nové sa 
dozvedieť. Chceme aj trocha pokritizovať, povzbudiť, potešiť, tak, z každého rožku trošku.  
PS Ako vždy, čakáme aj na vaše podnety, názory a príspevky. Vopred ďakujeme.  
                                                                                                                        Vaša redakcia, členovia školskej a kultúrnej  komisie. 
 

Obec informuje 

FINANCIE, PRÁCE, STAVBY A ÚDRŽBA OBCE – UDALOSTI, PODUJATIA 
Obec v roku 2018 financovala tieto práce a materiál: 

Rekonštrukcie: byt v zdravotnom stredisku - 8 884 €,  pohostinstvo 
v Cerovej  – 42 768€,   výmena strechy domu kultúry Rozbehy – 
19 070€, údržba budovy obecného úradu - 1. poschodie (nové 
elektrorozvody, plynový kotol, radiátory, murárske práce) – 12 300, 
oprava a údržba miestnych komunikácií  a chodníkov v celkovej 
sume 9 958€,     opravy miestneho rozhlasu – 1895€, opravy 
a údržby domu smútku - 3 661€. 
Výstavba:  chodníky na cintoríne Cerová – 9 713€.  
Dokončovacie práce:  Dom kultúry – interiér - brúsenie parkiet, 
dvere – 10 500€, nákup stoličiek, umývačky a vybavenia do 
kuchynky 5 353€. 
Záchrana hradu Korlátko v spolupráci s Ministerstvom kultúry, 
TTSK a nadáciou Pontis:  22 060 €. 
Škola:  výmena plastových dverí a výdajných okienok v školskej 
jedálni – 2 141€,   oprava elektrorozvodov  – 7 198€, oplotenie MŠ 
– 1 241€. 
Kúpa:  traktor – 12 300€. 
Nehnuteľnosti: kúpa parku pri kaštieli – 19 800€, kúpa pozemkov 
pod skládku – 15 670€ . 
Spracovanie koncepčného riešenia parku pri kaštieli:   2 880€. 
Obec veľkú časť týchto prác a nákupov financovala z vlastných 
prostriedkov, okrem projektu Záchrana hradu Korlátko.  
Podané projekty a žiadosti na príspevok: Ministerstvo kultúry – 

obnova hradu Korlátko, Ministerstvo kultúry – revitalizácia parku. 

Z činnosti obce a obecného úradu:  
Január   Rok 2018 sme privítali tradične ohňostrojom. Začali 

fašiangové plesy - Korlat v Jablonici a Karneval a Ples rodičov 
a priateľov školy.  
Marec   Knižnica a škola pripravili podujatia k Mesiacu knihy. 
Apríl  30. apríla sa v Cerovej nad autobusovou stanicou 

a v Lieskovom pri zvonici stavali máje. Tento rok vydržali, ako sa 
patrí. Hasičom pri stavaní obecného mája hrala hudba 
a o občerstvenie sa postarali miestni dôchodcovia.   
Máj Krásny a tento rok výnimočne teplý mesiac sa vo vynovenom 

kultúrnom dome dvere nezatvorili. Najprv sa stretli naši seniori, 
v spolupráci s ktorými naša  školská a kultúrna komisia pripravila 
Posedenie pri hudbe. Vyhrávali Hudci z Kyjova. Medzi hosťami 
boli i seniori zo susedných obcí. O týždeň prišli mamičky, babičky, 
ale i veľa otcov a dedov na oslavu Dňa matiek. Pozdrav od 
starostu, darček a najmä krásny program potešil oslávenkyne 
i účinkujúcich. OZ Slniečko zorganizovalo predstavenie divadla 
AGAPÉ.  Koncom  mája sa konalo 1. Sväté prijímanie.  
26. mája  Okresná organizácia SČK usporiadala na  Rozbehoch 
Korlátsky deň spojený s poučením i zábavou.  

Jún   Tento mesiac je u nás  tradične  venovaný deťom. 

Hasiči zorganizovali Deň detí u hasičov. Škola v spolupráci 
s rodičmi pripravila tretí Školský juniáles, na ktorom 
slávnostne otvorila nový altánok - píšeme o ňom v rubrike 
ŠKOLA. Deti s rodičmi sa výborne zabavili, občerstvili, 
prezreli si prezentácie, výstavku starých máp i noviniek.  
Súčasťou Juniálesu bola  slávnostná vernisáž tried ZUŠ, 
ktoré vedie náš nový poslanec Mgr. art. Mário Harnúšek.  
Cerovskí a lieskovskí  futbalisti sa stretli na tradičnom derby.  
Júl    5. júl sme venovali nášmu Cyrilo-metodskému dňu. Na 

slávnostnej omši a  príjemnom posedení pri hudbe 
a  občerstvení sa tu stretli rôzne generácie, 

naši obyvatelia,  rodáci a prišlo veľa hostí i zo susedných 
dedín.   

http://www.obeccerova.sk/
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O týždeň sa u nás konala ďalšia tento raz netradičná omša priamo 
v hrade Korlátko. Bola súčasťou Dňa otvorených dverí na 
Korlátku, ktorý pripravili mládežníci zo spoločenstva SmoTrBí 
v Smoleniciach, Trstíne, Bíňovciach v spolupráci s našou obcou – 
pozri bližšie v texte o Korlátku. Prázdniny pokračovali podujatiami 
na ihrisku – futbalisti pripravili futbalový turnaj s večernou 
zábavou. 
September   Začal sa nový školský rok 2018-19.15. septembra sa 

stretli 50, 60 a 70 roční jubilanti. Po prijatí starostom obce sa 
zabávali v kultúrnom dome.  

 
 
Október   Aj tento mesiac bol bohatý na kultúrne udalosti. Na 

hody sme sa pokúsili obnoviť tradíciu hodových zábav. 
V kultúrnom dome vyhrávala „živá“ hudba a v bufete naši 
dôchodcovia ponúkali chutné občerstvenie. Pod pódiom čakala 
skutočne bohatá tombola so super cenami od našich podnikateľov. 
Škoda len, že „hodovníci“ zostali doma alebo sa zabávali inde.  
 

Našich starších občanov sme si uctili na Posedení v kultúrnom 
dome. Seniorov čakalo občerstvenie i kultúrny program, v ktorom 
vystúpili deti z folklórneho súboru Nádej z Kuklova a Senická 

heligónka. Najstarší 80, 85 a 90 a viacroční jubilanti  dostali 
darčeky od starostu obce.  
V kostole sa konal Organový koncert Mgr. art. Juraja 
Slovíka.  
13. októbra  otvorila štvorica našich výtvarníčok Margita 
Konopová, Jaroslava Konrádová (dcéra) a vnučky Klára 
Kocúriková a Veronika Konrádová vernisáž nazvanú „Tri 
generácie“. Prezentáciu ich umeleckej činnosti v obradnej 
sieni obecného úradu si prezrelo nielen veľa Cerovčanov, 
ale i návštevníkov z okolia. Všetky autorky si zaslúžia náš 
obdiv a uznanie a veríme, že nás svojimi dielami potešia aj 
v budúcnosti.  

 
 
November    Bol volebný mesiac.  Kandidáti na starostu 

obce sa prezentovali na predvolebných zhromaždeniach, 
kde im občania mohli klásť otázky. Volebným dňom bola  
sobota  10.11.    
Pri príležitosti tohtoročných významných výročí, najmä 
vzniku Československa sme otvorili výstavu Naša obec 
v Československu. Na slávnostnom otvorení autorka výstavy 
Božena Malichová okrem iného poďakovala za pomoc 
a spoluprácu občanom, ktorí poskytli cenné rady, fotografie, 
materiály a sú ochotní takto sa podieľať nielen na výstave, 
ale i na príprave podkladov na tvorbu publikácie o dejinách 
našich obcí.   
December   10. december patril 5. vianočnej tržnici. Otvoril 

ju vianočný program detí MŠ. Tradične ponúkla možnosť 
zakúpiť si rôzne drobnosti, a tak prispieť na činnosť našich  
najmenších. 
Deti  materskej a základnej školy privítali na vianočných 
besiedkach nielen svojich rodičov, súrodencov, starých 
rodičov, ale i mnoho občanov z našej obce. Vianočné 
občerstvenie pripravili krúžky rodinnej výchovy, ktorým 
pomáhali i naše šikovné seniorky.    
 

 
 
Z výstavy Tri generácie - Cerovský kaštieľ očami Margity 
Konopovej. 
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ZAUJÍMA NÁS    SPÝTALI SME SA 
 

Rozhovor so starostom obce Ing. Jánom Čerešníkom 

Pán starosta,  vo vašom 
predvolebnom programe i  prvom 
príhovore k občanom po voľbách ste 
hovorili o  prioritách obce 
a nevyhnutných záležitostiach, ktoré 
treba riešiť. V súvislosti s nimi vám 
chcem položiť niekoľko otázok. Aké 
máte plány?  

V prvom rade mi dovoľte, aby som sa 
Vám,  občanom našej obce, poďakoval 
za prejavenú dôveru, ktorú som od Vás 
dostal na ďalšie  funkčné obdobie rokov 
2018 – 2022. Mojím plánom 
a samozrejme aj plánom novozvolených 
poslancov a poslankýň obecného 
zastupiteľstva je naďalej zveľaďovať 
našu obec. K tomu sú a budú potrebné 
nemalé finančné prostriedky, s ktorými 
musíme efektívne hospodáriť. Aby 
všetko fungovalo, ako má, je 
nevyhnutné,  aby sme všetci – starosta, 
zastupiteľstvo i občania medzi sebou 
vzájomne komunikovali, rozprávali sa 
a vyjadrili svoj názor. Medzi hlavné 
priority, ktoré budeme spoločne 
realizovať v tomto období patrí:  zmena 
územného a rozvojového plánu obce 
a s tým súvisiaca výstavba parkoviska, 
revitalizácia a obnova parku, výstavba 
nájomných bytov, kaštieľ, budova bývalej 
škôlky a iné. 
Ako ste povedali, realizácia týchto 
plánov si bude vyžadovať nemalé 
finančné prostriedky. Určite 
plánujeme využiť i štátne dotácie 
a projekty. Občanov v tejto oblasti 
zaujíma otázka rozpočtu obce a jeho 
plnenia.  

V prvom rade treba povedať, že hoci sa 
rozpočet týka bežného kalendárneho 
roka, neznamená to, že nezohľadňuje 
plány do budúcnosti. Je to ako 
s rodinným rozpočtom – ak viete, že 
chcete niečo väčšie realizovať alebo si 
kúpiť,   musíte si peniaze ušetriť. Obec 
na jeden kalendárny rok hospodári 
s rozpočtom, ktorý vychádza z príjmov 
v danom období. Ak neplánuje väčšie 
akcie, môže ušetriť, ak naopak realizuje 
nákladné činnosti, môže využiť rezervu – 
prebytok z minulosti. Preto sa stáva, že 
obec je v danom roku síce v mínuse, ale 
celkové hospodárenie obce – teda stav 
financií, ktoré má k dispozícii, je 
samozrejme plusový. Obec zo zákona 
musí mať vyrovnaný rozpočet.  
Môžete nám povedať, aký je teda stav  
našich finančných zdrojov? 

Samozrejme, pozitívny, naša obec môže 
rátať s rezervou na účte koncom roka 
2018 cca 230 tis. eur.  
Poďme teda na jednotlivé priority. 
V akom stave je vybudovanie 
parkoviska nad autobusovou 
zastávkou v Cerovej? 

Dnes je pripravený projekt. K jeho 
realizácii je však nevyhnutné zmeniť 

Územný a rozvojový plán obce. 
V minulosti sa totiž obec pri zaradení 
tejto akcie stretla s odmietavým 
stanoviskom bezprostredne susediacich 
vlastníkov. Zmena plánu obce je 
dlhodobá záležitosť, ktorá bude zrejme 
trvať cca jeden rok, pretože si vyžaduje 
schválenie od veľkého množstva 
inštitúcií a navyše je aj dosť finančne 
nákladná.  Na zmene plánu sa pracuje. 
Obec s výstavbou začne ihneď po 
vybavení všetkých úkonov.  
Obec musí mať občanov. Keď 
nebudú, zanikne. Na stretnutí 
a v príhovore zazneli dlhoočakávané 
konkrétne návrhy na novú bytovú 
výstavbu.  

Naša obec je v tomto ohľade dosť 
špecifická. Jej intravilán je značne 
obmedzený. Preto musíme hľadať 
možnosti, ktoré sa dajú realizovať. 
Rozhodli sme sa využiť obecné pozemky 
pod školou. Našou úlohou je pripraviť 
projekty a stavebné povolenie tak, aby 
sme koncom roka 2019 mohli začať so 
zemnými prácami. Máme snahu 
ponúknuť pozemky na individuálnu 
výstavbu. Plán rozvoja obce ráta 
s pozemkami pri ceste na Rozbehy, ale 
chceme nájsť aj iné alternatívy na 
individuálnu výstavbu. (na obrázku návrh 
bytového domu pod školou)

 
Na zhromaždení ste prezentovali, ak 
to tak môžem nazvať, predprojektový 
plán revitalizácie nášho dnes už 
obecného parku. V akej fáze je? 

