
Ceroviny 2010
noviny pre Cerovú, Lieskové a Rozbehy

ročník 12, číslo 1 december 2010

Je tu čas 
vianočný ....

Prichádza čas, 
ktorý nás poľud-
šťuje. Dotýka sa 
nás svojou atmo-
sférou, v ktorej 
rezonujú slová rodina, domov, 
zdravie, láska, šťastie ... 

Zázračné ticho  a beloba sne-
hovej  periny  premieňajú naše 
ulice  na chrámy pokoja a čis-
toty, akoby zázrakom nás robia  
inými a my sa nebránime. Aj 
čistota našich myšlienok harmo-
nizuje so spomínaným tichom i 
belobou, sami sa prichytíme pri 
tom, že  dokážeme  byť slušní, 
tolerantní, milí. Ako nás dokáže 
zmeniť tento zázračný čas! 

Vianoce. Každoročne si pod-
maňujú tých  najmenších, tých 
životom  skúsených a všetkých 
ostatných.  Obdarúvame sa  a 
sme obdarovaní. A pritom nás 
potešia i maličkosti, ktoré by 
sme inokedy zaradili medzi  za-
nedbateľné.  Tieto dni trávime v 
kruhu svojich najbližších  a naj-
milších, ku ktorým patria deti.  
A podľa vlastných skúseností 
vieme, že na chvíle  s mamou, 
otcom, sestrou, bratom, babkou 
či dedkom sa nezabúda. Všetci 
prepadneme čaru  Vianoc, vôni 
medovníka, ihličia, tichu i kole-
dám, cinkaniu zvončekov, trb-
lietaniu  hviezd nad hlavami či 
vŕzganiu   snehu pod nohami.  

Skúsme byť  prísnejší i úprim-
nejší  pri želaniach šťastia, 
zdravia, lásky. Skúsme byť usi-
lovnejší  pri napĺňaní tých vlast-
ných.  Nebojme  sa vyžadovať 
obyčajnú slušnosť a zároveň ju 
ponúknuť.  A ozdobiť ju tiež 
obyčajným úsmevom. Aj takto 
pocítime zázračnosť tohto času 
a zistíme, ako málo je  k tomu 
treba. Je dôležité veriť, že nám 
čas Vianoc nikdy nezovšednie a 
že nás ich čaro  navštívi aj v iné 
obdobia v roku. 

A nezabudnime, že v tento 
prekrásny čas prichádza do  na-
šich sŕdc  Ježiško!

Krásne Vianoce Vám
všetkým priatelia! 

 Január
• pokračovali práce na úpra-

ve priestorov pre obecnú kniž-
nicu.

 Február
• karneval detí MŠ a ZŠ a 

ples rodičov a priateľov školy.

 Marec
• údržba rozhlasu a verejné-

ho osvetlenia.

 Apríl
• presťahovanie obecnej 

knižnice do priestorov bývalej 
budovy MŠ.

 Máj
• začalo sa s prestavbou a 

prístavbou hasičskej stanice, 
na ktorú obec získala fi nančné 
prostriedky z fondov EÚ, 

• mamičkám a babičkám sa 
pri príležitosti Dňa matiek pri-
hovoril starosta obce. Deti MŠ 
a ZŠ pre ne pripravili kultúrny 
program.

 Jún
• zakúpenie trampolíny a 

skákacieho hradu v hodnote 
1.014 €. Zakúpenie a osadenie 
dvoch detských ihrísk v hodno-
te 5.234,- €. Jedno je umiestnené 
v časti Lieskové pri Zvonici a 
druhé v areáli ZŠ. Veľkú radosť 
z detského ihriska prejavili deti 
MŠ, ktoré starostu a monté-
rov odmenili spontánnym po-
tleskom,

• oslava 45. výročia založe-
nia Základnej školy v Cerovej,

• 16.-18.07. – Trampský oheň 
na Rozbehoch, kde sa zišlo cca 
500 účastníkov,

• 12.06. – voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky,

• Deti ZŠ sa zúčastnili akcie 
„Vyčisti si svoju obec.“

 Júl
• Cyrilo-metodský deň sa 

v tomto roku konal na Rozbe-
hoch. Tradične sa začal svätou 

omšou, ktorú celebroval pá-
ter Ján Palúch. V kultúrnom 
programe vystúpili deti MŠ a 
ZŠ. Mladí študenti z folklór-
nej skupiny Máj z Piešťan, v 
ktorej sa nám predstavil aj náš 
Mojmír Knápek ml. Ľudovým 
tancom, ľúbeznými piesňami a 
krásou krojov si opäť vyslúžili 
bujarý potlesk divákov. Spes-
trením programu bolo spevác-
ke vystúpenie mladej a nadanej 
Radky Pavlovčinovej /našej 
obyvateľky/. Radkino úspešné 
vystúpenie malo dohru mimo 
javiska, kde bola obklopená 

deťmi žiadajúcimi jej podpis a 
fotku. Nielen pre najmenších 
bola pripravená trampolína a 
skákací hrad, kde sa deti mohli 
dosýtosti vyblázniť. Vrcholom 
dňa bolo žrebovanie bohatej 
tomboly. Podujatie pokračova-
lo country bálom, kde do tanca  
 a spevu hrali skupiny Nezná-
mi a Roviňáci. O smädné hrdlá 
a hladné žalúdky návštevníkov 
sa starali naši hasiči,

• 60 . výročie založenia fut-
balového klubu v Cerovej.

pokračovanie na 2. strane

Čo priniesol rok 2010 
v našej obci , 
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pokračovanie z 1. strany

 August
• pokračovali práce na rekon-

štrukcii zdravotného strediska 
(fasáda, chodníky, oplotenie). 
Hodnota prác bola 21.488,- €. 
Práce realizovala fi rma Stavby 
strechy – Ferdinand Konopa,

• súťaž o putovný pohár ce-
rovských hasičov.

 September
• začiatok školského roka a 

tiež začiatok rozsiahlej rekon-
štrukcie všetkých budov v škol-
skom areáli v hodnote 370.000 
€. Práce realizuje spoločnosť 
MATEP s.r.o., Bratislava,

• stretnutie 60. a 65. ročných 
jubilantov. Na stretnutie prišlo 
31 jubilantov a 11 rodinných 
príslušníkov,

• 18.09. – Referendum.

