
Noviny pre Cerovú, Lieskové a Rozbehy                 

 
 

ročník: 22. / december 2020                       vydáva obec Cerová www.obeccerova.sk 
 

                                     Rok s dvomi dvadsiatkami v letopočte ľudstvu veľa dobrého nepriniesol. Pripomenul, že človek, akokoľvek si 
                                     je istý, nemôže a nemal by sa stavať do pozície nadradeného a o všetkom rozhodujúceho. Žiaľ, mnohých sa  
                                     táto myšlienka akosi nedotkla. Čokoľvek spôsobilo vznik a rozšírenie novej chrípky, a že sa o tom píše všeličo, 
                                     pandémia je tu a spôsobuje ľuďom problémy.  
                                     Mohla by však ukázať aj na potrebu niečoho, čo sa z ľudí s postupujúcou konzumnou dobou vytratilo. Nahradiť 
                                     super egá, agresivitu, nenávisť, či len obyčajnú ľahostajnosť ale nie je dobe podporujúcej ich prezentovanie  
                                     také ľahké. My, Záhoráci by sme povedali, že stačí „sceť“. Tak chcime, navzájom sa podporujme, 
                                     rešpektujme, hľadajme, čo nás spája a nie, čo nás rozdeľuje.  
Milí čitatelia. Ceroviny 2020 Vám tak, ako každý rok prinášajú informácie, zaujímavosti a správy o živote v našej obci. Hoci budú  
v niečom chudobnejšie ako vlani, chcú Vás obohatiť, povzbudiť i podnietiť. Ich tvorcovia a prispievatelia sa veľmi potešia každému 
postrehu, nápadu, podnetu i kritike.                                                                                                                               Vaša redakcia 

 

Z obsahu: OBEC INFORMUJE – Financie, práce, stavby a údržba obce, Z činnosti obce;    ZAUJÍMA NÁS – Rozhovor so starostom 
obce;   ZO ŽIVOTA V OBCI I. - Obec ďakuje, Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií, Sčítanie obyvateľov 2021, Webová 
stránka obce;   NAŠE PROJEKTY - Náš park 2020 - Prvé kroky, Záchrana hradu Korlátko;   OBECNÁ KNIŽNICA;   ODPADY, 
ODPADY;   ZO ŽIVOTA V OBCI II. - Nový zvon v lieskovskej zvonici, Z činnosti našich organizácií – Cerová inak, Hrajkáreň, 
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Viac fotografií k jednotlivým článkom nájdete na webovej stránke obce v časti FOTOGALÉRIA. 
 

  

OBEC INFORMUJE 

FINANCIE, PRÁCE, STAVBY A ÚDRŽBA OBCE 
Skutočné príjmy i čerpanie financií v tomto rozpočtovom roku 

ovplyvnili protipandemické opatrenia a s nimi súvisiaca finančná situácia 
štátu. Znížené príjmy sme zaznamenali nielen v oblasti príjmov z po-
dielových daní, ktoré vyčleňuje štát, ale i v oblasti vlastných príjmov. 
Výpadok, našťastie, nezaznamenali granty a transfery. Obci sa tak 
podarilo zabezpečovať základné všeobecné verejné služby, aj keď treba 
poznamenať, že v obmedzenom režime. Najviac ovplyvnené boli čin-
nosti v oblasti školstva, kultúry a športu i environmentálne aktivity.  

Podľa ostatnej úpravy rozpočtu, ktorá zohľadňuje skutočné príjmy 
a ich čerpanie a predpoklad do konca roka, celkové príjmy obce v roku 
2020 sú 1 325 135 €. V tom bežné príjmy 1 165 294 €, z toho výnos 

z dane z príjmov fyzických osôb 409 031 € - nižšie oproti 
rozpočtu o 23 445 €, nedaňové príjmy 75 175 € - nižšie 
aj kvôli zníženiu vlastných príjmov z dôvodov zatvorenia 
školy a školských zariadení cca o 35 tis. €, granty 
a transfery v sume 612 681 €, tu obec výpadok nezaz-
namenala, naopak zvýšili sa transfery na projekty 
obnovy parku a hradu i na rozvoj zamestnanosti - 90 tis. 
eur, najväčšiu položku však tvorili normatívne a ne-
normatívne transfery na základnú školu - vyše 490 tis. €.  

Do príjmov patria aj kapitálové príjmy – z dotácie na 
rekonštrukciu   šatní   na   ihrisku   FK  -  boli  presunuté  
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z bežných príjmov a príjmy z odpredaja 
pozemkov – spolu v sume 19 995 €. Príjmy 
z finančných operácií v sume 139 846 € - ich 
súčasťou sú financie z rezervného fondu a 
zostatky z predchádzajúceho roku. Financovanie 
výstavby bytového domu v roku 2020 je plne 
hradené zo ŠR a z úveru ŠFRB.  

V súlade s príjmami je ich čerpanie. Bežné 
výdaje v sume 1 120 337 € sú výdaje na 
všeobecné verejné služby, verejný poriadok 
a bezpečnosť, ekonomickú oblasť, ochranu 
životného prostredia, rozvoj obce, zdravotníctvo, 
rekreáciu, kultúru, náboženstvo, vzdelávanie 
a sociálne zabezpečenie. V tom: vzdelávanie – 
viazané prostriedky na základnú školu, financie 
pre materskú školu a školské zariadenia – vyše 
734 tis. €; správa obce 187 tis. €; ekonomická oblasť – podpora 
zamestnanosti – vyše 52 tis. – tu je zahrnutý aj projekt obnovy parku 
(dotácia z ÚPSVaR pre zamestnancov vykonávajúcich práce v rámci 
projektu obnovy parku – 50 tis. €); grant pre DHZ 5 tis. €; ochrana 
životného prostredia – takmer 60 tis. €: nákup kompostérov, vývoz 
komunálneho odpadu; obnova parku pri kaštieli (grant 15 tis. €, vlastné 
3,2 tis. €); oblasť kultúry – takmer 54,5 tis. €: v tom na šport 13,5 tis. €, 
knižnica 4 tis. € (z toho grant z fondu na podporu umenia 1 tis. €), projekt 
Záchrany hradu Korlátko 28 tis. € (z toho grant 25 tis. €), grant pre 
materské centrum z nadácie VW 1 tisíc €, obnova zvonu na Lieskovom 
1,5 tis. €; výdaje na kultúrny dom, miestny rozhlas, dom smútku a 
cintoríny - 8 tis. €.  

 

 
Z kapitálových zdrojov v sume 197 947 € obec 
zrekonštruovala šatne na futbalovom ihrisku cca 37 tis. 
€, z toho dotácia od Slovenského futbalového zväzu 
v sume 16 tis. €, vybudovala zberný dvor 23 tis. €, začala 
rekonštruovať čističku odpadových vôd pod školou - 98 
tis. €, zakúpila nový traktorový príves 5,7 tis. €, zrekon-
štruovala kotolňu v materskej škole 7,1 tis. €, dala 
vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu 
nájomných bytov 24 tis. € a vybudovala stenu pri dome 
smútku 2,8 tis. €.

 

Z ČINNOSTI OBCE 
Tohtoročný kalendár podujatí mal byť pestrý ako každý rok. Všetko však zmenila „korona“.  

Od marca platiace a neustále sa meniace protipandemické opatrenia ovplyvnili život všetkých občanov – od najmenších až po 
seniorov. Výrazne zasiahli zamestnanosť, činnosť našich podnikateľov, obchody, služby v obci, skomplikovali zdravotnú starostlivosť 
a prístup k vzdelávaniu. Až na pár týždňov ochromili spoločenský život, cestovanie a ďalšie oblasti života.  

V dňoch 30. 10. a 1. 11. sa aj v našej obci konalo I. kolo celoplošného testovania na COVID-19, ktoré pokračovalo II. kolom 7. a  
8. 11. Ich výsledky sú zaznamenané v tabuľke. Celá tabuľka za okres Senica je zverejnená na facebooku obce. Epidemiologická 
situácia v našej obci sa však neskôr zhoršila a ochorenie COVID-19 sa prejavilo u niektorých našich občanov zhoršením zdravotnej 
situácie i obmedzeniami v škole a školských zariadeniach. 

 
Takto vyzeral prvý deň testovania 30. októbra. 
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Obci i podnikateľom sa podarilo uskutočniť len zopár spoločných akcií na začiatku roka, ostatné obecné podujatia boli kvôli 
opatreniam zrušené.  

Ešte v januári sa ľudia zabavili na plesoch v okolí. Školáci boli na lyžiarskom kurze. Začiatkom februára sa v telocvični konal 
tradičný karneval a ples rodičov a priateľov školy a 21. februára v kultúrnom dome na záver fašiangov „pochovávali basu“. 29. 

februára boli parlamentné voľby. Od marca už platili 
opatrenia a postupne sa rušili všetky pripravené podujatia. 
Aj tradičný máj stavali hasiči a Lieskovčania bez verejnosti. 
V rámci zavádzania kompostérov v obci sa konalo prvé 
stretnutie, na ktorom sa  majitelia kompostérov, ktorí prejavili 
záujem zapojiť sa do kompostovania už v prvej časti, 
dozvedeli základné informácie o tom, ako postupovať pri 
kompostovaní.  V júni sa konalo 1. sväté prijímanie. 
Počas leta bola situácia priaznivejšia a tak sa mohlo 
uskutočniť aspoň zopár podujatí. 6. júna sa pri zvonici 
v Lieskovom uskutočnila slávnosť pri príležitosti výmeny 
starého zvona za nový (podrobnejšie v II. časti Zo života 
v obci). Sviatok sv. Cyrila a Metoda si veriaci pripomenuli 
v kostole. V septembri v škole otvorili nový školský rok 
2020/21.
Našich občanov počas jarnej pandémie povzbudzovala aj 
takáto dúha v oknách, ktorú maľovali naše deti (foto). 
 

ZAUJÍMA NÁS    SPÝTALI SME SA 
 

Rozhovor so starostom obce Ing. Jánom Čerešníkom 
Pán starosta, rok 2020 bol zložitý pre 
všetky obce. Ako sa s problémami 
okolo dôsledkov pandémie vyrovnala 
naša obec? 

Rok 2020 začal z nášho pohľadu 
dobre, začali sme rozbiehať veľké 
projekty, ktoré sme spolu s obecným 
zastupiteľstvom plánovali už dlhšie. 
Pripravovali sme sa na výstavbu 
nájomných bytov a rekonštrukciu, resp. 
výstavbu novej ČOV pod školou, čo boli 
dve hlavné priority na tento rok. Vo 
februári boli parlamentné voľby, začiat-
kom marca prišla zmena vlády a začala 
pandémia novej chrípky. Táto kombinácia 
všetko nielenže skomplikovala, ale nieke-
dy aj znemožnila pokračovať v určitých 
činnostiach. Ja osobne tento rok nazývam 
„divným“ rokom. Máme tu niečo, s čím sa 
musíme všetci vyrovnať a naučiť sa s tým 
žiť.  

Čo sa týka pandémie, vykonávali sme 
všetky možné kroky k tomu, aby sme 
mohli čo najlepšie pokračovať v prácach 
a činnostiach, ktoré boli nevyhnutné. Ale 
tiež aj v činnostiach, ktoré zlepšujú kvalitu 
života v našej obci, aj keď na prvý pohľad 
to nie je vidieť. Všetky organizácie v obci 

(hasiči, poľovníci, futbalisti, klub seniorov 
a pod.), škola a obec začali intenzívnejšie 
komunikovať nielen medzi sebou, ale 
hlavne si pomáhať tak, aby sme toto 
„divné“ obdobie čo najlepšie zvládli. 
Myslím, že sme všetci začali na život 
pozerať inak, ľudskejšie, a pomáhať si 
navzájom. Za to chcem všetkým zo srdca 
poďakovať.  
Napriek tejto situácii sa nám však 
podarilo spustiť desaťročia len 
zamýšľaný projekt výstavby obecných 
bytov v našej obci. Ako pokračujú 
práce? 

Už na prvý pohľad môžeme vidieť, že 
stavba, ktorá mala začať na jar, ale 
výstavba bola spustená až koncom leta 
(meškanie zapríčinilo Ministerstvo dopra-
vy a ŠFRB), pokračuje podľa plánov. 
Napriek prvotným ťažkostiam i nepriazni 
počasia stavba zo dňa na deň rastie a ak 
počasie vydrží, do konca roka by mohla 
byť hrubá stavba hotová. Potom sa bude 
pokračovať v interiéri stavby. 
Ako je zabezpečené financovanie? 

Výstavba je financovaná v zmysle 
našej žiadosti o dotáciu z Ministerstva 
dopravy a výstavby  SR (MDaV) a  úveru  

zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR 
(ŠFRB SR), ktorú uznesením č. 1/2020 zo 
dňa 6. februára 2020 prijalo obecné 
zastupiteľstvo. To znamená, že na 
výstavbu bytov budú poskytnuté 
prostriedky vo výške 1 657 250 takto:       
a) z úveru zo ŠFRB = 65 % z obstarávacej 
ceny za bytový dom vo výške 1 077 210 € 
s DPH, b) z dotácie z MDaV SR = 35 % 
z obstarávacej ceny za bytový dom vo 
výške 580 030 € s DPH, c) z vlastných 
zdrojov obce vo výške 10 € v zmysle 
návrhu Zmluvy o dielo č. 02/2020 
a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 
02/2020. 
Na obstaranie súvisiacej technickej 
vybavenosti budú poskytnuté prostriedky 
vo výške 213 659 € vrátane DPH takto:   
a) z požadovanej dotácie z MDaV 42 090 
€ s DPH, b) z požadovaného úveru zo 
ŠFRB na obstaranie technickej vyba-
venosti 24 060 € s DPH, c) z finančných 
zdrojov obce 147 509 € s DPH. Na 
obstaranie projektovej dokumentácie 
a obstaranie inžinierskej činnosti: pre 
stavebné  povolenie  stavby – z  rozpočtu  
 
foto - zástena pri DS a úpravy sociálnych 
zariadení v budove FK) 
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obce 24 000 € a na obstaranie inžinierskej 
činnosti 13 326 €.  
Niektoré časti projektu sa počas 
realizácie výstavby budú pozmeňovať – 
najmä časť týkajúca sa kanalizácie po 
výstavbe školskej čističky, t. j. môže sa 
meniť výška prostriedkov z vlastných 
zdrojov obce. Vlastné prostriedky pomôžu 
znížiť aj ďalšie pripravované žiadosti 
o dotácie.  

Prostriedky určené na realizáciu sa 
obci po obsadení a užívaní bytov budú 
postupne vracať. Jednoducho povedané, 
že poskytnutý úver zo ŠFRB a čiastočne 
aj vynaložené vlastné prostriedky budú 
splácané z vybraného nájomného.  
Poskytnutý úver zo ŠFRB je na dobu 40 
rokov, je to najlepšia voľba, kde sa 
zohľadňovalo viacero faktorov. 
Čo ostatné plány? Čistička pri škole, 
rekonštrukcie a údržba v obci?  