Na projekte pracujeme spoločne 
s pánom Salancim – odborníkom v tejto 
sfére. V týchto dňoch, keď vychádzajú 
naše Ceroviny, posielame žiadosť na 
Ministerstvo kultúry SR a následne 
vykonáme ďalšie kroky k postupnej 
realizácii tak, aby sa park stal skutočne 
pýchou našej obce, takou, za akú je 
považovaný medzi odborníkmi historickej 
záhradnej architektúry.  (Pozri obrázok .) 
Dlhodobým, ale veľmi dôležitým 
cieľom našej obce je vybudovať 
domov dôchodcov. Občania sa 
v súvislosti s  ním zaujímajú 
o možnosť, ktorú ste vy i vaša 

protikandidátka na verejnosti 
prezentovali už viackrát. Teda 
možnosť riešiť starostlivosť o starých 
občanov spoločne s  našimi 
sestričkami v kaštieli.  

Áno, táto možnosť je aktuálna,  ale 
zároveň veľmi zložitá. Uskutočnili sme 
prvé konzultácie – v prvom rade sme 
potrebovali poznať názor sestier. Tie sú 
podľa slov predstavenej naklonené 
k spolupráci a boli by veľmi rady, keby sa 
zámer spoločného domova realizoval. 
Určité časti, ktoré sa upravovali počas 
prestavby  služobných a ubytovacích 
priestorov, dokonca už v tej dobe 
s takouto podobnou možnosťou vďaka 
predvídavosti vedenia  počítali. 
Nevyhnutné boli rokovania so 
Slovenskou katolíckou charitou. Tá sídli 
v  Bratislave a  je vlastníkom 
nehnuteľnosti.  Prvé rokovania  a ďalšie 
zatiaľ nezáväzné kroky naznačili, že 
vlastníci majú tiež podobný záujem a sú 
naklonení riešiť situáciu v prospech 
sestier i občanov našej obce. Všetko je 
v štádiu konzultácií. Samozrejme, 
netreba zabudnúť, že kaštieľ je národná 
kultúrna pamiatka.  
O tom, čo budeme robiť s budovou 
bývalej škôlky, sa  diskutuje už dlhšiu 
dobu. Naznačili ste, že bude znova 
potrebné vypočuť názor občanov 
a potom rozhodnúť, ako sa využije. 

Táto budova je najväčšou a zároveň 
málo využitou budovou v obci. Je 
v dobrej lokalite, má veľký dvor. 
Poskytuje celý rad možností, je však 
v dezolátnom stave. Pochádza z roku 
1928 a hoci bola viac ráz 
rekonštruovaná, má viacero základných 
nedostatkov. V jednej jej časti, dá sa 
povedať provizórne, funguje knižnica 
a  klub dôchodcov. K úprave 
a možnostiam využitia plánuje obec 
uskutočniť verejné stretnutie občanov 
v apríli budúceho roka. Následné úpravy 
budeme potom zrejme realizovať 
postupne, v prípade vypísania grantov aj 
cez ne.  
Teraz sa skúsme pozrieť na rok 2019.  

V rozpočte sú vyčlenené financie na 
výstavbu novej čističky odpadových vôd 
pod školou. Existujúca je nefunkčná. 
Pripravuje sa projekt a začne sa 
s výstavbou. Na čističku sa napojí nielen 
škola, ale i bytovky a ráta sa s napojením 
i ďalších domov – kapacita čističky bude 
okolo 300 osôb.  Z ďalších havarijných 
vecí  je na programe rekonštrukcia 
strechy na budove FK. Má takmer 40 
rokov,  je tiež v dezolátnom stave 
a spôsobuje najmä hygienické 
nedostatky. Podobne sa bude 
pokračovať na rekonštrukcii budovy 
domu kultúry na Rozbehoch. Vo fáze 
riešenia je i zberný dvor, obec hľadá 
možnosti na jeho zriadenie. 
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Samozrejme, chceme riešiť situáciu na 
Hoštákoch – osvetlenie, oprava 
chodníkov a miestnych komunikácií, 
ktoré sú už v zlom technickom stave.  

 
Ako vidíme, práce je dosť. Zaželajme 
si spolu, aby sa nám naše plány 
podarili.               

 
Ďakujem za rozhovor.  Zhovárala sa 

Božena Malichová 

 
Na obrázku návrhová situácia severnej časti parku podľa architektonickej štúdie  KOMPLEXNÁ OBNOVA BAROKOVÉHO PARKU 
CEROVÁ - firma SAIKA aťák, s.r.o. Veľké Bílovice, Vedľa jeden z mála zachovaných architektonických prvkov.  
 

 
 

INFORMUJEME 
Výsledky volieb 2018 
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 944, počet voličov, 
ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:   598, počet voličov, ktorí odovzdali 
obálku:   598. 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do 
obecného zastupiteľstva:  596, počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby starostu obce: 585. 
Za starostu obce Cerová bol zvolený: Ing. Ján Čerešník, 
nezávislý kandidát (počet platných hlasov 363). 

Kandidátka, ktorá nebola zvolená za starostku obce :Erika 
Juričkovičová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov 222). 
Do obecného zastupiteľstva  v Cerovej boli zvolení – v zátvorke 
počet platných hlasov: 

1.Ing. Vladimír Nemec, nezávislý kandidát  ( 354) 
2. Ing. Anton Švarc, nezávislý kandidát ( 325) 
3. PaedDr. Božena Malichová, nezávislá kandidátka ( 323) 
 

4. Mgr. Art. Mário Harnúšek, nezávislý kandidát ( 308) 
5. Pavol Chovanec, nezávislý kandidát ( 289) 
6. Jana Daniel, nezávislá kandidátka  ( 274) 
7. Ľubomír Pavlík, nezávislý kandidát  ( 255) 
8. Stanislav Janák, nezávislý kandidát  (236) 
9. Jozef Mengler, nezávislý kandidát  (221) 
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov 
obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných 
hlasov: 
1. Mgr. Peter Chlupík, Spolu- občianska demokracia  ( 205) 
2. Lenka Škrabáková, nezávislá kandidátka  (193) 
3. Sára Dudková, nezávislá kandidátka (184) 
4. Zuzana Petrášová Bc., nezávislá kandidátka (181) 
5. JUDr. Dana Oravcová, nezávislá kandidátka (177) 
6. Ján Štellár, Strana zelených Slovenska (63) 

 

Kontakty – starosta a zamestnanci 
obce: 
Ing. Ján Čerešník, starosta obce  

e-mail: starosta@obeccerova.sk 
Tel. č.: 034/6589414, mobil: 0911 529 483 
Eva Hološková – ekonómka: financie 

a účtovníctvo, zástupkyňa matrikárky 
e-mail: ekonom@obeccerova.sk 
Tel. č.: 034/6589218, mobil: 0903 589 218 

Mgr. Mária Sukupčáková – podateľňa – 

sekretariát, registratúra, správa daní a 
poplatkov, stavebná agenda, cintorínske 
poplatky a hrobové miesta, hospodárska 
mobilizácia, odpadové hospodárstvo 
e-mail: sekretariat@obeccerova.sk 
Tel. č.: 034/6589218, mobil: 0903 589 218 
Mgr. Lenka Masaryková – matrika, 

ohlasovňa pobytu – evidencia obyvateľov, 
overovanie podpisov a listín, mzdy 

a personalistika, sociálne záležitosti, 
kultúra, životné prostredie 
e-mail: matrika@obeccerova.sk 
Tel. č.: 034/6589218, mobil: 0903 589 218 
Kronikár: Richard Keračík 
Hlavný kontrolór: Ing. Anton Veteška 
Ďalší zamestnanci:   

Patrik Fukna – hospodár obce, sklad CO, 
údržbár 
Pavel Gažo – údržbár

 

PLÁN ZASADNUTÍ obecného zastupiteľstva na rok 2019 so začiatkom o 17.00  hod.:13.2.2019  -  17.4.2019  -   

19.6.2019  -  18.9.2019  -  13.11.2019   -  11.12.2019.   Verejné zhromaždenie občanov  –  apríl 2019. 

KOMISIE OZ – Obecné zastupiteľstvo schválilo na ustanovujúcej schôdzi zloženie komisií a náplň práce. Komisie budú 

zasadať pravidelne pred konaním OZ a budú posudzovať podnety, žiadosti a návrhy vo svojej kompetencii a predkladať 
ich na prerokovanie.  V rámci zaktivizovania  práce komisií odporúčame, aby sa naši občania s jednotlivými 
pripomienkami obracali priamo na členov komisie a svojich poslancov.  

Komisia na ochranu vereného záujmu a sociálnych vecí – predseda  Pavol Chovanec, členovia: Jozef Mengler, Stanislav 

Janák.  
Náplň práce: Prijíma a kontroluje náležitosti  ústavného zákona  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, preskúmava podnety vo veci ochrany verejného záujmu. Posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky 

mailto:starosta@obeccerova.sk
mailto:ekonom@obeccerova.sk
mailto:sekretariat@obeccerova.sk
mailto:matrika@obeccerova.sk
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sociálnej výpomoci,  návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, 
rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov. Posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže.  
 
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia - predseda  Ing. Vladimír Nemec,  členovia: Jana Daniel, Mgr. 

art. Mário Harnúšek, Ing. Miroslav Masár st., Ferdinand Konopa.  
Náplň práce: V oblasti výstavby, územného plánovania vykonáva poradnú, iniciatívnu a kontrolnú činnosť na úseku výstavby, 
územného plánovania a rozvoja obce.  Podieľa sa na výbere a iniciuje prípravu lokalít na bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť, 
lokalít na výstavbu rodinných domov  a pod. Vypracováva návrhy na riešenie sporov v oblasti výstavby. Poskytuje stanovisko k 
žiadostiam o odpredaj nehnuteľného majetku obce. Podieľa sa na určení priorít na úseku investičnej výstavby a údržby objektov  v 
majetku obce. V oblasti životného prostredia sa spolupodieľa na tvorbe a ochrane životného prostredia a vyjadruje sa ku 
koncepčným otázkam rozvoja životného prostredia v obci. Môže sa podieľať na kontrole činnosti právnických a fyzických osôb z 
hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia. Vyjadruje sa k problematike zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Poskytuje stanovisko v prípade vzniknutých sporov vo veci životného 
prostredia. Posudzuje a prijíma návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladá svoje 
stanoviská OZ.  
 
Komisia školstva, kultúry a športu - predseda  Ľubomír Pavlík,  členovia: PaedDr. Božena Malichová, Mgr. Anna Michalicová, 

Ing. Anton Švarc, Richard Keračík.  
Náplň práce: Spolupodieľa sa na príprave a organizácii obecných kultúrno-spoločenských podujatí. Predkladá návrhy na 
skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo školských zariadeniach. Posudzuje 
návrhy na rozvoj telesnej kultúry v obci, participuje na usporadúvaní športových podujatí na území obce. Sleduje stav, udržiavanie 
a celkové využitie športových zariadení v obci a predkladá patričné návrhy na zlepšenie. Posudzuje a prijíma návrhy občanov, 
organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladá svoje stanoviská OZ.  
 
Všetky komisie v rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracujú s ostatnými komisiami OZ a zložkami organizovanými v obci.  
OZ určilo poslancom Obecného zastupiteľstva do správy jednotlivé časti obce. Každá časť tak bude mať „svojho 
poslanca“:  Ing. Vladimír Nemec - Malý Háj, Ing. Anton Švarc - ulica Mexiko a Prídavky,  PaedDr. Božena Malichová -  hlavná 

cesta od Rozbehov po sochu sv. Vendelína a ulica Záhrady na Cerovej (tzv. Kozia ulica),  Pavol Chovanec - hlavná cesta od sv. 
Vendelína po s.č. 360,  Jozef Mengler - ulica Rechtorka a Hoštáky,  Mgr. Art. Mário Harnúšek - Lieskové a Výmoľ,  Jana Daniel - 
ulica nad školou a Potok,  Ľubomír Pavlík -  Dedina,  Stanislav Janák - Háj po kaštieľ, Záhrada na Lieskovom,  starosta -  Rozbehy.  
 
Informácie k SEPAROVANÉMU ZBERU 

Do Cerovín sme na žiadosť občanov opäť vložili  zoznam odpadov, ktoré je možné do vriec ukladať. Do žltého vreca sa ukladajú 
plasty -   aj triedený odpad z kovu a tetrapack – obaly od mlieka a džúsov. Modré  vrece je na papier.  

