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Vážení čitatelia,  
rok uplynul ako voda a sú tu Vianoce. S nimi znova prichádzajú  
vaše Ceroviny. Tak, ako obvykle vás chcú potešiť, vyburcovať, 
ale najmä informovať  o  mnohých veciach, udalostiach, 
úspechoch či neúspechoch nás – Cerovčanov. V našich 
pravidelných rubrikách sa vám snažíme predstaviť život v našej 
obci tak, ako ho vidia nielen naši redaktori, ale i mnohí z vás. 
Už v minulom roku sme sa pokúsili zisťovať vaše názory, 
nápady, kritiku. Aj teraz vám Ceroviny prinesú  zaujímavé 
stanoviská   a  návrhy,   oboznámia   vás  s   činnosťou   našich  

 
inštitúcií a organizácií a možno vám prinesú i nové podnety pre 
váš život. Aj keď sa zdá, že mnohé veci sa rok čo rok opakujú, 
nie je to tak. Vždy sa dá nájsť niečo, čo nás obohatí, poteší 
a možno aj naštve tak, že niečo urobíme.  
Tak poďme čítať, preto noviny vyrábame.   
P.S. Veľmi sa potešíme akýmkoľvek názorom. Len si ich 
nenechajte pre seba.  Vopred ďakujeme.  
Vaša redakcia – členovia školskej a kultúrnej  komisie. 
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FINANCIE, PRÁCE, STAVBY A ÚDRŽBA OBCE – UDALOSTI, PODUJATIA 
Obec v roku 2017 financovala tieto práce a materiál: 

Garáž pri hasičskej zbrojnici -  73 489 eur – Kultúrny dom I. etapa prác – 
69 980 eur, hodnota diela vyše 80 tis. – niektoré práce vykonal obecný 
úrad – oprava a údržba školy a školských zariadení – 9 000 eur – 
príspevok na rekonštrukciu  kostola – 5 000 eur, záchrana hradu 
Korlátko – 3 000 eur.  
Podané projekty a žiadosti na príspevok: Ministerstvo kultúry – 

obnova hradu Korlátko, Ministerstvo financií – rekonštrukcia KD, 
Ministerstvo vnútra – hasičská zbrojnica, v príprave zriadenie 
kamerového systému v obci, EUROFONDY – Jazyková učebňa 
v základnej škole.  
Z činnosti obce a obecného úradu:  
Január Rok 2017 začínal v našej obci vskutku netradične. 10. januára sa 

starosta vzdal svojho mandátu. Jeho prácu a všetku zodpovednosť za 
chod obce prevzal zástupca Ing. Ján Čerešník.  
Február Mesiac patril tradične fašiangovým oslavám. Deti sa vyšantili na 

detskom karnevale a rodičia sa zabávali na Plese rodičov a priateľov 
školy. 
Marec  Obecná knižnica a škola pripravili podujatia k Mesiacu knihy. 
Apríl  Počas veľkonočných sviatkov sa v škole nezaháľalo, za finančnej 

podpory obce sa opravovala budova školskej kuchyne /išlo o 1. etapu/. 
V posledný aprílový deň sa naši hasiči postarali o stavanie mája. 
Prítomným na počúvanie hrala hudba a o občerstvenie sa postarali 
miestni dôchodcovia.   
Máj  Tak ako každý rok pripravili deti  materskej a  základnej školy 

krásny program pre svoje mamičky a babičky.  Prítomným sa prihovoril 
i zástupca obce a všetky mamičky a babičky dostali krásny kvet.  
Jún Celý mesiac sme venovali deťom. Učitelia i rodičia pre ne pripravili 

celý rad pekných podujatí. Škola po druhýkrát pripravila Školský juniáles, 
ktorý bol ukážkou činnosti školy i rozlúčkou so školským rokom. Deti sa 
prezentovali pestrým programom. Veľký úspech mala slávnostná 
vernisáž, kde ukázali svoj umelecký talent  naši výtvarníci. Súčasťou 
podujatia bola aj Retro výstavka na chodbe školy. 
Priaznivci športu si prišli na svoje na tradičnom derby zápase – Cerová 
proti Lieskovému. Na hasičskej stanici začala výstavba garáže pre 
hasičskú techniku. Stavebným ruchom začal žiť aj kostol. 
Júl  5. júla sa veriaci stretli na Lieskovom pri zvonici a spoločne oslávili 

Cyrilo-metodský deň. Slávnostnú atmosféru umocnila účasť nášho 
rodáka Ondreja Slávika na celebrovaní svätej omše a spev gospelovej 
mládežníckej skupiny z Holíča. 
15. júla mali sviatok športoví nadšenci. Na miestnom futbalovom ihrisku 
sa konal každoročný futbalový turnaj s večernou zábavou. 

Na Korlátku pokračovali práce na záchrane hradu -  
trvali dva mesiace. Obec začala s rekonštrukciou  
kultúrneho domu, prebiehali rozsiahle opravy interiéru 
August V areáli školy sa rozozvučali hasičské sirény 

pri príležitosti 1. ročníka hasičskej retrosúťaže 
s historickou technikou.  
Prázdninové obdobie v škole bolo v znamení  II. 
etapy rekonštrukcie kuchyne a jedálne.  
September 9. septembra sa v areáli školy konalo 2. 

zo série stretnutí našich občanov – tento raz to bolo  
Stretnutie s folklórom. Bližšie píšeme na inom mieste.  
Október 14.októbra sme v obci volili nového starostu. 

Vo volebnom dueli sa stretli pani Erika Juričkovičová, 
ktorá získala 158 hlasov  a Ing. Ján Čerešník, za 
ktorého hlasovalo 388 voličov. 
Na hasičskej stanici bola dokončená garáž. Hasičská 
technika, ktorá bola dovtedy parkovaná v areáli 
skládky, sa mohla premiestniť do vyhovujúcich 
priestorov.  

Mesiac úcty k starším sme oslávili 27. októbra vo 
vynovenom kultúrnom dome. Deti materskej 
a základnej školy sa prezentovali pestrým program, 
ktorý bol doplnený vystúpením detského folklórneho 
súboru z  Brezovej a  spevom dôchodcov 
z Plaveckého Petra. Išlo o prvé verejné kultúrne 
podujatie po ukončení rekonštrukcie interiéru 
kultúrneho domu. V tomto mesiaci sa na úrade začali 
vydávať jódové profylaktiká. 
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November   November sa začal lampiónovým sprievodom. 4. novembra 

sme si volili zástupcov a predsedu  do vyšších územných celkov.  
V budove materskej školy bol uzavretý vestibul, ktorý chráni našich 
najmenších pred chladom a hlukom.  
25. novembra na obecný úrad zavítali občania a rodáci, ktorí v tomto 
roku oslávili 60 a 65 rokov – FOTO dole 
December     2. decembra sme v obradnej miestnosti privítali 50-ročných  

jubilantov. 7. decembra sa na obecnom úrade 
prvýkrát stretli  naši najstarší občania - 80, 85 a viac-
roční jubilanti.  
10. december patril 4. Vianočnej tržnici. Naši 
najmenší ukázali, čo sa už v škôlke naučili a dospelí 
mohli  zakúpením rôznych výrobkov a cukroviniek 
prispieť na vybavenie škôlky.

      
 

ZAUJÍMA NÁS                      SPÝTALI SME S 
 

Podobne ako v minulom roku sme sa 
usilovali zistiť náladu v našej obci. Do 
schránok sme rozposlali anketu s týmito 
otázkami:  
1. Čo považujete za najdôležitejšie, čo 
by mala naša obec čo najskôr vyriešiť.  
2.  Ako hodnotíte činnosť obce – čo 
pozitívne resp. negatívne sa u nás deje.  
3. Aké sú vaše návrhy na využitie bývalej 
budovy materskej školy. 

Žiaľ, naše očakávania o zapojenosti 
našich občanov do diskusie  sa 
nenaplnili. Viaceré názory zúčastnených 
sa však opakujú a tak napriek malej 
účasti  možno konštatovať, že 
reprezentujú mienku veľkej časti obce. 

  K prvej otázke: občania považujú za 
dôležité:  opravu, čistenie  a údržbu ciest 
a chodníkov, po ktorých dennodenne 
chodia a  jazdia – v zime urgentne 
reagovať na kalamitu, aby sa nestávalo, 
že nie je možné ísť do práce, k lekárovi. 
Cestnú situáciu treba riešiť aj v  ulici 
Podháj, kde je prístup ku škole. 
Neúnosná je i kamiónová doprava cez 
obec. Pozornosť treba venovať i údržbe 
jarkov, čisteniu ulíc od blata 
a zamedzovaniu vzniku čiernych 
skládok, ktoré nielen špatia obec, ale 
škodia prírode a životnému prostrediu.  
Ďalšie návrhy sa týkajú vybu-
dovania     kanalizácie,  zavedenia kame- 
 

 
rového systému v  obci. Samozrejme i 
riešenia situácie našich dôchodcov – 
pritom nejde iba o domov dôchodcov.  
Veľa občanov pripomienkuje stav 
autobusovej zastávky v Cerovej – najmä 
vytvorenie závetria pre čakajúcich 
a parkovisko s tržnicou.  Nutne treba 
riešiť odpady – zber triedeného odpadu, 
zberný dvor, kontajnery na cintorínoch.   
Nutná je i rekonštrukcia Domu smútku. 
(K týmto otázkam pozri  nižšie rozhovor 
so starostom.) 

Pri hodnotení činnosti obce – za 
pozitívne občania považujú  aktivity 
v obci, prácu obecného úradu a najmä 
rekonštrukciu KD.  

Nedostatky súvisia s 1.otázkou – 
občania sa priamo obracajú na starostu - 
„starosta je starosta, aby sa staral, mal 
by viac chodiť po obci pešo.., je to lepšie, 
ale ukáže čas.. držíme palce“. Týkajú sa 
i  správania samotných Cerovčanov, 
najmä konzumácie alkoholu na 
verejnosti. 

Návrhy na využitie bývalej škôlky sú 
rôznorodé. Najviac otázok sa týka, 
samozrejme, umiestnenia domova 
dôchodcov – resp. stacionáru. Prípravné 
práce, ktoré sa v ostatnom období na 
budove realizovali, ukázali na viaceré 
nedostatky v jeho prerábke na domov 
pre dôchodcov. V prvom rade   je budova  

 
 
malá a zle vyriešená, čo by si 
vyžadovalo generálnu prestavbu. Obec 
pri riešení domova hľadá iné možnosti 
v obci – jeho umiestnenie v iných 
priestoroch alebo vybudovanie novej 
budovy. Pretože v súčasnosti prebiehajú 
určité rokovania, nie je možné podať 
spoľahlivú informáciu – viac sa 
v budúcom roku dozviete na webových 
stránkach obce.  
Viacerí občania navrhujú, aby sa v týchto 
priestoroch  vybudovali klubovne pre 
dôchodcov, mládež – napr. fitnes, stolný 
tenis, krúžky – najmä divadelný,  
prípadne malé múzeum obce. Iní 
preferujú prebudovanie na byty pre 
mladých. Tiež napríklad priestory pre 
služby – kaderníctvo, pedikúra  (pozn. 
redakcie - nová kozmetika bude otvorená 
v budove OcÚ), kvetinárstvo, nejaká 
výrobňa, kde by sa mohli zamestnať 
občania z obce. Alternatívnym návrhom  
je i budovu zbúrať a postaviť tu bytovku 
s detským ihriskom.  
Všetky tieto podnety a  pripomienky  
predkladáme nášmu starostovi 
a obecnému zastupiteľstvu. O možných 
riešeniach a záveroch vás budeme 
informovať  na stránke obce, sledujte 
preto www.obeccerova.sk

SPÝTALI SME SA                                    nášho starostu 
Niekoľko otázok pre nášho starostu 
Ing. Jána Čerešníka 
 
Pán starosta, máte za sebou necelý 
rok zastupovania  a  starostovania. 
Bolo to určite hektické obdobie. Čo by 
ste chceli povedať občanom o vašej 
práci a činnosti obce?  