 Október
• stretnutie 50. ročných jubi-

lantov. Stretlo sa 22 jubilantov 
a 9 rodinných príslušníkov. 
Pozvanie na stretnutie prijala aj 
ich triedna pani učiteľka Vierka 
Žideková,

• hodová diskotéka,
• 11. ročník Majstrovstiev sve-

ta v púšťaní šarkanov. Zúčastni-
lo sa 140 registrovaných pilotov. 
Všetkých účastníkov bolo cca 
700. Organizátorom poduja-

tia bola Obec Cerová a Mana2. 
Podujatie pomáhali pripravovať 
hasiči, trampi, chatári zo Sokol-
ských chát. 

Deti mali radosť z jazdy na 
koňoch, ktorú nám sponzorsky 
zorganizoval náš rodák, Tibor 
Tomek z Jablonice.

 November
• záverečné zasadnutie Obec-

ného zastupiteľstva,
• 10.11. – verejné prerokova-

nie správy o hodnotení činnosti 
„Vybudovanie biodegradačnej 
plochy a kompostárne,“

• 27.11. – voľby do orgánov 
samosprávy obcí,

• prestavba sociálnych zaria-

dení na obecnom úrade,
• katarínska diskotéka.

 December
• vianočná výzdoba obce – 

vianočný stromček, anjel na 
obecnom úrade,

• ustanovujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, zlo-
ženie sľubu starostu obce a no-
vozvolených poslancov obecné-
ho zastupiteľstva,

• starosta s pani Jánošovou 
navštívili pred Vianočnými 
sviatkami 80. a 85. ročných 
a starších obyvateľov obce. 
Okrem želania príjemného 
prežitia sviatkov im odovzdali 
malý fi nančný dar.

Čo priniesol rok 2010 v našej obci

Korlátko nám ožilo!
Pýtate sa ako je to možné? 

Nie, žiaden návrat princeznej 
s princom sa nekonal. Aj keď 
skoro áno... 

Naše Korlátko počas letných 
prázdnin navštívila katolícka 
mládež Smotrbi. Títo mladí 
dobrovoľníci spolu s vedúcim 
Jankom sa rozhodli skrášliť 
hrad a jeho okolie. A veru sa im 
to aj podarilo. Ak ste si všimli, 
že na hrade sú zrekonštruované 
schody, pribité nové zábradlie, 
urobené skalky, vykosené kríky 
a vyrúbane stromy, to všetko 
len vďaka mládeži pochádza-
júcej zo Smoleníc, Trstína a Bí-
ňoviec. 

Deti od 10 do 19 rokov sa 
dvakrát DOBROVOĽNE zú-
častnili na týždňovom tábore a 
na piatich brigádach. Zobrali si 
na seba neľahkú úlohu, ale s ne-
chýbajúcou dobrou náladou ju 
splnili na 110%. Na vlastné oči 

sme sa presvedčili, že Dělání, 
dělání, všechny smutky zahání, 
dělání, dělání je lék. Dělání, 
dělání, to nám úsměv zachrání, 

dělání, dělání je lék. Títo dobro-
voľníci boli, sú a aj budú posil-
ňovaní pevnou vierou v Boha, 
pevnou vôľou, vytrvalosťou, 

humorom, gitarou a pesnička-
mi. Takáto výstroj im ťažkú dri-
nu pekne uľahčuje.  Jedným z 
najkrajších zážitkov, ktorý nám 
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Korlátko nám ožilo!
nadelili, bolo osvietené Korlát-
ko počas júlovej jasnej noci. 

Stačil len super nápad, pár 
kahancov a siedmy div sme 
mali aj na Rozbehoch. Vedú-
ci Janko sa rozhodol spestriť  
program aj lietajúcim balónom, 
ktorý im zabezpečil a opäť sme 
boli pri tom.

 A tak na Rozbehoch bolo už 
ozaj všetko.  Nám z celého tá-
bora ostalo čisté Korlátko, pek-
né spomienky a hlavne nové 
priateľstvá. 

Oni, dúfame, si odniesli  to 
isté, plus dobrý pocit z ťažko 
ale dobre vykonanej práce. K 
mladým Smotrbárom sa ešte 
niekoľkokrát  pridali brati-
slavskí skauti, ďalšia sku-
pinka mládežníkov, ktorým 
pamiatky Slovenska nie sú 
ľahostajné.

Týmto by sme sa ešte raz 
chceli všetkým zúčastneným 
vrúcne poďakovať  za veľkú 
výpomoc a mladých Cerovča-
nov vyzvať k podobným výko-
nom. Tešíme sa na spoluprácu v 
roku 2011!

Aj v roku 2010 sa chýr o našej Cerovej niesol nielen ústami občanov a návštevníkov, 
ale aj perom redaktorov novín. Čo o nás napísali ?

Napísali o nás
Oblohu nad Cerovou 
ozdobili šarkany

V sobotu 23. októbra sa 
priestor pri veternom parku 
na Rozbehoch zaplnil priaz-
nivcami čoraz populárnej-
šieho športu – šarkaningu. 
Na Cerovú ich prilákal 11. 
ročník ,,Majstrovstiev sveta 
v púščaný šarkanow“, ktorý  
spoločnými silami pripravili 
obec Cerová, online magazín 
mana2.sk, Združenie trampov 
regiónu Trnava a Sokolskí 
chatári. 

O tom, že chýr o šarkaních 
majstrovstvách už dávno 
prekročil hranice Záhoria, niet 
pochýb, veď na Rozbehy kaž-
doročne smerujú tí najšikov-
nejší piloti šarkanov z Trnavy, 
Bratislavy, Pezinka, Nitry, To-
poľčian, Šale a mnohých ďal-
ších slovenských miest. 

Tentoraz sa však obľúbené 
recesistické podujatie mohlo 
pochváliť doslova medziná-
rodnou účasťou, svojou návšte-

vou ho totiž poctili aj kórejskí 
a belgickí ,,reprezentanti“. Ak 
púšťanie šarkanov doposiaľ 
nepatrilo k národným športom 
týchto krajín, po vydarenom 
šampionáte sa medzi ne iste 
zaradí. Stačilo pozrieť do roz-
žiarených tvárí tých najmen-
ších, ktorí hrdo, s pohľadom 
priklincovaným k oblohe, sle-
dovali svojich pestrofarebných 
drakov. Šarkaning je jedným 

z mála športov, ktoré možno 
prevádzkovať celoročne, v je-
senných mesiacoch sa mu však 
predsa len darí najlepšie. Vietor 
má dostatočnú silu, stály cha-
rakter, drží svoj smer. 

