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Mgr. Michaela Gogorová 
30 rokov, učiteľka v materskej škole, 
momentálne na materskej dovolenke

šéfredaktorka
 
Pracujem ako učiteľka v materskej škole v Hornej 
Vsi, no momentálne som na rodičovskej dovolen-
ke. V Čereňanoch bývam už siedmy rok - tu som 
si našla ďalšiu rodinu, manžela a narodili sa nám tu 
dve deti. Predtým som žila v Diviakoch nad Nit-
ricou, kde som sa odmalička zapájala do kultúrne-
ho života v obci, či už ako členka speváckeho zbo-
ru Šumienky, alebo folklórneho súboru Bukovec. 
Viedla som tam farské noviny aj kroniku obce.
Vyštudovala som Pedagogickú a sociálnu akadé-
miu v Turčianskych Tepliciach a moje ďalšie kro-
ky viedli na Katedru žurnalistiky Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku. Počas štúdia som pracovala  
v Rádiu Beta, prispievala do Hornonitrianskych 
novín, lektorovala na Bojnickom zámku a po 
skončení som krátko pracovala v Prievidzskej te-
levízii. Neskôr som dala prednosť rodine, a tým aj 
práci v materskej škole. Čereňany síce nie sú mo-
jou rodnou obcou, ale vďaka mojim dvom deťom 
a manželovi sa tu cítim ako doma. Preto som pri-
jala pozvanie stať sa členkou redakčnej rady a pri-
nášať ľuďom informácie o dianí v tejto dedinke.

Ing. Miroslava Obžerová
28 rokov, administratívna pracovníčka

redaktorka

Narodila som sa v Bojniciach a odmalička žijem  
v Čereňanoch. Po absolvovaní základnej ško-
ly som nastúpila na Združenú školu chemickú  
v Novákoch, kde som štúdium ukončila maturi-
tou. Po ročnej prestávke, počas ktorej som praxo-
vala v advokátskej kancelárii v Čereňanoch, som 
začala študovať na vysokej škole v Trenčíne, odbor 
ľudské zdroje a personálny manažment. Od febru-
ára 2015 pracujem na Obecnom úrade v Čereňa-
noch.
Mám rada prácu s ľuďmi, preto som sa rozhodla 
zapojiť sa do redakčnej rady, a tým prispieť k infor-
movanosti občanov o dianí v obci. Mojím prianím 
je, aby sa naša obec stala miestom, kam by sa ľudia 
radi vracali. Svoj voľný čas rada trávim v prírode, 
ktorú sa oplatí v okolí našej obce vidieť, no nepo-
hrdnem ani dobrým filmom či knihou.

Ľubica Valková
51 rokov, učiteľka, zástupkyňa riaditeľa

redaktorka
 
Od roku 2003 pracujem v materskej škole v Čere-
ňanoch, kam som nastúpila ako riaditeľka. V roku 
2007 spojením materskej školy so základnou ško-
lou vznikol  jeden právny subjekt, kde doteraz pra-
cujem vo funkcii zástupkyne riaditeľa pre mater-

Nová redakčná rada 
Čerenianskych novín

skú školu. Povolanie učiteľky vykonávam už 
31 rokov. Do Čerenian som sa presťahovala v roku 
1990.
Iniciatívne sa zapájam do organizovania aktivít  
a zaujímam sa o dianie v našej obci, aj preto som sa 
rozhodla pracovať ako poslankyňa a teraz tiež ako 
členka redakčnej rady. Pozdvihnutie povedomia  
o obci i životnej úrovne ma veľmi zaujíma, preto 
sa snažím podporovať dobré projekty a oživiť spo-
ločenský život v Čereňanoch, aby sa tu všetci oby-
vatelia cítili spokojne a bezpečne.

Mgr. Eva Jonisová
32 rokov, zdravotnícky laborant, 
verejný zdravotník – hygienik

redaktorka
 
Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu  
v Bratislave, odbor zdravotnícky laborant. Potom 
som pokračovala v štúdiu verejného zdravotníc-
tva na Trnavskej univerzite, Fakulte zdravotníctva 
a sociálnej práce v Trnave a momentálne končím 
druhé vysokoškolské štúdium v oblasti laboratór-
nych vyšetrovacích metód na Vysokej škole zdra-
votníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratisla-
ve. Pracovala som jednak v oblasti klinickej bio-
chémie, neskôr na Ústave súdneho lekárstva Le-
kárskej fakulty UK v Bratislave a na Regionálnom 
úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom 
v Bojniciach.
V Čereňanoch bývam od narodenia, žijú tu moji 
rodičia i súrodenci. Môj manžel je taktiež z Čere-
nian. Napriek tomu, že som žila mimo obce až 10 
rokov, vždy som sa rada vracala späť. Keďže som 
dostala možnosť zapojiť sa do diania v obci ako 
členka redakčnej rady, pokúsim sa ju čo najlepšie 
využiť.

Ing. Richard Masný, PhD. 
48 rokov, ekonóm, logistik

redaktor

Od februára 2015 pracujem ako prednosta Obec-
ného úradu Čereňany. V minulosti som bol pro-
fesionálnym vojakom 25 rokov. Zastával som vý-
lučne ekonomické, logistické a neskôr manažérske 
funkcie. Taktiež som 11 rokov pôsobil ako odbor-
ný asistent na Katedre logistiky Vojenskej akadé-
mie v Liptovskom Mikuláši.
V Čereňanoch bývam od roku 2004 - tu som sa po 
niekoľkých sťahovaniach a zmenách trvalého byd-
liska rozhodol usadiť. Považujem to za dobré roz-
hodnutie, pretože Čereňany sú pokojnou dedinou 
plnou dobrých ľudí, ochotných poradiť a pomô-
cť, čo som na začiatku aj využil a som za to tým-
to ľuďom vďačný. Čerenianske noviny považujem 
za krok, ktorý ma dostane opäť trošku bližšie k ľu-
ďom, s ktorými v obci žijem.

Ing. Zuzana Hudecová
37 rokov, správkyňa domu kultúry, 
domu smútku a knižnice

redaktorka

Narodila som sa v Banskej Bystrici a 27 rokov som 
žila spolu s mojou rodinou v Prievidzi. V obci Če-
reňany žijem necelých 10 rokov. Vyštudovala som 
Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Obchodnú 
fakultu. Po materskej dovolenke som sa zamestna-
la na miestnom obecnom úrade, kde pracujem od 
januára 2015. Ako členka redakčnej rady budem 
mať, okrem prinášania zaujímavých informácií, aj 
možnosť spoznať lepšie svojich spoluobčanov.

Ing. Monika Školnová 
33 rokov, projektantka, stavbárka

redaktorka

Môj Boh je Boh môjho srdca. Tak nejako môžem 
vyjadriť to, čo vo svojom živote  považujem za na-
jdôležitejšie. V práci si kreslím. Vo voľnom čase 
rada bicyklujem. Bola som na bicykli napríklad  
v Kyjeve. Mám veľa hudobných nástrojov, hrávam 
na nich najmä v kostole. Počas štúdia som bola ex-
ternou redaktorkou časopisu M Rosa. Dúfam, že 
sa mi podarí napísať niečo také, čo zaujme obyva-
teľov Čerenian.

Stalo sa v Čereňanoch niečo zaují-
mavé? Poznáte príbehy Čereňancov, 
o ktorých sa oplatí povedať ostat-
ným? S radosťou uvítame vaše ná-
mety a články! Posielajte ich na 
cerenianskenoviny@cerenany.sk.

