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ročník 14,  číslo1                                                                                                                        december 2012 

Obecný kalendár 2012 
Január 

• karneval detí MŠ a ZŠ 
a ples rodičov a priateľov 
školy 

• oprava sociálnych 
zariadení v kultúrnom 
dome   

Február 

• odovzdanie potravinovej 
pomoci 122 občanom 
Cerovej  vo forme 2440 kg 
múky a 2440 kg 
bezvaječných cestovín   

Marec 

• začiatok výstavby 
multifunkčného ihriska 
v areáli základnej školy 
z programu Rozvoj vidieka   

• voľby do NR SR 

Apríl 

• oprava rozhlasu   
Máj 

• výročie 100 rokov od založenia Dobrovoľného hasičského zboru Cerová a  
slávnostné otvorenie novej hasičskej stanice  

• deň matiek  
• skrášľovanie hradu Korlátko dobrovoľníckou prácou skautov     
• v sobotu 26. mája sa sestry Svätého kríža spolu s veriacimi z  farnosti stretli na 

vigílii pred Turičnou slávnosťou. Spoločne ďakovali za veľký dar Ducha Svätého 
ako stálu existenciu a jeho prítomnosť v cirkvi. Po krásnom vďakyvzdaní za dar 
Ducha Svätého sa všetci stretli na agapé.     

Jún 

• žiaci ZŠ a MŠ sa zapojili do projektu „Vyčisti si svoju obec“ 

• prvé sväté prijímanie 
• začiatok 

rekonštrukcie 
autobusovej 
zastávky 

• na záver škol-
ského roka sa 
uskutočnilo 
slávnostné 
odovzdanie 
multifunkčného 
ihriska 

        do užívania  
 

 

Júl 

• Cyrilo-metodský deň na 
Rozbehoch 

•  zber starého šatstva  
• tradičná tanečná zábava na  

ihrisku TJ 
August 

• brigáda skautov a katolíckej 
mládeže na hrade Korlátko  

September 

• stretnutie 50-ročných jubilan- 
tov, stretnutia sa zúčastnilo 17 
jubilantov a 7 rod. príslušníkov 

• dokončenie rekonštrukcie 
autobusovej zastávky  

• začiatok výstavby predajného 
stánku  na autobusovej 
zastávke  

• zhotovenie rozhlasu pod školou  
• 14. 9. sa konal druhý ročník 

festivalu Podhoran v Jablonici. 
Našu obec tu reprezentovali 
tanečnice Zumby. Na festivale 
bolo vyhodnotenie súťaže 
„Čistý chotár 2012“. Ocenená 
bola i naša obec.   

• stretnutie 60 a 65-ročných 
jubilantov, stretnutia sa 
zúčastnilo 23 jubilantov a 6 
rodinných príslušníkov  

• brigáda skautov a katolíckej 
mládeže na zrúcanine hradu 
Korlátko  

• 20 detí z Podhoranu sa zapojilo 
do projektu Spoločne proti 
neonacizmu. Z našej obce sa 
zúčastnili tohto projektu  štyria 
chlapci: Jarko Michalica, 
Mirko Hlavatý, Marián Fiala 
a Kristián Roman. V tomto 
duchu strávili víkend na 
Morave v obci Vlkoš 
a mestečku Kyjov. 

Noviny pre Cerovú, Lieskové a Rozbehy 
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Október  

• 13. ročník Majstrovstiev sveta v púšťaní šarkanov  
• hodová diskotéka, usporiadateľ FK Cerová 

• stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
spojené s jesennou výstavou tekvíc. Seniorom sa prihovoril 
starosta obce a deti materskej a základnej školy pripravili 
kultúrny program. Dôchodcov prišli zabaviť i tetka Albína 
z Jablonice a dievčatá s vystúpením Zumby pod vedením 
Angeliky Knápkovej.   

• dňa 31. 10. sa v inštitúte sestier Svätého kríža otvoril jubilejný 
rok 125. výročia od smrti spoluzakladateľky rehole 
blahoslavenej Matky Márie Terézie Schererovej. Pri tejto 
príležitosti sestry pozvali veriacich z našej farnosti, ale aj 
Prieval a okolia, aby spolu poďakovali Bohu za všetky 
dobrodenia a milosti, ktoré udelil skrze osobnosť a dary 
spoluzakladateľky. Po tomto stretnutí sestričky pozvali hostí 
na spoločné slávnostné posedenie.           

• zomrela najstaršia žena v obci (mimo sestier Sv. kríža) pani Mária Kuchtová 
z Rozbehov, ktorá sa dožila 95 rokov  

• výmena jódových profilaktík  
November  

• návšteva starostu a pani Jánošovej u najstaršieho občana p. Ondreja Janáka (96 r.)  
• Futbalový klub Cerová usporiadal katarínsku diskotéku 

December  

• oprava verejného osvetlenia v obci 
• dokončenie výstavby predajného stánku na autobusovej zastávke 

• vianočná výzdoba 

• predvianočná návšteva starostu a pani Jánošovej u 80-ročných (5 občanov) a 85-
ročných a starších občanov (18 občanov z toho sú 4 na Rozbehoch), ktorá sa stala 
už  v obci tradíciou  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                   
100 rokov 