A inak tomu nebolo ani na 11. 
ročníku majstrovstiev. Na štart 
sa postavilo 140 súťažiacich, 
ktorí sa rozhodli zabojovať o 
prestížne tituly v kategóriách 
najrýchlejší štart, najbravúrnej-

ší let a najkrajší šarkan, prípad-
ne o poháre cerovského richtára 
a trampského pilota. Najväčším 
lákadlom však predsa len bol 
titul absolútneho majstra sveta, 
ktorý – ako prorokovali orga-
nizátori šampionátu – víťazovi 
prinesie slávu, popularitu a bo-
hatstvo. 

Tentoraz porota víťaznými 
vavrínmi ovenčila sympatické-
ho mladíka Martina Kollára z 
obce Ihráč (Žiar nad Hronom), 
ktorý bez problémov dokázal 
udržať vo vzduchu šarkana 
netradičných tvarov a najmä 
nemalých rozmerov. 

Avšak ani tí, ktorí sa nepo-
stavili na stupienky víťazov, 
z majstrovstiev neodchádzali 
smutní. Prežili príjemný jesen-
ný deň, zabavili sa na čerstvom 
vzduchu, prevetrali svojich 
drakov, stretli sa s predsedom 
usporiadateľskej asociácie IS-
CHA Dži-džung-gwanom a 
vydarený šampionát zakončili 
spoločným táborákom a ope-
kačkou.

M. KOVARÍKOVÁ

pokračovanie na 4. strane
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Napísali o nás
V Cerovej realizujú viaceré 
veľké projekty

Cerová (mk) – V uplynu-
lých dňoch začali v Cerovej s 
rekonštrukciou a prístavbou 
hasičskej stanice, ktorá potrvá 
do mája budúceho roka. Na re-
alizáciu projektu obec získala 
z Regionálneho operačného 
programu Regenerácia sídiel 
dotáciu vo výške 249 991,89 €. 

Popri hasičskej stanici sa v 
Cerovej pripravuje aj realizá-
cia ďalších rozvojových záme-
rov. Z operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hos-
podársky rast obec získala 237 
861,38 € na budovanie a mo-
dernizáciu verejného osvetle-
nia, vďaka ktorému sa v obci 
bude svietiť úspornejšie. 

Ďalším veľkým projektom 
je zníženie energetických strát 
budov základnej školy s ma-
terskou školou, jedálne a telo-
cvične v areáli ZŠ, na čo obec 
z grantovej dohody ,,Energe-

tická efektívnosť vo verejných 
budovách“ získala dotáciu 370 
tisíc €. ,,V súčasnosti prebieha 
výberové konanie na dodáva-
teľa stavby, ktoré vypisuje Slo-
venská energetická a inovačná 
agentúra Bratislava. S práca-

mi by sa podľa harmonogra-
mu malo začať v mesiaci júli,“ 
uviedol  starosta obce Vladimír 
Jánoš.  Rekonštrukcia ZŠ bude 
zahŕňať výmenu okien, dverí, 
zateplenie budov, realizáciu 
fasád a revízie plynových za-

riadení a výmenu svetelných 
zdrojov, pričom celý projekt 
hradí Slovenská energetická a 
inovačná agentúra Bratislava. 

,,Obec sa nám darí úspešne 
budovať a rozvíjať aj v čase 
fi nančnej a ekonomickej krízy, 
predovšetkým vďaka poda-
ným a schváleným projektom. 
Viaceré projekty však realizu-
jeme aj z vlastných zdrojov,“ 
zdôrazňuje Vladimír Jánoš. 

K takýmto projektom podľa 
jeho slov patrí napríklad pre-
stavba a presťahovanie obecnej 
knižnice do priestorov bývalej 
materskej školy, do ktorej obec 
investovala 7 500 €, či pokračo-
vanie v rekonštrukcii zdravot-
ného strediska, na ktorom boli 
vlani vymenené okná a urobe-
ná nová strecha a tento rok sa 
dokončuje zateplenie, fasáda a 
chodníky okolo budovy. 

Obec nezabúda ani na deti, 
pre ktoré v júni objednala dve 
nové detské ihriská, jedno do 
areálu ZŠ s MŠ a druhé do 
miestnej časti Lieskové.

dokončenie z 3. strany

Vianočný Rím 
Raz mi jeden Austrálčan po-

vedal, aké mám super šťastie, 
že som Európanka, on vraj za 
históriou musí precestovať 
polovicu zemegule ... a veruže 
mal pravdu. 

Odvtedy vrážam do cestova-
nia ušetrené peniaze a snažím 
sa navštíviť čo najviac európ-
skych miest, aby som na staré 
kolená mala na čo spomínať. 

Tento rok sme si s priateľom 
(volajme ho Jano) povedali, že si 
na Vianoce nebudeme kupovať 
blbosti a namiesto toho si za-
letíme na pár dní do Ríma. On 
tam ešte nebol, ja veľmi dávno 
(ešte ako 15-ročné decko) a tak 
som narýchlo kúpila lacné leten-
ky, vyhľadala hostel na www.
hostelworld.com a o dva týždne 
sme už čakali na bratislavskom 
letisku na odlet lietadla smer 
Bratislava – Ciampino, Roma. 

Hneď po prílete nás prekva-
pilo príjemných 15 0C (čo je 
na polovicu decembra celkom 
slušné), priamo z letiska sme si 
zobrali autobus (www.terravi-
sion.eu), ktorý bol za 40 minút 
pri hlavnej železničnej stanici 
Termini. Hostel bol perfektný, 

nielenže priamo v centre, ale aj 
čistý s príjemným recepčným, 
ktorý nám podrobne vysvet-
lil, čo je najlepšie vidieť v noci 
(teda dokonale osvetlené), kde 
sa lacno prestravujeme, kam 
nechodí veľa turistov aj ako sa 
budeme najjednoduchšie do-
pravovať po meste. 

