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Milí naši čitatelia, 
blíži sa záver roka 2019 a s ním k vám  prichádzajú tradičné Ceroviny. Opäť v nich budeme písať o živote v našej obci, o tom, čo 
sme riešili, prežívali, ako sa nám darilo aj nedarilo, aké máme plány, starosti i radosti. Témy  sa vám môžu zdať rovnaké, opisované 
udalosti podobné, plány a vízie opakované. Ich obsah aj význam  je však vždy iný. Súvisí s ich aktérmi, ľuďmi, ktorí ich tvoria 
a okolnosťami, ktoré ich ovplyvňujú. Súvisia s dobou, spoločenským dianím, ale i s obyčajným životom každého z nás. Tak ich aj 
posudzujeme, odsudzujeme, či chválime. V najhoršom, mávneme rukou.  
My v redakcii by sme si priali, aby tých mávajúcich bolo čo najmenej.  Tak vezmite noviny do ruky, čítajte, posudzujte, kritizujte. Tešte 
sa z dobrých vecí, poukazujte na nedobré. Navrhujte, podnecujte, pomáhajte. Alebo si pri vianočnom stromčeku len tak povedzte: 
Predsa sa na tej našej Cerovej niečo robí.  
PS Radi privítame všetky vaše podnety a názory.  Vopred ďakujeme.  
                                                                                                                        Vaša redakcia, členovia školskej a kultúrnej  komisie. 

 

Obec informuje 

FINANCIE, PRÁCE, STAVBY A ÚDRŽBA OBCE – 
UDALOSTI, PODUJATIA 
Obec v roku 2019 financovala chod obce takto:  V príjmovej časti 
okrem daňových i nedaňových príjmov získala financie najmä 
cez  granty a transfery.  V rámci bežných výdavkov financovala 
všeobecné verejné služby: správu obce, evidenciu obyvateľov 
a matriku, audit, poplatky a  voľby, verejný poriadok 
a bezpečnosť – tu najmä ochranu pred požiarmi. Ďalej oblasť 
cestnej dopravy, podpory rozvoja zamestnanosti, ochrany 
životného prostredia. V oblasti rozvoja obce zabezpečovala 
verejnú zeleň, osvetlenie, zdravotníctvo, v oblasti kultúry, 
rekreácie a náboženstva:  šport, knižnicu, hrad, kultúrno-
spoločenské aktivity, vysielacie a vydavateľské služby, 
náboženské a iné spoločenské  služby.  V oblasti vzdelávania 
financovanie  školy a  školských zariadení, v sociálnej 
starostlivosti najmä činnosť a stravovanie seniorov.  V rámci 
kapitálových výdavkov najmä rekonštrukciu a modernizáciu 
súčastí obce.  
Celkovo na tieto služby a jednotlivé oblasti vynaložila viac ako 
1 081 tis. eur a na kapitálové výdaje 76 tis. eur. Z toho vyše 700 
tis. – tj. viac ako polovicu rozpočtu tvoria   transfery 
na  vzdelávanie –  prostriedky na financovanie ZŠ a školských 
zariadení – MŠ, ŠJ a ŠKD. V súvislosti s nimi  je však tiež 
dôležité pripomenúť, že ak by obec tieto zariadenia nemala, tak 
by financie  cez transfery a podielové dane na ne nedostala (sú 
v nadväznosti na zákony o zabezpečovaní financovania škôl 
a školských zariadení na tieto účely viazané). K účelovým – 
viazaným prostriedkom, ktoré obec využíva,  patria aj transfery 
na granty:  na obnovu parku pri kaštieli 24 000 z MK SR + 56 000 
z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti – pre zamestnancov 
vykonávajúcich práce v rámci projektu obnovy  (+ 2700 
z rozpočtu obce), na Záchranu hradu Korlátko – 12 200 z MK SR 
+ 3 500 z obce, 500 na oslavu výročia Lieskového z TSK, 18 000 
na stravovanie predškolákov a žiakov ZŠ  v rámci programu 

podpory zdravého stravovania, granty na kultúrne akcie, pre 
DHZ, knižnicu a materské centrum z nadácie VW, atď.  Obec 
z ostatných  zdrojov  okrem bežných výdajov na chod a bežnú 
údržbu obce zabezpečila plánovanú údržbu domu smútku 
a cintorínov,  ciest a chodníkov,  likvidáciu čiernej skládky 
odpadu – 18 000, vývoz odpadu – 19 000,  ochranu pre požiarmi 
a bezpečnosť – 18 400.  Na kultúrno-spoločenské podujatia 
vynaložila vyše 4 500 eur. Zabezpečovala i dofinancovanie 
školských zariadení, prispela na modernizáciu a údržbu ŠJ a ZŠ  
i realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Na rozsiahlejšie 
rekonštrukcie a opravy bolo vynaložených – takmer 53 000 eur 
na výmenu strechy na budove na ihrisku FK, 12 700 eur na 
elektroinštaláciu v ZŠ, 3 800 na  vybavenie  školskej  kuchyne, 
2100 na osvetlenie cintorína, 4 700 na projektovú dokumentáciu 
k čističke  pri škole.  Nevyčerpané prostriedky v sume asi 97 000 
eur budú využité v nasledujúcom roku.   
Podané projekty a žiadosti na príspevok: pokračujú Obnova 

hradu Korlátko a Revitalizácia parku -  Ministerstvo kultúry, nový 
grant Podpora športu – príspevok SFZ na rekonštrukciu 
sociálnych zariadení a šatní FK – 16 000 + obec 18 000 eur. 

Z ČINNOSTI OBCE   
Január   Hneď prvý mesiac bol bohatý na udalosti.   

V Charitnom domove sa konala jasličková pobožnosť. V našej 
knižnici bol netradičný krst knižky, ktorú napísala Katarína 
Bačová  a ilustrovala ju naša výtvarníčka    Miroslava 
Harnúšková – viac str. 16.  Žiaci základnej školy sa zúčastnili 
na lyžiarskom výcviku v oravskej Krušetnici.   22. januára 
v Senici slávnostnou vernisážou vyvrcholil 53. ročník 

Výtvarnej Senice. Hlavnú cenu získala a tým obhájila minuloročné 
prvenstvo naša výtvarníčka Monika Sabo (bližšie píšeme na str.15). 
Február    V sobotu 16.2. sa v telocvični školy konal Karneval 

a Ples rodičov a priateľov školy.  
Marec   Mesiac knihy sa niesol v znamení podujatí v Miestnej 

knižnici i v škole.         16. 3. sme volili prezidenta SR. V prvom kole 
odovzdalo   platný   hlas   568   z   celkového   počtu   958  voličov  
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zapísaných v našej obci. 2. kolo sa uskutočnilo o 2 týždne – 
30.3. odovzdalo svoj hlas 519 občanov – 303 pre Zuzanu 
Čaputovú a 216 pre Maroša Šefčoviča.  
Apríl  V predvečer 1. mája postavili naši hasiči a „lieskovskí 

mládenci“ tradičné máje  nad autobusovou stanicou 
i v Lieskovom pri zvonici.  Tohtoročný obecný máj prizdobila 
milá plyšová kravička. Hasičom i zhromaždeným občanom pri 
stavaní „pomáhala“  hudba a občerstvenie, o ktoré  sa 
postarala naša Jednota dôchodcov.     Koncom apríla sme 
čistili chotár v rámci akcie "Vyčistime si chotár," konanej pod 
záštitou Komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia.     OZ v apríli zvolilo do  funkcie kontrolóra obce 
Mgr.  Štefana Huťťu, ktorý síce nepochádza z našej obce, ale 
má bohaté skúsenosti s prácou vo verejnej správe.        26. 
apríla sa v sobášnej miestnosti OcÚ konala vernisáž našej 
výtvarníčky Moniky Sabo.     Koncom mesiaca sa v KD konalo 
plánované dopredu avizované stretnutie starostu a poslancov 
OZ s občanmi.  Čo bolo príčinou malého počtu účastníkov? 
.... 

Máj  Druhá májová nedeľa bola tradične venovaná mamám, 

starým mamám, ale i  otcom a dedom. Na oslave Dňa matiek 
sa im prihovoril starosta obce, programom potešili deti a žiaci 
našej školy.  19. mája sa konalo 1. sväté prijímanie.        25.5. 
boli voľby do Európskeho parlamentu. Z celkového počtu 932 
zapísaných voličov prišlo hlasovať len 271, ktorí odovzdali 
265 platných hlasov. Najviac získala Koalícia progresívne 
Slovensko a SPOLU – 70 hlasov, KDH 53 a SMER – sociálna 
demokracia 33 hlasov.   
Jún   Hneď prvý júnový deň patril deťom. Hasiči opäť 

zorganizovali Deň detí u hasičov – Posedenie pod sirénou. Na 
chate v Rozbehoch odštartovali turistický pochod v rámci Dňa 
mladých turistov.  V nedeľu 2.6. sa po dlhšom čase konalo  
Slávnostné privítanie detí – malých občanov našej obce  do 
života – bližšie na str. 6.      
V škole pripravili  v  poradí  štvrtý   Školský juniáles. Zábavné 
i vzdelávacie   aktivity   prilákali   nielen   deti,   ale   i  rodičov 
a starých rodičov. 

 
 

 
Potešila aj bohatá tombola od sponzorov.  Súčasťou juniálesu bola 
tradične i vernisáž prác žiakov z  tried ZUŠ, ktoré vedie  Mgr. art. 
Mário Harnúšek – foto vľavo dole. 
 15. júna sa v škole konala veľmi netradičná súťaž CEDRON CUP 
2019 – pozri  Zopár zaujímavostí str. 16.       
     

 
 
V sobotu 29. júna 2019 sa konali aj "Športové hry seniorov okresu 
Senica“, na ktorých nemohli chýbať ani zástupcovia našej akčnej 
Jednoty dôchodcov. Nedali sa zahanbiť a priniesli si až 9 medailí. 
Júl    5. júla  sme sa stretli na  Cyrilo-metodskom dni pri lieskovskej 

zvonici. Slávnostnú omšu celebroval  novokňaz Juraj Begány. 
Počas omše aj v slávnostnom programe vystúpil Mládežnícky 
spevácky zbor sv. Martina  z Holíča. Na omši i posedení pri Osuskej 
kapele  sa zišli nielen naši obyvatelia,  rodáci,  ale  prišlo opäť aj 
veľa hostí  zo susedných dedín.       V stredu 17.7.2019 o 16.30 
hod.  si náš Dobrovoľný hasičský zbor na námestí v Senici  prevzal 
od ministerky vnútra Denisy Sakovej nové hasičské auto IVECO 
Daily CAS 15. Oficiálne predstavenie nového hasičského auta bolo 
17.8.2019 na hasičskej súťaži. 
August  O tri týždne - 3.8. ožil priestor pri zvonici opäť. Tento raz 

vďaka aktivite Lieskovčanov, ktorí vytrvávajú v svojej tradícii 
spomienkových stretnutí pri príležitosti výročia prvej zmienky 
o Lieskovom. Bližšie o  slávnosti píšeme na str. 6.      Prázdninové 
voľno spestril tradične aj futbalový turnaj  s večernou zábavou. Bol 
zároveň aj príležitosťou, ako pokrstiť novú strechu na budove na 
ihrisku.     17. augusta sa na  ihrisku školy rozozvučali hasičské 
sirény. Našťastie len na oslavu víťazov hasičskej retro súťaže „O 
pohár hasičov z Cerovej“.     V auguste a nasledujúcich mesiacoch 
všetkých našich občanov potrápil problém s pitnou vodou.  
September   Školáci otvorili nový školský rok 2019-20.       7.9. si 

naši poľovníci a  pozvaní hostia pripomenuli 70. výročie vzniku 
organizovaného poľovníctva v obci. Pripravili Svätohubertskú omšu 
i slávnostné posedenie v kultúrnom dome. Pri tejto príležitosti 
s podporou obce a sponzorov vydali publikáciu (čítajte na str. 9-10).      
V jesenných mesiacoch TSK rekonštruoval cestu medzi našou 
obcou a  Jablonicou.  
Október   V duchu obnovy tradície hodových zábav sme pripravili 

netradičnú zábavu s diskdžokejom aj živou hudbou. Kto čakal 
folklór, dočkal sa ho v netradičnej podobe vystúpenia skupiny 
DORA, ktorá ho prezentuje v rockovej podobe. Náš KD sa skutočne 
otriasal v základoch, keď hudobníci v krojoch spustili rockové 
ľudové piesne. Veselú atmosféru podporilo občerstvenie, ktoré 
ponúkali  naši dôchodcovia a  štedrá  tombola so super cenami od 
našich podnikateľov. Tentokrát bolo hodovníkov viac, aj keď 
cezpoľných.      
13. 10. si obec  uctila aj našich najstarších občanov. Na slávnostné 
posedenie  v kultúrnom dome pozvala všetkých seniorov, osobitne   
80, 85 a 90 a viacročných jubilantov. Týchto  ocenila zápisom do 
knihy a obdarila darčekmi. Všetkých potešilo aj bohaté občerstvenie 
i veľmi kvalitný  kultúrny program, v ktorom vystúpila folklórna 
skupina zo Sobotišťa a deti z našej školy.    Onedlho, 26. októbra 
sa  opäť  stretli  jubilanti  –  tento raz  50, 60 a 70 roční.   Po prijatí  
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starostom obce sa pri hudbe a dobrom jedle zabávali 
v kultúrnom dome. 
 