PREdStAVUJEME SA
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Žena, ktorej patrí veľká vďaka a uznanie. To je 
pani Judita Kováčová, dnes už bývalá šéfredak-
torka Čerenianskych novín a učiteľka na Zá-
kladnej škole v Čereňanoch. A hoci hornonit-
riansky vietor nakoniec zavial rodáčku z Po-
hronského Ruskova do neďalekej obce, pri spo-
mienkach na Čereňany si nemožno nevšimnúť 
úprimný úsmev na jej tvári.

Pani Kováčovú som navštívila v jej útulnom byte 
v Zemianskych Kostoľanoch, kde neprestala tvoriť 
a prispieva do miestnych novín. Privítala ma milá, 
šarmantná dáma, ktorá síce vo februári oslávila 75 
rokov, no stále prekypuje energiou a pozitívnym 
myslením. Mnohí si ju pamätáme z čerenianskej 
základnej školy ako učiteľku a donedávna najmä 
ako šéfredaktorku našich novín. No čo o nej ešte 
vieme, čím sa môže pochváliť? Napríklad aj člán-
kami v Slovenke, Živote či Báječnej žene. Presne 
tak, v jej vnútri sa skrýva aktívna žena, preto som 
rozhovor s ňou zasadila do Medzinárodného dňa 
žien. Reč bude o životných krokoch, Čereňanoch i 
osobnom názore na oslavy MDŽ.

Čereňanci vás poznajú už dlhé roky, no aj tak 
mnohí nevedia, že vaša životná púť sa začína-
la bližšie k Hronu než rieke Nitra. Kam siaha-
jú vaše korene?

Je to tak, narodila som sa v Leviciach. Detstvo 
som však prežila v Pohronskom Ruskove, čo je 
naozaj dedinka ležiaca pri brehu Hrona, len pár 
kilometrov od maďarských hraníc. Tam som aj 
navštevovala základnú školu a v roku 1958 som 
ukončila štúdium na Strednej pedagogickej ško-
le v Leviciach. Vtedy sa to ešte volalo Stredná 
pedagogická škola pre vzdelanie učiteľov národ-
ných škôl.

takže ste sa už vtedy rozhodli pre profesiu uči-
teľky... Aké boli vaše pedagogické začiatky?

Od Hrona až po rieku Nitru
„do Čerenian som sa dostala po ceste vlastnej dcéry.“

Po skončení školy som začala učiť v dedinke Dol-
ný Pial, tam som strávila dva roky. Na mojom vô-
bec prvom pracovisku sme boli len tri učiteľky, no 
veľmi rada si na toto obdobie spomínam. Ľudia 
v dedine mali dobré srdcia a aj deti boli obzvlášť 
dobré a poslušné. Všetko, čo povedala pani uči-
teľka, sa plnilo.

A kam ste putovali ďalej?

Neskôr som bola z Dolného Pialu preložená do 
Bánova v okrese Nové Zámky. Práve tam som sa 
v roku 1962 spoznala so svojím prvým manželom, 
vtedy dôstojníkom Poláčkom. Narodila sa nám 
dcérka Renáta a s ňou som v Bánove prežila svoju 
prvú materskú dovolenku. Neskôr sme sa presťa-
hovali do Zemianskych Kostolian, kde sa nám na-
rodila druhá dcéra Evka. V miestnej škole som vy-
učovala od roku 1964 a mojimi žiakmi boli väčši-
nou prváci. Lenže pri nástupe do práce práve ne-
mali pre mňa voľné miesto, tak som učila aj roční-
ky 6. až 9. Čo je však zaujímavé, vtedy som mala 
iba 22 rokov a moji žiaci 15! Keď sa teraz stret-
neme, akosi ku mne „pristárli“. Vyzeráme ako ro-
vesníci, no sú to veľmi pekné stretnutia, mám ich 
rada. Potom sme s rodinou žili istú dobu v Rimav-
skej Sobote, kde sa nám narodila dcéra Monika.

to sú naozaj zaujímavé životné cestičky - od 
rieky Hron cez Nitru až po Rimavu. Nakoni-
ec vás však opäť privinula horná Nitra, tento-
raz v Čereňanoch...

(úsmev) Áno, do Čerenian som sa dostala, ob-
razne povedané, „po ceste svojej dcéry Evy“ 
v roku 1985 a žila som tu so svojím druhým 
manželom Miloškom. Začala som učiť na zá-
kladnej škole väčšinou prvákov a neskôr aj štvr-
tákov. Prežila som tu najdlhšie obdobie svojho 
života, vlastne až do dôchodku. 

V obci ste sa prejavovala ako aktívna žena. Čo 
o vás ešte nevieme?

V minulosti som bola členkou viacerých organi-
zácií, či už Zväzu žien, alebo Československého 
červeného kríža. Veľmi ma bavilo vytvárať rôz-
ne kvízy, zábavy, súťaže i organizovať výlety. Ne-
skôr som navštevovala Univerzitu tretieho veku 
na Univerzite Komenského v Bratislave so za-
meraním na lieky a jogu. Znamenalo to pre mňa 
istú možnosť sebarealizácie, no tiež mi to pomá-
halo preklenúť ťažké obdobie v živote. Štúdium 
pritom trvalo štyri roky, ukončila sme ho promó-
ciami a okrem získania teoretických vedomostí 
som spoznala množstvo nových ľudí, s ktorými 
som v kontakte dodnes.

Mrzí ma, že pôvodné oslavy MDŽ boli zruše-
né, veľmi sa mi páčili. Sú totiž ženy, ktoré sa z 
rôznych dôvodov nikdy nevydali alebo nema-
li deti. Ich nemá kto obdarovať, hoci sa sviatok 
týka aj ich. Kedysi bývali oslavy tohto ženského 
dňa všade, kde som učila, a boli aj viac prežíva-

né ľuďmi. Posedeli sme si, dostali malý darček, 
kvietok... Nebolo to len tak, veď tým sa vynikaj-
úco utužoval kolektív. Dnes som však nadobudla 
pocit, že sa tradícia obdarúvania žien vracia späť 
- na MDŽ som totiž videla veľa mužov s kvet-
mi. Zrejme si chcú uctiť svoju ženu, priateľku či 
mamu. A to je predsa také krásne!

Pani Kováčovej úprimne ďakujem za rozhovor, 
chvíle strávené v jej spoločnosti boli naozaj prí-
jemné. Verím, že všetci Čereňanci oceňujú jej 
úsilie na šéfredaktorskej stoličke a nová redakčná 
rada sa bude snažiť nadviazať na plody jej práce. 
Osobne ďakujem aj za tie chvíle, ktoré sme pre-
žili ako učiteľka - žiačka. Tak nech jej ešte dlhé 
roky slúži zdravie, lepí sa jej na päty len šťastie  
i dobrí ľudia a nech jej v duši zostáva taký život-
ný optimizmus, aký je tam dnes. 