Keď som v  januári začal zastupovať 
starostu obce, musel som si hneď zo 
začiatku naštudovať veľa právnych 
predpisov a  praktické veci riešiť 
takpovediac na behu. Dobrými 
pomocníkmi a podporou mi boli poslanci 

a mnohí  občania z obce. Prvou vážnou 
záležitosťou bolo riešenie organizácie 
úradu. Bolo dôležité, pretože najmä 
v ostatných rokoch sa prejavovala 
nespokojnosť s tým, ako úrad  pracuje 
pre občanov obce. Mnohé negatívne 
odozvy na to, ako som situáciu riešil,  sa 
žiaľ nezakladali na pravde, ale i tak  
spôsobili nedorozumenia v obci. Čo mne 
osobne bolo aj ľúto,  ale s odstupom 
času viem, že tieto kroky boli správne. 
V súčasnosti na úrade pracuje 5 
zamestnancov. Z  toho 3 pracovníčky v  
administratíve a 2 technicko-hospodárski 

pracovníci. Následne sme riešili akútne 
veci,  napr. stav kultúrneho domu, 
rozbehnutý projekt výstavby garáže pri 
hasičskej zbrojnici, opravy komunikácií, 
osvetlenia a  obecného rozhlasu. 
Spoločne s vedením skládky  záležitosti 
súvisiace s odpadom na skládke. 
Z minulého obdobia nás počkalo aj 
riešenie odstránenia nebezpečne 
umiestnených stromov, čo ma tiež veľmi 
mrzelo. A, samozrejme,  veľa iných  
menších či väčších záležitostí. V časti 
nad Hájom bol vybudovaný  vykrývač 
mobilného signálu, ktorý je už 

http://www.obeccerova.sk/


3  Ceroviny 2017 www.obeccerova.sk 
momentálne funkčný – zlepšil  kvalitu 
signálu. Bude sa budovať ešte jeden na 
budove školy.  Popri tom sme 
organizovali rôzne kultúrno-spoločenské 
podujatia. Za necelý rok toho bolo veľmi 
veľa, nedá sa spomenúť všetko, ale 
verím, že budem, resp. budeme my 
všetci pokračovať v nastavenom trende 
rozvoja našej obce. 
 
Spomenuli ste rekonštrukciu 
kultúrneho domu. Ako teda dnes 
vyzerá náš kulturák?  

Naša kultúrna ustanovizeň bola 
v nevyhovujúcom stave. Úpravy, ktoré sa 
robili v ostatných rokoch, neriešili 
zásadné nedostatky – kanalizáciu, 
rozvody elektriny, zle fungujúce kúrenie, 
nasiaknuté a plesnivé steny a podlahy. 
Rekonštrukcia prebiehala pomerne 
rýchlo, trvala necelé 4 mesiace (júl-
október). Treba povedať,  že táto 
rekonštrukcia bola len I.etapou. Čo sa 
teda podarilo: stavebné úpravy, sanácia 
stien a podláh, osadenie novej žumpy 
a prebudovanie celkovej kanalizácie, 
vybudovanie nových WC, nové rozvody 
vody, ústredné vykurovanie pomocou 
kondenzačného plynového kotla aj so 
zásobníkom na teplú vodu, výmena 
interiérových zárubní a  dverí, 
vybudovanie nových podláh, výmena 
elektrických rozvodov – viď FOTO 
a  osvetlenia, opravy stien a vymaľovanie 
celej budovy. V  neposlednom rade 
nákup vybavenia do príručnej kuchynky 
(kuchynská stena, stoly, drez, veľká 
chladnička a vybavenie inventárom ako 
taniere, poháriky, príbory a pod. pre cca. 
100 osôb). Bolo zakúpené  ozvučenie na 
rôzne kultúrne podujatia, ktoré sa dá 
použiť aj mimo kultúrneho domu. Som si 
vedomý, že niektoré časti nie sú „tip-top“. 
Vzhľadom na to, že budova má viac ako 
60 rokov a je pre súčasnosť nevhodne 
dispozične riešená, nič extra s ňou robiť 
nemôžeme. V roku 2018 nás čaká ešte 
II.etapa rekonštrukcie. Chceli by sme 
realizovať opravu tanečného parketu, 
nákup stolov a stoličiek, pretože toto 
vybavenie je rôznorodé a  v zlom stave. 
Tiež, ak  to bude možné, aj  výmenu 
veľkých vchodových dverí, lebo aj tieto 
prestávajú plniť svoju funkciu. 
Samozrejme, je toho ešte viacej, čo by 
sa dalo realizovať. Verím, že  postupne 

sa náš „kulturák“ stane dôstojným 
a reprezentačným stánkom našej obce. 
V minuloročnej ankete veľa občanov 
pripomienkovalo systém zberu 
triedeného odpadu. Pripravuje sa 
zmena? 

Áno, spoločne so spoločnosťou,  ktorá 
sa venuje tomuto zberu, máme 
rozpracovaný projekt. Ak  všetky 
rokovania v prvej polovici budúceho roku  
dopadnú dobre, spustíme nový systém.  
Navrhovaná zmena spočíva v kombinácii  
zberu a to nasledovne: zrušia sa veľké 
kontajnery rozmiestnené v obci – tj. 
farebné  kontajnery na triedený zber - 
plasty, kovy, tetrapaky a papier a  tieto 
komodity sa budú zberať  vrecovým 
systémom po domácnostiach. Zostane 
len kontajner na sklo. Veľké kontajnery 
však musia zostať napr.  v škole príp. pri 
bytových domoch, pretože tam nie je 
možné zaviesť vrecový systém zberu. 
Všetko,  ako často a akým systémom sa 
bude riešiť zber triedeného odpadu,  je 
momentálne v  štádiu rokovania 
a nastavenia systému. Výhodou tohto 
kombinovaného zberu triedeného 
odpadu je, že  zmizne neporiadok okolo 
jestvujúcich kontajnerov a tieto miesta 
nebudú vyzerať ako divoké skládky. 
 
Občania očakávajú aj vyriešenie 
parkovania či  priestorov pre tržnicu  
pri autobusovej zastávke v Cerovej 
a  vybudovanie závetria pre 
čakajúcich cestujúcich.  

Čo sa týka riešenia parkovania, máme 
spracovaný projekt výstavby plochy na 
parkovanie spolu s  trhoviskom na 
pozemku nad autobusovou stanicou. 
Z tohto miesta bude tiež vybudovaný 
chodník smerom k domu smútku, resp. 
kostolu. Kapacita plochy na parkovanie 
je cca  40 osobných vozidiel. Táto plocha 
by mala vyriešiť problém s parkovaním 
vozidiel hlavne pre školu, zdravotné 
stredisko a kostol, príp. iné podujatia. 
Popri tomto by sme chceli čiastočne 
rekonštruovať časť autobusovej stanice. 
 
Máte iste veľa ďalších plánov, ktoré 
ste zverejnili ešte pred voľbami. 
Zmenilo sa na nich niečo? A najmä, 
čo budete stíhať v takom krátkom 
období, veď o rok nás znova čakajú 

ďalšie – tento raz riadne komunálne 
voľby.  

Je to skutočne tak. Rok je z hľadiska 
naplnenia cieľov veľmi krátke obdobie. 
Plány, ktoré som si vytýčil v predvolebnej 
kampani, chcem však naplňovať. 
Povedať teraz, že naplním všetky svoje 
plány, je predčasné, ale určite sa o to 
budem snažiť,  ako to len bude možné. 
V tomto smere som rád, že sa môžem 
oprieť o podporu poslancov OZ a aj 
iných občanov. Ako priority som si 
stanovil:  vyriešenie stacionáru, resp. 
domova dôchodcov, dokončenie 
rekonštrukcie KD, rekonštrukciu časti 
domu smútku, vybudovanie kamerového 
systému v obci, vybudovanie osvetlenia 
na cintorínoch a už spomínanú výstavbu 
plochy na parkovanie nad autobusovou 
zastávkou. Nechcem zabudnúť ani na 
Rozbehy, kde plánujeme čiastočnú 
rekonštrukciu domu kultúry a to opravu 
strechy a  opravu elektroinštalácie 
a osvetlenia. Tiež veľmi významným 
krokom v roku 2018 bude kúpa časti 
parku (spodná časť od cesty smerom 
dolu) zo súkromných rúk a hľadanie 
prostriedkov na revitalizáciu a obnovu 
tohto krásneho historického parku, aby 
sa mohol stať významnou 
reprezentačnou časťou našej obce. Popri 
tomto sme začali konať vo veciach  
vybudovania kanalizácie, štúdie 
inžinierskych sietí v časti Hoštáky – 
oboje zatiaľ  len v projektovej fáze. 
Momentálne začíname prieskum 
ohľadom výstavby nájomných obecných 
bytov, ktorých výstavbu plánujeme  
v roku 2019. Samozrejme, chceme  ďalej 
pokračovať v  rôznych tradičných 
podujatiach a  takisto riešiť ďalšie 
problémy,  ktoré prinesie „život“. 
Ďakujeme   za  rozhovor a želáme veľa 
úspechov v práci. 

Zhovárala sa Božena Malichová 

INFORMUJEME 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE        náplň práce zamestnancov obecného úradu
Pracovníci obecného úradu:  
Eva Hološková -  účtovníctvo, mzdy, personalistika, dotácie, 

inventarizácia majetku, tvorba rozpočtu,  matrika, ohlasovňa 
pobytu 
Mgr. Lenka Masaryková – sociálna oblasť, životné prostredie, 

inventarizácia skladu CO, organizácia kultúrno-spoločenských 
podujatí, v roku 2018 preberie funkciu matrikárky 
Mgr. Mária Sukupčáková – sekretariát, registratúra, správa 

daní a poplatkov, stavebná  agenda, register adries, odpadové 
hospodárstvo, správa cintorína, pokladňa, hospodárska 
mobilizácia – EPSIS JISHM. Od roku 2018 bude plniť funkciu 
zástupkyne matrikárky.                                            