 
Veľa podujatí pre širokú verejnosť počas roka pripravili aj naši 
podnikatelia, spoločnosť Korlat a pohostinstvo U Alenky – 
fašiangové stretnutia, podujatia k MDD, otvorenie leta, Súťaž 
vo varení gulášu, Pečenie rýb, .. 

 
 19. 10. sa v našom kostole konala slávnosť birmovania. 19 
birmovancom sviatosť birmovania udelili J.E. Mons. prof. Jozef 
Haľko,   PhD.,   pomocný   biskup   bratislavskej  arcidiecézy,  
Mons. Mgr. Karol ThDr. Martinec, dekan zo Senice a Páter ThLic. 
Jozef Matis, SVD – správca farnosti Cerová.  
November    Obec už tradične rozsvietili lampióny v sprievode, 

ktorý zorganizovala Hrajkáreň.  
December   Tradičné predvianočné podujatia odštartoval 

Mikulášsky deň a Vianočná tržnica v kultúrnom dome.  
Škola zorganizovala tradičné vianočné podujatia – koncert 
a besiedky. 

 
Foto – 70-roční jubilanri 
 

ZAUJÍMA NÁS    SPÝTALI SME SA 
 

Rozhovor so starostom obce Ing. Jánom Čerešníkom 
 
Je záver roka a s ním čas bilancovania, prehodnocovania i nových 
plánov do budúcnosti. Preto sme tradične oslovili starostu obce 
a položili sme mu niekoľko otázok. 
Pán starosta,  rok 2019 ste často hodnotili ako prípravný. Môžete nám 
objasniť prečo? 

Už minulý rok sme si s  obecným zastupiteľstvom stanovili dôležité priority, 
ktoré si vyžadujú dôkladnú prípravu i našetrené financie. Týkajú sa koncepcie 
rozvoja obce, najmä riešenia bytovej otázky, odpadového hospodárstva – 
obecnej kanalizácie, ČOV v škole, systému triedenia a vývozu odpadu, 
zberného dvora i zabezpečenia sociálnej starostlivosti.  Samozrejme, k tomu 
treba priradiť aktuálne a neodkladné záležitosti súvisiace so životom v obci.  
Skúsme sa teda spoločne pozrieť na tie, ktoré nás najviac zaujímajú.   
Určite k nim patrí výstavba obecných bytov. Čo je v tejto oblasti nové? 

Náš plán ponúknuť našim občanom, najmä mladým a tým, ktorí od nás odišli 
bývať inde,  dostupné bývanie,  sa stáva realitou. Projekt výstavby nájomných 
bytov pod školou (pozri obrázok) cez Štátny fond rozvoja bývania je vo fáze 
schvaľovania stavebného povolenia. Je pripravená stavebná dokumentácia 
a všetky  súčasti projektu.  Je reálny predpoklad, že po jeho schválení by sme 
mohli v apríli 2020 začať s výstavbou a ak všetko pôjde podľa plánu, prví 
obyvatelia by sa mohli nasťahovať pred Vianocami 2021. Bytovka je riešená 
v modernom štýle, vykurovanie a zabezpečenie teplej vody bude riešené 
pomocou tepelných čerpadiel, čo bude mať pozitívny vplyv aj na výšku 
nájomného.  

Ako je to s  financovaním projektu?                                                          

Na financovaní sa spolupodieľa štátny fond rozvoja 
bývania, pričom vzniknuté náklady obce budú 
riešené úverom, ktorý bude splácaný z vybraného 
nájomného. Kanalizácia bude riešená cez  ČOV pri 
škole. Práve toto  riešenie poznačilo aj posunutie 
výstavby novej čističky, ktorú sme mali v pláne 
tento rok. 
Môžete nám vysvetliť ako? 

Čistička pri škole bola a je jednou z našich 
aktuálnych priorít. Existujúca je už dlhší čas takmer 
nefunkčná. Naším zámerom je vybudovať takú 
čističku, ktorá by spĺňala všetky požiadavky 
a kapacitne zabezpečila nielen školu, ale i všetky 
bytovky pod školou i starú školskú bytovku. 
Z projektu bytovky tak vyplynuli nové požiadavky. 
V súčasnosti sa ukončuje projektová 
dokumentácia a v budúcom roku sa  stavba sa 
začne realizovať.  
ČOV pri škole je ale v našej obci len lokálne 
a čiastočné riešenie. Mám pravdu? 

Určite. Je to akútne riešenie (inak by škola ani 
bytovky nemohli fungovať). Tento rok sme sa téme 
kanalizácie s  obecným zastupiteľstvom  venovali 
viackrát a v budúcoročnom rozpočte vyčlenili sumu 
100 000 eur na prípravu projektu výstavby 
kanalizácie v celej obci. Ako vidíte, už projektová 
dokumentácia je finančne veľmi náročná 
a samotná výstavba zo strany obce nie je 
mysliteľná. Práve preto chceme celý proces 
urýchliť. Chceme byť pripravení  a využiť výzvu   
v rámci programu  Financovanie rozvoja verejných 
vodovodov a kanalizácií v Slovenskej republike 
pre roky 2020 – 2030 – aktuálne. s dôrazom 
pre obce do 2-tisíc obyvateľov, ktorú  predložilo 
ministerstvo    životného prostredia.    Podľa tohto  
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dokumentu pôjde najbližších 10 rokov z rozpočtu Environmentálneho fondu, 
ktorý je rezortnou organizáciou ministerstva životného prostredia, najmenej 
500 mil. eur na budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete.  
Aby toho nebolo dosť, pribudol k tomu aj problém s vodou.  

V auguste tohto roka oznámila BVS a v nadväznosti na jej analýzu aj ÚVZ, že 
v našom vodovode je zvýšený výskyt fluoranténu. Všetky závery 
z čiastkových opatrení nás viedli k rokovaniam s BVS, ktorá navrhuje  
problém riešiť komplexne. Rekonštrukciu verejného vodovodu v obci plánuje 
realizovať v časovom horizonte 3-5 rokov. V tejto súvislosti sa črtá aj spoločná 
výstavba s kanalizáciou. V každom prípade, problému sa nepretržite 
venujeme.   
Veľké zmeny nastali aj v triedení odpadu. Majú taký dosah, ako sme si 
predstavovali? 

Zmena systému triedenia a vývozu je určite pozitívna. Minimálne, čo sa týka 
poriadku v obci. Zmizli preplnené kontajnery, občania majú menej komunálu.  
Dosah vyhodnocujeme a pracujeme na zlepšení. (Viac v článku na str. 4-5) 
Súčasťou riešenia odpadu bol a je zberný dvor. Ako je to s ním? 

Počas roka sme hľadali vhodnú lokalitu. Mali sme vytipovaných niekoľko, ale 
napokon sme sa dohodli s RD. V súčasnosti riešime detaily. Celé 
financovanie vrátane správy bude financované zo štátneho  envirofondu, kde 
putujú aj peniaze z našej skládky. Z nich môže obec na základe žiadosti 
využívať určitú čiastku – táto je účelovo viazaná na financovanie odpadového 
hospodárstva.  O organizácii zberu budeme bližšie informovať.  
Našich občanov, najmä tých starších, určite zaujíma Domov sociálnych 
služieb.  

Táto vec je tiež jednou z priorít. Mnohí občania vedia, že sme sa po 
spoločných konzultáciách so sestričkami, majiteľom budov - SKCH  pokúsili 
navrhnúť  prebudovanie ich domova na DSS. Celú záležitosť sme prerokovali  
so zástupcami  VÚC, ktorí po obhliadke skonštatovali, že prestavba domova 
nie je finančne rentabilná. Stavby nie sú z hľadiska súčasných požiadaviek 
vyhovujúce a ich prebudovanie by bolo veľmi nákladné.  Čaká nás tak iné 
riešenie – zrejme úplne nová výstavba. Tá je však finančne náročná a nie je 
v silách obce ju samostatne zabezpečiť.  

 
A čo ďalšie konkrétne plány?  

Pripravená aj finančne zabezpečená je ďalšia 
rekonštrukcia budovy na ihrisku. S príspevkom 
z SFZ 16 000 eur prebudujeme najmä sociálne 
zariadenia. Bude pokračovať Plán revitalizácie 
parku pod záštitou MK SR i hradu Korlátka 
s prispením MK SR.  Začiatkom roka naštartujeme 
úpravu pozemku za KD, kde plánujeme vybudovať 
garáž pre obecnú techniku a parkovisko. 
Pokračujeme aj v príprave parkoviska nad 
autobusovou zastávkou, kde riešime pozemky. 
Chceme pokračovať v rekonštrukcii KD 
v Rozbehoch. Pripravujeme nadstavbu na budove 
MŠ, kde máme posudok statika o možnosti jej 
nadstavby.  Ďalej,  samozrejme,  riešime opravy 
alebo aj rekonštrukcie našich objektov. Ešte stále 
máme objekty,  kde je v zlom stave 
elektroinštalácia, príp. kúrenie a pod. Aby  nám 
nevznikali ďalšie náklady,  alebo sme sa nedostali 
do havarijných stavov, kde sú náklady omnoho 
vyššie, musíme aj im venovať patričnú pozornosť. 
Tiež musím spomenúť, že sa nám postupne 
zhoršuje stav našich komunikácií (cesty, 
chodníky), na čo sa snažíme operatívne reagovať. 
Pri tom všetkom  nesmieme zabúdať, že máme na 
starosti nielen  plány, investície a pod.,  ale 
musíme sa starať aj  to, čo sa nám podarilo doteraz 
vybudovať a vytvoriť. Stojí to veľa energie, času 
a samozrejme financií, ktoré musíme spoločne 
efektívne prerozdeľovať tak,  aby sme mali aj na 
investovanie, aj na  bežnú údržbu a prípadne,  ak 
je to možné,  aj niečo ušetrili do budúcna. 

Božena Malichová

 
Rok 2020 = rok zmien v odpadovom hospodárstve 
     Odpadové hospodárstvo sa v  tomto roku nieslo v duchu výberu vhodnej lokality pre zberný dvor. Vybraných bolo viacero miest, 
z ktorých sme nakoniec vybrali priestory na bývalom roľníckom družstve v Cerovej. V súčasnosti sa pripravuje dokumentácia, rieši 
sa vybavenie zberného dvora, zisťujú sa ceny kontajnerov a pod. V priebehu zimy sa dorieši finálny „vzhľad“ dvora, aby už na jar 
zberný dvor slúžil občanom. 
Domáce kompostovanie                 

Obec v priebehu roka 2020 zaháji projekt domáceho kompostovania. Reaguje tak na zákon o odpadoch, ktorý je v platnosti od 
1.1.2017 a zároveň na vysoké množstvo zeleného odpadu, ktorý sa nachádza v zmesovom komunálnom odpade, prípadne kade-
tade po okolí.  Vyhláška č. 371/2015 Z.z. definuje, že na účely  zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo 
záhrad v zmysle § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec  
zabezpečí, aby každá domácnosť mala:  
● zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát 

za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až 
november alebo  
● kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad.  
Naša obec sa rozhodla pre ekologickejšie, ekonomickejšie a zmysluplnejšie riešenie - kompostovanie. Projekt domáceho 
kompostovania v rodinných domoch  sa obec rozhodla spustiť v budúcom roku. Cieľom tejto koncepcie je odbúrať biologicky 
rozložiteľný odpad z nádob na zmesový komunálny odpad. Jeho množstvo totiž tvorí v priemere viac ako polovicu objemu týchto 
nádob. Občania tak začnú popri separovaní plastov, papiera, kovov a ostatných zložkách triediť aj svoj zelený odpad zo záhrad.  
 
Bioodpad z domácností sa donedávna umiestňoval na skládky komunálneho odpadu, ktoré začali naberať nekontrolované rozmery. 
Bioodpad ako taký je sám o sebe vo väčšine prípadov neškodná látka, avšak jeho zmiešavaním s ostatnými druhmi odpadu prispieva 
k zvýšeniu škodlivých a nekontrolovateľných reakcií na skládkach a v spaľovniach. Keď sa tento organický odpad rozkladá na skládke 
pri anaeróbnych podmienkach, vzniká skládkový plyn a jeho prioritnou zložkou je metán. Ten je jedným z hlavných atmosférických 
stopových plynov zodpovedných za rozšírený problém skleníkového efektu a narastanie globálneho teplotného priemeru. Taktiež 
spaľovanie zeleného odpadu v domácnostiach a spaľovniach dostalo červenú, pretože pokiaľ sa bioodpad dostane do spaľovne, 
stáva sa zdrojom pre tvorbu toxických plynov – dioxínov. Práve z týchto dôvodov sa v spoločnosti pristúpilo k zmenám v oblasti 
nakladania s komunálnym a biologicky rozložiteľným odpadom. A keďže naša obec chce v tomto smere taktiež napredovať, podniká 
prvé kroky k postupnému zavádzaniu systému domáceho kompostovania prostredníctvom záhradných kompostérov. Plastový 
kompostér v hodnote cca 200 € zdarma obdrží každá domácnosť, ktorej zástupca sa zúčastní odbornej prednášky o kompostovaní 
a s obcou podpíše Protokol o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra. Domácnosť, ktorá si kompostér neprevezme, bude 
povinná na vyzvanie preukázať, že svojpomocne kompostuje vo vlastnom kompostovacom zásobníku. V domácom kompostovisku 
bude možné kompostovať všetky vhodné biologické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti, v záhrade, pri údržbe pozemkov, rastlinné 
zvyšky v prípravy jedál, pestovania ovocia, zeleniny, kvetov,....  
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Veríme, že našim obyvateľom nie je ľahostajné životné prostredie,  a preto sa aktívne zapoja do domáceho kompostovania. 