Zhovárala sa Eva Jonisová
Foto: Nikola Boďová

MEdZINÁROdNÝ dEŇ ŽIEN 
V REtROSPEKtÍVE

Každý rok si 8. marca veľká časť sveta pri-
pomína Medzinárodný deň žien. V našich 
končinách je už oslava tohto sviatku akou-
si tradíciou, ktorej intenzita bola niekedy 
vyššia, inokedy zasa klesala. Jeho vznik si-
aha na prelom 19. a 20. storočia, práve do 
obdobia priemyselného rozmachu. Prvý-
krát sa MdŽ oslavovalo 28. februára 1909 
v Spojených štátoch amerických, pred-
chádzalo mu však viacero protestných po-
chodov, štrajkov a demonštrácií. Ženy po-
žadovali kratší pracovný čas, vyššie mzdy 
a volebné právo. Medzinárodný deň žien 
bol ustanovený 2. Medzinárodnou konfe-
renciou žien v roku 1910 v Kodani, kde sa 
rozhodlo, že sa 8. marec bude každoročne 
oslavovať ako deň boja žien za zrovnopráv-
nenie.  Nakoniec bol v roku 1975 uznaný 
Organizáciou spojených národov (OSN) 
ako medzinárodný sviatok.
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Vážení občania a priatelia,

dnes sa k Vám prihováram už ako staros-
ta Čerenian. Som nesmierne rád, že sa opäť  
s veľkou chuťou môžem pustiť do budovania na-
šej obce. Ten, kto vedie mesto či obec, musí mať  
víziu, a zároveň robiť všetko pre to, aby sa sta-
la skutočnosťou. Preto som už od vyhlásenia vý-
sledkov komunálnych volieb začal vyvíjať akti-
vity pre oživenie našej obce. Hlboko ocením kaž-
dú podporu i nápomocnú ruku od vás, obyva-
teľov Čerenian, lebo len spoločnými silami sa 
nám podarí dokázať oveľa viac. V prvom čísle 
vynovených novín vám predstavujem plánované 
projekty i investičné akcie v Čereňanoch.

V súčasnosti venujem časť svojej energie na posta-
venie ďalších bytových domov. Nechal som zhoto-
viť geometrické plány na výmenu pozemkov med-
zi Urbárskym pozemkovým spoločenstvom a ob-
cou Čereňany, aby sme mohli začať s realizáciou 
projektov na výstavbu nájomných bytov. Zo stra-
ny občanov je o ne záujem - doteraz sme prija-
li 19 žiadostí.
Po nastúpení do funkcie som opäť otvoril už dáv-
no vyhotovenú štúdiu „Námestie svornosti“, na 
ktorú chcem získať pre obec prostriedky z Európs-
kej únie. Keďže je vypracovaná profesionálne, sta-
čí ju dnes prispôsobiť súčasným podmienkam a re-
álnym želaniam obyvateľov. Súčasťou námestia by 
tak mohla byť tržnica, ihriská pre deti do 15 ro-
kov, športoviská aj pre starších. Taktiež by som 
chcel vrátiť pôvodný význam vybudovaniu rybní-
ka v centre obce, cez ktorý by pretekal existujúci 
potok. V zimnom období sa mohla takáto plocha 
využiť ako klzisko tak, ako si to pamätám ja i moji 
vrstovníci. V budúcom čísle Čerenianskych novín 
predstavím spomenutú štúdiu námestia, aby mali 
všetci možnosť o nej diskutovať. Treba predsa vy-
budovať len také námestie, ktoré si ľudia obľúbia a 
budú na ňom spoločne tráviť čas.
Obec má aj v úmysle rozšíriť miestnu komuniká-
ciu Farská, a to na základe iniciatívy občanov Mar-

Starať sa o obec je mojou 
prioritou aj záľubou
Prvá dotácia smeruje do materskej školy ou

tina Žišku a Jozefa Števicu. Tí sú ochotní prepustiť 
obci približne po 30 m2 zo svojich pozemkov. Tak 
bude možné rozšíriť cestu v jej najužšom bode, 
čím chceme zvýšiť dopravnú bezpečnosť motoris-
tov, cyklistov a chodcov.
Ďalším časovo blízkym plánom je dokončiť pro-
jekt schodiska pred kostolom sv. Márie Magdalé-
ny, teda vybudovať zábradlie. Napriek tomu, že vy-
súťažená suma 19 500,- eur bola na túto investič-
nú akciu prekročená, zábradlie v nej nefigurovalo. 
V projektovej dokumentácii, z ktorej celková vy-
súťažená suma vzišla, však zábradlie zahrnuté bolo. 
Realizácia projektu k 16. septembru 2014 tak vy-
šla obec na 25 540,98 eur + 3 203,41 eur za úpra-
vu priestranstva, teda spolu až 28 744,59 eur.
V spolupráci s pracovníkmi BOZP a zamestnan-
cami základnej školy bol vypracovaný dokument 
o havarijnom stave školy. Ten hovorí, že je pre deti 
nebezpečné, ak v každom ročnom období a akom-
koľvek počasí prechádzajú zo šatní do sociálnych 
zariadení cez nádvorie školy. Na základe tejto do-
kumentácie sme vyžiadali finančné prostriedky z 
odboru školstva Okresného úradu Trenčín v cel-
kovej sume 80 000,- eur. V týchto finančných pro-
striedkoch je zahrnuté podpílenie časti obvodo-
vých múrov z vnútornej strany a prístavba spojo-
vacej chodby medzi šatňami a sociálnymi zariade-
niami.
Na základe Výnosu Ministerstva financií SR č. 
26825/2005 – 441 sme už požiadali aj o dotáciu 
na rekonštrukciu hygienického zariadenie MŠ vo 
výške 12 200,- eur. Reagovali sme aj na výzvu Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a 
požiadali sme o rozšírenie kapacít materskej ško-
ly formou prístavby a podobne. Finančné prostri-
edky vo výške 100 000,- eur majú zabezpečiť vy-
budovanie prekrytia medzi obytnou časťou mater-
skej školy a hospodárskou časťou. Prekrytím toh-
to priestranstva by vznikla denná časť pre deti MŠ 
s jedálňou. V pôvodných priestoroch MŠ by bolo 
možné zvýšiť počet detí až o 20, keďže v týchto 
priestoroch by bola len oddychová časť.
Po prevzatí funkcie som zistil veľmi zlý stav čis-

tičky odpadových vôd pri bytových domoch. Za-
riadenie je v podstate nefunkčné, neslúži svojmu 
účelu, zapácha a je aj nebezpečné kvôli možnému 
pádu osôb z dôvodu prehnitých poklopov. Na zá-
klade tejto skutočnosti som pristúpil k financova-
niu rekonštrukcie jednej z ČOV, aby čistenie od-
padových vôd prebiehalo chemicky správne a na-
jmä ekologicky.

Najlepšia správa, aká mohla obci prísť na začiatku 
tohto roka, bol list o schválení dotácie pre mater-
skú školu v Čereňanoch. Ministerstvo životného 
prostredia SR (riadiaci orgán) vyčlenilo pre obec 
financie z Operačného programu životné prostre-
die, prioritná os č. 3 - ochrana ovzdušia, minima-
lizácia nepriaznivých zmeny klímy a Operačný cieľ 
3.2, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zme-
ny klímy, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov 
energie na základe paragrafu 14 z. Z. V maters-
kej škole sa tak vymenia zdroje energie na zákla-
de žiadosti obce. Schválený príspevok je až vo výš-
ke 219 295,68 eur, z toho 208 330,90 eur pred-
stavuje nenávratný finančný príspevok a približne 
10 990,- eur dofinancuje obec zo svojho rozpočtu.

Som veľmi rád a plný optimizmu z toho, že Če-
reňany vykročili do nového roku úspešne. Záro-
veň som presvedčený, že toto určite nie je posled-
ná dotácia. Pod mojím vedením aktívne reagujeme 
na všetky výzvy, ktoré jednotlivé ministerstvá vy-
pisujú či vyhlasujú. Takýmto štýlom sa bude pra-
covať ďalej.