Dobrovoľného 
hasičského zboru 

v Cerovej 
  
 

  
 
 Dobrovoľný hasičský zbor v  
Cerovej bol založený v máji roku 1912. 
O 100 rokov neskôr, presnejšie 5. mája  
 
 

 
 
 
 
2012 bol deň, kedy naši hasiči oslavovali 
storočnicu. Oslavy začali slávnostným  
nástupom dobrovoľných hasičov, 
pokračovali svätou omšou a slávnostným  
prijatím hasičov a hostí v obradnej 
miestnosti starostom obce. 
V príhovore starosta vyslovil svoje 
poďakovanie hasičom za ich obetavú, 
dobrovoľnú a nezištnú prácu, tiež 

vyjadril vďaku 
sponzorom 
a zaželal všetkým 
pevné zdravie 
a šťastie, a aby 
naďalej s láskou a 
obetavosťou 
vykonávali túto 
ušľachtilú činnosť.  
Oslavy pokračovali 
členskou schôdzou 
a obedom,  kde si naši 
hasiči prevzali 
vyznamenania, ktoré 
im odovzdala 
predsedníčka KV DPO 
a OV DPO p. Marta 
Hurbanisová. O 14-tej 

hodine sa všetci hostia a hasiči presunuli 
pred hasičskú stanicu, kde pokračovali 
oslavy pre verejnosť. Príhovor 
k prítomným predniesol starosta obce 
Vladimír Jánoš a so storočnou históriou 
hasičov oboznámila v skratke účastníkov 
oslavy 

 
 
 
 
pani Anna Jánošová. Pri príležitosti 
významného jubilea odovzdal starosta 
obce hasičom zrekonštruovanú hasičskú 
stanicu, ktorá prešla rozsiahlou 

rekonštrukciou. Prostriedky na jej 
rekonštrukciu boli získané 
z Regionálneho operačného programu. 
V okrese Senica tieto prostriedky získali 
len tri obce: Sobotište, Cerová  
a Moravský Svätý Ján.  
Po prestrihnutí pásky dôstojný pán farár, 
páter Dušan Šimala, hasičskú stanicu 
posvätil. Predseda dobrovoľných hasičov 
v Cerovej Jozef Masár poďakoval 
starostovi za starostlivosť, podporu 
a pomoc zo strany obce.  
 

pokračovanie na 3. strane 
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Novú hasičskú stanicu si so záujmom 
prezreli hostia i verejnosť.  
Starosta vo svojom príhovore povedal: 
„Výstavba nás stála nemálo úsilia 
a pribudla nám nejedna vráska, ale už 
stojí, už je dokončená, na problémy treba 
zabudnúť. Tešia nás slová mnohých 
našich občanov, občanov a hasičov 
okolitých obcí, ako aj slová 
profesionálnych hasičov, že na Cerovej 
máme najkrajšiu hasičskú stanicu 
v okrese.“ Starosta vyjadril presvedčenie, 
že  našim hasičom bude dobre slúžiť, 
a že sa budú o ňu vzorne starať. Oslavy 
pokračovali ukážkami historickej 
i súčasnej techniky a ukážkami zásahov. 
Medzi jednotlivými ukážkami zabávala  

 
 
 

 
 
 

návštevníkov dychová 
hudba Hradišťanka so 
svojimi sólistami. Večer 
zábava pokračovala 
v kultúrnom dome 
a oslavy ukončil 
veľkolepý ohňostroj. 
Ostáva už len dodať 
a zaželať našim hasičom 
veľa chuti do ich ďalšej 
práce a hlavne čo 
najmenej zásahov, lebo 
ako sa hovorí, oheň je 
dobrý sluha, ale zlý pán. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Podujatia 
tradíciou 

 
 Stalo sa už tradíciou, že v našej 
obci každoročne organizujeme podujatia 
ako je Cyrilo-metodský deň, 
Majstrovstvá sveta v púšťaní šarkanov 
a stretnutie 50-ročných i 60 a 65-ročných 
jubilantov.  
Prvá júlová sobota sa 
nesie v znamení 
pripomenutia si 
sviatku našich 
vierozvescov sv. 
Cyrila a Metoda. Už 
12 rokov sa schádzajú 
občania našej obce 
i okolitých obcí na 
Cyrilo-metodskom 
dni. Posledné roky 
toto podujatie 
organizujeme na 
Rozbehoch pri turistickej chate, kde sa 
zíde vždy čoraz viac účastníkov, ktorí 
chcú spoločne s nami osláviť sviatok sv. 
Cyrila a Metoda v príjemnom prostredí 
na úpätí Malých Karpát. V tomto roku 
celú slávnostnú atmosféru sprevádzalo 
pekné počasie a dobrá nálada. Teplomer 
nám ukázal rekordných 35°C, a i napriek 
vysokým teplotám bola na Rozbehoch 
pekná účasť. Svätú omšu na Cyrilo-
metodskom dni prvýkrát celebroval páter 
Dušan Šimala. Tak ako každý rok, aj 
teraz bol pripravený pestrý a bohatý  
program. Svoje vystúpenia predviedli 
deti materskej a základnej školy. Po ich 
tradične milom a veselom vystúpení nám 
svoje spevácke umenie predviedla 
študentka Michaela Steinhauserová. 
Cerovské milovníčky tanca nás nechali 
vychutnať dynamické  vystúpenie 
Zumby. Zabaviť nás prišla i folklórna 
skupina Šandorfjanka pod vedením Jožka 
Adamčíka. Vo folklórnej skupine 
účinkuje i Cerovčan Adrián Michalica 