Jedným z veľkých plánov realizácie 
v tomto roku je vybudovanie novej čističky 
odpadových vôd (ČOV) pod školou. 
Jestvujúca ČOV je dnes už neposta-
čujúca, technicky a technologicky veľmi 
zastaralá a nevyhovuje. Preto sa 
pristúpilo k tomuto projektu. Práce mali 
pôvodne začať už v lete, ale postupne 
ešte vznikali ďalšie problémy – najmä 
s vystavením riadneho stavebného 
povolenia, pri ktorom sa 
musí veľa vecí „vybavovať 
nanovo“, pričom na niektoré 
vyjadrenia majú príslušné 
úrady a inštitúcie aj 
niekoľko-mesačné lehoty na 
preskúmanie a vyjadrenie. 
Toto všetko celú situáciu 
komplikuje a predlžuje. Ale 
môžem povedať, že keď 
budete čítať tohtoročné 
„Ceroviny“, tak by práce 
mali prebiehať. Momentálne 
je stavebné povolenie 
vystavené a čaká sa na jeho 
právoplatnosť.  

Samozrejme sme sa 
venovali a venujeme aj 

ďalším prácam. Začiatkom roku obec 
v spolupráci s FK zabezpečila rekon-
štrukciu elektroinštalácie a sociálnych 
zariadení v budove na ihrisku FK Cerová. 
Bola vybudovaná zástena pri dome 
smútku. Tiež boli realizované práce na 
vybudovaní zberného dvora v pries-
toroch RD Cerová – zemné práce, 
spevnené plochy, nákup kontajnerov, 
vybavenia a technického zabezpečenia 
zberného dvora. V nasledujúcich rokoch 
plánujeme v tomto smere skvalitniť 
a rozšíriť služby. 

Jednou z najdôležitejších úloh v tomto 
období je príprava na zadanie projektu na 
kanalizáciu v obci – najmä spracovanie 
štúdie (táto fáza je už rozpracovaná) 
a vytypovanie dodávateľov projektu. 
Tento plán je dlhodobý a bude nielen 
časovo, ale aj finančne náročný.  
Počas roka sa napriek pandemickým 
opatreniam pokračovalo v realizácii 
schválených projektov z minulého roku – 
projektov Záchrana hradu Korlátko 
a Revitalizácia parku - foto úpravy chod-
níkov (viac v ďalších častiach Cerovín). 

Ostatné údržby a opravy sa v obci 
vykonávajú priebežne podľa potreby, 
opravy, údržby chodníkov, ciest, oprava 
obecného rozhlasu, oprava verejného 
osvetlenia. Samostatná kapitola je zimná 
údržba, ktorá je niekedy náročná, inokedy 
menej. Taktiež údržba budov nie je 
jednoduchá, niekedy sú to len drobnosti, 
ktoré si ale vyžadujú veľa času. 

Obec v rámci zabezpečenia zdra-
votnej starostlivosti už na jar ponúkla do 
prenájmu priestory zubnej ambulancie 
v budove zdravotného strediska aj s 3-
izbovým bytom v tesnej blízkosti. Na 
ponuku zatiaľ nikto nereagoval.  
Ceroviny 2019 pomenovali rok 2020 
ako rok zmien v odpadovom 
hospodárstve. Ako sa nám ich podarilo 
realizovať? 

Je potešujúce, že toto pomenovanie 
vskutku platí. Možno nie celkom, ako sme  
si to predstavovali, ale môžem konštato-
vať, že sme jednou z obcí, ktoré plnia ešte 
len pripravované opatrenia. Mnohé obce 
využívajú výnimky z povinnosti triedenia 
bioodpadu, vieme však, že od roku 2021 
by už platiť nemali. V tomto smere sme 
teda popredu. Problémom však zostáva 

skutočnosť, že kompostovaný odpad si 
nemáme ako vykázať do štatistiky pri 
celkovom percentuálnom zastúpení 
vyseparovaných odpadov. Zatiaľ sa to 
prejavuje len v znížení množstva 
komunálneho odpadu. Inak to nie je  
legislatívne ošetrené. Viem, že to rieši 
ZMOS spolu s Ministerstvom životného 
prostredia SR. 

Kompostéry si v prvej polovici roka 
prevzalo viac ako 100 občanov, v jesen-
nej časti bolo vydávanie skomplikované 
druhou vlnou pandémie a priebežne si už 
občania ďalšie kompostéry vyzdvihujú. 
Podarilo sa otvoriť zberný dvor. Tu je 
možné ukladať elektroodpad, veľko-
objemný odpad, konáre, niektoré druhy 
tzv. nebezpečných odpadov (napr. 
zaschnuté farby a pod.). 

Dúfam, že sa nám takto podarí zvýšiť 
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 
za tento kalendárny rok (v roku 2019 bola 
15,43 %.), z ktorej vyplývajúca sadzba 
poplatku za uloženie zmesového komu-
nálneho odpadu a objemného odpadu na 
skládku odpadov - od 1. 3. 2020 do 28. 2. 
2021 je u nás 24 €. V tomto roku 2020 
očakávame mieru vytriedenosti na úrovni 
19 %, čo je dobré, ale na nás to nebude 
mať až taký vplyv. Stále totiž ostávame 
pod úrovňou 20 %, pri tejto hranici je 
výška poplatku na rok 2021 legislatívne 
navýšená na 30 € za tonu. To v praxi 
znamená, že aj budúci rok si všetci 
priplatíme za odvoz smetných nádob. 
Konkrétne výšky poplatkov sú vo 
všeobecne záväznom nariadení obce. 
Ľuďom veľmi chýbali tradičné obecné 
podujatia.  

Chýbali aj nám, ale spoločne s kultúr-
nou a školskou komisiou sme sa dohodli, 
že v budúcom roku si všetko vyna-
hradíme. Pravdaže, ak sa bude dať. 
Nezabudneme ani na tohtoročných 
jubilantov, seniorov a našich najmladších 
občiankov.  
Najmä starší ľudia pociťovali počas 
pandémie nedostatok informácií  
o tom, čo sa deje v obci. Absencia 
podujatí a obmedzené stretávanie 
mnohým, ktorí nevyužívajú internetové 
pripojenie, obmedzila prístup k infor-
movanosti. Mladšia a stredná gene-
rácia by určite uvítala viac správ aj 
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komunikáciu na webe. Čo sa dá 
v tomto smere urobiť?  

Začiatkom roka sme spoločne 
s poslancami zamýšľali spustenie vydá-
vania informačného spravodajcu, v kto-
rom by sme štvrťročne informovali 
o živote v obci. Prvý spravodajca bol vo 
februári zverejnený na webe obce, no 
jeho tlačené vydanie, resp. distribúciu pre 
starších občanov zbrzdili nové proti-

pandemické opatrenia. V zámere však 
chceme pokračovať. Je pravda, že aj 
komunikácia na webe nie je dostatočná, 
preto od nového roka plánujeme upraviť 
stránku obce tak, aby bola prehľadnejšia 
a zrozumiteľnejšia a tiež, aby obsahovala 
potrebné informácie k vybavovaniu 
žiadostí a ostatných konaní. Neustále 
pracujeme na skvalitňovaní služieb, ale 
treba povedať aj to, že snažíme sa to robiť      

jednoducho a čo najprehľadnejšie, aby sa 
občania „nestrácali“ vo veľkom množstve 
informácií. 

Na záver mi dovoľte Vám všetkým 
poďakovať za dôveru a spoluprácu 
v tomto „divnom“ roku. Prajem Vám 
krásne prežitie vianočných sviatkov a 
do nového roku hlavne pevné zdravie 
a šťastie. 
(Zhovárala sa Božena Malichová) 

 

ZO ŽIVOTA V OBCI I. 
 

OBEC ĎAKUJE 
V čase „korony“ sa veľa našich občanov zapojilo do výzvy „Šitie rúšok pre Cerovú“. Srdečná vďaka 
patrí rodinám, ktoré priniesli materiál na ich výrobu, ženám, ktoré ho strihali, potom šili. Ďakujeme aj 

nášmu distribútorovi Rasťovi Fialovi, ktorý 
nachodil a najazdil veľa kilometrov nielen 
po Cerovej, ale aj po Rozbehoch, aby 
zabezpečil každému z nás tento potrebný 
hygienický doplnok. Mnohé šikovné šičky 
zabezpečovali rúška nielen pre nás, ale aj 
pre zdravotníkov v Myjave, Skalici, pre 
bratislavské Kramáre. Mysleli aj na policajtov 
a hasičov. Jedna z našich rodín vo svojej 
firme vyrábala aj plastové kryty, ktoré v svojej práci nevyhnutne 
potrebovali. Výzva bola zverejnená na internete a aj takou cestou sa 
jej účastníci vzájomne informovali, čo kde treba. (foto – Vyrábali sa aj 
takéto pekné rúška.) 
 
Sme na všetkých veľmi hrdí. Bolo nám potešením stať sa súčasťou 
tejto skvelej akcie a sme radi, že sme sa aj v týchto ťažkých časoch 
vedeli spojiť a urobiť niečo dobré a užitočné jeden pre druhého. 

 
Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií  
 

1. zasadnutie 6. 2. 2020 OZ prerokovalo a schválilo 
náležitosti k podaniu žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy a 
výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR na 
účel výstavby nájomného bytového domu v Cerovej. Na návrh 
členov komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia poslancov Jany Daniel a Mária Harnúška sa 
zastupiteľstvo dohodlo na príprave a realizácii akcie „Čistý 
chotár.  

2. zasadnutie 13. 5.   OZ prerokovalo Protest prokurátora k 
VZN č. 4/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Cerová, ku ktorému podal 
informácie okresný prokurátor JUDr. Ing. Milan Budjač. Na jeho 
návrh bolo toto VZN zrušené a schválený nový Návrh VZN č. 
1/2020, ktorý je v súlade s právnymi predpismi. Návrh bol 
doplnený o bod týkajúci sa ustanovení v § 3 k hudobnej 
produkcii. Poslanci odsúhlasili návrh zriaďovateľa školy Obce 
Cerová na členov rady školy pre obdobie rokov 2020-2024, 
konkrétne: Stanislava Janáka, Ľubomíra Pavlíka, Rastislava 
Petráša a Pavla Chovanca. Starosta obce informoval o dopade 
pandémie COVID-19 na rozpočet obce (očakáva sa ročný 
pokles cca 10 %), o situácii okolo výstavby bytového domu a jej 
financovania, čističky odpadových vôd pre školu a bytovky, 
o otvorení zberného dvora od 1. apríla 2020, projektoch v parku 
a na hrade. OZ poverilo Ing. Vladimíra Nemca – predsedu 
stavebnej komisie úlohami vyplývajúcimi z konaní o predaji 
majetku obce.  

3. zasadnutie 24. 6. Poslanci vzali na vedomie Správu 
hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019 
a jeho Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019, 
schodok rozpočtu za rok 2019 v sume 153,16 eura, prerokovali 
a schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 
II. polrok 2020, Záverečný účet obce za rok 2019, čerpanie 
rezervného fondu vo výške 146 554,71 eur. Schválili príspevok 
pre ZŠ s MŠ na odchodné, zaoberali sa predajom pozemkov a 
tiež rozpočtovými opatreniami, najmä investíciami do ČOV, 
výdavkami spojenými s výstavbou bytového domu a ich 

efektivitou v budúcnosti. Tiež posúdili pripravované práce a s ni-
mi spojené financie - na ošetrenie a zakonzervovanie starého 
zvonu z Lieskovskej  zvonice, verejné  obstarávanie na  
obnovu kotolne v budove materskej školy, kuchyne a jedálne. 
Detailnejšie sa zaoberali zúčtovaním dotácie na rekonštrukciu 
šatní FK Cerová.   

4. zasadnutie 23. 7. OZ rokovalo o zmene č. 1 rozpočtu 
obce na rok 2020, ku ktorému boli ešte dodatočne poslancami 
navrhnuté nasledovné zmeny – v bežných výdajoch v položke 
nakladanie s odpadmi: - 12 tis. €, v kapitálových výdajoch 
v položke nakladanie s odpadmi - traktorový príves: 5 724 € a 
zberný dvor - kamerový a informačný systém: 6 276 €. Oproti 
schválenému rozpočtu na rok 2020 tak nastali zmeny najmä 
v kapitálových výdavkoch obce a príjmoch obce spôsobených 
pandémiou COVID-19. V rôznom starosta informoval o schvá-
lení projektu na bytový dom, čaká sa len na podpis zmlúv,  
následne sa prikročí k výstavbe. Pri ČOV sa momentálne  
vybavuje stavebné povolenie, oprava kotolne v budove 
materskej školy je v štádiu výberového konania. V diskusii 
odzneli návrh na informovanie občanov na kosenie cintorínov 
i podnety od občanov.  

5. zasadnutie 29. 9. Poslanci prerokovali Správu o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
školy a školských zariadení v obci Cerová v školskom roku 
2019/2020 prednesenú riaditeľom školy Mgr. Petrom Mihálym, 
ktorý uviedol, že hodnotenie v správe je ovplyvnené pandémiou 
COVID-19. Vyzdvihol dobré výsledky školy a ozrejmil problémy 
počas školského roka. K správe bola priložená príloha o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti počas prijatých opatrení 
spôsobených pandémiou. Obecné zastupiteľstvo správu 
schválilo bez pripomienok. Riaditeľ školy ďalej predložil 
Organizáciu školy v školskom roku 2020/2021. Oboznámil 
s personálnym zabezpečením, počtami žiakov, ozrejmil prijaté 
opatrenia kvôli pandémii COVID-19 pre daný školský rok. 
V ďalších bodoch sa poslanci venovali odpredajom obecných 
pozemkov v súlade so stanoviskami stavebnej komisie. Starosta 
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informoval o prácach v obci, občan pán Peter Pavlík o ďalších 
krokoch súvisiacich s výmenou zvona vo zvonici. Poslanci sa 
vyjadrili k pandemickej situácii a odporúčaným opatreniam a tiež 
ich dosahom na blížiace sa hody v obci. Poslanec Mário 
Harnúšek upozornil na uskladnenie biologického odpadu v časti 
„Krajčírovská“, situácia bude preverená a bude podané 
vysvetlenie na ďalšom zasadnutí OZ. Poslanci poverili starostu 
prešetrením výstavby reklamnej tabule pred obcou. Na návrh 
školskej a kultúrnej komisie schválili zápis do Kroniky obce 
Cerová za roky 2018 a 2019, ktoré vypracovala kronikárka obce  

Božena Malichová. Zápisy sú zverejnené aj na webe obce. 
6. riadne zasadnutie sa uskutočnilo v čase uzávierky 

Cerovín 15. 12. Hlavnými bodmi programu boli: Návrh úpravy 
rozpočtu obce na rok 2020, Návrh rozpočtu obce na roky 2021 

– 23, Návrh dodatku č. 1 k VZN 4/2019 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad pre rok 2021 a Návrh dodatku č. 7 k VZN 2/2014 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia v roku 2021.   

 

Komisia na ochranu životného prostredia informuje                                               
Po celý tento rok sa mnohí občania z našej obce zapájali do rôznych činností s cieľom chrániť seba i ostatných i do environmentálnych 
aktivít zameraných na ochranu životného prostredia.  

Komisia chce preto vysloviť poďakovanie všetkým našim občanom – osobitne Jánovi a Ľubošovi Štellárovcom, Barbore 
Krištúfkovej i mladým environmentalistom, ktorých stále pribúda, za čistenie obce, okolia aj lesov v okolí našej obce. 
Veríme, že takýchto ľudí bude v budúcnosti viac a spoločne docielime krajšiu a čistejšiu obec. 
 