Spoločnými silami sa tak pokúsime znížiť množstvo skládkovaných odpadov, znečistenie ovzdušia a nášho okolia, ale aj nákladov 
na odpadové hospodárstvo. Každá domácnosť dostane takýto lístok:  

 

Obecný úrad Cerová informuje:                          BIOODPAD BUDEME V NAŠEJ OBCI KOMPOSTOVAŤ. 

NAŠA OBEC PLÁNUJE V ROKU 2020 ZAVIESŤ SYSTÉM DOMÁCEHO KOMPOSTOVANIA 

PROSTREDNÍCTVOM ZÁHRADNÝCH KOMPOSTÉROV. 

Záhradný kompostér bude do vašej domácnosti odovzdaný zdarma.   

Vyplňte, prosíme, nasledujúce údaje: 

Máte záujem o kompostovanie v záhradnom kompostéri (zakrúžkujte):?      Áno / Nie 

Vaše meno: ................................................. Číslo domu: .................. 

Veľkosť záhrady (zakrúžkujte):     do 700m2         nad 700m2  

Vybavenie domácností záhradnými kompostérmi sa uskutočňuje na základe nového zákona o odpadoch, podľa 

ktorého zelený odpad zo záhrad a kuchynský odpad (BIOODPAD) sa už viac nesmie nachádzať v komunálnom 

odpade.  

V prípade, že by ste mali záujem o individuálne dokúpenie extra ks záhradného kompostéra (okrem toho, ktorý 

dostanete od obce zdarma), prosíme, kontaktujte náš Obecný úrad 

                         VYPLNENÝ INFORMAČNÝ LÍSTOK ODOVZDAJTE NA OBECNÝ ÚRAD DO  31.01.2020. 

Poplatok za komunálny odpad 
      
V roku 2020 sa zavádza ďalšia podstatná novinka! 
Nakoľko sa každoročne stáva, že podaktorí 
nezodpovední občania ešte v decembri nemajú 
zaplatený poplatok za komunálny odpad, v roku 2020 
obec pristúpila k zmene. Každý občan je povinný 
zaplatiť za vývoz komunálnych odpadov do 31.marca. 
Občan, ktorý zaplatí poplatok, dostane nálepku, ktorú si 
nalepí na smetnú nádobu. Ak poplatok nebude 
uhradený včas, a teda nebude nalepená nálepka, od 
01.04.2020 FCC Slovensko nevyvezie smetnú nádobu. 
Poplatok bude možné zaplatiť na účet obce alebo 
priamo do pokladne obecného úradu a hneď obdrží 
nálepku. Ak občan zaplatí cez internet, nálepka mu 
bude doručená na základe vzájomnej dohody. 
     Každý vie, akú má veľkú smetnú nádobu a koľkokrát 
za mesiac ju vyváža. Podľa toho je jednoduché určiť 
sumu, ktorú treba zaplatiť. Na rok 2020 sú navrhnuté 
poplatky: 
 

Objem zbernej nádoby v l Frekvencia vývozu za 
rok 

Poplatok 
€/rok 

110 l 12 x 30 € 

110 l 26 x 35€ 

120 l 12 x 30 € 

120 l 26 x 35 € 

240 l 12 x 36 € 

240 l 26 x 47 € 

1100 l 26 x 319 € 

 
     Na rok 2020 sa opäť zvyšujú poplatky za komunálne odpady. Dôvod? 
FCC Slovensko navyšuje poplatky o 10 %. Zároveň sa zvyšuje zákonný 
poplatok za uloženie odpadu, ktorého výška je závislá od miery 
vytriedenosti. Teraz to vyzerá tak, že miera vytriedenia bude asi 14 %. 
Čo pre Cerovú znamená, že za tonu uloženého odpadu na skládku 
budeme platiť 24,-€.  
Pevne veríme, že otvorením zberného dvora a zavedením domáceho 
kompostovania sa zníži množstvo odpadu v smetných nádobách. Čo sa 
odzrkadlí na výške poplatku za komunálny odpad v roku 2021.  

Mária Sukupčáková 

ŠKOLSKÁ A KULTÚRNA KOMISIA INFORMUJE 

Plán podujatí 2020 
JANUÁR – Slávnostné otvorenie knižnice 
FEBRUÁR –  Karneval a Ples rodičov 
a priateľov školy 
MAREC – podujatia v knižnici 
APRÍL, Verejné zhromaždenie občanov,   
30.4. Stavanie mája – obec a Korlat, 
Vyčisti si svoju obec 
MÁJ – Deň matiek,  Vítanie detí do života 

JÚN – Školský Juniáles,  Rozprávkový 
pochod na Rozbehoch, Otvorenie leta 
JÚL – 5.7. Cyrilo-metodský deň,  70. 
výročie vzniku TJ - Turnaj a zábava na 
ihrisku – FK 
AUGUST  Hasičská súťaž,  letné 
podujatia 

SEPTEMBER – OKTÓBER – Stretnutie 
jubilantov a seniorov,  Hodová zábava 
 
NOVEMBER Lampiónový sprievod 
 
DECEMBER Vianočná tržnica Slniečka, 
23.12. Vianočné stretnutie občanov 

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

 

ZO ŽIVOTA V OBCI

POZÝVAME VÁS na vianočné stretnutie občanov pri obecnom úrade v Cerovej v pondelok  23. decembra 

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

 

Organizačný výbor tradičného Vianočného turnaja v stolnom tenise Vás pozýva na tohtoročnú súťaž 28. 12. 

v  telocvični školy. Prezentácia súťažiacich 9.00-9.30 hod. Viac informácií Ladislav Kuba st. 
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Obecná knižnica       
V roku 2019 bolo v našej knižnici prihlásených 61 čitateľov, z toho bolo 23 detí. Pravidelne si požičiavali knihy a výber je naozaj 
pestrý. Aj v tomto roku sme dostali finančný príspevok z Fondu na podporu umenia a zakúpili sme zaň 110 kníh v hodnote 1074 eur. 
Sú medzi nimi najnovšie detektívne romány, romány pre ženy, knihy slovenských i zahraničných autorov. Veľa je kníh aj pre deti, pre 
mládež a niekoľko kníh náučnej literatúry. 
Okrem toho sa v knižnici každý druhý týždeň stretávajú mamičky s deťmi a spolu si čítajú, rozprávajú sa alebo kreslia ilustrácie ku 
knihe, ktorú čítajú. Toto spoločné čítanie organizuje, pripravuje, číta a vymýšľa program pre deti  pani Miroslava Harnúšková. Tento 
rok sme do knižnice dostali aj príspevok z Fondu na podporu umenia na zariadenie knižnice v sume 2000 eur. Takže máme nové 
police, stôl, kreslá, vaky na sedenie pre deti. Boli by sme radi, aby čo najviac našich občanov 
spoznalo priestory obecnej knižnice. Pripravujeme Slávnostné otvorenie vynovenej knižnice vo 
štvrtok 2. januára 2020 . Pozývame všetkých občanov, aby sa prišli pozrieť do vynovenej knižnice, 

prezrieť si nové knihy a možno sa aj prihlásiť za čitateľov a požičiavať si knihy. Pozvánku si môžete 
nájsť na facebookovej stránke obce. 
Milí spoluobčania, knihy v knižnici čakajú na vás, na čitateľov, ktorí ich zoberú do rúk a pri čítaní 
budú s hlavnými hrdinami prežívať ich príbehy. Príďte sa s nimi zoznámiť.                 Anna Michalicová 
 

Privítanie detí 
V nedeľu 2. júna sa v obradnej miestnosti OcÚ uskutočnilo milé podujatie. Po rokoch sa zásluhou 
aktívnych poslancov a občanov podarilo obnoviť slávnostné vítanie malých cerovských občiankov. 
Súčasťou slávnosti bolo prijatie starostom obce, zápis rodičov do pamätnej knihy i kultúrny 
program. Deti i rodičia ako spomienku dostali malý darček od sponzorov,   finančný príspevok od 
obce i fotografie zo slávnosti. Rodičov počas slávnosti potešil i hrací a oddychový kútik, ktorý 
pripravila Jana Daniel. Spoločne s Máriom Harnúškom sa pokúsili zaviesť aj novú tradíciu – označiť 
dom, v ktorom sa narodilo dieťa (samozrejme so súhlasom rodičov)  týmto pekným obrázkom.  
 
 

Stretnutie pri príležitosti 695. výročia prvej písomnej zmienky o Lieskovom

 

3. augusta sa po piatich rokoch stretli na Lieskovom pri zvonici naši 
obyvatelia, rodáci a priatelia našej obce, aby si pripomenuli výročie 
prvej písomnej zmienky  o jej existencii.  Organizačný výbor, ktorý 
tvoria    aktívni   lieskovskí    obyvatelia  – medzi    nimi   pani   Mária  

Chovancová, páni Gejza Slávik, Pavol Peterka  a ďalší, 
pripravil   stretnutie generácií. Jeho súčasťou boli 
spomienky,  kultúrny program  i  bohaté občerstvenie od 
občanov a  našich podnikateľov. 

 

Obec tu prvý raz prezentovala reklamné predmety obce, 
ktoré pripravila  s finančnou podporou TSK.  

Záchrana  hradu Korlátko 2019  

O priebehu projektu v roku 2019 nás informuje vedúci 
záchranných prác Ing. Martin Slezák, Z príspevku vyberáme:   
Vďaka úsiliu dobrovoľníkov zo spoločenstva SmóTrbí 
(mládežníci zo Smoleníc, Trstína a Bíňoviec, ale aj z Cerovej) 
pokračovali práce na záchrane hradu aj tento rok. 22 nadšencov 
okrem čistenia hradu, kosenia a opravy zábradlí (čo je 
každoročná rutina),  realizovali dve veľké práce.  
1) Pokračoval archeologický výskum– foto č. 2  vstupnej brány 
(archeológ Mgr.Tomáš Molota z firmy Midland Adventure), pri 
ktorej sa našli jej základy a našla sa tiež aj časť tzv vlčej jamy. 
Ide o sofistikovaný most na vratkom hriadeli, ktorý  sa po 
odistení  preklápal a tak sťažoval dobýjanie brány. Krajský 
pamiatkový úrad (KPÚ) vzhľadom na veľa nových otázok, ktoré 
z doterajšieho výskumu vyplynuli, rozhodol tento výskum v 
budúcej sezóne  ďalej rozšíriť. Aby sme výskumom neprekážali 
návštevníkom pri vstupe do hradu, vybudovali sme povedľa 

most-lávku, ktorou sa bude do hradu chodiť ešte nasledujúce 2-
3 roky, než bude výskum ukončený.   
2) Opravili sme rozsiahlu kavernu v hornom hrade – foto č. 1. 
Táto vznikla pravdepodobne zatúlaným delostreleckým 
granátom počas 1.alebo 2.svetovej vojny, keďže v múre vznikol 
otvor bez zjavnej príčiny (nebola tam predtým strieľňa ani okno) 
a kaverna je vejárovitá. V oprave sa bude pokračovať  budúci 
rok statickým zaistením päty paláca a potom opravou  záklenkov 
a cimburí. Tu bude náročné postaviť lešenie na brale. Veríme 
však,  že naši odvážni hasiči nám v tom pomôžu a tiež sa zapoja 
aj  do čistenia  náletov v tomto náročnom teréne.  V tomto roku 
nám na hrade  pomohli aj dobrovoľníci zo Slovenskej  sporiteľne, 
ktorí priestor archeologického  výskumu prekryli geotextíliou a 
prisypali hlinou (v zmysle požiadaviek KPÚ), aby sa odkryté 
staré múry nezničili premŕzaním. Taktiež pomohli vybudovať 
novú    prístupovú    cestičku,  po    ktorej  si dokážeme materiál 
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vyviezť aj na najvyššie časti  hradu   minidumperom,  čo je taký  
veľký fúrik s vlastným motorom a pásmi ako bager. 

 
Hoci bez veľkej propagácie, aj tento rok sa 5. júla  na hrade 
uskutočnil  Deň otvorených dverí.         

 

 

Návštevníkov sme sprevádzali po hrade, ponúkli im 
občerstvenie a ukázali im, aké práce sme robili, robíme a 
plánujeme robiť. Snažili sme sa im vysvetliť, že hrad  nie je len 
kultúrna pamiatka, stará stavba alebo len výletné miesto, ale 
najmä pamätník histórie, života našich predkov.   

Hľadanie spomienok – obnova parku v Cerovej 

Z príspevku Ing. Jána Salanciho, 
odborného garanta projektu „Komplexná 
obnova parku v Cerovej“, vyberáme: 

Naša krajina disponuje významným 
bohatstvom tak prírodného ako i  
kultúrneho charakteru. Odmalička 
navštevujeme hrady a zámky,  ale taktiež 
jaskyne, vodopády, naše najkrajšie hory 
Tatry a podobne. Človek ako entita  
tvoriaca priestor okolo seba, dokázal 
využiť prírodné bohatstvo a vniesť mu 
nový charakter kultúrneho rukopisu. 
Začala vznikať kultúrna krajina. Jedným 
z príkladov kultúrnej krajiny je aj 
krajinársky park v Cerovej ako dielo 
ľudskej ruky – podpis do konkrétnej časti 
prírody. 

Do minulého roku sa o našom parku 
iba hovorilo. Určite v dobrom, keď sme 

spomínali na jeho históriu, hodnotu 
a význam z pohľadu záhradného umenia 
na Slovensku. Možno v zlom pri 
hodnotení jeho súčasného stavu, 
vzhľadu a bezpečnosti pohybu pod 
starými stromami. 