a ich vystúpenia sú z roka na rok 
bohatšie a prinášajú neopakovateľnú 
krásu. Tónmi dychových nástrojov nás 
prišla potešiť dychová hudba 
Štefanovjanka zo Štefanova. Na záver 
bolo pripravené tradičné vystúpenie 
country skupiny. Tento rok hrala do 
tanca i pre radosť country skupina 
Dovezu so svojimi hosťami. Deti sa opäť 
vyšantili na trampolíne a skákacom hrade 
a hodnotná tombola tiež potešila 
nejedného návštevníka podujatia.  

Ďalšie podujatie, 
ktoré sa stáva 
z roka na rok 
čoraz populár-
nejšie, je   jesenné  
podujatie  
Majstrovstvá  
sveta v púšťaní 
šarkanov. Na 13. 
ročníku MS bolo 
zaregistrovaných 

138 pilotov. 
Počasie bolo 

neskutočne pekné na toto ozaj jesenné 
obdobie. Každoročne nám v tento 
súťažný deň pribúdajú posádky, lieta sa 
bravúrnejšie a piloti pilotujú čoraz 
premakanejšie šarkany. A čo je 
najdôležitejšie, že štartujúci si 
uvedomujú, že ak chcú vyhrať, musia 
mať vlastnoručne vyrobeného šarkana. 
I tento rok sa obloha hemžila precízne 
vyrobenými šarkanmi, rôznymi drakmi, 
princeznami, lietajúcimi zvieratami.  

Absolútnym majstrom sveta sa stali 
Lucka, Natálka a Tomáško Lapšanských 
z Košolnej. Cerovú tento rok opäť 
úspešne 
reprezentoval 
Jarko Michalica. 
Za svojho origi-
nálneho draka 
právom získal 
cenu 
Trampského 
pilota. Esterka 
Madlušková 
upútala porotu 
rozprávkovou 
postavičkou „Minnie“. Najmladšou 
účastníčkou bola Hanička Harnúšková. 
Z Cerovej bolo na 13. ročníku MS 
registrovaných 21 pilotov. Najviac 
účastníkov bolo z  Trnavy, ale nechýbali 
ani účastníci spoza rieky Moravy. Účasť 
obohatili tiež súťažiaci z Bratislavy, 
Skalice, Horných Orešian, Častej, Suchej 
nad Parnou, Jablonice, Bukovej, 
Košolnej a iných obcí. O občerstvenie sa 
postarali už tradične naši hasiči. Trampi 
sa postarali o táborák, od ktorého 
rozvoniavala opečená slanina a špekačky. 
Piloti sa mohli pri ňom zohriať a 
občerstviť. Keďže bolo počasie ozaj 
veľmi pekné a slnečné, po vyhodnotení 
sa ešte dlho účastníkom nechcelo ísť 
domov, a tak sa šarkany po oblohe 
vznášali až do večera a veruže i naša 
zrúcanina ožila návštevníkmi. Možno 
o rok sa nám podarí privítať na 
Rozbehoch  aj viac rodín z Cerovej. Veď, 
keď už môže prísť Džin Džun Gvan zo 
Severného Laosu, tak z Cerovej to nie je 
až taká veľká diaľka.  Obidve podujatia 
sa nám darí organizovať aj vďaka 
sponzorom.  

Vďaka patrí tiež  organizátorom, 
účinkujúcim a samozrejme aj 
návštevníkom týchto podujatí.        
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 ŠKOLA 2012  
 Naša škola sa napriek tomu, že 
má stále menej a menej žiakov, môže 
pochváliť viacerými titulmi naj. Patrí 
k najkrajším školám v širokom okolí, je 
najlepšou školou  senického okresu  
a jednou z najlepších  v Trnavskom kraji 
v príprave žiakov na školské súťaže 
a olympiády. Všetci učitelia 
i zamestnanci školy sa spoločne 
s rodičmi snažia, aby žiaci získali dobré 
vedomosti a zručnosti a aby dosiahli čo 
najlepšie výsledky.  Zriaďovateľ školy – 
naša obec sa zasa usiluje vytvárať čo 
najlepšie podmienky pre vzdelávanie 
a záujmovú činnosť detí. V areáli školy 
tak tento rok v rámci projektu obce 
pribudlo multifunkčné ihrisko, kde môžu  

 

 

 

 

 

 

