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Rok 2021 pomaly končí. Naši predkovia zvykli 
hovorievať, že dobré uteká rýchlo, zlé pomaly.  
O tom, ako tento rok ubehol v našej obci, skúsime 
napísať v našich Cerovinách.  

O mnohých veciach týkajúcich sa života na-
šich obyvateľov, najmä o činnosti obce a aktuál-
nych udalostiach, sme počas roka informovali v 3 
číslach Cerovského spravodajcu.  

V predvianočných Cerovinách sa tak môžeme 
venovať najmä spoločenskému, kultúrnemu a 
športovému životu, dianiu v obci, zoznámiť vás 
s plánmi do budúcnosti a tiež reagovať na otázky, 
ktoré zaujímajú nás všetkých.  

Aby sme vás naladili sviatočne, na úvod ponú-
kame vianočnú pohľadnicu, ktorú si naši prarodi-
čia mohli poslať už pred 100 rokmi (ak nájdete po-
dobné, prosím, ponúknite ich do archívu obce). 

Na jeseň odišli z nášho 
kaštieľa naše spoluob-
čianky - sestry Svätého 
kríža, ktoré mu od konca 
60. rokov minulého storočia 
vracali život a pre mnohých 
Cerovčanov, Lieskovčanov 
a Rozbežanov boli duchov-
nou oporou v minulosti i sú-
časnosti.  

Boli komunitou, ktorá 
spolupracovala s obcou, 
farnosťou, školou, deťmi, 
mládežou a rodinami nielen 
z našej obce, ale i z rôznych 
kútov Slovenska.  

Vieme, že ich k odchodu 
primäli okolnosti, najmä 
ekonomická situácia. Pre-
sťahovali sa do vlastného, 
ale pri odchode smútili, že tu zanechávajú kaštieľ a najmä ľudí, s ktorými tu žili, stretávali 
sa a pracovali.  

Náš kaštieľ (aj keď v právnom zmysle nie je náš) takto zostáva opustený. Po neúspešných pokusoch niečo s ním urobiť, nám 
zostáva len dúfať, že jeho majitelia urobia správny krok a práca sestričiek nevyjde na zmar.  
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Naša obec zaznamenala v tomto roku ďalšie zmeny.  
Okrem stavebných a s nimi súvisiacich vizuálnych zmien aj jednu zásadnú, 
týkajúcu sa obyvateľov obce aj našej histórie.  
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Z ČINNOSTI OBCE

Výstavba a práce v obci     
Počas roka neustále prebiehali práce na výstavbe nájom-

ného bytového domu (na fotografiách bytový dom v januári 2021 
a v decembri 2021). Obec zároveň prijímala žiadosti o pridelenie 
bytov, ktoré sa budú posudzovať v zmysle Všeobecne-záväz-
ného nariadenia obce č. 2/2021 (je zverejnené na webovej 
stránke obce v časti SAMOSPRÁVA).  

V januári sa začala výstavba čističky odpadových vôd pod 
školou, trvala do mája, keď bola čistička spustená do skúšobnej 
prevádzky. Celý proces zakončila októbrová kolaudácia.   

Obec dodávateľsky a svojpomocne zabezpečila rekonštrukciu 
interiéru obradnej miestnosti – svadobky. Z prostriedkov EN-
VIRO-fondu zakúpila drvič za traktor (tzv. mulčovač), drvič ko-
nárov (štiepkovač) a drobné vybavenie dvora.   

Počas jari a leta sa venovala  projektu Záchrany hradu 
a údržbe v obci – čisteniu komunikácií, oprave výtlkov, chodní-
kov, koseniu cintorínov a drobným opravám. Podporila rekon-
štrukciu učební v základnej škole. V auguste začala s rozmies-
tňovaním bezpečnostných kamier po obci. Na začiatku jesene 
riešila problém s pouličným osvetlením v časti Cerová. 

 

   
. 

 

Testovanie, očkovanie     
Od januára sa u nás konalo 15 kôl plošného testovania pan-

démie COVID-19 pod názvom „Zachráňme spolu životy“. Účasť 
sa pohybovala od 547 občanov v prvom kole v dňoch 23. a 24. 

januára do 401 v poslednom májovom kole, priemerne 469 na 
kolo. Najhoršie výsledky sme zaznamenali  27. februára 2021, 
keď pozitivita dosiahla 1,09 %. Naopak, veľmi dobré výsledky 

nám vyšli v apríli a máji – od 0,23 do 0,0%. 
     Testovanie pomocou antigénových testov 
vykonávali zdravotnícki a administratívni pra-
covníci. S organizáciou vypomáhali a na bez-
pečnosť bezplatne dozerali naši hasiči – na fo-
tografii (zabezpečovali aj dezinfekciu priesto-
rov počas každej prestávky) a členovia FK Ce-
rová.  
     Všetky náklady na testovanie boli refundo-
vané cez okresný úrad v Senici. Za zostatky 
boli nakúpené ďalšie potrebné veci a tiež aj 
respirátory FFP2, ktoré obec rozdala obča-
nom.  

Obec na základe ponuky zo strany VÚC 
Trnava požiadala o mobilnú očkovaciu službu 
pre skupinu občanov nad 70 rokov a tiež pre 
občanov nad 60 rokov, ktorí sú imobilní alebo 
zo zdravotných dôvodov majú znemožnenú 
mobilitu. Do registrácie sa zapojilo 27 obča-
nov, ktorí boli neskôr zaočkovaní priamo 
v obci. 
 

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa v refe-

renčnom roku 2020/2021 konalo súbežne na celom 
svete. Sčítanie domov a bytov sa u nás realizovalo 
do 12. februára 2021 a sčítanie obyvateľov sa 
ukončilo 13. júna 2021. Aktuálne prebieha spraco-
vanie údajov a výsledky budú v zmysle zákona zve-
rejnené až po jeho ukončení.  

Z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad 15. júna 
2021 vyplýva, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov celkovo absolvovalo 5,22 milióna obyvateľov Slovenska. Sčítací formulár vypl-
nilo elektronicky 4,84 milióna obyvateľov Slovenska, ďalších 378-tisíc sa sčítalo asistovane.  
V našom Trnavskom kraji sa podľa odhadovaného počtu obyvateľov sčítalo 93,1 %. V našej obci 94,62 %.   
(Tabuľka zaznamenávajúca vývoj počtu obyvateľov Cerovej je prevzatá zo zoznamu obcí SR: http://www.sodbtn.sk/obce) 

? 
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Rozhovor so starostom obce Ing. Jánom Čerešníkom 
  

Pán starosta, máme spoločne za sebou ďalší, nie celkom radostný rok. 
Na úvod sa vás však spýtam, čo vás v ňom potešilo?  
Odhliadnuc od ekonomických problémov obce, ktoré sú spôsobené výkyvom po-
dielových daní, ma potešilo viacero vecí, ktoré sa nám podarilo rozbehnúť aj do-
tiahnuť. Osobne ma však najviac potešilo to, že aj v dnešnej situácii sme boli ako 
občania zodpovední voči prijatým opatreniam, správali sme sa a správame sa 
zodpovedne a dokážeme sa navzájom tolerovať. Nie ako na vrcholnej politickej 
scéne, kde sa len hádajú. Treba len veriť, že sa to raz skončí. Som rád, že väčšina 
z nás pochopila, že obec nemôže prevziať zodpovednosť za všetkých, aj keď 
musí, samozrejme, zabezpečiť celý rad úkonov, ale gro závisí od každého jednot-
livca. Ja osobne i všetci zamestnanci obce sa snažíme maximálne vyhovieť vo 
všetkých žiadostiach tak, ako je to len v našich možnostiach.  

Klasicky sa rozprávame o tom, čo sa obci podarilo uskutočniť. Keďže 
o projektoch a prácach píšeme na inom mieste, zameriame sa na budúc-
nosť. Mohli by ste nám povedať, čo pripravujeme v novom roku?  
Spoločne s poslancami sme si na základe vízie obce dali niekoľko priorít, ktorým 
sa chceme v nasledujúcom období intenzívne venovať. 
Prvým TOP je dokončenie a spustenie prevádzky nového obecného bytového 
domu a s tým spojené vybudovanie prístupových komunikácií – vyriešenie cesty 
a chodníka pod školou.  
Druhým je spracovanie štúdie obecnej kanalizácie a príprava na podanie projektu 
na jej vybudovanie.  
Tretím TOP je postupná obnova budovy bývalej škôlky (Ceratexu), ktorú chceme 
začať na jar čiastočnými úpravami. Samozrejme, chceme po stavebnej analýze a 
diskusii nájsť celému komplexu adekvátne využitie. 
Štvrtou prioritou je dokončenie inštalácie kamerového systému, ktorý je už na 40 
% funkčný.  
Naším ďalším zámerom je pokračovať v rozbehnutých projektoch záchrany hradu 
a obnovy parku, aj keď podľa najnovších informácií ich administratívna stránka 
bude oveľa zložitejšia ako doteraz (nevieme prečo, keď sľuby boli iné).  
Šiestou TOP činnosťou bude rozšírenie  zázemia zberného dvoru a optimalizova-
nie odpadového hospodárstva.  
Chceli by sme tiež, ak to bude možné, pripraviť spoločenské podujatia (aj tie od-
ložené) a venovať sa škole.  
K TOP činnostiam musíme priradiť aj „bežnú“ starostlivosť o obyčajné praktické 
veci, ktoré nás v obci trápia. Napríklad údržbu obce - opravu ciest a chodníkov, 
čistenie, kosenie cintorínov, problémy so psami, atď.  

     Verím, že sa situácia zlepší a nám sa plány podarí realizovať tak, 
aby sme koncom roka mohli povedať, že sme zažili dobrý rok. Záro-
veň vám všetkým ďakujem za  spoluprácu a prajem vám radostné 
prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, síl, šťastia 
a úspechov.  
                                                                            Zhovárala sa Božena Malichová 
 

Z ČINNOSTI OBCE

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a činnosti OcÚ 
 
Obecné zastupiteľstvo sa v tom-

to roku stretlo 5-krát. Na zasadnu-
tiach rokovalo o dôležitých záleži-
tostiach týkajúcich sa diania v obci, 
príprave, realizácii a finančnom za-
bezpečení pandemických opatrení 
a obecných projektov – výstavby 
bytového domu, čističky odpado-
vých vôd, Záchrany hradu Korlátko, 
služieb zberného dvora a prípravy 
štúdie ku kanalizácii.  

Po prerokovaní schválilo Stano-
visko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu za rok 2020 a 
Záverečný účet obce za rok 2020, 
čerpanie úveru k dostavbe nájom-
ného bytového domu, úpravy roz-
počtu na rok 2021 a rozpočet na 
roky 2022 – 2024. Prijalo VZN 

o ustanovení podrobností o organizácii 
miestneho referenda s pôsobnosťou na 
území obce, o podmienkach prideľovania 
obecných nájomných bytov, tiež dodatky 
k VZN o určení výšky príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach v zriaďovateľskej pô-
sobnosti obce a o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a školských zariadení na rok 2022. 
Na základe návrhu Komisie pre kultúru, 
školstvo a šport schválilo uznesenie týka-
júce sa koncepcie a rozvoja ZŠ s MŠ Ce-
rová, v ktorej ide o víziu školy ako vzde-
lávacieho, kultúrneho, športového a spo-
ločenského regionálneho centra. Vzalo 
na vedomie a odsúhlasilo navrhované 
kroky, ktoré povedú k postupnému vylep-
šovaniu podmienok pre jeho budovanie. 

AKO HOSPODÁRIME  
 

Hospodárenie obce vychádzalo z roz-
počtu prijatého ešte v decembri minulého 
roka, pričom obecné zastupiteľstvo usku-
točnilo 3 jeho zmeny.  

Podľa ostatnej zmeny zo 14. decembra, 
ktorá zohľadňuje aj predpoklad do konca 
roku 2021, sú celkové príjmy obce vo výške 
2 625 925 €.  

Z toho bežné príjmy 1 140 506 €, ktoré 
tvoria  daňové príjmy – 490 153 € (v tom 
príjem z výnosu z dane z  príjmov fyzických 
osôb 417 837 €, čo je oproti východisko-
vému rozpočtu vyššie o 3 337 €), nedaňové 
príjmy 83 675 € (vyššie o 5 515 €), granty 
a transfery 566 678 € (o 9 587 € viac), v kto-
rých najvyššiu čiastku tvoria normatívne a 
nenormatívne prostriedky pre základnú  
školu 505 585 €, poplatky za odpad z Envi-
rofondu 36 000 €  a projekt Záchrana hradu 
Korlátko 12 000 € – všetky sú účelovo via-
zané a nemôžu sa použiť ľubovoľne.  

Kapitálové príjmy, rozdelené na príjmy 
z predaja pozemkov a grantov a transferov 
sú 624 405 € (v tom je dotácia zo štátneho 
rozpočtu na bytový nájomný dom vo výške 
622 120  € ).  

Ďalšie príjmy sú príjmy z finančných 
operácií – 861 014 €, v nich príjmy z úverov 
562 132 € zo ŠFRB na výstavbu nájom-
ných bytov a bankový úver 200 000 €, ktoré 
budú splácané z nájomného za byty, pre-
suny a zostatky z predchádzajúcich rokov 
a rezervného fondu 98 882 €.  

Na  príjmy  nadväzujú výdaje – celkovo  
2 625 925 €.  
Bežné výdaje 1 110 402 € sú výdaje na 
všeobecné verejné služby, poriadok a bez-
pečnosť, ekonomickú oblasť, ochranu ži-
votného prostredia, rozvoj obce, zdravot-
níctvo, rekreáciu, kultúru, náboženstvo, 
vzdelávanie a sociálne zabezpečenie.  
V tom najväčšie položky tvoria: vzdeláva-
nie – 766 719 € (viazané a vlastné pro-
striedky na základnú školu, pre materskú 
školu a školské zariadenia), správa obce 
190 216 €; ochrana životného prostredia 42 
834 €  (v tom aj vývoz odpadu 25 000 €); 
oblasť kultúry 37 434 € - na šport 12 200 €, 
knižnicu 3 342 € (z toho grant z Fondu na 
podporu umenia 1 tis. €), projekt Záchrany 
hradu Korlátko 15 500 € (z toho grant 12 
tis. €); rozvoj obcí 24 093 € (tu aj verejné 
osvetlenie 12 500 eur), oblasť cestnej do-
pravy 8 313 €.  