Situácia sa ale zmenila vďaka 
finančnej podpore Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, vďaka ktorej sme 
mohli začať intenzívne pracovať aj na 
úrovni prípravnej a plánovacej. Máme 
zhotovený dendrologický prieskum 
parku, geodeticky zamerané vybrané 
stromy a koncepciu celkovej obnovy 
parku. Tento rok sme začali kopať  aj do 
zeme. Park bol vyčistený od náletovej 
zelene, v spodnej časti okolo kaštieľa 
prebehol i  rámcový výber 
neperspektívnych a nebezpečných 
stromov. Bolo očistené okolie zabudnutej 
grotty a práve tieto malé kroky nám park 
pohľadovo otvorili. Je možné vyhodnotiť 
terénne modelácie, pozostatky ciest 
a chodníkov, jednotlivé partie parku, 
jazierko a celý vodný systém, ktorý je 
hodnotný a zaujímavý pre celé 
Slovensko, nielen pre Cerovú. V parku 
pribudne niekoľko nových stromov, aby 
sme podporili vekovú štruktúru. Lavičky 
a koše zas vytvoria miesta pre 
odpočinok. Ale je to len začiatok celého 
procesu postupnej obnovy parku, ktorá 
nebude trvať dva ani tri roky. Bude to 
dlhodobý proces, ktorý v tejto počiatočnej 
fáze odkrýva nánosy doby a očisťuje 
zašlú hodnotu. Potom prídu na rad cesty, 
chodníky, odpočinkové zastavenia, 
detské ihrisko, obnova vodného systému 
s jazierkom, znovuzrodenie grotty 
a menších vodných prvkov okolo 
kaštieľa. Budeme pokračovať ďalšími 

lavičkami, novými  výsadbami  stromov, 
kríkov, ale aj kvetín a trvaliek. Potom sa 
budeme musieť zamyslieť nad údržbou 
a odovzdaním  tohoto znovuzrodeného 
bohatstva ďalším generáciám.  
         Máme za sebou prvý rok projektu 
obnovy parku. Z pohľadu záhradného  
architekta je za tým veľká kopa práce.  
Nielen na príprave dotačného projektu, 
výberu zamestnancov, práce s nimi, ale i 
pri hľadaní a nastavení najlepších 
procesov obnovy historického parku v sú 
lade s pamiatkovou ochranou a hlavne s 
potrebami obyvateľov Cerovej. Bez 
dotačnej podpory Ministerstva kultúry 
a Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky by to nešlo. 
Preto  veríme, že náš pilotný projekt budú 
podporovať aj ďalšie roky. Samozrejme, 
dôležitý je aj príspevok obce. Samotné 
financie však nestačia. Podstatná je  
snaha niečo zmeniť.  Preto veľká vďaka 
patrí všetkým, ktorí sa do projektu zapojili 
– vybraní zamestnanci, pracovníci 
kaštieľa, administratívna podpora 
obecného úradu a samozrejme 
starostovi, ktorý to všetko vybehal 
a vybojoval.  

Teším sa na okamih, keď pôjdem 
pomalým krokom od brány kaštieľa  
k jazierku a všade okolo bude hrať voda  
svojimi kvapkami. Po mlatovej cestičke si 
nájdem svoju lavičku a pod korunami 
stromov sa budem kochať jeho krásou. 
Krásou diela, ktoré sa znova prebudí 
k životu a začne slúžiť ľuďom tak, ako 
bolo ľuďmi z krajiny pretvorené na park. 
Niekoľko rokov to ešte bude trvať, ale 
dôležitejšia,  než táto predstava,  je 
ochota, nadšenie a zanietenie správnych 
ľudí k tomu smerovať.  
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                              Čo nového u hasičov 

 

Činnosť našich hasičov a hasičiek bola v tomto roku opäť veľmi 
pestrá. Priama hasičská práca bola zameraná na prípravu 
a vzdelávanie vedenia i členov. Pod naším patronátom sa 16. februára   
v našom KD uskutočnilo školenie  predsedov a tajomníkov okresu 
Senica.  O týždeň sa naši členovia zúčastnili  na školení zameranom na 
nové systémy hasenia tzv. “D”systém hasenia v Jablonici, v apríli sme 
sa  školili v zdravotníckej príprave.  Vedomosti sme si onedlho overili aj 
v praxi - 25.4.    sme zasahovali pri požiari skládky TKO v Zohore a v júni 
2x  pri odčerpávaní vody po búrke z pivničných priestorov v Senici a 
havárii motorového vozidla s následným požiarom v Cerovej. Školenia 
a výcvik pokračovali v  auguste   a októbri -  na stanici HaZZ Senica sa 
školili strojníci, v našej základnej škole preventivári. 27. a 28. augusta 
absolvovali  naši členovia odborný výcvik vo výcvikovom stredisku HAZZ 
v Lešti. Odbornú hasičskú prácu dopĺňali aj naše tradičné spoločenské 
a súťažné aktivity. V apríli sme uskutočnili zber železa,  na jeho konci 
stavali obecný máj.  Zúčastnili sme sa hasičskej púte do Šaštína. 1. júna 
sme  druhýkrát  usporiadali  Deň  detí  pod   sirénou. Deti i dospelí mali  

 
možnosť spoznať našu techniku, vyskúšať si rôzne 
činnosti a zabaviť sa pri hudbe a občerstvení. 17. júna 
sme si na námestí v Senici prevzali  nové vozidlo IVECO 
Daily, ktoré nám tu slávnostne odovzdala  ministerka 
vnútra SR Denisa Saková. Našim občanom sme ho 
prvýkrát predviedli na oslavách na Lieskovom. 
Nezanedbávali sme ani hasičský šport, aj keď sa mu už 
nevenujeme tak ako v minulosti. Naším tromfom sú 
predovšetkým mladí – najmä dievčatá, resp. ženy. 6. júla 
sa naše družstvo predviedlo na veteránskej súťaži 
v Jablonici  - súťažili so striekačkami PS 8 a PS 12, ktoré 
boli vyrobené do roku 1979. a 17. augusta doma, na 
ihrisku školy, na 2. ročníku Retrosúťaže O pohár 
cerovských hasičov.  
O tom, že náš hasičský zbor má čo ukázať aj širokej 
verejnosti, sme presvedčili počas našich prezentácií na 
oslavách výročí v Moravskom Jáne, Kvítkoviciach, Senici 
a  Jablonici, kde sme predviedli najmä trabant a historické 
striekačky. O našich „raritách“ napísala aj TASR, ktorá 
o nás prišla v júni urobiť reportáž. Zaujímali sa najmä 
o súčasnú činnosť a originálnu hasičskú techniku.  
Z rozhovoru zverejneného v tlači a na internete 
vyberáme: Zbor má aj zaujímavé rarity – najväčší záujem 
je o  funkčný hasičský trabant. „Záujem o jeho 
prezentáciu  je nielen na Slovensku, ale predovšetkým na 
Morave, kam v ostatnom čase cestujeme častejšie. Teší 
sa vždy mimoriadnemu záujmu," dodáva veliteľ hasičov 
Rastislav Petráš. Okrem netradičného hasičského  
trabantu má zbor v Cerovej ešte jedného 
koníčka. "Vlastníme malú zbierku historických 
motorových striekačiek, ktoré by pravdepodobne skončili 
v šrote. Snažíme sa ich zrenovovať, plne sfunkčniť a 
zanechať ich pre budúce generácie. Všetky náklady na 
ich záchranu a znovuzrodenie financujeme z našich 
vlastných prostriedkov.“  Zbierka  obsahuje stroje od roku 
1927 do roku 1959. 
Za hasičov vám príjemné vianočné sviatky a veľa 
úspechov v novom roku 2020  želá            Stanislav Janák

 
 

FK Cerová v roku 2019 

 
 

Futbalový rok sme začali začiatkom februára, keď sa konala 
tradičná výročná členská schôdza. Na nej  sme členom a pozvaným 
hosťom podali správy o vedení FK Cerová a stave mužstiev.  

 

Naše A mužstvo v dobrom rozpoložení a nálade z postavenia 
v tabuľke po jesennej časti začalo  prípravu  prvým tréningom pod 
vedením trénera Pavla Ivánka na konci januára. S realizáciou zimnej 
prípravy nám veľmi vypomáha ZŠ s MŠ Cerová, ktorá poskytuje 
priestory školskej telocvične na tréningy všetkým našim mužstvám. 
Prípravu v slušnom počte hráčov sme postupne presúvali na naše  
ihrisko.  Prípravné zápasy sme odohrali na umelých trávnikoch 
v Senici a na Brezovej s dosť nelichotivou bilanciou.  Po dlhých rokoch 
sa nám počas zimnej prípravy podarilo pripraviť sústredenie 

A mužstva – tento raz  v Starej Bystrici (región Orava),  
kde sme absolvovali pár tréningov a dva prípravné zápasy 
Od jarnej časti sme očakávali,  že nadviažeme na 
úspešnú jeseň. To sa však úplne nepodarilo, pretože sme 
stratili body v zápasoch s papierovo a tabuľkovo slabšími 
súpermi.  Aj po týchto jarných priemerných výsledkoch 
sme sa celkovo umiestnili na peknom 6.mieste s bilanciou 
14 víťazstiev, 7 remíz , 9 prehier so 49 bodmi. To, čo nás 
postihlo od leta a prípravy na nový ročník 2019/2020,  
nečakal nikto z fanúšikov ani funkcionárov FK. V letnej 
prestávke nám odišli dôležití hráči, o výkony ktorých sme 
sa v zápasoch najviac  opierali. Na veľkú smolu sa nám 
hneď v 2.kole dlhodobo zranil Peter Kuchta. Bolo preto 
potrebné, aby sme to v krátkom čase  (cez prázdniny)  
vyriešili. Podarilo sa nám do  A mužstva  na hosťovanie 
získať niekoľko mladých perspektívnych hráčov. Tým 
však, samozrejme,  chýbali skúsenosti a vyhratosť na túto 
súťaž. Súťaž sme začali štyrmi prehrami v rade. Po nich 
sa výbor FK Cerová rozhodol o nový impulz  a uskutočnil 
zmenu na trénerskom poste.  Pavla Ivánka nahradil po 
dohode dočasne Ľubomír Pavlík. Pod jeho  vedením sme 
sa dočkali lepších výsledkov a v tejto časti mužstvo uhralo 
2 víťazstvá, 1 remízu a  4 prehry. Družstvo sa 
zmobilizovalo a zaktivizovalo.  Urobilo  maximum 
v prístupe v tréningoch a v zápasoch. Posledných päť 
zápasov jesennej časti už bolo vedených novým trénerom  
p. Romanom Královičom s bilanciou 1 víťazstvo, 1 remíza, 
3 prehry. Naša celková bilancia po jesennej časti je 13. 
miesto s 11 bodmi za 3 výhry, 2 remízy a 10 prehier. 
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Čakajú nás tak „záchranárske práce“,   ktoré dúfame, že dovedieme 
do úspešného konca.  

FK Cerová pracuje veľmi dobre s mládežou. Historicky prvý raz sa nám 
podarilo prihlásiť od nového ročníka 2019/2020 tri mládežnícke 
mužstvá – prípravka, žiaci, dorast. Postupnou výchovou mladých 
hráčov a ich prechodom z nižších kategórií prípravky a žiakov do 
vyšších,  sa nám podarilo zostaviť po niekoľkoročnom výpadku 
mužstvo dorastu. Práve od neho  očakávame v blízkej dobe postupné 
dopĺňanie A mužstva. Novozaložené mužstvo dorastu naberá vo 
svojom prvom polroku skúsenosti a zoznamuje sa so súťažou. Vedú 
ho tréneri Jozef Holič a Marek Holič. Bilancia dorastu po jeseni je 2 
víťazstvá, 1 remíza a 9  prehier,  čo im prinieslo 7 bodov a 11.miesto 
v tabuľke. Mužstvo dorastu v zimnej prestávke nezaháľa a pracuje na 
svojom zlepšení pravidelnými tréningami v telocvični  školy.  Kategória 
žiakov vedená už niekoľko rokov p. Dušanom Kassayom sa na konci 
súťažného ročníka  2018/2019 umiestnila po základnej časti na 6. 
mieste s 22 bodmi a v nadstavbe v skupine o 9.-12.miesto skončila na 
11.mieste s 8 bodmi.  V novom ročníku 2019/2020 po jesennej časti 
naši žiaci prezimujú na peknom     3. mieste  s 19 bodmi s bilanciou  6  
výhier, 1 remíza a 2 prehry. U mužstva žiakov je už vidieť prácu 
trénerov prípravky a pokroky hráčov,  keď noví hráči z prípravky pekne 
zapadli a priniesli slušnú kvalitu do mužstva aj napriek tomu,  že 5 
hráčov zo žiakov odišlo do dorastu.  
Mužstvo prípravky  už druhý rok vedie Peter Chlupík. Pod jeho 
vedením v jarnej časti ročníka 2018/2019 skončila prípravka  po 
základnej časti na 3. mieste s 33 bodmi za 11 víťazstiev a 3 prehry. 
Dostala sa do nadstavbovej časti do skupiny o 7.-12.miesto,  kde 
skončila na peknom 2.mieste s 24 bodmi za 8 víťazstiev a 2 prehry.  
 