Vývoz prebieha nasledovne:  v deň zberu vyložíte príslušné vrece pred svoj dom a pracovníci FCC Slovensko s.r.o. vyložené vrece 
zoberú. Plasty sa budú vyvážať raz mesačne, papier raz za dva mesiace. Na prvý polrok 2019 dostanete vrecia koncom roka 2018 
alebo hneď na začiatku nového roka.  Ak Vám počet vriec nebude postačovať, ďalšie vrece dostanete na obecnom úrade, prípadne 
môžete separovaný odpad uložiť do iných vriec, no musia 
byť priehľadné, aby bol vidieť obsah vreca. Plastové fľaše 

treba dostatočne stlačiť, aby sa ich do vreca zmestilo čo 
najviac a vrece zaviazať, aby sa obsah nevysypal. 
Upozorňujeme, že tieto odpady NESMÚ  BYŤ   ZNEČISTENÉ 
(konzervy, tégliky treba vypláchnuť vodou)! V prípade, ak vo 

vreciach bude uložený aj iný odpad, pracovníci FCC 
Slovensko s.r.o. vrece ponechajú pred domom. Papier 
/noviny, časopisy, letáky/ vložte do vreca, kartóny stačí 
zviazať špagátom. Systém vývozu skla (kontajnery 
rozmiestnené po obci) ako aj termíny vývozu ostávajú 
bez  zmeny. 
Papier zbierajú aj naši školáci. Tento rok uskutočnili 2 
zbery – na jar a na jeseň – celkove nazbierali 13,5 tony. 
Na fotografii najlepší „zberači“ na jeseň 2018. 

 
 
Odpad náš každodenný 
Konzumná spoločnosť si vyberá svoju daň obrovským 
množstvom vyprodukovaného komunálneho odpadu. Aj v našej 
obci sa boríme s týmto problémom. Každému z nás sa vybaví 
hora plastových fliaš a kartónových škatúľ na stanovištiach 
separovaného odpadu. Povedzme si otvorene, že pohľad na 
preplnené kontajnery vôbec nebol príjemný, keď sme vystúpili 
z autobusu alebo išli zapáliť sviečku svojim blízkym na cintoríne 
v Cerovej, prípadne na Rozbehy. V tomto roku sme si dali 
záväzok vyriešiť naše „oficiálne skládky“. Takmer rok trvalo 
vyjednať zmenu, ale podarilo sa. Dňa 29. novembra zmizli žlté 
a modré kontajnery z našej obce, ostali len zelené na sklo. 
Povieme si, KONEČNE! Ale tu sa minca otáča na svoju druhú 
stranu.  
Do domácností sme dostali vrecia určené na plasty a papier, 
spolu s informáciami ako na to. Zavedením vrecového systému 
sa stratila anonymita pri veľkoobjemových kontajneroch, už nie 
je jedno, že nestlačím fľašu, vhodím do vreca, čo tam nepatrí, 

.... Vrecový systém nesie so sebou práve tú nevyhnutne 
potrebnú dávku zodpovednosti. Ak pracovníci uvidia vo vreci, 
čo tam nemá byť, jednoducho vrece nechajú na mieste. 
Začiatky nie sú nikdy ľahké a zavedenie vrecového systému nie 
je výnimkou. Ale pri troche snahy to zvládneme. Keď teraz 
pristúpime k separovaniu svojho odpadu zodpovedne, o dva-tri 
mesiace bude rutina vhodiť téglik z jogurtu, plastovú fľašu, 
vrecko z múky, .... do správneho vreca.  
Musíme sa všetci naučiť, ako správne komunálny odpad 
vytriediť, aby v našich smetných nádobách ostalo skutočne len 
to, čomu už druhú šancu na život dať nemôžeme. Musíme sa 
všetci naučiť, čo do ktorého vreca vhodiť, aby naša snaha 
padla na úrodnú pôdu. Musíme sa všetci ..... Nie, nemusíme, 
ale CHCEME! 
Jednoducho, prišiel čas byť zodpovedný za svoj odpad.  Denne 
sme bombardovaní obrázkami, ako naša planéta plače nad 
tonami vyprodukovaného odpadu. Ako príroda trpí, aby sme my 
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ľudia, my najvyšší v potravinovom reťazci, žili konzumom 
a tvárime sa, že náš odpad jednoducho zmizne. Vstúpme si do 
svedomia a separujme! Teraz si poviete, že veď ja to 
nevytrhnem. Ale vždy a vo všetkom je treba začať práve od 
seba. 
Hory odpadu sú veľkým problémom! Nebezpečenstvo 
narastajúceho množstva odpadu si uvedomili aj 
zákonodarcovia, či už na úrovni nášho malého Slovenska ale aj 
v EÚ. Aj zákonmi a vysokými poplatkami nás chcú prinútiť 
separovať. Tým, ktorí sú ľahostajní k svojmu odpadu len toľko: 
dňom 1. januára 2019 vstupuje do platnosti novela zákona 
o odpadoch, ktorá hovorí jasne. Obce, ktoré vyseparujú malé 
množstvo z komunálneho odpadu, budú platiť vysoké poplatky 
za uloženie odpadu na skládku. Tento poplatok sa môže 
vyšplhať až na 33,-€ za tonu odpadu. V našej obci sme v roku 
2017 vyprodukovali takmer 290 t komunálneho odpadu, 
z ktorého sme vyseparovali necelých 35 t (z toho 12,38 t 
plastov, 11,25 t skla, 5,57 t papiera a lepenky, 4,94 t šatstva, 
0,71 t elektroodpadu), s odretými ušami 12%! Toto nízke 
percento pre nás Cerovčanov znamená, že v roku 2019 
budeme platiť za tonu uloženého odpadu na skládku 12 ,-€, 
doteraz sme platili 5,04 € za tonu. Je nutné dať si do nového 
roka 2019 predsavzatie zvýšiť percento vytriedenia 
komunálneho odpadu. Inak v roku 2020 budeme platiť 24,- € za 
tonu, v roku 2021 30,- € za tonu.  
Skutočnosť zvýšeného poplatku za uloženie odpadu sa v roku 
2019 odrazí aj vo zvýšení poplatku za komunálny odpad. Za 
smetné nádoby si priplatíme!  Okrem toho sa mení  príjem obce 
zo skládky. Od februára  sa tieto príjmy podľa nového 
ustanovenia odvádzajú na štátom zriadený ENVIROFOND, 
ktorý ich môže (nemusí) na základe žiadostí poskytovať danej 

obci najviac do výšky 70%. Obec z týchto financií nemôže 
dotovať smetné nádoby a ich vývoz tak, ako to robila doteraz. 
Znamená to, že tzv. výhodu, ktorú sme mali po minulé roky, už 
nemôžeme uplatniť. Naše poplatky sa tak dostanú na úroveň 
okolitých obcí – napr. v Prievaloch je navrhnutý  poplatok za 
menšiu nádobu 120l  - 26x ročne 53 eur – u nás aj po zrušení 
všetkých dotácií 30 eur, za 240l – 26 vývozov – v Prievaloch 56 
eur – u nás 40 eur.  
Preto sa pokúsme poplatky  a ich vzrastajúci trend zastaviť už 
teraz. 
Prvým krokom sú vrecia u nás doma. Už nemáme výhovorky – 
nechce sa mi ísť ku kontajnerom, kontajnery sú stále 
preplnené,.... Vrecia dostaneme domov, až do schránok. Plné 
vrecia odvezú spred domu. Ak máme vriec málo, na obecnom 
úrade dostaneme ďalšie vrecia zdarma.  Separovanie nás 
nestojí ani cent, stojí nás len našu zodpovednosť, snahu 
a chuť. Keď sa zamyslíme, pri poctivom triedení nám 
v odpadkovom koši skončí veľmi málo.  
V roku 2019 si obec dala záväzok vyriešiť problém 
s bioodpadom zo záhrad. Aby haluze a hnilé ovocie bolo tam, 
kde patrí a nie vo veľkoobjemovom kontajneri.  
Nebuďme leniví, trieďme odpad! Má to zmysel. Veď napr. zo 
670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť rám na bicykel, 
z 30 PET fliaš môže byť flísová  bunda,... 
TAKŽE – Ak budeme viac  a správne separovať, môžeme 
zaplatiť menej: separovaný odpad NEPLATÍME, platíme len 
komunálny. Separovaním sa ZMENŠÍ  MNOŽSTVO 
KOMUNÁLNEHO ODPADU =  BUDEME POTREBOVAŤ 
MENŠIU NÁDOBU s menej častou frekvenciou =  BUDEME 
PLATIŤ MENEJ.  

Mária Sukupčáková
 

 
DANE, DANE, pozrime sa na ne.  
V poslednom čase počujeme z každej strany zázračné 
slovíčko - zdražovanie. Či už vody, elektriny, plynu, potravín, 
..... Každého sa nás to bytostne dotýka, musíme si siahnuť 
hlbšie do peňaženky.  Akoby toho nebolo málo, ešte sa 
zvyšuje aj daň z nehnuteľnosti.  Zvolili sme si starostu 
a poslancov, ktorí sa nám odvďačili za naše hlasy zvýšením 
dane.  Prečo nám zvyšujú daň, veď obec má peňazí dosť! 
Milí spoluobčania, koľkí ste sa spoznali v týchto výčitkách? 
Asi mnohí. Ale poďme poporiadku. Áno, je ťažké siahnuť 
hlbšie do už aj tak skromných peňaženiek.  Chápeme 
ponosy a rozhorčenie. Ale pozrite sa na to z tej druhej 
strany.  
Na rok 2019 sa predpokladá zinkasovať daň z nehnuteľnosti 
vo výške cca 40.000 €. Je to veľa alebo málo? Zdiera nás 
ten starosta a poslanci alebo nie?  
Poďme si povedať, na čo sa zinkasovaná daň použije. 
Verejné osvetlenie. Všetci chceme svietiť, aby sme sa cítili 
bezpečne, videli si po ceste do práce alebo z práce pod 
nohy. Náklady na verejné osvetlenie v tomto roku 
predstavuje suma 12.700,- €. Máme tu Vianoce, veľa z nás 
využije večery na prechádzky, aby sa kochali vianočnou 
výzdobou na domoch. Keď sa budete takto prechádzať, 
skúste si len tak spočítať, koľko lámp verejného osvetlenia 
máme v obci. Predpokladám, že ich počet nie je 
zanedbateľný. Do lámp verejného osvetlenia stojí jedna 
žiarovka 95,- € a jej životnosť je tisíc hodín. Aká Vám vyšla 
suma? Nie nízka, však. Ku každej výmene žiarovky alebo 
oprave treba prirátať ešte náklady na plošinu. Z rebríka sa 
vymeniť žiarovka skutočne nedá. Máme časť obce, kde treba 
verejné osvetlenie ešte dobudovať. A zadarmo to tiež 
nebude. 
Chodníky – tiež nechceme chodiť po rozbitých chodníkoch, 
na ktorých si akurát tak môžeme nohy polámať. Aj o tie sa 
treba starať, prípadne budovať nové. Máme tu 
zrekonštruovanú uličku pri Mikúškoch. Len jej oprava stála 
obec 8.000,- € a to nie je namontované zábradlie a osadené 
svetlo. Podobnú opravu čaká ulička hore ku škole. Chodník 
oproti terajšej Lieskovskej stodole na Lieskovom doslova 

kričí po zásadnej oprave. Tiež cesty treba opraviť, kanálové 
poklopy. Sú to závratné sumy, ktoré nikto obci neodpustí.  
Ďalej chceme počuť hlásenie v miestnom rozhlase. Pravidelne po 
zime sa robí servis reproduktorov, prípadne sa pridávajú nové, aby 
sme lepšie počuli, alebo sa opravujú pokazené,... . Suma na 
rozhlas v roku 2018 predstavuje 2.350 ,-€.  
Cintoríny tiež potrebujú starostlivosť.  Aby sme sa k hrobu svojich 
blízkych nepredierali trávnatou džungľou. A raz ročne sa nekosia! 
To isté platí o všetkých obecných trávnatých plochách. 
Máme tu ďalšiu finančne náročnú položku,  akou sú obecné 
budovy – základná škola, ktorá má už viac ako  50 rokov, 
zdravotné stredisko, dom smútku, kultúrny dom v Cerovej aj 
v Rozbehoch. Veľkou rekonštrukciou prešiel cerovský kultúrny 
dom. V rozbežskom rekonštrukcia vypukla, už má novú strechu, 
budú sa robiť nové rozvody elektriny a ďalšie opravy. 

 
 
Renováciou prechádza aj dom smútku, aby bol dôstojným 
miestom na poslednú rozlúčku s našimi blízkymi. Teraz sú náklady 
na jeho opravu 5.560,-€ a ešte nie je dokončený.  
Doba ide dopredu, treba chrániť životné prostredie. Na margo toho 
požadujeme kanalizáciu. Len vypracovanie projektovej 
dokumentácie bude stáť niekoľko tisíc eur.  
Je milión ďalších výdavkov, ktoré obec má a nemôže sa im 
vyhnúť. Podobne ako my doma. Je treba si uvedomiť, že daň sa 
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zvyšuje všetkým bez rozdielu postavenia, funkcie. Či už nám 
„obyčajným občanom“ ale aj starostovi a poslancom, veď tiež 
sú občania obce. Požadujeme od starostu určitý komfort, 
cenou za to je zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Keď 
dostaneme na jar do rúk rozhodnutie o vyrúbení dane, 
vyrátajme si, koľko zaplatíme obci za toto všetko mesačne. 
Bude tá daň stále taká závratná? Porozmýšľajme! 
Mária Sukupčáková 
Niekoľko čísiel k  URČENIU DANÍ 2019: daň z pozemkov – 
základ rovnaký ako vlani – dvíha sa ročná sadzba dane v % 
zo základu  – orná pôda, lesné pozemky z 0,35% na 0,40%, 

záhrady, zastavané plochy, ostatné plochy z 0,45 na 0,50%, 
ostatné ako vlani. NAPR. daň za ornú pôdu - vlani:  
Daň zo stavieb - ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý 
m2 zastavanej plochy – stavby na bývanie a drobné stavby – 
z 0,05 € na 0,07€/m², stavby na pôdohospodársku produkciu aj 
admin. – z 0,05€ na 0,10€/m², ostané zachované, naopak znižuje 
sa daň z priemyselných stavieb a stavieb na podnikanie.  Pri 
viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za každé podlažie 
okrem prvého nadzemného z 0,05€ na 0,07€. Daň za psa na 3€.  
Viac nájdete na webovej stránke obce.  