športovať nielen školáci, ale i všetci naši 
občania. Škola je i takto otvorená pre 
všetkých. Pripravuje veľa zaujímavých 
podujatí nielen pre svojich žiakov, ale 
i pre širokú verejnosť. Žiaci na nich 
prezentujú svoj talent a zručnosti a môžu 
sa popýšiť svojimi vynikajúcimi 
výsledkami. A tých bolo v tomto roku 
opäť neúrekom. Cerovská škola sa  
vďaka výsledkom  dnes už gymnazistu 
Richarda Keračíka a deviatačky Dagmar 
Gajarovej z  Plaveckého Petra opäť 
dostala medzi najlepšie školy na 
Slovensku. Obaja získali výborné 
umiestnenia v celoslovenskom kole 
dejepisnej olympiády. Richard zopakoval 
svoj úspech z minulého roka a za 
reprezentáciu školy a  Cerovej dostal 
cenu starostu obce.  Obaja úspešní 

dejepisári nás spolu s s Miroslavom 
Hlavatým  reprezentovali aj 
 v celoslovenskom a krajskom kole 
súťaží v geografii. O tom, že máme na 
škole skutočne vynikajúcich dejepisárov 
a geografov, svedčí i úspešná účasť 
a umiestnenie našich ďalších žiakov - 

Andrey Mihályovej, Petronely 
Chovancovej, Eriky Janákovej a 
Kristiána Mikulčíka v celoslovenskom 
kole experimentálnej olympiády 
i okresnom kole olympiády v geografii, 
Petronely Chovancovej, Eriky Janákovej 
a Lenky Zonovej v okresnom kole 
v dejepise a Kláry Kocúrikovej v 
geografii. Tradične vzorne 
reprezentovali i recitátori – v krajskom 
kole Samuel Krúžek a Simona 
Ščepková, v okrese Natália Krčová, 
Linda Zíšková a Ľubica Petrášová. 
V recitácii v anglickom jazyku Klaudia 
Novosadová, Linda Tomková, Erika 
Janáková, Dagmar Gajarová a Kristína 
Krúžková. Simona  Ščepková nás 
reprezentovala v celoslovenskej 
prehliadke Hviezdoslavov Kubín. 
Samuel Krúžek Kristiána a Dagmar 
Gajarová získali ocenenia v olympiáde 
SJ. Veľmi dobré výsledky v Pytagoriáde 
dosiahli Adrián Roman, Sabína Buchová 
a  Lenka Zonová, v biblickej olympiáde 
Andrea Mihályová, Samuel Polák a 
Miroslav Hlavatý. V technickej 

olympiáde Kristián Roman a Ľuboš 
Štellár.  Darilo sa i výtvarníkom z krúžku 
Malý prírodovedec. Vďaka športovcom 
škola opäť  získala titul Škola roka 
okresu Senica v športe v kategórii škôl 

do 300 žiakov.  V súťažiach v atletike, 
športových hrách  a disciplínach nás 
reprezentovali Hana Michalicová, Sabína 
Šišuláková, Nikoleta Jarásová, Erika 
Janáková, Kristína Krúžková, Dominika 
Zavišová, Kristián Roman, Kristián 
Mikulčík, Jozef Masár, Miroslav 

Hlavatý, František Bucha, Matúš 
Čerešník, Liliana Mikulčíková, David 
Sebastian Pauček, Katarína Škvorcová, 
Adrián Roman, Barbora Hlavatá, 
Ľubica Petrášová, Samuel Krúžek, 
Patrik Konečný, Kristína Tomková, 
Linda Tomková, Miriam Čerešníková, 
Klaudia Novosadová, Pavlína 
Steinhauserová, Lea Heribanová, Aneta 
Linková, Daniela Jarásová, Zuzana 
Zavišová, Lucia Valachovičová, Ľuboš 
Štellár, Ján Tomek,  Ondrej Keračík, 
Daniel Tomek, Sabína Buchová 
a ďalší. K úspechom školy prispeli 

i naši žiaci z Prieval a Plaveckého Petra.  

 

 Súčasťou našej školy je 
 materská škola a školský klub detí, kde 
nám po slabších ročníkoch  pribúdajú 
deti.   Škôlkari a deti z klubu spolu so 
svojimi učiteľkami pripravujú celý rad 

zaujímavých 
podujatí. 

Veľmi nás 
teší, že sa 
stretávajú so 

záujmom 
rodičov 

a verejnosti.  
Celej škole to 

pomáha 
udržiavať si 

dobré  meno. 
Všetkým, 

ktorí sa o to 
zasluhujú,  

ďakujeme.  
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Zo života 
Jednoty dôchodcov 
v našej obci 
  
 
 Činnosť ZO JD vychádza z jej 
základných dokumentov, zo stanov JD na 
Slovensku. V tomto roku sme sa hlavne 
zamerali na rozširovanie a stabilizovanie 
členskej základne. Do organizácie bolo 
postupne prijatých päť nových členov. 
Rozlúčili sme sa s našou dlhoročnou 
členkou p. Martou Malichovou.  
V rámci kultúrno-spoločenských aktivít 
sme uskutočnili osvedčené podujatia 
v spolupráci s Obecným úradom Cerová 
- zájazd na termálne kúpalisko 
v Horných Salibách, stretnutie pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším, kde 
veľkou mierou prispieva svojim 
programom ZŠ s MŠ Cerová. 
 