 
V letnom období odišlo niekoľko hráčov z prípravky do 
žiakov a mali sme obavu,  či sa podarí prihlásiť prípravku 
aj do nového ročníka. Našťastie,  tento problém sa 
podarilo vyriešiť a zaznamenali sme veľký záujem 
o zaregistrovanie približne 10 detí do mužstva prípravky. 
V jesennej časti sa novovyskladané mužstvo  priebežne 
umiestňuje na 10.mieste s 5 bodmi za 1 víťazstvo, 2 
remízy a 7 prehier. Tiež sa počas zimnej prestávky 
stretáva a pravidelne trénuje v telocvični školy.  
Aby naše mužstvá mohli dobre fungovať,  je  nevyhnutné 
zabezpečiť aj materiálnu starostlivosť,  zveľaďovanie 
areálu a prípravu ihriska na zápasy. O túto činnosť sa 
stará  najmä  výbor FK.  Už pred  jarnou časťou sme 
uskutočnili prvú veľkú  brigádu – vyčistenie budovy, ihriska 
a priľahlého areálu. Na to nadviazali ďalšie čistiace práce 
a úpravy terénu za hornou bránou tak, aby sa mohlo 
dokončiť vedľajšie menšie tréningové ihrisko. Na jar 
a hlavne cez leto sa naši hospodári starali o zavlažovanie 
a kosenie trávnika, aby naše ihrisko bolo kvalitne 
upravené a zelené, zatrávnili sme priestory bránkovísk. 
Keďže nám v určitých miestach na budove zatekalo, hneď 
po skončení jarnej časti v mesiaci jún a júl nám obecný 
úrad svojimi finančnými prostriedkami zabezpečil 
rekonštrukciu strechy.  Z kreditov, ktoré sme obdržali od 
SFZ na mládežnícke mužstvá, sme zakúpili prenosnú 
bránu. Na štadióne sme tiež urobili menšie potrebné 
úpravy a opravy.  V druhej polovici novembra po skončení 
ročníka sme uskutočnili niekoľko zazimovacích brigád 
v kabínach, na ihrisku a v priľahlom areáli.  

Tradičný júlový turnaj sme trocha pozmenili. 
Zorganizovali sme zápasy  A mužstiev: Horné Orešany, 
Mokrý Háj, Jabloňové a domáce mužstvo Cerová. 
V prvom zápase sme porazili Jabloňové 4:2. Vo finálovom 
zápase sme ale podľahli mužstvu Horné Orešany  0:3 
a celkove sme sa umiestnili  na peknom 2. mieste. Pre 
fanúšikov a športovcov bolo pripravené výborné 
občerstvenie -  guláš z diviny a cigánska pečienka. 
Potešila ich aj tombola a kopanie jedenástok. Večer sa 
konala 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 v roku 2019 ďakujeme.  

Všetkým by sme chceli zaželať mnoho osobných 
a pracovných úspechov, veľa šťastia a zdravia v novom 
roku.                      Anton Veteška, predseda FK Cerová 

  

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE

V roku 2019 uplynulo 70 rokov od vzniku 
organizovaného poľovníctva v našej obci.  Cerovské 
spoločenstvo  nadviazalo na tradície Loveckého 
ochranného spolku, ktorý vznikol v roku 1920. 31. júla 
1949  sa konalo prvé valné zhromaždenie poľovného 
spoločenstva v Cerovej-Lieskovom, Rozbehoch aj  
Prievaloch. Novovzniknutý spolok sa nazýval  Bučina, 
mal 7 členov, spravovali ho zástupcovia vlastníkov. 
Spolok vykonával najmä poľovnú činnosť. Po roku 
1947, keď bol schválený nový zákon o poľovníctve, 
prešlo spoločenstvo viacerými zmenami. Bol vytvorený 
nový revír   a v roku 1958  prešlo poľovníctvo pod 
pôsobnosť Jednotného roľníckeho družstva Cerová 
a svoju činnosť vykonávalo na ploche 1526 ha. Keď 
v roku 1968 vznikol Slovenský poľovnícky zväz, bolo 
k revíru pričlenených 453 ha lesov. V roku 1971 sa 
zlúčili Poľovnícke združenie Cerová-Lieskové 
a Poľovnícke združenie Rozbehy. Terajšie Poľovnícke 
združenie  po transformácii v roku 1994 vykonáva 
svoju činnosť v poľovnom revíre Cerová,  schváleným 

Lesným úradom v Senici,  na ploche 2224 ha, ktorú prenajíma 17 
vlastníckych a užívateľských subjektov. V dobe vzniku organizovaného 
poľovníctva v obci prevládala v revíre drobná zver (zajac, jarabica), 
menej bolo bažantej a srnčej zveri, veľmi málo jelenej a diviačej zveri. 
Revír bol podľa zákona a následných noviel zatriedený do srnčej oblasti, 
v ktorej dominuje srnčia a diviačia zver, prechodne jelenia zver a 
z drobnej zveri prevláda bažantia. Nový zákon o poľovníctve z roku 2009  
zaradil revír do srnčej oblasti S II Malé Karpaty a muflónej oblasti M 1. Do 
plánov chovu a lovu pribudla muflónia a danielia zver. Pozoruhodnú 
aktivitu od roku 2001 vykazuje bažantnica zriadená v lese Škripík.  
Združenie prostredníctvom plánovanej lovnej činnosti a starostlivosti 
o zver zabezpečuje najmä ochranársku funkciu zameranú na zmiernenie 
škôd na poľnohospodárskej pôde, tlmenie škodnej zveri v záujme 
zachovania drobnej zveri i poľných a lesných porastov a uchovanie zveri 
v revíre.   K činnosti poľovníkov patria i vzdelávacie a súťažné aktivity – 
najmä  lektorská činnosť i príprava na poľovnícke skúšky,  kynologická 
činnosť  a účasť na streleckých pretekoch. Členovia výboru pracujú 
i v regionálnych orgánoch Slovenského poľovného združenia (RgO SPZ), 
obvodných orgánoch Slovenskej poľovníckej komory (OPK). Predseda 
PZ Ing. Miroslav Masár st. (vo funkcii pracuje nepretržite od roku 1987) - 
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je dlhoročným členom Predstavenstva ReO  SPZ, 
vedie OPK Myjava a Senica, je členom lektorského 
zboru. V komisiách RgO a OPK pôsobia Jozef Rehák, 
Bohuslav Pavlík, Marián Hološka a Ján Stanek. 
     V  tejto súvislosti je treba spomenúť i dlhoročnú 
záslužnú činnosť ďalších členov PZ, aj tých, ktorí dnes 
už nežijú. Dlhé roky  pôsobil v poľovníctve pán Pavol 
Pavlík – 52 rokov bol hospodárom, po ňom funkciu 
dodnes vykonáva jeho syn Bohuslav Pavlík. Okrem 
vyššie menovaných vo funkciách pôsobia aj  Rudolf 
Hološka a Ing. Štefan Peterka, v minulosti pôsobili 
dnes už nebohí  páni Radočák, Stanek, Oravec, Pavol 
Lukáč, Imrich Oravec, Milan Hanáček.   Záslužnú prácu 
funkcionárov i členov ocenil aj SPZ:  Ing. Miroslav 
Masár dostal pamätnú medailu Prezidenta SPZ, 
medailu Zlatý kamzík i Medailu Svätého Huberta, 
medailami Zlatý kamzík boli ocenení Pavol Pavlík, 
Marián Hološka a Bohuslav Pavlík, ktorý získal aj 
Medailu Sv. Huberta. Pamätnú medailu udelil prezident 
SPZ aj pánom Jozefovi  Tomkovi,  Jozefovi Oravcovi 
a PZ Cerová. 

 
Mnoho členov získalo ocenenia v podobe zlatých, strieborných 
a bronzových medailí rozličných stupňov za prácu v PZ, ocenení  zlatý, 
strieborný a bronzový jazvec, líška, muflón,  daniel alebo  jeleň za trofeje.   

K práci PZ od jeho vzniku patria i vzdelávacie a zábavné aktivity  pre 
členov i širokú verejnosť.  Neodmysliteľné strelecké súťaže – populárne 
najmä v 80. rokoch, výstavy trofejí, kultúrne podujatia, besedy pre deti 
a mládež, organizovanie krúžkov, športové podujatia. Poľovníci si ctia 
svojich členov i rodinných príslušníkov. Vďaku za rešpektovanie tejto 
náročnej činnosti vyjadrujú členovia i prostredníctvom slávnostného 
spoločenského podujatia pre svojich rodinných príslušníkov, uctievajú si  
svojich členov účasťou na svadbách i pohreboch, pri príležitosti jubileí. 

Podporujú tradície z minulosti – pasovanie, zálomky pri ulovení zveri, 
signály a trúbenie, prezentáciu rovnošaty, atď. V roku 2009 obnovili starú 
tradíciu Svätohubertskej svätej omše – viď fotografiu z tohoročnej omše.   

Pri príležitosti jubilea organizácie sa v našom KD konalo stretnutie, na 
ktorom boli ocenení členovia i priatelia PZ – foto vľavo.   
Z publikácie 70 rokov organizovaného poľovníctva v obci Cerová vybrala 
a spracovala Božena Malichová. 

 

Z činnosti Jednoty dôchodcov v roku 2018  
                                     Motto: Staroba je zlozvyk, na ktorý zaneprázdnený človek nemá čas.                                                                    

Cerovská jednota dôchodcov má v súčasnosti  74 členov. Je 
neustále aktívna a tak môže  aj tento rok,  čo sa týka pekných 
podujatí pre  našich seniorov, hodnotiť ako veľmi  bohatý. 
Posúďte sami.            Našime prioritami sú činnosti zamerané na  
 

pohybové aktivity, starostlivosť o zdravie, kultúru, šport, aktívny 
spoločenský život a vzájomné stretávanie sa takto:   
„Aktívny pohyb“ - počas celého roka uskutočňujeme turistické 
vychádzky – Smolenice a jaskyňa Driny, Rajecká Lesná, 
zrúcanina hradu Pajštún, pútnické miesto Budkov.  
„Zdravie“ - úspechy mali výlety a rekondično-liečebné pobyty. 
V lete sa uskutočnili dva zájazdy na termálne kúpaliská do 
Vincovho lesa a Horných Salíb. Boli sme na výletoch  
v Ledniciach a Valticiach a v Kyjove na prehliadke moravských 
krojov a výlete loďou na hrad Devín. V kúpeľoch sa 
odrekreovalo 12 našich členov. 
„Kultúra“ - kalendárny rok začínal účasťou na VI. okresnom 
plese seniorov v Senici, potom sme sa príjemne zabavili na 
,,Pochovávaní basy“ v našom kultúrnom dome. Pokračovali 
sme  divadelnými predstaveniami v Trnave, v Senici 
a v Bratislave na muzikáli. Peknou akciou bol výlet vlakom do 
Tatier – Hrebienok / ľadové sochy/.     
„Šport“ – v  rámci spolupráce so susednými organizáciami sme 
súťažili v  petangu na našom futbalovom ihrisku so seniormi 
z Jablonice, Hradišta pod Vrátnom, s Prievalmi a Plaveckým 
Petrom.  Na IV. okresných športových hrách nás 
reprezentovalo 14 našich členov, 5 z nich postúpilo na IX. 
župné olympijské hry do Dunajskej Stredy, kde získali 6 
medailí. Najvzácnejšia bola účasť nášho športovca p. Štefana 
Vereša na celoslovenských športových hrách seniorov.  
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 „Aktívny spoločenský život“ - tradične sme sa stretávali so 
seniormi zo susedných obcí – z Prieval, Bukovej  a Plaveckého 
Petra - pri ohníku, športových aktivitách a speve pri harmonike v 
areáli Kultúrneho domu v Rozbehoch. Obľúbené sú aj naše 
opekačky. Tie pripravujeme pri Hasičskej zbrojnici na začiatku 
a konci letnej sezóny. Na týchto podujatiach, ako i pri stavaní 
mája a hodovej zábave,  sa naše šikovné ženy prezentujú 
chutnými koláčikmi. V októbri pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším zabezpečil OÚ stretnutie seniorov, pripravil kultúrny 
program a pohostenie, naše členky pripravili výstavku plodov 
jesene. V tomto mesiaci sme navštívili v Trnave  Reumatologický 
deň. 
Vianočné posedenie pri kapustnici, vianočnom pečive sa 
uskutočnilo    v  decembri,   pri   tejto    príležitosti   sme   oslávili  

 
i ,,guľatiny“ členov. Medzi posledné aktivity v tomto roku patril 
spoločný zájazd so seniormi z Plaveckého Petra do Trnavy na 
divadelné predstavenie a vianočné trhy. Počas celého roka sa 
stretávame v našom klube  a navštevujeme obecnú knižnicu. 
Všetky tieto podujatia by sa nedali organizovať bez spolupráce 
s OÚ a bez pomoci našich sponzorov. Za celý chod 
organizácie patrí poďakovanie pani predsedníčke Bronislave 
Petrášovej.  
Aktívne starnúť, zachovať si aj vo vyššom veku dobré 
zdravie a postavenie plnohodnotného člena spoločnosti, 
cítiť sa spokojne a nezávisle v každodennom živote.  
V STAROBE NEMÁ VRAJ BYŤ ČLOVEK SMUTNÝ, ALE 
MÚDRY.                                                         Jozefína Vávrová 

 

DETI                                         ŠKOLA 
V Hrajkárni pomáhajú aj veľkí školáci