Odporúčam Vám kúpiť si 
trojdňový cestovný lístok, ktorý 
je platný na celú mestskú do-
pravu vrátane metra a stojí iba 
11 euro (využívať ho môžete 
neobmedzene). Hneď po ubyto-
vaní sme vyrazili do stmievajú-
cich sa ulíc Ríma. Ako prvý nám 
do cesty padol pomník Viktora 
Emanuela II, ktorý je z bieleho 
brescisejského vápenca (milov-
níci umenia mi snáď odpustia, 

že mi pripomína najväčší zubný 
chrup na svete). 

Odtiaľ sme spletitými ulič-
kami centra mesta dorazili k 
najznámejšej fontáne v Ríme (a 
zrejme aj v Taliansku) Fontáne 
di Trevi, ktorá tvorí priečelie 
barokového dómu. Uprostred 
fontány je na obrovskej mušli 
osadená socha Poseidona, kto-
rého ťahajú dva kone, pod ním 
sú skaly, z ktorých steká voda 
symbolizujúca oceán. Fontána 
je v noci krásne nasvietená a 
medzi uličkami sa javí ako malý 
architektonický zázrak. 

Samotnú fontánu preslávi-
la aj scénou z Feliniho fi lmu 
La dolce Vita (Sladký život), v 
ktorom sa herečka Anita Ek-
berg kúpala na vlnách fontány 

pred Marcellom Mastroiannim. 
Na záver hádžem do fontány 
drobné, aby som Rím ešte nie-
kedy v živote navštívila, zatiaľ 
čo Jano mi frfl e, že mincu rad-
šej nehodí, lebo toľko ľudí, čo 
sa pri fontáne tlačí už ani zažiť 
nikdy nechce.

Pokračujeme teda ďalej sme-
rom k Španielskemu námestiu, 
ktoré je situované na úpätí pa-
horku Pincio. Námestie získa-
lo svoje pomenovanie podľa 
španielskeho paláca, v ktorom 
v 17. storočí sídlil španielsky 
vyslanec pri Svätom stolci, 
uprostred námestia stojí fontá-
na od P. Berniniho, smerom od 
nej stúpajú do vrchu španiel-
ske schody z 18. storočia, ktoré 
postavili na žiadosť jedného 
francúzskeho diplomata, na 
konci schodov stojí dvojvežatý 
kostol Trinita dei Monti, spred 
ktorého je nádherný výhľad na 
nočné mesto. 

Smerom k španielskemu ná-
mestiu vedie najznámejšia ná-
kupná ulica mesta, na ktorej sú 
predajne svetových značiek ako 
sú LV, Armani, Dior alebo Bur-
berry. Potešíme sa teda aspoň 
pohľadom na pár pekných vecí 
vo výkladoch a potom zapadne-
me v jednej krčmičke na ochut-
návku talianskeho piva. 
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Vianočný Rím 
Pred polnocou sa vraciame 

príjemne unavení na izbu, to 
však ešte netušíme, čo nás prvú 
noc čaká. 

Taliani sú národ tempera-
mentný, čo sa prejavuje krikom 
z ulice a neustálym trúbením 
áut, ktoré trvá až do štvrtej 
nadránom a následne od sied-
mej pre veľký úspech pokraču-
je opäť. Preto moje prvé ranné 
kroky vedú do priľahlej lekár-
ne, kde si pýtam štuple do uší, 
aby som sa trochu vyspala as-
poň nasledujúcu noc. Ďalší deň 
máme na pláne Vatikán. Vybe-
rieme sa tam metrom, aby sme 
ušetrili čas. 

Pri vychádzaní zo zastávky 
Ottaviano nás zastavujú dvaja 
turisti, ktorí sa pýtajú na cestu 
k chrámu svätého Petra. Hovo-
rím im, že môžu ísť s nami, lebo 
aj my máme namierené práve 
tam. Jeden z nich mi hovorí, že 
môj priateľ vyzerá ako Talian, a 
preto sa nás pýtali na cestu. 

Ja si iba v duchu myslím, že 
nielenže vyzerá, ale niekedy je 
aj pomýlený ako Talian. Sna-
žím sa udržiavať konverzáciu 
a preto im spomeniem, že pri 
Žiline máme kórejskú Kiu a 
poznáme aj Hyundai, na čo sa 
obaja začnú rehotať a chcú, aby 
som slovo ešte raz zopakovala 
(iba pre Vašu informáciu kórej-
sky sa to vyslovuje ako Gjun-
dáááááj s patričným ázijským 
prízvukom). 

Dvaja milí manageri mi ešte 
stihnú povedať, že pochádzajú z 
Južnej Kórey a zároveň jedným 
dychom dodávajú, že aj napriek 
tomu milujú demokraciu, čomu 
sa spoločne rehoceme. 

Ani neviem ako nám spoloč-
ná cesta k chrámu ubehne, keď 
sa zrazu pred nami objavujú 
Berniniho kolonády predsta-
vujúce obrovskú náruč cirkvi 
a samotná katedrála v pozadí. 
Pri pohľade na celé námestie a 
kopulu, ktorá je dielom Miche-
langela nechápem ako niekto 
dokázal naprojektovať vec do 
úplnej dokonalosti a posledné-
ho detailu. 

Vo vnútri chrámu nevyne-
cháme Michelangelovu Pietu 
(matku držiacu na rukách mŕt-
veho Krista), sochu svätého 
Petra, Berniniho bronzový bal-
dachýn umiestnený nad Pet-
rovým hrobom a mramorový 
štvorec položený v podlahe, na 
ktorý pri svojej korunovácii v 
roku 800 pokľakol cisár Karol 
Veľký. 

Ďalším cieľom je výstup do 
kopuly. Pri stúpaní po úzkych 
schodoch, ktorých je viac ako 
300 kráčame jeden za druhým, 

bez centimetra priestoru navy-
še, pričom rozmýšľam nad tým, 
čo tu asi prežívajú klaustrofobi-
ci, prípadne ľudia, ktorým by 
náhle prišlo ťažko. 

Pohľad z vrchu je nepreko-
nateľný, z jednej strany nám 
najznámejšie pamiatky Ríma 
ležia priamo pod nohami, z 
druhej strany si vychutnávame 
pohľad na vatikánske záhrady, 
ktoré sú aj v tomto čase plné 
zelene. 