 Zorganizovali sme besedu o ochrane 
a bezpečnosti majetku seniorov. Pri 
posedení z príležitosti Medzinárodného 
dňa žien odznela prednáška o jeho 
histórii a vzniku. Za spolupráce hasičov 
sme zorganizovali posedenie pri ohníku 
spojené s opekaním. Zabezpečili sme 
týždňovú kúpeľnú liečbu pre štyri naše 
členky v Dudinciach a Nimnici. 
Pravidelne si pripomíname okrúhle 
jubileá našich členov, ktorých potešíme 

malou pozornosťou. V tomto 
kalendárnom roku sme mali 10 
jubilantov. Zúčastnili sme sa výletu do 
Velkej nad Veličkou s hudobným 

vystúpením Mistřínčanky. Medzi pekné 
posedenie patrí tradične Mikulášska 
besiedka pri kapustnici a domácich 
dobrotách od našich členiek. Za 
zorganizovanie podujatí patrí 
poďakovanie najmä novozvolenej 
predsedkyni Bronislave Petrášovej 
a celému výboru.  
Ďakujeme našim sponzorom: p. 
Ferdinandovi Konopovi, p. Kataríne 
Mečiarovej, p. Mgr. Miroslavovi 

Molčanovi z lekárne Sophia, p. 
Jozefovi Masárovi, p. Vladimírovi 
Obúlanému, p. Anne 
Kňazovičovej a p. Dušanovi 
Morávkovi.  
Na záver vďaka všetkým, ktorí 
nám pomáhajú, naďalej sa 
budeme snažiť, aby sa naše rady 
rozširovali, a aby sme svojou 
činnosťou spríjemňovali jeseň 
života našich občanov.                           

  
 

Jozefína Vávrová 
ZO JD

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

FK CEROVÁ v roku 2012 !  
 
 Cerovský futbal má za sebou veľmi úspešný rok 2012, 
najmä čo sa týka výsledkov a celej reprezentácie obce. Prišla 
zmena vo vedení klubu aj vo vedení mužstva dospelých, pracovali 
sme aj na zveľadení štadióna, no zastihla nás aj tragédia nášho 
člena výboru... 
          Dňa 14. januára sa konala výročná členská schôdza, ktorou 
sme začali futbalový rok 2012. Zúčastnení členovia a fanúšikovia 
si vypočuli rôzne správy o celkovej činnosti klubu a boli tak 
oboznámení s prácou vedenia a jednotlivých mužstiev. Po voľbách 
vedenia FK sa stal novým predsedom p. Ľubomír Pavlík, 
podpredsedom FK Ing. Miroslav Masár, pokladníkom Miroslav 
Gurín a hospodárom Patrik Fukna. Vo výbore FK skončil Miroslav 
Horváth, ktorého nahradil a novým členom vedenia klubu sa tak 
stal Ján Vrkoč. Mužstvo dospelých začalo svoju prípravu 20. 
januára už pod vedením nového hrajúceho trénera Jána Filuša. Do 
mužstva prišiel ako nový hráč Peter Horňák z FK Senica a Marek 
Kubisa z Jablonice. Naopak, na hosťovanie odišiel do Hlbokého 
Vladimír Ondrovič. Mužstvo potrebovalo napraviť nevydarenú 
jeseň 2011, keď sme zimovali predposledný, a to sa napokon 
podarilo. V jarnej časti sme získali 29 bodov a celý ročník tak pre 
nás skončil výborným štvrtým miestom. Mužstvo dorastu 
pracovalo tak ako doteraz pod vedením Bohumíra Drímala, 
v jarnej časti ho posilnil Denis Badáň z Jablonice a konečná 
desiata priečka bola povzbudením do nového ročníka. Mužstvo sa 
opieralo najmä o góly P. Kuchtu a D. Závadského, ktorí boli 
zhodne našimi najlepšími strelcami. 
           Príprava na nový ročník začala začiatkom júla opäť 
v domácich podmienkach. Mužstvo zostalo po jarnej časti 
pohromade, no vážne zranenie T. Ráčka ho donútilo k dlhšej 
pauze. Do mužstva tesne pred začiatkom súťaže prišiel na 
hosťovanie zo Smrdák Ján Salay. Napokon sme odohrali výbornú 
jesennú časť, keď sme rovnako ako na jar získali 29 bodov 
a zimujeme na 3.mieste, keď na vedúce Oreské strácame 5 bodov.  
 
 
 
 