Aj tento rok 2019, ktorý sa pomaličky blíži k záveru, sme 
sa pravidelne stretávali v Hrajkárni a aj v priestoroch 
mimo nej. Veľmi nás to teší, že záujem majú nielen 
mamičky s malinkými detičkami, ktoré ešte nechodia do 
škôlky, ale aj predškoláci a malí školáci. Novinkou tohto 
roku je, že nám začali pomáhať aj veľkí školáci. Tí, pod 
naším vedením, pre mladších kamarátov pripravujú 
rôzne pohybové zábavné hry a súťaže. Naďalej 
pokračujeme v organizovaní voľnočasových 
obľúbených tvorivých dielničiek na rôzne témy- 
napríklad na jeseň sa deti naučili zapisovať a 
rozoznávať sťahovavé a „nesťahovavé“- stále vtáky 
a ich zvuky. Zároveň si vyrobili na túto tému spoločnú 
„čítaciu“ knihu. Prírodu máme všetci radi, a tak sme 
v spolupráci so ZUŠ Cerová išli na exkurziu nielen do 
ZOO, ale aj do Ekocentra v Hodoníne, kde boli deti 
prostredníctvom hier oboznámené s ich exotickým 
„zverincom“. Ani tento rok sme si nenechali ujsť už tradičnú návštevu Galérie výtvarných umení mesta Hodonín. Tento raz si pre nás 
súčasná česká ilustrátorka Vendula Chalánková pripravila interaktívny program s folklórnou tematikou. Deti si pod jej vedením 
vytvárali svoje vlastné magnetické obrazy a veľmi ich to bavilo, aj sa im veľmi darilo. Splavovali sme i Baťov kanál. Na konci školského 
roka  nechýbala taktiež už tradičná grilovačka u Janky Daniel spojená s kúpaním v bazéne a na konci jesene sme pripravili 
lampiónový sprievod. Je výborné, že aj naši najmenší „cerovskí drobci“ si obľúbili Hrajkáreň a pod vedením Janky Daniel sa 
pravidelne spolu s mamičkami stretajú. Organizujú si aj spoločné výlety, napr. naposledy do Trnavy na vianočné trhy a „utužujú“ tak 
budúci škôlkarsky kolektív.  
Chceli by sme sa poďakovať aj nadácii Volkswagen Slovakia za poskytnutie grantu, prostredníctvom ktorého sme mohli začať 
rekonštruovať interiér Hrajkárne – foto.  Veríme, že aj na budúci rok sa nám podarí v rekonštrukcii pokračovať. Samozrejme, vďaka 
patrí aj vedeniu Obecného úradu v Cerovej za poskytnutú finančnú dotáciu a poskytnutie priestorov. Stretávame sa vždy v utorky 
dopoludnia od 9.30 do 11,30 s malými detičkami a v piatky popoludní od 16,30 do 18,15 hod. s väčšími deťmi. Bližšie informácie a 
podrobný harmonogram Hrajkárne na nasledujúce mesiace sa vždy dozviete na FB Hrajkáreň.  
Ste vítaní a želáme Vám krásne Vianoce a úspešný rok 2020!                                                                            Miriam Valášková     

  
ŠKOLA    

Naša škola sa má opäť čím pochváliť. Hoci počtom žiakov – aj keď sa 
zvýšil nad 150, patrí k  menším školám senického okresu, jej výsledky,  
najmä v oblasti rozvoja vedomostí a záujmov žiakov,  ju radia medzi 
najlepšie na Slovensku.  
Túto skutočnosť potvrdzuje aj celoslovenské ocenenie ŠKOLA ROKA 
v oblasti športu i výsledky v celoslovenských kolách vedomostných 
olympiád. Vďaka starostlivosti učiteľov a podpore rodičov sa naši žiaci 
zapájajú do súťaží, olympiád a aktivít, reprezentujú seba, svoju školu  
i svoju obec. Škola organizuje ich prípravu tak, aby boli čo najlepšie 
pripravení. Zapája ich do krúžkov, zabezpečuje individuálne konzultácie 
a prípravu. Často pomáhajú rodičia i starí rodičia. Mnohí zo žiakov sú 
členmi športových klubov, navštevujú ZUŠ a rôzne kurzy. Za dobrými 
výsledkami tak stojí systematická a obetavá práca všetkých 
zainteresovaných. A samozrejme aj šťastie, ale to väčšinou praje 
pripraveným.   

Všetko sa začína už na 1. stupni, keď sa deti ešte len hľadajú. 
S podporou učiteľov a najmä rodičov postupne zisťujú, čo ich baví, 
zaujíma,  v čom by mohli byť úspešní. Druhý stupeň už ponúka možnosti 
súťažiť, porovnávať sa s ostatnými, prezentovať sa a tak sa zlepšovať. Len 

v uplynulom školskom roku naša škola zorganizovala 
množstvo aktivít, kde deti prezentovali svoje zručnosti 
a zapojila   sa do 25 okresných kôl súťaží, 9 krajských 
a 4 celoslovenských kôl. Všetko toto ale škola neberie 
ako nejaké preteky v počte účastí alebo umiestnení, 
ale najmä ako prípravu na aktívny  život.  
Teší nás, že mnohé z detí sa zapájajú takmer do 
všetkých aktivít. Pri prezentovaní našich výsledkov sa 
tak pri jednom mene objavuje matematika, dejepis, 
geografia, šport alebo aj umenie.  

Najmä vďaka nim vám môžeme dokázať, že titul 
Škola roka sme nezískali náhodou. Je zaujímavé, že 
takmer každý z našich najlepších je zároveň aj 
športovcom, ktorý sa o športový titul i dobré meno 
našej školy  zaslúžil.  Takýmito žiakmi sú:  Peter 
Chlupík – športovec, úspešný účastník 3 
celoslovenských súťaží  v dejepise, geografii 
a cezpoľnom behu a ďalších krajských a okresných 
súťaží, Adam Zubák (z Jablonice) - športovec – 
účastník celoslovenských kôl školských súťaží aj 
súťaží   SAZ  vo   vytrvalostných   behoch,  spoločne  
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s Petrom  aj účastník takmer všetkých športových okresných súťaží, Ema 
Chovancová –  členka  družstva v súťaži v streľbe zo vzduchovky, úspešná 
účastníčka krajských kôl v geografii, anglickom jazyku, okresných súťaží 
v matematike, Jakub Valášek – bežec, účastník celoslovenského 
cezpoľného behu, krajských kôl v recitácii a speve,

  
 
Elena Beňáková (z Prieval) – úspešná v okresných súťažiach v geografii, 
dejepise, biblickej olympiáde aj malom futbale, športovkyne – (často 
divadelníčky,  recitátorky, účastníčky rôznych vedomostných súťaží)  Lucia 
Cervová, Natália Jánošková, Vanessa Holičová, Diana Ščepková, Daniela 
Holičová, výborné atlétky a športovkyne Cerovčanky sestry Sofia a Liliana 
Mikulčíkové, Klaudia Mikúšková, Marianna Hlavatá, Barbora Danišovičová, 
Michaela a Pavlína Barkóciové, chlapci Jakub Hlavatý, Marcus Uhrínek,  
Tomáš Tomek, Tomáš Gočál, Matúš Čerešník,  Juraj Petráš, Erik Šeliga, 
Filip Hrebeň a veľa ďalších. 
 
 

 
Škola je na nich veľmi hrdá a verí, že k nim pribudnú 
ďalší.  
Bežný život školy v tomto roku ovplyvnili aj ďalšie 
udalosti – najmä zmena v učiteľskom kolektíve. Na 
konci školského roka odišla do dôchodku PaedDr. 
Božena Malichová, učiteľka, riaditeľka a zástupkyňa 
riaditeľa. Cerovskej škole venovala takmer 45 rokov.  
Už počas  strednej školy pracovala ako inštruktorka 
a neskôr vedúca basketbalového, respektíve 
atletického krúžku.  Od roku 1983 ako učiteľka 
a skupinová vedúca. 25 rokov vykonávala funkciu 
riaditeľky školy, ostatné 3 roky bola zástupkyňou 
riaditeľa. Napriek „odchodu“  stále škole  aktívne 
pomáha.                                                   ĎAKUJEME 

 

 
Materská škola a SLNIEČKO  

V uplynulom kalendárnom roku bolo OZ Slniečko 

najväčším pomocníkom našej škôlky. Pomáhalo nám s organizáciou 
podujatí a tiež finančne. Spolu sa nám podarilo zorganizovať niekoľko 
spoločných podujatí pre deti z MŠ -  napr. MDD, výlet do jaskyne Driny, 
divadielko, Mikuláš, a samozrejme, Vianočnú tržnicu, ktorá bola už 6. 
v poradí. Tržnica patrí k najväčším podujatiam, ktoré spoločne 
organizujeme. Tešia sa na ňu deti, rodičia, starí rodičia, ale i všetci naši 
priatelia, ktorí nás podporujú. Deti s pani učiteľkami pripravujú program, 
rodičia zabezpečujú výrobky do tržnice a tiež predaj. 
Organizáciou Vianočnej tržnice  OZ Slniečko získa finančné prostriedky, 
ktorými prispieva na chod materskej školy. V tomto roku sme z takto 
zarobených finančných prostriedkov zakúpili záhradný domček na 
hračky do piesku, kamerový systém na školský dvor, mikulášske 
balíčky, hračky k MDD a Vianociam a OZ Slniečko  prispelo tiež na 
dopravu  výletov pre deti. 
Formou príspevku do Cerovín chce naša MŠ a Slniečko  poďakovať 
všetkým dobrým ľuďom, ktorí podporili našu MŠ, či už darovaním 2 % 
z daní alebo aktívnou účasťou na Vianočnej tržnici. Vážime si Vašu 
podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  
Prajeme Vám pokojné Vianoce a šťastný nový rok  2020!           

Za MŠ   Hedviga Tichá.
 

HISTORICKÉ OKIENKO 
 

Historické okienko v tomto čísle venujeme niektorým novým 
zisteniam týkajúcim sa histórie našej obce. Obec nemá ešte 
svoju vlastnú monografiu. Údaje o jej histórii vychádzajú zo 
známych faktov publikovaných v staršej slovenskej 
historiografii,  v encyklopédiách a vlastivedných slovníkoch. 
O tie sa opierajú aj webové stránky venované našej obci 
a Korlátskemu     panstvu.    Novšia  literatúra a  najmä  súčasné  
 

 
informačné technológie však ponúkajú nové  možnosti, ako sa 
detailnejšie pozrieť i na originálne dokumenty a  záznamy 
o našich obciach. Na internete  sú dostupné najmä latinské 
a maďarské dokumenty z maďarských a čiastočne aj 
slovenských archívov i množstvo historiografickej literatúry 
z 19.-21. storočia. K všeobecne známym faktom tak môžeme 
doplniť nové, prípadne ich aj trocha  
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poopraviť.  Samozrejme, niektoré zistenia je potrebné ešte overiť 
a konzultovať. Určite vás však zaujmú. 
K našej histórii Prvé písomné zmienky o obci.  

Staršie nálezy z obdobia praveku – najmä doby bronzovej 
a železnej naznačujú existenciu drobných sídiel alebo pohybu 
obyvateľstva v našom prostredí. O vytváraní stálych sídiel – 
osád, majerov a dedín však možno hovoriť  až v období 
stredoveku,  resp. vzniku Uhorského kráľovstva. Aj naše obce 
ako mnohé na Slovensku spájajú svoj vznik s hradom. Takéto 
sídliská  – v  stredovekej literatúre označované ako podhrady – 
podhradie - osady či majere vznikali ako súčasti hradu – 
zabezpečovali jeho zásobovanie a služby. Náš  hrad Korlátko  
podľa niektorých historikov mohol vzniknúť už v 11. st., keď sa 
začal budovať strážny systém uhorského konfínia – 
pohraničného územia medzi Moravou a Uhorským kráľovstvom.  
Prvé hodnoverné dôkazy hovoria o druhej polovici 13. storočia – 
období budovania alebo prebudovávania hradov na kamenné. 
Hrad naďalej plnil úlohu strážcu, ale zároveň sa stával aj 
strediskom panstva, ktoré uhorskí králi, ako jeho prví majitelia, 
darovali svojim oddaným služobníkom. Postupne sa z jeho 
podhradia   vytvorili 3 samostatné obce, ktoré sa zlúčili v 19., 
resp. 20. storočí. V tejto súvislosti sa nedá neuviesť, že aj u nás 
existujú akési „preteky“, ktorá z našich obcí – jej častí je 
najstaršia. Prvá písomná zmienka je pritom dôkaz, že daná obec 
v určitej forme (osady, majera, pusty, ..) v danom roku určite 
existovala. Nie je to dôkaz o jej vzniku. Tradícia opretá o údaje 
prevzaté od maďarských historikov nás vedie k začiatku 14. 
storočia, kedy  je zaznamenaná prvá zmienka o našom 
podhradí.  V listine z 23. marca 1324 sa uvádza latinské 
pomenovanie Korlathkeu, čo niektorí maďarskí a potom 
i slovenskí historici preložili ako Lieskové (v novšej literatúre aj 
ako Cerová).  V súvislosti s oslavou 695. výročia 1. zmienky 
o Lieskovom  (o slávnosti píšeme na inom mieste)  sa mnohí  
Cerovčania  pýtali, prečo aj Cerová neslávi svoju prvú zmienku. 
Odpoveď je  jednoduchá – veď ju slávime spoločne s  Lieskovým  
- z názvu Korlathkeu nevyplýva, že by podhradie ležalo výslovne 
len v chotári Lieskového, čo napokon dokladajú aj zachované 
dokumenty (o nich v ďalšej časti textu). Napokon,  mnohí 
Cerovčania sú vlastne aj Lieskovčania, či Rozbežania. Rodiny 
sú tak premiešané, že nik nemôže povedať, že je skutočne len 
Lieskovčanom, či Cerovčanom alebo Rozbežanom.  Svedčia 
o tom aj mená v urbároch od 15. storočia – v dedinách Leszko 
a Podhragy sú zapísaní napr. Resnych, Keracsek, Hornyak, 
Kanyich, Obulany, Oravecz, Vaczula, Rybnykar, Mikulkovicz, 
Benyovich, Karvasz, Ceresznik, atď. Nakoniec, aj slávnosť v pri 
zvonici navštívili aj organizovali všetci spoločne.  Neskôr v 15. 
storočí -  v listinách z 10. septembra  1445 a 8. októbra  1446 je 
názov   Podhradie PODHRAGY – v zátvorke Lezko 
Podhrágy/Lieszko puszta, 12. júla 1449 Pudhradie alio nomine 
Lezko puszta,  alebo Podhragy -   Podhradie más néven Lezko 
pusztát – teda nesporne aj názov Lieskové.  Neskoršie urbárne 
zápisy v Podhradí a Lieskovom uvádzajú lieskovské i cerovské, 
prípadne aj rozbežské chotárne názvy  pod Leszko major 
a Podhragy.  V súvislosti so záznamami z 15. storočia  je treba   
pripomenúť   nesprávny   údaj   o  Cerovej  –  o   jej    pričlenení  
k hradnému panstvu Osvalda Bučanyho  v roku 1449 tak,  ako 
to  udáva ak. Agr. František Schnábel v rukopise Dejiny hradu 
a hradného panstva Korlátka. Pri názve Carkovice  - v latinských 
listinách Karkovcz, Carkovcz, ktorý prekladá  ako Cerová,  treba 
poznamenať, že sa určite nejedná o  Cerovú,   ale Trakovice. 
Cerovská časť podhradia a cerovský chotár však zrejme 
nesúviseli celkom  len s Korlátkom a korlátskym panstvom. 
Súviseli i s územím patriacim majiteľom hrádku – starého 
zámočku – píšeme o ňom bližšie v časti  Cerovský starý 
zámeček. Od 16. storočia sú nájdené záznamy bohatšie.  
V súpise z roku 1526 sú obce v majetku Františka Nyáryho – 
manžela Alžbety Korlátskej, sestry Žigmunda Korlátskeho z rodu 
Bučani. Podhradie je uvedené  ako „Korlátkő zsellérek a várhoz“ 
– ale zrejme sa jedná najmä o  Jablonicu, resp. jej časť, ďalej  sú 
tu prvýkrát spomenuté Rozbehy =  Rozbehi, kde sú  4 porty a 20 
domov, v  „Lyzko“ 26 domov.  O 72 rokov neskôr v súpise z roku  