 

ŠKOLSKÁ A KULTÚRNA KOMISIA INFORMUJE 

Plán podujatí 2019 
JANUÁR – 26.1. KORLAT ples 
v Jablonici 
FEBRUÁR – 16.2. Karneval a Ples 
rodičov a priateľov školy 
MAREC – Zabíjačka – KORLAT 
APRÍL Vítanie detí do života, Verejné 
zhromaždenie občanov,   30.4. Stavanie 
mája – obec a Korlat 

MÁJ – Deň matiek 
JÚN – Školský Juniáles, 29.6. Otvorenie 
leta - Korlat 
JÚL – 5.7. Cyrilo-metodský deň, 20.7. 
Turnaj a zábava na ihrisku – FK 
AUGUST – 3.8. Slávnosť k výročiu 
Lieskového,  

17.8. Hasičská súťaž, 24. 8. Súťaž vo 
varení gulášu – Korlat 
SEPTEMBER – OKTÓBER – Stretnutie 
jubilantov a seniorov, 5.10. – Hodová 
zábava 
DECEMBER Vianočná tržnica Slniečka, 
23.12. Vianočné stretnutie občanov 

Plán je orientačný, bude sa dopĺňať v priebehu roka. Privítame vaše podnety a návrhy. 

 

POZÝVAME VÁS na vianočné stretnutie občanov pri kultúrnom dome v Cerovej v nedeľu 23. decembra 

o 17.00 hod. Čaká Vás občerstvenie,  živá hudba a príjemná atmosféra. 

 

Počas vianočných sviatkov deti cerovskej farnosti chystajú jasličkovú slávnosť, ktorou chcú osláviť narodenie Ježiška. 

Prostredníctvom koledníckej aktivity Dobrá novina navštívia domácnosti a svojím spevom,   modlitbami a milodarmi budú 

pomáhať chudobným deťom v Afrike.  

 

ZO ŽIVOTA V OBCI

Obecná knižnica 

 
 

V roku 2018 knižnica začala svoju činnosť vynovená novými regálmi, 
skrášlená venovaným kobercom a zakúpeným stolíkom a stoličkami 
pre deti. No a najmä ožila prítomnosťou detí a mamičiek.  
Počas celého roka prichádzali do knižnice s deťmi mamičky Jana 
Daniel, Miroslava Harnúšková, Silvia Harnúšková, Miriam Chlupíková 
a ďalšie. Takmer každý týždeň si so svojimi vlastnými i ďalšími deťmi   

 
čítali si rôzne knižky a rozprávali sa o nich. Deti sedeli 
na koberci, počúvali, tie staršie nahlas čítali, kreslili 
ilustrácie. Všetky svoje aktivity prezentovali na sociálnej 
sieti. No ale najdôležitejšie je, že deti si potom knižky 
požičali domov, aby si ich celé prečítali. Veľa mamičiek 
i detí sa prihlásilo za čitateľov knižnice.  
Pribudli aj čitatelia – dôchodcovia, z tých, ktorí sa 
stretávajú vo svojom klube dôchodcov vedľa knižnice. 
Oproti roku 2017, keď bolo prihlásených 40 čitateľov, 
v tomto roku máme 64 čitateľov, z toho je 21 detí.  
V roku 2017 sme v knižnici vyradili 400 kníh, ktoré boli 
opotrebované alebo bolo viac kusov z toho istého titulu. 
Počas tohto roka funguje výpredaj vyradených kníh, keď 
sa vyradená kniha predáva za 20 centov.  Takto sme 
získali financie  na zakúpenie 20 kusov nových kníh. No 
oveľa viac kníh pribudlo  z projektu Fondu na podporu 
umenia. Podarilo sa získať 1 000 eur a bolo zakúpených 
117 kníh.  
Väčšina z nich sú knihy pre deti, ale máme aj romány 
pre ženy, detektívne romány, historické i zo súčasnosti.  
Pozývame všetkých občanov, ktorí radi čítajú, aby sa 
prišli pozrieť do našej knižnice a prihlásili sa za 
čitateľov. V roku 2019 zvyšujeme zápisné na 2 eurá pre 
dospelých a 1 euro pre deti. Je to na celý kalendárny 
rok, iné poplatky sa neplatia. Za  tento poplatok môžete 
prísť vždy v stredu a požičať si   knihy z našej knižnice.                      
                                                             Anna Michalicová 

 
Záchranné práce na hrade Korlátko 2018 
 
Už to je 11 rokov, čo sa nadšenci pre hrady  ujali aj nášho 
Korlátka a spolu s obcou každoročne prispievajú ku jeho 
záchrane.  Dobrovoľnícke akcie sa  podarilo realizovať hlavne v 

lete, keď majú mládežníci prázdniny. Našim najväčším 
tohtoročným podujatím  bol tentoraz tzv. Deň otvorených dverí 
(14.7.2018), ktorý bol medializovaný vo viacerých internetových 



8  Ceroviny 2018  www.obeccerova.sk 
a regionálnych médiách. Taktiež bola uverejnená reportáž  v 
Slovenskom rozhlase. Augustový „archeologický“ workshop 
navštívili dokonca z RTVS a reportáž bola uvedená 29.8.2018 v 
hlavných večerných správach Slovenskej televízie. (vypočuť a 
zhliadnuť ich možno aj na www.obeccerova.sk). 
Deň otvorených dverí bol  oživením a veru aj čímsi, čo doteraz 
hradu a záchranným prácam chýbalo. Zúčastnilo sa ho cca 150 
návštevníkov, ktorí vstupovali cez otvorené dvere. Privítali ich 
stoly plné koláčikov a nedočkaví sprievodcovia. Mládežníci 
pripravili niekoľko stanovíšť pre zábavu – napr. hod polenom či 
kušostreľbu. Dôležitým bodom boli dva sprievody po hrade, kde 
boli prezentované doterajšie záchranné práce, ktoré 
návštevníci zavše ani nevidia, ak sú citlivo realizované 
(prezentoval Ing. Slezák – vedúci záchranných prác).  S   
históriou hradu prítomných oboznámil Richard Keračík – 
obecný kronikár. Podujatie bolo zakončené slávnostnou svätou 
omšou v budove dolného hradu. 

 
 
Počas sezóny sme hrad celý vykosili a vyčistili od náletov, 
opravili sme bezpečnostné zábradlia, vymurovali veľký prielom 
múru v budove dolného hradu, domurovali vetraciu šachtu 
prevétu (komín) taktiež v budove dolného hradu  a podmurovali  
veľmi nebezpečný previs múru pri vstupe do hradu, ktorý 
ohrozoval návštevníkov. Samozrejme aj ostatné zásahy prispeli 
k záchrane tejto pamiatky. No a k zvýšeniu komfortu 
návštevníkov pribudol informačný stĺp a novučká dvojlatrínka.  
Počas roka sa realizoval  archeologický výskum v spolupráci s 
odbornou firmou  Achilles  group,  s.r.o.  Pezinok  pod  vedením  

Mgr. Martina Žubora. Jeho závery nám ukázali čiastkovú 
situáciu vstupnej brány. Odborná komisia rozhodla, že najlepšie 
bude vo výskume pokračovať a odkryť bránu celú.  
Murárske práce prebiehali  v spolupráci s firmou Castel Servis.  
Pracovník KPÚ v záverečnej správe uviedol, že „práce boli 
realizované na vysokej profesionálnej úrovni“. 

 
 
Pri všetkých činnostiach  aktívne pomáhali mládežníci – kosili, 
čistili, nosili kamene a maltu, miešali maltu, kopali pri 
archeologickom výskume, skrátka boli všade, kde ich bolo 
treba.  
Na záchranné práce sa nám okrem  financií vyčlenených z 
rozpočtu obce podarilo získať aj dotáciu z Ministerstva kultúry, 
z Nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis a z Trnavského 
samosprávneho kraja. 
Túto sezónu považujeme rozhodne za najúspešnejší ročník tak 
z hľadiska realizovaných prác, ako aj množstva zapojenej 
mládeže – a to nielen zo Smoleníc, Trstína a Bíňoviec 
(tzv.SmóTrBáci), ale aj z Cerovej a Dobrej Vody. 
 
Na záver si preto môžeme zaželať, aby boli takéto aj  ďalšie 
ročníky.                  Ing. Martin Slezák, vedúci záchranných prác  
 

 

Z činnosti Jednoty dôchodcov v roku 2018 ,,Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“ Cicero 
Z týchto slov si berieme príklad i v našej Jednote dôchodcov. 
Príkladom je veľa turistických vychádzok a turisticko-
poznávacích výletov. Navštívili sme Trnávky, Záruby, Beckov, 
Čachtice, Podolie, Železnú studničku, Katarínku, Dobrú Vodu, 
Máriu Magdalénu a Tatry-Bachledovu dolinu.  
Kultúra: Kalendárny rok začínal účasťou na V. celookresnom 
plese seniorov v  Senici. Pokračoval divadelnými 
predstaveniami v Nitre, Senici, Bratislave a muzikálom v Prahe. 
Príjemným zážitkom bolo posedenie pri cimbalovke, vďaka zaň 
patrí kultúrnej komisii OU. V lete sme sa stretli so seniormi na 
Bukovej na juniálese.  

Úspechy mali výlety a rekondično-liečebné pobyty. V lete sa 

uskutočnili dva zájazdy na termálne kúpaliská do Vincovho lesa 
a Dunajskej Stredy. V kúpeľoch Nimnica sa odrekreovalo 17 
našich členov, ďalších 10 seniorov absolvovalo pobyt 
v Turčianskych Tepliciach, Trenčianskych Tepliciach, 
Dudinciach a Bardejove.  

 
 
Šport: V rámci spolupráce so susednými organizáciami sme sa 
stretávali pri športových aktivitách. V petangu sme súperili v 
Hradišti pod Vrátnom, Plaveckom Petre na ŠH vo viacerých 
disciplínach, kde sme získali pohár pre najlepšie družstvo. Na 
III. okresných športových hrách nás reprezentovalo 15 našich 
členov, 10 ich postúpilo na VIII. župné olympijské hry do 
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Trnavy-Modranky, kde získali 6 medailí – pozri FOTO. 
Najvzácnejšia bola účasť nášho najlepšieho športovca p. 
Štefana Vereša na celoslovenských športových hrách seniorov. 
Tradične sme sa stretli so seniormi z Prieval, Bukovej, 
Hradišťa. Pri ohníku, športových aktivitách a speve pri 
harmonike sme zažili príjemné popoludnie. Opekačky 
pripravujeme pri Hasičskej zbrojnici na začiatku a konci letnej 
sezóny. Na týchto podujatiach ako i pri stavaní mája, na 
hodovej zábave sa naše šikovné ženy prezentujú chutnými 
koláčikmi. 
V rámci bezpečnosti a ochrany seniorov nám pracovníčka 
z Ministerstva vnútra priblížila túto problematiku na prednáške 
s názvom: Ako sa nestať obeťou podvodníkov.  
V októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zabezpečil OÚ 
stretnutie seniorov, pripravil kultúrny program a pohostenie. 
V tomto mesiaci  sa naše členky zúčastnili na tzv. 
Reumatologickom dni i vystúpení  skupiny Drišľak v Trnave. 
O dobrej spolupráci so ZŠ svedčí i spoločná príprava 
tradičného vianočného pečiva a predvianočnej výstavky 
v škole. 