 
Počas celej jesene kraľoval strelcom súťaže náš kanonier Jozef 
Beňa, ktorý v tomto kalendárnom roku nastrieľal v drese Cerovej 
36 gólov!!! Dôležité však je, že cerovský fanúšik sa dokáže 
zabaviť a povzbudiť naše mužstvo a najmä z domáceho ihriska 
v tomto roku odchádzal spokojný. Doma sme v roku 2012 odohrali 
15 zápasov, z ktorých sme 14 vyhrali. V jesennej časti sme doma 
vyhrali všetky zápasy, a tak do jarnej časti bude naším cieľom túto 
sériu predĺžiť. Mužstvo dorastu po úvodných štyroch prehrách 
vytvorilo výbornú sériu víťazných zápasov, deväťkrát vyhrali 
a zimujú na 4. mieste. O výborných 24 gólov sa postaral Denis 
Badáň, no za úspechom je výborná partia v kabíne, veľké 
odhodlanie v každom zápase uspieť a zlepšený herný výkon, 
vďaka čomu si na zápasy dorastu našli cestu aj naši fanúšikovia. 
          FK Cerová usporiadal počas roka viacero akcií, medzi ktoré 
patria diskotéky, tradičná júlová zábava na miestom ihrisku 
spojená s futbalovým turnajom starých pánov a po roku sme opäť 
dokázali zorganizovať aj priateľský zápas s hokejovým mužstvom 
HK 36 Skalica. Spoluorganizátorom akcie bol znova Žigmund 
Pálffy, ktorý sa sám aktívne predviedol na hracej ploche.  
          FK Cerová úzko spolupracuje s vedením obce Cerová, so ZŠ 
Cerová, s cerovskými hasičmi a so svojimi členmi. Zúčastnili sme 
sa  alebo sme spolupracovali na rôznych podujatiach a výrazne 
reprezentujeme obec v širokom okolí. Celá činnosť FK Cerová je 
realizovaná s finančným príspevkom obce Cerová, za čo treba 
poďakovať, pričom našou snahou je výrazná reprezentácia obce, 
čo sa v roku 2012 úspešne darilo. Snažíme sa o zveľadenie 
futbalového štadióna a o pohodlie fanúšikov, ktorí ho navštívia. 
Svoju činnosť prezentujeme na svojich webových stránkach, ktoré 
doteraz navštívilo cez 43 tisíc fanúšikov.  
          Vo veľmi úspešnom roku 2012 však prišla aj 
nečakaná tragédia, keď nás na vždy opustil člen výboru FK, 
oddaný a dlhoročný fanúšik Ivan Čerešník, s ktorým sme sa 
navždy rozlúčili na jeho poslednej ceste 25.septembra...  
          Aj touto cestou ďakujeme všetkým priaznivcom a tým, ktorí 
nás počas roka podporovali a želáme im všetko najlepšie v roku 
2013. 

     Ľubomír Pavlík 
www.fkcerova.sk 
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More na Cerovej 

Unikátna paleontologická lokalita 

Cerová-Lieskové 

 

Ján Schlögl, Matúš Hyžný 

Prírodovedecká Fakulta Univerzity komenského v Bratislave 

 

 Ílovisko bývalej tehelne na okraji obce Cerová po dlhé 

roky bolo a stále je exkurznou lokalitou pre študentov prvého 

a druhého ročníka geológie Prírodovedeckej Fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Ukazujú sa im tu usadeniny nazývané 

“šlír“, čo sú morské viac alebo menej pieščité íly 

mladotreťohorného veku, obdobia v geologickej terminológii 

označovaného ako karpat. Tieto íly vznikali v práve sa otvárajúcej 

Viedenskej panve pred približne 17 miliónmi rokmi. Dalo by sa 

povedať, že lokalita Cerová bola chronicky známa medzi 

študentami a špecialistami, avšak prakticky nič o nej nebolo nikdy 

napísané v nejakom vedeckom časopise. Detailný výskum začal až 

pred niekoľkými rokmi a čím viac sme lokalite venovali času, tým 

úžasnejšie a neočakávanejšie prekvapenia lokalita prinášala. 

Dovtedy bola známa tým, že sa tam dajú hojne nájsť skamenelé 

lodenky (predchodcovia dnešných nautilusov, hlavonožcov dnes 

žijúcich iba v pomerne malej indopacifickej oblasti a v Novej 

Kaledónii), dokonca so stále zachovanou krásnou perleťovou 

schránkou, drobné skamenelé lastúrniky a ulitníky, a veľmi často 

aj schránky morských ježoviek. Postupne sme však nachádzali aj 

najrôznejšie skameneliny živočíchov, ktoré obývali vtedajšie 

morské dno, napríklad rôzne kraby, ráčiky, rovnakonôžky, 

ústonôžky a fúzonôžky, klovitovce, ojedinele aj drobné koraly 

a takisto morské hubky s kremitou kostrou, veľmi vzácne tiež 

morské hviezdice a hadovice. Našli sa aj voľne žijúce plávajúce 

ulitníky, dokonca ušné kostičky mäkkotelových dravých 

hlavonožcov. Zo stavovcov sa tu nachádzajú šupiny rýb a vzácne  

časti celých rybích kostričiek, ale hlavne zúbky žralokov. Mnohé 

z opísaných druhov živočíchov neboli doteraz známe nikde inde na 

svete, dva nové druhy drobných polokrabov nesú aj meno obce: 

Agononida cerovensis a Munidopsis lieskovensis. 

Tiež bol odtiaľto opísaný úplne nový rod 

miniatúrneho žraloka Nanocetorhynus s úzkymi 

a špicatými zubami s mimoriadne zvláštnym 

hrboľato-zúbkatým povrchom. Z neďalekých 

vynorených oblastí sem boli prinesené rôzne zvyšky 

rastlín, našli sa tu skamenelé kusy dreva, listy 

vavrínov, steblá tráv, ale aj šišky a ihličie. Usadeniny obsahujú aj 

obrovské množstvo mikroskopických organizmov, hlavne ihlíc 

morských hubiek, dierkavcov a mrežovcov. A práve výskum 

týchto jednobunkových organizmov nazývaných dierkavce nám 

ukázal, že tieto usadeniny vznikli v pomerne hlbokom mori. 