ADOPTUJ SI SVOJ STROM  
O tom, že environmentálne aktivity priťahujú čoraz viac malých a mladých i celé rodiny, svedčí akcia nazvaná „Adoptuj si svoj 

strom“. O nej v Cerovinách informuje člen ENV komisie, poslanec a učiteľ ZUŠ Mário Harnúšek:  

„Ešte na jar nás pán Ing. Peter Pavlík oslovil, že by obci daroval 18 stromčekov jedlých gaštanov. Premýšľal som nad tým, že by 
mohlo byť pekné zapojiť do ich výsadby rodiny. Kto by mal záujem, zasadil by si svoj stromček a staral by sa oň. S deťmi zo ZUŠ-ky 
by sme vyrobili štítky, na ktorých by bola kresbička a meno rodiny, ktorá sa o strom stará. Mali sme v pláne stromy zasadiť v rámci 
akcie Čistý chotár, ktorá sa ale nakoniec pre koronu nekonala. Počas víkendu 28. a 29. novembra 2020 sa to konečne podarilo. 
V spolupráci s envirokomisiou sme akciu odštartovali a nadšení dobrovoľníci spolu s deťmi vysadili pozdĺž cesty od kríža smerom do 
Mexika 18 jedlých gaštanov a 20 líp z parku. Podarilo sa nám tak skrášliť kúsok našej dedinky. Chystáme sa tu ešte vytvoriť „výstavu 
v prírode“☺.“   

Pánovi Pavlíkovi a všetkým nadšencom pre životné prostredie touto cestou srdečne ďakujeme. 

 
V našej obci sú však aj ľudia, ktorí si prírodu ani prácu ostatných „normálnych“ nevážia. Svedčí o tom aj nedávno 
zničený kvetináč s vytrhnutou tujou pri obecnom úrade, divoké skládky okolo poľných ciest v chotári, kopy odpadu 
za skládkou (na ktorej, samozrejme, za uloženie odpadu treba zaplatiť). Aj neporiadok v niektorých uliciach nielen 
komplikujúci prejazd áut a vyvolávajúci zlý dojem. Obec nainštalovala aj zopár fotopascí. Niektoré snáď zaberú, keď 
nezaberá zodpovednosť.  

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021  
V budúcom roku sa všetci občania 
zapoja do sčítania obyvateľstva. Toto 
sčítanie sa realizuje každých desať 
rokov. 

Jeho súčasťou je sčítanie domov 
a bytov, ktoré začalo 1. júna tohto roku 
a bude pokračovať do 12. februára 2021. 
Toto sčítanie zabezpečujú samosprávy – 
u nás poverení zamestnanci obecného 
úradu. Robí sa výlučne elektronicky 
a využívajú sa pri ňom údaje z pred-
chádzajúcich sčítaní z roku 2011, 
prípadne 2001, ktorými obec disponuje. 
Predmetom tohto sčitovania sú všetky 
byty v domoch bez ohľadu na to, či sú 

obývané alebo neobývané. Tieto údaje 
budú po ďalšom spracovaní slúžiť ako 
databáza pre údaje o obyvateľstve 
a domácnostiach.  

Sčitovanie obyvateľov začne 15. 
februára a bude trvať 6 týždňov do 31. 
marca. Bude sa týkať všetkých, ktorí 
majú v Slovenskej republike trvalý, 
prechodný, alebo tzv. tolerovaný pobyt a 
tiež aj občanov Európskej únie, ktorí tu 
majú obvyklý pobyt. Povinnosť sčítať sa 
tak majú všetci obyvatelia Slovenska. Za 
neplnoletého obyvateľa a obyvateľa, 
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, 

vyplní sčítací formulár jeho zákonný 
zástupca.  
Samotné sčítanie sa uskutoční 
prostredníctvom vyplnenia sčítacieho 
formulára. Obyvateľ sa sčíta sám alebo 
s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek 
mieste využitím počítača, tabletu alebo 
mobilu s pripojením na internet. Sčítací 
formulár nájdete na webovej stránke 
https://www.scitanie.sk/. 
Sčítať sa môžete aj cez mobilnú 
aplikáciu, ktorá bude dostupná pre 
operačné systémy Android a iOS. 
Samosčítanie je rýchly a jednoduchý 
spôsob na vyplnenie sčítacieho 

https://www.scitanie.sk/
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formulára, bez narušenia vašej privátnej 
zóny. Ak sa nemôžete alebo neviete 
sčítať sami, máte možnosť využiť službu 
asistovaného sčítania. V každej obci 
bude zriadené kontaktné miesto, kde 
vám so sčítaním pomôže stacionárny 
asistent. Na území obce budú tiež 
pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia 

domácnosť obyvateľa v prípade, že 
o takúto službu požiada (napr. z dôvodu 
imobility) - teda počas prvých 2 týždňov 
doby sčítania zavolá na obec alebo call 
centrum.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie 
v sčítacom formulári sa musia vzťahovať 
k rozhodujúcemu okamihu sčítania, 

ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 
2020 na piatok 1. januára 2021.  

 
Obec bude o priebehu sčitovania 

ďalej priebežne informovať na webe, 
prostredníctvom informačného spravo-
dajcu a tiež aj cez asistentov sčítania.  

 

WEBOVÁ STRÁNKA OBCE – https://obeccerova.sk/ - ako na to. (Čo a kde nájdeme.) 

 
Mnohí z vás sa ťažšie orientujú na stránke obce. Záleží aj na tom, či si stránku otvárate v počítači, alebo na tablete, či v mobilnom 
telefóne (ak si tu nenastavíte Web pre počítače). V počítači jednoducho kliknete na odkazy v lištách, v mobile treba otvoriť menu, 
prípadne listovať stránkou.  

V jednotlivých odkazoch, ktoré sa dajú otvoriť, sa nachádzajú tieto informácie:  
AKTUALITY: Aktuality, Dôležité, Hlásenie v miestnom rozhlase, Smútočné oznámenia, Úradná tabuľa. 

O CEROVEJ - Územný plán obce, História obce, Symboly obce, Ľudový kroj a ľudové zvyky v obci, Osobnosti obce, ZŠ s MŠ 

Cerová, Sestry Sv. kríža, DSS Bojková, AK Tretra Cerová, Kronika obce 2018, Kronika obce 2019, Ceroviny, Fotogaléria. 

V odkaze O CEROVEJ si môžete rozkliknúť História obce – nachádzajú sa tu informácie a fotografie: Vznik a história obce, Hrad 
Korlátko, Kaštieľ v Lieskovom, Cerovský Starý zámeček, Sakrálne pamiatky, Rozhľadňa v Rozbehoch, Sokolské chaty, 
Paleontologické nálezisko Čierny potok, Alúvium Rudavy, Dub v Pustom mlyne, Veterná elektráreň, História obce v rokoch 1939 – 
1945. Fotografie a obrázky si po kliknutí môžete prezerať detailne. 
OBECNÝ ÚRAD: Ochrana osobných údajov, Ako vybaviť – tu budú uverejnené rôzne žiadosti a tlačivá potrebné k vybaveniu 

stavebných, sociálnych a ostatných záležitostí, Verejné obstarávania, Zverejnenie zámeru predaja majetku obce. 

SAMOSPRÁVA: Voľby, Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, Uznesenia OZ, VZN, Rozpočet obce, Zverejňovanie zmlúv, 

objednávok a faktúr, Projekty financované z fondov EÚ, Plány a programy.  

SLUŽBY V OBCI: Zdravotnícke zariadenia, Farský úrad, Obecná knižnica, Predajne v obci, Slovenská pošta, Skládka Cerová 

– prevádzkové hodiny a kontakty, Komunálny a separovaný odpad – TERMÍNY zvozu, Zberný dvor – otváracie hodiny a 

Prevádzkový poriadok, v ktorom je uvedené, čo sa môže zvážať na dvor. 

ORGANIZÁCIE V OBCI: Futbalový klub, Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie, Jednota dôchodcov Cerová, ULS. 

Sme si vedomí, že stránka by mala byť prehľadnejšia a prístup k informáciám jednoduchší, aby ste sa nemuseli preklikávať cez 

množstvo textu. Preto sa upravuje a začiatkom roka by mala byť prístupná jej takto upravená verzia. Postupne budeme doplňovať aj 

jednotlivé oblasti – napr. v „Ako vybaviť“ nájdete i postupy, ako vybaviť žiadosti. Pri vylepšovaní privítame vaše návrhy a zlepšenia.   
 

NAŠE PROJEKTY 
 

Náš park v roku 2020 - Prvé kroky 
Ako ste si určite všimli, aj tento rok sme pokračovali v prá-

cach na obnove parku. Naša žiadosť o dotáciu bola Minister-
stvom kultúry Slovenskej republiky podporená sumou 15 000 € 
a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nám po dobu šesť 
mesiacov financovalo 10 zamestnancov.  

Tohtoročný projekt Obnova parku v Cerovej sme nazvali 
„Prvé kroky“. Prvé kroky preto, lebo hlavnou prioritou bolo 
obnoviť centrálny chodník, ktorý parkom prechádza a v podstate 
spája obec. Sme radi, že sa nám tento „prvý krok” podaril, 
pretože cesta parkom je prirodzenejšia, dostupnejšia 
a jednoduchšia.  

V parku sme počas roka robili aj veci, na ktorých možno na 
prvý pohľad nie je vidieť, ako namáhavé boli a koľko síl nás stáli. 
Vzhľadom k tomu, že v ďalších rokoch chystáme celkovú obnovu 
vodného systému parku - jazierko, chrliče, grottu, museli sme 
dosť „objavovať“ a kopať. Je síce pravda, že niektorí z vás 
pamätajú na doby, kedy parkom tiekla voda a jazierko bolo na 

kúpanie, ale tento systém už dnes nefunguje a my ho budeme 
musieť citlivo obnoviť tak, aby pripomenul zašlú slávu parku, ale 
zároveň korešpondoval so súčasnosťou. Aby sme celý tento 
systém pochopili, museli sme ho najprv v podstate “vyhrabať“ zo 
zeme a nájsť. (foto – nájdené ozdobné prvky pri bazéniku) 
A to sa tento rok fakt podarilo. Očistili sme jazierko a našli 
jednotlivé vpuste a výpuste, očistili sme chrliče a okolie grotty, 
ktorá čaká na svoju rekonštrukciu a obnovu. Takýmito pomalými 
krokmi smerujeme park k celkovej obnove. 

Nemenej dôležitou prácou je kosenie a čistenie porastov od 
náletov. V prvom roku realizácie sme park vyčistili a začali so 
systematickou údržbou, ktorá je nesmierne dôležitá pre udržanie 
postupnej obnovy porastovej štruktúry parku. Tento rok sme do 
parku konečne dostali aj arboristov a začali s odstraňovaním 
mŕtvych a nebezpečných stromov.  

Rovnako pokračujeme s výsadbou nových, mladých 
a perspektívnych drevín, ktoré začnú pozitívne doplňovať 

súčasnú vekovú štruktúru parku ako celku. 
Určite ste si všimli zelené vaky pri stromoch, 
vďaka ktorými stromom dodávame vodu a 
držíme tak krok so súčasnou celospoločenskou 
potrebou podpory a rozširovania zelene v našich 
sídlach. 

To sú naše kroky - poskytnutá dotácia MK 
SR, 10 šikovných a pracovitých ľudí v parku, 6 
mesiacov driny, obnovený chodník v parku, nové 
lavičky a stromy, ktoré ešte v parku  pribudnú.  

A hlavne starosta a celá obec, ktorí toto 
všetko podporujú aj v tejto neľahkej 
koronavírovej dobe, v ktorej vám všetkým 
prajem hlavne pevné zdravie a nádej, že bude 
lepšie.                          
Ing. Ján Salanci, odborný garant projektu 

https://obeccerova.sk/
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Záchranné práce na hrade Korlátko v sezóne 2020 
V roku 2020 opäť pokračovali práce na hrade Korlátko. Aj 

keď to v prvej polovici roka vyzeralo povážlivo, či sa bude tento 
rok vôbec niečo robiť, nakoniec všetko dobre dopadlo. Vďaka 
Ministerstvu kultúry a podpory obce Cerová sme v lete rozbehli 
práce na plné obrátky.  

V prvom rade pokračoval archeologický výskum v priestore 
vstupnej brány v spolupráci s firmou Midland Adventure s. r. o. 
– foto. Výskum odkryl celkový pohľad na pravdepodobne tam 
stojacu vstupnú vežu – tú budovali nad bránou na to, aby mohli 
zdvíhať mreže. Odkryli sme aj celé múry vlčej jamy. To je taká 
špecialita obrancov, že pod alebo pred bránou je jama, ktorá má 
mostovku na otočnom rahne. Čiže po odistení bola mostovka 
vratká, resp. sa ňou priklopili vráta a posilnil vstup, pričom pred 
bránou ostala jama. Každé sťaženie dobýjania hradu stálo za to. 
Výskum sa podarilo úspešne ukončiť, a tak po troch sezónach 
pristúpime v budúcom roku k prezentácii. Zatiaľ sme všetko 
preložili balíkmi slamy a plachtou, aby odkryté múry nepremrzli  
a nezničili sa. Veď len letné dažde spôsobili zrútenie časti muriva 
južnej strany múrov vlčej jamy. Nápad s balíkmi slamy nám 
poradil jeden obyvateľ z Cerovej a pamiatkárom sa celkom 
zapáčil. Vraj to tak ešte nikde nerobili, tak uvidíme, možno sme 
priekopníkmi v nových postupoch.  

Ďalšou veľkou výzvou bolo statické zaistenie steny paláca 
v hornom hrade. Náročné bolo hlavne založenie lešenia na 
extrémne strmom svahu. Ale zvládli sme to a s opravou múru 
o šírke 2 m sme začali. Je to veľmi objemová práca, a tak sme  

nakoniec dosiahli s prižmúreným okom polovicu potrebného 
objemu. Ten sa ukázal nakoniec omnoho väčší, než sa 
predpokladalo, keďže sme museli múr, na ktorom sa nový 7 m 
vysoký múr mal založiť, rozobrať podstatne viac, ako bol odhad. 
Z dôvodu zvetrania a narušenia koreňmi. Práca je veľmi dobre 
rozbehnutá, jej ukončenie predpokladáme v ďalšej sezóne. 
Podarilo sa nám zrekonštruovali aj strieľňu. 

No a poslednou väčšou akciou bolo vybudovanie altánku pre 
návštevníkov hradu. Návštevníci si tu môžu na výlete niečo 
dobré zajesť pekne za stolom, prípadne sa je kde zložiť, keď vás 
zastihne dážď.  

V lete sa nám podarilo zorganizovať 3 týždňové workshopy 
(2x SmóTrBáci, 1x skauti), všetky v počte cca 20 mládežníkov.  

O záchranných prácach informovala aj TA3. Hrad tiež 
navštívila skupina regionálnych novinárov zo Slovenska 
a Rakúska. Tak by sa to hádam mohlo v budúcnosti prejaviť 
v častejšom propagovaní nášho hradu. 