Medzi tradičné podujatia patrí aj  Vianočné posedenie pri 
kapustnici a  vianočnom pečive, keď sme  oslávili i ,,guľatiny“ 
členov. K posledným tohtoročným podujatiam patril zájazd, 
ktorý sme zorganizovali  spolu s Bukovčanmi, na Úrad vlády, 
SND a prehliadku kultúrnych pamiatok Bratislavy. Počas celého 
roka sa stretávame v Klube dôchodcov a navštevujeme 
Obecnú knižnicu.  
Všetky tieto podujatia by sa nedali organizovať bez spolupráce 
s OÚ a bez pomoci našich sponzorov. Našimi tradičnými 
sponzormi sú naši podnikatelia a organizácie:  Jozef Masár, 
Ľubomír Pavlík, Skládka s.r.o., Radoslav Tomek, Jozef Stanek, 
Mgr. Miroslav Molčan - Lekáreň Sofia, Ľuboš Tomek, Združenie 
poľovníkov, hasiči, Stanislav Roman, Ľubica Tomková, Silvia 
Hanáčková-Verešová, Ľudovít Kovačovský, COOP Jednota, 
Tibor Tomek, Alena Mikulcová. 
Za starostlivosť a celý chod organizácie patrí poďakovanie pani 
predsedníčke Bronislave Petrášovej. 
Ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí spríjemňujú svojou 
podporou jeseň života našim seniorom.                   
                                                                        Jozefína Vávrová 

 
 

U hasičov 
Pre DHZ sa začal tento rok pokojnejšie ako po minulé roky. Vo februári 
vykonalo Krajské riaditeľstvo HaZZ Trnava kontrolu našej jednotky 
DHZO. V rámci kontroly vyhlásilo  cvičný poplach, pri ktorom musí náš 
zbor, ktorý je  zaradený do kategórie „A“, vykonať výjazd do 10 minút 
od vyhlásenia poplachu.   
Koncom februára sme si to vyskúšali naostro, boli sme privolaní 
k požiaru stajne v Jablonici. 
30. apríla sme stavali „máj“. Naši členovia vykonali periodický výcvik 
nosičov ADP v polygóne HBZS Lozorno. Zúčastnili sme sa na 
okresnom taktickom cvičení v spolupráci s HaZZ Senica na letisku 
s námetom „pád lietadla a požiar hangárov“.  

V júni sme na hasičskej zbrojnici privítali deti a k MDD sme im pripravili  
 

 
rôzne súťaže a zaujímavé ukážky. Nezabudli sme ani na 
starších a pre nich sme pripravili „Posedenie pod 
sirénou“ so živou hudbou.  
Pomáhali sme susedným Prievalom pri odčerpaní vody 
po búrke. V júli sme vykonávali požiarnu asistenčnú 
službu na Autokrose v Senici. V auguste sa velitelia 
družstiev zúčastnili zdokonaľovacej prípravy na OR 
HaZZ v Senici. Asi najnáročnejšou akciou bol zásah pri 
požiari rodinného domu v Plaveckom Petri, kde sme 
zasahovali s dvomi cisternami v spolupráci s hasičmi 
z Prieval, Senice a Plaveckého Petra. V októbri sa 
zástupcovia nášho zboru zúčastnili na Stretnutí 
dobrovoľných hasičov pri príležitosti 100. výročia 
založenia Československa na Bradle. Celkove sa tu 
zišlo vyše 700 hasičov z celého Slovenska,  Čiech 
a Moravy. Pri tejto príležitosti nám bola udelená 
pamätná medaila. Na konci mesiaca nám ministerka 
vnútra pani Saková odovzdala protipovodňový vozík.  
Tento rok sme nielen zasahovali, cvičili, ale i súťažili.  
Naše družstvo sa zúčastnilo na dvoch súťažiach – 30. 
júna na Okresných previerkach v Kútoch, kde sme 
v kategórii mužov nad 35 rokov získali 3. miesto 
a s historickou technikou v Jablonici. Tu sme obsadili 1. 
miesto. Počas roka sme sa venovali i údržbe techniky 
a pravidelnému preškoľovaniu. Vykonávali sme aj veľa 
iných činností, pomoc obci pri rôznych akciách, napr. 
orezávanie stromov, stavanie vianočného stromčeka, 
atď.  
 
Hasiči Vám prajú príjemné prežitie vianočných sviatkov 
a úspešný nový rok 2019.                   Stanislav Janák

 
 

FK Cerová v roku 2018 
Rok 2018 pre naše A mužstvo znamenal po dlhšom 

čase ťažkú skúšku -  záchranu v súťaži Majstrovstiev oblasti 
(v jarnej časti) a návrat na popredné miesta v tabuľke 
v jesennej časti nového súťažného ročníka 2018/2019. Naše 
dve mládežnícke mužstvá prípravky a žiakov  sa umiestnili 
v hornej časti tabuliek. Koncom januára sa konala výročná 
členská schôdza, kde sme členom a pozvaným hosťom 
podali správy o vedení FK Cerová a stave mužstiev. 
Keďže A mužstvo sa po roku 2017 nachádzalo v zlom stave, 
začali sme rok 2018 hráčskou schôdzou s cieľom, aby sa 
mužstvo zomklo na jarnú časť  a urobilo maximum pre 
záchranu v súťaži. Každoročnú zimnú prípravu sme začali 
skôr a to 10. januára v telocvični školy, ktorá nám takto 
vychádza v ústrety, za čo sa jej chceme  poďakovať. 
Prípravu so  slušným počtom hráčov sme uskutočňovali zo 
začiatku v telocvični, postupne sme prešli na tréningy na 

ihrisku FK a pár tréningov sme absolvovali aj  na umelej tráve v 
Senici. Prípravné zápasy na umelých trávnikoch v Senici a na 
Brezovej mali slušnú  bilanciu - dve výhry, dve remízy a jednu 
prehru. Aj napriek tomu, že sa mužstvo skonsolidovalo, zomklo, 
predvádzalo bojovné výkony, skončilo na predposlednom mieste. 
Aj toto miesto napokon  znamenalo záchranu v súťaži. Jedným 
z rozhodujúcich momentov tejto časti bol zápas „kto z koho“ 
v posledných Kútoch. Zápas sme aj napriek nepriazni rozhodcu, 
keď sme dohrávali desiati, vyhrali 2:1.  Celkove sme v  jarnej časti  
dosiahli nasledovné výsledky: 3 výhry, 5 remíz a 7 prehier 
s konečným umiestnením na 15. mieste s 25 bodmi. 
Pred jesennou časťou sme sa rozhodli výrazne posilniť A mužstvo 
a rozšíriť káder. Prišli traja noví hráči a dvaja sa nám vrátili 
z hosťovania. Posila sa  prejavila na kvalite hry a aj vo 
výsledkoch. V letnej príprave, ktorá je krátka, sme  neokúsili 
prehru – 4x sme vyhrali. Súťaž sme ale začali prehrou 1:4 
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s Rybkami. Potom sme mali peknú sériu bez prehry až do 8. 
kola, 3. prehru sme utrpeli  až v poslednom jesennom 
zápase. Potešením pre nás i všetkých fanúšikov bolo, že 
naše A mužstvo začalo predvádzať atraktívny útočný futbal, 
nasadenie a bojovnosť v zápasoch, slušnú účasť na 
tréningoch. Takto by sme chceli pokračovať aj v jarnej časti 
ročníka. Pred či počas jesennej časti nám odišli na prestup či 
hosťovanie 4 hráči. Mužstvo celý rok viedol  tréner Pavol 
Ivánek. Po polovici ročníka sme na peknom 5. mieste s 28 
bodmi za 8 víťazstiev, 4 remízy a 3 prehry.  
Vedenie FK  však nechce zaspať na vavrínoch a pracuje aj 
s mládežou, ktorá by mala byť základom futbalovej 
budúcnosti na Cerovej. Našu mládežnícku základňu tvoria 
momentálne mužstvá žiakov a prípravky, na ktorých sú vidieť 
veľké futbalové pokroky a najmä zanietenosť k futbalu. 
Z mužstva žiakov, ktoré je pod trénerským vedením Dušana 
Kassaya, nám na základe dovŕšenia  dorasteneckého veku 
odišlo  5 hráčov na hosťovanie do dorastu  Rohožníka a na 
Brezovú. Sme radi, že k nám prišiel približne rovnaký počet 
hráčov z prípravky do žiakov, pričom 2 hráči mali striedavý 
štart  za obe mládežnícke mužstvá. Žiaci sa na konci 
súťažného ročníka 2017/2018 umiestnili v strede tabuľky na 
5. mieste s 36 bodmi. V novom ročníku po jesennej časti  
žiaci prezimujú na 4. mieste s 19 bodmi s bilanciou  5  
výhier, 4 remízy a 2 prehry. 

Družstvo prípravky vedené trénerom Jánom Čerešníkom 

v jarnej časti ročníka 2017/2018 skončilo na  9. mieste s 13 bodmi. 
Počas nového ročníka 2018/2019 sme urobili registráciu  5    či  6  
hráčom  prípravky, a  tak  sa   rozplynuli obavy,  či budeme mať 
dostatok hráčov do prípravky. Cez leto prišlo z dôvodu pracovnej 
zaneprázdnenosti k zmene na trénerskom poste. Pod vedením 
Petra Chlupíka naši prípravkári  dosiahli  pekné 3.miesto s 24 
bodmi v tabuľke za  8 víťazstiev a 2 prehry. Aj po skončení 
jesennej časti nezaháľajú a trénujú v telocvični   školy 
a zúčastňujú sa na zimnom halovom turnaji v Senici. U družstva 
prípravky nás veľmi teší záujem rodičov a starých rodičov a ich 
pomoc pri dovoze na tréningy a zápasy. 
Aby naše mužstvá mohli fungovať, je potrebná aj materiálna 
starostlivosť, zveľaďovanie areálu a príprava ihriska na zápasy. 
Toto zabezpečuje najmä výbor FK v spolupráci so  zanietenými 
fanúšikmi. Čo sa týka tohto zabezpečenia ihriska,  v marci pred 
jarnou časťou sme uskutočnili veľkú jarnú brigádu. Vyčistili sme 
budovu, ihrisko a priľahlý areál. Počas roka sme priebežne 
vykonávali údržbu a čistenie,  úpravy terénu na dokončenie 
vedľajšieho menšieho tréningového ihriska za hornou bránou. Na 
jar a hlavne cez leto sa naši hospodári starali o zavlažovanie 
a kosenie trávnika, aby ihrisko bolo kvalitne upravené a zelené. 
Na štadióne sme urobili menšie úpravy a opravy, ktoré boli 
potrebné. V polovici novembra po skončení ročníka sme 
uskutočnili tzv. zazimovaciu brigádu v kabínach, na ihrisku a 
v priľahlom areáli. 
Aj v tomto roku sa hneď po konci jarnej časti súťaže  pod našou 
záštitou FK uskutočnil  22. ročník obecného derby medzi rodákmi 
a obyvateľmi Cerovej a Lieskového s výsledkom 4:3 pre Cerovú.  
V mesiaci júli sme uskutočnili turnaj starých pánov s tanečnou 
zábavou. Ako už býva tradíciou, v posledných rokoch nám 
počasie nepraje a celú akciu  rozdelilo na dve časti. V sobotu 21. 
júla sa uskutočnil turnaj za účasti mužstiev: Mikulčice, Kostolište 
a Cerová.  Na turnaji bolo pre zúčastnených fanúšikov pripravené 
občerstvenie, guláš z diviny, cigánska pečienka, tombola a súťaž 
v kopaní jedenástok. V piatok 27. júla sa uskutočnila odložená 
tanečná zábava.  
Činnosť FK Cerová je zabezpečovaná s finančným príspevkom od 
obce, z členských príspevkov a podpory viacerých subjektov 
a jednotlivcov.   
 
Za podporu všetkým našim prispievateľom a  fanúšikom  
ďakujeme. Všetkým by sme chceli zaželať v novom roku mnoho 
osobných a pracovných úspechov, veľa šťastia a zdravia. 