Všetky pracovníčky overujú podpisy a listiny, vydávajú 
rybárske lístky a poskytuj nové služby IOMO - Integrované 
obslužné miesto občana, ktoré občanom uľahčí 
vybavovanie úradných záležitostí. Ponúka prístup 
k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom 
mieste. Na úrade vybavíte: výpis/odpis z registra trestov, 
výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra. 
Ďalší zamestnanci: Patrik Fukna – hospodár obce, Stanislav 
Ondruš – údržbár 
Obec má nového kronikára – je ním študent histórie 
Richard Keračík.
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ŠKOLSKÁ A KULTÚRNA KOMISIA INFORMUJE       reagujeme a odpovedáme na vaše otázky 
Mnohé vaše pripomienky a návrhy vo vlaňajšom prieskume našli reálnu odozvu a časť z nich sa podarilo realizovať v pomerne 
krátkom časovom úseku. Týka sa to najmä rekonštrukcie KD - viď rozhovor so starostom.  I dôchodcovia majú svoje priestory – aj 
keď nie celkom vyhovujúce a vyššiu podporu zo strany obce a sponzorov. S mládežníckymi aktivitami je to však horšie. Ponuka 
školy na športovanie sa využíva v menšej miere, ako sme čakali. Čo sa týka diskoték, je to viac v kompetencii organizácií ale 
najmä podnikateľov. Samozrejme, chýba priestor pre realizáciu záujmov – klubovňa, herňa, či posilňovňa a čoraz častejšie 
spomínaná cyklotrasa. Obec návrhy nezahodila, pracuje sa na ich realizácii.  Športový areál FK zobrali do rúk samotní futbalisti 
a ich fanúšikovia. Základné podmienky na šport by teda boli. Kde sú ľudia? Vlani mnohí občania pripomienkovali kultúrno-
spoločenské podujatia – niektorí sa  domnievali, že máme celkove málo a majú slabú úroveň. Skôr je problém na opačnej strane. 
Veľká časť ľudí v našej obci na podobné podujatia vôbec nechodí. Veľmi nás to mrzí, pretože i teraz sa nám podarilo zorganizovať 
kvalitné podujatia, na ktorých sa podieľali nielen členovia komisie, starosta, či zamestnanci OcÚ, ale i mnohí ďalší zanietenci 
z radov hasičov, dôchodcov, rodičov detí v škole, športovcov a aktívnych občanov.   
Sme radi, že sa nám vydaril  zámer, ako dôstojne osláviť Cyrilo-metodský deň. V spolupráci s farskou radou dostal duchovný 
i spoločenský rozmer. K slávnostnému rázu prispel aj kultúrny program.   
Pred dvomi rokmi podala naša komisia návrh, aby sa v obci každoročne konali stretnutia všetkých našich občanov, rodákov 
i návštevníkov z okolia. Začali sme veľkým podujatím – Stretnutím s históriou a chceli sme naň nadviazať tohtoročným Stretnutím 
s folklórom – podrobnejšie o podujatí ďalej.  V areáli školy, ktorá je prístupná zo všetkých strán obce a poskytuje dobré podmienky 
na konanie takýchto podujatí sa prezentovali hodnotné a v zahraničí oceňované folklórne skupiny. Čo najviac chýbalo, boli 
Cerovčania.  Potešilo nás, že prišli fanúšikovia folklóru z okolia, od Trnavy či z Moravy. Páčilo sa im a čudovali sa, že nie je 
vstupné.  
Neberieme to, našťastie tak, že sa vzdávame. Podujatia chceme robiť práve pre vás – pre nás všetkých. Veď, kto príde, určite 
neobanuje. 
Návrh  programu kultúrnych a športových podujatí na rok 2018.  Dátumy sú orientačné, môžu sa počas roka meniť, 
prispôsobovať okolnostiam a počasiu. Prosíme o vaše nápady a pripomienky.  Vopred za ne ďakujeme. 

Január  Detský karneval  a Ples rodičov a priateľov školy - RZ 
30.04.- Stavanie mája – obec, DHZ, ZŠ s MŠ  a JDS 
Máj -  Deň matiek - OÚ a ZŠ s MŠ 
01.06. - Deň detí – ZŠ s MŠ  a FK 
Jún - Juniáles – ZŠ s MŠ 
Júl - Futbalové stretnutie Cerová – Lieskové a športové podujatia 
pre všetkých členov rodiny,  Tradičný futbalový turnaj a tanečná 
zábava - FK 

05 07.- Cyrilo-metodský deň -  obec a Farská rada 
30.09.- Stretnutie občanov a hodová veselica - obec  
Október - Deň úcty k starším - OÚ a ZŠ s MŠ 
December – Vianočná tržnica Slniečka  
Predvianočné stretnutie občanov - obec 
September a november: stretnutie jubilantov  - OÚ 

 

POZÝVAME VÁS 

Tešíme sa, že mnohí z nás si prídu zavinšovať aj v predvečer Štedrého dňa v sobotu 23. decembra 
pred obecný úrad. Na všetkých tu čaká občerstvenie a živá hudba. 

Zároveň Vás pozývame 6. januára 2018 do nášho kostola na vystúpenie speváckeho zboru 
CANTILENA zo Senice 

RZ pri ZŠ s MŠ Cerová pozýva všetkých rodičov a priateľov školy na detský karneval a PLES 
netradične už dňa 20. januára 2018 do telocvične školy. 

                                                 Bližšie informácie https://zscerova.edupage.org 

ZO ŽIVOTA V OBCI 

STRETNUTIE OBČANOV, RODÁKOV A PRIATEĽOV OBCE – Stretnutie s folklórom 
9. septembra, podľa priania dovolenkárov a „objednávky počasia“ čakal vyzdobený areál školy na 
návštevníkov, ktorí sa prídu potešiť alebo oboznámiť s folklórom. Už prvé vystúpenie UFS 
Trnafčan z Trnavy ukázalo, že náš folklór má čo povedať. Zahrali, zas  pievali a zatancovali, škoda, 
že museli odísť na Trnavský jarmok. Boli sme radi, že k nám prišli, veď ich diár je celý rok plný.  
Potom sa na pódiu striedali dychová hudba Záhorienka a FS Kuklovjané, dokonca u nás slávili aj 
výročie. Najmä deti potešilo pásmo rodiny Hlbockej z Piešťan – FOTO, ktorá prezentuje zvyky, 
piesne a hudbu našich predkov. Všetky tri súbory predviedli vynikajúce výkony a vytvorili výbornú 
atmosféru, ktorá pretrvala až do večera. K dobrej nálade určite prispelo aj občerstvenie, ktoré 
zaistila Drevenica a JM Vinárstvo Doľany.  Podujatie sa vydarilo, i keď organizátori očakávali väčší 
záujem najmä Cerovčanov.  Podujatie spestrila výstava „Ze starých časú“. Starší si mohli 
zaspomínať na mnohé dnes už zabudnuté predmety, slová a výrazy a  deti vyskúšali hádať, čo 
znamenajú.  

 
 
Cerovský kostol sa stal ešte krajším a útulnejším   

Cerovský kostol prešiel počas svojej existencie viacerými úpravami. Je to 
samozrejmé, veď existuje vyše 200 rokov.  V ostatných rokoch sa 
venovala starostlivosť najmä interiéru kostola. Po renovácii  stien 
a vymaľovaní kostola bola pred novým správcom farnosti i farníkmi úloha, 
či dotvoriť z estetickej stránky interiér kostola kobercom, alebo urobiť 
nové kúrenie. Nebolo jednoduché prijať jedno či druhé riešenie, pretože 
koberce boli finančne náročné, ale neriešili chlad počas zimy a inštalácia 
kúrenia spôsobovala obavy, že sa zničia novovymaľované steny.  Po 
spoločnom uvážení nakoniec bolo rozhodnuté. Začali sa práce na 
montáži podlahového kúrenia. Plynová prípojka a  veľa prác bolo 
realizovaných svojpomocne, vďaka ochotným farníkom. Financie poskytli  
darcovia z Cerovej, ale aj rodáci, ktorí tu už nebývajú.  Veľkou pomocou 
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bol aj príspevok z Obecného úradu vo výške 5 000 eur, za ktorý 
bola kúpená dlažba. Celkové náklady aj s príspevkom boli 
25 000 eur.  Úprimná vďaka všetkým, ktorí sa finančne, 
materiálne, modlitbami a ochotou zaslúžili o to, že máme 
v kostole teplo, príjemný, útulný a dôstojný interiér na  slávenie 
bohoslužieb. Zvlášť treba poďakovať dôstojnému pánovi ThLic. 
Jozefovi Matisovi, SVD za jeho neúnavnú trpezlivosť pri 
vybavovaní projektovej a úradnej dokumentácie, nákupe 
materiálu, práci i povzbudzovaniu, aby bol projekt úspešne 
zrealizovaný . Silvia Gažová, členka FER 
 
KRÁTKO Z HISTÓRIE Možno neviete, že až do 18. storočia 

boli naše obce bez kostola. Podľa zápisov kánonických vizitácií 
– návštev farností a ich filiálok, ktoré uskutočňoval šaštínsky 
archidiakonát,  sa bohoslužby uskutočňovali  v kostoloch v 
Jablonici a Prievaloch. V roku 1632 mala Cerová zvonicu 
s jedným zvonom na miestnom cintoríne –– na mieste, kde je 
dnes  postavený nový kostol – cintorín bol za ním. V roku 1756 tu začali stavať kaplnku Všetkých Svätých anjelov, ktorá sa stala 
predchodkyňou terajšieho kostola. Podľa záznamov  bola dostatočne priestranná pre veriacich z obce. Bola to klenutá stavba 
postavená z trvácich materiálov so šindľovou strechou, bez chóra,  oltár bol bez plachiet. Jej výstavbu schválil vikariát a zemepán – 
v tom čase grófka Júlia Otlíková. Stavbu dokončili nasledujúci rok. Obec si na jej výstavbu požičala 214 zlatých. Prevádzka sa 
hradila z výnosu 2 rolí s výmerou 3 skalické merice a z poplatku za zvonenie. Omše sa tu konali na výročie patrónov a pri 
pohreboch – okolo bol cintorín. Na Lieskovom  sa bohoslužby konali v zámockej kaplnke Sv.Jozefa. Spomína sa i malá Kaplnka 
v Rozbehoch – 1756, bohoslužby sa v nej nekonali.  
Keď bola v roku 1787 zriadená samostatná farnosť – tzv. matkocirkev v Cerovej, kde boli  Lieskové a Rozbehy  filiálkami, začala sa 
príprava na výstavbu kostola.  Samotná výstavba trvala 2 roky. Slávnostná vysviacka sa uskutočnila 3.októbra 1802 a odvtedy sa 
bohoslužby pre veriacich zo  všetkých 3 našich obcí konali  v novom kostole v Cerovej.  
zdroje:  Hoferka, Martin: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí. Náboženský život farnosti vo svetle kanonických 
vizitácií.  Farská kronika. Na pohľadnici interiér kostola začiatkom 20.st.                                             Spracovala Božena Malichová.                                                                                                                           

 

 

Korlátko 2017 – záchranné práce pokračujú 
Hrad Korlátko, naša dominantná pamiatka týčiaca sa nad 
obcou, aj tento rok žila záchrannými prácami. Po troch rokoch 
intenzívnych prác v strednom hrade sme sa teraz presunuli  do 
dolného hradu a zaujímavá akcia sa udiala i v najvyššej časti 
hradu, priamo na torze veže. Ešte si dovolíme povedať, že 
poprední odborníci na jesennej záverečnej komisii  kvalitu prác 
v 1.predhradí (za roky 2014-2016) ohodnotili ako ukážkové. 
Takže čo sme tohto roku zachránili: 
1) Predovšetkým išlo o statické zaistenie múru pri vstupe do 
hradu po ľavej strane. Múr bol obojstranne oslabený kavernami 
(dierami po vypadnutí muriva) o ploche 6m² a 2m². V strede 
mal múr miestami hrúbku len 10cm (!). Hrozilo zrútenie. 
Kaverny sme citlivo vymurovali a rekonštruovali aj kapsy po 
trámoch. I tu si dovolíme  povedať, že kvalitou sme sa posunuli 
ešte o kúsok ďalej ako po minulé roky, takže bežný návštevník 
ani nezbadá, že bolo čosi opravené. 