Túto sezónu, napriek všetkým ťažkostiam, považujeme za 
veľmi úspešnú. Chceli by sme preto poďakovať vedeniu obce za 
podporu v záchranných prácach, či už finančnú (používame 
hlavne na stravu pre dobrovoľníkov), ale aj materiálnu.  

Taktiež ďakujeme dobrovoľným hasičom (fotografia je 
v článku Naši hasiči - za volantom pán starosta), že nám 
dopravili na hrad vodu a vytlačili ju do horného paláca do nádrží. 
Veľmi nám tým odľahčili od jednej namáhavej práce. Veľká 
vďaka.                  

Ing. Martin Slezák – vedúci záchranných prác

 

OBECNÁ KNIŽNICA 
 

Obecná knižnica 
V roku 2020 bolo v našej knižnici prihlásených 61 čitateľov, z toho bolo 19 detí. 
Zakúpili sme 19 kusov kníh v hodnote 220 eur. Do knižnice pribudlo aj 21 
darovaných kníh. 
    Začiatok roka sme začali slávnostne, keď v januári bolo slávnostné otvorenie 
vynovenej knižnice. Máme nové police, stôl, kreslá, vaky na sedenie, koberec, 
nástenky a ďalšie zariadenie, ktoré zútulňuje priestory knižnice. Do marca 
knižnica fungovala pravidelne aj deti sa stretávali s pani Mirkou Harnúškovou 
a spoločne si čítali knižky. Potom prišla pandémia koronavírusu a všetko sa 
zatvorilo. Cez leto sa opatrenia sčasti uvoľnili a knihy sa opäť požičiavali. 
V októbri nás opäť na mesiac zatvorili a teraz knižnica funguje v obmedzenom 
režime – naraz iba 6 čitateľov, vrátené knihy sa musia odložiť a požičať sa môžu 
až po stanovenom čase.  
    Aj tento rok nám odsúhlasili z Fondu na podporu umenia príspevok na nákup 
kníh v sume 1 000 €. 
    Všetci si prajeme, aby sa situácia zlepšila a aby aj knižnica mohla fungovať 
v obvyklom režime. Máme v nej množstvo kníh, ktoré čakajú na svojich čitateľov 

                                                                                                                     .                                                              Anna Michalicová 
 
PS Pripojte sa k výzve Čítame deťom (nielen v decembri).  
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ODPADY, ODPADY 
Dvojstrana 9 – 10 je venovaná odpadom – jej súčasťou je aj rozpis zvozu odpadu v obci. Môžete si ju 
odstrihnúť a tak vám poslúži po celý rok.  
Poplatok za komunálny odpad 
V zmysle VZN obce Cerová č. 4/2019 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je  
sadzba poplatku za liter komunálneho odpadu pri zavedenom 
množstvovom zbere a určený poplatok:  
 

Sadzba 
poplatku 

€/l 

Objem 
zbernej 

nádoby v 
l 

Počet 
vývozov za 

rok 

Poplatok 
€/rok 

0,0270 110 12 36 € 

0,0145 110 26 43 € 

0,0270 120 12 36 € 

0,0145 120 26 43 € 

0,0148 240 12 43 € 

0,0089 240 26 56 € 

0,0132 1100 26 390 € 
 
Poplatok je splatný do 31. marca príslušného roka. 

Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do 
režimu množstvového zberu, správca dane stanovuje sadzbu 
poplatku 0,017 € za kilogram drobných stavebných odpadov 
bez 
obsahu škodlivín. Poplatok za drobný stavebný odpad 
vzniknutý z drobných udržiavacích prác v domácnosti sa určuje 
ako súčin sadzby poplatku a skutočne odovzdaného odpadu 
uloženého na skládke v Cerovej na základe vážneho lístka. 
Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nemá zbernú 
nádobu, nemá v obci trvalý pobyt a je v obci vlastníkom stavby, 
ktorú využíva ako chalupu a na rekreáciu, má určený ročný 
poplatok vo výške 20,- €. 
Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nemá zbernú 
nádobu, nemá v obci trvalý pobyt a je v obci vlastníkom stavby, 
ktorú nevyužíva na bývanie ani na rekreačné účely, má 
k dispozícii 4 vrecia a určený ročný poplatok vo výške 12,-€ za 
nehnuteľnosť. 
Fyzická osoba, vlastník rekreačnej chaty v chatovej oblasti 
Sokolské chaty má určený ročný poplatok vo výške 30,- €. 

 

ZBERNÝ DVOR 

 

Čas otvorenia zberného dvora v hlavnej sezóne apríl 

– október:  každú stredu 14:00 – 17:00 hod. a každý 

nepárny týždeň roka v sobotu  9:00 – 12:00 hod. 

V ďalších mesiacoch – november - marec: každú druhú 

stredu v danom mesiaci v čase 14:00 – 17:00 hod. a 

každú druhú sobotu v danom mesiaci v čase  9:00 – 

12:00 hod. 

Na zberný dvor je možné bezplatne uložiť tieto 

druhy odpadov: 

• veľkoobjemový komunálny odpad,  čo sa 
v domácnostiach nezmestí do podomových smetných 
nádob – napr. sedačky, nábytok, skrine a pod. – 
v rozobratom stave jednorazovo - napr. naložený na 
prívesný vozík za osobné motorové vozidlo, 

• vyradené elektrické a elektronické zariadenia - 
chladničky, práčky, televízory, vysávače, PC a pod., 

• biologicky rozložiteľný odpad - konáre z orezu 
stromov,  tráva, ovocie a pod.,  

• železo.  

Na zbernom dvore sa nezbierajú: papier a plasty – 

zber do vyhradených igelitových vriec a odvoz podľa 

rozpisu zvozu  komunálneho odpadu na daný kalendárny 

rok zmluvnou firmou; SKLO - do zelených zberných 

kontajnerov v obci; TEXTIL - je možné odložiť ho do 

zberného kontajnera vyhradeného na textil, ktorý je 

umiestnený v obci Cerová na autobusovej stanici  vedľa 

predajného stánku (foto) a v časti Lieskové v lokalite „Na 

pálenici“; POUŽITÝ RASTLINNÝ OLEJ a POUŽITÉ 

BATÉRIE typu AA, AAA a pod. -  je ich možné odovzdať 

na OcÚ v čase stránkových hodín. Nespotrebované 

LIEKY sa odovzdávajú v lekárni. Na zberný dvor nie je 

možné ukladať odpad od podnikateľských subjektov ani 

pneumatiky. 

Podmienky odovzdania odpadu:  

Odovzdávajúci je povinný sa identifikovať platným OP a 

dokladom o uhradení poplatku za odvoz komunálneho odpadu 

na daný kalendárny rok. Je povinný strpieť nevyhnutný čas 

potrebný  na  manipuláciu,  triedenie,  prípadne  administratívu 

spojenú s odovzdaním odpadu. Odovzdávajúci si odpad triedi 

a vykladá sám podľa pokynov zodpovedného pracovníka.  
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Jednotlivé druhy odpadov sa na stojisku kontajnerov  

ukladajú  a  separujú  sa  do  príslušných  veľkokapacitných  

kontajnerov a ostatných vyhradených priestorov iba za 

prítomnosti zodpovedného pracovníka OcÚ Cerová.  

Priestor zberného dvora je monitorovaný kamerovým 

systémom OcÚ Cerová.   

Je  zakázané  ukladanie  akéhokoľvek  odpadu v  okolí  

dvora, oplotenia stojiska kontajnerov, alebo prehadzovať 

odpad cez oplotenie stojiska v čase zatvorenia. Porušením 

všeobecne záväzného nariadenia obce sa páchateľ dopustí 

priestupku proti poriadku v správe podľa § 46 zák. 372/1990 

Zb. o priestupkoch, za čo mu možno uložiť pokutu. 

 

ROZPIS zvozu odpadu v Obci Cerová pre I. a II. polrok 2021             Komunálny odpad

 

Dátum a deň Interval 
zvozu 1x 
mesačne 

Interval zvozu 
2x mesačne 

05. 01. 21  utorok  X 

19. 01. 21  utorok X X 

02. 02. 21  utorok  X 

16. 02. 21  utorok X X 

02. 03. 21  utorok  X 

16. 03. 21  utorok X X 

30. 03. 21  utorok  X 

13. 04. 21  utorok X X 

27. 04. 21  utorok  X 

11. 05. 21  utorok X X 

25. 05. 21  utorok  X 

08. 06. 21  utorok x X 

22. 06. 21  utorok  X 

 

 
Dátum a deň Interval 

zvozu 1x 
mesačne 

Interval zvozu 
2x mesačne 

07. 07. 21  streda X X 

20. 07. 21  utorok  X 

03. 08. 21  utorok X X 

17. 08. 21  utorok  X 

31. 08. 21  utorok X X 

14. 09. 21  utorok  X 

28. 09. 21  utorok X X 

12. 10. 21  utorok  X 

26. 10. 21  utorok X X 

09. 11. 21  utorok  X 

23. 11. 21  utorok X X 

07. 12. 21  utorok  X 

20. 12. 21  pondelok x X 

Separovaný odpad 
 

DÁTUM Deň 
PET PAP 

 
11. 01. 21 Pondelok X    

25. 01. 21 Pondelok   X  

08. 02. 21 Pondelok X    

08. 03. 21 Pondelok X    

22. 03. 21 Pondelok   X  

06. 04. 21 Utorok X    

03. 05. 21 Pondelok X    

17. 05. 21 Pondelok   X  

14. 06. 21 Pondelok X    

DÁTUM Deň 
PET PAP 

 
12. 07. 21 Pondelok X  

 

26. 07. 21 Pondelok  X  

09. 08. 21 Pondelok X  
 

06. 09. 21 Pondelok X  
 

20. 09. 21 Pondelok  X  

04. 10. 21 Pondelok X  
 

15. 11. 21 Pondelok X  
 

29. 11. 21 Pondelok  X  

13. 12. 21 Pondelok X  
 

PET - PLASTY – patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a 
fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, 
rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, 
poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, 
plastové okná a nábytok a pod.  

Ďalej sem patria hliníkové plechovky z nápojov aj viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, materiály 
tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru - 
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych 
prostriedkov. 
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), 
podlahové krytiny, guma, molitan a pod. Ani viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do 
pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z 
kompozitných krabíc. 
 

PAP - PAPIER - patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, 
krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci 
a krepový papier, papierový obal a pod. 
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené 
potraviny, krabičky od cigariet, špinavý, mastný papier, kopírovací papier a pod. 
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ZO ŽIVOTA V OBCI II.

Nový zvon na Lieskovom 

Peter Pavlík je rodák z Lieskového. Narodil sa v dome pri 
lieskovskej zvonici a celý život počúval hlas zvona zo zvonice. 
Jeho zvonenie ráno ľudí prebúdzalo, zvolávalo k obedu a večer 
hlásilo, že je čas ísť domov. Zvon odprevádzal nielen 
Lieskovčanov, ale aj sestry Svätého kríža z kaštieľa na 
poslednej ceste na lieskovský cintorín. K zvonu patria i ľudia, 
ktorí sa starali, aby sa rozozvučal jeho hlas. Boli to zvonári: 
Ignác Režnák, Jozef Jurkovič, Albína Peterková a Pavol 
Michalica. Keď ručné zvonenie nahradila elektrina, zvonárom sa 
stal Vladimír Michalica a neskôr jeho manželka Oľga. Zvon má 
vyše dvesto rokov a tento čas sa podpísal aj na jeho technickom 
stave. Tí, čo majú citlivejšie uši, mohli spozorovať, že jeho hlas 
neznel tak zvučne ako kedysi. Zistilo sa, že zvon je prasknutý. 
Zvon patrí neodmysliteľne k životu ľudí, a tak pán Pavlík začal 
rozmýšľať, čo spraviť s naším zvonom. Jeho manželka Eva mu 
30 rokov vnucovala myšlienku, že je našou povinnosťou starať 
sa o dedičstvo otcov a zanechať ho v čo najlepšom stave našim 
deťom. S myšlienkou na nový zvon sa zdôveril svojmu synovi 
Tomášovi a ten mu prisľúbil pomoc pri hľadaní finančných 
prostriedkov. Pri každej príležitosti mu jeho sľub pripomínal, až 
sa mu podarilo nájsť ľudí, ktorí zaplatili výrobu nového zvona, 
jeho výmenu a celkovú rekonštrukciu pohybového mechanizmu  

a elektrického ovládania.   
Na novom zvone sú vyobrazení svätý Cyril a svätý Metod, 

rok 2020 a nápis: Na večnú slávu Bohu a na pamiatku 
všetkým Lieskovanom.  

6. júna 2020 sme zorganizovali na Lieskovom slávnostnú 
výmenu zvona. Prítomným občanom sa prihovorili starosta obce 
Ján Čerešník, Peter Pavlík a sestra Mansueta, predstavená 
Charitného domova Milosrdných sestier Svätého kríža 
v Cerovej. Nový zvon vysvätil senický pán dekan Karol Martinec 
a náš pán farár Jozef Matis. Novovysvätený zvon dostal meno 
Ján na počesť arcibiskupa Jána Bukovského, nášho 
rodáka. Potom začalo spúšťanie starého zvona zo zvonice. 
Všetci sme videli, že bol naozaj poškodený. Na jeho miesto 
vytiahli a umiestnili nový zvon. Z tohto podujatia je zhotovený 
filmový dokument nakrútený firmou TV Sen Senica. Od toho dňa 
počúvame čistý tón nového zvona ráno o 6.00, na obed o 12.00 
a večer o 18.00 hodine. No nezabudli sme ani na starý zvon. Je 
odborne vyčistený, umiestnený v kostole a pri ňom pamätná 
tabuľa odliata z bronzu ako poďakovanie za jeho vyše 
dvestoročnú službu našim občanom.   
 
Anna Michalicová

                                                                                        
CEROVÁ INAK
Cerová Inak je občianske združenie, ktoré bolo zapísané v registri v októbri tohto roku.  Skupinka žien sa rozhodla, že sa takouto 
formou chce zúčastňovať diania v našej obci, ale nielen v obci. Máme predstavu o tom, ako viac aktivizovať ženy, vytvárať podmienky 

na poskytovanie poradenských a 
právnych konzultácií, uskutočňo-
vanie osvetových, kultúrnych a 
vzdelávacích akcií. Naše aktivity 
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budú zamerané na všestranný rozvoj žien a zlepšenie ich 
postavenia, sebarealizácie, ale i na pozdvihnutie materstva 
a rodiny.  

Naše plánované aktivity tento rok nabúrali obmedzenia kvôli 
pandémii Covid-19, ale aj napriek tomu sa nám podarilo stretnúť. 
Našou prvou akciou bol „Pochod za zdravie“ (foto na str. 11)). 
Krásny výlet s charitatívnym cieľom, na ktorom sa zúčastnili 
starší i mladší, deti, ženy i muži. Najmladší účastník mal necelé 
tri roky. Spoločne sme prešli túru z Cerovej k chate SNP na 
Rozbehoch. Po príchode k chate bolo pre všetkých 
zabezpečené občerstvenie a bohatý program pre deti. 
Prialo nám krásne počasie a tak sa nám ani nechcelo ísť domov. 
Všetkým sponzorom ďakujeme. Veľká vďaka patrí všetkým 

zúčastneným za príspevky, ktoré boli zaslané na detskú 
onkológiu. 
V decembri sme sa zapojili do výzvy – „Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok?“ Krabice naplnené drogériou, sladkosťami 
a rôznymi drobnosťami (2. foto str. 11) sme odniesli do DSS 
v Prievaloch. Potešili sme starenky a starčekov, ktorí sú aj 
z našej obce a sú odkázaní na pomoc v domove.  