  Anton Veteška, predseda FK Cerová 

 

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE

PZ obhospodarovalo v roku 2018 poľovný revír 
Cerová o rozlohe 2100 ha. Prvoradým cieľom bola 
starostlivosť o poľovnú zver, keď najmä v zimnom 
období  zabezpečovalo prikrmovanie zveri. Do 
poľovného revíru bolo pre zver pripravených viac 
ako 20 t dužinatého krmiva, 20 t jadrového krmiva, 
vše  500 kg kamennej soli, seno, siláž a taktiež boli 
podávané minerály a medikamenty proti 
prirodzeným parazitom. Vďaka príkladnej 
starostlivosti o zver a dobrej úživnosti v našich 
podmienkach sme zaznamenali vysoké prírastky 
jelenej, srnčej a taktiež diviačej zveri. Umožnilo 
nám to splniť stanovený plán lovu -  v tomto roku to 
predstavuje skoro 250 kusov raticovej zveri. O 
dobrej kvalite zveri v okolí obce Cerová svedčia aj 
kvalitné trofeje, ktoré boli odmenou úsiliu našich 
poľovníkov. O pestrosti našej prírody svedčí aj 
prítomnosť danielej a muflonej zveri v našich 
lesoch. PZ sa v počte 39 členov snaží prezentovať 
v obci ako funkčná spoločenská organizácia, teší 
nás vzájomná spolupráca s DHZ, FK  a Obcou 

Cerová pri organizácii rôznych podujatí. Pre našich členov a manželky či 
partnerky sme v októbri usporiadali tanečnú zábavu s gastronomickými 
špecialitami, ktoré nám priamo servírovali kuchári a študenti Strednej školy 
gastronomie, hotelníctva a lesníctva Bzenec z ČR.   
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DETI                                         ŠKOLA 
 

Do Hrajkárne pribudli najmenšie detičky 
 

 
 
Blížia sa Vianoce a zasa sme o rok starší. Veľmi nás to teší, že 
v Hrajkárni vidíme naše deti rásť a niektoré už majú desať aj viac 
rokov.....a napriek tomu ich baví stretávať sa spolu v priestoroch 
Hrajkárne i mimo nej. Okrem voľnej zábavy a hry s deťmi naďalej 
pokračujeme v zábavno-náučných a tvorivých aktivitách. Opäť sme 
navštívili Ekocentrum Trkmánka vo Veľkých Pavloviciach, kde deti 
skúmali, aké živočíchy žijú v jazere a aj na lúke. Našou ďalšou, taktiež už 
tradičnou exkurziou, bola exkurzia do Hodonína, kde sme si v Galérií 
výtvarných umení pozreli výstavu ilustrácií z najnovšej knihy básní pre 
deti od českej ilustrátorky Veroniky Vlkovej. Pod jej osobným vedením sa 
deti oboznamovali hravou formou s výtvarnou symbolikou a vytvorili si aj 
darčeky pre svojich najbližších – krásny list s originálnym čajovým 
vrecúškom z čerstvo nasušených liečivých rastlín. Okrem toho sme mali 
expedíciu do Afriky ako ďalší náučný program v ZOO Hodonín. Počasie 
v máji bolo plné horúceho slniečka, tak sme sa všetci cítili naozaj ako 
v Afrike. Podobne výborne sme sa mali aj na oslave začiatku prázdnin na 
grilovačke u Danielovcov. Zaujímavá bola taktiež naša jesenná exkurzia 
do Bibiany v Bratislave. Na workshopoch pod vedením významných 

zahraničných animátorov si deti vytvorili vlastný krátky 
animovaný film. Výtvarné dielničky si deti vyskúšali aj 
na Cerovej, kde si s p. uč. Máriom Harnúškom na 
hrnčiarskom kruhu vytvárali vlastné hlinené výrobky, 
ktoré si aj glazúrovali. Okrem kultúrnych podujatí sme 
tiež tento rok organizovali spoločné športové hry. V 
letných mesiacoch pod vedením Paliho Daniela trávili 
deti z Hrajkárne veľa času na futbalovom ihrisku. Za 
svoje športové výkony boli všetci odmenení aj 
víťaznými pohármi vďaka grantu nadácie Volkswagen 
Slovakia s.r.o., kde vedúcou projektu bola mamička 
Lenka Škrabáková. Vydaril sa nám aj jesenný 
lampiónový sprievod. Ten mal tento rok už dlhšiu 
„tmavšiu, tajuplnejšiu“ trasu po parku. Na polceste sa 
deti mohli občerstviť u rádových sestier, ktoré 
návšteva detí veľmi potešila.  
Naozaj veľa sme toho stihli s deťmi zažiť, no najviac 
nás teší, že k nám pribudli nové detičky, ktoré ešte 
nechodia do škôlky. Naši najmenší drobci sa v hojnom 
počte stretávajú pod vedením Janky Daniel pravidelne 
od jari v priestoroch Hrajkárne. Mamičky sa spolu 
nielen porozprávajú a detičky pohrajú, ale vždy ich 
tam čaká aj nejaká, v poslednom čase aj športová 
aktivitka. 
Ďakujeme vedeniu obecného úradu, že naďalej 
môžeme pokračovať v činnosti v  zrekonštruovanom 
kultúrnom dome vždy v utorok dopoludnia od 9.30 
do 11,30 s malými detičkami a popoludní od 16,15 
do 18,00 hod. s väčšími deťmi. Bližšie informácie a 

podrobný harmonogram Hrajkárne na nasledujúce 
mesiace sa vždy dozviete na FB Hrajkáreň, alebo na 
nástenke v MŠ Cerová.  
Ste vítaní a želáme Vám krásne Vianoce a úspešný 
rok 2019 !                     

 
Za Hrajkáreň: Miriam Valášková a Silvia Harnúšková

 
 

SLNIEČKO pri Materskej škole Cerová 
Občianske združenie Slniečko aktívne pomáhalo 
MŠ aj tento rok. Znova sa podarilo  pripraviť 
viaceré, pre Slniečko už tradičné, akcie. 
Spomeňme tie najvýznamnejšie: oslavu MDD, keď 
sa rodičia prezliekli za rozprávkové postavičky a 
pre deti pripravili na školskom dvore rozprávkové 
dopoludnie plné hier. Okrem toho bolo 
zorganizovaných viacero kultúrnych akcií. 
Spomeňme najmä úspešné predstavene pre deti a 
rodičov, ktoré pravidelne prichádza do KD na 
Cerovú urobiť slovenský bábkoherec Martin Žák. 
Tento rok prišiel s divadielkom Dúhový autobus. 
OZ Slniečko v spolupráci s MŠ prichystalo aj 
príchod Mikuláša. Spolu s čertom a anjelom 
deťom rozdali balíčky. Nemožno nespomenúť aj 
Vianočnú tržnicu. Na ňu sa už piaty rok tešili všetci 
rodičia a starí rodičia detí, lebo predvianočný čas 
si mohli spríjemniť kultúrnym programom našich 
najmenších škôlkarov. Pod vedením pani učiteliek 
si pripravili pesničky, koledy, ale aj divadielko O 
dvanástich mesiačikoch, v ktorom účinkovali 
naozaj všetky deti. Po kultúrnom programe 
si  popri punči a kapustnici mohli návštevníci 
tržnice zakúpiť tradičné ručne vyrábané výrobky a 
cukrovinky. Dokonca sa konala aj dražba. Tak sa 

finančne prispelo na chod škôlky. Z financií OZ boli zakúpené didaktické 
pomôcky, hračky pre deti k MDD, prispelo sa aj na výlety a bolo  zaplatené 
vystúpenie bábkového divadla. 
Srdečne ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí podporili činnosť OZ. Ak by ste 
mali opäť záujem finančne nás podporiť  2 % z vašich daní, prosíme 
kontaktujte p. Ing. Máriu Huttovú. Vopred ďakujeme za každý prejav 
podpory.  
Prajeme pokojné prežitie Vianoc a šťastný nový rok 2019!  
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ŠKOLA 
Naša škola mala a má stále dôvody 
k radosti. Po viacerých rokoch poklesu 
žiakov sme sa opäť dostali takmer k 150-
ke. Ešte pred 5 rokmi sme mali len 113 
žiakov v celej základnej škole. Vďaka 
nárastu počtu cerovských detí a detí 
z našich spádových obcí, ale i príchodu 
nových žiakov z iných škôl, sme mohli 
otvoriť aj paralelné triedy a zlepšiť 
situáciu na prvom stupni. Prišli k nám 
i noví učitelia, v tomto roku naša rodáčka 
Mgr. Soňa Pavlíková – učiteľka chémie, 
fyziky a informatiky.  Vzrástol počet detí 
v školskom klube – po desaťročí  
presiahol 40. Teší nás i skutočnosť, že 
rodičia sa viac zaujímajú o školskú 
činnosť svojich detí, spolupracujú 
s učiteľmi a vychovávateľmi. Zmenu 
zaznamenalo aj Rodičovské združenie 
pri škole. Zmenilo sa na občianske 
združenie s právnou subjektivitou, čo mu 
umožňuje uchádzať sa o 2% z daní 
občanov. V tomto roku tak prišlo na účet 
združenia viac ako  2500 eur, ktoré boli 
využité v prospech žiakov. Vďaka 
mnohým našim rodičom máme i dobrých 
sponzorov, ktorí na deti nezabúdajú 
nielen počas sviatkov, keď prispejú na 
drobné darčeky a občerstvenie,  ale 
prispievajú aj na výstavbu či 
rekonštrukciu školy a jej okolia. Takto sa 
nám podarilo otvoriť krásny nový altánok, 
ktorý využívame nielen na oddych, ale 
i na vyučovanie v prírode. Obdivujú ho 
všetci naši návštevníci.  
Najviac sme však hrdí na naše deti 
a radujeme sa z ich výsledkov. V tomto 
bol rok 2018 aj trochu výnimočný. Naši 
olympionici – žiaci, ktorí nás reprezentujú 
vo vedomostných, umeleckých  
a športových súťažiach dosiahli 
výsledky, ktoré nám môžu závidieť aj 
najväčšie školy.  
Máme viacero školských celoslo- 
venských úspechov. Vďaka našim 
najväčším talentom, ktorí sa, treba 
povedať,  i svedomito učia,  pripravujú, 
trénujú pod vedením svojich učiteľov 
a trénerov a majú obrovskú rodinnú 
podporu   má   cerovská   škola   výbornú  
 
 

 
povesť. Pritom rozsah činností, ktorým 
sa v škole venujeme,  je veľmi veľký  
a  vyžaduje si  aj časovo náročnú 
odbornú prípravu zo strany učiteľov. Sme 
radi, že takýchto učiteľov u nás v škole 
máme. Tešíme sa však nielen zo súťaží, 
ale sme radi, keď vidíme, že sa našim 
žiakom darí, že sa o niečo zaujímajú 
a snažia sa.  
Našich najlepších reprezentantov vám 
chceme predstaviť takto:  
 

 
 
Jakub Valášek  – žiak našej 4. triedy. 

Jakub je výborný nadaný recitátor, herec, 
spevák i športovec, výborný žiak. Má 
neskutočnú podporu od rodiny, 
svedomito trénuje i v jablonickom 
športovom klube, ktorý vedie Tomáš 
Zavadil. Len v roku 2018 dosiahol 
vynikajúce výsledky v školských 
celoslovenských súťažiach – 3. miesto 
v recitačnej súťaži slovenských povestí 
Šaliansky Maťko, kde získal aj cenu 
časopisu Slniečko, v literárnej súťaži 
Orbis Pictus Slovo 2017, v súťažiach za 
ZUŠ Senica, kde ho pripravuje naša 
bývalá učiteľka Štefánia Jánošová,   
nedávno obhájil  1. miesto v celo-
slovenskej súťaži Timravina studnička, 
získal i 1. miesto v krajskom kole 
Hurbanovho pamätníka a účasť na 
celoslovenskej prehliadke Hviezdoslavov 
Kubín. Jakub je aj výborný spevák. Ako 
druhák zvíťazil v okresnom kole súťaže 
Slávik  Slovenska, v  kraji  získal bronzo- 
 
 

 
vého Slávika. V minulom roku v silnej 
konkurencii žiakov ZUŠ získal okresného 
strieborného Slávika. O tom, že  je 
výborným šíriteľom slovenskej ľudovej 
piesne sa mohli mnohí z nás presvedčiť   
na rôznych obecných podujatiach. 
Tomáš Tarkoš – dnes už stredoškolák –

(na fotografii  z anglického divadla druhý 
zľava).  V najťažšom roku školskej 
dochádzky, keď sa pripravoval na 
testovanie a skúšky na strednú školu si 
vybojoval  dvojnásobnú účasť v dvoch 
celoslovenských kolách súťaží – 
v dejepisnej a geografickej olympiáde, 
kde nás vzorne reprezentoval. Pridal 
i úspešnú účasť v ďalších súťažiach 
a podujatiach – Shakespearovom 
pamätníku v  anglickom jazyku,  
športových súťažiach a venoval sa aj 
ďalším činnostiam v žiackom parlamente 
a triede. Do histórie školy sa navždy 
zapíše ako náš prvý (zatiaľ) žiak, ktorý 
počas jedného roka absolvoval 2 
celoslovenské kolá a patrí k najlepším na 
Slovensku.  
Peter Chlupík – žiak 8. triedy (na 

fotografii prvý zľava). Peter  je podobne 
ako Jakub a Tomáš  veľmi všestranný. 
Viac rokov sa venuje najmä matematike, 
v ktorej tento rok dosiahol výnimočný 
úspech – stal sa úspešným riešiteľom 
celoslovenského kola Pytagoriády. 
Výborné výsledky dosahuje 
v geografickej olympiáde, v kraji už viac 
ráz získal cenné umiestnenia, darí sa mu 
v Matematickom klokanovi, geografickej 
súťaži GQIQ, v dejepise, ANJ a v športe 
– najmä  vo futbale a v behoch. Na jeseň 
v družstve s Adamom Zubákom (naším 
žiakom z Jablonice – výborným bežcom) 
a Filipom Hrebeňom získal 5. miesto 
v krajskom cezpoľnom behu. 
K nim môžeme priradiť aj  ôsmačky:  
Emu Chovancovú, športovkyne sestry 
Mikulčíkové a Luciu Cervovú, bývalých 
deviatakov:  Natáliu Krčovú, Sabinu 
Buchovú, Barboru Hlavatú, Danka 
Ďurináka, Vanessu Jánoškovú, 
deviataka Eliáša Benedikoviča,  
bývalého štvrtáka Mateja Harnúška 
a veľa ďalších.  

Božena Malichová
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ROZHOVOR s ... 
 