2) Vo východnom múre hospodárskej budovy dolného hradu 
bol veľký prieraz (viď foto hore). Opäť hrozilo zrútenie veľkých 
kubatúr muriva a tým narušenie integrity budovy. Prieraz sme 
vymurovali podľa projektu Ing.Miroslava Matejku – odborníka 
na hrady. V rámci obnovy bol realizovaný pamiatkový výskum. 
Ten ukázal zaujímavosti, ktoré by nám nenapadli. V mieste 
„diery“ bola štrbinová strieľňa. Túto sa pamiatkový úrad 
rozhodol prezentovať drevenými trámami. Keďže sa nedalo 

určiť, odkiaľ-pokiaľ strieľňa 
bola, rozhodli sa pre 
prezentovanie po celej 
dĺžke. Súčasťou obnovy je 
pekné dubové okno, ktoré 
bolo osadené do 
pôvodných ostení – viď  
foto vpravo. 
3) V päte veže sme 
vymurovali kavernu, ktorá 
mohla spôsobiť odtrh 
plášťa. Veža je jedným z 
najstarších objektov hradu 
a preto sa záchrana murív 
považuje za najdô-
ležitejšiu. Zároveň sme tu prezentovali tzv. náznakovou 
metódou trámové podlažie. 
4) Hrad už tradične kosíme a čistíme od náletov – 
predovšetkým vďaka dobrovoľníkom tzv.SmóTrBáci a skautom 
z Bratislavy a Piešťan. Veľká im vďaka. Títo tiež opravili 
bezpečnostné zábradlia, ponatierali ich a opäť vyrobili aj nové, 
takže bezpečnosť návštevníkov sa stále zvyšuje. 
5) Osadili sme niekoľko smerových dopravných značiek 
„Korlátko“, ktoré zlepšujú navigáciu k  hradu.  
6) Taktiež sme osadili prvé 2 informačné tabule priamo na 
hrade, ktoré prezentujú doteraz realizované práce. Fotografie 
„pred rekonštrukciou“ a „po rekonštrukcii“ s názorným popisom 
a možnou bezprostrednou konfrontáciou v realite rozhodne 
prispejú k lepšej predstave, čo bolo doteraz na hrade urobené. 
Toľko zo sezóny 2017. Bol to úspešný rok, opravili sme až 4 
statické poruchy. V podobnom tempe plánujeme aj budúci rok 
2.etapou zaistení v dolnom hrade. A mal by pribudnúť aj menší 
archeologický výskum. Mládežníci sa už teraz tešia – 
archeológia je rozhodne dobrodružná. 
Čo dodať? K úplnej rekonštrukcii hradu je zatiaľ ďaleko, ale 
pohli sme sa. Dnes už možno prezentovať reálne úspechy a 
potešiteľné je, že v odborných kruhoch sme si urobili veľmi 
dobré meno. Projekt finančne vrátane obce Cerová podporili 
Fond Telekom pri nadácii Pontis, Nadácia EPH a Ministerstvo 
kultúry SR. Ing. Martin Slezák, vedúci záchranných prác
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Nadácia Volkswagen naďalej pomáha aj deťom na Cerovej 
Minulý rok sme v Cerovinách informovali o tom, že v areáli ZŠ s MŠ Cerová 
bolo otvorené dopravné ihrisko na základe spolupráce viacerých partnerov, 
konkr. vedenia ZŠ s MŠ, obecného úradu a dvoch miestnych združení – 
Občianskeho združenia Slniečko, ktoré vzniklo pri MŠ a voľnočasového 
miestneho centra Hrajkáreň. No vzniklo najmä zásluhou finančnej podpory 
Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá aj v tomto kalendárnom roku 2017 
schválila viac grantových projektov prostredníctvom ktorých sa získali 
financie na zabezpečenie rôznych výchovno- vzdelávacích aktivít pre deti 
na Cerovej. 
V prvom rade sa nám podarilo domaľovať na dopravné ihrisko nové účelové 
domčeky. Teraz ihrisko svojou farebnosťou pomáha aj najmenším 
škôlkarom stať sa „účastníkmi cestnej premávky“. Bolo využité pri mnohých 
podujatiach, podobne ako minulý rok  na oslavách MDD v akcii s názvom 
„Hry na povolania v Rozprávkove“, kde mali deti z ŠKD a z MŠ možnosť  
zahrať sa na vodičov sanitky, policajného a hasičského autíčka, a tak si 
vyskúšať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Taktiež na školskom 
podujatí pre deti a ich rodičov s názvom „Juniáles“ sa na dopravnom ihrisku 
uskutočnili hry na kolobežkách súvisiace s dopravnou výchovou. 
Samozrejme, dopravné ihrisko sa využíva predovšetkým v ZŠ v rámci 
vyučovacieho predmetu Dopravná výchova a v rámci 
výchovnovzdelávacích a mimovyučovacích činností v ŠKD a MŠ. Tešíme 
sa, že plní svoju funkciu!    
Nadácia Volkswagen podporila v základnej škole Cerová aj ďalšie dva 
projekty: „Zelená dobrovoľníkom“ a „Hry na povolania“.  V rámci projektu 
„Zelená dobrovoľníkom“, boli v areáli ZŠ s MŠ osadené 4 lavičky 
a dobudovaný multifunkčný odkladací priestor pri preliezkach. 
 V projekte „Hry na povolania“ sa deti v ŠKD oboznámili s témou povolania 

nielen prostredníctvom rôznych tematických hier, ale aj prostredníctvom 
viacerých  podujatí, napr. prostredníctvom exkurzie do Mesta povolaní 
v Bratislave, besied s riaditeľkou Červeného kríža a chovateľom zvierat. 
Deti si vytvorili aj vlastnú knižku „Kým budem?“ a súťažili vo výtvarnej 
súťaži na tému „Moje budúce povolanie“. Výsledným produktom sa stala 
kniha Povolania, kde boli pre deti zdokumentované všetky aktivity, ktoré sa 
uskutočnili v tomto tematickom projekte. Okrem toho bolo pre deti ŠKD 
zakúpených veľa didaktických hier a pomôcok. Za kvalitné zrealizovanie 
oboch    projektov  patrí  srdečná   vďaka  najmä   pani vychovávateľke  Eve  

Ondrušovej. Od nadácie Volkswagen Slovakia 
získalo tento rok grant na zakúpenie hrnčiarskeho 
kruhu aj elokované pracovisko ZUŠ Senica, ktoré 
pracuje  v priestoroch školy na Cerovej.  
Pod vedením Mgr. Art Mária Harnúška sa cerovské 
deti od najmenších vekových kategórií oboznámili 
s prácou na hrnčiarskom kruhu. Taktiež boli 
realizované workshopy pre staršie deti. Výrobky boli 
prezentované na konci školského roku na vernisáži 
výtvarných prác detí.  
 

  
 V neposlednom rade nadácia Volkswagen Slovakia 
finančne podporila renováciu kolotoča a hojdačiek na 
Lieskovom, ktoré boli v dezolátnom stave. Vďaka 
nadácii a vďaka obecnému úradu, Hrajkárni 
a rodičom – dobrovoľníkom sa môžu deti tešiť 
z opraveného funkčného priestoru pre hry detí 
doplneného o novú strunovú hojdačku.  
Ešte raz ďakujeme nadácii Volkswagen a tešíme 
sa na ďalšiu spoluprácu a nové finančne 
podporené projekty!   

Miriam Valášková a  Lenka Škrabáková

 

 
MATERSKÉ CENTRUM HRAJKÁREŇ 

Aj tento rok naša Hrajkáreň pokračovala v činnosti 
s deťmi  a spolupodieľala sa aj na kultúrnom dianí 
v našej obci. Keďže už to nie je len materské centrum 
pre najmenšie detičky, ale klubík aj pre školopovinné deti 
- jej náplňou sú okrem voľnej zábavy a hry detí aj také 
aktivity,  prostredníctvom ktorých sa deti niečo nové 
naučia a dozvedia, spoznajú pre  nich neznáme veci. 
Chceme naďalej organizovať rôzne exkurzie  v rámci 
voľnočasových aktivít detí, ktoré by mohli absolvovať 
spolu so svojimi maminami. V tomto kalendárnom roku 
sa nám podarilo zorganizovať hneď niekoľko takýchto 
exkurzií. Už tradične navštevujeme Ekocentrum 
Trkmánka vo Veľkých Pavloviciach na Morave, kde 
kvalifikované odborníčky pútavým spôsobom a hravou 
formou oboznamujú deti s „vážnymi“ ekologickými 
a prírodovednými témami. V máji mali deti možnosť zistiť 

„Kto a prečo lieta z kvietka na kvietok“ a na jeseň zasa „ Ako sa žije 
na komposte“. Už z názvov aktivít je zrejmé, že boli ušité na mieru 
detí predškolského a mladšieho školského veku. Deti sa zahrali na 
detektívov, pátračov, ale sa aj vcítili do života motýlikov či čmeliakov. 
Dokonca si vyrobili  zo včelieho vosku vlastnú včielku.  
V spolupráci so ZUŠ Senica tradične organizujeme exkurzie 
kultúrneho zamerania. Naposledy sme boli v Galérii výtvarných umení  
mesta Hodonín. Deti si nielen pozreli výstavu Krajiny – příběhy 
brnenskej maliarky Daniely Mikuláškovej, ktorá kombinuje maľbu 
s výšivkou, ale aj zaujímavé vyšívané príbehy jej dcér. Jeden 
z príbehov Příběh kocoura Jéni  dostali ako darček a v rámci 
výchovného animačného programu si vyskúšali sami vyšiť spoločný 
obraz. Bolo pre nás prekvapením, že vyšívanie zaujalo aj chlapcov.  
Okrem výchovných, kultúrnych podujatí sme organizovali aj množstvo 
športových hier a súťaží. Najviac sa deťom páčilo športové podujatie, 
ktoré sme všetci absolvovali v pyžamách, keďže bol 1. apríl !  
V sychravom jesennom počasí sme zasa deťom spríjemnili podvečer 
lampiónovým sprievodom, ktorý mal tento rok už dlhšiu trasu po 
rozbežskej ceste. Tešilo nás, že ani najmenšie deti sa nebáli, keďže 
im do tmy žiarili ich rozsvietené lampióniky. Do Vianoc ešte 
navštívime opustené detičky v Azylovom centre v Trnave a potešíme 
ich malým darčekom a spoločne strávenými hrami. Tak chceme aj 
naše deti viesť k tomu, aby na Vianoce nemysleli len na seba, ale aj 
na iných.  
Nedá sa vyrátať všetko, čo sa za tento rok stihlo urobiť- len 
spomenieme nezabudnuteľné oslavy prázdnin na Garden párty 
u Janky Daniel spojenej s  Dňom zdravej stravy či hrnčiarsky 
workshop pre mamičky s deťmi. Taktiež nás teší, že sme získali grant 
od Nadácie Volkswagen Slovakia a mohli sa spolu s obecným úradom 
podieľať na oprave hojdačiek na Lieskovom.  
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V nasadenom tempe plánujeme pokračovať aj na budúci 
rok a vy, mamičky s deťmi, ste vítané! Po dohode môžu 
prísť deti do Hrajkárne aj bez rodičov, taktiež exkurzie 
nemusíte nutne s deťmi školského veku absolvovať.  
Ďakujeme vedeniu obecného úradu, že môžeme 
pokračovať v činnosti v krásnom zrekonštruovanom 
kultúrnom dome každý piatok od 16. do 18. hod. 

Pravdepodobne na jar plánujeme obnoviť aj činnosť dopoludňajších 
utorkových stretnutí s najmenšími deťmi do 3 rokov, ktoré by bola 
ochotná viesť Janka Daniel. Bližšie informácie a podrobný 
harmonogram Hrajkárne na nasledujúce mesiace sa vždy dozviete na 
FB Hrajkáreň, alebo na nástenke v MŠ Cerová.  
Ešte raz – ste vítaní a želáme Vám krásne Vianoce!  