Samotnú hĺbku sme vypočítali na viac ako 200 metrov. Dalo by sa 

povedať, že pred 17 miliónmi rokov ležala obec Cerová na dne 

mora v hĺbke niekoľko sto metrov. Podobné miesta, kde môžeme 

takto na povrchu študovať, čo žilo v tak hlbokom morskom 

prostredí v mladších treťohorách, je málo nielen v Európe, ale aj na 

celom svete. Nie, že by sa takéto usadeniny na povrchu inde 

nevyskytovali, ale väčšinou sú na skameneliny veľmi chudobné, 

a keď aj nejaké sú, tak nie sú dobre zachované. Na výskume 

hliniska v Cerovej sa v súčasnosti podieľajú vedci zo Slovenska, 

Čiech, Rakúska, Poľska, Francúzska, Nemecka a Anglicka. 

Doteraz boli publikované 4 články v medzinárodných vedeckých 

časopisoch, ďalšie články budú publikované v budúcom roku 

a výskum stále pokračuje. Výsledky boli prezentované na 

svetových vedeckých konferenciách. S pomocou obce bola 

očistená spodná časť steny, ktorá už bola pochovaná pod hrubou 

vrstvou rozpadnutého ílu, za čo sme obci a jej predstaviteľom 

veľmi vďační a dúfame, že spolupráca bude môcť pokračovať aj 

v budúcom roku. Podobných unikátnych paleontologických lokalít 

je na Slovensku málo a obec Cerová je už dnes známa nielen na 

Slovensku a okolitých štátoch, ale začína mať ohlas aj v Európe 

a vedia o nej aj vedci napr. v Spojených štátoch amerických. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Rekonštrukcia (A) a samotná skamenelina (B) polokraba 

Agononida cerovensis Hyžný & Schlögl, 2011, pomenovaného 

podľa názvu obce Cerová. 

Obr. 2: Skamenelina (A) a rekonštrukcia (B) kompletného 

miniatúrneho kraba Styrioplax exiguus (Glaessner, 1928). 
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Dokončené 
ďalšie dva 
projekty         
z eurofondov  
 
 Rok 2012 bol veľmi náročný 
po finančnej stránke pre našu obec, 
keďže sme sa i v tomto roku pustili do 
dvoch europrojektov, ktoré je potrebné 
neskôr prefinancovať, až následne podať 
žiadosti o platbu. A to je veľmi zdĺhavý 
proces, ktorý trvá niekedy viac ako rok, 
kedy nám naše peniaze prefinancujú 
a projekty prejdú následnými kontrolami.  
 V mesiaci máj obec Cerová 
začala s výstavbou multifunkčného 
športového ihriska v areáli školy. Práce 
realizovala firma STIV Šaľa. Celkové 
náklady na projekt boli 83.296,- €. 
Z toho získané 
prostriedky z EÚ 
a ŠR boli vo výške 
76.260,- €. Celková 
upravená plocha 
ihriska je 885 m2. 
Plochu s tartanom 
pokrýva 420 m2 
a plocha s povrchom 
hladeného betónu je 
465 m2. Na tomto 
multifunkčnom 
ihrisku sa vybudovala 
hracia plocha, ktorá 
je vhodná pre viacero 
druhov športov ako 

hádzaná, futbal, basketbal, volejbal, 
tenis. Na ploche z hladeného betónu je 
vytvorený priestor určený napríklad pre 
korčuliarov. Na záver 
školského roka starosta 
obce slávnostne odovzdal 
toto multifunkčné športové 
ihrisko deťom, ktoré ho 
odmenili nefalšovaným 
potleskom. Toto ihrisko 
však neslúži len deťom 
z materskej a základnej 
školy, ale je otvorené tiež 
pre širokú verejnosť. Ak ste 
sa ešte neboli pozrieť, tak 
Vás srdečne pozývame.  
Druhým projektom bola 
rekonštrukcia autobusovej 
zastávky. Práce sa začali 
v mesiaci jún a realizovala 
ich firma Agrostav Senica. Projekt v sebe 
zahŕňal výstavbu autobusovej zastávky, 
chodníky, schody a výsadzbu okrasných 
drevín. Celkové výdavky na projekt boli 

57.676,- €. Z prostriedkov EÚ a ŠR sme 
získali 51. 886,- €. Obidva projekty boli 
realizované z Rozvoja vidieka, opatrenie 

3.4.1., 3.4.2. Ďalšie finančné prostriedky 
vo výške 5.710,- € sa nám podarilo 
získať z Ministerstva kultúry SR na 
záchranu hradu Korlátko. Z toho sa 
financovali architektonicko-historický 

výskum, náradie, 
ochranné plochy, 
vápno, štrk, benzín do 
kosačiek, strava 
a dopravné náklady 
pre skautov a mládež, 
ktorá sa podieľala na 
záchrane našej 
zrúcaniny Korlátko. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oznamy  
Zmeny v podávaní priznania miestnych daní 

pre rok 2013 

 

Daň z nehnuteľností v roku 2013 

Nové daňové priznanie podáva len ten daňovník, u ktorého v 

priebehu roka 2012 došlo k zmene vo vlastníctve, príp. užívaní 

nehnuteľností, a tieto spôsobia aj zmenu dane v roku 2013. Na 

základe toho upozorňujeme tých občanov, ktorí v priebehu roka 

2012 predali, darovali, zdedili, kúpili nehnuteľnosť alebo im bola 

nehnuteľnosť darovaná, prípadne im bolo vydané stavebné alebo 

kolaudačné rozhodnutie, aby v termíne do 31. januára 2013 podali 

daňové priznanie na obecnom úrade. 