Kapitálové výdaje v sume 1 492 567 € 
obec použila na: výstavbu bytového domu 
1 384 252 €,  projektovú dokumentáciu a 
rekonštrukciu čističky odpadových vôd pod 
školou 77 517 €, zriadenie elektroprípojky 
a  financovanie   stavebného   dozoru  pre   
bytový dom 21 688 €, zriadenie učebne 
v základnej škole 5 000 €, nákup drviča pre 
zberný dvor 4 110 €.  
Výdaje na splátky úveru pre bytový dom sú 
22 956 €. 
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Poslanci vzali na vedomie správu 

riaditeľa školy o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmien-
kach školy a školských zariadení v 
obci za školský rok 2020/2021 a orga-
nizáciu ZŠ s MŠ Cerová v školskom 
roku 2021/2022, Stanovisko hlavného 
kontrolóra a Správu nezávislého audí-
tora z auditu účtovnej závierky a 
Správu k ďalším požiadavkám záko-
nov a iných právnych predpisov za rok 
2020. Zvolili prísediaceho na Okresný 
súd Senica Ing. Antona Švarca. Oboz-
námili sa s informáciami zo sčítania 
obyvateľstva, s výsledkami zisťovania 
znečistenia vody v obecnom vodo-
vode. Aktívne sa venovali príprave 
obecných podujatí. Na zasadnutí za-
stupiteľstva bol prezentovaný návrh na 
vytvorenie tzv. školskej zóny na ulici 
ku škole - vzhľadom na zvýšenie  bez-
pečnosti  detí a sprievodu do školy a 
na zvýšenú premávku vozidiel. 

Poslanci prerokovali predaje a pre-
nájom obecných pozemkov, ktoré po-
súdila  stavebná  komisia  a  tiež  
schválili príspevky na reprezentáciu 
obce, navýšenie príspevku pre dô-
chodcov odoberajúcich obedy z Fast-
foodu Jablonica. Venovali pozornosť 
odpadovému hospodárstvu, stavu 
skládky odpadov i skládky v areáli RD, 
čistote v obci. Riešili otázky týkajúce 
sa bezpečnosti (rozmiestnenie kamier 
po obci), dopravy - kontrolu doprav-
ného značenia, prípravu projektu cesty 
ku škole a úpravy chodníkov. Tiež od-
stránenie porúch osvetlenia v obci, 
opravu havarijných stavov – výtlkov na 
miestnych komunikáciách. Zaoberali 
sa premiestnením triedy ZUŠ z budovy 
MŠ do budovy zdravotného strediska 
z dôvodov rozšírenia priestoru pre 
triedy MŠ. Rozhodli, že v budúcom 
roku treba vyriešiť problém kosenia 
cintorínov s ohľadom na sťažnosti na 
poškodzovanie a znehodnocovanie 
majetku občanov na hroboch. 

Poslanci sa okrem schôdzí zastu-
piteľstva stretávali na poradách, kde 
diskutovali o aktuálnych záležitostiach 
obce, prerokovávali návrhy predsedov 
jednotlivých komisií a pripravovali ma-
teriály na zasadnutia.  

V zmysle prijatých uznesení obec 
upozornila občanov na dodržiavanie 
VZN týkajúceho sa voľného pohybu 
psov po obci a poriadku v obci.  

V máji obec vyhlásila výberové ko-
nanie na miesto riaditeľa Základnej 
školy s materskou školou Cerová, kto-
rým sa po druhý raz stal Mgr. Peter Mi-
hály.   

Činnosť obecného úradu zabezpe-
čovali administratívne zamestnankyne 
Eva Hološková, Erika Takáčová a od 
1. septembra aj Alena Romanová, 
ktorá sa okrem pridelenej agendy po-
dieľa na práci ekonómky a účtovníčky 
a prevádzkoví zamestnanci Patrik 
Fukna a Pavol Gažo. 

 

Obecný kalendár podujatí aj v tomto roku ovplyvnila pandémia. Väčšina tradičných 
obecných spoločenských akcií sa vzhľadom na opatrenia nekonala (obec ako or-
ganizátor aj v čase zmiernenia opatrení musela dodržiavať oveľa prísnejšie pra-
vidlá ako bežní občania či podnikatelia). Prvé mesiace obec venovala testovaniu. 
Prvým obecným „spoločným“ podujatím bolo jarné čistenie  obce v rámci  
akcie „Čistá obec“, do ktorej sa zapojili organizácie v obci i jednotlivci (na fotografii 
seniori z jednoty dôchodcov pri čistení cesty na skládku). Jej výsledkom bola sku-
točne čistejšia obec, ale ako správne, bohužiaľ, konštatovali jej účastníci, zrejme 
len na chvíľu. Aj keď sa situácia postupne zlepšovala, bez verejnosti sa museli 
zaobísť aj tradičné aprílové a májové podujatia – stavanie mája i Deň matiek, ktorý 
sme si pripomenuli cez facebook obce. Aj Cyrilo-metodský deň oslávili veriaci iba 
v kostole. Leto oživili najmä činnosti, ktoré pripravili  organizácie a podnikatelia. 
Pestrá bola najmä posledná augustová sobota. Konalo sa hneď niekoľko podujatí. 
V kaštieli sme sa rozlúčili so sestrami Svätého kríža, ktoré u nás pôsobili vyše 50 
rokov. Poďakovali sme im za všetko, čo pre obec a našich občanov vykonali a po-
priali, aby sa im v nových pôsobiskách dobre darilo. O týždeň sa vo vynovených 
priestoroch obradnej miestnosti na obecnom úrade stretlo takmer 40 rodičov, sta-
rých rodičov a rodinných príslušníkov, ktorí prišli spoločne uvítať 17 detí narode-
ných v rokoch 2019 a 2020 (celkove sa v roku 2019 narodilo 9 detí a v roku 2020 
15 detí.) Sme radi, že obec pri organizácii podporili aj naši podnikatelia.  
Blížiace sa hody však už komplikovala zhoršujúca sa situácia. Aj tento raz boli bez 
kolotočov a zábavy. V októbri – Mesiaci úcty k starším sa však aj vďaka dobrému 
počasiu podarilo pripraviť a uskutočniť podujatie Stretnutie pod altánkom, na ktoré 
obec a škola pozvali všetkých občanov, osobitne všetkých seniorov. Jeho súčasťou 
boli výstavky jesenných dekorácií a prác žiakov našich tried ZUŠ Senica, ktoré pra-
cujú pod vedením Mária Harnúška. Pod altánkom naaranžované práce detí i členov 
našej jednoty dôchodcov i originálne totemy a obrazy, ktoré zhotovili zuškári (pozri 
fotografiu hore vpravo), nadchli všetkých účastníkov.  
K príjemnej atmosfére prispelo aj blahoželanie seniorom od obce a riaditeľa školy 
a tiež chutné občerstvenie, ktoré zabezpečila obec a pripravili pracovníčky úradu. 
V decembri starosta obce osobne zablahoželal najstarším jubilantom. Obec má 
pripravené aj Vianočné stretnutie občanov pri kultúrnom dome. Ostatné plánované 
podujatia, ako stretnutia jubilantov a seniorov v kultúrnom dome, obec presunula 
do budúceho roku. Priebežná komunikácia s občanmi prebiehala najmä cez inter-
net a obecný rozhlas.  
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Obecná knižnica 

Tak ako do celého nášho života, aj do činnosti knižnice výrazne zasiahla pandémia. 
Od začiatku roka až do konca apríla boli knižnice zatvorené. Medzitým do našej knižnice 
pribudli knihy z projektu, ktorý vyhlásil Fond na podporu umenia. Takto sme bezplatne 
získali 86 kníh za 1000 eur. Sú to knihy pre deti aj pre dospelých, romány pre ženy, 
detektívne romány a niekoľko náučných kníh.  

Pani Janka Daniel spravuje facebookovú stránku knižnice a tam postupne uverejňo-
vala fotografie nových kníh pre čitateľov.  

Tiež aj obec prispieva každoročne na nákup no-
vých kníh 200 eurami.  

Pandémia ovplyvnila aj počet zapísaných čitate-
ľov. Tento rok je to len 44 čitateľov, z toho len 4 deti. 
Roky predtým to bolo 60 – 70 čitateľov a okolo 20 
detí. Taktiež sa nekonali spoločné čítania pre deti 
s pani Miroslavou Harnúškovou, pretože čítať alebo 
hrať sa s rúškom alebo respirátorom sa dá len ťažko. 

Teraz v decembri máme knižnicu opäť zatvo-
renú, ale veríme, že v budúcom roku sa situácia 
zlepší a každý, kto rád číta knihy, príde a zapíše sa 
za čitateľa Obecnej knižnice Cerová.  

 

Záchrana hradu Korlátko 2021 

Hrad Korlátko bol postavený ako 
jeden z hradov malokarpatskej obrannej 
línie. Dôvodom výstavby tejto línie bol 
vpád turecko-tatárskych vojsk v rokoch 
1241-42. Nájazd, ktorý spustošil našu 
oblasť západného Slovenska, prišiel od 
Poľska cez Moravskú bránu. Dediny a 
mestá boli podpálené, vyrabované, 
niekde vyzabíjali až 80 % obyvateľstva. 
Po tejto tragédií nastala výstavba hradov 
– vojenských pevností, pretože len tie, čo 
už stáli, nájazdom odolali (napr. Trenčín). 
Línia začínala hradom Devín, pokra-
čovala k Pajštúnu, Plaveckému hradu, 
k hradom Ostrý Kameň a Korlátko a 
vysunutým hradom Branč, Dobrá Voda a 
Čachtice. Samozrejme, k obrane prispeli 
aj hrady Červený Kameň a starý 
Smolenický hrad. Táto unikátna 
„Maginotova“ stredoveká obranná línia 
zohrala kľúčovú úlohu pre záchranu 
kresťanstva v Európe. Osmani (Turci) sa 
cca od roku 1400 snažili ovládnuť Balkán 
a nakoniec celú Európu. Postupovali 
popri Dunaji, ktorý im umožňoval rýchly 
ústup po prúde na pltiach a doviedol by 
ich až ku Viedni (centru monarchie). Vyše 
sto rokov trvalo, kým sa prebojovali až po 
Bratislavu. Prešli vyše 1 500 km. Od 
Viedne boli teda už len 60 km! Tu však 
uviazli na ďalších 150 rokov. Prečo? No 
dostali sa do „štupľa“. Zavreli ich rieky 
Dunaj a Morava a naše hory Malé 
Karpaty s líniou spolupracujúcich hradov. 
Hrady chránili a bránili všetky významné 
priesmyky a postup Turkov zastavili. 
Hrdinský odpor našich predkov zásadne 
determinoval náš život na nasledujúcich 
vyše 300 rokov až dodnes. 

Aby sme o jeden z týchto „pomníkov 
hrdinov“ neprišli, mládežníci - SmóTrBáci 
(spoločenstvá zo Smoleníc, Trstína a 
Bíňoviec) vystužení aj cerovskými posi-
lami, sa  už  vyše 10  rokov  angažujú na  

jeho záchrane. Veľký letný workshop ab-
solvovali tradične začiatkom júla. Hrad 
vyčistili, vykosili a začali s opravou murív 
tzv. vlčej jamy, ktorá sťažovala nepriate-
ľom dobýjanie hradu v priestore vstupnej 
brány. Múry veže aj spomínanej jamy, 
ktoré boli objavené vďaka  archeologic-
kým výskumom v minulom roku, sú teraz 
náznakovo prezentované nad terénom. 
Vlčia jama bola zatiaľ zasypaná - takto sú 
najlepšie ochránené staré murivá muro-
vané na akúsi blato-vápennú maltu. Ak 
by sme raz bránovú vežu dostavali, po-
tom ju môžeme „beztrestne“ opäť odkryť. 
Žiaľ, so zrúcaninami je to tak, že mnoho 
práce niekedy akoby vyjde nazmar …  

Tento rok prebiehali aj ďalšie práce 
na statickom zaistení horného paláca. Je 

to veľkoobjemná práca a jej pokrok bol 

v medziach finančných možností. Sme 
približne v polovici daného zásahu. 

V budúcom roku sa nám hádam podarí 

túto náročnú prácu ukončiť a ísť na ďalšie 
práce. 

Tiež plánujeme vybudovať 2-ramenné 

schodisko pod vežou, čím sa vytvorí 

prehliadkový okruh a bezpečnostné 

zábradlie na vyhliadke pod vežou. Možno 
sa podarí rozbehnúť aj archeologický 

výskum v strednom hrade potrebný pre 

prípravu návrhu statického zaistenia, či 
skôr dokončenia statických zásahov 

v tomto priestore. 

Napriek tomu, že štátna podpora 
Ministerstva kultúry SR na záchranu 

pamiatok išla prudko dole, podarilo sa 

nám udržať kontinuitu záchranných prác, 
najmä vďaka podpore obce Cerová. 

Pribudli aj nové zaujímavé prezentácie. 

Hrad Korlátko má dnes medzi odborníkmi 
na hrady, aj kvôli citlivo a vysoko 

profesionálne realizovaným opravám, 

dobré meno.  
Dúfajme, že aj vďaka tomu sa nám 

v budúcom roku podarí získať financie na 

ďalšie práce. Zároveň vás všetkých 
pozývame na vychádzku na hrad. Je 

odtiaľ nádherný výhľad. A cez víkendy je 

tam za pekného počasia ľudí ako maku.                                                      

Ing. Martin Slezák – vedúci záchranných 
prác

Na fotografiách na ďalšej strane šikovné pomocníčky a zrekonštruované múry vlčej jamy a bránovej veže. 
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INFORMUJEME 

 
Keď sme vlani pri zadumanom smajlíkovi písali o tom, že sú u nás ľudia, ktorí si prírodu ani prácu ostatných 

„normálnych“ nevážia, dúfali sme, že ich snáď už nebudeme spomínať. (Oni sami by zrejme povedali, že sme 
naivní. Radšej naivní, ako nezodpovední ...) V obci, aj v zachraňovanom parku!, sa opäť objavili divoké skládky 
(však sa asi nájdu dobrovoľníci, ktorí ich upracú), rozbité tabule a poškodené steny na autobusovej zastávke, 
ale i množstvá exkrementov po obci sa potulujúcich psov ...  