Za Hrajkáreň: Miriam Valášková a  Silvia Harnúšková   

 
SLNIEČKO pri Materskej škole Cerová 

Občianske združenie Slniečko pokračovalo aj tento rok vo svojej 
úspešnej činnosti. Je to rodičovské združenie aktívne pomáhajúce 
MŠ, ktorého členmi sú predovšetkým rodičia detí navštevujúcich našu 
MŠ. V  roku 2017 sa podarilo zorganizovať viaceré akcie, ktoré už 
môžeme považovať za tradičné. Najväčšou z nich bola,  v poradí už 
štvrtá Vianočná tržnica. Tu si mohli občania Cerovej predvianočný čas 
spríjemniť pri kultúrnom programe detí materskej školy, vianočnom 
punči a popri tom urobiť aj dobrý skutok, keďže zakúpením výrobkov 
detí a ich rodičov finančne podporili činnosť škôlky. Združenie 
tradične organizuje i jeden zo sviatočných dní   MDD v škôlke. Je to 
deň plný zábavy a hier. Okrem toho prispieva na kultúrne podujatia. 
Najväčší úspech malo divadelné predstavenie Kapitána Kotvičku. Pre 
skvelú atmosféru sa herec Martin Žák alias kapitán Kotvička rád 
vracia do nášho kultúrneho domu a robí zábavné predstavenia pre 
deti i rodičov. Z financií OZ bol zakúpený aj kolotoč na školské ihrisko 
a veľa ďalších didaktických pomôcok či darčekov pre škôlkarov. 
Srdečne ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí podporili činnosť OZ -  či už 
pri organizovaní akcií, poskytnutím výrobkov, sponzorských darčekov alebo 2% zo svojich daní.  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.  
    

NAŠA ŠKOLA 
Život školy prebieha podľa školských 
rokov. Ten minulý školský bol pre 
nás opäť úspešný, i nový sa nám 
podarilo dobre naštartovať. Je to 
zásluha celej našej školskej rodiny, 
všetkých zamestnancov, žiakov, 
rodičov a vo veľkej miere i záujmu 
a starostlivosti našej obce 
a sponzorov, ktorí nám poskytujú  
podporu, pomáhajú finančne 
i materiálne, ale najmä chápu 
dôležitosť kvalitného vzdelávania 
a výchovy i  úlohu školy v živote 
našej obce.  Veľmi sa tomu tešíme, 
povzbudzuje nás to v práci.  
ĎAKUJEME. 
 Aj ich zásluhou sa škola zviditeľňuje 
na verejnosti a medzi školami 
v okrese, kraji i na celom Slovensku.

FOTO: Ocenení deviataci Samuel 
Krúžek a Ľubica Petrášová. 
Škola je veľmi hrdá na svojich žiakov 
a učiteľov, ktorí sa venujú príprave 
na súťaže a olympiády – najmä na 
šikovných recitátorov, geografov, 
dejepisárov, jazykárov, spevákov 

a  športovcov - na dlhoročných reprezentantov 
školy, ktorých tradične oceňuje na konci školského 
roka, najmä  deviatakov  – dnes už prvákov na 
strednej škole: Samuela Krúžeka,  Ľubicu 
Petrášovú,  Lindu Zíškovú, Nicol Tomkovú, Viktóriu 
Bodnárovú. Na  recitátora, „spisovateľa“,  speváka, 
herca  a výborného športovca tretiaka Jakuba 
Valáška, výborných matematikov, geografov, 
jazykárov, riešiteľov dejepisnej či biblickej 
olympiády a Pytagoriády – Emu Chovancovú, Petra 
Chlupíka, Eliáša Benedikoviča, Natáliu Krčovú, 
Barboru Hlavatú, Sabinu Buchovú, Ondreja 
Keračíka, Mateja Harnúška, športovkyne sestry 
Mikulčíkové, Luciu Cervovú, žiakov z  1. stupňa 
Mateja Harnúška, Kláru Huttovú, Luciu Ščepkovú  
a mnohých  ďalších.  Medzi našich najlepších patria 
i žiaci z Prieval, Plaveckého Petra a Jablonice – 
Tomáš Tarkoš, Vanessa a Natália Jánoškové, 
Sabína Beňáková, Diana Ščepková, Tamara 
Kabaňová, Natália Filová, Daniela Tarabová, Lenka 
Vitteková, v športe jablonický bežec  Adam Zubák. 
Sme hrdí i na to, že sa nám v škole darí pripravovať 
také podujatia, ktoré navštevujú nielen deti 
a rodičia, ale i široká verejnosť. K najvydarenejším 
opäť patril  Juniáles a vernisáž ZUŠ - FOTO .  
Naša škola sa už tretí rok hrdí titulom  ŠKOLA 
PRIATEĽSKÁ K DEŤOM UNICEF Slovensko. 

 

FOTO – ocenenie ministra školstva 
za najlepšie literárne práce – Matej 
Harnúšek a Jakub Harnúšek s  pani 
učiteľkou Tomkovou a spisovateľom 
Jozefom Banášom.  

        
Novinkou    v   našej   škole   je,  že   
sme  po  dlhých   rokoch      zmenili 
fungovanie rodičovského združenia. 
Od decembra 2016 máme OZ, ktoré 

pracuje  samostat-
ne.  Môžete ho  tak 
isto, ako  Slniečko, 
podporiť  2% 
z vašich daní. 
Súčasťou      našej 
školy   sú i výtvarné 
triedy  ZUŠ Senica, 
ktoré  majú   medzi 
deťmi veľký úspech 
-   najmä    vďaka   
     „DOKTOROVI  
      MEDVEĎOVI“  

      alias pánovi    
        učiteľovi  
Máriovi Harnúškovi
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JEDNOTA DÔCHODCOV V ROKU 2017 

    „Mladosť – radosť, staroba  - choroba“, tak hovorí staré 
porekadlo. Preto sa naša Jednota dôchodcov snaží svojou 
činnosťou život seniorom uľahčiť a spestriť. Naša členská 
základňa sa rozrástla na 61 členov. 
     K aktivitám slúži aj nový Klub dôchodcov. Na začiatku roka 
niektorí členovia usilovne pripravovali, čistili, zariaďovali 
miestnosti pre klub. Všetkým brigádnikom patrí veľké 
poďakovanie. Samozrejme, vďaka patrí OÚ a sponzorom p. 
Ľubomírovi Pavlíkovi a p. Pavlovi Chovancovi. Klub bol otvorený 
8.marca. Každú stredu poobede sa tu seniori stretávajú pri 
rôznych zaujímavých činnostiach. Prvou akciou bolo podujatie: 
kurz zdobenia kraslíc, neskôr prezentácia a ochutnávka čajov 
spojená s diagnostikou zdravia a  kurz  výroby vianočných 
venčekov a ozdôb. 
      Akcií v priebehu roka bolo neúrekom – napr. tradičná 
návšteva termálneho kúpaliska, ktorú nám zabezpečil OÚ 
a sponzor p. Ľuboš Tomek. V oblasti športu nás reprezentovalo 7 
zdatných členov na II. Okresných športových hrách, ako aj na 
VII. Župných olympijských hrách v Piešťanoch.  Pán Štefan 
Vereš získal 3 medaily a pani Eva Ondrušová 1 medailu. Ďalšie 
2 medaily získali súťažiaci na turnaji štyroch obcí v Hradišti pod 
Vrátnom. Súťažilo sa v petangu. 

     Úspech mali výlety, turistika a rekreačno-liečebné pobyty 
v Číži, Červenom Kláštore, Dudinciach a Trenčianskych 
Tepliciach, odrekreovalo sa 8 členov. Mnohí si prezreli ľadové 
sochy v Tatrách, výstavu kvetov v Trenčíne, výstavu „Májový 
kvet“ v Trnave, Turzovku, Trenčianske Teplice, Košice 
a Voderady. Turistky navštívili Branč, Plavecký hrad, Sokolské 
chaty a Záruby. Pravidelne sa snažíme pomáhať pri 
celoobecných a školských podujatiach (pečenie, stavanie mája, 
výstavky krojov, výšiviek ....) 
Medzi najkrajšie podujatia patrilo stretnutie seniorov na 
Rozbehoch pri kultúrnom dome. Stretlo sa 80 seniorov z Prieval, 
Bukovej, Čárov a Cerovej. Vymenili sme si skúsenosti, súťažili 
sme a nakoniec sme si zaspievali pri harmonike. Leto sme 
ukončili opekačkou pri Hasičskej zbrojnici. Tradične príjemným 
podujatím bolo stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k  starším 
v KD, kde nám žiaci MŠ a ZŠ pripravili pekný program. 
Poďakovanie patrí všetkým p. učiteľkám za nácvik programu a aj 
za prezentáciu pekných prác vo forme výstavky. OÚ zabezpečil 
ďalšie hodnotné vystúpenie – folklórnu skupinu z Brezovej 
a z Plaveckého Petra,  ako i občerstvenie a príjemnú atmosféru v 
„novom šate“ KD. Aj v tomto roku sme navštívili 2 divadelné 
predstavenia v Senici a v Hlbokom. 
     Každý rok v čase adventu sa lúčime so starým rokom na 
predvianočnom stretnutí pri kapustnici. Tú nám vždy pripraví 
manžel našej členky Evy Mihálovej pán Jozef Mihál. Za jeho 
ochotu mu patrí naše poďakovanie.  Oslávili sme aj „guľatiny“ 
našich jubilantov, v priebehu roka bolo 10 oslávencov. 
Život v cerovskej JD je pestrý, podujatia by sa nedali uskutočniť 
bez spolupráce s OÚ a bez pomoci našich sponzorov. Sú to: 
páni Jozef Masár, Jozef Mengler, Radoslav Tomek,  Jozef 
Stanek, Mgr. Miroslav Molčan -  Lekáreň Sofia, Ľuboš Tomek, 
Dušan Morávek, združenie poľovníkov, hasiči, Stanislav Roman, 
pani Ľubica Tomková, pani Silvia Hanáčková-Verešová. Veľké 
poďakovanie za celý  chod organizácie patrí našej p. 
predsedníčke Bronislave Petrášovej. 

Ďakujeme všetkým, že touto spoluprácou  a pomocou 
spríjemňujete jeseň našim seniorom.                                                                                              

Jozefína Vávrová

ZAUJALO NÁS 

V septembri zavítala do svojej rodnej obce 47- ročná  Kaneenika Terézia Janáková, ktorá v auguste tohto roka utvorila nový 

svetový rekord, keď  dobehla po 48 dňoch 14 hodinách 24 minútach a 10 sekundách do cieľa najdlhšieho a najnáročnejšieho 
bežeckého podujatia na svete, 3100 míľového behu v New Yorku (4988 km). Tak prekonala starý svetový rekord o viac ako 17 
hodín. Denne zabehla viac ako 102 km, čo ju v celkových tabuľkách 3100 míľového behu vynieslo na 21. miesto aj medzi mužmi. 
Za 20 ročníkov ho dokázalo absolvovať menej ako 
40 bežcov. Je zaujímavé, že medzi nimi je až 5 
Slovákov. 3100 míľový beh organizuje Sri Chinmoy 
Marathon Team. Túto organizáciu, ktorá organizuje 
bežecké podujatia aj na Slovensku, založil v roku 
1977 mierový filozof a nadšený športovec Sri 
Chinmoy,  ktorého snahou je šíriť povedomie o 
nevyhnutnosti mieru a harmónie vo svete. Terka za 
svoju viac ako 20-ročnú bežeckú kariéru 
absolvovala 15 mnohodňových behov a 32 ultra 
behov. Je držiteľkou mnohých slovenských 
rekordov.  Jej najlepší výkon na 6 dňovom behu je 
713 km a na 10 dňovom 1170 km. 1000 míľ (1609 
km) dokázala absolvovať za 15 dní a 19 hodín.  Na 
fotografii TERKA s členmi školského klubu detí. 
 