Rozhovor s pánom Radovanom Rakom 
(na fotografii na predchádzajúcej strane s úspešnými 
bežcami, tu s vlajkou prvý vpravo).  
Tretí školský rok učí v našej základnej škole telesnú 
výchovu, býva na bytovke pod školou a napriek tomu ho 
mnohí naši občania nepoznajú. Chcem Vám v tomto 
rozhovore predstaviť svojho kolegu, pána Radovana 
Raka. 
Na úvod by si nám mohol povedať o svojom rodisku, 
o Tvojich rodičoch, o súrodencoch, o Tvojom synovi. 

 Narodil som sa v srdci Záhoria v Malackách. 
Krásne, bezstarostné  detstvo a školské roky som prežil 
v Brezovej pod Bradlom, kde pracovali i moji rodičia, otec 
ako robotník v miestnych „pružinárňach“ a mama ako 
šička v závode na výrobu sedačiek a pohoviek. Môj syn 
Matej má len 5 rôčkov, žije s matkou v Trnave, stýkam sa 
s ním každý druhý víkend, na čo sa vždy veľmi teším . 
Viem, že si študoval na rôznych školách, ale čo Ťa 
nakoniec priviedlo k učiteľstvu slovenského jazyka 
a telesnej výchovy? 

Áno, prešiel som cez všetky stupne vzdelania od učilišťa, 
strednú školu s maturitou až po vysokú školu. Spočiatku 
to bola láska k športu a k čítaniu, neustále som čítal, tak 
som si vybral nezvyklú kombináciu telesnej so 
slovenčinou. Nikdy by mi nenapadlo, že budem učiť, dlhé 
roky som pracoval ako tréner v Bratislave, až nastal zlom 
a veľkého mesta som mal dosť a vrátil som sa domov. 
Začal som pracovať ako učiteľ a táto práca ma naozaj 
napĺňa. Práca s deťmi je špecifická, človek sa v nej musí 
nájsť, robiť ju so srdcom, v podstate sa jej časťou svojej 
osobnosti odovzdať. 
So žiakmi našej školy sa zúčastňuješ na rôznych 
športových súťažiach. Výsledky ktorých súťaží si 
najviac ceníš alebo sú Ti ako trénerovi najbližšie? 

Na každú súťaž ideme s najvyššími ambíciami, vždy sa 
snažíme pripraviť čo najlepšie, a keď odovzdáme 
maximum, každé umiestnenie má cenu víťazstva. 
Vsádzam na prirodzenú detskú súťaživosť  a snažím sa 
ich motivovať . Naša malinká dedinská škola má naozaj 
veľmi pekné športové výsledky, či na okresných, 
krajských, ale i celoslovenských kolách.  
Ty sám si vynikajúci športovec, trénuješ a súťažíš 
v silovom trojboji. Bol si úspešný na viacerých 
majstrovstvách, musíš držať rôzne diéty. V tomto 
športovom odvetví sme tu ešte nikoho nemali, 
povedz nám o tom viac. 

 Hej, súťažil som v minulosti v kulturistike, teraz som sa 
dal na staré kolená na podobný šport, silový trojboj, je to 

veľmi náročný šport, v našich končinách nie príliš známy. Pozostáva 
z troch disciplín -  drepu, tlaku a ťahu na maximálny výkon, čiže sa 
pracuje s extrémnymi váhami  niekedy presahujúcimi i 300kg. Môžem 
sa pochváliť peknými výsledkami, bol som sedemkrát majstrom 
Slovenska,  dvakrát druhý na Majstrovstvách  Európy v kategórii nad 
40 rokov. Chcem sa i naďalej venovať tomuto športu, mám svoje 
ciele a možno v budúcnosti bude mať Cerová i majstra sveta . 

 
 
Najnovšie si aj komparzistom v pripravovanom slovenskom 
filme. Aký je to film, kto ho režíruje, čo tam budeš hrať? 

Veľmi ma fascinuje obdobie druhej svetovej vojny, zaujímam s o túto 
dôležitú kapitolu ľudstva. Keďže mám skúsenosti s natáčaním 
veľkofilmov, tak som privítal konkurz na film z tohto obdobia. Ide 
o problematiku koncentračného tábora Osvienčim a pravdivú históriu 
úteku dvoch Slovákov z tohto desivého miesta. Tí podali pravdivé 
svedectvo o zverstvách konaných v tomto tábore a spísali správu, 
ktorá konečne pohla svedomím ľudí na celom svete. 
Ako sa Ti býva a pracuje v Cerovej? 

 Nepochádzam z Cerovej, bývam tu osem rokov a je pravda, že veľa 
ľudí ma nepozná. Obľúbil som si túto dedinku v krásnom prostredí  
Malých Karpát. Je tu nádherný pokoj a ticho. Naša bytovka je tiež vo 
veľmi peknom prostredí v podstate v školskom areáli, čo je pre mňa 
ako učiteľa veľká devíza. 
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, želám Ti veľa úspechov 
s deťmi v škole, čo najlepšie umiestnenie na majstrovstvách 
v trojboji a veľa radosti v osobnom živote.                                                    

Anna  Michalicová 

 

 

                          BLESKOVKA s našou bežkyňou Miroslavou Zíškovou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirka, ako si stojíš, vlastne bežíš v  Moravsko-Slovenskom bežeckom pohári?  

Vyzerá to tak, že budem pravdepodobne jeho absolútnou víťazkou, aj  keď ešte chýbajú 2 
preteky a to Štepánsky beh v Kyjove, kde plánujem ísť a Silvestrovský v Senici, kde 
bohužiaľ nejdem, lebo som v práci. V jeho rámci som absolvovala 24 pretekov, niekedy aj 
5 za mesiac.  
Keď pozerám na tvoje výsledky, sú to samé vynikajúce umiestnenia. Napočítala 
som len v Pohári  8  umiestnení na 1. mieste, 13 na 2.  I ostatné boli výborné. Čo si 
ale najviac ceníš? 

Samozrejme zdravie a rodinu. V súťažiach nové osobné rekordy, napr. na  Majcichovskej 
desiatke som si spravila osobák na 10 km a to 42:53 min. A určite i umiestnenie a výkon 
na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach, kde som bežala polmaratón v osobnom 
rekorde 1:36:39 hod.  a umiestnila som sa v absolútnom poradí na 21. mieste a za celú 
finančnú správu Slovenskej republiky som bola prvá.   
Kam sa chystáš najbližšie?  V sobotu 15. decembra na  Medzinárodný cestný beh 

Skalica - Holíč – Hodonín  -  12,5 km. 
Budeme ti držať palce, nielen v sobotu na ceste, ale i všade po celý rok.  
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HISTORICKÉ OKIENKO 
 

 

Keď sme tento rok v školskej a kultúrnej komisii premýšľali, ako si 
pripomenieme významné výročia „osmičkových rokov“, napadlo nám 
zužitkovať a rozšíriť materiály, ktoré sa nám podarilo nazhromaždiť počas  
 

 
uplynulých 2 rokov. Tak vznikla výstavka NAŠA 
OBEC V ČESKOSLOVENSKU (Cerová, 

Lieskové a Rozbehy v rokoch 1918 – 1992), 
ktorú si ešte stále môžete pozrieť v našej 
obradnej sieni na obecnom úrade.  
K histórii však patria neodmysliteľne i obyčajné 
každodenné príbehy  ľudí  spojené s dobou, 
v ktorej žili. Spomienky zachované v mysliach, 
fotografiách  a zápiskoch sú cenné nielen pre 
nich samotných, ich blízkych, ale i pre nás, 
súčasníkov. Nájdeme v nich veľa podnetov pre 
náš život. Sú nielen poučením, ale častokrát nám 
prinášajú možnosť  pozerať sa na určité veci 
inými očami. Hovorí sa, že nič nie je nové, iba sa 
to opakuje v iných súvislostiach a inej dobe. 
Možno práve „to“ nájdete v krátkych príbehoch 
našich rodákov, ktoré sme pre vás vybrali. 
Nazvali sme ich spoločným názvom  
Zo spomienok  s podtitulom „prvorepublikových 

– z doby  1918-1938“.  

Prvý príbeh je spojený s menom František Bosák. Naši najstarší obyvatelia si možno spomenú, že to bol cerovský notár, ktorý 

v našej obci pôsobil v medzivojnovom období – v rokoch 1919 – 1938. Pochádzal z Čiech.  Jeho manželka Bernardína bola jednou 
z prvých učiteľov, ktorí naše deti učili v škole po slovensky, aj keď sama bola Češka. V prvých povojnových rokoch bolo slovenské 
školstvo i verejná správa odkázané na pomoc našich susedov. Mali sme málo  slovenských učiteľov i úradníkov. Aj preto do našej 
obce, podobne ako do všetkých regiónov Slovenska, po roku 1919 prichádzali moravskí a českí učitelia, úradníci, četníci. Takto 
k nám prišli Bosákovci. Ich príbeh opísal vo svojich spomienkach syn František, ktorý sa venoval histórii a svoj profesionálny život 
zasvätil učiteľskej a odbornej práci na PF v Českých Budejoviciach.  
Narodil sa v Cerovej – Lieskovom  21.7. 1922. Svoju rodnú obec mal veľmi rád a celý život  na ňu spomínal. Už jej názov mu 
pripadal kuriózny. Spomína, že  českí úradníci nemohli pochopiť, kde miestni obyvatelia naň prišli.  Buď písali Cerová-Liesková 
alebo Cerové –  Lieskové. A pritom len domorodci vedeli, kde končí Cerová a začína Lieskové. Píše: „ Vyčítal som v duchu otcovi, 
že vo svojej demokratičnosti vyhovel požiadavke „Léskovanú“, ktorí sa pričinili o tak kuriózny názov obce, keď sa hľadala náhrada 
za maďarský názov Korlatkö.“ Svoju obec opísal takto: „Vždy ma mrzelo, že v celej dedine nebola ani jedna ulica, kde by boli domy 
vo dvoch radách proti sebe. Jednoradové ulice sa rozbiehali do kopcov, hodne domov lemovalo potok, iba pred kostolom bol veľký 
oplotený priestor, snáď pôvodne cintorín. Na druhej strane hradskej bola fara a 3 alebo 4 domy sedliakov. Pri kostole stála stará 
škola s dvomi učebňami a kúsok ďalej domček s bytom pre rodinu riadiaceho učiteľa. Toto bolo najreprezentatívnejšie miesto 
v obci.“  V svojich príbehoch z detstva si  spomína na spolužiakov – Janka Gašparoviča a jeho rodinu, ich obchod a „kasino“, kde 
sa schádzala miestna honorácia, na školu, kde učila jeho mama i ďalší učitelia.  Na  učiteľov – Lukáča Jursu, Pavlu Macháčkovú, 
riaditeľa školy Jozefa Plška a jeho manželku Helenu rodenú Puczolló. Pána Koutného a Pokorného – miestnych žandárov, 
manželov Retzerových, revírníka Tesařa. Osobitne spomína  jablonického lekára Dr. Kerekeša, známeho pod prezývkou „Načak“. 
Túto mu Cerovčania dali vďaka jeho neustále opakovaným slovám, ktoré používal najmä v ošemetných a ťažkých situáciách – 
„Načak, načak (no však), Panenka Maria pomože.  Načak, čo mám pať (povedať).“ O spoločenskom živote v dedine napísal: 
„Notár s manželkou museli vykonávať zdvorilostné návštevy u riaditeľa školy, na fare a vôbec u celej dedinskej honorácie a na 
oplátku návštevy prijímať.“ Maminka pána Františka s tým zrejme mala problém,  tieto stretnutia neobľubovala. Pretože bola 
učiteľka a stretnutia sa konávali aj po  každej školskej konferencii, musela sa premôcť a v kasíne u Gašparovičov – (kasíno bola 
oddelená miestnosť v hostinci) absolvovať zábavu s tancom, ktorý nemala rada (nevedela tancovať). Podobne sa potrápila aj na 
spoločných vychádzkach, posedeniach v prírode  a výletoch – napr. pri  „stoličkách“ nad kaštieľom, na obľúbenom mieste takýchto 
posedení. Zaujímavé sú spomienky na  prvé rádio v  Cerovej. Podľa Františka Bosáka: „Deň, keď ma otec zobral k Puczollovým 
som sa stretol so zázrakom. Dali mi na uši slúchadlá a ja som počul tikanie budíka. Bola to vraj zvučka rozhlasového vysielača 
Viedeň.“ Prvé rádiá boli na baterky, pretože v obci ešte nebol zavedený elektrický prúd. Deň, keď ho do obce zaviedli opísal 
František z pohľadu chlapca takto: „Prišiel slávny deň. Remeselníci dali do trubiek pod omietku drôty, kúpili sme osvetľovacie 
telesá. Večer sme zasvietili svetlo v celom byte a chovali sa ako divosi, ktorí sa stretli s javom, ktorý nechápu. Zborovo sme volali: 
Klaníme se, klaníme se. Potom sme sa otočili a vystrkovali sme na svetlo zadnú časť tela. Neviem prečo.“ Nejako podobne by sme 
sa pri podobnom jave správali aj my, sapiens nesapiens.  
Ďalšie kratučké spomienky  sa tradujú najmä ústne.  