S úctou,

Ján Mokrý
starosta obce Čereňany

Valné zhromaždenie členov Urbárskeho a pozem-
kového spoločenstva Čerenian dalo 21. marca ná-
mestiu obce zelenú. Za prítomnosti 62 % podi-
elnikov schválilo uznesenie o výmene pozemkov 

Výmena pozemkov medzi 
obcou a urbárom
Čerenianske námestie dostalo zelenú!

medzi Obcou Čereňany a UPS Čereňany. Väčši-
na podielnikov sa zhodla na tom, že dvojhektárový 
areál bývalého roľníckeho družstva vie obec využiť 
v prospech celej dediny. Tá má teraz vďaka ukážko-

vej vzájomnej spolupráci občanov a obecného úra-
du rozviazané ruky pre čerpanie financií z fondov 
Európskej únie. Chce sa ich pokúsiť získať na svoje 
vôbec prvé námestie, ktoré má v pláne vybudovať 
práve na pozemku za urbárskym domov. Ako pro-
tihodnotu dostali urbárnici 2,8 hektárový obecný 
podiel v priľahlých lesoch.
Myšlienka centrálnej zóny, akú majú mnohé obce 
na hornej Nitre, nie je v Čereňanoch novinkou. Si-
aha do roku 1995, kedy významný profesor a ar-
chitekt prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc. zo 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vy-
tvoril pre Čereňancov plán ich nového námestia 
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pod názvom Námestie svornosti. Iniciátorom jeho 
oživenia je starosta obce Ján Mokrý, ktorý zároveň 
stál pri jeho zrode: „Zo srdca ďakujem všetkým po-
dielnikom, ktorí sa nadchli pre myšlienku dôstoj-
ného centra našej obce. Ďakujem aj predsedovi ur-
báru Alojzovi Gočovi i právničke JUDr. Magdalé-
ne Gogorovej. Vynaložím čo najväčšie úsilie na to, 
aby Čereňany získali financie z eurofondov na svo-
je vôbec prvé námestie.“
Obec chce do plánovania centra zapojiť aj svo-
jich obyvateľov. Tí sa budú môcť vyjadriť, čo by 
na novom námestí uvítali s ohľadom na kultúrne 
a športové aktivity. Je pochopiteľné, že ich realizá-
cia bude závisieť od získania finančných prostried-
kov. Občania budú bližšie informovaní na verej-
nom zhromaždení i v najbližšom čísle Čerenian-
skych novín.

OcÚ Čereňany

Komunálne voľby 2014
Čereňanci si zvolili staronového starostu po takmer ôsmich rokoch
Mesiac november sa na Slovensku niesol v znamení komunálnych volieb, v ktorých si voliči vyberali starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev. Aj v Če-
reňanoch ľudia rozhodovali o tom, kto bude ďalšie štyri roky viesť a budovať našu obec. Dôveru vložili do rúk staronovému starostovi Jánovi Mokrému - ten 
sa vrátil na úrad po takmer ôsmich rokoch. Víťazstvo si odniesol so suverénnym počtom hlasov 516.
68,2 % volebná účasť v Čereňanoch hovorí o tom, že ľudia vnímali voľby ako šancu na zmenu. Patrili sme k obciam s o niečo vyššou priemernou účasťou, kto-
rá bola takmer 61 %. 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov 
a počtu získaných hlasov: 

Číslo voleb.obvodu Por.číslo Meno a priezvisko 
kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandi-
dáta navrhla alebo nezávislý kandidát 

Počet platných hlasov

1 1 Ľubomír Macek, Mgr. Nezávislý kandidát 470

1 2 Ľuboš Žiško, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie 437

1 3 Mária Vážanová Kresťanskodemokratické hnutie 349

1 4 Ján Hanus Slovenská národná strana 340

1 5 Jozef Bartoš Nezávislý kandidát 339

1 6 Ľubica Valková Nezávislý kandidát 314

1 7 Vladimír Debnár Smer – sociálna demokracia 302

1 8 Vladimír Kollár Slovenská národná strana 275

1 9 Ľubomír Proksch Smer – sociálna demokracia 275

Číslo kandidáta na hlasovacom lístku Počet platných hlasov

1. Jozef Bartoš 51

2. Ľubomír Macek, Mgr. 97

3. Ján Mokrý 516

4. Stanislav Sluka 286

5. Jozef Švorc 10

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce 
podľa poradia na hlasovacom lístku:
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Číslo voleb.obvodu Por.číslo Meno a priezvisko 
kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá 
kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

1 1 Ján Mokoš Smer – sociálna demokracia 274

1 2 Ľubica Bridová Smer – sociálna demokracia 240

1 3 Richard Masný, Ing. Phd. Slovenská národná strana 216

1 4 Stanislav Mešina Smer – sociálna demokracia 209

1 5 Ján Mališka Slovenská národná strana 207

1 6 Tatiana Boboková, Mgr. Slovenská národná strana 189

1 7 Tomáš Škarba Slovenská národná strana 158

1 8 Juraj Vritiel Slovenská národná strana 149

1 9 Zuzana Pastúchová Nezávislý kandidát 148

1 10 Marián Borko Sloboda a Solidarita 144

1 11 Miroslav Bobok Strana demokratického Slovenska 130

1 12 Jaroslav Slávik Slovenská národná strana 122

1 13 Rastislav Kobes Strana demokratického Slovenska 107

1 14 Vladimír Vrtiel Smer – sociálna demokracia 105

1 15 Božena Škarbová Strana demokratického Slovenska 89

1 16 Miroslav Vrtiel Smer – sociálna demokracia 87

1 17 Katarína Škarbová Strana demokratického Slovenska 45

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov 
a počtu získaných hlasov:

Podrobnejšie čísla o účasti na voľbách:
•   Počet volebných obvodov    1
•   Počet volebných okrskov    1
•   Počet okrskových komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 1
•   Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov   1431
•   Počet voličov, ktorým boli vydané obálky   977
•   Počet odovzdaných obálok    977

•   Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
    do obecného zastupiteľstva           954
•   Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť                         9
•   Počet zvolených poslancov                             9
•   Počet platných hlasovacích lístkov 
    odovzdaných  pre voľby starostu obce              9

Prevzatie funkcie aj zloženie sľubov

Zasadacia miestnosť Obecného úradu Čereňa-
ny sa 15. decembra 2014 stala miestom prebera-
nia funkcií a skladania sľubov. Bývalý starosta Sta-
nislav Sluka poďakoval poslancom aj zamestnan-
com úradu za ich prácu počas volebného obdo-
bia 2010 - 2014 a so všetkými sa rozlúčil. Násled-
ne odovzdala predsedníčka volebnej komisie Ing. 
Miroslava Obžerová osvedčenie o zvolení novému 
starostovi Jánovi Mokrému. Ten pred prítomnými 
zložil sľub a prevzal insígnie. Došlo k zaujímavej 
výmene, keďže  novozvolený starosta viedol obec 
od roku 1991 po 2007, a tak sa po ôsmich rokoch 
znovu vrátil na starostovskú stoličku. Po ňom zlo-
žili sľub aj poslanci obecného zastupiteľstva. Šies-
ti poslanci obhájili svoje posty z predchádzajúceho 
volebného obdobia - Mgr. Ľubomír Macek, Mgr. 
Ľuboš Žiško, Mária Vážanová, Ján Hanus, Jozef 
Bartoš a Vladimír Kollár. K novým poslaneckým 
tváram pribudli Ľubica Valková, Vladimír Debnár 
a Ľubomír Proksch.
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa kona-
lo už o pár minút a vzišlo z neho prvých 7 uzne-
sení. Starosta poveril poslanca Vladimíra Kollára 
zvolávať a viesť tieto zasadnutia, a zároveň ho vy-
menoval za zástupcu starostu obce. Ďalej sa zria-
dila obecná rada a volili sa jej členovia - Vladimír 
Kollár, Mgr. Ľubomír Žiško a Ľubomír Proksch. 
Starosta navrhol zriadiť obecnú radu práve preto, 
že sa s ním jej členovia budú stretávať aj pri riešení 
rôznych problémov v obci. Potom predniesol ná-
vrh na zriadenie komisií, predsedov a členov, kto-

ré aj boli odsúhlasené. Na záver vystúpil Ján Mok-
rý s príhovorom, v ktorom predstavil svoj program 
pre Čereňany, a nakoniec prebehla voľná diskusia. 