Obec sa situáciu priamo v obci snaží riešiť aj inštalovaním bezpečnostných kamier, zatiaľ sú len na 4 mies-
tach, ale všetky miesta – najmä v extraviláne, sa obsiahnuť nedajú. (Zabezpečený je vjazd od Jablonice + križovatka na Rozbehy, 
KD Cerová + smer Prídavky, priestor pred obecným úradom a za obecným úradom – parkovisko a vjazd Lieskové - smer Prievaly 
a časť smerom ku zvonici. Plánované sú: autobusová zastávka Cerová, dom smútku, zdravotné stredisko, cintorín Lieskové, cintorín 
Cerová, priestor pri regulačnej stanici + križovatka Zelnice.) 
 

ROZPIS zvozu odpadu v Obci Cerová pre I. polrok 2022    
Výška poplatkov za odpad sa v roku 2022 pre občanov nemení. Miera vytriedenosti odpadov v našej obci za rok 2021 je na 

úrovni 19 %, poplatky sú tak ako vlani 30 € za tonu.

 

KOMUNÁLNY ODPAD 
Dátum a deň 

Interval 
zvozu 1x 
mesačne 

Interval zvozu 
2x mesačne 

04. 01. 22  utorok  X 

18. 01. 22  utorok X X 

01. 02. 22  utorok  X 

15. 02. 22  utorok X X 

01. 03. 22  utorok  X 

15. 03. 22  utorok X X 

29. 03. 22  utorok  X 

12. 04. 22  utorok X X 

26. 04. 22  utorok  X 

10. 05. 22  utorok X X 

24. 05. 22  utorok  X 

07. 06. 22  utorok x X 

21. 06. 22  utorok  X 

 
 

 
SEPAROVANÝ ODPAD 
Dátum a deň 

PET PAP 

17. 01. 22  pondelok X X 

31. 01. 22  pondelok  X 

14. 02. 22  pondelok X X 

21. 03. 22  pondelok  X 

31. 03. 22  štvrtok X X 

11. 04. 22  pondelok  X 

23. 05. 22  pondelok X X 

30. 05. 22  pondelok  X 

20. 06. 22  pondelok X X 

      
Pamätáte si vlaňajšiu akciu  „Adoptuj si svoj strom“? 
Išlo o počin našich ZUŠ-károv, ktorí spoločne s rodičmi vy-
sadili pozdĺž Podolnej cesty od kríža smerom do Mexika 18 
jedlých gaštanov a 20 líp z parku. Väčšina stromčekov sa 
ujala a my všetci veríme, že skrášlia a oživia kúsok prírody 
našej dedinky. Navyše, naše deti nám po čistení obce za-
nechali takýto odkaz – vľavo.  
 
     Školáci zasa vybudovali tzv. hmyzí domček, ktorý je na-
plnený rôznymi prírodnými materiálmi, ktoré sú vybrané 
tak, aby prilákali užitočný hmyz do školského parku. 
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ZAUJÍMA NÁS 
 

V rubrike Zaujíma nás sa venujeme otázkam ohľadom výstavby obecného bytového domu, situácie 
na Skládke odpadov Cerová a budúcnosti nášho kaštieľa. Zaujala nás aj činnosť našich záchranárov. 
Otázky sme položili:  

Tretiu otázku sme položili Slovenskej katolíckej charite v Bratislave. Požiadali sme ich o informáciu, ktorá sa týka budúc-
nosti nášho kaštieľa. Žiaľ, do  uzávierky novín nám neodpovedali.  (Na foto 2 podoby kaštieľa – koniec 60. rokov a dnes.) 

Pánovi Milanovi Bílikovi – predsedovi spo-
ločnosti RED CUBE CONSTRUCTION, a. s. 
Prievaly, ktorá u nás realizuje výstavbu nájom-
ného bytového domu. 
Pán Bílik, naši občania pozorne sledujú celý 
projekt výstavby a v súvislosti s pripravova-
nou kolaudáciou ich zaujíma, ako sa vám 
z vášho pohľadu darilo plniť plánované čin-
nosti.  

Nakoľko sa naša firma venuje v značnej 
miere výstavbe bytových domov pre obce ako 
aj pre súkromných investorov, samotná vý-
stavba tohto typu budovy nám nerobí žiaden 
problém. Z hľadiska realizácie prác si trúfam 
povedať, že stavba prebehla bez problémov. 
Za problémy počas výstavby považujeme ča-
sové zdržania spôsobené neskorým dodaním 
stavebných materiálov od dodávateľov, ako aj 
ich expresne narastajúcou cenou. Za druhý 
problém považujeme zdĺhavejšie plnenie finan-
covania výstavby. Tieto problémy sa podpísali 
aj na predĺžení samotného termínu odovzdania 
stavby.  

V súčasnosti sa dokončuje zariadenie jed-
notlivých bytov v objekte a práce v exteriéri. Ak 
nás nič neprekvapí, bytový dom chceme kolau-
dovať na konci januára 2022.  

 

Konateľovi spoločnosti Skládka Cerová, s. r. o.  
PhDr. Mgr. Bronislavovi Vosátkovi.   
Naši občania pozorne sledujú dianie na skládke a zaujímajú sa o vaše 
plány. Ak môžete, mohli by ste v krátkosti napísať, či plánujete v bu-
dúcnosti nejaké zmeny, prípadne úpravy, rozširovanie skládky, atď. 
Vidíte zlepšenie situácie v súvislosti so skládkovaním a triedením od-
padu? 
 

Regulačný režim pre skládky sa veľmi sprísňuje, čo je na prospech 
obyvateľstva a prináša každoročnú potrebu investícií do opatrení pre spl-
nenie legislatívnych kritérií kladúcich na prevádzkovateľov skládky. Mô-
žeme konštatovať úbytok zmesového komunálneho odpadu, čo je neklam-
ným znakom, že obyvateľstvo viac separuje odpad ako papier, plasty a 
sklo, ktorý má osobitný režim nakladania, čo je potešiteľné, ale ešte stále 
vidíme menšiu mieru separácie u obyvateľov v obciach v porovnaní s 
mestami. Do budúcnosti očakávame zmeny aj pri nakladaní s biologicky 
rozložiteľným odpadom, ktorý čoraz viac sa spracováva v kompostárňach 
a vznikajú projekty bioplynových staníc používajúce odpad ako surovinu 
na výrobu bioplynu. K 1.1. 2023 uplynie výnimka obciam pre osobitný re-
žim zberu a zvozu pre BRKO, kuchynský odpad, ktorý bude spracovávaný 
najmä súčasnými bioplynkami a preto tento odpad už nebude ukladaný na 
skládku. 

 Výhľadovo by sme radi sa podieľali na projekte mobilnej triediacej 
linky, ktorá by mala dokázať ušetriť objem odpadu ukladaného na skládku 
v desiatkach percent. 
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 Obom sme položili dve otázky.  
Pán Sabo, mohli by ste nám povedať, 
v čom v súčasnosti spočíva vaša práca?  

Napriek závažnosti situácie, stretli ste sa s niečím, čo vás potešilo?  
 
Na začiatok by som v stručnosti čitateľov Cerovín rád oboznámil s charakte-

rom môjho vyše 23-ročného pôsobenia v Hasičskom a záchrannom útvare 
v Bratislave. Pracujem tam na pozícii hasičský a zdravotnícky záchranár. Port-
fólio našich zásahov spočíva v technickej, záchrannej a zdravotníckej pomoci. 
V tomto duchu  zasahujeme  pri dopravných nehodách,  požiaroch,  živelných 
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Taktiež sme vysielaní ako výpo-
moc klasickej Záchrannej zdravotnej službe. Týka sa to najmä  prípadov, keď je 
prístup  k  pacientom  sťažený  a  komplikovaný,  alebo  pri  ňom  mohlo  prísť  
k poškodeniu zdravia či ohrozeniu života zasahujúcich zdravotníkov. V podstate 
sa jedná o poskytovanie zdravotníckej pomoci zväčša v neštandardnom prostre-
dí, napr. vo výškach, hĺbkach, závaloch, priestoroch zachvátených požiarom a 
podobne. 
Keďže v hasičskom a záchrannom zbore zastávam kumulovanú funkciu, tiež 
službu na sanitnom vozidle ambulancie HaZZ, je nevyhnutné, aby som mal aj 
zdravotnícke vzdelanie v odbore zdravotnícky záchranár. Svoje vedomosti si 
každoročne dopĺňam – v rámci zboru nám ich pravidelne preveruje komisia ve-
dená našim lekárom – garantom a zúčastňujem sa aj kontinuálneho vzdelávania 
cez komoru zdravotníckych záchranárov. Som  tiež vyškoleným členom tímu 
posttraumatickej a krízovej intervencie, ktorá zabezpečuje pomoc pre zasahu-
júcich príslušníkov HaZZ aj civilných občanov zasiahnutých traumou po mimo-
riadne náročných a tragických prípadoch. Ako príklad uvediem moju účasť pri 
tragickej dopravnej nehode autobusu pri Nitre z novembra 2019, kde zahynulo 
až 12 ľudí a ďalších 17 bolo zranených. S tímom našich psychológov sme tam, 
od  skorého poobedia tesne po nehode až do nasledujúceho rána, pomáhali 
zvládnuť psychicky náročnú situáciu pozostalým po obetiach, ako aj priamym 
účastníkom nehody.   

Momentálne je to u nás záchranárov z dôvodu pandémie Covidu naozaj 
veľmi „pestré“. Okrem klasických výjazdov nám pribudla aj „povinnosť“ vykoná-
vať odber biologického materiálu na PCR a Ag testy. Vzhľadom na to, že pat-
ríme ako hasičskí záchranári pod rezort ministerstva vnútra, tak pravidelne tes-
tujeme aj políciou zadržané osoby, a to najmä migrantov. Na začiatku prvej vlny 
sme boli dokonca vyradení z našej primárnej výjazdovej činnosti a boli sme vyč-
lenení vykonávať odbery priamo v bytoch a domoch u prvých infikovaných osôb 
na území SR. V týchto prvých dňoch to bolo naozaj veľmi náročné, keďže sme 
o tom víruse prakticky nič nevedeli a všetci sme sa ho veľmi báli. Ulice v Brati-
slave boli úplne vyľudnené a ľudia boli „poskrývaní“ v bytoch a domoch. Pri od-
beroch v bytoch a domoch sme mali zakázané čokoľvek chytať alebo niečo si 
niekde položiť. V niektorých rodinách bolo aj 5 - 6 členov, ktorým bolo treba 
spraviť stery, takže sme museli všetko potrebné naraz nosiť so sebou. Pre 
dvojčlenný tím to naozaj nebolo jednoduché. Po každom odbere sme sa potom 
museli vonku priamo na ulici vyzliecť zo spotených oblekov a vydezinfikovať. 
Vzhľadom na to že bol začiatok marca a teploty sa v noci pohybovali aj okolo 
nuly, tak si to asi viete predstaviť ... A do toho všetkého od nás tí vystrašení 
ľudia očakávali psychickú podporu. A občas nám, samozrejme, aj vynadali. Bol 
to naozaj enormný tlak na psychiku nás všetkých. Popri tom sme realizovali aj 
odbery v karanténnych zariadeniach v Bratislave a Gabčíkove. Zúčastnili sme 
sa aj pilotného projektu celoplošného testovania na Orave a následne aj prvého 
a druhého kola v rámci SR. Potom neskôr som v rámci svojho voľna ešte vypo-
máhal aj testovaním v MOM-kách. Za posledné obdobie to bolo naozaj veľmi 
hektické a vyčerpávajúce.  

Viete, vždy ma veľmi poteší, keď nás ľudia podporia v našej činnosti, či už 
pozitívnym povzbudením alebo čímkoľvek iným. Pamätám si, ako nám počas 
pilotného testovania na Orave v obci Leštiny, priniesla nejaká pani domáce syry, 

maslo, mlieko a pečené buchty so slovami 
úprimného uznania a poďakovania. Jeden z mo-
jich kolegov si tú veľkú hŕbu jedla rovno aj odfotil 
a neskôr sme zistili, že tá fotografia sa objavila 
aj na FB profile vtedajšieho premiéra Matoviča. 
Taktiež som zažil aj mnoho pozitívnych reakcií 
od obyvateľov našej obce, často  to boli slová 
vďaky a uznania a občas aj od srdca venované 
dary, v podobe sladkostí, kávy, koláčov ale aj 
rôznych pamiatkových predmetov. Možno to 
bude znieť ako klišé, ale každý takýto, čo i len 
nepatrný prejav ľudskej láskavosti, bol pre mňa 
nesmierne povzbudzujúci. Veľké uznanie musím 
zložiť aj celému kolektívu, ktorý sa priamo spo-
lupodieľal  na spomínanom testovaní. Veľmi ma 
potešila príjemná atmosféra, ktorú dokázali títo 
milí  ľudia  vytvoriť  a  to aj  napriek  závažnosti 
situácie, ktorú pandémia priniesla. Taktiež mu-
sím vyzdvihnúť výbornú spoluprácu so zamest-
nancami obce a dobrovoľnými hasičmi, ktorí vy-
tvorili naozaj úžasné podmienky na vykonávanie 
testovania. Viem, že mnohí  so mnou teraz ne-
budú súhlasiť (a viem že na to majú svoje reálne 
dôvody), ale verte mi, že viem, o čom hovorím. 
Ako som už spomínal, bol som pri Covide v prvej 
línii naozaj od prvých dní a viem, za akých ne-
priaznivých podmienok sme často museli praco-
vať. Vzhľadom na to si myslím, že naša obec to 
zvládla veľmi dôstojne. Samozrejme, že musím 
zdôrazniť aj to, že svoj výrazný podiel na tom mal 
aj zodpovedný a najmä trpezlivý  prístup našich 
spoluobčanov. Častokrát nás podporili aj svojím 
zmyslom pre humor, ktorým neraz odľahčili na-
pätú situáciu. Keby som to mal zhrnúť, tak by 
som asi musel povedať,  že pandémia ma utvr-
dila v tom, že ľudskosť je jedným z najlepších lie-
kov na akýkoľvek problém. A toto poznanie mi 
robí asi najväčšiu radosť v tomto neľahkom ob-
dobí.  

Dovoľte, aby som na záver poprial všetkým 
obyvateľom našej obce, ako aj ich blízkym veľa 
zdravia, síl a životnej harmónie do nasledujú-
ceho obdobia. A taktiež si veľmi želám, aby sme 
sa v priebehu budúceho roka už definitívne vy-
sporiadali s prebiehajúcou pandémiou.