Po zostúpení z kopule nás 
lákajú aj krypty, ktoré sú pria-
mo pod katedrálou. Pri hrobe 
Jána Pavla II sa kľačmo modlí 
toľko ľudí, až to človeka dojí-

ma k slzám, akoby sa mu prišli 
poďakovať a pokloniť všetci tí, 
ktorých on počas svojich ciest 
navštívil a ktorým pomohol. 
Modlím sa tiež a v duchu si ho-
vorím, že takého pápeža už asi 
nikdy mať nebudeme. 

Ďalšou zastávkou je Anjelsky 
hrad, ktorý pôvodne slúžil ako 
mauzóleum, neskôr bol hlav-
nou pápežskou väznicou a dnes 
je súčasťou národných múzeí. 
Pomenovaný bol na základe vi-
diny, ktorú mal pápež Gregorio 
Magno. 

Ten videl na vrchu hradu an-
jela s mečom, ktorý mal symbo-
lizovať koniec moru v oblasti. 
Cez most Svätého anjela pre-
chádzame na druhý breh rieky 
Tiber a smerujeme k námestiu 
Piazza Navona, ktoré je v de-
cembri centrom vianočných 
trhov, takže historický ráz ná-
mestia trošku stráca na svojom 
význame. 

Pár krokov od námestia sto-
jí najstaršia, pôvodne antická 
pamiatka kruhového pôdory-
su – Panteón. Je to stavba po-

stavená v rokoch 27-25 pred 
Kr. a pôvodne bola zasvätená 
všetkým bohom. V jej vnútri sa 
nachádza hrob, ktorý patrí veľ-
kému renesančnému umelcovi 
Raffaelovi. 

Na tretí a posledný deň sme si 
naplánovali najmä antickú časť 
mesta, ku ktorej neodmysliteľ-
ne patrí Koloseum. V jeho útro-
bách sa z informačných tabúľ 
dozvedáme, že na to, aby pred-
stavenia gladiátorov, zvieracie 
zápasy a imitácie námorných 
bitiek v tomto elipsovitom am-
fi teátri dlhom 189 m fungovali, 
muselo byť do príprav zapo-
jených viac ako 250 ľudí, ktorí 

koordinovali práce v labirinte 
pod pódiom. 

Prečo je Koloseum napoly ro-
zobraté vysvetľuje skutočnosť, 
že neskôr slúžilo ako zdroj sta-
vebného materiálu určeného 
na výstavbu ďalších rímskych 
stavieb. V blízkosti Kolosea sa 
nachádza Forum Romanum 
(Rímske fórum), ktoré križuje 
Via Sacra - pravdepodobne naj-
staršia a zároveň najslávnejšia 
ulica antického Ríma. 

Svätá cesta bola tepnou Rím-
skeho fóra a teda i centrom ce-
lého Ríma. Konali sa tu rôzne 
posvätné obrady, veľkolepé 
slávnosti víťazstiev a denne 
ňou prešlo niekoľko tisíc ľudí 
smerujúcich do chrámov, sená-
tu, práce či do Kolosea. 

Teší nás aj fakt, že sme s po-
mocou knižného sprievodcu 
našli miesto, kde bolo spálené 
dobodané telo veľkého Cézara. 
Ani sa nenazdáme a zisťujeme, 
že prehliadkou antickej časti 
Ríma sme strávili viac ako 5 
hodín. 

Celkom nám vyhladlo a tak sa 

míňajúc michelangelove schody 
vedúce ku Kapitolu, Marcello-
vo divadlo a most Garibaldi do-
stávame do typickej talianskej 
štvrti Trastevere, ktorú nám na 
začiatku odporučil recepčný. 
Turistov je tu oveľa menej ako 
v centre a hlavné jedlo tu zože-
niete už od 5 euro, vyberáme si 
reštiku, kde je najviac ľudí lebo 
predpokladáme, že tu aj najlep-
šie varia. 

Ochutnáme talianske cestovi-
ny aj pizzu a obaja vo veľkom 
popíjame červené víno, ktoré 
je tu lacnejšie ako Coca-Cola, 
čo je dôsledkom toho, že po 
hodinke strávenej hodovaním 

odchádzame naspäť do ulíc vo 
výbornej náladičke. Počas noč-
nej prechádzky ešte naďabíme 
na prekrásny románsky kostol 
Santa Maria Trastevere, pôvod-
ne najstarší kostol v Ríme, ktorý 
je ako jeden z mála zasvätený 
panne Márii. 

Asi kilometer nad týmto kos-
tolom sa nachádza baroková 
fontána dell Acqua Paolla, od-
kiaľ si vychutnávame posledný 
pohľad na nočné mesto. 

Jano ma ešte na záver dňa 
presvedčí, že ako správny lu-
terán by nemal z mesta odísť 
bez toho, aby videl baziliku 
Svätého Jána Lateránskeho 
(matku všetkých bazilík), tak 
sa ešte nočným spojom trepe-
me tam, hoci je už dávno za-
tvorená. 

Dúfam, že Vás príbeh nášho 
výletu aspoň trochu zaujal a 
niektorých možno aj inšpiroval 
k návšteve “večného mesta“. 
Vrelo odporúčam, nie nadarmo 
sa hovorí, že všetky cesty vedú 
do Ríma. Nabudúce dovidenia - 
napríklad z Barcelony.
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Jubileum v škole oslávili úspechmi
1.septembra uplynulo 45 ro-

kov od otvorenia novej cerov-
skej  školy. Už  24 rokov  do nej 
chodia  nielen deti  z Cerovej, 
ale i zo susedných obcí - z Prie-
val a Plaveckého Petra. 

Škola už vychováva tretiu 
generáciu, učili sa v nej dnešné 
babičky a dedovia, mamičky a 
oteckovia a teraz ich deti.

Počas uplynulých rokov pre-
šli jej bránami stovky šikovných 
detí, z ktorých sú dnes pracovití 
ľudia, ktorí dobre vykonávajú 
svoje zamestnanie, starajú sa o 
svoje rodiny a pomáhajú ostat-
ným ľuďom. Škola je na nich 
pyšná, veď vychovať šikov-
ných, pracovitých, dobrých a 
šťastných ľudí je jej krédo od jej 
vzniku. 