Už teraz sa tešíme na budúci rok. Pripravujeme viac akcií, 
kurzy, výlety... Tešíme sa, že sa s Vami viacerými stretneme.         
 
Veľa zdravia do nového roku želá OZ Cerová Inak. 
                                                     Za združenie  Marta Kubová

 

Hrajkáreň v čase korony  
Máme za sebou zvláštny rok. 

Taký, aký sme ešte nezažili a asi si ani 
nevedeli predstaviť.  
Rok s pandémiou COVID -19.  

Do jari sme sa stretávali bez-
starostne či už v Hrajkárni, alebo 
vonku na sánkovačkách. Naše plány, 
ktoré pandémia na jar zrušila, sme 
mohli uskutočniť až v lete, po uvoľnení 
protipandemických opatrení. Konečne 
sa deti mohli spolu hrať a chodiť na 
výlety do prírody, čo sme naplno 
využili nielen s väčšími, ale aj s tými 
najmenšími deťúrencami, ktoré ešte 
nechodia do škôlky. Našu prvú 
spoločnú rodinnú exkurziu sme 
naplánovali do Bratislavy. Menšie deti 
navštívili ZOO a väčšie deti mali 
prehliadku Prírodovedného múzea. 
Nikomu z nás neprekážalo, že to bola 
taká netypická návšteva v rúškach. Aj 
keď bolo počasie najskôr upršané, popoludní už vyšlo slniečko, takže sme si výlet loďou po Dunaji všetci užívali. Počasie nám prialo 
aj na spoločnej rodinnej opekačke a stanovačke na Rozbehoch. Staršie deti potešilo najmä polnočné hľadanie pokladu v lese, 
zakončené pozorovaním hviezdnej nočnej oblohy. Zatiaľ poslednou akciou bolo púšťanie šarkanov spojené s ďalšími súťažami, ktoré 
pre deti pripravila naša veľmi šikovná pomocníčka - deviatačka Lívinka spolu so svojou kamarátkou - siedmačkou Bibi. Na záver hier 
boli deti ocenené medailami.  

Takže, máme na čo spomínať. Veríme, že neostane iba pri spomienkach a čoskoro nastane vhodný čas, keď si deti budú opäť 
užívať spoločne strávený čas využijúc pri tom aj nové športové a prírodovedné pomôcky, ktoré sme získali vďaka grantu Nadácie  
Volkswagen. Zatiaľ nás sledujte na FB, budeme vám posielať nejaké výzvy a včas vás informovať o našich pripravovaných  aktivitách.  

Všetkým spoluobčanom želáme v nadchádzajúcich vianočných sviatkoch okrem rodinnej pohody najmä veľa zdravia!!! 
                                                                                                                                     Za Hrajkáreň: Miriam Valášková a Jana Daniel  

 
Poľovnícke združenie 

Poľovníci po mnohých rokoch, keď mohli plne zabezpečovať 
úlohy na úseku poľovníctva a ochrany prírody, museli v tejto 
sezóne prispôsobiť svoju činnosť rôznym udalostiam. Na 
začiatku roka sme boli vyzvaní orgánmi ministerstva 
pôdohospodárstva zabezpečiť reguláciu stavu jelenej zveri 
odstrelom starších jeleníc, ktoré sa pohybujú v revíre samé bez 
mláďat. Množstvo jelenej zveri totiž spôsobuje škody na 
poľnohospodárskych a lesných plodinách. Dôsledky týchto 
opatrení sa budú dať vyhodnotiť až po niekoľkých poľovníckych 
sezónach. 

Ukončenie sezóny 2019/2020 sme zhodnotili na konci 
februára na výročnej členskej schôdzi. Prevažná časť činnosti 
bola zameraná na lov úžitkovej aj škodnej zveri. Ulovili sme 59 
kusov jelenej zveri, 44 kusov srnčej zveri, 60 kusov diviačej 
zveri, 12 kusov danielej a 17 kusov muflónej zveri. Zorganizovali 
sme 5 spoločných poľovačiek najmä na diviačiu a škodnú zver. 

 V spolupráci s kynologickou komisiou Obvodnej poľovníckej 
komory pre okresy Myjava a Senica sme usporiadali duričské 
skúšky psov, ktorí takto získali poľovnú upotrebiteľnosť. Skúšky 
úspešne absolvovalo 11 z 12 psov. Členovia poľovníckeho 
združenia odpracovali celkom 9 292 pracovných jednotiek – je 
tu zahrnutý lov zveri, kŕmenie zveri a tiež aj budovanie a údržba  
kŕmnych a poľovníckych zariadení.  

Pokračovali sme aj na budovaní objektu poľovníckeho domu. 
Veľmi dobrá je spolupráca s Roľníckym družstvom Cerová 
a Poľnohospodárskym družstvom Záhorie Jablonica, za pomoci 
ktorých zabezpečujeme krmivá pre zver.    

Činnosť PZ bola na jar roku 2020 zasiahnutá pandemickými 
opatreniami. Okrem toho sa vyskytuje na východnom Slovensku 
africký mor diviačej zveri, preto musíme mať na zreteli opatrenia 
veterinárnych orgánov. Našťastie, u nás ani v okolitých revíroch 
sa toto ochorenie nevyskytuje. 

Pre pandemické opatrenia sa v tomto roku nekonala ani 
výstava trofejí. Hodnotenie trofejí vykonala Komisia hodnotenia 
trofejí Obvodnej poľovníckej komory so sídlom v Senici vo 
viacerých lokalitách okresov Myjava a Senica a na základe 
týchto hodnotení bol spracovaný a vydaný Katalóg ulovených 
trofejí. 
Lov zveri v tomto roku prebieha vzhľadom na všetky opatrenia 
v plánovanom stave.  

Poľovnícke združenie sa prihlásilo k predaju zveriny akciou 
„predaj z dvora“, ktorú uskutočňuje v rámci platných 
veterinárnych opatrení. Môžu to využiť aj občania našej obce. 
Informácie k tomu môžu podať Ing. Štefan Peterka, Bohuslav 
Pavlík a Ing. Miroslav Masár. 
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JEDNOTA DÔCHODCOV 
Motto: „Mladosť sa živí snami, staroba spomienkami.“                                                    

Cerovská jednota dôchodcov má v súčasnosti 78 
členov. Je aktívna, čo sa týka podujatí pre našich 
seniorov. Vzhľadom na situáciu bolo v tomto roku 
podujatí menej a museli byť prispôsobené daným 
podmienkam. Aktivity sa konali najmä v prírode. 

Posúďte sami. Naším heslom je ,,Aktívny pohyb" – 
preto počas celého roka uskutočňujeme turistické 
vychádzky - Raková, Dúbrava - Čierny potok, VÚ 

Záhorie, Bor - Prievaly, okolie 
Rozbehov, Kopanice u Hrádelov 
a Strýčkov. Zbierali sme medvedí 
cesnak pri hrade, pripravili sme 
opekačky, vystúpili sme na vrch 
Tŕstie, varili sme guláš. V oblasti 
kultúry náš kalendárny rok začal 
nádejne, účasťou na VII. okresnom 
plese seniorov v Senici (12 členov), 
potom ,,Pochovávanie basy" v KD 
Cerová. Peknou akciou bol výlet 
vlakom do Tatier na ľadové sochy, 
výlet do Marianky a výlet do 
Zázrivej – navštívili sme Strečno, 
Terchovú, Oravský hrad, Rio de 
Klin - socha Krista kráľa na Grape 
s kaplnkou, Jánošíkove diery, Starú 
Bystricu, kde sa nachádza slo-
venský orloj (pozreli sme si aj jeho 
strojovňu). Tohto zájazdu sa 
zúčastnilo 18 členov. V rámci 
zaistenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia účastníkov sme si objednali  
vlastný autobus a ubytovali sa 
v chate Zázrivka vyhradenej len pre 

nás. Aktivity v oblasti ,,Zdravie" sme 
zamerali tradične - v lete sa usku-
točnili dva zájazdy na termálne 
kúpalisko do Vincovho lesa, v rámci 
rekondično - liečebných pobytov sa 
stihlo odrekreovať 18 seniorov. 
Oklieštený bol ,,Šport" - nakoľko sa 
okresné ani župné olympiády 
nekonali, zorganizovali sme si 
spoločensko - športové podujatie na 

Rozbehoch spolu so seniormi 
z Prieval a Bukovej.                                                                                                  
Z dôvodu pandémie sa nekonalo 
stretnutie dôchodcov pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším, ani 
vianočné posedenie pri kapustnici.  
Nekonala sa ani oslava ,,guľatín" 
našich členov - darčeky boli ôsmim 
jubilantom odovzdané osobne. 
Veľmi obmedzené bolo aj stre-
távanie sa v Klube dôchodcov.                    

Za podujatia, ktoré sa podarilo 
zorganizovať, ďakujeme obci a na-
ším sponzorom. Poďakovanie patrí 
aj predsedníčke pani Bronislave 
Petrášovej a výboru JD.                                                                                           

Vieme, že väčšine z nás chýbal 
osobný kontakt, úsmev, pohladenie 
našich blízkych - detí, vnúčeniec, 
ktoré nás nemohli pre izoláciu 
navštevovať.  

Preto buďme v týchto ťažkých 
časoch tolerantnejší, empatickejší a 
verme, že budúci rok bude lepší, že 
bude viac dôvodov na úsmev, že sa 
budeme viacej stretávať pri 
družných debatách.  

K tomu Vám všetkým prajeme 
pevné zdravie.                         
                          Jozefína Vávrová 

 
MÔŽEME SA SŤAŽOVAŤ, ŽE 
RUŽE MAJÚ TŔNE, ALEBO SA 
MOŽEME   RADOVAŤ,   ŽE  TŔNE 
               MAJÚ RUŽE.                                                                                                                                   

 

Futbalový klub Cerová 
Cerovský futbal v tomto roku zažil 

výrazné zmeny v podobe prerušenia 
súťaží, obmedzení, vykazovania mini-
málnej športovej činnosti, takmer bez 
akcií pre fanúšikov a verejnosť. 
Funkcionárom a našim podporovateľom 
tak zostalo viac času na zveľaďovanie, 
rekonštrukciu budovy a starostlivosť 
o ihrisko a areál.   

Dňa 25. januára sa konala tradičná 
výročná členská schôdza, v tomto roku 
volebná, so zvolením staronového 
vedenia klubu. Zúčastnení členovia 
a fanúšikovia si vypočuli správy o celko-
vej činnosti, vedení klubu, správy 
trénerov o stave a práci s jednotlivými 
mužstvami. Na výročnú schôdzu prijal 
pozvanie a zúčastnil sa jej aj predseda 
OBFZ Senica Ing. Miroslav Guček, ktorý 
nás informoval najmä o reorganizácii 
súťaží v nasledujúcich rokoch. 

Naše A-mužstvo začalo zimnú prípravu 
pod vedením trénera Romana Královiča 
prvým tréningom už v polovici januára 
tak, aby bolo čo najlepšie fyzicky 
nachystané na záchranu v súťaži. Muži 
sa totiž po jeseni nachádzali v spodnej 
časti tabuľky s minimálnym počtom 
bodov. Do mužstva na jarnú časť pribudli 
na hosťovanie dvaja hráči z Borského 
Jura: Denis Badáň a Martin Prokeš a zo 
zahraničia sa vrátil späť Marek Holič. 
Družstvo sa pripravovalo najmä na 

umelej tráve v Senici, striedavo trénovalo  
v telocvični školy a na ihrisku FK s veľmi 
dobrou účasťou hráčov. Prípravné 
zápasy sme odohrali na umelých 
trávnikoch v Senici, v Myjave a Plavec-
kom Štvrtku s bilanciou dve výhry, dve 
remízy a jedna prehra. Po roku sa naše A 
mužstvo na konci februára opäť 
zúčastnilo na sústredení v Starej Bystrici, 
kde absolvovalo niekoľko tréningov 
a prípravný zápas Cerová – Stará 
Bystrica s výsledkom 1:0. Pred začiatkom 
jarnej časti v súvislosti so šírením 
ochorenia koronavírusu boli všetky 
súťaže prerušené do odvolania a nako-

niec sa celá jarná časť neodohrala. OBFZ 
Senica nakoniec prijala umiestnenia 
a výsledky dosiahnuté v jesennej časti, 
čo znamenalo záchranu a pôsobenie 
v súťaži majstrovstiev oblasti i v ďalšom 
ročníku. Po uvoľnení koronavírusových 
obmedzení začiatkom júna klub začal 
s prípravou na nový ročník v domácich 
podmienkach. Mužstvo zostalo pohro-
made. Dotiahli sa realizácie prestupov 
Denisa Badáňa a Martina Prokeša a 
posilnenie o Zdenka Švejdu z Borského 
Jura. Bilancia prípravných zápasov 
počas leta bola takáto: Cerová – Bíňovce 
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5:1, Cerová – Smolenice 2:4, - Jabloňové 
3:3, Cerová - Brezová 4:2.  

  Nový ročník dostal nový model a 
namiesto jednej šestnásťčlennej ligy boli 
vytvorené dve skupiny po 10 mužstiev, 
ktoré sa majú rozdeliť na prvých 5 
mužstiev z každej skupiny o víťaza 
súťaže a spodných 5 mužstiev 
o zostupujúceho či zostupujúcich. Dostali 
sme sa do ťažkej A skupiny a hneď na 
začiatku sme doma narazili na silné 
Hlboké – prehra 2:6. Prvé víťazstvo sme 
zaznamenali v 3. kole 5:1 nad Popu-
dinskými Močidľanmi. V jesennej časti, 
ktorá bola nakoniec po 10. kole 
prerušená z dôvodu zhoršenia pan-
démie, je naša bilancia 9. miesto so 7 
bodmi za 2 výhry, 1 remízu a 6 prehier.  

Naše tri mládežnícke mužstvá mali 
v novom ročníku 2020/2021 striedavé 
výsledky. Mužstvo dorastu vo svojom 
druhom súťažnom ročníku, vedené 
trénermi Marekom a Jozefom Holičovými, 
zimuje na 7. mieste s 9 bodmi za 3 
víťazstvá a 6 prehier. Kategória žiakov, 
ktorú už niekoľko rokov vedie Dušan 
Kassay, má z našich mužstiev najlepšie 
výsledky a je s 15 bodmi na 4. mieste za 
5 výhier a 4 prehry. V tomto mužstve je 
pekne vidieť kvalitnú prácu trénerov 
prípravky a pokroky hráčov, keď noví 
hráči z prípravky dobre zapadli a priniesli 
do mužstva slušnú kvalitu. Mužstvo 
prípravky U11 vedené Petrom Chlupíkom 
má po jesennej časti ročníka 2020/2021 
celkovo 9 bodov za 3 výhry a 7 prehier a 
nachádza sa na 7. mieste.  
Tréningová činnosť našich mužstiev je 
momentálne prerušená a všetci očaká-
vame, aké opatrenia budú ďalej prijaté, či 
príde k uvoľneniu a bude možné v jarnej 
časti dohrať súťaže.  