NAŠI ZÁCHRANÁRI 

V našej obci žijú alebo z nej pochádzajú ľudia, ktorí pracujú v prvej 

línii boja s Covidom. Radi by sme vám predstavili aspoň dvoch 

z nich, pána Mariana Sabo a pani Zuzanu Holáskovú.   
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Zuzka, už počas základnej školy ste chceli pracovať v zdravotníctve. Ako ste sa dostali k záchranárskej práci a čo 

v súčasnosti robíte? Je niečo, čo vás v tejto dobe poteší?  
Aj keď sa to nezdá (najmä mne), ako 

profesionálna záchranárka pracujem už 
14 rokov. Pracujem v Bratislave, kde som 
na Slovenskej zdravotníckej univerzite 
vyštudovala odbory urgentná starostli-
vosť a manažment vo verejnom zdravot-
níctve a získala doktorát. Stanovište zá-
chrannej zdravotníckej služby, v ktorej 
v súčasnosti pôsobím, máme na Kramá-
roch. Žijem síce mimo Cerovej, ale často 
tu navštevujem svoju rodinu a známych 
aj so svojím priateľom, kolegom záchra-
nárom, s ktorým som sa zoznámila, 
akože ináč, v práci.  

Práca zdravotníckeho záchranára ma 
pohltila na 100 %, aj keď je náročná po 
všetkých stránkach – psychickej i fyzic-
kej. Záchranár nie je len zdravotník, ktorý 
vykonáva život zachraňujúce výkony, vy-
šetruje a posudzuje zdravotný stav, ošet-
ruje, organizuje a zabezpečuje široké 
spektrum činností, čo si samozrejme vy-
žaduje aj neustále vzdelávanie. Je to tiež 
prvá osoba, o ktorú sa o pomoc volajúci 
pacient môže oprieť. Preto svoju prácu 
milujem a nič sa nemení aj napriek tomu, 
že prišlo toto náročné obdobie. No, bo-
hužiaľ, nie je to to, na čo sme boli doteraz 
zvyknutí. Obyčajní pacienti častokrát na 
našu pomoc čakajú oveľa dlhšie, ako by 
mali. Dôvodom sú najmä pacienti 

covidoví. V tejto vlne ich je asi najviac. 
Mávame výjazdy tzv. primárne - zasahu-
jeme priamo u pacientov doma, resp. tam 
kde sa nachádzajú  a sekundárne – tzv. 
„medzikliniky“, čiže prevozy z nemocnice 
do nemocnice. Keď máme primárny vý-
jazd, nikdy nevieme, či je pacient covid 
pozitívny alebo nie. Ak nie je testovaný, 
ihneď ho na mieste otestujeme a až po-
tom pokračujeme ďalej. V prípade nega-
tivity pokračujeme v činnosti. Ak je pa-
cient pozitívny, musíme sa obliecť do 

ochranných odevov a až potom riešime, 
čo ďalej. V prípade, že takýto pacient po-
trebuje nemocničnú starostlivosť, spo-
jíme sa s krízovým manažmentom, ktorý 
nás odnaviguje, kam ho umiestnime. 
Keďže máme plnú vyťaženosť lôžok, tak 
sa robia aj tie tzv. medzikliniky a pacienti 
sa prerozdeľujú, ako sa len dá. 

A čo ma poteší? No asi len taká ma-
ličkosť, keď nám zvyknú ukazovať ľudia, 

a to aj ľudia neznámi, palec hore        

 

Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIÍ 
 

DHZ Cerová  
Činnosť zboru v roku 2021 bola po-

dobne ako vlani podmienená protipande-
mickými opatreniami a obmedzeniami. 
Členovia zboru pokračovali v asistencii 
pri zabezpečovaní testovania a vykoná-
vali dezinfekciu odberového miesta. Ako 
asistentky vypomáhali štyri členky zboru 
- Linda Zíšková, Petra a Pavlína Stein-
hauserové a Ľubica Petrášová. Celkovo 
sme sa v roku 2021 tejto akcie zúčastnili 
15-krát.  

Okrem pomoci pri testovaní sa členo-
via zboru venovali aj vlastnej odbornej 
práci. Na jar vykonali velitelia družstiev 
skúšky odbornej spôsobilosti na výkon 
tejto funkcie. Na rybníkoch v Rašeline 
sme pripravili cvičenie pre nových členov 
zamerané na prácu s čerpadlami a vytvá-
ranie čerpacieho stanoviska. Ďalšie ta-
kéto cvičenie bolo vykonané v júni na tu-
najšej skládke odpadu. Bolo zamerané 
na hasenie horiaceho automobilu a vý-
robu peny.  Naďalej sme vykonávali pra-
videlné kontroly techniky spojené s  kon-
dičnými jazdami. Zabezpečili sme revíziu 
vysokozdvižnej plošiny a zdvíhacieho za-
riadenia a tiež záručnú prehliadku auto-
mobilu IVECO Daily. V oblasti zásahovej 
protipožiarnej činnosti sme vykonali dva 
výjazdy. Dňa 4. júna sme boli operačným 
strediskom povolaní k požiaru bytu, kde 
sme zistili, že nejde o požiar, len silne za-
dymený byt následkom zabudnutého 

jedla na variči. 
O  mesiac sme 
s technikou zasaho-
vali pri hasení les-
ného požiaru v obci 
Hradište pod Vrát-
nom.  
Okrem týchto výjaz-
dov sme absolvovali 
mnoho technických 
zásahov, hlavne pri 
opravách verejného 
osvetlenia, montáži 
kamier po obci, 
opravách striech a 
orezávaní a zrezá-
vaní stromov za po-
moci našej vysokozdvižnej plošiny.  

Tradične sme sa podieľali na spolo-
čenských podujatiach. S Tatrou CAS 32 
sme zabezpečovali organizáciu okresnej 
detskej hasičskej súťaže v Prietrži. 
Ukážka zásahu nášho hasičského Tra-
banta zaujala na letných oslavách, naj-
skôr v Štefanove pri príležitosti  130. vý-
ročia založenia tunajšieho DHZ a neskôr 
na oslavách 100. výročia založenia zboru 
vo Vlčkovciach. Doma, v Cerovej, sme 
tak ako každý rok v spolupráci s Obec-
ným úradom postavili máj.  

Poslednou, pre náš zbor mimoriad-
nou akciu v tomto  roku, bola  pomoc pri  

 

 
zabezpečení príchodu pápeža Františka 
do Šaštína. Tu sme strávili tri dni. Našou 
úlohou bolo vytvorenie parkoviska, ozna-
čenie parkovacích miest, regulácia áut a 
v nočných hodinách nasvietenie objektu. 
Za pomoci vlastnej techniky sme držali  
protipožiarnu pohotovosť. 

Tohtoročnú činnosť, ako dúfame, 
končíme postavením obecného vianoč-
ného stromčeka. Chceli by sme, aby nás 
všetkých potešil a hlavne predznamenal 
lepšie časy.  
Za výbor DHZO všetkým zdravé a 
šťastné Vianoce a nový rok 2022 želá 
Rastislav Petráš.



10  Ceroviny 2021  www.obeccerova.sk 

 

Jednota dôchodcov 
Činnosť našich seniorov združených v Jednote dôchodcov Cerová spo-

čívala v naplnení hesla „Ak sa dá, môžeš a chceš, tak to ide“, čo v preklade 
znamená, že čas zlepšenej situácie využili naplno najmä tí, čo mohli a chceli.  

Aj keď na prvý pohľad, spoločných akcií, najmä v interiéri, veľa nebolo. 
Jarnú činnosť sme otvorili vonku. Takmer 20 „stálych“ aktivistov brigádovalo 
na čistení cesty a okolia skládky. Takto sme podporili akciu Čistý chotár.  
V júni sa nám podarilo uskutočniť výročnú členskú schôdzu, na ktorej sme si 
okrem iného pripomenuli 20. výročie založenia jednoty a zablahoželali jubi-
lantom. Počas mája a v lete sme sa venovali turistike – vystúpili sme na Zá-
ruby, na Vápennú, uskutočnili sme vychádzky do Rozbehov, Sokolských 
chát, z Hradišťa na hrad Dobrá Voda, na Kopanice, do Prieval a Plaveckého 
Podhradia i do Boru, navštívili Pamätník SNP v Prietrži a pútnické miesto 
Skalka. Dobré počasie nám umožnilo pripraviť opekačky na Háji a tiež spo-
ločné stretnutie s dôchodcami z 3 obcí na Rozbehoch. Dvakrát sa podarilo  
zorganizovať aj tradičné kúpanie na termálnom kúpalisku Vincov les. 22 na-
šich členov využilo ponuky na kúpeľnú liečbu. Trocha nás sklamala športová 
činnosť, najmä obmedzenie súťaží na okresných športových hrách. Pred 
nimi sme si zorganizovali turnaj v petangu na ihrisku FK a zúčastnili sa ob-
lastného kola v Jablonici. Podľa pokynov sme pripravili nomináciu 13 prete-
károv do okresného kola, kde napokon uspeli „len“ 2 naši súťažiaci – v hode 
granátom na cieľ - Margita Huttová a Štefan Vereš, ktorý získal aj medailu 
v kope na bránu. Boli pripravení aj stolní tenisti, súťaž sa však nekonala. 
V októbri nás, naopak, potešilo „Stretnutie pod altánkom“, ktoré (aj) pre nás 
seniorov  pripravila  naša  obec a škola.  Aktívne  sme  sa na  ňom podieľali, 
zapojili sa do prípravy a na výstavku jesenných dekorácií priniesli aj vlastné 
výrobky. Škoda  len,  že  nás, starších, neprišlo  viac. Výstava  dekorácií aj 
výtvarných prác, občerstvenie, všetko bolo skvelé. Tí, čo neprišli, si aspoň 
cez obecný rozhlas mohli aspoň vypočuť želanie k Mesiacu úcty k starším.  
     Počas celého roka, ak sa dalo, sme sa schádzali v klube dôchodcov. Tu 
sme oslávili aj narodeniny členov. Pravidelne sme navštevovali knižnicu a 

vymieňali si aj vlastné 
knihy.  
Keďže aktuálna situá-
cia nám neumožnila 
zorganizovať posede-
nie pri kapustnici, vý-
bor jednoty pripravil 
aspoň darček pre kaž-
dého člena aj pre os-
tatných jubilantov.  
     Veríme, že si ich 
užijeme v zdraví a po-
hode, čo želáme aj 
všetkým spoluobča-
nom.                                      
Za združenie  
Bronislava Petrášová  

 

Hrajkáreň v druhom pandemickom roku 
Ďalší zvláštny rok s pandémiou COVID -19 

máme za sebou. Snáď už posledný.... Všetky 
deti poznajú, čo sú vírusy, ako sa chrániť, ako 
dezinfikovať ruky, ako správne nosiť rúško a 
respirátor.  

Takmer celý školský rok boli uzavreté teloc-
vične, zakázané exkurzie či kultúrne podujatia 
a staršie deti sedeli na online vyučovaní. Z toho 
dôvodu sme veľa času trávili spoločne v prí-
rode, na dopravnom a futbalovom ihrisku. Naše 
najmladšie deti sa aj s mamičkami zasa stretá-
vali pri preliezkach. Naučili sa hrať a zabávať aj 
s obmedzeniami, rýchlo sa prispôsobili neľah-
kej situácii, čo je na deťoch úžasné.  

V čase prázdninového uvoľnenia sme sa v čo 
najväčšej miere snažili deťom vynahradiť čas, 
keď sa nemohli spolu stretávať. Hneď prvý deň 
prázdnin sme oslávili spoločnou opekačkou. 
Len kvôli zlému počasiu sme museli odložiť sta-
novačku. Tá sa uskutočnila neskôr, keď už nám 
počasie prialo a slniečko krásne hrialo. Deti si 
stanovačku naozaj užili. „Naj“ akciou bolo 
nočné hľadanie strateného pokladu, pričom sa 
dozvedeli zaujímavosti o hrade Korlátko, ako aj 
o povestiach, ktoré sú spojené s našou lokali-
tou. Všetci spolu sme neskoro večer pozorovali 
nočnú oblohu a ráno sme mali spoločné ra-
ňajky. Absolvovali sme aj veľký výlet do Trnavy. 
Po spoločnej ceste vlakom sa všetky deti, od 
tých najmladších v kočíkoch až po najstaršie, 
spoločne zabávali v prenajatých priestoroch tr-
navského Kinder Clubu. Tam boli pre nich pri-
pravené rôzne atrakcie, „šité na mieru“ veľkým 
aj malým. Hrajkáreň fungovala aj v jesenných 
dňoch. Najmä mamičky s najmenšími detičkami 
ocenili, že sa môžu stretávať aj vo vnútorných 
priestoroch. Poslednou tohtoročnou akciou bol 
tradičný Lampiónový sprievod spojený s hrami 
v parku, ktorý sme organizovali v spolupráci 
s OZ Cerová Inak.  

Teraz je opäť lockdown, no veríme, že nie na-
dlho a že sa opäť všetci stretneme. Zatiaľ nás 
sledujte na FB, o pripravovaných aktivitách vás 
budeme včas informovať.  

Všetko dobré, hlavne veľa zdravia a spoloč-
ných zážitkov v roku 2022 vám želá vaša Hraj-
káreň. Za všetkých Miriam Valášková a Monika 
Šedivá 
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 OZ Cerová Inak 

Na tento rok sme si pripravili smelé plány, ale covidové opat-
renia nám stále komplikovali ich prípravu. Aj napriek tomu 
sa môžeme pochváliť, že  sa nám podarilo zrealizovať viacero 
zaujímavých akcií. Na jar sme spustili na facebookovej stránke 
„Cerová Inak“ súťaž o najkrajší veľkonočný veniec a zároveň 
sme zverejnili postup pletenia korbáča.  
Ako ďalšiu jarnú aktivitu sme pripravili výzvu „Cerová bez odpad-
kov“. Keďže bolo v tom čase obmedzené stretávanie sa, praco-
valo sa skupinkách alebo individuálne. Do podujatia sa zapojilo 
veľa aktívnych ľudí a na našu facebookovú stránku nám prišlo 
veľké množstvo fotiek zo zbierania odpadkov v našej obci a jej 
okolí. Všetci sme boli prekvapení, čo všetko dokážu ľudia vyho-
diť.  Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí sa zapojili – od naj-
starších až po malé deti.  Ďakujeme taktiež sponzorom, ktorí nás 
podporili odmenami pre účastníkov výzvy. 
Jedným z cieľov nášho OZ je okrem ekologického zamerania 
aj skrášlenie našej obce. Nakúpili sme kvety, ktoré sme vysadili 
v priestoroch pred zdravotným strediskom. Teší nás, že pracov-
níci z obecného úradu opravili na tomto mieste lavičku a na jar 
už bude miesto slúžiť na príjemné čakanie do ambulancie, alebo 
do lekárne. S touto aktivitou budeme pokračovať i v budúcnosti. 
Koncom augusta sme pripravili „Bazárik“, kde si mohol ktokoľvek 
nakúpiť oblečenie a iné veci z druhej ruky za symbolické ceny. 
V septembri sme si zopakovali už 2. ročník Pochodu za zdravie 

 
 
krásnou prechádzku z Cerovej na Rozbehy. Pri chate na Roz-
behoch každého čakalo príjemné posedenie s občerstvením. 
Deti mali, samozrejme, najväčšiu radosť z opekačky. Zisk z celej 
akcie sme tak, ako minulý rok, poslali na účet detskej onkológie. 