Rok, v ktorom škola oslavuje 
svoje výročie, je pre ňu osobi-
tý hneď dvakrát. Dostala dva 
krásne darčeky. Prvý od svojho 
zriaďovateľa, obce, ktorá pri-
pravila a od septembra reali-
zuje projekt, ktorý školu nielen 
okrášli, ale i zlepší prostredie a 
ušetrí energie. Druhý, v podobe 
historicky najlepších umiestne-
ní žiakov na celoštátnych súťa-
žiach, si vlastne dala sama. Dali 
jej ho šikovní žiaci a ich peda-
gógovia,  ktorí tak potvrdili, 
že  dobré meno, ktoré si škola 
počas svojho života získala, na-
priek klesajúcemu počtu detí, 
nestratila. 

Hoci dnes do nej chodí  len 
132 žiakov, pred 45 rokmi to 
bolo o  2 stovky viac  a ešte pred 
piatimi – 174. Žiaci  dosahu-
jú dobré výchovno-vzdeláva-
cie výsledky, ktoré radia našu 
školu k najlepším v senickom 
okrese. Veď v tomto roku sme 
boli jediná škola nášho okresu, 
ktorá mala úspešné zastúpenie 
v dvoch celoštátnych kolách ve-
domostných olympiád,  získala 
cennú medailu i na majstrov-
stvách SR v atletike a naši žiaci 
reprezentovali okres v šiestich 
krajských súťažiach. 

Najúspešnejším olympioni-
kom školy sa stal dnes už gym-
nazista Peter Hutta. Získal cenu 
starostu obce za svoje výsledky 
v celoštátnom kole geografi c-
kej,  v krajskom kole dejepis-
nej olympiády a reprezentáciu 
školy v ďalších  vedomostných 
súťažiach.

V jeho šľapajach kráča de-
viatak  Marcel Janák – úspešný 
riešiteľ celoštátnej dejepisnej 
olympiády i krajského kola ge-
ografi ckej olympiády, viacná-
sobný reprezentant školy. Už 
i tento školský rok spoločne s 
Martinom Kocúrikom zabo-

doval v okresnom kole novej  
súťaže – technickej olympiády 
a stali sa ako dvojica víťazmi 
tohto kola s postupom na kraj-
ské.  Úspechy chlapcov  na ce-
loštátnych súťažiach ozdobil 
striebornou medailou v skoku 
do výšky najlepší cerovský atlét 
súčasnosti Peter Kuchta, ktorý 
vytvoril nový rekord školy 183 
cm a počas roka získal výborné 
umiestnie  na  pretekoch v rám-
ci Slovenska, oblasti i regiónu.  
V krajských a okresných kolách 
súťaží zabodovali aj dievčatá  a 
ďalší chlapci – v geografi ckej i 
dejepisnej olympiáde  Erika Ja-

náková a Dagmar Gajarová, v 
geografi ckej  Richard Keračík,  
v recitačnej a speváckej súťaži 
Dáša Ščepková, v atletike druž-
stvo dievčat a Gabriel Hanáček, 
v spomínanej technickej olym-
piáde Jozef Oršulák. Úspešní 
boli  riešitelia dekanátneho kola 
biblickej olympiády Andrea 
Mihályová, Adrián Michalica, 
Tomáš Vlček, Dagmar Gaja-
rová, Samuel Polák, Miroslav 
Hlavatý,  ktorý sa stal i úspeš-
ným  riešiteľom Pytagoriády 
podobne ako Kristián Mikulčík 
a opäť Marcel Janák. Dobre re-
prezentovali i ďalší účastníci 
okresných súťaží v anglickom 
jazyku – Andrea Mihályová, v 
matematickej olympiáde Pet-
ronela Chovancová,  Marcel 
Janák, v recitácii  Samuel Krú-
žek, Denisa Holičová, Simona 
Ščepková, Mária Uhrínková 
i Richard Keračík. Športov-
ci  okrem atletiky úspešne re-
prezentovali i v kolektívnych 
športoch – malom  futbale, 
fl orbale, hádzanej, basketbale, 
cezpoľnom behu – medzi nimi 
opäť Peter Kuchta, Gabriel 
Hanáček,   Kristína Knápková, 
Dagmar Gajarová, Dáša Ščep-
ková, Nikoleta Jarásová, Hana 
Michalicová, Erika Janáková, 
Sabína Šišuláková, Marta Pe-
terková, Lucia Valachovičová, 
Kristína Krúžková, Dominika 
Zavišová, Martin Čatloš, Ján 
Holásek, Rastislav Jurovatý, 
Tomáš Vlček, Peter Peterka, 
Adrián Michalica, Martin Ko-
cúrik, Marek Holič, Marcel Ja-
nák, Jozef Masár a ďalší. 

Škola je veľmi rada, že má 
takýchto šikovných žiakov a 
umožňuje všetkým, ktorí chcú, 
aby sa dobre pripravili do ži-
vota. To je jej poslanie a úloha, 
ktorú chce plniť i naďalej.  Za 
podpory žiakov samotných, 
ich  rodičov, zamestnancov 
školy, obce i verejnosti to ur-
čite dokáže. A všetkým, ktorí 
jej túto pomoc dávajú, srdečne 
ďakuje. 

FK Cerová
v roku 2010 

Cerovský futbal zazname-
nal v kalendárnom roku 2010 
zmenu názvu, oslavy a v maj-
strovských zápasoch úspechy i 
neúspechy.

V prvých dňoch roku 2010 
sa konala tradičná Výročná 

schôdza TJ Cerová, na ktorej 
členovia zvolili pre dvojročné 
obdobie Ing. Jozefa Baláža za 
predsedu TJ. 

Na rovnaké obdobie boli zvo-
lení títo členovia Výkonného 
výboru: Ing. Miroslav Masár, 
Miroslav Gurín, Ivan Čereš-
ník, Ing. Ján Čerešník, Bohumír 
Drímal, Patrik Fukna, Eduard 
Kadlíček, Peter Kuchta, Jaro-
slav Michalica, Ľubomír Pavlík, 

Ing. Anton Veteška a Miroslav 
Horváth. Podľa rozhodnutia 
členskej schôdze sa po jarnej 
časti, teda od 01.07.2010, zmenil 
názov klubu z TJ Cerová na Fut-
balový klub Cerová. 