V našej obci funguje  Obecná knižnica. Je 

otvorená pre všetkých občanov. Zapísaných je 40 čitateľov, z toho je 14 detí do 15 rokov. Knižnici prospelo otvorenie Klubu 

dôchodcov vo vedľajších priestoroch. Keďže sa stretávajú v stredu, keď je knižnica otvorená, mnohí z nich sa zastavia a požičajú si 

knihy. A je z čoho vyberať. V knižnici je vyše 5000 kníh, sú tu knihy pre deti, romány pre ženy, detektívky, náučná literatúra 

a mnoho ďalších. Každý rok pravidelne prikupujeme nové knihy. Tento rok obecný úrad prispel sumou 200 eur na nákup nových 

kníh. No najväčšou udalosťou bolo zakúpenie 15 nových regálov. Časť z nich bola financovaná z projektu Fondu na podporu 

umenia. Regály v knižnici sú teraz všetky rovnaké a vyzerá to veľmi dobre. Pri usporiadaní kníh do regálov  bolo veľa vyradených 

a  v januári budeme organizovať výpredaj v akcii „Kniha za 20 centov“. Tešíme sa na vašu návštevu vždy v stredu od 15. do 

17.hodiny.                                                                                                                          Anna Michalicová, vedúca obecnej knižnice 
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FK Cerová v roku 2017 

Rok 2017 a zároveň jarnú časť súťažného ročníka 
2016/2017 pre naše všetky tri mužstvá („A“ mužstvo, žiaci a 
prípravka) prihlásené v súťažiach Majstrovstiev oblasti Senica 
sme začali v polovici januára výročnou členskou schôdzou 
s trochu neočakávanou nižšou účasťou členov FK.  

Tradične pred jarnou časťou majú mužstvá dlhšiu 
tréningovú prípravu, ktorú ako prví začali v januári naši žiaci 
v telocvični našej školy, ktorá vychádza v ústrety s trénovaním 
všetkým našim mužstvám,  za čo sa jej chceme  poďakovať. 
Na konci januára začalo prípravu mužstvo dospelých, ktoré aj 
túto odvetnú jarnú časť zostalo v skoro nezmenenej zostave. 
Prípravu sme uskutočňovali v telocvični, prípravné zápasy na 
umelých trávnikoch v Senici a  na Brezovej s nie veľmi 
lichotivou bilanciou -  s jednou remízou a štyrmi prehrami. 
Napriek zlým výsledkom v príprave sme prvých 5 kôl jarnej 
časti nepocítili chuť prehry, dosiahli sme 3 víťazstvá a 2 
remízy. Hneď v nasledujúcom kole sme doma prehrali so 
silným Brodským a odvtedy sme začali ťahať sériu 7 prehier za 
sebou. Pred koncom súťaže sa mužstvo ako tak spamätalo 
a uhralo 4 body za víťazstvo a remízu. Po výsledkoch „ako na 
hojdačke“ sa A mužstvo v ročníku 2016/2017 umiestnilo na 
10.mieste s 39 bodmi. Na jesennú časť nového ročníka 
2017/2018 už pri mužstve skončil strelec J. Beňa , ktorý odišiel 
na hosťovanie, činnosť ukončili aj niektorí najmä domáci hráči 
alebo odišli na hosťovania. Do kádra FK Cerová prišli dvaja 
noví hráči, pričom tretí hráč je  dlhodobo zranený a s jeho 
službami budeme môcť počítať až v roku 2018. V letnej 
príprave, ktorá je krátka, sme naopak v príprave neokúsili 
prehru, no výsledky jesene pre nás celkovo dopadli nelichotivo. 
Mužstvo vyhralo v 1. kole a na druhú výhru sme čakali až do 
posledného jesenného zápasu. Môžu nás mrzieť hlavne 
domáce remízy. V tejto časti sa uskutočnila zmena na 
trénerskom poste, kedy J.Filuša  dočasne vymenila dvojica 
Pavlík, Veteška a doviedla posledných 5 zápasov tejto časti. 
Mužstvo je po polovici ročníka na 15. mieste s 11 bodmi. 

Vedeniu FK Cerová robia radosť naše mládežnícke mužstvá 
žiaci aj prípravka, na ktorých sú vidieť veľké futbalové pokroky 
a najmä zanietenosť do futbalu a vysoká tréningová účasť. 
Mužstvo žiakov sa v ich prvom súťažnom ročníku 

umiestnilo  na 6. mieste v základnej časti a v nadstavbovej 
časti,  kde sa spojilo s mužstvami so skalického okresu, 
skončilo na 5. mieste s 36 bodmi. Štyria hráči, ktorí vekom 
ukončili pôsobenie v žiackej kategórii, prejavili záujem 
o hosťovanie za mužstvo dorastu v susednej Jablonici. 
V jesennej časti sa prejavila  ich vyššia zohratosť,  dosiahli 
pekné výsledky s bilanciou 5 výhier, 3 remízy a  2 prehry. 
Zimujú na 5. mieste. U našich najmenších -  mužstva prípravky 
je snaha, aby boli čo najviac s loptou a čo najlepšie sa pripravili 
na účinkovanie v starších vekových kategóriách. V  ročníku 
2016/2017 skončili po základnej časti na poslednom mieste, 
ale v nadstavbovej časti okúsili iba jednu prehru a vyšplhali sa 
na konečné 3. miesto. V novom ročníku  2017/2018 prešli do 
vyššej kategórie iba 2 hráči a prípravka sa rozrástla o troch 
hráčov. S bilanciou 2 výhry, 1 remíza, 7 prehier sa momentálne 
umiestňujú na 9. mieste. U mužstva prípravky nás veľmi teší 
záujem rodičov a starých rodičov a ich výpomoc pri dovoze na 
tréningy a zápasy. 

Aby naše mužstvá mohli fungovať,  je potrebná aj 
materiálna starostlivosť,  zveľaďovanie areálu a príprava ihriska 
na zápasy. To zabezpečujú najmä členovia výboru s niektorými 
zanietenými fanúšikmi. V marci pred jarnou časťou sme 
uskutočnili veľkú jarnú brigádu – čistili sme budovy, ihrisko 
a priľahlý areál. V apríli sme vymieňali staré drevené okná za  
plastové. Získali sme ich od nášho poľovného združenia. Bolo 
treba uskutočniť aj rad ďalších opráv – jedného úseku 
elektrického vedenia, výmenu starého osvetlenia v klubovni 
a jej vymaľovanie. Z dôvodu veľkej vyťaženosti ihriska tromi 
našimi mužstvami, sme  začali  úpravu terénu za hornou 
bránou na vytvorenie vedľajšieho menšieho tréningového 
ihriska. Za všetku spomenutú činnosť a  aj mnoho ďalších 
zabezpečovacích a opravných prácach počas celého roka 
vykonaných na štadióne a počas zápasov si celý  výkonný 
výbor FK Cerová, fanúšikovia i  podporovatelia  zaslúžia veľké 
poďakovanie.  

Náš futbalový klub v letných mesiacoch  usporadúva 
niekoľko tradičných akcií. Hneď po skončení ročníka sme 
pripravili každoročný zápas rodákov a obyvateľov Cerovej 
a Lieskového. V júli nám po pár rokoch zlého počasia konečne 
vyšiel letný turnaj starých pánov, ktorého sa zúčastnili aj 
mužstvá zo zahraničia: SG Finne Billroda z Nemecka, s ktorým 
máme už niekoľkoročnú družbu, Starí páni Mikulčice, Starí páni 
Popudinské Močidlany, a domáce mužstvo starých pánov 
Cerovej. Fanúšikovia mohli pochutnať na guláši z diviny, 
cigánskej pečienke, zapojiť sa do tomboly či kopania 
jedenástok. Popoludnie bolo  zakončené zábavou pod holým 
nebom v areáli štadióna. 

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 2017 ďakujeme. Všetkým by 
sme chceli zaželať v novom roku mnoho osobných 
a pracovných úspechov, veľa šťastia a zdravia. 
                                          Anton Veteška, predseda FK Cerová 

 

POĽOVNÉ ZDRUŽENIE CEROVÁ  

Naše združenie obhospodaruje  poľovný revír  o rozlohe cca 2200 ha. Prírodne je veľmi pestrý, o čom svedčí aj nebývalá 
prítomnosť danielej a muflonej zveri v našich lesoch. Prvoradým cieľom združenia v tomto roku  bola starostlivosť o poľovnú zver.  
Veľa práce je najmä v zimnom období v čase prikrmovania. Pre zver v revíre sme zadovážili  viac ako 20 t dužinatého krmiva, 15 t 
jadrového krmiva, viac ako 300 kg kamennej soli, seno, siláž a taktiež boli podávané minerály a medikamenty proti prirodzeným  
parazitom. Vďaka tejto príkladnej starostlivosti a dobrej úživnosti v našich podmienkach sme zaznamenali vysoké prírastky jelenej, 
srnčej a taktiež diviačej zveri, čo umožnilo splniť stanovený plán lovu v tomto roku. O dobrej kvalite zveri v okolí obce Cerová 
svedčia aj kvalitné trofeje, ktoré boli odmenou úsiliu našich poľovníkov.   
Naši poľovníci sa venovali aj ostatným aktivitám spojenými  s poľovníctvom. V tomto roku sme dosiahli výrazný úspech  v streleckej 
súťaži Regionálnych majstrovstiev v streľbe z malokalibrovky  M-400, keď náš tím v zložení Ján Konopa, Ján Stanek a Dušan 
Oravec obsadil prvé miesto! Dušan Oravec si dokonca vystrieľal II. výkonnostnú triedu. V decembri je PZ Cerová usporiadateľom  
skúšok duričov, kde po ich úspešnom absolvovaní získajú psy poľovnú upotrebiteľnosť  na lov a dohľadávanie diviačej zveri.  
Naše združenie sa snaží prezentovať v obci ako funkčná spoločenská organizácia.  Teší nás dobrá vzájomná spolupráca s obcou, 
DHZ  a FK Cerová, najmä  pri organizácii rôznych podujatí. Aby sme potešili i našich rodinných príslušníkov – najmä manželky či 
partnerky, tak sme, ako  každý rok, usporiadali tanečnú zábavu s gastronomickými špecialitami. Tie nám v rámci vzájomnej 
spolupráce servírovali kuchári a študenti Strednej školy gastronómie, hotelníctva a lesníctva Bzenec z ČR. Do budúcnosti by sme 
radi oživili spoluprácu so školou  a obnovili  činnosť  Krúžku mladých priateľov poľovníctva.                                           Daniel Pavlík



10  Ceroviny 2017 www.obeccerova.sk 
 

Čo nové, hasiči?  
DHZ začal svoju tohtoročnú činnosť pri požiaroch - hneď na 
začiatku roka pri požiari komína rodinného domu a interiéru 
domu. Vo februári sme hasili dva malé požiare na skládke 
odpadov. Začiatkom marca sme zasahovali pri  rozsiahlom 
požiari  pri veternom parku na Rozbehoch, kde horela veľká 
časť trávnatého aj lesného porastu. Ďalší veľmi náročný bol 
trojdňový boj s požiarom na skládke odpadov, kde okrem 
nás zasahovali aj hasiči z okolitých dedín. V júni sme boli 
vyslaní na požiar čiernej skládky na „Zelníckej ceste“, v júli 
zasa do  Jablonice, kde vznikol požiar poľa pri žatevných 
prácach. V auguste boli dve mimoriadne udalosti, v jeden 
deň sme hasili požiar rodinného domu a v noci sme boli 
zasahovať pri veternej kalamite na Bielej hore v Jablonici. 
Celkovo zbor v tomto roku eviduje až 10 výjazdov k 9 
požiarom a k jednému technickému zásahu. Vykonávali sme 
aj veľa iných činností -  pomoc obci pri organizovaní 
kultúrnych podujatí, pomoc pri orezávaní a rezaní stromov 
alebo dopravu vody v čase tohtoročného suchého počasia. 
V októbri bola dokončená výstavba novej garáže pri 
hasičskej zbrojnici. Garáž bude slúžiť na parkovanie ostatnej 
techniky, ktorú má hasičský zbor k dispozícii a nie je možné 
ju umiestniť do priestorov zbrojnice. Týmto sa zvýši 
efektívnosť zásahov nášho zboru pri zdolávaní 
mimoriadnych udalostí. 
28. a 29. apríla  bol náš zbor na základe pozvánky 
z Ministerstva vnútra SR vyslaný na zdokonaľovacie cvičenie 
vo výcvikovom stredisku Lešť -  s technikou CAS 32 Tatra 
815 a šiestimi členmi zásahovej jednotky.  Tu sme si  spolu 
s ďalšími pozvanými zbormi  precvičili rôzne typy požiarov 
a iných mimoriadnych udalostí a ich zvládanie v sťažených 
podmienkach. Na základe tohto cvičenia sa 28.októbra 
konalo okrskové taktické cvičenie (zúčastnili sa obce: 
Cerová, Jablonica, Prievaly, Hradište pod Vrátnom, Prietrž, 
Plavecký Peter) v budove „starej škôlky“ -   precvičoval sa  
požiar budovy s vyhľadávaním osôb v  zadymených 
priestoroch a dodávkou hasiacej vody na požiarovnisko. 
V jarných mesiacoch sme absolvovali školenie na 
poskytovanie prvej predlekárskej pomoci. 