V novembri sme zbierali staré recepty koláčikov a máme pri-
pravené vydanie brožúrky „Cerofské recepty“. Brožúrku je 
možné zakúpiť za symbolickú cenu ešte k Vianociam. Recepty 
nám poskytli naše starenky, ženičky z Cerovej. V decembri nás 
čaká ešte jedna akcia – pôjdeme spoločne darovať krv na My-
javu.  

Opäť sa blížia Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Pre niekto-
rých ľudí je tento čas obdobím, kedy najviac pociťujú samotu a 
túžia po troške lásky. Preto vznikol na Slovensku projekt "Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od topánok", do ktorého sa OZ „Ce-
rová Inak“ zapája už druhýkrát. Cieľom je zozbierať balíčky plné 
milých drobností, darovaných od srdca, pre osamelých seniorov 
v domovoch sociálnych služieb. Minulý rok sme naplnili krabič-
kami auto a zaviezli do zariadenia 
pre seniorov Láskavé dlane v Prie-
valoch, kde žijú aj seniori z Cerovej. 
Veríme, že tento rok nebude inak 
a podporíte túto krásnu myšlienku 
spolu s nami. ĎAKUJEME.                    Za OZ Ing. Marta Kubová 

 

Urbárska lesná spoločnosť pozemkové spoločenstvo Cerová  

Prvé urbárske lesné spoločenstvá 
v našej obci, ako aj ostatné lesné spolo-
čenstvá na území Slovenska, vznikli v II. 
polovici 19. storočia. Prvým impulzom pre 
vznik takýchto pozemkových spoločen-
stiev bol Tereziánsky urbár - nariadenie 
Márie Terézie z roku 1767, ktorý upravo-
val užívateľské vzťahy medzi zemepá-
nom a poddaným a tiež vlastníctvo pôdy. 
Prínos tohto urbáru bol plne využitý v re-
volučnom období 19. storočia, keď prišlo 
k zrušeniu poddanstva. Zákonom prija-
tým v roku 1848 sa urbárnici vyslobodili 
z urbárskeho pomeru z osobnoprávneho 
a majetkoprávneho hľadiska. Otázky uží-
vania lesov a pasienkov však doriešil až 
tzv. Urbariálny patent z roku 1853, ktorý 
nariadil pridelenie určitej plochy lesa 
alebo pasienku každej urbárskej usad-
losti a želiarom zapísaným v doterajších 
urbároch.  

Lesy a pasienky boli pridelené 
vcelku pre celú obec, preto bývalí urbár-
nici začali vytvárať spoločné pozemkové 
spoločenstvá. Ich podiely boli zapiso-
vané do novovzniknutých pozemkových 
kníh (zápisom predchádzal rad úkonov), 
na čo dozerali tzv. urbariálne súdy – 
tento proces podľa zdokumentovaných 
fondov  trval  takmer  30  rokov.  Súpis 
podielnikov po uskutočnení valného 
zhromaždenia v obci schválilo za Ra-
kúsko - Uhorska Ministerstvo orby (1868 
– 1918), po vzniku ČSR Krajinský úrad v 
Bratislave a neskôr  okresný  úrad. Me-
noslovy platili asi 30 rokov a v nových sa 
zaznamenávali zmeny v spoločenstve - 
úmrtia, súdne rozhodnutia, dedenie, 
predaj podielov  atď.  Majetkové podiely  
v urbárskom spoločenstve dostávali 
často   okrem  podielnikov   aj    miestni   
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činitelia,  u  nás  napr. obecný a farský 
úrad a škola.  
Naše spoločenstvá v 80. a 90. rokoch 19. 
storočia tvorili urbárnici obcí Cerová a 
Lieskové (obce boli v roku 1889 spojené 
a dostali názov Korlatko) a obce Šandorf  
(Prievaly) a osobitne urbárnici Rozbehov. 
V archíve cerovského urbáru zachovaný 
List vlastníctva uvádza výmeru lesov spo-
ločenstva - 39 jutár = približne 22,4 ha, 
ktoré ležali v časti Pod Karvašovskou 
„Pod Karvasem“ a výmeru nezalesnenej 
ornej pôdy - 5,18 ha v časti Pod Kli-
necbergom - vrchom nachádzajúcim sa 
v chotári Prieval neďaleko hradu Kor-
látko. Tiež eviduje lúky na „Peti radi“ – 
zrejme Na piatich riadkoch. Záznam ob-
sahuje aj množstvo siah – drevo sa v tom 
čase meralo na siahy – 1 siaha sa rovnala 
cca 1,9 m. Tiež sú uvedené miestopisné 
čísla (čísla parciel podľa pozemkovej 
knihy) a čistý katastrálny príjem. List 
vlastníctva zaznamenáva prededené 
čiastky urbárnikov v jednotlivých rokoch – 
od 1887 do 1913 s uvedením dátumov a 
miestopisných čísel. Ďalšie zápisy po-
chádzajú z 20. rokov minulého storočia a 
posledný z 12. mája 1949.  

Už pri svojom vzniku sa na činnosť 
týchto spoločenstiev vzťahovali prísne 
predpisy. Prvé týkajúce sa priamo lesov 
vydal už v 16. storočí cisár Maximilián II. 
a v roku 1769 Mária Terézia - tzv. ,,Porá-
dek hor aneb lesúv zachování“. Neskôr 
boli prijaté ďalšie zákony o štátnom spra-
vovaní a hospodárskej správe obecných, 
spoločne užívaných lesov a hôľ a niekto-
rých iných lesov a hôľ z roku 1898 a zá-
konný článok X/1913 o nedeliteľných 
spoločných pasienkoch. Urbárnici tak už 
na konci 19. storočia užívali a obhospo-
darovali lesy spoločne pod štátnym od-
borným dozorom. Tento postup platil aj 
po vzniku ČSR.  

V 30. rokoch k lesným spoločenstvám 
pribudli  nové  –  tzv. pasienkové. Takáto  
spoločnosť vznikla aj v našej obci, lebo 
bývalí urbárnici tu okrem lesov vlastnili aj  
pasienky. Mnohí z nich boli členmi oboch 
združení.  
 
 

 
Počas Slovenského štátu v rokoch 1939 
– 1945 sa  na  základe  rozhodnutia  vlády   
lesné spoločenstvo premenovalo na pa-
sienkové, v našom prípade sa združenia 
zlúčili.  

Po vojne sa vrátili k predošlému stavu 
a takto fungovali až do roku 1958. Štát už 
predtým (od roku 1950) začal uplatňovať 
zásadu postupného odumierania súk-
romného pozemkového vlastníctva a zá-
konom z roku 1958 zveril všetky lesy do 
rúk štátnym organizáciám - Štátnym le-
som a menšie čiastky aj JRD. Aj majetok 
v držbe a užívaní cerovských „bývalých 
urbariaristov“ (takto sú nazvaní v rozhod-
nutí o  odovzdaní  spoločne  užívaných 
lesov  zo  dňa 8.  septembra  1958) vo 
výmere 97,73 ha prešiel na Krajskú 
správu lesov Bratislava. Rozhodnutie 
bolo doručené obci a vtedajšiemu pred-
sedovi Pavlovi Jurigovi. Pasienky prešli 
do  vlastníctva  družstva.  Naše  bývalé 
urbariálne lesy spravoval štátny podnik 
Lesy Smolenice.  

Tento právny stav trval až do vydania 
tzv. reštitučného pozemkového zákona 
v roku 1991. Postupne boli prijaté ďalšie 
zákony a úpravy – Lesný zákon a Zákon 
o pozemkových spoločenstvách, ktoré 
umožnili vznik, resp. obnovu urbáriátov. 
Prvým krokom bol vznik Urbárskej lesnej 
spoločnosti Cerová a navrátenie podielov 
pôvodným členom urbariátu v roku 1992. 
Spoločnosť pri dohode o vydaní majetku 
zastupovali  Ing.  Stanislav  Vittek a Ing. 
Jozef Srnka. Na prípravných úkonoch sa 
podieľala aj obec, najmä starosta Vladi-
mír Jánoš. Druhým krokom bola registrá-
cia právneho subjektu spoločenstva v ro-
ku  2001  pod  názvom  Urbárska  lesná   
spoločnosť  pozemkové  spoločenstvo 
Cerová  

Najdôležitejším orgánom spoločen-
stva boli a sú aj v súčasnosti valné zhro-
maždenia. Schvaľujú povinnosti a práva 
členov, pravidlá o hospodárení s majet-
kom, zmeny – napr. kúpu pozemkov, prí-
pravu vyplácania podielov, volia výbor a 
dozornú radu spoločenstva (v minulosti 
sa na zhromaždení volil aj gazda – hos-
podár  a hájnik).  

 

 
Bežnú  prácu, ako  organizáciu  ťažby  

dreva a jeho prideľovanie  a starostlivosť  
o chotár, zaisťuje  výbor. Drevo, ktoré sa 
bude ťažiť, v súčasnosti odsúhlasuje od-
borný lesný hospodár (na základe plánu 
ťažby), ktorý určí miesto a množstvo 
ťažby. Ťažbu zabezpečia odborní za-
mestnanci, ktorí drevo sústredia na 
skládku. Tu si ho vyzdvihne odberateľ.  
V minulosti sa prideľovanie dreva konalo 
napr. aj losovaním. Po spoločnej ťažbe 
(ťažilo sa v zime) sa jednotlivé kopy dreva 
očíslovali a podielnici si ich losovali.  

Cerovská spoločnosť v súčasnosti 
združuje 1 809 podielnikov (počet je vy-
soký vzhľadom na dedenie podielov).  
Z toho cca 53 % podielov vlastní 227 zná-
mych členov (vlastnia 1 056,34 podielov), 
27 % vlastnia neznámi a Slovenský po-
zemkový fond (ich počet je 117, vlastnia 
396,14 podielov), 20 % tvoria dedičstvá 
(88 členov s 356,52 podielmi). Celková 
výmera pozemkov je 76,53 ha, z nich je 
väčšina v katastri Prieval. (Rozdiel oproti 
navrátenému majetku 97,7393 ha vznikol 
pri vykonávaní Registra obnovenej evi-
dencie pozemkov, keď sa v roku 1998 
zistilo, že vo výmere spoločenstva je uvá-
dzaná aj parcela bez listu vlastníctva. Išlo 
o pozemok v katastri Prieval o výmere 
21,2 ha.)  

Činnosť urbáru riadi výbor, ktorému 
predsedá Ing. Stanislav Vittek a dozorná 
rada pod vedením Jany Daniel, ktorá na-
hradila zosnulého dlhoročného predsedu 
dozornej rady Ing. Štefana Peterku.  
Agendu  spoločenstva  vedie pani Antó-
nia Bendová. V ostatných dvoch rokoch 
sa vzhľadom na pandemickú situáciu 
valné zhromaždenie nekonalo – vyše 60 
% členov býva mimo obce a 70 % členov 
tvoria seniori. 
(V texte sú použité archívne dokumenty 
ULS Cerová a literatúra: BALÁŽOVÁ Jar-
mila.1995. Čo je to a ako vznikal urbár a 
urbárske právo? In: Časopis Obzor, 
1995, MOĽOVÁ Katarína. Pozemkové 
spoločenstvá (1) – História a súčasné 
modely pozemkových spoločenstiev.) 
Spracovali Ing. Stanislav Vittek, Antónia 
Bendová a Božena Malichová 

 

Dlhoročnou aktívnou členkou výboru našej ULS bola od 90. rokov až 
do roku 2018 nedávno zosnulá pani Mária Chovancová. Spravovala 
agendu spoločnosti, zaoberala sa jej históriou. Svojimi vedomosťami 
a skúsenosťami prispela k príprave a obnove urbáru a precíznemu 
zaznamenávaniu jeho zmien. Podobne v urbáre, aj v poľovnom zdru-
žení, dlhé roky pôsobil aj Ing. Štefan Peterka, bol predsedom dozor-
nej rady. Touto spomienkou im chceme vzdať úctu a vďaku a zároveň 
pripomenúť aj ich nadšenie pre prácu pre našu obec. 
 

 
POĽOVNÉ ZDRUŽENIE  

Poľovníci podobne ako vlani napriek obmedzeniam zabezpečo-
vali  reguláciu stavu zveri. Sústredili sa na čistenie revíra a starostli-
vosť o zver.  Spoločne so svojimi rodinnými príslušníkmi v rámci čis-
tenia obce zorganizovali akciu „Čistý revír – čistá príroda“. 

Počas roka ponúkli občanom možnosť zakúpiť si zverinu z „pre-
daja z dvora“, ktorú združenie uskutočňuje v rámci platných veteri-
nárnych pravidiel. 
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ŠPORTUJEME  

Pandémia športu príliš nesvedčí. Obmedzená činnosť telovýchovných organizácií, združení i škôl sa podpisuje nielen pod kvalitu 
športových výkonov, ekonomické zabezpečenie činnosti, ale i celkový zdravotný stav obyvateľov.  
Opatrenia doľahli aj na náš Futbalový klub Cerová. O jeho činnosti do Cerovín napísal predseda klubu Ing. Anton Veteška. 
 