Miroslava Obžerová

Komisie:
Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda:
Ján Hanus
Členovia:
Mgr. Ľuboš Žiško
Mgr. Ľubomír Macek
Vladimír Kollár
Ľubica Valková
Mgr. Tatiana Boboková
Jaroslav Gogora
Ing. Richard Masný, PhD
Alena Matušková (zapisovateľ)
Komisia školstva, vzdelávania, kultúry 
a športu
Predseda:
Mgr. Ľubomír Macek
Členovia:
Mgr. Ľuboš Žiško
Ľubica Valková
Judita Žišková (zapisovateľ)
Komisia výstavby, územného plánu, pôdneho, 
lesného a vodného hospodárstva a dopravy
Predseda:
Jozef Bartoš
Členovia:
Mária Vážanová

Judita Žišková (zapisovateľ)
Komisia verejného poriadku, obchodu, služieb 
a podnikania
Predseda:
Vladimír Debnár
Členovia:
Ľubomír Proksch
Ľubica Valková
Judita Žišková (zapisovateľ)
Komisia vo veci ochrany verejného záujmu
Predseda:
Mgr. Ľuboš Žiško
Členovia:
Ľubomír Proksch
Vladimír Kollár
Judita Žišková (zapisovateľ)
Komisia inventarizačná, oceňovacia, vyraďova-
cia a škodová
Predseda:
Ľubica Valková
Členovia:
Ján Hanus
Ing. Richard Masný, PhD
Mgr. Renáta Žišková
Alena Matušková (zapisovateľ)
Komisia opatrovateľská a bytová
Predseda:
Mária Vážanová
Členovia:
Vladimír Debnár
Juraj Vrtiel
Mgr. Tatiana Boboková
Helena Vincúrová (zapisovateľ)
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Ako novozvolený starosta som ihneď začal zisťo-
vať stav vecí na čerenianskom úrade. Získal som 
presvedčenie, že ich správne fungovanie sa začí-
na už na obecnom úrade. Právom každého ob-
čana je byť pravdivo informovaný, preto pova-
žujem za veľmi dôležité, aby sa obec stala mo-
dernou a transparentnou. Ako teda vyzerali zá-
ležitosti na úrade po mojom vymenovaní?

Sľub starostu obce spolu som zložil 15. decemb-
ra 2014, pričom svoje sľuby zložili aj novozvole-
ní poslanci. Bol to čas predvianočný, no už vte-
dy som začal študovať preberací protokol od bý-
valého starostu. Zoznamoval som sa teda s mate-
riálmi a dokumentáciou, ktorá mi bola po prevza-
tí úradu odovzdaná. Už vtedy som zostal nemilo 
prekvapený, že niektorí zamestnanci nečerpali do-
volenku a mali aj 44 dní starej dovolenky. Sám bý-
valý starosta mal nevyčerpaných 24 riadnej dovo-
lenky, za čo mu bola vyplatená náhrada vo výške 2 
526,- eur. Dokonca, z toho bola časť dovolenky až 
z roku 2013.
Najdôležitejším zistením však bola výška neu-
hradených faktúr k 15. decembru. Išlo  sumu 
13 919,44 eur, ktorá vznikla počas bežného 
chodu obecného úradu a životu obce. Nie je teda 
pravda, ak niekto vyhlásil, že pri odovzdaní funk-
cie nebudú žiadne neuhradené faktúry.
Ďalším nemilým prekvapením bolo nájdenie 
veľkého množstva darovacích zmlúv, ktoré obča-
nia podpísali, a tým darovali pozemky pod cestu 
na Fančovú. Toto stálo nemalé finančné prostri-
edky za geometrické snímky, overovanie podpisov  
a vyžadovalo si veľa času na návštevy ľudí. Zále-
žitosť však nebola dotiahnutá dokonca - obec ne-
vyčlenila peniaze na zapísanie zmlúv do katastra. 

Neuhradené faktúry, nezákonné  
záväzné nariadenia aj sušenie dresov  
v obradnej miestnosti

Ak chceme dať veci do pori-
adku, musíme niektoré zmlu-
vy prerobiť a nechať overiť ge-
ometrické snímky. Hlavou som krútil aj nad ná-
jdenou zmluvou o predaji obecného pozemku  
o rozlohe približne 6 árov. Tá bola podpísaná v de-
cembri 2010 s tým, že prvých 500 eur kupujúci za-
platia pri podpise zmluvy. Dodnes obci nezaplati-
li ani cent. Predchádzajúce obecné zastupiteľstvo 
síce v roku 2007 rozhodlo pozemok nepredávať, 
v roku 2010 si to už rozmyslelo. Keďže však ne-
bol vyplatený, uznesenie muselo byť zrušené a do-
ručené majiteľom. Pozemok tak po piatich rokoch 
opäť patrí obci. 
Obec mala v platnosti 4 všeobecné záväzne 
nariadenia, ktoré boli napadnuté prokuráto-
rom za svoj nezákonný obsah. Všetky boli pre-
to v krátkom čase prepracované a uvedené do sú-
ladu so zákonom, a následne schválené na zasad-
nutí obecného zastupiteľstva. V štatúte obce boli 
taktiež v niektorých článkoch znenia, ktoré bolo 
nutné prepracovať. To sa aj stalo a poslanci zme-
ny odsúhlasili.
Bohužiaľ, vo veľmi zlom stave som prevzal techni-
ku úradu. Ide o kosačky, osobné motorové vozidlá 
a traktor, ktorý je od roku 2011 bez platnej STK, 
je vo veľmi zlom stave, a napriek tomu je stále po-
užívaný. Túto situáciu som bol nútený riešiť oka-
mžite, pretože už na jar potrebujeme techniku na 
údržbu obecných priestorov. Keďže oprava trakto-
ra by sa z finančného hľadiska neoplatila, poslanci 
ho rozhodli na zasadnutí 
(3. marca 2015) predať. 
Čo ma neustále udivovalo ešte pred komunálny-
mi voľbami, bol zastaraný stav zasadacej i obrad-
nej miestnosti obecného úradu, ako aj fakt, že sa 

v nich prali a sušili dresy, obrusy či iné odevy. Sto-
ličky, elektrické vedenia, koberce a vybavenie mali 
až 23 rokov, a tak aj vyzerali. Tieto priestory som 
preto nechal vymaľovať, elektrické rozvody a vede-
nia opraviť a urobiť novú podlahu. Dnes už môže-
me povedať, že sú obe miestnosti dôstojné, pôsobia 
moderne a reprezentačne, a tak sa nemusím cítiť 
nepríjemne pri pozývaní dôležitých návštev či ro-
kovaní so zástupcami organizácií a inštitúcií.
V súvislosti s tým som rozhodol o investícii vo 
výške 2 600,- eur na zriadenie práčovne v nevy-
užitých pivničných priestoroch materskej školy. 
Po jej zabehnutí plánujeme prať aj pre nevládnych 
a starších občanov výlučne za nevyhnutné nákla-
dy. Na to chcem zamestnať pracovníkov prostred-
níctvom aktivačných prác, ako je to praxou v iných 
mestách a dedinách. To si zatiaľ vyžaduje prípra-
vu a vypracovanie všetkých zákonných náležitosti.  
      