Okrem toho sme ako prvý zbor v širokom okolí zakúpili 
a nainštalovali zvolávací systém pre hasičov – FIREPORT, ktorý 
slúži na rýchlejšie a efektívnejšie zvolanie zásahovej jednotky pri 
zdolávaní požiarov a iných mimoriadnych udalostí. Nakoľko podľa 
dnešnej legislatívy a kategorizácií musia hasiči v kategórii A, kde 
je zaradený aj náš zbor, vyraziť k miestu udalosti do 10 minút od 
oznámenia udalosti.  
DHZ sa aj v roku 2017 zúčastnil niekoľkých hasičských súťaží. 
Našu obec reprezentovali dve súťažné družstvá. Družstvo žien sa 
zúčastnilo na 5 súťažiach, kde dosahovali dobré  výsledky. 
Družstvo mužov sa zúčastňovalo na súťažiach iba s historickou 
technikou PS-8 a PS-12, kde takisto dosiahli výborné výsledky 
a domov priniesli aj niekoľko trofejí. 26.augusta náš zbor 
organizoval v areáli školy I.ročník hasičskej súťaže s historickou 
technikou cez prekážky – i  tu  náš zbor dosiahol výborné 
výsledky. 
Tento rok ukončíme stavaním tradičného vianočného stromčeka. 
Želaním krásneho prežitia vianočných sviatkov a úspešný nový 
rok 2018 Vám prajú HASIČI CEROVÁ. 
Foto – naši hasiči v Lešti 
 

  

 

ZAUJÍMA NÁS – ROZHOVOR s ... 

BLESKOVÝ ROZHOVOR s konateľom SKLÁDKY CEROVÁ, s.r.o. pánom Jozefom Menglerom 

Pán Mengler, kedy vznikla spoločnosť Skládka Cerová, kto 

sú jej spoločníci? 

Táto spoločnosť vznikla 8.9.2015. Sídlom spoločnosti je 

Cerová 481, spoločníkmi sú: BREVOSA,  s.r.o. s podielom 

70% základného imania a  Obec Cerová s podielom 30% 

základného imania spoločnosti.  

Kto sú klienti vašej spoločnosti? 

Sú to predovšetkým spoločnosti zaoberajúce sa zberom 

a odvozom komunálneho odpadu, obce, právnické a fyzické 

osoby. 

Aké sú investičné plány spoločnosti? 

V roku 2016 získala spoločnosť stavebné povolenie na 

výstavbu II.etapy skládky, ktorá bola rozdelená na 2 kazety. 

1.kazeta bola  skolaudovaná  19. decembra 2016  s  kapacitou  

61 800m³. V apríli tohto roku začala výstavba 2.kazety II. etapy 

- má kapacitu 68 000m³. Kolaudácia prebehne teraz 

v decembri. Celkové projektové náklady boli vo výške 1,6 mil. 

eur. Podarilo sa nám ich znížiť o viac ako 40%. V júni sme 

začali zároveň práce na uzatvorení a rekultivácii I. etapy 

skládky. Kolaudáciu plánujeme na február budúceho roku. Celá 

realizácia má prísne pravidlá. Naši obyvatelia sa nemusia 

obávať ekologických následkov.  

Aké financie má zo skládky obec? 

V roku 2015 – za 3 mesiace bolo obci na poplatkoch 
odvedených 1.231,10 eur, v roku 2016 už 51 600,82 eur 
a v roku 2017 do konca októbra 63 235,17 eur. Celkovo za 
našu krátku činnosť je to 116 067,09 eur.   
Ďakujem za rozhovor. Zhovárala sa Anna Michalicová

 
Poznámka redakcie: Pre zaujímavosť uvádzame, aké boli podnikateľské výsledky skládky v rokoch 2013, 2014 a do 1.9.2015, kedy 
bola vlastníkom obec - r. 2013 podnikateľská činnosť – strata - 11.000,- €,  poplatok za uloženie odpadu + 26.065,- €,  r. 2014 
podnikateľská činnosť:  strata – 6.771,10 €,  poplatok za uloženie odpadu + 23.313,- €, v  r. 2015 k 01.09.2015 podnikateľská 
činnosť – strata – 226.566,91 € / z dôvodu jednorazového odpisu majetku/,  poplatok za uloženie odpadu 6.485,-€, 
 

Z HISTÓRIE 

Ohnivé 19. storočie v Cerovej  
Devätnáste storočie bolo skutočne plamenným obdobím. 

Nebol to iba plameň národných revolúcií, ktorý plápolal naprieč 
Európou v rokoch 1848/9.  Nehoreli len zástavy a barikády 

revolucionárov v mestách. Obyvateľstvo žijúce na vidieku 
muselo takisto  zápasiť s mnohými nástrahami, akými boli 
cholerové epidémie a  časté  požiare... 
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.Výskyt požiarov súvisel v najvyššej miere s materiálmi 

používanými v ľudovom staviteľstve. Cerová, tak ako všetky 
obce na Slovensku, bola vystavaná  prevažne z ľahko 
horľavého  materiálu (drevo, slamené strechy).  Je preto 
pochopiteľné, že ničivé požiare ľahko vznikali, ale o to 
ťažšie  sa hasili.  K vzniku požiarov značne prispieval i spôsob 
života vtedajších obyvateľov, ktorí na svietenie používali 
otvorený oheň  – fakle, smolničky. Pre našu lokalitu je 
príznačná absencia komínov. Kultúru stavania komínov 
a celkový vyšší štandard bývania do nášho prostredia už 
v 16.storočí priniesli Habáni, ale osvojenie si tohto výdobytku  
trvalo dlhšie, než by sme predpokladali. Ešte na.prelome18.  
a  19.. storočia.  môžeme .nachádzať. v  dedinách domy 
bez.komínov. 

Prvá vážnejšia zmena v ľudovom staviteľstve  v Cerovej sa 
týka zmeny slamenej krytiny obytných domov za nehorľavú 
škridlicu. Dochádza k tomu v druhej  polovici 19. storočia pod 
tlakom výziev a opatrení štátnej správy, vplyvom príkladu 
panských objektov, predovšetkým však zo skúsenosti 
samotných obyvateľov poučených katastrofickými dôsledkami 
predchádzajúcich požiarov.  Táto zmena sa prirodzene 
najpočetnejšie prejavila na hlinených domoch jednoosovej 
orientácie so zástavbou do hĺbky dvora, ktoré mali v Cerovej 
(typické pre západné Slovensko) úplnú prevahu po celé 19. 
storočie. Najväčší podiel na uvedených zmenách však mali 
protipožiarne opatrenia štátnej správy vydané v roku 1751, 
ktoré zakazovali stavať domy z dreva. Následné opatrenia 
vydané v roku 1788  cisárom Jozefom II. prikazovali výmenu 
horľavej slamenej i škridlovej krytiny za nehorľavú a súčasne aj 
výmenu drevených domov za domy murované.  

Spomenuté opatrenia však okamžite nepriniesli výrazný 
úspech, ani pokiaľ išlo o  zámenu striech s  horľavou krytinou 
za nehorľavú, pretože ich zrealizovanie bolo nad rámec 
ekonomických možností väčšiny obyvateľov Cerovej. Tí aj 
naďalej pokrývali svoje domy a hospodárske objekty slamenou 
krytinou takmer výhradne až do konca 19. storočia. Kronika 
obce spomína, že strechy kryté škridlicou alebo plechom sa 
dali spočítať na prstoch jednej ruky. V Cerovej poznáme 
dokonca prípady drevených objektov a slamenej krytiny aj v 20. 
storočí.   

Kronika obce zaznamenala výskyt požiarov iba z prvej 
polovice 19. storočia, hoci obec existovala už v roku 1324. 
Súčasná  kronika je však  len komparáciou starších kníh  (ktoré  
boli zničené)  s kronikou cerovskej farnosti. Pre zaujímavosť 
uvádzame doslovné prepisy záznamov o požiaroch .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kronike obce Cerová, v prvej časti  sa uvádza: ,,Dňa 13. 

mája 1805 odpoludnia o 16. hod. vznikol v dome Anny 
Juračkovej požiar, ktorý zničil sedem domov .  
V roku 1814 v dome Andreja Gembeša v Lieskovom vypukol 
oheň.  Bolo to 30. apríla o 18. hodine.  Požiar  zničil  38  domov  
a 15 stodôl. V tom obrovskom požiari zhorela aj zvonica a žiare 
ohňa neodolal ani zvon. O dva mesiace neskôr, 1. júla nový 
požiar zničil tri domy a viaceré šopy. 
V roku 1819 dňa  2. októbra postihol požiar úsek Hoštáky. Tu 
v dome Jána Jančoviča ráno o 8. hod. vypukol požiar, ktorému 
za obeť padlo 10 domov a 4 stodoly, plné obilia. Požiar 
ohrozoval aj budovy panského kaštieľa. 
V roku 1821 dňa 14. marca vypukol oheň v úseku v Cerovej 
u Juraja Hološku. Zhorelo 9 domov. Požiar zapríčinil sluha, 
ktorý si s cigaretou v ústach  ľahol do sena a tak zaspal. 
V roku 1825 dňa 27. apríla vypukol oheň u Jozefa Lukáča, 
kováča v Lieskovom.  Zhorela jeho dielňa a dve stodoly.  
V roku 1832 dňa  3. júna v dome rodiny Horákových 
(v súčasnosti pozemok pri autobusovej zastávke) vypukol 
požiar, ktorému za obeť padla i fara.  
V roku 1833 bola postavená nová budova fary nákladom  2880 
zlatých a 31 denárov.“   

V 80tych rokoch 19. storočia poznáme ešte jeden požiar, 
ktorého rozsah mal pre Cerovú katastrofálne následky. Pre 
zlepšenie ekonomickej situácie a lepšej efektívnosti  správy 
obce preto v roku 1890 prichádza k pripojeniu Lieskového 
a vzniku jednej spoločnej samosprávy.  
Pokračovanie nabudúce.                  Spracoval Richard Keračík.                                                                                                  
Ilustračná snímka – dom rodiny Petrášovej z 19.st.