 
1598 sú: „Lyzko ad (pri) Korlatt“– 26 domov, časť patriaca 
Štefanovi Dersfymu -  „Ibidem Stephany Dersffy“  – 8 domov, 
„Rozbehy ad Korlatt“  - už  40  domov.  V 17. storočí - podľa 
novozistených  údajov z kánonických vizitácií šaštínskeho 
archidiakonátu  sa v roku 1632 objavuje aj súčasný názov 
Cerová – doteraz  najstarší známy údaj bol z roku  1696. Podľa 
zápisnice zo 17. marca 1632  mala Cerová – possessio Cerova 
cintorín so zvonicou s jedným zvonom – stál na mieste, kde je 
dnes kostol. Informácia dáva tušiť, že obec už dávno predtým 
musela existovať – aj keď možno ako súčasť podhradského 
majera. Obyvatelia jej,  tak ako aj Lieskovania,  dali názov podľa 
rastliny - stromu  a kríku, ktoré sa v chotári vyskytovali, čo bolo 
v období stredoveku bežné. Mnohé osady a dediny dostávali 
názvy súvisiace s prírodnými pomermi -  názvami porastov, riek, 
potokov, vrchov,  ... . Názvy  „falu Czerova“  prípadne Czirova sa 
vyskytujú i v urbárskych zápisoch, ale zatiaľ sa nepodarilo určiť 
k akému roku ich možno priradiť.  Záznamy kánonických vizitácii 
nám poskytujú aj ďalšie pre nás zaujímavé údaje. Hovoria napr. 
o začlenení našich obcí do cirkevnej správy ostrihomského 
arcibiskupstva. 
Cerovský Starý zámeček 

O tom, že kedysi v stredoveku existoval v chotári Cerovej, na 
vyvýšenine vzadu za súčasným cerovským cintorínom hrádek, 
možno kúria, ktorú starší Cerovčania  i obecná kronika 
spomínajú ako starý zámeček, nie sú žiadne pochybnosti. 
Kronika uvádza, že podľa kaštieľa  nazývali Cerovčania parcelu 
pod ním „Pod starým kaštieľom“ –  na mapách z 18.storočia 
i v starších urbároch označovaná ako Pod Veselinem ad 
Curr..../Pod veselinszke  - vedľa časti Pod Losom/ nizse ceszty 
Losz, atď.  
V historiografii sa stretávame s nemeckým názvom   Alt Schloss  

= starý hrad (hrádok). Jeho  poloha a pôdorys sú zaznačené na 
mape Prvého vojenského mapovania Uhorska  z rokov 1763-
1787 v obci Czerowa resp. Czerovo  – takto sa uvádza na mape 
i hrad Korlattko – Alte  Schloƒs – starý hrad (pozri mapu).  Na 
mape Tretie vojenské mapovanie Uhorska 1869-1887 je 
uvedený   Los s nákresom pôdorysu – aj keď posunutý viac 
k Loskej ceste.  
Dielo Názvy krajín maďarskej koruny z roku 1892 ho uvádza 
pod názvom Losz, telep Korlatko  -  v maďarčine a  nemčine ako 
pustu patriacu do obce Korlatkö.  V katastrálnej mape obce 
Korlatkö z roku 1906 je zakreslený na  parcele 128.2 so značkou 
a písmenom L.  
Akad. agr. František Schnábel v rukopise Dejiny hradu 
a hradného panstva Korlátka z roku 1969 o ňom píše: „V 13. 
storočí za vlády Ondreja II. získal majetok pri osade Cerová  
kráľovský služobník – zeman, ktorý tu vybudoval zemiansku 
tvŕdzu zvanú LOZE a k nej patriaci majetok s hospodárskym 
dvorom Brezina.“  V súvislosti s pomenovaní hrádku usudzuje 
o majetku rodiny Lozovských. Ďalej uvádza, že hrádok stál na 
vyvýšenine pri Cerovej až do roku 1440, kedy ho na hrade 
sídliaci lúpežný rytier Ján Moravanský zrútil. Dokumenty 
z maďarských archívov – najmä urbáre a súpisy, ako i maďarská 
historiografia túto verziu podporujú, aj keď o majiteľoch 
a udalostiach sme priame informácie nezistili.  Podobné hrádky,  
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resp. kúrie vznikali od 12.-13. storočia v celom Uhorsku. Súviseli 
najmä s donáciami – darmi, ktoré uhorskí panovníci v záujme 
osídľovania krajiny darovali drobným zemanom. Píše o tom 
i slovenský historik a spisovateľ Alojz Habovštiak v knihe 
Stredoveká dedina na Slovensku. 
Záznamy o majetkoch k nemu patriacich nájdeme 
i v dokumentoch maďarských  archívov. V kópii osvedčenia 
z roku 1777 je zachytený autentický prepis urbára hradného 
panstva Korlátko a osvedčenia, ktoré dal   spísať nitriansky 
pomocný biskup István Fejérkőy v 16.storočí  i  ďalšie písomné 
dôkazy o vlastníctve hradu  v  15.-17. storočí.  Záznamy  sú 
členené podľa vlastníkov majetkov, jednotlivých panstiev a obcí 
– medzi nimi hrad Korlátko, possessio  Leszko a Podhragy 
(Nitra). Popisuje aj budovy hradu a kaštieľa v našej obci.   

 
V „possessio Leszko/liesko“ – v časti Leszkoi major – Lieskovský 
majer a possessio Podhragya /Podragya – Podhradie a Rozbehi 
názvy chotárov v urbáre i popisy majetkov odkazujú na Losz: 
„Nagy Lósz,  vedla Vavroveho Loszek, Pod dubi velki Losz, veliki  
Losz, ....“.   Los/Losz je zaznamenaný aj ako puszta = pusta. 
V tejto súvislosti je zaujímavé, že  cerovský  chotár je z väčšej 
časti začlenený pod Major (majer) Lieszko, hoci sa názov obce 
„falu Czerova“ v dokumente vyskytuje (bližšie v časti Zmienky 
o našich obciach). 
Dnes z neho vidno iba ruiny pivnice a časť kamenného valu, na 
vedľajšej parcele je  židovský cintorín.    V katastre  neexistuje 
záznam o vlastníkoch.  Vzhľadom na svoju nepoznanú históriu 
by si vyžadoval detailnejšie bádanie i archeologický výskum.  
Spracovala  Božena Malichová

 

ROZHOVOR s ... 

 
Rozhovor s predstavenou 
Charitného domova Cerová 
sestrou Mansuetou 
Vážená sestra predstavená, tento rok 
ste v Charitnom domove oslávili 50. 
výročie príchodu sestier Svätého kríža 
do našej obce. Pri tejto príležitosti vás 
chcem poprosiť o niekoľko odpovedí 
na otázky, ktoré zaujímajú našich 
občanov. 
Pred 50 rokmi prišli na Cerovú prvé 
sestričky. Mohli by ste nám 
sprostredkovať ich prvé zážitky, 
o ktorých rozprávali alebo ich 
zapísali? 

Ešte pred príchodom mal kaštieľ 
v Cerovej zaujímavý príbeh. Najprv slúžil 
ako panské sídlo viacerým šľachtickým 
rodinám. Neskôr bol po skončení druhej 
svetovej vojny a nástupe totalitného 
režimu zoštátnený. Bolo tu ubytované 
vojsko, potom zriadená 
poľnohospodárska škola a neskôr 
chlapčenský detský domov. Po ničivom 
zemetrasení v roku 1967 budovy chátrali, 
v opustených priestoroch bývalo niekoľko 
rómskych rodín.  Keď sestry smeli po 
nútenom tvrdom vyhnanstve v českom 
pohraničí počas politického uvoľnenia za 
Alexandra Dubčeka postupne prichádzať 
späť do vlasti, nemali kam ísť. Náš 
pôvodný kláštor - provinciálny dom 
v Podunajských Biskupiciach bol od 50-
tych rokov zoštátnený a bola v ňom 
zriadená nemocnica. Keďže nám nebol 
vrátený náš pôvodný kláštor, štát na 
žiadosť našich predstavených ponúkol 
ako náhradu schátraný kaštieľ v Cerovej, 
ktorý si sestry mali opraviť.  
Na cerovskom kaštieli a vedľajších 
budovách ste urobili veľa práce. Sú 
dnes naozaj krásne vybudované. Ako 
postupovali práce na ich 
rekonštrukcii? 
Začiatky boli naozaj veľmi ťažké. Prvé 
sestry prišli do Cerovej na prelome leta 
a jesene v roku 1969. To, čo zažili, 
možno najlepšie pochopiť pri čítaní 
archívnych záznamov a kroník. „Keď 
v auguste 1969 prišli prvé dve sestry 
z Holíča a prechádzali z miestnosti do 
miestnosti, zistili, že v tom nikdy nikto 
bývať nebude. Stav kaštieľa bol priam 

odstrašujúci. Elektrické vedenie 
povytŕhané, dlážky zhnité, dvere sa 
nedali zamknúť, do soc. zariadenia sa 
nedalo vôbec vstúpiť...“ 
„Diery v streche, pukliny v múroch, 
mrazom popraskané vodovody, 
zničená elektroinštalácia, rozbité 
okná, vyvalené dvere, zničené dlážky 
a špina na špine. To hľa – dedičstvo – 
čo sme obdržali.“  

Prekonali sme však príšerný dojem 
a s odvahou v srdci a dôverou v Boha 
sme sa pustili do práce.   
Naše sestry naozaj začínali v Cerovej 
v znamení kríža – neobývateľné 
priestory, tvrdé podmienky, ťažká práca... 
Zažili však aj Božiu pomoc a dobrotu, 
najmä prostredníctvom miestnych ľudí. 
Sestry z prvej skupiny nemohli po svojom 
príchode v areáli kaštieľa ani len 
prenocovať. Obrátili sa preto na susedov, 
a tí ich veľkodušne prijali. Počas 
niekoľkých prvých dní im v troch rodinách 
poskytli ubytovanie a jedlo. Pomáhali im 
aj neskôr – na výzvu miestneho pána 
farára im nanosili zásoby dreva na 
kúrenie na zimu, prinášali im potraviny... 
Videli, že sestry sa nielen modlia, ale aj 
tvrdo pracujú. Postupne sa medzi 
sestrami a dedinou vytvoril veľmi srdečný 
vzťah...  
Organizáciou stavebných prác boli 
poverené prvé tri sestry: Sr. Vianea 
Hirjaková, Sr. Regina Takáčová a Sr. 
Nazária Koprdová. 1. januára 1970 prišli 
prví robotníci. Začalo sa dlhé obdobie 
stavebných a rekonštrukčných prác, 

ktoré trvali celých desať rokov. Stavebné 
práce boli ukončené v roku 1980.  
V ktorých rokoch bolo v charitnom 
domove najviac sestričiek, koľko ich 
bolo a aké mali povinnosti? Koľko je 
sestričiek v súčasnosti? 
V 80tych  a začiatkom 90tych rokov bolo 
v Cerovej najviac sestier – asi 187. Po 
Nežnej revolúcii mohli opäť pôsobiť 
medzi ľuďmi a rozvíjať apoštolát. V CHD 
sa konali duchovné cvičenia pre mládež, 
sestry vyučovali náboženstvo v Cerovej, 
v Trstíne, v Prievaloch a v Plaveckom 
Petri. Sr. Miriam Albertyová pracovala 
ako zubná lekárka v miestnej zubnej 
ambulancii.  Sr. Nazária pomáhala na 
fare, staršie sestry navštevovali chorých. 
Sestry zabezpečovali chod domu po 
ekonomickej a hospodárskej stránke 
a venovali sa duchovnému životu.  Po 
mnohých rokoch sa už mohli slobodne 
prijímať a formovať nové povolania. 
Svoju cestu rehoľného zasvätenia tu 
začalo vyše 120 našich sestier. 
V súčasnosti žije v Cerovej 40 sestier.  
V septembri ste mali  veľké oslavy 
50.výročia príchodu sestričiek na 
Cerovú. Ako oslavy prebiehali, akí 
hostia sa ich zúčastnili? 