Ján Mokrý
starosta obce Čereňany

Čereňany síce patria k menším obciam, no ich 
obyvatelia sa nijako neodlišujú od ostatnej popu-
lácie Slovenska. Veľké množstvo mladších či star-
ších občanov bežne využíva informačné a komuni-
kačné technológie, preto je nevyhnutné prispôso-

Stávame sa transparentnou obcou
biť ich potrebám aj obecný úrad.
Prvé viditeľné zmeny nastali už v januári 2015, 
kedy bola rozšírená výpočtová technika, prida-
né e-mailové adresy a Čereňany sa zapojili do 
projektu transparentná obec. Dnes už každý ad-
ministratívny zamestnanec úradu má svoju e-mai-
lovú adresu, aby si mohli občania priamo žiadať 
informácie a materiály z oblasti, ktorú majú za-
mestnanci na starosti. 
Nové e-mailové adresy:
matrika@cerenany.sk - informácie ohľadom evi-
dencie obyvateľov, sociálnych vecí a všetkých ma-
tričných údajov.
daneapoplatky@cerenany.sk - sem môžete zasielať 
alebo požadovať informácie ohľadom daní a po-
platkov, životného prostredia (výrub drevín, malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia), žiadosti 

o stavebné povolenia stavieb vyžadujúcich si sta-
vebné povolenie, drobných stavieb a ohlásenia sta-
vebných úprav.
ekonomicke@cerenany.sk - tu môžete získať infor-
mácie týkajúce sa ekonomických a účtovných zále-
žitostiach obecného úradu.
webmaster@cerenany.sk - administrátorovi webs-
tránky www.cerenany.sk môžete posielať podnety 
a návrhy k jej obsahu.
starosta@cerenany.sk  - v neposlednom rade je ko-
nečne aktívna e-mailová adresa samotného staros-
tu obce. Sem môžete zasielať svoje podnety a návr-
hy týkajúce sa chodu Čerenian.

OcÚ Čereňany
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V prvej polovici roku 2015 sa obyvatelia Čerenian môžu tešiť na tieto kul-
túrne podujatia.

Veľkonočná tanečná zábava v nedeľu 5. apríla 2015 o 20.00 hodine v kul-
túrnom dome, kde do tanca bude hrať hudobná skupina Progres. Vstupné na 
toto podujatie bude 15,- €. V cene bude zahrnuté víno, veľkonočné občerst-
venie a hudba. Stoly budú zlosovateľné a každý z účastníkov bude ovenčený 
veľkonočnou symbolikou.

30. apríla je na pláne tradičné stavanie mája s vystúpením FS Jánošík z Par-
tizánskeho.

V piatok 1. mája vystúpi v priestoroch Reštaurácie Afrodita o 15.00 hodine 
30-členná detská dychová hudba Hradišťanka a mažoretky Akord. Pre každé-
ho účastníka bude pripravený prípitok na privítanie.

Kalendár kultúrnych podujatí
Na 10. mája 2015 sa môžu tešiť mamičky. Uskutočníme spoločenské podu-
jatie ku dňu matiek v kultúrnom dome.

Sobota 27. júna bude patriť 0-tému ročníku súťaže vo varení gulášov. Pres-
né informácie budú oznámené na vývesných tabuliach, ale už dnes vieme, že 
guláš bude hovädzí, bravčový, baraní, držkový a poľovnícky. Guláš budú variť 
partie „gulášmajstrov“ a komisia vytvorená z občanov bude ich chuť hodnotiť. 
Porcia gulášu sa bude podávať s chlebom za symbolických 0,50 €. Počas súťa-
že budú vystupovať 2 – 3 hudobné skupiny, ktoré sú známe z televízie Šláger.

O ďalších kultúrnych akciách sa dozviete v nasledujúcom čísle obecných no-
vín aj na obecnej stránke.

Kedysi magickým rituálom, dnes cirkevným 
sviatkom, no s pretrvávajúcimi staroverskými 
zvyklosťami. Veľkú noc si stále spájame s oblie-
vačkou, šibačkou i kraslicami. Často počúvame, 
ako sa tradície postupne vytrácajú z našich ži-
votov, no pritom krasličiarov nachádzame snáď 
v každej druhej dedine. A Čereňany nie sú vý-
nimkou.

Krasličiarka Viera Belianska 
drží veľkonočné zvyky nad vodou

Pani Viera Belianska je jednou z tých, ktoré u nás 
držia obyčaje nad vodou. Kraslice zdobí od svo-
jich ôsmich rokov! „Už odmalička som rada kres-
lila a maľovala. Chodila som na umeleckú školu do 
Novák, kde ma pani učiteľka priviedla k tejto zá-
ľube,“ hovorí s láskou k tomuto výnimočnému 
veľkonočnému zvyku. Z folklóru vieme, že vajíč-
ko bolo vždy symbolom jari, nového života a plod-
nosti. Ozdobám na krasliciach sa často pripisovala 
magická moc a dievčatá nimi odmeňovali mláden-
cov, ktorí ich na Veľkonočný pondelok prišli obli-
ať alebo vyšibať. Dnes je tento milý zvyk už ojedi-
nelý - v súčasnosti chlapci uprednostňujú za šibač-
ku skôr sladkosti a peniaze. Hoci je toto pani Vie-
re dobre známe, nijako ju to neodrádza. Svojmu 
koníčku sa dnes venuje na materskej dovolenke. 
„Väčšinou maľujem po večeroch a nociach, no ne-
beriem to ako prácu, ale ako záľubu. Je to môj od-
dych,“ usmieva sa. „Pri tejto práci treba veľa trpez-
livosti, ale mňa to baví,“ hovorí a prináša si náradie 
na zdobenie kraslíc - vŕtačku, stojan, sviečku, vos-
kové pastely a, samozrejme, vajíčka. Používa slepa-
čie a aktuálne aj husacie, keďže husi začala nedáv-
no chovať práve kvôli vajíčkam - veľké kraslice vy-
zerajú neobyčajne.

A ako taká kraslica vlastne vzniká? Pani Belian-
ska najskôr vajíčko okúpe v chlórovej vode kvô-
li dezinfekcii, a potom je už pripravené na zdobe-
nie. Najradšej používa techniku voskom a madei-
ru, teda techniku vyrezávaním.  Pomocou rôznych 
nadstavcov malej vŕtačky si vytvára dierky, ktoré 
už len ostáva ozdobiť voskom. Kedysi robila aj vy-
škrabávané kraslice, ale napokon zostala verná kla-
sike - vosku a madeire. Vzory si vymýšľa sama po-
čas samotného zdobenia, no podľa vlastných slov 
nikdy nevytvorila dve úplne rovnaké vajíčka. 

Na otázku, či svoje kraslice dáva kúpačom, odpo-
vedá s úsmevom: „Áno, dávam, ale len veľkým. Tí 
menší majú stále radšej čokoládové.“ Jej ruky pracu-
jú rýchlo a za pár minút sa pred mojimi očami stá-
va z obyčajného vajíčka neobyčajná kraslica. Také-
to vajíčka už v súčasnosti takmer stratili svoje po-
slanie byť odmenou pre šibačov či kúpačov a sta-
li sa len akousi dekoráciou počas Veľkej noci. Na-
priek tomu sú stále skutočne hodnotnými umelec-
kými predmetmi, ktoré skrášľujú naše veľkonočné 
stoly. Veď posúďte sami.