Činnosť klubu každoročne 
hodnotí výročná členská schô-
dza, no tento rok sa nemohla 
uskutočniť. Klub počas celej 
zimy a jari nevykonával špor-
tovú činnosť. Členovia výboru 
FK Cerová a niektorí hráči A 
mužstva sa zapojili do organi-
zácie celoplošného testovania 
a od januára až do začiatku 
mája každý víkend zabezpe-
čovali poriadkovú službu.   

Pandemická situácia spô-
sobila, že naši futbalisti mohli 
odohrať iba polovicu z roka. 
Jarná časť súťažného ročníka 
2020/2021 bola z dôvodu ob-
medzenia pohybu a hromad-
ných podujatí trvajúcich tak-
mer až do konca mája nedo-
hraná a celý ročník anulovaný 
bez zostupujúcich a postupu-
júcich zo súťaží OBFZ Senica.  
Ešte začiatkom mája sme dú-
fali, že sa jarná časť bude do-
hrávať. Preto sme ihneď po 
uvoľnení obmedzení začali 
s tréningami.  
„A“ mužstvo, ktorého hráči 
mali veľký záujem o trénova-
nie, začalo prípravu pod vede-
ním trénera Romana Kralo-
viča. Mužstvu prišli vypomôcť 
dvaja hráči – Peter Mikúšek 
a Timotej Kralovič, ktorí sa ne-
skôr cez leto vrátili späť do za-
hraničia. Po anulovaní ročníka 
sa mužstvo dospelých začalo 
pripravovať na nový ročník, 
v júni a júli odohralo prípravné 
zápasy s výsledkami: Cerová 
– Kunov 3:1, Cerová – 
Bíňovce 5:1, Cerová - Lakšár-
ska Nová Ves 2:2, Stráže – 
Cerová 2:0, Cerová - Kosto-
lište 3:6.  

V sobotu 17. júla sme 
usporiadali už 24. ročník fut-
balového stretnutia rodákov a 
obyvateľov častí našej obce 
CEROVÁ versus LIESKOVÉ 
s výsledkom 2:2. Na penalty 
vyhralo Lieskové. Po stretnutí 
nasledovala súťaž O pohár 
starostu obce v kopaní jede-
nástok, v ktorej sa na prvých 
troch miestach umiestnili: 1. 
Denis Badáň, 2. Michal Gurín,  
3. Kristián Mikulčík. Večer sa 
uskutočnila tanečná zábava 
s občerstvením. 

Na nový ročník 2021/2022, 
ktorý začal oproti predchádza-
júcim rokom o dva týždne skôr 
ako zvyčajne, bolo potrebné 
urobiť  zmeny  -  „A“  mužstvo  

 
posilniť a skonsolidovať tak, 
aby sa vyhlo zostupovým 
priečkam. Do mužstva prišli 
Adrián Zuzkovič z Plaveckého 
Mikuláša, Stefan Jovanovič 
z Bučian, Denis Balango a 
mužstvu prišiel pomôcť aj To-
máš Ráček. Z mužstva odišli 
či už v ňom nepokračovali  
Zdenek Švejda, Martin Pro-
keš, Marek Ochránek, Michal 
Kubisa a Adam Búran.  

Model súťaže mal zostať 
rovnaký ako minulý rok, teda 
dve skupiny po 10 mužstiev, 
avšak z dôvodu nespustenia 
5. ligy - západ k nám boli pri-
radené mužstvá Holíča a Mok-
rého Hája. Znamená to, že 
naša skupina má až 12 muž-
stiev. Po odohratí základnej 
časti sa obe tabuľky (senická 
tabuľka – A a skalická tabuľka 
- B) rozdelia na hornú polovicu 
a spodnú polovicu mužstiev. 
Potom sa znova vytvoria dve 
tabuľky - skupina o víťaza 
a skupina o záchranu. Súťaž 
sme nezačali dobre. Po re-
míze a dvoch prehrách sme 
boli na poslednom mieste, av-
šak po  zohratí  mužstva sme  

 
začali zbierať body a dostali 
sa do stredu tabuľky. Ku 
koncu jesennej časti sa nám 
zranilo veľa hráčov, zápasy 
sme dohrávali s maximálne 1 
až 3 náhradníkmi aj za výpo-
moci hráčov z dorastu.  
Jesennú časť sme aj napriek 
obmedzujúcim opatreniam ku 
koncu jesennej časti stihli odo-
hrať celú. Po odohratí 19 zá-
pasov je „A“ mužstvo na 7. 
mieste s 24 bodmi za 6 výhier, 
6 remíz a 7 prehier.  

Z dôvodu nedostatočného 
počtu hráčov do nášho muž-
stva prípravky U11 sme pre 
tento ročník prihlásili iba dve 
mládežnícke mužstvá, žiakov 
a dorast. Sme radi, že hoci 
mužstvo žiakov začalo súťaž 
s menším počtom hráčov, po-
stupne sa prejavil väčší záu-
jem zo strany detí a ich počet 
sa počas jesene začal dopĺ-
ňať. Účasť žiakov na trénin-
goch bola veľká. Mužstvo žia-
kov pod vedením Petra 
Chlupíka sa každým zápasom 
zlepšovalo, no výsledkovo 
často doplatilo na to, že na 
väčšinu zápasov nastupovalo 

nekompletné – z dôvodu 
chorôb, presunu zápasov 
z víkendu na pracovné dni, 
keď niektorí hráči nemohli 
prísť. Výsledkom ich po-
stupného zlepšovania bol 
posledný jesenný zápas, 
keď remizovali s Popudin-
skými Močidľanmi - mo-
mentálne prvým mužstvom 
tabuľky 1:1. Žiaci po odo-
hratí 14 zápasov zimujú na 
7. mieste s 11 bodmi za 3 
výhry, 2 remízy a 9 prehier.  

Mužstvo dorastu, ktoré 
viedli tréneri Marek Holič 
a Bohumír Drímal (ku koncu 
jesene im vypomáhal aj An-
ton Veteška), sa v tomto 
roku omladilo, prešlo doň až 
6 hráčov zo žiackej kategó-
rie. Napriek omladeniu 
predvádzalo solídne a zlep-
šujúce sa výkony a po skon-
čení sezóny po odohratí 12 
zápasov sa nachádza 
v strede tabuľky na 6. 
mieste s 20 bodmi za 6 ví-
ťazstiev, 2 remízy a 4 pre-
hry.  

Klub sa počas roka sta-
ral o ihrisko i jeho areál. 
V apríli sme uskutočnili 
jarnú brigádu – vyčistili sme 

budovu, ihrisko a pripravili ich 
na dohratie súťaže. V júni sme 
zrekonštruovali vonkajšie WC. 
Počas jari a leta sme neustále 
kosili celý areál a starali sa 
o zavlažovanie a tiež pravi-
delnú  údržbu kosačky.  
V septembri sme v hornej časti 
areálu osadili hojdačky a na 
budove nové doplňujúce 
osvetlenie ihriska, ktoré je po-
trebné najmä počas tréningov 
v jesenných a zimných mesia-
coch. Koncom novembra sme 
areál a budovy zazimovali. 
Z kreditov, ktoré sme obdržali 
od SFZ na mládežnícke muž-
stvá, sme nakúpili dve pre-
nosné brány a ruksaky pre žia-
kov.  

Celú činnosť nášho klubu 
sme   zabezpečovali   najmä 
vďaka finančným príspevkom 
obce Cerová, sponzorov, pod-
porovateľov a členských prí-
spevkov, za čo im aj touto ces-
tou chceme poďakovať.  

Zároveň všetkým spoluob-
čanom želáme šťastné Via-
noce a všetko najlepšie v no-
vom roku.
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Na športovanie nezanevreli 
ani   naši   atléti, ktorí  trénujú  
a pretekajú     pod     hlavičkou  
Športového klubu Jablonica.  

K našej v súčasnosti naj-
známejšej    a   najúspešnejšej  
bežkyni Miroslave Zíškovej sa 
pridali aj ďalší.  

Sú to najmä mladé nádeje – 
jej dcéra Tatiana, Jakub Valá-
šek a bratia Gabriel a David 
Harnúškovci, ktorí si už vybo-
jovali pekné umiestnenia 
v krajských súťažiach.  
(Nielen v behoch, ale i technických 
disciplínach ako skok do diaľky, skok 
do výšky, hod kriketkou).  

Svedčí o tom vynikajúci výkon a 
umiestnenie Táničky Zíškovej na Maj-
strovstvách Západoslovenského atle-
tického zväzu, výkonom 140 cm vybo-
jovala v kategórii mladších žiačok 2. 
miesto. (Skok do výšky bola parádna 
disciplína cerovských atlétov už v mi-
nulosti, keď v obci pracoval atletický 
klub Tretra). 

Výbornými výkonmi sa počas 
roka zaskvela jej mama, Miroslava 
Zíšková. Na otázku, ako sa jej da-
rilo, nám odpovedala takto:  

V zime a na jar som behaniu veľa 
nedala, lebo som zasa riešila zničené 
menisky v ľavom kolene. Tak  som sa  

 

 
trochu venovala horskej cyklistike a udržiavala som sa cvičením v posilňovni. Na jar mi 
pomohli injekcie u ortopéda a tak som v máji skúsila nejaké behy. Prvý v Malej Vrbke a po-
tom tie, čo patria a bodujú sa v Moravsko-Slovenskom bežeckom pohári (v kategórii žien 
sa behali trate od 4,5 km do 11,1 km). Mojou prvou pohárovou súťažou bola Dojčanská 
deviatka – 2. miesto, potom nasledovali víťazné preteky v Novej Lhote - Novolhotská 
pětka, vo Veľkej n/ Veličkou - Horňácka pětadvacítka, Lipove - Lipovská desítka, 2. miesta 
v Senici na Behu vďaky, v Gbeloch - Medlenov chodníček a opäť 1. miesta v Holíči - Veľká 
cena mesta Holíč, v Dolných Bojanoviciach - Burčáková šestka, v Smrdákoch - Beh kú-
peľným parkom a koncom septembra v Rohatci - Rohatecká desítka. 
Zabehla som si aj ďalšie preteky, Zaujímavý bol „dovolenkový“ beh Night Run na Donova-
loch, kde som vo svojej kategórii ženy nad 40, vyhrala. Bežalo sa 5 km. V auguste som sa 
zúčastnila Majstrovstiev SR v behu do vrchu – 
horský kros Pruské – Vršatec, kde sa bežalo 9 km 
do kopca a bol to poriadny zabijak, čiže na 3. 
miesto v kategórii ženy „35“ som celkom hrdá. A 
naposledy, 23. októbra som vyhrala v kategórii 
ženy v Nových Zámkoch cezpoľný beh, čo boli 
zároveň aj Majstrovstvá Západoslovenského 
kraja. Tu sa bežalo len 2,5 km, lebo už bolo 
všetko obmedzené kvôli covidu. A ostatné pre-
teky boli zrušené.  

No a to je asi tak všetko. Možno ešte niečo 
k Behu vďaky Senica – Prietrž. Beh Vďaky bol 
môj splnený sen, chcela som ho skúsiť odbehnúť, 
lebo ročníky predtým mi to vždy kvôli niečomu 
ušlo. Je to tiež veľmi ťažký beh, ide sa prakticky 
stále do kopca po asfalte a v horúčave. Tak to 
som tiež na seba celkom pyšná, že som to dala. 
Ešte by som chcela dodať, že na beh do Lipova 
som „ukecala“ aj Alenku Romanovú, aby išla skú-
siť atmosféru pretekov. Išla a dokonca celé pre-
teky pekne odbehla a vo svojej kategórii skončila 
na 5. mieste. Ak by sa dalo, verím, že by skúsila 
aj nejaké ďalšie behy. Celkom ma teší, že som na 
behanie navnadila aj ďalšie ženy (možno si fan-
dím), ktoré sa behu venujú a možno budú nie-
kedy aj súťažiť.         
(Pozn. redakcie – „fandi si, je to tak.“) 

 

S covidovou situáciou (aj vlastným zdravím) sa popa-
soval aj náš „silný muž“ – reprezentant Slovenska 
v silovom trojboji učiteľ Radovan Rak.  

O (nielen) svojej činnosti a plánoch nám napísal:  
Druhý "covidový" rok zasiahol i súťaže v silovom trojboji. Môj 

plán pre rok 2021 bol jasný - nominácia na majstrovstvá sveta. 
Bolo treba obhájiť prvenstvo na Majstrovstvách Slovenska v ka-
tegórií masters. Súťaže sa presúvali, no nakoniec sa uskutočnili 
a získal som svoj 12. titul majstra Slovenska a tým i nomináciu 
na MS, ktoré sa mali konať v Juhoafrickej republike. Nakoniec 
sa však šampionát presunul do Rumunska, čo mi vyhovovalo 
hlavne z hľadiska výšky cestovných nákladov. Pri nominácii som 
zistil , že pokiaľ dokážem schudnúť 9 kg za mesiac a pol a ísť do 
nižšej kategórie, budem mať reálnu šancu získať medailu. Celé 
leto sa teda nieslo v znamení zhadzovania váhy, čo sa podarilo 
aj keď na úkor úbytku sily. Každopádne, koncom augusta sme 
šli do Rumunska s vidinou zisku medaily. Nakoniec, po vypad-
nutí mongolského pretekára, z toho boli medaily štyri, bronz za 
drep, striebro za tlak, bronz za ťah a celkovo bronz za trojboj. Aj 
keď výkony pri extrémnom zhadzovaní váhy neboli ideálne, štyri 
kovy sa počítajú. Vďaka patrí i obci Cerová, ktorá ma podporila 
v reprezentácií na vrcholnom podujatí. 

V našej dedine sa objavilo aj zopár mladých adeptov na tento 
silový šport a už máme i prvé výsledky. Ján Holásek obsadil na 
Majstrovstvách Slovenska 2021 v kategórii mužov v tlaku na la-
vičke pekné štvrté miesto v silnej konkurencii 13 pretekárov. Zá-
ujem o trojboj majú i mladší dorastenci, ktorí sa postupne pripra-
vujú. Uvidíme, aká bude situácia, radi by sme sa zúčastnili do-
rasteneckého šampionátu, ktorý sa uskutoční vo februári 2022 
kúsok od nás - v Rovensku.  