Daň za psa v roku 2013 

Zásadná zmena – daň za psa sa platí na základe podaného 

čiastkového priznania dani za psa (platí pre prihlásenie nového 

psa), podľa ktorého sa potom vyrubí daň za psa. 

Ak daňovník (vlastník psa) nadobudol nového, ešte nepriznaného 

psa a tento už má 6 mesiacov veku, príp. mu pes, za ktorého už 

platí, uhynul, má zmenu, ktorú musí prísť oznámiť správcovi dane 

na predpísanom tlačive (priznanie k dani za psa) do 30 dní odkedy 

táto zmena nastala, v priebehu celého roka. 

Ak má daňovník psa priznaného v predošlom období, nepodáva 

priznanie dani za psa. 

 

Platenie miestnych daní 

Sadzby dane z nehnuteľnosti o ostatných miestnych daní na rok 

2012 sa nemenia. Občania, u ktorých nastala zmena si môžu 

tlačivá na daň z nehnuteľnosti a daň za psa vyzdvihnúť a vypísať 

na obecnom úrade počas úradných hodín. Ostatný občania daňové 

priznanie podávať nebudú.  
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Rozpis zvozu komunálneho odpadu  

v obci Cerová pre 1. polrok 2013 

Rozpis zvozu separovaného odpadu 

pre 1. polrok 2013    

 
     

 

 
 
Vítame medzi nami                              Povedali si „áno“ 
 
     Oskar Zeman     Veronika Petrášová a Martin Čerešník    
   Tomáš Krist     
   Karolína Uhrínková    Ing. Katarína Bočková a Martin Janák  
   Martin Katona      
   Eva Obúlaná         Anna Kukurová a Ondrej Zona   
   Eliška Arpášová      
   Natália Valášková    Dana Búdová a Radoslav Koreň    
   Jozef Valovič       
   Bruno Daniel    
   Hana Čerešníková  
   Viktor Piroha 
   
                 

Opustili nás 
 
   Katarína Valentová, Peter Zona, Cecília Peterková, Jozef Kanich, Vladimír Kotvan /ÚSD Bojková/, Štefan Peterka, 
Marta Turanská, Ján Herda, Oľga Chovancová, Ľudovít Michalica, Margita Bugárová /CHD/, Anna Ščepková, Jozef Škrabák, 
Ivan Mihok, Marta Malichová, Ivan Čerešník, Mária Kuchtová, Rudolf Škrabák, Miroslav Lipár, Ján Hammer, Karol Turanský, 
Anna Valachovičová  
  
 
 

                            Už sú tu opäť dni vianočné,Už sú tu opäť dni vianočné,Už sú tu opäť dni vianočné,Už sú tu opäť dni vianočné,    
                            do sveta kričia zvony polnočné.do sveta kričia zvony polnočné.do sveta kričia zvony polnočné.do sveta kričia zvony polnočné.    

                            V tomto čase zázračnomV tomto čase zázračnomV tomto čase zázračnomV tomto čase zázračnom    
                             prajem prajem prajem prajem Vám veľa lásky a pohody pri stole spoločnom. Vám veľa lásky a pohody pri stole spoločnom. Vám veľa lásky a pohody pri stole spoločnom. Vám veľa lásky a pohody pri stole spoločnom.    

                            Nech sa Vám pod stromčekom splnia Nech sa Vám pod stromčekom splnia Nech sa Vám pod stromčekom splnia Nech sa Vám pod stromčekom splnia VVVVašeašeašeaše sny, sny, sny, sny,    
                            aby vás čakali už len krásne a šťastné dni.aby vás čakali už len krásne a šťastné dni.aby vás čakali už len krásne a šťastné dni.aby vás čakali už len krásne a šťastné dni.    

                            Aj veľa síl želámAj veľa síl želámAj veľa síl želámAj veľa síl želám do nového roku, do nového roku, do nového roku, do nového roku,    
                            by Vás šťastie sprevádzalo na každom kroku,by Vás šťastie sprevádzalo na každom kroku,by Vás šťastie sprevádzalo na každom kroku,by Vás šťastie sprevádzalo na každom kroku,    

                             len dobrý ľ len dobrý ľ len dobrý ľ len dobrý ľudia stáliudia stáliudia stáliudia stáli po  po  po  po VVVVašom boku.ašom boku.ašom boku.ašom boku.    
    

                                        Vladimír Jánoš, starosta obceVladimír Jánoš, starosta obceVladimír Jánoš, starosta obceVladimír Jánoš, starosta obce    

redakčná rada: Anna Jánošová, Sabina Buchová, Mgr. Veronika Jánošová 
 

 