 

Železnice a Cerová  
Z pohľadu obce Cerová je najbližšie trať Kúty – Jablonica – 

Trnava. Táto železnica sa v Kútoch a v Trnave napája už na 
skôr vybudované železnice, ktoré sa vo veľkej miere budovali 
hlavne v druhej polovici 19. storočia. V tom čase sme boli 
súčasťou  Rakúskej monarchie. Jej hlavným mestom bola 
Viedeň. Po Rakúsko - Uhorskom vyrovnaní v roku 1867 sídlili 
ústredné úrady pre Uhorsko v Budapešti. Obe hlavné mestá 
ovplyvnili vývoj železníc. Prvá železnica v monarchii nazvaná 
severná dráha cisára Ferdinanda viedla z Viedne do Krakova 
v priemyselnom Sliezsku. Smerovala  z druhej strany rieky 
Moravy cez Břeclav, Přerov a Ostravu. Pretože bolo potrebné 
železnicou spojiť obe hlavné mestá, urobili odbočku zo 
severnej dráhy smerom cez rieku Moravu do Devínskej Novej 
Vsi a Bratislavy. Odtiaľ bola trať v roku 1850  sprevádzkovaná 
až do Budapešti. 

Neskôr v rokoch 1889 až 1891 postavili ako odbočku z trate 
Viedeň – Budapešť trať z Devínskej Novej Vsi cez Kúty až do 
Skalice (po krajinskú hranicu) a ďalej cez Veselí nad Moravou, 
V Starom Meste u  Uherského Hradišťa sa spojila s už 
spomínanou Severnou dráhou. Takto boli postavené železnice 
po obidvoch stranách rieky Moravy. Úsek trate Kúty – Břeclav 
bol postavený  v rokoch 1898 – 1900 ako miestna spojka 
obidvoch železníc. Tento úsek nadobudol podstatný význam až 

po vzniku ČSR po roku 1918. Z dnešného pohľadu 
považujeme trať cez Kúty teda z Bratislavy do Brna za hlavnú. 
Po prvej svetovej vojne bola trať zdvojkoľajnená. 

Trať cez Cerovú sa v Trnave pripája na Považskú 
železnicu, ktorej hlavná trať viedla z Galanty do Žiliny. Bola 
vtedy dôležitá preto, lebo viedla z hlavného mesta Uhorska na 
Považie až do Sliezska.  

Koncesiu na výstavbu trate Trnava – Jablonica – Kúty 
vydalo Uhorské ministerstvo obchodu v roku 1897 spolu 
s traťou Kúty – krajinská hranica – (Břeclav). Dodatkom 
koncesie bola aj trať Jablonica – Brezová pod Bradlom. 
Jednotlivé úseky trate boli sprevádzkované v rokoch 1897 až 
1899, resp.1900. Budovanie trate Trnava – Jablonica – Kúty si 
vyžiadalo značné úpravy terénu. Medzi Smolenicami 
a Jablonicou bol prerazený 900 m dlhý tunel. Medzi stanicami 
Cerová - Lieskové a Jablonica sú minimálne polomery oblúkov 
len 275 m, tiež je tu maximálne stúpanie 10 ‰. Personál na 
staniciach bol väčšinou maďarskej národnosti. Problémy 
nastali po vyhlásení Československej republiky, keď sa 
v novembri 1918  maďarský personál v jednotlivých staniciach 
(aj za pomoci vojska)  postupne začal  meniť  za personál ČSD 
- poväčšine český. Doprava z Kútov do Jablonice bola 
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obnovená 18. novembra 1918, o deň neskôr do Smoleníc 
a potom do Trnavy. 

V rokoch 1934 až 1936 prebiehal program čiastočného 
zosilnenia trate Trnava – Kúty. V roku 1935 bola zavedená 
čiastočná motorizácia trate a úplná motorizácia na trati 
Jablonica – Brezová pod Bradlom. Ďalšie modernizácie 
prebiehali v roku 1941, boli postavené a predĺžené koľaje 
v staniciach Šelpice a Boleráz, postavená výhybka Biksárd 
a začala sa výstavba vodárne v Jablonici. 

V dobe Slovenského národného povstania dňa 31. októbra 
1944 bol mínou vyhodený železničný most cez rieku Myjava. 
1. novembra vyhodili motorový osobný vlak neďaleko výhybky 
Biksard (Buková). Motor úplne zhorel a dva prívesné vozne boli 
značne poškodené. Zomrelo 5 ľudí. 2. novembra bol vyhodený 
kamenný most na trati Jablonica – Brezová p/B pod motorovým 
osobným vlakom. Motorový a prívesný voz boli celkom rozbité. 
Na mieste zabilo 10 osôb, ďalších šesť zomrelo v nemocnici, 
všetko to boli miestni obyvatelia. 

V rámci programu modernizácie tratí ČSD sa v roku 1966 
začala elektrifikovať trať Břeclav – Bratislava – Štúrovo. Aby sa 
zvládli nároky počas prác, museli byť tranzitné vlaky z Balkánu 
do Čiech, NDR a Poľska odklonené na trať Galanta – Sereď – 
Trnava – Kúty. Preto už v rokoch 1962-66 bola trať 
modernizovaná. Samotnú elektrifikáciu ukončili  v roku 1982. 

Pri pôvodnom budovaní trate nebola zriadená zástavka 
Cerová - Lieskové. Obyvatelia Cerovej museli chodiť 
nastupovať v Jablonici. Išli tam peši cez Škripík. Podľa 
spomienok starších už nežijúcich obyvateľov Cerovej, niekedy, 
keď vlaky jazdili pomalšie a dvere sa dali otvoriť aj za jazdy, 
dokonca vyskakovali do závejov v blízkosti terajšej zastávky. 
Zastávku Cerová - Lieskové zriadili okolo roku 1940 a dokonca 
tam aj predávali lístky. Predaj lístkov bol ukončený okolo roku 
1970. Na zástavku sa chodilo obyčajne pešo skratkou cez 
Škripík.  

Železničnú trať Zohor – Plavecký Mikuláš postavili v roku 
1911 ako miestnu trať. Trať začala nadobúdať na význame 
v roku 1939, keď po viedenskej arbitráži zostala z Bratislavy 
smerom na Slovensko jediná trať cez Trnavu a aj to len 
jednokoľajná. Alternatívne spojenie malo byť z druhej 
(záhoráckej) strany Karpát a to dostavaním tratí, tak aby bol 
možný priamy chod vlakov Bratislava – Zohor - Plavecký 
Mikuláš – Jablonica - Brezová p/B – Myjava – Nové Mesto n/V. 
Prvý úsek Plavecký Mikuláš – Jablonica má 14,1 km, 
na   úseku bola stanica Šandorf a zastávky Plavecký Peter 

a Cerová - Lieskové. Stavba sa začala 12.10.1943. Trať viedla 
po nízkom násype, len na krátkych úsekoch v záreze, pred 
stanicou Jablonica bol násyp vyšší. Celkom bolo 
naprojektovaných 16 mostov, resp. podjazdov pre cesty, 
ďalších 14 priepustov bolo pre vodné toky. Ponad trať mali 
viesť 3 nadjazdy, ktoré neboli dokončené. Na stavbe trate 
pracovalo aj veľa osôb z Cerovej. Do konca vojny sa 
realizovalo asi 40% zemných prác (200 000 m

2
) a upravili sa 

všetky vodné toky križujúce trať. Hneď po vojne už od 
14.6.1945 sa na stavbe pokračovalo. 

 
Rozhodujúcim pre osud stavby bolo stanovisko Ministerstva 

národnej obrany v Prahe z roku 1947, že trať nie je hľadiska 
obrany štátu naliehavá. Práce na stavbe boli definitívne 
zastavené v roku 1949. Myšlienka na dokončenie trate ožila 
ešte raz v súvislosti s výstavbou cementárne v Rohožníku. V 
rokoch 1970 až 1980, sa už zdalo, že sa zrealizuje, ako dôvod 
sa udávalo odbremenenie ťahu cez Bratislavu. Cement pre 
celé Slovensko a jeho vývoz do Sovietskeho Zväzu mal ísť cez 
Jablonicu a Trnavu. 

Vláda SR v roku 1996 schválila zásady na tvorbu 
územných plánov VÚC (Trnavského a aj Bratislavského), 
v ktorých bolo okrem iného, rezervovať územie  pre prípadnú 
dostavbu železničnej trate „Plavecký Mikuláš – Jablonica“. 

Ešte aj dnes je možno pod Cerovou vidieť, kadiaľ mala trať 
viesť, vidno  násypy a zárezy a množstvo podjazdov pod 
traťou, mosty – jeden z nich na obrázku. 
                                    Spracoval: Vladimír Janák, foto redakcia 
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POVEDALI SI ÁNO 

Monika Tomeková – Miroslav Albrecht                   Mgr. Blanka Hološková – Michael David Avery 
Darinka Milka Manyurová – Samuel Jankovič                       Miroslava Dingová – Marek Nerušil 

Anna Kadlečíková – Dušan Valachovič 
 

VÍTAME MEDZI NAMI:  
Nela Harnúšeková, Teo Matúš, Tadeáš Čerešník, Jakub Horváth, Jakub Čulen, Kristína Pavlíková, Emma Natália 
Gernátová, Samuel Peterka, Filip Čerešník, Timea Šedivá, Sebastián Jurkovič,  Oliver Zdravecký, Samuel Čapliar 

 

OPUSTILI NÁS 
Jozef Práznovský  /DSS/, Ján Uhrina , Anna Vávrová, Daniela Horváthová, Mária Kupčová  /CHD/, Milan Jelenek  /DSS/, Igor 

Vojáček, Oľga Krúpová  /CHD/, Juliana Čerešníková, Alojzia Fuksová, Mária Mikušová /CHD/, Štefan Velický /DSS/, Irena 
Sabolová /CHD/ 

 

PREČÍTAJTE SI                           napísala deviatačka Daniela Tarabová
Predstavte si, že na chvíľu, na pár hodín, dní bude všetko čarovné... Stromy budú hovoriť, ľudia lietať...to by bolo čarovné,  ale takí 
kúzelníci nie sme. A čo je čaro Vianoc?  Mnohí ľudia chápu Vianoce ako každý iný všedný deň, alebo dôvod dobre sa najesť, 
dostať hodnotné darčeky... Ale nie je to tak! Vianoce majú byť pre nás dňami pokoja, radosti zo stretnutí s rodinou a priateľmi. 
Darčeky, zvyky a tradície možno znásobujú ich čaro, ale nie sú tým podstatným, o čom Vianoce sú. To najdôležitejšie, na čo sa už 
pomaly zabúda, je malé dieťatko v jasličkách, ktoré nám sprítomňuje to úžasné posolstvo Vianoc. Netvrdím, že ma darčeky pod 
stromčekom nepotešia, ale žiaden darček sa nevyrovná tomu, že môžem byť so svojou rodinou, tešiť sa s nimi, smiať, rozprávať. 
Nie každé dieťa má takéto šťastie – mať rodičov, súrodencov, domov, či žiť v pokoji, hrať sa...Koľko detí by drahé darčeky vymenilo 
za pozornosť mamy, otca, aby od nich nemuseli počúvať denne nemám čas... Mať rodinu nie v súčasnosti až také samozrejmé. Aj 
my to pochopíme, až budeme mať vlastnú, koľko odriekania, obety a lásky to stojí. 
Toto je podľa mňa čarovný odkaz Vianoc – aby sme si uvedomili , že rodina je ten najkrajší darček, ktorý nenahradí žiadny iný. 
 

Krásne Vianoce a veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2018. Vaša redakcia 