Môj osobný plán na rok 2022 je účasť na ME masters v Litve. 
Pokiaľ zdravie a situácia okolo covidu dovolí, rád by som prinie-
sol opäť dajakú medailu. Tiež by som sa chcel venovať i našej 
mladi, radi by sme založili i klub v Cerovej. Je to však zložitejší 
postup, treba vybudovať väčšiu členskú základňu, keďže je to 
špecifický šport a v našej dedine nemáme v silovom trojboji vy-
budovanú tradíciu.   
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NAŠA ŠKOLA 
 

 
Minuloročné Ceroviny sme zakončili želaním, aby sa situácia 

so zatváraním škôl čo najskôr skončila. Bohužiaľ, nestalo sa tak. 
Aj rok 2021 sme začali dištančným vyučovaním cez aplikáciu 
ZOOM. Rodičia aj deti boli už skúsenejší a pracovalo sa lepšie, 
ale nič nemôže nahradiť  prezenčné vyučovanie, keď sú žiaci aj 
učitelia v škole. Najťažšie to bolo pre najmenších prvákov a dru-
hákov. Našťastie, žiaci 1. stupňa sa vo februári vrátili do škôl. 
Vyučovanie 5.-9. ročníka bolo online až do začiatku mája.  

V máji sa konala voľba riaditeľa školy. Na ďalšie päťročné 
funkčné obdobie bol opäť zvolený Mgr. Peter Mihály. 

Online sa uskutočnili aj niektoré súťaže (foto). Deti sa v sta-
novenom čase pripojili cez počítač na danú webovú stránku, rie-
šili úlohy a riešenie hneď posielali. Takéto bolo okresné kolo 
Geografickej olympiády, kde boli úspešní riešitelia piataci Kris-
tína Ferenčičová a Tomáš Hajdučko a 1. miesto získala Laura 
Harnúšková. Piataci nepostupujú do vyššieho kola. Medzi šies-
takmi a siedmakmi boli úspešní Klára Huttová, Jakub Valášek – 
3. miesto a Peter Beňák – 1. miesto. Prví traja postúpili do kraj-
ského kola a aj v ňom boli úspešní. Jakub obsadil 4. miesto a 
Peter 2. miesto v kraji. V okresnom kole Pytagoriády dosiahol 
najväčší úspech štvrták Michal Chlupík, ktorý bol najlepší v okre-
se. Veľmi dobre obstáli siedmačky Tatiana Zíšková – 5. miesto 
a Bianka Turečková – 5. miesto. V okresnom kole Matematickej 
olympiády bol úspešným riešiteľom Jakub Valášek. V súťaži Ma-
tematický klokan boli najúspešnejší Gabriel Harnúšek, František 
Hutta a Kristína Ferenčičová. Online sa konalo aj dekanátne kolo 
Biblickej olympiády, v ktorom nás reprezentovali Klára Huttová, 
Tamara Popovičová a Monika Michalicová. Vo výtvarnej súťaži 
Biblia očami detí a mládeže svojimi prácami zabodovali Domi-
nika Dobrucká, Petra Mrázová a Natália Kadlíčková.  
Jediná súťaž, ktorá nebola online, ale recitovalo sa „naživo“, bol 
Hurbanov pamätník. V júni v okresnom kole získal Jakub Valá-
šek 1. miesto a Natália Zonová 2. miesto. Obaja postúpili do 

krajského kola, v ktorom Jakub 
opäť zvíťazil. To znamenalo 
ďalší postup do celosloven-
ského kola na Hviezdoslavov 
Kubín. No a tam prišiel jeho naj-
väčší úspech – 1. miesto. Jakub 
sa stal najlepším recitátorom vo 
svojej kategórii na celom Slo-
vensku. Taký úžasný úspech 
sme v histórii našej ešte neza-
znamenali. Máme celosloven-
ského víťaza v recitácii! 

Aj športové súťaže sa konali 
len v obmedzenej forme. Bol to 
školský turnaj vo vybíjanej diev-
čat a cezpoľný beh, v ktorom sú-
ťažilo družstvo chlapcov aj diev-
čat. No a veľký športový úspech 

vybojovala štvrtáčka Karin Krúžeková (na fotografii). Cvičí ka-
rate a reprezentuje na rôznych súťažiach karatistov. V novembri 
sa  zúčastnila  Majstrovstiev  Českej  republiky v karate mladších 
žiačok. Získala tam dve zlaté medaily. 

Aj ďalšie aktivity školy boli ovplyvnené pandémiou. Oslava 
Dňa matiek sa konať nemohla, a preto deti v škole so svojimi 
triednymi učiteľmi vyrobili darčeky pre mamičky. Prezentovali ich 
na školskej webovej stránke. Každý rok mávame v škole preven-
tívne programy v spolupráci s Centrom pedagogicko-psycholo-
gickej prevencie a poradenstva v Senici a s Policajným zborom 
SR. Aj tento rok ich bolo niekoľko.  

Pravidelne usporadúva svoje akcie materská škola aj školský 
klub detí.  

V októbri býva oslava Mesiaca úcty k starším. Tento rok sme 
mali v rámci tohto mesiaca Stretnutie pod altánkom. Deti pripra-
vili krásnu výzdobu z výrobkov z tekvíc a jesenných plodov a naši 
starí rodičia a dôchodcovia si ju so záujmom prišli prezrieť. Ob-
čerstvenie zabezpečila obec. Zároveň bola v jedálni výstava vý-
tvarných prác žiakov ZUŠ, ktorú  s  nimi pripravil pán učiteľ Mário 
Harnúšek. 

Z ďalšej činnosti školy treba spomenúť vybudovanie workou-
tového ihriska a hmyzieho hotela v školskom areáli a veľkú pre-
rábku počítačovej učebne na dve miestnosti. V jednej sú nové 
počítače a v druhej jazyková učebňa. Tiež sa prerobili a vynovili 
kabinety pre učiteľov. 

Aj v tomto školskom roku zažívame obmedzenie, už niekoľ-
kokrát boli triedy v karanténe a učili sa dištančne, ale sme opti-
misti a veríme, že v budúcnosti to bude zase lepšie a vrátime sa 
k nášmu „predkovidovému“ pokojnému životu.   
 
(Na fotografii zo Stretnutia pod altánkom – výstavka potešila aj 
členov našej jednoty dôchodcov.) 
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Žiaci trénujú a súťažia aj vo Futbalovom klube Cerová.  
 

MATERSKÁ ŠKOLA    Tento kalendárny rok bol vďaka „korona kríze“ iný ako  minulé roky. MŠ mala viackrát prerušenú prevádzku. 

Väčšinu naplánovaných akcií sa nám nepodarilo uskutočniť. I napriek týmto obmedzeniam bežný život v materskej škole nezastal. 
Deti získali nové informácie, naučili sa básničky, pesničky a rozvíjali svoje zručnosti. Uskutočnené podujatia boli len v úzkom kruhu, 
v priestoroch škôlky. Za deťmi z hygienických dôvodov neprišiel ani tradičný Mikuláš. Na deti však nezabudol. Balíčky pre ne nechal 
v materskej škole i s pozdravom. Deti z materskej školy sa podobne ako veľkí školáci zapojili do výtvarnej súťaže Zvieratká v našich 
lesoch. Ocenenie za prácu Zvieratá v Tatrách získal Jakub Janák (na fotografii vpravo).  

Počas celého roka nám vo všetkom ako zvyčajne pomáhalo naše OZ Slniečko. Z finančných prostriedkov občianskeho združenia 
sme zakúpili darčeky pre predškolákov pri odchode zo škôlky,  dokúpili sme nový počítač, balíčky pre Mikuláša a tiež hračky, ktoré 
deti dostanú pod vianočný stromček.                                                                                                ĎAKUJEME.          Hedviga Tichá 

Jakub, povedz nám, aká bola cesta k tvojmu úspechu, keďže 
teraz máme rôzne covidové obmedzenia. Čo si recitoval a 
koľkými postupovými kolami si musel prejsť? 
Recitoval som prózu s názvom Keď si môj otec chcel vziať mamu 
Anny Lososovej od uznávanej rakúskej spisovateľky Christine 
Nostlinger. Bolo to o pocitoch chlapca z rozvedenej rodiny a o 
tom, ako ho otec zradil, keď mu nepovedal, že sa chce znova 
oženiť. Aj na tejto súťaži, tak ako na všetkých ostatných, sa pre-
chádza od školského, obvodného, okresného, krajského do celo-
slovenského kola. Vždy do vyššieho kola postupuje len  ten, kto 

sa umiestni na 1. mieste. Cesta na celoslovenské kolo bola „zaujímavá“... V piatej triede presne deň predtým, ako malo byť v Senici 
obvodné kolo, nám zrušili súťaž, lebo už na Slovensko „dorazil“ Covid. Tak som potom čakal rok, keď obnovili súťaž a mohol som 
ísť recitovať pred odbornú porotu. Zvíťazil som vo všetkých postupových kolách, a tak som sa dostal až na celoslovenské kolo. Bol 
to pre mňa veľký úspech, že som aj tam, v takej obrovskej konkurencii a pri takej prísnej porote, získal tzv. zlaté pásmo. Ďakujem 
pani učiteľke Štefánii Jánošovej a pani učiteľke Ľubici Kiráľovej za výbornú prípravu.       

V minulosti si už bol účastníkom celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín, takže vieš porovnať. Čím sa líšil tento 
„pandemický“ ročník od toho minulého. 
Áno, ako štvrták som bol  tiež na celoslovenskom kole v Dolnom Kubíne. Tento rok bol iný v tom, že sme mohli prísť recitovať len 
zaočkovaní a otestovaní súťažiaci. Všade sme chodili v respirátore a všade bola nariadená dezinfekcia rúk. Predtým sme sa tam 
mohli zúčastniť rôznych divadelných vystúpení, mohli sme ísť do múzeí a mohli sme sa vzájomne stretávať...To sa teraz nedalo. 
Bolo to zvláštne, keď namiesto plného hľadiska tam sedela iba porota. Aj tak to bola pre mňa príjemná zmena, keďže sme takmer 
celý školský rok sedeli len za obrazovkou počítača na online vzdelávaní.  

Okrem recitačných súťaží si sa tento rok zapájal aj do vedomostných. Ktoré to boli a ktoré predmety ťa najviac bavia 
v škole? 
Tento rok boli zrušené všetky súťaže, ktorých sa za normálnych okolností zúčastňujem. Myslím tým spevácke, divadelné a recitačné 
súťaže (s výnimkou Hviezdoslavovho Kubína). Ale vedomostné prebehli, aj keď v online forme za počítačom. Bol som úspešný 
riešiteľ v Pytagoriáde, matematickej a geografickej olympiáde. Najväčší úspech som dosiahol v geografickej olympiáde, kde som 
skončil tretí v krajskom kole. Na všetky ma pripravovala pani učiteľka Miriam Chlupíková, za čo jej tiež ďakujem. Z predmetov  ma 
najviac baví telesná výchova a samozrejme geografia, matematika a anglický jazyk. 

Vieme, že si aj výborný športovec. Povedz nám, či si členom nejakého športového klubu, aký šport máš najradšej? 
Som šesť rokov členom Športového klubu ŠK Jablonica, kde sa venujeme atletike a členom Futbalového klubu Cerová U15 - mladší 
žiaci. Bez futbalu by to u mňa nešlo, ale mám rád všetky druhy športu. Zatiaľ najväčší športový úspech som dosiahol v piatej triede 
na cezpoľnom behu na 3 km, kde som sa spolu s vtedajšími deviatakmi Peťom Chlupíkom a Adamom Zubákom dostal do celoslo-
venského kola do Vysokých Tatier. Tam sme dosiahli 4. miesto.  
Jakub, ďakujeme za rozhovor, srdečne blahoželáme k všetkým úspechom a želáme, aby si mal aj nasledujúci rok taký 
úspešný. 
 

CHCEME VÁM PREDSTAVIŤ 
  
Jakuba Valáška, žiaka siedmeho ročníka ZŠ s MŠ Cerová, 

ktorý dosiahol tento rok vynikajúci úspech v recitačnej súťaži 

Hviezdoslavov Kubín. Stal sa najlepším recitátorom vo svojej 

kategórii na Slovensku. Poprosili sme ho, aby nám o tom po-

rozprával. 
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ROZHOVOR s ... 

 

 
Vážená pani Monika, mohli by ste 

prezradiť našim Cerovčanom niečo 
o vašom živote? Odkiaľ pochádzate, 
kde ste študovali, kde pracujete a 
podobne? 
Som rodáčka z Brezovej pod Bradlom, 
kde som aj strávila prevažnú časť detstva. 
Následne ma život zaviedol do Senice 
a v súčasnosti žijem už niekoľko rokov 
v Cerovej. Vzdelanie som získala v peda-
gogickej oblasti a po skončení školy som 
istý čas v tejto sfére aj pracovala. 
Pomerne dlhšie obdobie pracovného 
života som strávila prácou vo finančnom 
sektore. Popri tom som sa vzdelávala aj 
vo výtvarnom umení a interiérovom 
dizajne. Aktuálne nepracujem a realizu-
jem sa vo výtvarnom umení. 
 

Poznáme vášho manžela, ktorý 
pomáhal na Cerovej pri celoplošnom 
testovaní. Tiež poznáme i vaše 
umelecky nadané deti Radku a Adama 
Pavlovčinovcov. Môžete nám o nich 
povedať, kde pracujú alebo študujú? 
Radka a aj  Adam  sa  rozhodli  vydať na  
umeleckú cestu. Radka pôsobí už dlhšie 
obdobie v ČR ako divadelná herečka. 
Príležitostne sa venuje aj filmu, spevu a 
tancu. Adam vyštudoval spev a hudobnú 
kompozíciu a v tejto sfére sa aj realizuje. 
Istý čas pobýval a študoval v Londýne, no 
teraz obaja žijú a pôsobia v Prahe.* 
 

Adam je  teraz  vo finále Superstar,  

 
spieva naozaj úžasne, chodíte za ním  
do Prahy alebo sledujete jeho výkony 
v televízii?  
Ak to okolnosti umožňujú, radi ho ideme 
podporiť aj priamo do Prahy. 
 

Umelecké nadanie vaše deti zrejme 
zdedili po vás, pretože ste úspešnou 
maliarkou. Študovali ste nejaký 
výtvarný odbor na umeleckej škole 
alebo ste „samouk“? 
Čo sa mňa týka, tak som už od malička 
inklinovala k umeniu. V detstve som 
recitovala a učila sa hrať na viacerých 
hudobných nástrojoch. Maľovaniu som sa 
však začala  venovať len pred desiatimi 
rokmi. V roku 2011 som začala študovať 
výtvarné umenie na ZUŠ v Senici pod 
vedením výtvarníka p. Štefana Ortha. 
Neskôr som absolvovala večerné kurzy 
na VŠVÚ v Bratislave a štúdium na 
Design Academy v odbore  interiérový 
dizajn. Čo sa dizajnu týka, spomínam ho 
v tejto odpovedi zámerne, nakoľko je pre 
mňa jednou z foriem výtvarného umenia. 
V oboch prípadoch sa v podstate jedná 
o prácu s farbami, tvarmi a priestorom.    