Michaela Gogorová
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Tohtoročné fašiangy sa niesli v znamení zabíjač-
kových špecialít, sladkých maškŕt, folklóru i šlá-
grovej hudby. Veď nie nadarmo je to sviatok bu-
jarej zábavy a bohatej hostiny, po ktorej nasleduje 
40-dňový pôst. 14. február tak Čereňanmi  rozvo-
niavala domáca zabíjačková kaša, pečené klobás-
ky a jaternice, tlačenka či pečené mäso, za kto-
rých prípravu sa treba poďakovať pánom Mariá-
novi Filovi a Františkovi Cifríkovi. Do dobrej ná-
lady hral FS Hájiček z Chrenovca-Brusna a „cuk-
rovejšie typy“ si pochutnali na šamrónoch a paríž-
skych rožkoch od šikovnej pani cukrárky Rusko-
vej z Hornej Vsi. Večer už patril hudobnej sku-
pine DUO SONET, známej z TV Šláger. Z kul-
túrneho domu odchádzali Čereňanci dobre vy-
tancovaní i občerstvení dobrotami od Café Len-
ky. Nech takéto družné fašiangy bývajú každý rok!

Zuzana Hudecová

Fašiangy - posledný deň zábav pred pôstom

Uvítanie detí do života - slávnosť, ktorá sa v Čere-
ňanoch obnovila po niekoľkých rokoch! Zo stra-
ny obce je to prejav úcty a vďaky rodičom za to, 
že priviedli na svet nový život. Veď aj ten najmenší 
človiečik sa stal občanom našej obce. Je to síce len 
jedna kvapka, ale nezabúdajme, že aj oceán sa skla-
dá práve z tých kvapôčiek vody.

Obradná sieň obecného úradu sa 20. februára za-
plnila deťmi do troch rokoch. Bolo milé sledovať, 
ako ich zaujímalo všetko navôkol a pobehujúc po 
obecnom úrade zamestnávali svojich rodičov. Boli 
to deti narodené v rokoch 2013 a 2014.
Po príhovore a privítaní detí starostom Jánom 
Mokrým odznelo krátke kultúrne vystúpenie detí 
zo základnej školy a jedného detského hosťa zo za-

Čereňany opäť vítajú deti do života

Veľký detský karneval - Mačací bál bol udalosťou, 
na ktorú sa tešili všetky malé deti. 13. februára sa 
zamestnanci  materskej školy zmenili na rozpráv-
kové bytosti. Medzi nimi nechýbal ani kocúr v čiž-
mách, ktorý deti po celý čas na karnevale zabá-
val. Na úvod si s ním deti zatancovali tzv. mača-
cí tanec, a potom sa spolu voľne zabávali po zvy-
šok karnevalu. Každé dieťa z materskej školy si od-
nieslo nejakú hračku, zakúpenú z fondu ZRPŠ, a 
okrem toho si všetky pochutili na výbornej pizze, 
sladučkých tortách, ktoré im darovala pani Zelení-
ková a pán T. Škarba. Ten im podaroval aj sladké 
balíčky. Nápoje pre deti dal náš stály sponzor pán 
Filo. Deti sa, samozrejme, tešili z bohatej tombo-
ly, do ktorej okrem rodičov našich detí prispeli aj 
sponzori - Café Lenka (rodina Boboková) Kaštieľ 

Úžasný karneval pre najmenších

hraničia. Na záver si všetci pripili, samozrejme, 
len detským šampanským, aby si mohli pripiť aj 
tí najmenší.

Ľubica Valková

Afrodita (Marián Filo), pán starosta Ján Mokrý  
a Ľubica Valková (zástupkyňa pre MŠ). Deti si po-
tom s kocúrikom a mačičkami zatancovali cukrí-
kový tanec a balónový tanec. Myšlienkou tancov 
bolo, že si z nich odniesli  balóniky a cukríky. Po 
krásnom zážitku odchádzali domov šťastné, spo-
kojné a plné nových zážitkov. Ďakujem preto celé-
mu kolektívu materskej školy za nádhernú výzdo-
bu a dokonale premyslenú organizáciu karnevalu a 
pani G. Drobcovej za profesionálne moderovanie 
celého karnevalu. Taktiež ďakujem rodičom detí 
za bohatú účasť na karnevale a za zhotovenie ma-
siek pre deti. Boli nádherné! Veríme, že sa o rok 
stretneme na karnevale znova!

Ľubica Valková
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Pozitívny vzťah k čítaniu a knihám treba v deťoch 
vychovávať už odmalička. Preto sme si v rámci vý-
chovno-vzdelávacej činnosti v MŠ pripomenuli 
Marec - mesiac knihy. Spolu s deťmi sme navštívi-
li obecnú knižnicu, aby sa zoznámili s jej priestor-
mi. Tu sa naši najmenší dozvedeli, že knihy sa dajú 
nielen kúpiť, ale aj požičať. Pani knihovníčka im 
vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá 
a ako treba s knihami zaobchádzať. Deti boli zve-
davé na to, čo sa v knižnici ukrýva. Veríme, že aj 
takýmto spôsobom si skoro vytvoria kladný vzťah 
ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

Ľubica Valková

Vytvorme v deťoch dobrý vzťah ku knihám! 

115 družstiev z Poľska, Českej republiky a Slovenska sa v tomto školskom 
roku zapojilo do tvorivej programátorskej súťaže Creative Baltie 2014. Úlo-
hou žiakov bolo vytvoriť v programe Baltík projekt na ľubovoľnú tému. Po 
absolvovaní školského kola nasledovalo kolo národné. Z toho v jednotlivých 
kategóriách postúpili najlepšie práce do medzinárodného finále, ktoré sa ko-
nalo posledný novembrový víkend na pôde Fakulty informačných technoló-

CREAtIVE BALtIE 2014 medzinárodné kolo v Brne

gií VÚT v Brne. Čereniansku školu reprezentovala Claudia Masárová, ktorá 
do tohto finále postúpila z 2. miesta v národnom kole. Vo finále bolo úlohou 
všetkých súťažiacich odprezentovať svoj projekt pred odbornou porotou. Tá 
potom rozhodla o celkových výsledkoch. Claudia obsadila vo svojej kategórii 
veľmi pekné 6. miesto. Srdečne blahoželáme!

OKtÓBER – dECEMBER 2014
Narodení: Zomrelí: Manželstvo uzavreli: 

Dominka Sluková Elemír Kollár Božena Mikulová – Miroslav Pavlák

Sofia Šimková Štefan Foltan Michaela Mešinová – Dominik Vidiečan

Koloman Sluka

Mária Ďurečeková

Mária Kollárová

Anna Sluková

Pavel Cifrík

Cecília Mikulová

Peter Moravec

Anna Debnárová

Jubilanti:

Rudolf Petriska

Martin Šoltés

Ján Švajlenka

Helena Košianová

Darina Bajanová

Alžbeta Sluková

Anna Žišková

Jozef Vrtiel

Ján Ševčík

Mária Mešinová

Mária Mikulová

Mária Barnáková
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JANUÁR – MAREC 2015
Narodení: Zomrelí: Manželstvo uzavreli: 

Viktória Víteková Jozef Cmarko Peter Kusý – Zuzana Szücsová

Matej Mikle Pavlína Pustajová

Anna Komžíková

Anna Janásová

Anton Iliaš

Anton Mihálik

Jubilanti:

Viera Mikulová Elena Fereje

Ivan Mihálik Mária Lieskovcocá

Daniel Goča Milan Mešina

Helena Vážanová Mária Švajlenková

Július Mlátko

Miloš Ďurkovič Anna Vážanová

Božena Mikulová Irena Vážanová

Mária Ďurďáková

Alžbeta Šimová

Ľubica Cifríková

František Vrtiel

Peter Drobec

Občianske zduženie TATRY podalo 22. apríla 
2014 sedemnásť trestných oznámení na neznáme-
ho páchateľa na Krajskú prokuratúru v Trenčíne. 
Išlo o nepovolené nakladanie s odpadom na po-
zemkoch právnických a fyzických osôb.
Z hľadiska miestnej príslušnosti bol všetok spisový 
materiál doručený na Obvodné oddelenie PZ No-
váky od Okresnej prokuratúry v Prievidzi. Všetky 
uvedené materiály boli uzavreté dňa 28. júna 2014 
uzneseniami OO PZ Nováky s  tým, že sa odo-
vzdávajú obci Čereňany na prerokovanie priestup-
ku na úseku nakladania s odpadom podľa § 80 
ods.1 písm. b) Zák. o odpadoch č. 223/2001 Z. 
z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Celý spi-
sový materiál aj s vyčíslenými nákladmi na odstrá-
nenie skládok bol doručený na obecný úrad Čere-
ňany 9. septembra 2014. Ten však nebol ďalej ži-
adnym spôsobom riešený.