Úsmevná ale zároveň aj smutná je historka, ktorú v obci často rozprával podnotár, matrikár František Retzer, podľa cerovských 
žien vtipný  a fešný švihák. Možno je to naozaj len anekdota, možno pravda. Dá sa na nej zasmiať, v jej pozadí je však krutá 
realita. „Príde do kancelárie Anča a hlási narodenie dieťaťa. Ako sa bude volať? – pýta sa matrikár. Pavel. A koho mám napísať 
ako otca? No predsa môjho Pavla! Ale ten je už dva  roky v Amerike. Ale my si píšeme!“ ....... 
 
Smutno-veselé spomienky vyvolávajú aj príhody zo školy. Dnešným deťom by možno strašné pripadalo to, čo bolo kedysi bežné. 
Treba však podotknúť, že deti v starých časoch si viac vážili svojich rodičov i učiteľov a poslúchali ich.  „Hlúpi“ a neposlušní žiaci 
sedávali v „somárskej“ lavici. Horlivá pani učiteľka mohla nasadiť takému žiakovi aj oslie uši z pijaku alebo ho dať kľačať na 
polienko. Zastrúhané pekné ako ceruzka.  Žiaci, ktorí hovorili, čo sa nemá, mohli dostať leukoplast cez ústa. V triede bola 
lieskovica – palica z liesky, pekne ohybná. Načo slúžila, niet pochýb. Kto „cukol“, dostal dvakrát. Oplatilo sa poslúchať. Kto sa učil, 
chodil do školy rád. Nemusel robiť na poli a slúžiť u bohatých ľudí.  
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Veľa príbehov je naozaj  smutných. Jeden z tých doslova hamletovských sa odohral v čase, keď v 30. rokoch v čase veľkej krízy 
odchádzalo veľa Slovákov za prácou za more. Istý veselý mladík „H“, ktorý mal už vybavený pas a termín odchodu, sa v parku za 
pivnicou lúčil s milou. Tu zastrelil ju i seba. Na mieste preliatej krvi vraj ešte dlhé roky rástla neobyčajne zelená a vysoká tráva. Iná 
verzia ústne tradovaná hovorí, že zaľúbenci mali vzájomnú lásku zakázanú a takto ukončili svoje trápenie.  Mená zaľúbených  
nepoznáme, nevieme, ktorý príbeh je pravdivý. Ich tragický koniec však vyvolal  zdesenie a povesti o ňom sa tradovali ešte dlhú 
dobu. Dnes sú takmer zabudnuté, tragická láska však môže mať podobné príčiny aj dôsledky i v súčasnosti. Bohatstvo a chudoba 
stojace proti sebe, bezvýchodisková situácia  a predsudky fungujú  možno ešte viac ako v minulosti.  
 
S minulosťou je spojené aj naše nárečie a typické slovné spojenia, ktoré  dodnes  používajú najmä naši najstarší.  Veď kto 
nehovoril (nehovorí) doma nárečím „ ten sa panščí“ (panští). Vy starší skúste si s nami spomenúť  a mladší hádať,  čo je: „ kikinda, 
hracká, dzífka, šuflík, cverna, krumple, Co neíš? Šak ím. Nevidzíš?, alebo Na pos..... aj záchod spadne, Co sceš? Šak nic. Co sa 
ondzíš, šak sa neondzi, Nescete kávu? (teda dáte si kávu?), .. V minulosti sa viac, ako dnes používali príslovia,  porekadlá, 
pranostiky a rôzne povedačky.  Mnohé z nich už naše deti poznajú, niektoré nie, napr.: „ Katerina na buace, vánoce na ledze. 
Pomôžme ich pohľadať a spísať.                                                                  
 
 
 

V júni tohto roka sme 
usporiadali v našej škole výstavu 

Korlátko a naše obce Cerová, Lieskové, Rozbehy na 
starých mapách 

 
Vyberáme vám z nej: Hrad Korlátko a panstvo k nemu 
príslušné boli v stredoveku a ranom novoveku, v období  od 
13.do 17. storočia, významným miestom v dejinách nielen 
nášho regiónu, ale i tzv. Horného Uhorska. Historici ho 
považujú za významný bod na historickej obchodnej ceste 
vedúcej zo západu na východ a juh a v prvých obdobiach 
Uhorského kráľovstva i za významný ochranný bod jeho 
západných hraníc. Mapy zachycujúce situáciu na území 
Slovenska v rámci UK túto jeho úlohu potvrdzujú. Zobrazenie 
Korlátka takmer na všetkých mapách Uhorského kráľovstva, 
resp. Horného Uhorska, východnej časti Moravy  a dokonca 
niektorých mapách strednej  Európy v období  od 16. storočia 
v kontexte ostatných významných zaznamenaných miest 
svedčí o jeho historickej úlohe.  
Najstarší známy mapový záznam Korlátka pochádza z roku 
1552  a je zaznamenaný na mape Regni Hungariae 
descriptio vera, vydaný vo Viedni  1552 a Bécsi  1556. Jeho 
autorom je  Wolfgang Lazius (1514 - 1565). Korlátko je na 

mape  zaznamenané formou obrázku s názvom KORLATKW. 
Podľa vysvetliviek  Korlátko  je  castrum, schlos, war = hrad,   
 

 
pagus = dedina.  Mapa obsahuje: názvy miest, mestečiek, 
dedín, hradov, .. v latinčine resp. nemčine s obrázkami, 
vysvetlivky a nápis v latinčine s dátumom vydania a je 
vyzdobená  ornamentovými  kartušami aj  s názvom a popisom 
mapy. 
 
Na výreze z mapy sú názvy okolitých sídiel a hradov:  Holycz = 
Holíč, Zakolcza = Skalica, Saʃyn = Soʃpurg = Šaštín, Branch = 
Branč, Schechnitz = Senica, Straʃnicz = Strážnice, Ledniche = 
Lednica, Orozlankw = Vršatec, Huczen = ?, Iokw = Dobrá 
Voda, Tyrnaʃew = ?, Bezan= Beckov, Bogdanobitz = 
Bohdanovce, Hyda = Vlčkovce, Tyrnauia = Dürn = Trnava, 
Scharpƒenʃtein = Eleʃkw =  Ostrý Kameň,   Detrekw = Plavecký 
hrad, Cheyte = Čachtice...  
Cerová, Lieskové a Rozbehy sa prvýkrát objavujú na mapách 
vydaných po roku 1700: Comitatvs Posoniensis Germanis .... 
vydal Johann  Baptist  Homann  (1663-1724) – autorom bol  
slovenský kartograf Samuel  Mikoviny  (1700-1750).  
Najstaršie mapy vydávali hlavne holandskí, nemeckí a talianski 
vydavatelia vo Viedni, Paríži, Amsterdame, Norimbergu, Ríme 
a ďalších strediskách západnej Európy.  Boli to nielen 
kartografické diela, ale i krásne umelecké výtvory, často zdobili 
steny palácov a významných budov.  

Spracovala  Božena Malichová

 

ZOPÁR ZAUJÍMAVOSTÍ

IX. stretnutie Mladej generácie Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Mladej generácie Českej nukleárnej spoločnosti. 

(Prevzaté z https://www.nuclear.sk/ix-stretnutie-mg-snus-a-yg-cns/, krátené.) 

Dňa 5.mája 2018 sa v Cerovej na chate SNP v časti  Rozbehy  uskutočnilo v poradí už IX. stretnutie Mladej generácie Slovenskej 
nukleárnej spoločnosti a Mladej generácie Českej nukleárnej spoločnosti. Stretnutie bolo rozdelené na kultúrnu časť a odbornú 
časť. Kultúrna časť pozostávala z poznávania okolitej prírody a histórie. Odborná bola  zameraná na diskusiu medzi účastníkmi. 
Tiež sa im  naskytla možnosť obzrieť si zblízka naše  veterné elektrárne Cerová, nachádzajúce sa v tesnej blízkosti chaty. 

https://www.nuclear.sk/ix-stretnutie-mg-snus-a-yg-cns/
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Organizátori konštatovali, že podujatie bolo úspešné a aj prostredníctvom týchto stretnutí sa vytvára silný tím schopný organizovať 
ďalšie stretnutia. Mladá generácia Slovenskej nukleárnej spoločnosti je organizácia združujúca  ľudí pracujúcich v oblasti jadrovej 
energetiky a fyziky vo veku do 36 rokov, prípadne študentov univerzít študujúcich jadrovú energetiku, fyziku alebo techniku. Sú 
zároveň členmi SNUS.   
 
 

MORE NA CEROVEJ 
Takto sa nazýval 1. článok venovaný téme 
paleontologických nálezov v  našej obci 
v Cerovinách 2012. Mnohých Cerovčanov určite 
prekvapil a možno ich dnes ešte viac prekvapí 
skutočnosť, že nálezisko v našom  Čiernom potoku 
sa  za dobu  viacročného výskumu zaradilo 
k najvýznamnejším svetovým paleontologickým 
lokalitám.  V íloch, ktoré sa tu usádzali asi pred 17 
miliónmi rokmi,  sa nachádza  veľmi kompletne 
zachované spoločenstvo hlbokovodných 
živočíchov. Výskum v lokalite vedú vedci z 
Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci 
so špecialistami z Poľska, Veľkej Británie, 
Rakúska, Francúzska, Nemecka a Českej 
republiky. Unikátnosťou tejto oblasti je hlavne fakt, 
že sa tu vyskytuje veľmi bohaté spektrum 
živočíchov, dá sa povedať, že veľká časť 
vtedajších spoločenstiev zanechala v íloch pri 
Cerovej nejakú stopu. Môžeme tu pozorovať 
skameneliny rôznych skupín mäkkýšov vrátane 
hlavonožcov, kôrovcov, ježoviek, koralov aj 
morských hubiek. Mnohé fosílie sú vo výnimočne 
dobrom stave, s pôvodnými schránkami alebo 
kostrami. Okrem jedného nového rodu a trinástich 

nových druhov živočíchov tu boli opísané aj dva nové druhy sladkovodnej 
rastliny patriace úplne novému rodu, ktoré boli zjavne prinesené do 
tunajšieho mora riekou z neďalekého kontinentu.   
Na obrázku more Paratetys zasahujúce až k nám na Slovensko a bývalý 
lom, miesto nálezov. Viac na výstavke a na internete. 
 

  

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VÍTAME MEDZI NAMI:  

Kryštof Daniel,    Patrik Oravec,    Lucia Konečná,    Daniela Koreňová,    Tamara Kocúriková,     Pavol Mráz,   Tobiáš  Janotka, 
Timea Janáková 

 

OPUSTILI NÁS 

Ing. Jaroslava Chovancová, Jozef Gažo, Eduard Lukáč, Fedor Egry (DSS Bojková), Jozef Tomek, Marta Lipárová, Stanislav 
Ondruš, Antónia Ráčková, Anton Pekar, Peter Gubala (DSS Bojková), Mária Tomková, Ing. Katarína Krištúfková, Ľudmila Vávrová, 

Oľga Herdová, MVDr. Vladimír Tencer, Jozef Mikulčík, Milan Ulman, Mária Romanová, Gabriela Chovancová 

Bývali spoluobčania, ktorí tu boli pochovaní, resp. sme na nich spomínali: 

Anna Hološková, Rozália Hajdučková, Miroslav Oravec,  Teofil Pavlík, Anna Haršányiová, Cyprián Konopa ml. 
 

POVEDALI SI „ÁNO“ 

Stanislav Lipár – Lenka Reháková      *  MUDr. Andrej Jurkovič – Barbora Mikulčíková       * Ján Mikulec – Zlatica Vavreková                      
Tomáš Ráček – Kristína Knápková      *  Ing. Stanislav Ráček – Eliška Zvalová          *Juraj Makay – Sandra Hirthová 

*Martin Krúžek – Lenka Grauová             * Lukáš Palanský – Denisa Habová 
 

Vybrali sme pre vás z tvorby  žiakov základnej školy

Čarovné Vianoce (Lenka Vitteková) 

Nechajte starosti, trápenia, hádky,  

poďme sa spoločne prejsť do rozprávky. 

Lebo už prichádza zas ten vianočný čas! 

Keď sviatočný zvonček zacinká, k stolu sa zíde celá rodinka. 

Vianočný zvonček tíško cinká,  

v Betleheme dieťatko sladko spinká. 

Šťastné a veselé Vianoce vinšujem,  

dobrého zdravíčka všetkým prajem. 

Pokoja, lásky, hojnosti, dní prežitých v radosti. 

Pohodu, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do vášho domu. 

 

Vianoce (Bianca Turečková) 

 

Vianoce sú krásny čas, potešia každého z nás.  

Na Štedrý deň kapra máme, želania si rozprávame. 

Vždy sa všetci tešíme, ku stromčeku bežíme. 

 

Darčeky si rozbalíme a hneď všetkých objímame. 

Vianoce sú čarovné, sme ako v prekrásnom sne. 

Pri srdci ma zahreje, keď nám všetkým dobre je.  

 

 

Želáme Vám krásne Vianoce, veľa zdravia a šťastia do nového roka. Vaša redakcia 