 

Môžete nám povedať, kde 
nachádzate inšpiráciu na vaše maľby? 
Sú to často tváre alebo postavy ľudí. 
Chcete nimi zrejme vyjadriť nejaký 
pocit alebo náladu. Objavia sa vo vašej 
fantázii alebo vychádzate z reálnych 
postáv? 

Ťažko sa mi na túto otázku odpovedá, 
lebo zámer namaľovať nový obraz vzniká 
vždy v mojom vnútri, ako naliehavá 
potreba vyjadriť pocit či emóciu, ktoré sú 
častokrát podnietené konkrétnou životnou 
situáciou. Čo sa však týka portrétov a 
postáv, tie sú takmer vždy plodmi mojej 
fantázie. Ako príklad môžeme použiť môj 
obraz „Starosta“ . Námet na obraz vznikol 
niekedy počas volieb na pozíciu starostu 
obce. Emóciu či pocit vo mne vyvolalo 
zamyslenie sa nad obrovskou spleťou 
starostí, ktorými musí osoba v tejto pozícii 
čeliť. Avšak tvár ktorá sa na obraze 
zjavila, je tvárou, ktorá vznikla v mojej 
fantázii a nejedná sa teda o žiadnu 
konkrétnu osobu. 

 

Niektoré vaše plátna sú dosť 
rozmerné. Máte doma dostatočne 
veľký ateliér? A robíte aj iné techniky 
alebo využívate iné materiály? 
Väčšie formáty som začala robiť tak 
zhruba pred dvomi rokmi a musím sa 
priznať, že mi veľmi prirástli k srdcu. 
Momentálne     sa      prakticky     malým  

Rozhovor s Monikou Sabo, našou občiankou, ktorá býva na Lieskovom 

v dome, ktorý my starší poznáme ako dom Štvrteckých. Je to zároveň 

vynikajúca maliarka, ktorá mala už niekoľko výstav svojich malieb. 
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formátom venujem len výnimočne.  Ateliér 
sa, samozrejme, musel prispôsobiť 
môjmu novému trendu a prešiel malými 
úpravami. Čo sa techník týka, rada 
používam najmä akryl, pastel a olej. 
 

Mali ste už výstavu svojich prác aj na 
Cerovej. Kde všade ste vystavovali? 
Počuli sme, že ste mali výstavu aj 
v Prahe. Môžete nám o tom povedať 
viac? 
Za posledné obdobie som vystavovala 
svoje diela pod kuratelou PhDr. Mozu,  
člena Európskej akadémie vied a umení, 
zakladateľa občianskeho združenia 
Artem, ktoré ma v podstate zastupuje 
a prezentuje aj mimo hraníc Slovenska a 
to napríklad v Taliansku, na Ukrajine a 
v Čechách. Čo sa týka spomínanej 
autorskej výstavy v Prahe, tá sa konala 
v priestoroch „Slovenského  Domu“. Je to 
veľmi zaujímavý priestor, ktorý je už 
niekoľko rokov určený na prezentáciu 
slovenskej kultúry a umenia v ČR. Bola 
som, samozrejme, veľmi poctená touto 
možnosťou odprezentovať svoju tvorbu 
na takejto pôde. Pravidelne sa taktiež 
zúčastňujem celoštátnej postupovej 
súťaže   Výtvarné   spektrum,  kde   som  
 
 

 
opakovane získala  niekoľko ocenení a 
zúčastnila sa tak na spoločných 
výstavách po Slovensku. 
 

Blížia sa vianočné sviatky, stretávate 
sa na Vianoce celá rodina a máte 
nejaké zaujímavé vianočné zvyky? 
Áno, Vianoce sa snažíme vždy tráviť 
spolu s deťmi a starými rodičmi. Spoločne 
varíme, pečieme a celé si to všetci veľmi 
užívame. Sú to pre nás veľmi vzácne 
chvíle aj z toho dôvodu, že cez rok sa nám 
málokedy podarí zísť všetkým naraz   
doma. Občas nám to, žiaľ, nevychádza 
ani na  Vianoce  vzhľadom na manželovo  
povolanie. Za tie roky sme si však už 
zvykli a prispôsobili sa tomu. Z času na 
čas máme teda štedrú večeru na dvakrát. 
Prvýkrát štandardne 24. decembra večer 
a potom druhýkrát a to už aj s manželom 
25. na obed. Toto je možno ten náš jediný 
nie úplne vianočný zvyk. Inak všetko 
ostatné prebieha asi tak ako v ostatných 
domácnostiach. 
 

Na záver by som sa chcela spýtať, 
ako dlho už bývate na Cerovej, prečo 
ste si vlastne vybrali na život našu 
dedinu, či ste u nás s manželom 
spokojní. 
 
 

 
Na Cerovej bývame už od roku 2007. 
Tých dôvodov, prečo sme si vybrali práve 
Cerovú bolo asi viac ... S manželom sme 
už dlhšie zvažovali možnosť žiť 
v rodinnom dome niekde mimo mesta. 
Neveľká vzdialenosť od Senice bola pre 
nás tiež dosť dôležitá, keďže deti boli 
v tom čase - čo  sa  škôl a krúžkov týka – 
stále viazané na Senicu. Veľmi sa nám 
páčilo aj okolité prostredie, v ktorom sa 
naša obec nachádza. A skrátka všetko 
nám akosi zapadalo do našich predstáv. 
Dnes s odstupom času vyhodnocujeme 
tento krok veľmi pozitívne. Zároveň 
musíme úprimne skonštatovať, že život 
na Cerovej dokonca prekonal všetky naše 
najlepšie očakávania, za čo sme, 
samozrejme, veľmi vďační. Sme tu naozaj 
s manželom veľmi spokojní a aj deti sa 
veľmi radi vracajú domov. 
 

Ďakujem za rozhovor a prajem vám 
veľa ďalších inšpirácií na nové obrazy, 
veľa úspešných výstav a najmä veľa 
šťastia a spokojnosti v živote. 
Ďakujem aj ja za prejavený záujem 
a podporu. Želám vám ako aj všetkým 
obyvateľom našej obce krásne vianočné 
sviatky a len to najlepšie do nového roku 
2022. 
               Zhovárala sa Anna Michalicová    

Poznámky redakcie 
Kurátor pražskej výstavy PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., člen 
Európskej akadémie vied a umení o tvorbe Moniky Sabo 

napísal: „Mimoriadne nadanie a obrovské 
prekvapenie. Tvorba Moniky Sabo je nesporne 
objavom ostatných rokov. Cez obrazy vytvára novú 
reč pocitov. O našej existencii, vzťahoch a skúšaní, 
radosti, veľkorysosti i smútku. Jej reč je pôsobivá, 
silná a originálna. O cestách človeka, ktoré majú 
zmysel. Tak ako hodnota a jedinečnosť jej tvorby.“ 

(prevzaté z internetu) 
*Obe deti pani Moniky sme u nás mohli vidieť na Cyrilo-
metodských slávnostiach, Radku ešte v detskom veku ako 
tanečníčku a neskôr v roku 2010 ako speváčku a Adam 
nám zaspieval už pred 8 rokmi na Rozbehoch. V roku 2019 
obaja spievali na vernisáži svojej mamy v obradnej 
miestnosti na našom obecnom úrade – foto.   
**Adamovi, ktorý je v SUPERFINÁLE, držíme päste aj my. 

(Výsledky v čase uzávierky Cerovín sme ešte nepoznali.) K webovým novinám však môžeme doplniť, že 
ADAM JE SUPERSTAR !!! Sme na neho hrdí.  
 

ZOPÁR ZAUJÍMAVOSTÍ 
Napísali o nás:  
 
*V časopise ŽIVOT č. 13 v seriáli článkov TAK SI TU 
ŽIJEME  (vyšlo 31. 3. 2021) 
*V regionálnych novinách MY – Stránky pre 
pamätníkov – AKO SME ŽILI 
V ČESKOSLOVENSKU (8. 11. 2021) Oba tieto 
a ďalšie články sú na internete.  
 
*Pekný článok zverejnila 19. 1. 2021 aj TASR 
v rubrike ZIMA 2021: Zrúcaniny hradu Korlátka sú 
prístupné aj v zimných mesiacoch (tiež na internete). 
Je pravda, že počas „covidu“ patria Rozbehy  a  hrad 
k najnavštevovanejším miestam v našom regióne.  
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Zaujímavá fotografia Cerovej z jari 2021 (prevzaté z časopisu Život). 
 

SÚŤAŽTE S CEROVINAMI  
Do archívu obce pribudli nové fotografie. Skúste uhádnuť, čo je na fotografiách 1 - 5, prípadne, kde sa ľudia na nich nachádzajú 
(Stačí napísať napr. č. 5 v Čiernom potoku, v kaštieli, atď.). Odpovede posielajte do konca decembra - môžete písať na mail 
sekretariat@obeccerova.sk  - prípadne ich odovzdať na úrade. Autorov správnych odpovedí vyžrebujeme a odmeníme. (Niektoré 
stavby už neexistujú, prípadne sú prerobené.) Správne odpovede a výhercov zverejníme v januári 2022 na FACEBOOKU obce. 

  
 

         

mailto:sekretariat@obeccerova.sk
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ZAHRAJME SA S DEŤMI 
 

VIANOČNÉ TAJOMSTVO   Zimná hra pre celú rodinu 

Pomôž anjelom rozlúštiť zabudnutú radostnú správu pre 
teba. Anjeli mali priniesť ľuďom radostnú správu. 
Každý z nich dostal jedno písmenko tejto správy, ako ho však 
niesli na zem, po ceste sa veľmi pohádali, čie písmenko je naj-
dôležitejšie. A tak úplne zabudli, akú správu ľuďom vlastne 
niesli. Veľmi sa za to hanbili, a preto sa poskrývali v našom 
parku pri salaterni.  Tvojou úlohou je nájsť všetkých anjelov, 
ktorí majú písmenko alebo srdiečko. Doplníš ho do tajničky 
podľa čísla, ktoré nájdeš na zadnej strane anjelika. Takto po-
môžeš anjelom rozlúštiť zabudnutú radostnú správu pre 
teba. 

A nezabudni anjelom odkázať, aby sa už nehanbili ☺, pre-
tože každé písmenko je rovnako dôležité a bez neho by 
správa pre teba nebola úplná.  
Keď sa ti podarí správu rozlúštiť, neprezraď ju, prosím, žiad-
nemu hľadačovi.  Nechaj, aby aj on mohol pre seba objaviť 
správu vianočného tajomstva. 

Do vianočnej hry, ktorú pre vás spolu 

s anjelmi pripravili ZUŠ-kári z Cerovej, 

sa môžete zapojiť aj vy. Stačí, ak sa 

jedného pekného dňa vyberiete do ce-

rovského parku, kde pri „ salaterni “ 

nájdete podrobné inštrukcie. Vezmite si túto tajničku, (prípadne ďalšie tajničky nájdete tiež pri sala-

terni), pero a dobrú náladu☺. Anjeli by sa v parku mali zdržať až do konca zimných prázdnin. 

Prajeme vám veselé objavovanie vianočného tajomstva! 

 

 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 
 

 
Vítame medzi nami     Darina Hološková,   Natália 

Kučerková,   Nicol Valovičová,   Michael Hajdučko,   
Matej Jurkovič 
 

Povedali si „ÁNO“   

Ing. Tomáš Pavlík a Hana Hazuchová,    
Vladimír Valachovič a Mgr. art. Laura Nemečkayová,    
Vladimír Ivan a Andrea Vlčková 
 

Opustili nás:  
Severín Dvorský, Margita Tomková,  
Ing. Štefan Peterka, Pavol Černáček,  
Jarmila Vetešková, Mária Chovancová, Ján Bartaloš, 
Jozefa Funková 
 

 ĎAKUJEME  
Koncom roka končí svoje pôsobenie v detskej 
ambulancii Jablonica MUDr. Anna Olšovská, 
lekárka, ktorá tu pôsobila takmer 40 rokov. Obec 
jej chce touto formou poďakovať za starostlivosť, 
ktorú venovala aj našim deťom a zaželať jej veľa 
zdravia a spokojný život.  
(Ambulancia funguje aj naďalej, lekársku starostlivosť 
zabezpečuje Detské stredisko Jablonica, kolektív, ktorý 
vedie MUDr. Peter Košík.   
(Prevzaté z internetu: http://www.dsjablonica.sk/) 
 

 

[Tu citujte svoj zdroj.] 
Ostatné dva roky žijeme v divnom svete. Niežeby sme už predtým nemali čo riešiť, ale situácia, pred ktorú nás postavila 

pandémia (a my sami), ukázala, že nejdeme správnou cestou. Ak vynecháme politiku, ekonomiku, životné prostredie a os-

tatné činnosti, ktoré vytvára človek, zostane nám to najpodstatnejšie. Obyčajná ľudskosť a s ňou súvisiaci rešpekt a toleran-

cia. Síce sa o nich hovorí, často až priveľa, ale málo ich vidieť. Navyše, mnohí si ich privlastňujú, vysvetľujú po svojom a tak 

aj konajú. Nanešťastie, ich prejavy sú vidno najviac. Mediálny svet priniesol veľa priestoru na „patenty na rozum“. Ľudskosť je 

zmätená, zneužitá a človeku tak nezostáva nič iné, ako ju hľadať tam, kde naozaj je. Blíži sa čas Vianoc, čas pokoja. Aj keď 

sa zdá, že príliš pokojný nebude, možnosť urobiť ho ľudským stále existuje. S rodinou, priateľmi, spoluobčanmi, aj s tými, 

ktorých „nemusíme“ alebo s nimi nesúhlasíme (a teda ani oni s nami). Stojí za to skúsiť to.  

Príjemné prežitie Vianoc,  zdravý a šťastný nový rok 2022 Vám želá Redakčná rada Cerovín  

Božena Malichová, Anna Michalicová, Eva Hološková 

 

 

http://www.dsjablonica.sk/