V marci 2010 spustil FK Ce-
rová aj svoju ofi ciálnu webovú 
stránku na adrese www.fkce-
rova.sk, ktorá zaznamenala ku 
koncu roka cez 7000 návštev-
níkov.

V roku 2010 si FK Cerová 
pripomína 60. rokov od vzniku 
organizovaného futbalu v obci 
a pri tejto príležitosti sa 4. júla 
uskutočnila oslava tohto výro-
čia. Odohrali sa dva exhibičné 
zápasy, keď sa naše „A“ muž-
stvo stretlo s Výberom ObFZ 
Senica a mužstvo Cerovej, kto-
ré v roku 2001 postúpilo do naj-
vyššej súťaže, odohralo zápas 
so Starými pánmi Senice.
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FK Cerová
v roku 2010 

Vedenie FK aj ocenilo pozva-
ných čestných hostí, ktorí sa za-
slúžili o napredovanie klubu v 
novodobej histórii. 

V tomto roku reprezentovali 
cerovský futbal dve mužstvá. 
Dospelí a Dorast. Mužstvo 
dospelých odohralo nie príliš 
vydarenú jarnú časť, keď sme 
štyrikrát vyhrali a dvakrát re-
mizovali. V zimnej časti muž-
stvo napokon posilnil S. Sta-
rych a napokon sme obsadili 
11. miesto. 

Útočník Cerovej Stanislav 

Malý sa s 31 gólmi stal najlep-
ším strelcom celej súťaže. Pred 
novou sezónou nastali v muž-
stve viaceré zmeny, keď pod-
statnú časť jesene odohrali na 
hosťovaní v iných kluboch S. 
Malý, T. Vrablic a T. Mikulčík.

Futbalovú kariéru ukončil 
D. Kassay. Do mužstva prišli z 
FK Senica I. Štora a M. Pípa a z 
dorastu J. Herceg. V mužstve si 
našli svoje miesto aj odchovanci 
a dorastenci klubu M. Holič, P. 
Machlica a M. Ochránek. 

Mužstvo odohralo jeseň so 
striedavými úspechmi, no naj-
mä po zlepšení v závere roka 
zimujeme na dobrom 7. mieste. 
Počas celého roka viedol muž-

stvo Pavol Hutta a vedúcim 
mužstva bol Patrik Fukna.

Mužstvo Dorastu zavŕšilo 
jarnú časť veľkým úspechom, 
keď po tom, čo na jar ani raz ne-
prehrali, vyhrali súťaž II. triedy 
a postúpili do najvyššej súťaže 
ObFZ Senica. 

Oporami mužstva sa sta-
li najlepší strelci D. Závadský 
a G. Hanáček, no o úspech sa 
postarali najmä kolektívnymi 
výkonmi pod vedením trénera 
Bohumíra Drímala. Dorast sa 
nestratil ani v súťaži MO a je-
sennú časť skončili na 7. mieste 
po siedmych výhrach a jednej 
remíze. Ako spomíname vyššie, 
hráči dorastu dostávali šancu aj 

v zápasoch dospelých a ak neo-
padne záujem mládeže o šport, 
cerovský futbal by mal mať o 
budúcnosť zo strany odchovan-
cov postarané. 

FK Cerová úzko spolupracuje 
s vedením obce Cerová, so ZŠ 
Cerová, s cerovskými hasičmi 
a so svojimi členmi. Zúčastnili 
sme sa  alebo sme spolupraco-
vali na rôznych podujatiach a 
výrazne reprezentujeme obec v 
širokom okolí.

Aj touto cestou ďakujeme 
všetkým priaznivcom a tým, 
ktorí nás počas roka podporo-
vali a želáme im všetko najlep-
šie v roku 2011.

Ľubomír Pavlík

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
Počet zapísaných voličov 905 111 1016
Počet vydaných obálok 433 37 470
Počet platných hlasov poslancov OZ 421 35 456
Počet platných hlasov pre starostu 340 29 369

Volieb sa zúčastnilo 46,3 % voličov.

Počet platných hlasov pre poslancov OZ:  
 okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
1. Ivana Bendová, Mgr. 144 24 168
2. Miroslav Gurín 195 8 203
3. Tomáš  Hutta, Ing. 228 21 249
4. Stanislav Janák 250 23 273
5. Miroslav Masár, Ing 161 16 177
6. Pavol Mihály, PhDr. 206 20 226
7. Peter Mihály, Mgr. 199 21 220
8. Jaroslav Michalica 253 9 262
9. Vladimír Nemec, Ing. 240 20 260
10. Jaroslav Oravec 180 16 196
11. Peter Oslej 140 28 168
12. Ľubomír Pavlík 157 11 168 
13. Gejza Slávik 219 17 236 
14. Anton Švarc 267 13 280
15. Jozefína Vávrová 170 11 181

Počet platných hlasov pre starostu obce:  
 okrsok č. 1 okrsok č.2 spolu 
1. Vladimír Jánoš 340 29 369

Za starostu obce bol zvolený Vladimír Jánoš.

Za poslancov OZ boli zvolení:
1. Anton Švarc, Ing., nezávislý kandidát 280
2. Stanislav  Janák, nezávislý kandidát 273
3. Jaroslav Michalica, nezávislý kandidát 262
4. Vladimír Nemec, Ing., KDH, SDKÚ - DS 260
5. Tomáš Hutta, Ing., KDH, SDKÚ-DS 249
6. Gejza Slávik, nezávislý kandidát 236
7. Pavol Mihály, PhDr.  KDH, SDKÚ -  DS 226
8. Peter Mihály, Mgr. KDH, SDKÚ- DS 220
9. Miroslav  Gurín, nezávislý kandidát 203

Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ:

1. Jaroslav Oravec, nezávislý  kandidát 196
2. Jozefína  Vávrová, nezávislý kandidát 181
3. Miroslav  Masár, Ing., nezávislý kandidát 177
4. Ivana Bendová, Mgr., KDH, SDKÚ – DS 168
5. Peter Oslej, KDH, SDKÚ – DS 168
6. Ľubomír Pavlík, nezávislý kandidát 168

27. november 2010Dovoľte mi, aby som poďakoval všetkým, 
ktorí  ste mi v týchto voľbách  prejavili svo-
ju dôveru. Je pre mňa potešením a zároveň 
aj cťou vedieť, že toľkí z Vás ma podporuje-
te a dôverujete mi.  