Nie je v silách obce odhaliť páchateľov, no pritom 
je povinná odstrániť skládky umiestnené v jej ka-
tastri na vlastné náklady. Obec začala konať a do-
teraz zlikvidovala tzv. čierne skládky v týchto lo-
kalitách:

Ul. Žnatínska smerom na Fančovú 
V osade Fančová 
Ul. Pálenická smerom do Dolného Poľa (smerom 

Čierne skládky 
sú problémom 
i vizitkou obce

k rieke Nitra)
Vedľa hlavnej cesty číslo 64 oproti vo-
jenskému útvaru v Myslíne

Najviac práce a nákladov si však vyžiada 
odstránenie veľkých skládok na Štriečke 
smerom na Bystričany a na Čerenianskych štáloch. 
Preto obec urobila rázne rozhodnutie a plánuje na 
všetky tieto miesta nainštalovať takzvané fotopas-
ce s označeniami a tabuľami, že priestor je monito-
rovaný. Tak bude možné ďalších páchateľov usved-
čiť a úspešne sa s nimi súdiť.  Finančné zaťaženie 
na odstraňovanie nezákonne uloženého odpadu je 
pre obec veľmi veľké, preto budú fotopasce lacnej-
šie i efektívnejšie. Ušetrené peniaze chce obec vyu-
žiť tam, kde to obyvatelia potrebujú.

V jarných a jesenných mesiacoch budú mať obča-
nia zo všetkých ulíc možnosť vyhodiť svoj nadroz-
merný odpad do veľkoobjemových kontajnerov. 
Doposiaľ bolo vyvezených približne 
30 kontajnerov, zatiaľ však nie zo všetkých ulíc.

Prostredie, v ktorom žijeme, je našou vizitkou či 
už pred nami samými, alebo návštevníkmi, kto-
rých je vďaka kaštieľu požehnane. Vďaka aktívnej-
šiemu prístupu nových predstaviteľov obce budú 
do Čerenian chodiť na rokovania zástupcovia rôz-

nych inštitúcií a organizácii. Aj dojem z dediny  
a okolia rozhodne, či nám budú ochotní pomôcť 
alebo s nami spolupracovať.

Richard Masný
Obr.: slovake.eu
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Už na desiaty deň po Novom roku hodnotili čle-
novia športového klubu spolu s hráčmi i pozva-
ným starostom Jánom Mokrým celý uplynulý 
rok. Po voľbe pracovných komisií a správe pred-
sedu sa dostali k slovu tréneri jednotlivých muž-
stiev, aby zhodnotili svojich zverencov.

Keďže sa v mužstve žiakov vystriedali za rok viace-
rí tréneri (Ján Mokoš, Ján Mališka, Tomáš Hvoj-
nik, Radoslav Kobes), hodnotiteľom sa stal prá-
ve posledný z nich. Radoslav Kobes len v krát-
kosti zhodnotil výsledok chlapcov v jesennej čas-
ti okresnej súťaže III. triedy Juh. Okrem iného po-
znamenal, že sa v poslednej dobe od zápasu k zá-
pasu lepšia. Ak budú v nastúpenej ceste pokračo-
vať, očakáva ich posun z posledného miesta v ta-
buľke. Žiaci dostali od neho aspoň malú odmenu 
v podobe čokolád. Potom si slovo vzal tréner do-
rastu Ján Gogora, ktorý toto mužstvo viedol spo-
lu s Petrom Gažim. Dorastenci sa v súťaži Majs-
trovstiev oblasti držia v hornej polovici tabuľky, čo 
je ich cieľom aj po zimnej príprave. Mužstvo mu-
žov zhodnotil Daniel Goča. V tomto ročníku hra-
jú muži Majstrovstvá oblasti, čo je pre niektorých  
hráčov skok o dve súťaže vyššie než v predchádza-
júcich rokoch. Odráža sa to aj na výsledkoch a bo-
dovom hodnotení. Od hráčov očakáva najmä lepší 
prístup k absolvovaní zimnej prípravy, ktorá bude 
hlavne o kondícii. Len dobrá zimná príprava im 
poskytne dostatok fyzických síl, ktoré budú potre-
bovať na jar v boji o udržanie sa v tejto vyrovnanej 
a kvalitnej súťaži.

Trénermi v nadchádzajúcom období sú: Radoslav 
Kobes bude mať aj naďalej na starosti žiakov, do-
rastenci budú pod taktovkou Jána Gogoru a mu-
žov bude trénovať Jozef Cifrík. Členská schôd-

za prijala žiadosť Vladimíra Kováčika o uvoľnenie  
z funkcie tajomníka a výbor bude do nasledujú-
cej členskej schôdze pracovať v zložení Jozef Bartoš 
(predseda), Rudolf Strúčka (podpredseda), Ing. 
Daniel Goča (tajomník), Róbert Vavro (poklad-
ník), Ing. Tomáš Hvojnik (člen). Členmi revíznej 
komisie sú Miroslav Bobok, Lukáš Holdoš a Vla-
dimír Kováčik.

Jarnú prípravu začali muži ihneď na druhý deň po 
členskej schôdzi a o týždeň po nich aj dorastenci. 
Po absolvovaní niekoľkých tréningov nasledovali 
prípravné zápasy. Muži ich odohrali päť a v troch 
boli úspešní - so Žabokrekmi nad Nitrou 2:1, 
Veľkými Bielicami 2:0 a Kolačnom 2:0. V Brod-
zanoch však prehrali 1:0 a v generálke s  Nedo-
žermi remizovali 2:2. Dorastenci boli, žiaľ, menej 
úspešní, treba však zohľadniť, že hrali so súpermi 
z vyšších súťaží. V Novákoch prehrali 6:3, v Parti-
zánskom s mladším dorastom 3:1 a v Šimonova-
noch sa im podarilo remizovať 1:1. Cieľom zostáva 
udržať obe mužstvá v Majstrovstvách oblasti, hoci  
u mužov to bude ťažšie. 
Mojím osobným cieľom do budúcnosti je na jar 
vytvoriť z menších žiakov prípravku, preto žiadam 
rodičov o spoluprácu. Ide o žiakov 1. až 4. roční-

ka. Na to som pripravil potrebné bránky, na ktoré 
športový klub kúpil siete. Za kabínami chcem vy-
budovať ihrisko, ktoré bude slúžiť na trénovanie 
všetkých vekových kategórií. Ak sa to podarí, zor-
ganizujeme pre prípravku aj prípravné zápasy s ro-
vesníkmi z okolitých obcí. A ak bude záujem, na 
jeseň ich prihlásime do súťaže. Nevzdávam sa ani 
myšlienky vybudovať tribúnu s počtom na sedenie 
približne 90 miest. Pre tento zámer sú v rozpočte 
obce schválené finančné prostriedky na vypracova-
nie projektu. Na jej realizáciu mám prísľub mate-
riálnej pomoci od sponzorov.

Jozef Bartoš
predseda Športového klubu Čereňany
            

Naši futbalisti 
potrebujú 
kvalitnú 
prípravu
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