V rámci starostlivosti o budovu a areál 
ihriska sa koncom januára a vo februári 
uskutočnila kompletná rekonštrukcia 
v budove na ihrisku. Išlo o rekonštrukciu 
elektroinštalácie, sociálnych zariadení – 
nových rozvodov vody, spŕch, bojlerov, 
toaliet a výmenu starých poškodených 
okien za plastové. Opravy boli ukončené 
maľovaním vnútorných priestorov. Celá 

rekonštrukcia bola financovaná na 
základe projektu, ktorý klub v spolupráci 
s obcou ešte vlani predložil SFZ. Bol to 
projekt v rámci podpory rekonštrukcie, 
výstavby a dobudovania futbalovej 
infraštruktúry v rokoch 2019-2021, v kto-
rom nám SFZ a ObFZ Senica pridelili 
dotáciu 16 tis. €. Na pokrytie financovania 
celej rekonštrukcie však bolo potrebných 
vyše 37 tis., preto obec schválila do-
plnenie z vlastných financií.   

Počas prerušenia súťaže v jarnej 
časti sa výbor a členovia klubu mohli viac 
venovať starostlivosti a zveľaďovaniu 
ihriska aj celého areálu. Počas 
rekonštrukcie budovy boli osadené aj 
nové spodné konštrukcie na uchytenie 
sietí na bránach. V mesiacoch máj a jún 
bola vymaľovaná kabína rozhodcov, 
vchod do areálu štadióna a vchod do 
budovy, vymenené všetky dvere v inte-
riéri, natreté vchodové dvere a mreže, 
atypické dvere do klubovne a zábradlie 
okolo ihriska. Vymaľovali sa a moder-
nizovali aj kabíny, kde boli umiestnené 
ohrievače. Z kreditov, ktoré klub dostáva 
od SFZ, sme trávou podsiali hlavnú 
hraciu plochu i vedľajšiu tréningovú 
plochu nad hornou bránou. Odviezli sme 
staré železo a kovový šrot, ktorý sa 
nachádzal v areáli. Zorganizovali sme 
brigádu na zapieskovanie ihriska, ktorej 
sa zúčastnili takmer všetci hráči A 
mužstva. Na jar a hlavne cez leto sa naši  
hospodári starali o zavlažovanie a kose-
nie i odburinenie trávnika ihriska, aby 
bolo kvalitne upravené a nachystané na 

tréningy i zápasy, urobili menšie úpravy 
a opravy, ktoré boli potrebné. Začiatkom 
novembra sme uskutočnili zazimovaciu 
brigádu v kabínach, na ihrisku aj 
v priľahlom areáli.   

Popri športovej a hospodárskej 
činnosti sme sa venovali aj našim 
členom. V tomto roku sa dožili životných 
jubileí naši funkcionári: bývalý člen 
výboru FK a podporovateľ pán Vladimír 
Jánoš - 70 rokov a súčasní funkcionári - 
pokladník a hospodár klubu Miroslav 
Gurín - 60 rokov a podpredseda klubu 
Ing. Miroslav Masár - 50 rokov. Klub im aj 
prostredníctvom Cerovín pri tejto príle-
žitosti vyjadruje svoje poďakovanie.  

Z podujatí pre verejnosť sa podarilo 
zorganizovať iba tradičný zápas rodákov  
CEROVÁ - LIESKOVÉ 1:1 (2:4 na 11m) 
začiatkom júla. Mrzí nás, že z dôvodu 
obmedzení sme si tento rok nestihli 
pripomenúť 70. rokov od vzniku 
organizovaného futbalu v obci a usku-
točniť oslavu tohto výročia. Všetko 
pripravujeme tak, aby sme mohli oslavy 
zorganizovať v budúcom roku – ak to 
situácia dovolí.  

Činnosť FK Cerová je zabez-
pečovaná najmä z finančného príspevku 
obce Cerová, sponzorov, podporovateľov 
a členských príspevkov. Všetkým 
prispievateľom a podporovateľom preto 
chceme poďakovať a tiež želáme 
všetkým našim občanom všetko najlepšie 
v novom roku.                                                                                                        
 

Anton Veteška, predseda FK Cerová 
 

DHZ tak, ako všetky organizácie v obci pocítil 
epidemiologické opatrenia. Okrem priamej hasičskej 
činnosti – teda zásahov a nevyhnutných udalostí, bola 
činnosť takmer úplne zastavená. Zbor zasahoval pri 3 
výjazdoch, pri požiari rodinného domu v Bore, pri 
jednom planom poplachu a  odstraňovaní popadaných 
konárov na štátnej ceste do Prieval.   
    Naši členovia asistovali pri oboch kolách 
celoplošného testovania – hlavne pri dezinfekcii 
priestorov. Pomáhali aj v rámci prác na hrade (foto). 
V predvečer 1. mája postavili máj, tento raz bez účasti 
verejnosti. Po celý rok sa starali o hasičskú techniku. 
Úplný útlm zaznamenal hasičský šport. Nekonali sa 
tradičné súťaže ani prehliadky.  
    Aj keď sa spoločenskej a súťažnej hasičskej práci 
nedarilo, my, hasiči sme vždy optimisti a veríme, že sa 
všetko opäť dostane do „normálu“. K tomu všetkým 
želáme veľa síl a tiež príjemné prežitie vianočných  
sviatkov a veľa zdravia a úspechov v novom roku   
                                                             Stanislav Janák 

NAŠI HASIČI 
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NAŠA ŠKOLA 
Naša škola do marca 2020 fungovala ako mnoho rokov 

predtým. 30 detí navštevovalo materskú školy, kde sa o ne 
starali 3 učiteľky, 150 detí chodilo pravidelne do školy 
a vyučovalo ich 13 učiteľov. Niektorým deťom pri učení pomáhali 
dve asistentky učiteľa. Deti z 1.stupňa sa poobede hrali a učili 
v školskom klube.   

Mnohí žiaci úspešne reprezentovali našu školu v súťažiach. 
V Matematickej olympiáde sa okresného kola zúčastnili 
deviatačky Ema Chovancová a Elena Beňáková. Elenka sa 
zúčastnila aj okresného kola Olympiády slovenského jazyka,  
Emka Olympiády v anglickom jazyku. V Geografickej olympiáde 
v okrese získal 1. miesto Peter Chlupík, 1. miesto Klára Huttová, 
3. miesto Jakub Valášek a Ema Chovancová. V okresnej 
Dejepisnej olympiáde sa Peter Chlupík umiestnil na 1. mieste, 
Elena Beňáková na 2. mieste a 3. miesto získali Filip Hrebeň a 
Monika Michalicová. V recitačnej súťaži Šaliansky Maťko Jakub 
Valášek vyhral okresné kolo a v krajskom získal 2. miesto. V ob-
vodnom kole Hurbanovho pamätníka vyhrala Natália Zonová. 
Všetci víťazi mali postúpiť do vyšších kôl, ktoré sa, bohužiaľ, 
nekonali. 

Športovci chodili na športové súťaže, najväčší úspech 
zaznamenali chlapci Peter Chlupík, Adam Zubák a Jakub 
Valášek, keď ako družstvo vyhrali okresné aj krajské kolo a na 
celoslovenskom kole v Tatrách skončili na 4. mieste. Chlapci 
Peter Chlupík, Adam Zubák, Marcus Uhrínek, Jakub Vicen, 
Samuel Kassay získali 3. miesto v okresnom kole vo florbale. 
Dievčatá Vanessa Holičová, Klaudia Mikúšková, Marianna 
Hlavatá, Liliana a Sofia Mikulčíkové, Sabina Ščepková, Romana 
Ševčíková získali v basketbale v okrese 2. miesto. V streľbe zo 
vzduchovky v okrese reprezentovali Ondrej Pavlík, Filip Holič 
a Juraj Fiala, skončili na 5. mieste.  
Škola organizovala tradičné podujatia – Deň 1.-4., imatrikuláciu 
prvákov, karneval, ples rodičov, vystúpenie divadla Clipperton, 
Dni športu, lyžiarsky kurz, besedy s policajtom – kpt. Pavlom 
Kolárom. 

Pracovalo sa aj na úprave tried a okolia školy. V budove 
školy sa urobila rekonštrukcia elektroinštalácie, zmodernizovala 
sa školská kuchyňa, vymenili sa plynové kotly. Urobil sa nový 

náter podlahy v telocvični, osadili sme nové lavičky na školskom 
dvore. Na dvore pribudla interaktívna environmentálna pomôcka 
„Naša príroda“ (foto), ktorá informuje o zvieratách, vtákoch, 
rastlinách a stromoch v našom okolí. Obsahovo ju vytvorili 
niekoľkí členovia nášho rodičovského združenia a finančne 
podporila Nadácia Volkswagen. 

Takto to bolo do marca. 13. 3. 2020 život školy zastavila 
pandémia koronavírusu a úplný lockdown. Učitelia aj žiaci 
museli zostať doma a začalo sa dištančné vzdelávanie – na 
diaľku. Vyučovanie sa čiastočne obnovilo 1. 6., keď sa do školy 
vrátili žiaci 1. stupňa a 5. triedy. Bolo to na základe dobrovoľnosti 
a v našej škole bolo 93% detí. Od 22. júna sa vrátili aj žiaci 2. 
stupňa, dobrovoľne ich do školy prišlo 79%. Najťažšie to mali 
deviataci, ktorí do poslednej chvíle nevedeli, ako to bude 
s Testovaním 9 a s prijímacími skúškami na stredné školy. 
Nakoniec sa ani testovanie ani prijímačky nekonali. Deviatakov 
na stredné školy prijali na základe známok z predchádzajúcich 
ročníkov.   

Záver školského roka bol slávnostný, keď starosta odmenil 
nášho najúspešnejšieho deviataka Petra Chlupíka cenou 
starostu obce – na foto prvý sprava. Peter sa každý rok zapájal 
do vedomostných i športových súťaží a dosahoval v nich 
vynikajúce výsledky. Niekoľkokrát postúpil až do najvyššieho, 
celoslovenského kola - v geografickej i dejepisnej olympiáde 
a tiež v Pytagoriáde. Okrem neho sme mali ďalšie dve veľmi 
šikovné deviatačky Emu Chovancovú a Elenu Beňákovú – na 
fotografii vľavo. Aj ony často úspešne reprezentovali našu školu 
vo vedomostných súťažiach. Za to im pán riaditeľ odovzdal cenu 
riaditeľa školy.   

V novom školskom roku sme sa začali učiť s určitými 
obmedzeniami, s častou dezinfekciou, všetci v rúškach, bez 
stretávania sa cez prestávky na chodbách. No aj takéto 
vyučovanie skončilo pre žiakov 2. stupňa, keď od 26. októbra 
prešli opäť na dištančné vzdelávanie a vyučovacie hodiny sú 
online. Žiaci 1. stupňa navštevujú školu s upraveným rozvrhom.  

Všetci dúfame, že táto mimoriadna situácia čo najskôr skončí 
a škola bude fungovať ako po minulé roky. 
                                                                         Anna Michalicová

 
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.  

 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. 

 
 Slniečku patrí naše veľké ĎAKUJEME 

                                             Hedviga Tichá
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Na fotografiách – Škôlkari sa v hre „Na doktorov“ učia pomáhať a ošetrovať. Na 2. fotografii TABLO predškolákov.   

 
ZOPÁR ZAUJÍMAVOSTÍ ... 

  

Z každého rožku trošku 

• Možno ste si všimli 
niektoré zmeny v našom 
chotári. V niektorých našich 
potokoch sa po rokoch vďaka 
lepším zrážkam znova 
objavila voda.  

• Tento rok sa znova 
rozbehla činnosť na chate 
SNP v Rozbehoch. Klub 
slovenských turistov v Senici 
tu v sezóne ponúkal ubyto-
vanie pre takmer 40 osôb. 
Počas leta sa tu ubytovávali 

turisti zo širokého okolia.  

• V škole máme vynovenú telocvičňu – náter podlahy a nové 
koše. Pri altánku máme zaujímavú „drevohru“ (3. foto). 

• V našej obci žijú ľudia, ktorí majú zaujímavé koníčky. Jedným 
z nich je chalupár Jozef Krajčovič. Jeho domček na Potoku, 

ktorý patrí k najstarším rodinným domom v obci zachovaným v takmer pôvodnom štýle, sa nedá prehliadnuť. Vo dvore sú umiestnené 
jeho drevorezby, ktoré vytvára na základe svojich návrhov v dielničke pri dome. Príďte sa pozrieť, neobanujete (foto).  

• 20. decembra naši hasiči postavia vianočný stromček v obci.  
 

ROZHOVOR s ... 
ROZHOVOR s Rudolfom Pavlíkom, našim rodákom a futbalistom 

Rok 2020 mal byť v našej 
obci aj rokom športu, 
konkrétne futbalu. Futbalový 
klub pripravoval oslavu 70. 
výročia vzniku futbalového 
klubu – vtedy Telovýchovnej 
jednoty Cerová – Lieskové. 
Stretnutie sa síce nedalo 
uskutočniť, ale mnohí 
fanúšikovia, najmä tí starší, 
ktorí zažili zrodenie 
skutočného futbalu v našej 
obci, si určite spomenuli na 
mnohých cerovských nad-
šencov, funkcionárov a hrá-
čov, ktorí cerovskému futbalu 
robili a stále robia dobré 
meno. Medzi týchto hráčov 
nesporne patril a patrí náš 
rodák, futbalista Rudolf 
Pavlík. Práve jeho sme si 
v rubrike Rozhovor s ... tento 
rok vybrali. Na úvod ho krátko 
predstavíme.  
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Rudolf Pavlík sa narodil v roku 1962. Športu sa venoval odmalička. Futbalovú kariéru začal v SH Senica. Pôsobil vo viacerých 
mužstvách na Slovensku i v Čechách: Zbrojovka Brno (1982 – 1983), Dukla Praha (1983 – 1985), VTJ Tábor, DAC Dunajská Streda 
(1986 – 1992), Bohemians Praha (1992 – 1993, 1995), Viktoria Žižkov (1993 – 1994), Viktoria Plzeň (1994), SK Hradec Králové. 
V československej a českej lige odohral 295 zápasov, dal 45 gólov, najviac za Brno. Bol reprezentantom Československa – za 
A mužstvo odohral 1 zápas (1991), v olympijskom výbere 14, dal 1 gól, v reprezentácii do 21 rokov - U21 16 zápasov so 4 gólmi, 
zúčastnil sa Majstrovstiev Európy do 19 rokov v roku 1981. 8x štartoval v európskych pohároch (dal 2 góly). V zahraničí hrával za 
Austriu Viedeň, neskôr za menšie kluby. Hráčsku kariéru ukončil v drese Šamorína, ktorý sa stal aj jeho trvalým bydliskom. Pri 90. 
výročí vzniku futbalu v Senici bol zapísaný do Siene slávy.  

 

   
Na naše otázky nám odpovedal takto: 
Rudko, vieme o tebe, že so športom si 
začínal na našej základnej škole. 
Čomu si sa venoval, čo si mal 
najradšej? Bol to futbal?  
Určite to nebol futbal, bol to basketbal. 
Spomínam si, že som bol trikrát aj 
najlepší basketbalista roka. (1. foto str. 16 
- Rudo - kapitán s číslom 8). 