Nesmierne si Vašu dôveru vážim. Dali 
ste mi najavo svoju spokojnosť s výsledka-
mi štvorročnej práce. Verím, že v ďalšom 
volebnom období splním všetky Vaše pred-

stavy o chode a ďalšom rozvoji našej Cerovej a zároveň naplním 
všetky ciele stanovené pre toto volebné obdobie.

Vladimír Jánoš 

Milí priatelia!

Pre I. polrok 2011
 DÁTUM Deň INTERVAL ZVOZU INTERVAL ZVOZU
   1 x mesačne 2 x mesačne
 
 04.01.11 Utorok x x
 18.01.11 Utorok   x
 01.02.11 Utorok x x
 15.02.11 Utorok   x
 01.03.11 Utorok x x
 15.03.11 Utorok   x
 29.03.11 Utorok x x
 12.04.11 Utorok   x
 27.04.11 Streda x x
 10.05.11 Utorok   x
 24.05.11 Utorok x x
 07.06.11 Utorok   x
 21.06.11 Utorok x x
 06.07.11 Streda   x

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Cerová

Viete že?
Najstarší občan v našej obci je 

pán Ondrej Janák /94 r./. Naj-
staršia občianka z časti Rozbe-
hy je pani Mária Kuchtová /93 
r./ a z Cerovej pani Katarína 
Glindová /91 r./

Spolu so sestrami Svätého 
Kríža v našej obci žije 38 obča-
nov starších ako 85  rokov. Z 
toho je 19 sestier Svätého Kríža, 

3 muži a 16 žien. Z toho 5 žien 
je z časti Rozbehy.

Naši najstarší občania /85 
roční a starší/ :  Ondrej Janák 
/94 r./, Mária Kuchtová, Roz-
behy /93 r./, Katarína Glindo-
vá /91 r./,Jozef Juráň /89 r./, 
Klementína Gurínová /88 r./, 
Mária Adamčíková /88 r./, 
Anna Oravcová, Rozbehy /87 
r./, Ján Režnák /87 r./, Pavlína 
Tomková /86 r./,

pokračovanie na 8. strane
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pokračovanie zo 7. strany
Mária Hološková, Rozbehy 
/86 r./, Cecília Peterková /86 
r./, Katarína Sládková /86 r./, 

Marta Nemcová /86 r./, Mária 
Valentová, Rozbehy  /86 r./, 
Anna Váverková /85 r./, Anna 
Tichá, Rozbehy /85 r./, Ľud-

mila Mikulková /85 r./, Mária 
Michalicová /85 r./, Anna Já-
nošová /85 r./. Najstaršia sestra 
Sv. Kríža je Kristína Kopčáková 

/98 r./. V tomto roku zomrela 
najstaršia sestra Františka Ma-
reková, ktorej do dožitia 100-ky 
chýbalo len 72 dní.

Viete že?

Spoločenská kronika

Vážení spoluobčania,

Laura Harnúšková, Martin 
Jamrich, Kryštof Zeman, Lucia 
Ščepková, Dominika Janáková, Ti-
mea Takáčová, Gabriel Harnúšek, 
Michal Tomek, Adriana Pavlíková, 
Estera Madlušková, Nela Chovan-
cová, Romana Barkóciová, Michal 
Chlupík, Filip Rozkopál, Alžbetka 
Eva Daniel

Vítame medzi nami

Opustili nás

Povedali si „áno„
Petronela Pavlíková a Peter Madluška
Michaela Hološková a Branislav 
Rehák
Mgr. Mária Janáková a Radoslav
Sukupčák
Lucia Gavorníková a Jozef Krajčírik
Jarmila Cyprichová a Ján Sloboda
Jana Mierna a Pavol Gróf

Jarolím Ráček, Hele-
na Herdová, Ľudmi-
la Tomková, Michal 
Barkóci, Ján Zaviš, 
Mária Michalicová, 
Vincent Mikulka, 

Emília Oravcová, Milan Ora-
vec, Mária Jurigová, Anna 
Reháková, Františka Mareko-

vá /CHD/, Stanislav Danek, 
Pavol Maderič, Milan Hakl, 
Igor Hrončok /DSS Bojková/, 
Anna Srnková, Anna Nemco-
vá, Margita Paulová /CHD/, 
Jozef Štellár, Anna Gembešo-
vá,  Jozef Michel /DSS Bojko-
vá/, Oľga Štefaňáková, Pavel 
Černáček, Ján Tichý

 opäť sú tu Vianoce a blížiaci sa Nový rok. Žijeme v uponáhľa-
nom svete a aj to  prepotrebné pozastavenie sa počas Vianoc je 
akési krátke, akoby to bol len predĺžený víkend, počas ktorého sa 
snažíme zabudnúť na každodenné problémy, staré spory , zaspo-
mínať na svojich blízkych , ktorý už nie sú medzi nami. 

Vianoce v každom z nás vyvolávajú pocit šťastia , pohody a spo-
lupatričnosti. A ak si počas týchto dní sľúbime, že nielen počas na-
stavajúcich sviatkov, ale aj v novom roku nebudeme šetriť na doty-
koch, úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých gestách 
či pohladeniach, dáme blízkym a priateľom ten najkrajší darček.

Pf 2011

Pripravili sme pre Vás novú verziu web stránky obce Cerová – www.obeccerova.sk. Okrem  statických informácií sa Vám budeme 
snažiť prinášať aktuality z diania obce Cerová.

Smutná  správy z Techny (USA), vo veku nedožitých  87  rokov (*18. 1. 1924)  zomrel 18. decembra 2010 v Techne  náš rodák  mons. 
arcibiskup Ján Bukovský.

redakčná rada: Anna Jánošová, Mgr. Mária Sukupčáková,  Mgr. Veronika Jánošová

Nech atmosféra pokoja a mieru
prenikne každou ľudskou bytosťou, 

nech spolu so sviečkami
na vianočnom stromčeku zažiari

aj láska, šťastie a spokojnosť.
Želám Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, 

želám Vám, aby sa Vám v novom roku splnili 
Vaše priania, očakávania 

a predsavzatia.
Vladimír Jánoš

starosta obce