Jubileum 50 rokov pôsobenia našich 
sestier v Cerovej sme spoločne oslávili 
7. septembra 2019. Na túto rodinnú 
slávnosť prišlo veľa sestier. Tejto 
slávnosti sa zúčastnil aj starosta obce 
Cerová Ing. Ján Čerešník, terajší aj 
minulí zamestnanci charity, zamestnanci 
SKCH v Bratislave, naši dobrodinci 
a priatelia. Súčasťou programu bola 
prezentácia, ktorou sme si pripomenuli 
polstoročnú históriu tohto vzácneho 
miesta. Ďakovnú svätú omšu slávil ako 
hlavný celebrant bratislavský arcibiskup 
Mons.   Stanislav   Zvolenský  s viacerými  
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prítomnými kňazmi. Nakoniec sme 
v radostnej a srdečnej atmosfére mali 
spoločný slávnostný obed. Podvečer sme  
privítali medzi nami na agapé všetkých 
ľudí z dediny, ktorí prejavili záujem 
s nami osláviť toto výročie.   
Môžete nám povedať niečo o sebe?  
Odkedy ste sestrou Svätého kríža, kde 
ste  pôsobili, odkedy ste na Cerovej 
a ako dlho ste predstavenou kláštora? 
A ako sa vám na Cerovej žije? 
Pochádzam z malej dedinky Ovčie pri 
Prešove. Do rehole som nastúpila v roku 
1971 do Opatovského Sokolca. Tam 
pracovali Sestry Svätého kríža v Ústave 
sociálnej starostlivosti pre postihnutú 
mládež. V roku 1973, keď sa politická 
situácia na Slovensku nanovo 
vyostrovala, odišla som do Čiech, kde 
pracovali tiež naše sestry v Domove 
dôchodcov. V Čechách som však 
neostala. V roku 1976  som sa  vrátila na  
 

 
Slovensko do Košíc. Všetku rehoľnú 
formáciu som absolvovala počas 
totalitných rokov. Do  roku 1990 som 
pracovala v zdravotníctve v rôznych 
slovenských nemocniciach ako tajná 
rehoľná sestra v civilnom oblečení.  Po 
páde totalitného režimu som nastúpila 
pracovať ako zdravotná sestra na I. 
internú kliniku v Bratislave už v rehoľnom 
rúchu. Na Cerovej pôsobím už šiesty rok. 
Toto miesto je pre mňa duchovnou 
oázou, miestom ticha a pokoja.   
Počuli sme rôzne správy o tom, že 
sestričky by v budúcnosti mali 
z Cerovej odísť a presťahovať sa na 
iné miesto. Môžete nám povedať, či sú 
tieto správy pravdivé a ako je to 
s vaším odchodom? 
Cerovský kaštieľ je vo vlastníctve 
Slovenskej katolíckej charity v Bratislave 
a slúži ako charitný domov pre staré 
a choré sestry v dôchodkovom veku.  
 

 
Mladé sestry pracujú v nemocniciach, 
v hospicoch, v školách, v materských 
škôlkach, na biskupských úradoch a na 
rôznych miestach po celom Slovensku.     
V súčasnosti  je už pre nás ekonomicky 
náročné a neefektívne udržiavať tieto 
budovy. Keďže nám štát po mnohých 
rokoch vrátil pôvodný kláštor  
v Podunajských Biskupiciach, 
v súčasnosti sa realizuje rekonštrukcia 
tohto kláštora. Presný čas odchodu však 
zatiaľ nevieme, lebo je závislý nielen od 
nás, ale aj od mnohých ďalších 
skutočností.  
 
Vážená sestrička predstavená, 
ďakujem vám veľmi pekne za 
rozhovor, prajem vám, aby sa vám vo 
vašom poslaní darilo a prajem vám aj 
všetkým sestričkám požehnané 
vianočné sviatky. 
Anna Michalicová

 

ZOPÁR ZAUJÍMAVOSTÍ ... 
 55 ROKOV V Červenom kríži 

6. februára 2019 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku 
ČSČK. Pri tejto príležitosti vyšiel v tlači článok pod názvom 
„V Červenom kríži je už 55 rokov!“  o našej rodáčke 
Veronike Kopúnkovej, ktorá práci v zdravotníctve a v ČK 

venovala celý svoj profesný život.    Vyberáme z neho:  
Veronika K svoju dobrovoľnícku prácu pre Červený kríž 
začala už ako mladá sestra v roku 1965.  Vzdelávala ľudí v 
oblasti hygieny, prvej pomoci a starostlivosti o dieťa. Pomoc 
iným ju napokon tak chytila za srdce, že jej zasvätila celý 
život.  Svoju činnosť vykonávala vo voľnom čase popri 
bežnom zamestnaní a zadarmo, no časom sa to zmenilo. 
Ako hovorí: „V tejto práci som sa našla a presvedčila sa, 
ako je dôležité darovanie krvi“. Keď  aj ju raz zradilo zdravie 
a v roku 1980 vážne ochorela, spomína, že ju zachránila  
darovaná krv,  Hoci ona sama po prekonaní vážnej choroby 
už nemohla krv darovať, organizovala pre darcov odberové 
autobusy. Ako zdravotná sestra pomáhala všade tam, kde 
nebol lekár.   
Do Červeného kríža prišla po roku 1984. Ako riaditeľka 
územného spolku Červeného kríža v Senici riešila 
množstvo projektov, pracovala na rôznych prípadoch. Za 

obetavosť a ľudský prístup bola  niekoľkokrát ocenená. V roku 2014 dostala aj vysoké štátne vyznamenanie - Medailu prezidenta 
SR.  Fotografia  z roku 1966 zachytáva Cerovčanov – darcov krvi, medzi nimi i organizátorku pani Kopúnkovú – tretia sprava v prvom 
rade. Cerovčania patrili dlhé roky k najaktívnejších darcom v okrese, viacerí z nich boli ocenení Jánskeho plaketami za darcovstvo.   
 

MODRÉ ZAČIATKY       V našej obci máme aj výnimočné výtvarné talenty, ktoré sa konečne v súčasnosti odhodlali verejne 

prezentovať svoju prácu.  
Keď sme v minulom roku  písali o výtvarníčkach z rodiny Konopových, 

vedeli sme najmä 
vďaka súťaži Výtvarná 
Senica i  o  ďalšej našej 
výtvarníčke  Monike 
Sabo, ktorá už 

niekoľko rokov žije 
v našej obci. Tešili sme 
sa, kedy nám ukáže 
svoju tvorbu aj doma. V 
apríli nám v obradnej 
sieni predstavila  svoje 
MODRÉ ZAČIATKY. 
Tak sa nazývala jej 
výstava, na ktorej sme 
mohli   spoznať  nielen  
jej prácu, ale i ju 

samotnú i jej rodinu. Výstavku otvorila kurátorka Božena Juríčková, 
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hudobný program pripravili deti pani Moniky Radka Pavlovčinová a Adam Pavlovčin. Sobášna miestnosť, kde sa výstava konala,  
praskala vo švíkoch. Prišli nielen Cerovčania, ale i veľa hostí z Jablonice a Senice.  

KRST KNIŽKY  (foto na predchádzajúcej strane) Začiatkom januára sa v našej knižnici konalo zaujímavé podujatie. Jeho aktérmi 

boli autorka  detskej knižky Seničanka Katarína Bačová a jej  ilustrátorka - naša  Miroslava Harnúšková  a tiež návštevníci, ktorí prišli 
túto knihu pokrstiť. Krst bol zároveň aj príležitosťou bližšie sa zoznámiť s obomi autorkami. Veľmi sa tešíme, kedy nás opäť potešia 
svojou tvorbou.                                                                                          
ĎAKUJEME 
 

MÁME SVOJE REPREZENTAČNÉ PREDMETY      Mnohí z nás si mohli v tomto 

roku kúpiť nové reprezentačné predmety s námetmi našej obce. Máme hrnčeky s 3 motívmi,  
magnetky s 2 motívmi, tašky aj pohľadnice, klasické papierové aj magnetické.  Na ich príprave 
sa podieľalo viacero našich šikovných občanov,  ktorí poskytli námety – medzi nimi Kristína 
Krúžková -  jej  fotografie  nájdete na hrnčeku a magnetke, takisto ako aj „jej“ rozbežskú 
rozhľadňu. Na ďalšom hrnčeku je použitý záber od Andreja Harnúška, jeho fotografie sú aj na  
pohľadniciach. Svoje námety poskytol aj  Richard Keračík.  Tieto predmety sú k dispozícii na 
OcÚ aj v predajniach našich podnikateľov.   Na propagácii našej obce sa podieľal   aj Rastislav 
Fiala, tohtoročný absolvent II. cyklu výtvarného odboru ZUŠ Senica, ktorý si v svojej 
absolventskej práci zvolil tému Pamiatky v Cerovej. Jeho výtvarné námety obec využila 
i počas osláv výročia Lieskového.  Našu ponuku chceme naďalej rozširovať.  Ak máte 
zaujímavé zábery z našej obce, videá, alebo výtvarné a iné námety,  môžete nám ich naďalej 
posielať. Privítame najmä námety na propagáciu na internete. Všetkým ďakujeme.  

Súťažili u nás siláci z 3 krajín     

15. júna sa v škole v pohárovej súťaži  
v tzv. mŕtvom ťahu – súťaži v silovom trojboji zišlo 53 pretekárov. Súťažili v 4 
ženských a 7 mužských  kategóriách  od dorastencov a dorasteniek až po ženy 
a mužov seniorov. Súťaž bola súčasťou CEDRON CUPu 2019, ktorú organizuje 
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja. Cerovská súťaž sa 
konala pod záštitou PWL-klubu Svätoplukovo a našej školy.   Najstarším 
účastníkom bol 71 ročný silák z Bánoviec a v najmladšej  kategórii súťažili aj  
16-roční dorastenci a dorastenky. Našu obec úspešne reprezentoval náš učiteľ 
Mgr. Radovan Rak. Zabezpečoval organizáciu podujatia a zároveň súťažil vo 
svojej kategórii  M1, kde  získal zlatú 
medailu.  (Súťaží  za Powerlifting Club 
Svätoplukovo.) 

 
NEZIŠTNÁ POMOC pri záchrane pamätných tabúľ   Tento rok sa nám podarilo 

vďaka nezištnej a bezplatnej pomoci rodiny majstra kamenára pána Kvetana rekonštruovať veľmi 
cenné pamätné tabule obetiam 1. svetovej vojny. Tieto boli od roku 1926, keď ich dalo vyrobiť  
Potravné a úverné družstvo v Cerovej – Lieskovom, osadené v našom kostole. Hoci boli súčasťou 
interiéru, boli pri zemetraseniach a následných opravách kostola poškodené.  Pánovi Kvetanovi 
sa ich podarilo obnoviť tak, že poškodené časti nie sú skoro vôbec viditeľné. Je zaujímavé, že pri 
úpravách pracoval ručne a  používal pôvodné materiály. Naše pamätné tabule vďaka nemu 
nestratili nič zo svojej historickej hodnoty – morálnej i materiálnej. V budúcnosti chce obec za jeho 
pomoci opraviť hlavné kríže na oboch cintorínoch. Pamätné tabule sú   osadené na dome smútku 
a prístupné všetkým návštevníkom. 
 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 
 

VÍTAME MEDZI NAMI:  

 Marek Holásek,  Tamara Gernátová,   Alex Kúra,   Miroslav Šrabák,   Lukáš Ráček,   Dávid Jankovič,   Ester Jankovičová,  
Karolína Šedivá,  Matúš Jurkovič 

OPUSTILI NÁS 

Anežka Nemcová, Helena Nerušilová, Jolana Danková, Ján Holásek, Jozef Jánošík (DSS), Margita Obúlaná,  Marie Hološková, 
Vendelín Váverka, Mária Michalicová, Milan Štefko (DSS), Helena Dřímalová, Ing. Elena Morrisová, Ján Baláž (DSS,)             

Anton Zvolenský (DSS), Ľuboš Zona  
SPOMÍNAME   na  našich rodákov a občanov -  Lýdia Turbeková, Emília Masárová,  Brigita Harnúšková, Alojz Funka 

 

POVEDALI SI „ÁNO“ 

Martin Karel a Adriana Ščepková,             Tomáš Bugáň  a  Marcela Černáčková,              Maroš Čatloš  a  Barbora Drozdová, 
René Valachovič  a  Michaela Sendžová,     Ing. Ladislav Kuba  a  Lenka Hajduková,  Róbert Koleňák  a Gabriela Sýkorová, 

Eduard Piešťanský a Martina Markovičová   

 

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