Ale bol si aj bežec ... 
Áno, dokonca som bol aj na nejakom 
krajskom behu. Robil som všetko. 
Najviac však dominoval práve basketbal. 
Spomínam si, že keď sme boli v roku 
1976 na Majstrovstvách Západosloven-
ského kraja a tam sme medzi veľkými 
školami obsadili 4. miesto, tak ma tam 
dokonca lanárili, aby som basketbal išiel 
trénovať a hrať.  

Ako si teda ty, najprv maskot a 
potom „majster“ cerovského basket-
balu, preskočil k futbalu?  

Basketbalisti, samozrejme, hrali aj 
futbal. Keď som mal 14 rokov, prišiel za 
mnou pán Jozef Procháska, býval vtedy 
v Cerovej a spýtal sa ma, či by som nešiel 
hrať za žiakov do Senice.  

Čiže, dostal si sa do Senice. Ale 
hrával si aj doma, za Cerovú?  
Pravdaže, pamätám si, že sme to ako 
žiaci Cerovej dávali súperom aj 16:0. 
V Senici som prešiel cez mládežnícke 
kategórie a ako 17-ročný som začal hrať 
v A-čku, teda za dospelých v Slovenskej 
národnej futbalovej lige, čo bola v tom 
čase najvyššia futbalová súťaž na území 
Slovenska. Neskôr prišla ponuka z Brna, 
zo Zbrojovky Brno – sem som prestúpil 
v roku 1982.  

V tom čase si hrával aj za česko-
slovenskú reprezentáciu.  

Áno, hrával som za všetky kategórie od 
17 až po 21 rokov a neskôr aj 
v olympijskej kvalifikácii a tiež aj v neo-
ficiálnych zápasoch československej 
reprezentácie a v jednom oficiálnom 
medzištátnom zápase s Nórskom.  

Keď spomínaš olympijskú 
kvalifikáciu (v 80. rokoch postihnutú aj 
politickou situáciou), nedá sa mi 
neopýtať sa na smolu v poslednom 
zápase kvalifikácie na OH 1988.  
Celá kvalifikácia išla dobre, bohužiaľ, 
posledný zápas, ktorý sme mali 
s Juhosláviou a mal rozhodnúť, či 
postúpime, nakoniec skončil 1 : 0 pre 
Juhoslovanov. A pritom stačilo aspoň 
remizovať.   

Je to teda jeden z tých zápasov, na 
ktoré nerád spomínaš.  
Nie celkom. Šport je šport, ide v ňom 
o veľa, ale nie o všetko. V živote sú 
dôležité iné hodnoty. Celý život si 
hovorím: Áno, mohlo to byť lepšie, ale 
človek to urobil tak, ako to urobil.  

Najviac rokov si pôsobil 
v Dunajskej Strede. Cítiš sa aj 
Dunajskostredčan? 

Vždy zostávam len chlapcom 
z Cerovej a som na to hrdý. Aj keď musím 
povedať, že som v Dunajskej prežil veľa 
dobrých rokov. S DAC-om som zažil aj 
najväčší úspech v jeho klubovej histórii, 
keď sme v roku 1987 zásluhou finálového 
úspechu nad Spartou Praha získali 
Československý pohár. V klube si našu 
generáciu veľmi vážia, veď to bola práve 
ona, ktorá klubu urobila dobré meno a 
zapísala ho medzi najlepších. 
Kedykoľvek sa na nich obrátim, vždy mi 
vyjdú v ústrety. A musím dodať, že 
kdekoľvek som bol, či v Čechách,  
Rakúsku alebo doma na Slovensku, vždy 
boli u mňa ľudia len dobrí alebo zlí, 
rozhodne sa inak nedelili.  

To s tebou plne súhlasíme. A 
tešíme sa, že si stále náš. Náš 
futbalový reprezentant. V súvislosti 
s reprezentáciou, čo znamenala 
v tvojej športovej kariére a živote?  
Reprezentácia bol jednoznačne môj 
najväčší športový úspech. Som hrdý aj na 
to, že si moju prácu všimli nielen 
fanúšikovia, ale aj odborníci, keď som sa 
v roku 1987 dostal do československej 
reprezentačnej JEDENÁSTKY ROKA – 
na 10. mieste. Myslím, že reprezentovať 
vlasť je určite najväčší úspech, alebo mal 
by byť jedným z najväčších úspechov 
každého športovca. Mimochodom, 
z Cerovej pochádza aj vynikajúci Robert 
Vittek, respektíve jeho otec. A to som sa 
ja dozvedel v Dunajskej Strede, že má 
takúto väzbu s Cerovou a on sa tu 

naopak dozvedel, že ja som Cerovčan. 
Vôbec sme to o sebe netušili. Veď ja som 
z Cerovej preč už od štrnástich.  

Ale dianie doma sleduješ? 
Samozrejme. Na Cerovú aj chodím, ak sa 
mi práca dovolí. Dokonca som 
v poslednom čase pomáhal v tréningu 
bratovmu synovi. Veľmi rád chodievam aj 
k staršiemu bratovi. A s láskou spomí-
nam na svojich rodičov, najmä na mamu. 
Je pre mňa vzorom starostlivosti a sily. 
Vždy sa o nás postarala, aj keď to nebolo 
ľahké. V tomto čase však bolo zložité 
stretávať sa s rodinou. Dúfam, že sa to 
zlepší.  

V to dúfame všetci. Spomínaš 
prácu. Súvisí s futbalom? 
Vôbec nie. Moja súčasná, vlastne už 
niekoľko desaťročí vykonávaná práca je 
úplne iná. Rozvážam opatrovateľky 
v Rakúsku, jazdím mesačne tisícky 
kilometrov. Hoci teraz cez „koronu“ som 
viac chodil.  

Ale s futbalom si úplne neskončil.  
To nie, hoci momentálne po operácii kĺbu 
som hlavne divák. Pred rokmi som 
dokonca robil aj trénera a musím 
povedať, že najviac ma bavila práca 
s deťmi. Videl som, ako postupujú, 
zlepšujú sa. V tom je úloha trénera. Ja 
osobne som rád, že som mohol 
trénovaním prispieť k formovaniu takých 
futbalistov ako napr. Ladislav Almási 
(reprezentant Slovenska) a ďalších.  

Takže máš, vlastne máme 
nasledovníkov. Ak budú, Rudko 
Pavlík, aspoň z polovice tak dobrí ako 
ty, slovenský futbal sa nestratí.  
 
Ďakujeme za rozhovor a pridávame 
citát z webu DAC: „Rudolf Pavlík bol 
futbalista par excellence. Stredopoliar 
s vynikajúcou kopacou technikou, ktorý 
rozbiehal väčšinu akcií nášho mužstva, 
tvoril hru a popritom strieľal góly. K tomu 
pohodový chlap. Proste typ hráča, akých 
majú tréneri aj fanúšikovia najradšej.“ 
Zhovárala sa Božena Malichová 

Karikatúra z dobovej tlače 1987 
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HISTORICKÉ OKIENKO 

V tohtoročnom Historickom okienku začíname sériu pod 
názvom OSUDY STARÝCH BUDOV. Budeme sa v nej venovať 
najstarším existujúcim i dávno zničeným a zbúraným budovám 
v našej obci. Chceme vám v nich predstaviť poznatky spojené 
ich osudom a porozprávať o tom, aký bol ich účel, komu slúžili a 
aký bol ich ďalší vývoj. 

Postupne vám predstavíme naše najstaršie budovy. 
V súvislosti s aktuálne najsledovanejšími projektami obnovy, 
ktoré realizuje naša obec v spolupráci s ministerstvom kultúry, 
začneme najzachovalejšou historickou budovou v našej 
obci. Tou je bez sporu lieskovský kaštieľ a k nemu priľahlý 
park, o ktorý v projekte Obnova parku v Cerovej – I. časť „Duch 
miesta sa vracia“ (2019), II. časť „Prvé kroky“ (2020), ide. Mnohí 
z vás sa o tento projekt zaujímate a možno o jeho zámere takto 
získate väčší prehľad.  

Treba však poznamenať, že sa budeme postupne venovať 
aj najstaršej stavbe v obci, ktorá dodnes existuje (hoci v časom 
poznamenanej podobe), teda hradu Korlátko, ktorého 
záchranný projekt existuje už niekoľko rokov a o ktorom 
v Cerovinách pravidelne informujeme. Postupne sa budeme 
venovať starému zámečku, sakrálnym pamiatkam i ďalším 
budovám a stavbám, ktoré pochádzajú z 18.- 20. storočia.  

Lieskovský kaštieľ pochádzajúci z konca 16., resp. začiatku 
17. storočia je najstaršou budovou, ktorá si uchovala svoju 
historickú podobu.  

Pôvodná štvorcová stavba s nárožnými vežami mala pivnicu, 
prízemie a jedno poschodie. K nej bola pripojená polygonálne 
uzavretá kaplnka. V čase výstavby bola typické renesančné 
sídlo. Jej prístavby i prestavby boli ovplyvnené jednotlivými 
umeleckými smermi. Na nádvorie sa vstupovalo veľkou bránou 
a bránkami pre peších po oboch stranách. Z dvoch strán bolo 
uzatvorené hospodárskymi budovami, kde boli byty pre 
služobníctvo, kuchyňa a komora, miestnosť pre koče a maštale 
pre kone a hospodárske zvieratá, od severovýchodnej a západ-
nej časti oddelené bránou a ohradnými múrmi. Nad jarkom vedľa 
kaštieľa bola „rajčura“ – ohrada pre kone. V urbároch sa 
spomína aj pivovar pod kaštieľom. Nad domom pre služobníctvo 
boli nádrže na vodu. Začiatkom 18. storočia za Labšianskych – 
Korlátskych bol kaštieľ prebudovaný v barokovom slohu.  

V podstate dnes zachovanú podobu získal klasicistickou 
úpravou v 1. polovici 19. storočia, keď ho vlastnil Pavol 
Motešický a jeho syn Štefan – upravovala sa najmä fasáda. 
Menšie úpravy vykonávali Windischgrácovci a posledný majiteľ 
Dr. Ravasz.  

Úpravami prešlo aj okolie kaštieľa. Prvý park tu vznikol už 
začiatkom 18. storočia. Majitelia v súlade s vtedajšou módou dali 
vybudovať od lesa v južnej časti (od Malých Karpát) otvorenú 
barokovú záhradu s priehľadmi do Záhorskej nížiny. 
V nasledujúcom storočí a prvých desaťročiach 20. storočia park 
nadobúdal ďalšie nové prvky zväčša romantického charakteru. 
Svahovitý terén bol využitý na vybudovanie vodných prvkov, 

ktoré doplnili záhradné stavby typické pre dobu baroka 
a klasicizmu.  
Jednou z nich bola umelá jaskyňa tzv. grotta (pustovňa) z 1. po-
lovice 18. storočia, pôvodne s malou stavbou v podobe 
zrúcaniny nad jaskyňou, ktorú najstarší Cerovčania spomínajú 
ako „chalúpku“. Múry boli obložené kamením. V jaskyni sa 
nachádzal vodný chrlič zdobený páskovou ornamentikou 
používanou v rokoch 1720 – 1740 napájaný zo studničky – 
nádrže pod sala terrenou (chrlič je tu aj v súčasnosti značne 
poškodený a od konca 20. rokov 20. storočia nefunkčný – foto 
1). Pod chrličom bola nádrž na vodu, ktorá sa zrejme odvádzala 
do jazera. Pravdepodobne v roku 1820 tu bola umiestnená 
kamenná doska s latinským textom a menami Motešických 
a Pongrácovcov – zrejme išlo o náhrobný kameň rodiny. 
Začiatkom minulého storočia stavba pustla a slúžila aj ako 
skladisko okien zo skleníkov a parenísk. Ďalším vodným prvkom 
z tejto doby je kamenný chrlič (foto 2) osadený do terasy pri sala 

terrene. Má podobu levej hlavy a voda, ktorá z neho vytekala do 
tzv. studničky, stekala drevenými žľabmi do nádrže nad grottou. 
Táto čiastočne zachovaná betónová nadrž bola v tom čase 
drevená. Pri nádrži boli osadené kamenné lavice. Výzdobu tvorili 
sochy a ozdobné kamenné prvky, z ktorých sa doteraz zachovali 
iba neusporiadané časti.  
Stavebne zaujímavá je tzv. „salaterňa“ - sala terrena - záhradná 
sála (foto na str. 4), pristavaná k severnej časti obvodového 
muriva v priestore, kde sa stretávajú všetky cestičky v parku. 
Štvorcová baroková stavba z polovice 18. storočia bola 
začiatkom 19. storočia prefasádovaná v empírovom štýle a 
sprístupnená zvonka kovovým schodiskom s dátumom 1828  
(dnes je súčasťou kaplnky). Neskôr bola zastrešená drevenou 
strieškou. Ako záhradná sála sa salaterňa používala ešte v 20. 
a 30. rokoch 20. storočia.  
V 18. storočí vybudovaná ľadovňa v hornej časti parku slúžila na 
uchovávanie potravín. Pri vstupe na nádvorie (priestor pod 
súčasnými schodmi) bola pivnica, pôvodne zahĺbená až 2,5 pod 
úroveň terénu. 

Počas úprav parku od 1. polovice 19. storočia a v 20. storočí  
tu boli vysadené exotické a vzácne stromy, živé ploty, vytvorená 
záhrada s okrasnými kvetmi, zeleninou i štepnicou, vystavané 
skleníky (existovali ešte v medzivojnovom období, posledné 
zvyšky boli odstránené pred parceláciu dolnej severozápadnej 
časti parku začiatkom 70. rokov 20. storočia), včelín, ihrisko, 
jazero, kolkáreň pod múrom (zo severnej strany v chodbe zo 
strihaných javorov)). Vo východnej časti parku bolo prírodné 
bludisko a most z brezového dreva. Južná časť parku plynule 
prechádzala do lesa a viedla ňou cesta na hrad.  
Jazero vybudované pravdepodobne už v 19. storočí slúžilo po 
úpravách ako prírodné kúpalisko (foto na str. 19).  

mapa z roku 1899  



19  Ceroviny 2020  www.obeccerova.sk 
Významným záhradným prvkom boli aj skleníky. 
V najväčšom (jeho výška vraj dosahovala až 5 m) 
ešte začiatkom 20. storočia rástli palmy, kamélie, 
citrónovníky a pomarančovníky, banánovníky, fikusy 
a vavríny. V jeho strede sa nachádzal salónik 
slúžiaci na posedenie. V menších skleníkoch 
pestovali najmä kvety, najmenší slúžil na šľachtenie 
ruží.  
Súčasťou úžitkovej záhrady boli záhony i pareniská 
„nimsbéty“ v severnom rohu parku a neskôr, 
pravdepodobne ešte pred rokom 1945 aj ovocný sad 
pozdĺž severozápadnej hranice parku. Steny 
kaštieľa od konca 19. storočia zdobil porast divého 
viniča (bol odstránený až po 2. svetovej vojne 
a z kaplnky ho odstránili až pri rekonštrukcii v roku 
1969). Pozdĺž prístupovej cesty od rezbársky veľmi 
bohato zdobenej tzv. Bielej brány od Cerovej 
(zrušenej v roku 1935) bola vysadená lipová alej. 
Vďaka záhradníkom bol park až do polovice 30. 
rokov 20. storočia pravidelne ošetrovaný.  

V roku 1948 kaštieľ a park prevzalo Ministerstvo 
poľnohospodárstva – v kaštieli zriadilo odborné školy. Park 
začiatkom 50. rokov prevzalo miestne JRD a v roku 1961 obec. 
Neskôr v rokoch 1966 – 67 bol v kaštieli detský domov. Budovy 
i park postupne schátrali, ich devastáciu dokončili v kaštieli 
prechodne ubytovaní obyvatelia z juhu Slovenska a zeme-
trasenie v roku 1967.  

Zmena nastala v ďalších rokoch, keď kaštieľ koncom roka 
1968 získala Katolícka charita v Bratislave. Sestry Sv. kríža, 
ktorým bol kaštieľ pridelený, zabezpečili jeho generálnu opravu 
i prestavbu priľahlých budov. Postupne opravili prízemie, 
kotolňu, pivnicu, práčovňu a rozvod elektriny a vody, v roku 1976 
bola dokončená fasáda kaštieľa. Pôvodné hospodárske budovy 
boli rozšírené o pozdĺžnu chodbu a nadstavené jedno podlažie 
s plechovou strechou. Navýšenie budovy však zakrylo výhľad od 
priestoru „pri stoličkách“, ktoré sa ešte v medzivojnových rokoch 
využívalo ako obľúbené miesto pre posedenia v prírode. V seve-
rovýchodnej časti nádvoria pribudla aj montovaná administra-
tívna budova. Sala terrena začala slúžiť ako márnica. Sestry sa 
venovali aj úprave interiérov, na poschodí už v roku 1971 
vytvorili priestrannú kaplnku - kostolík a začali obnovovať bývalú 
kaštieľsku kaplnku zo 17. storočia, ktorú v septembri  1981 
vysvätil biskup Július Gabriš. Na nádvorí vysadili okrasné kvety 
a kríky.  

V parku aj v druhej polovici 20. storočia pribudli niektoré 
prvky. Pôvodné však postupne schátrali, mnohé miestni 
obyvatelia rozobrali, ostali iba ich fragmenty. Ľadovňa bola 
zavezená odpadom. Ešte v 50. rokoch funkčné kúpalisko (aj keď 
už nie celkom v dobrom stave) kvôli nefunkčnosti vodného 
systému napájaného z prameňa nad kaštieľom vyschlo. 
Navezením zeminy pri sale terrene vznikla tanečná plocha – tzv. 
„kolo“, čo zmenilo ráz v tejto časti parku (už neexistuje). Od 
brány na nádvorie bolo vybudované široké betónové schodisko 
smerom k sala terrene. Boli odstránené mnohé pôvodné dreviny 

a vysadené iné, koncom 80. rokov úplne zaniklo stromoradie 
okolo kolkárne. Vyschli aj ornamenty tvorené buksusom.  

 
Zaujímavý je opis kaštieľa z 28. mája 1692 v súpise majetku 

patriaceho vnučke grófa Blažeja Aponiho – jedného z prvým 
majiteľov (staviteľov?) kaštieľa, grófke Márii Regine Czoborovej. 
(Zdroj: JANURA, Tomáš. Aponiovské rezidencie v Lieskovom, 
Jablonici, Malinove a Bratislave.) 

Vybrané a doplnené: Kaštieľ bol vzhľadom k vtedajšej 
situácii (turecké nebezpečenstvo i povstania) chránený. Do 
areálu kaštieľa sa vchádzalo po drevených schodoch k dreve-
nému padaciemu mostu, cez ktorý sa vchádzalo do drevenej 
vstupnej brány. Vpravo pri nej stál dom provizora (správcu) a 
dom pekára. Vľavo sa nachádzali drevené maštale a vozovňa. 
Kúsok od nich bol pivovar, postavený z pálených tehál. 
Priestranstvo medzi pivovarom a kaštieľom vypĺňala ovocná 
záhrada so studňou. Za vstupným portálom budovy bol pitvor, 
z neho sa po schodoch schádzalo do pivnice s kapacitou asi 200 
urien vína. Po ľavej strane pitvora boli dvere do izby a z nej do 
veľkej rohovej komory. V izbe bola maľovaná kachľová pec. 
V prízemí boli ďalšie miestnosti – ďalšia svetlica, južne od 
pitvora kuchyňa s pekárskou pecou a príručnou komorou. 
Odtiaľto sa prechádzalo do veľkej svetlice a z nej do svetlice 
účtovníka. Väčšina miestností mala okná zasklené malými 
olovenými tabuľkami s ochrannou mrežou. Z pitvora na prízemí 
sa cez dvere opatrené závorou a kovanou mrežou vychádzalo 
po drevených schodoch na prvé poschodie s „horným“ pitvorom 
s „talianskym komínom“. Po jeho ľavej strane sa prechádzalo do 
svetlice pod vežou, ľudovo nazývanou „lusthaus“ – letohrádok, 
besiedka. Z pitvora sa vstupovalo aj do ďalších svetlíc, dve 
z nich mali aj záchod. Povedľa nich sa prešlo do paloty so 
zelenou kachľovou pecou.                         

 
                                              Spracovala Božena Malichová 

 
Španielska chrípka – „španielka“ – u nás nazývaná aj španielska nád(t)cha.

V súvislosti so súčasnou chrípkovou epidémiou vyvolanou 
koronavírusom SARS-CoV-2 sa často hovorí o predchádzajúcich 
epidémiách. COVID – 19 sa prirovnáva ku španielskej chrípke 
spôsobenej vírusom chrípky A (H1N1), ktorá vypukla pred vyše sto 
rokmi v roku 1918 a trvala 2 roky.  

Vo svete sa od marca 1918 do marca 1920 podľa odhadov nakazilo 
zhruba 500 miliónov ľudí, čo bola viac ako štvrtina vtedajšej ľudskej 
populácie a zomrelo až 40 - 50 miliónov ľudí (štatistiky v roku 1927 
uvádzali 21,5 milióna, neskoršie až 40 mil.). Odhady sú však veľmi 
nepresné, nerozlišovalo sa medzi obeťami španielskej chrípky 
a bežnej chrípky. Navyše následkom vojny veľa ľudí trpelo podvýživou 
a už mierne zvýšená teplota ich dokázala usmrtiť. Na vyčíňanie 
epidémie nebol nik pripravený. Nákaza zabíjala aj mladých alebo veľmi 
starých ľudí, primárne však postihovala ľudí v produktívnom veku vo 
vekovej skupine 15 až 35-ročných. Až 99 percent všetkých úmrtí bolo 

podľa štatistík vo vekovej skupine do 65 rokov. Priebeh 
ochorenia bol veľmi rýchly, príznakmi boli bolesť hlavy, 
únava a suchý dráždivý kašeľ. Zomieralo sa hlavne na 
choroby spojené s pľúcami a dýchacími cestami, pacienti 
boli zasiahnutí horúčkami, krvácaním z nosa a zápalom 
pľúc a topili sa v ich vlastných tekutinou naplnených 
pľúcach.  

Za najpravdepodobnejšie miesto vzniku nákazy sa 
považujú Francúzsko (francúzski aj britskí vojaci), 
Spojené štáty americké a Čína. Predpokladá sa, že vírus 
následne v západných krajinách zmutoval a odtiaľ sa 
rozšíril do celého sveta.  

V Európe sa prvá vlna chrípky objavila v marci 1918. 
Hoci sa šírila rýchlo, priniesla málo obetí a po jari stíchla. 
Druhá vlna ochorenia však bola oveľa zákernejšia. Počas 
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leta sa vírus premenil a stal sa prudko nákazlivým. Úmrtnosť sa zvýšila 
až 10-násobne, pričom najviac obetí bolo počas októbra a novembra 
1918. (Zaujímavosťou je, že na chrípku v tomto čase ochorel aj Milan 
Rastislav Štefánik počas svojej misie do Vladivostoku, kde riešil odsun 
našich légií z Ruska – bol v Tokiu, kde chrípka práve vrcholila.) Tretia 
fáza prepukla v Austrálii v roku 1919 a odtiaľ sa vrátila do Európy a 
Ameriky. Úmrtnosť bola rovnako vysoká ako v druhej fáze, avšak 
vďaka skočeniu vojny a presunov osôb po svete nezasiahla toľko ľudí. 
Štvrtá a posledná vlna počas prvých mesiacov roku 1920.  

Chrípka sa omylom nazývala španielska, hoci táto krajina s ňou 
mala spoločné len to, že práve Španielsko ako nebojujúca krajina 
odhalilo nový typ chrípky a ako jediné zverejňovalo aj informácie s ňou 
spojené – napr. vydávalo týždenné aktualizácie vývoja tejto nákazy 
v krajine. Ostatné krajiny z vojenských taktických dôvodov takéto 
správy cenzurovali a to vyvolávalo dojem, že chrípka je naozaj len 
v Španielsku – teda odtiaľto musí pochádzať.  

Do Uhorska, teda aj k nám na Slovensko, sa španielska chrípka 
dostala až začiatkom leta 1918 a najviac životov si vyžiadala v priebe-
hu októbra a novembra počas druhej pandemickej vlny. Pokračovala 
aj v prvých mesiacoch roku 1919. Ďalšia vlna prišla koncom roku 1919. 
Podľa štatistiky chrípka celkove v Uhorsku zabila vyše 53-tisíc ľudí. 
Presnejšie údaje k úmrtnosti na území Slovenska však chýbajú. 

Prvý a najhorší výskyt v našej obci a okolitých obciach bol počas 
druhej vlny od októbra 1918. Matrika vedená v našej obci uvádza 
nasledovné údaje: v obci Korlátkő (Cerová – Lieskové) zomrelo 5 ľudí, 
v Šandorfe (Prievaloch) 11. Boli aj súvisiace úmrtia na horúčky a zápal 
pľúc – v Rozbehoch 5. Medzi príčinami úmrtia v roku 1918 v čase vojny 
a tesne po nej boli aj tuberkulóza – niekedy nazývaná aj suchá nemoc, 
týfus, dyzentéria, vodnatieľka a epilepsia. Táto vlna pokračovala aj 
v januári – marci 1919, v Cerovej boli zaznamenané 2 úmrtia, 
v Rozbehoch 1, v Šandorfe 5. Ďalšia vlna prišla v novembri a trvala do 
januára 1920. Najviac úmrtí bolo v priebehu decembra – u nás 1, 
v Šandorfe až 9, v Rozbehoch – 1 úmrtie. Chrípka u nás tak, ako vo 
svete, postihovala najmä deti a ľudí do 64 rokov. Je však možné, že u 
niektorých starých ľudí s prejavmi chrípky uvádzali zápisy ako dôvod 
úmrtia starobu, prípadne suchoty alebo zápal pľúc.  

Nárast chorých a vysoký počet obetí španielskej chrípky terajší 
odborníci pripisujú nielen ochoreniu, nedostatku lekárov a liekov, ale 
aj pochybeniam zdravotníckych inštitúcií, ktoré vtedy nevedeli presadiť 
všeobecné preventívne zásady. Už pred 100 rokmi však úrady v snahe 
zabrániť šíreniu ochorenia zatvárali školy a zakazovali spoločenské 
podujatia. Školy boli počas najhoršej vlny zatvorené aj v našej a su-
sedných obciach takmer 3 mesiace – záznam o zatvorení školy 
nájdeme aj v kronike školy v Rozbehoch, kde je zaznamenaný údaj, 
že počas španielky zomreli 3 deti. Kaviarne a reštaurácie ponechali 
otvorené, ale povinné bolo vetranie a dezinfekcia. Vydávali sa aj tzv. 

„Poučenia o chrípke“. (Ich dobovú podobu zachoval 
Slovenský národný archív, archívny fond Expozitúra 
verejného zdravotníctva a telesnej výchovy v Bratislave.) 
Uvádzalo sa v nich, že španielska chrípka okrem ťažkého 
zápalu pľúc vyvoláva aj zápaly nervov a mozgového 
tkaniva. Keďže už vtedy lekári vedeli, že sa šíri prevažne 
kýchaním, kašľom, ale aj pri rozprávaní a môže sa tiež 
šíriť aj rukami či prostredníctvom predmetov, na ktorých 
sa zachytili vírusové častice, odporúčali, aby nepľuli po 
zemi, pri kýchaní a kašli si pred ústa a nos dávali šatky. 
Chorým nariaďovali až do uzdravenia izoláciu a zdravým 
odporúčali, aby sa pri stretnutí nebozkávali, dokonca ani 
na ruku. Okrem toho, podobne ako dnes, lekári odporúčali 
pravidelné vetranie miestností, častejšie umývanie 
obytných priestorov a zvýšené dodržiavanie hygieny. 

Aj keď údaje z tejto epidémie sú deprimujúce, majú pre 
nás veľký význam. Našťastie, dnes sme v podstatne  inej 
situácii. Medicína pokročila, je známe, že sú pripravené 
dostupné vakcíny, čo by mohlo pomôcť zastaviť 
pandémiu.  
                                                             Božena Malichová 
ZDROJE: Matrika obce Cerová – Lieskové z rokov 1918 – 
1920, Slovenský národný archív, webové stránky 

    

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 
 

SENIOROM 
Je dlhoročnou tradíciou, že obec organizuje stretnutia seniorov a najstarších jubilantov obce a spoločne s nimi slávi ich životné 

jubileá. V tomto roku sa takéto stretnutia, žiaľ, uskutočniť nemohli. Starosta, pracovníci úradu a poslanci však na nich nezabudli 
a chcú všetkým jubilantom úprimne aspoň takouto formou zablahoželať a prisľúbiť im, že ak to situácia dovolí, stretnutia zorganizuje 
a bude všetkých včas informovať. Našich najstarších jubilantov – 80, 85, 90 a viac-ročných si obec v závere tohto roka uctí aj formou 
darčeka od starostu obce.  

 

VÍTAME MEDZI NAMI: Tereza Janáková, Michal Čerešník, Barbora Horváthová, Karolína Bugáňová, Bianka 

Harnúšeková, Júlia Skala, Viera Sukupčáková, Jakub Lipár, Tereza Gregorová, Sebastián Nerušil, Damián 
Benedikovič, Lily Kocúriková, Filip Petráš, Tomáš Morávek, Jerguš Krištúfek 

 
POVEDALI SI „áno“: Ivan Tomek a Vlasta Harušťáková, Martin Šiška a Hana Michalicová, Tomáš Karaffa a 

Kristína Fuknová, MUDr. Dušan Kuric a MUDr. Katarína Mihályová, Tomáš Vlček a Veronika Bulková  

 
OPUSTILI NÁS: Mária Ivanová (CHD), Hedviga Kašariková, Vladislav Gočál, Vladimír Gašpierik 

(DDS), Jozef Horňák (DDS), Milan Nemec, Anna Oravcová, Eva Pavlíková, Jozefa Stanková, Michal 
Ondrúš (DDS), Pavol Malý, Ľubomír Kostelný (DDS), Rudolf Tomek, Jozef Gurín 

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021 Vám želá Redakčná rada Cerovín: Božena 
Malichová, Anna Michalicová, Eva Hološková 


