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Spevácka skupina Hôrky
„Ľudové piesne sa šíria v podaní spe-
váckej skupiny Hôrky,,
Za tých päť rokov, čo pôsobí spevácka 
skupina Hôrky, už nejeden raz svo-
jimi lahodiacimi pesničkami poteši-
li svojich poslucháčov. Skupina vy-
stupuje najmä pri miestnych  akci-
ách v Čereňanoch. Sú to práve ľudo-
vé piesne, ktoré dokážu vylúdiť ne-
jeden úsmev a potešiť dušu človeka. 
Preto som sa rozhodla stretnúť so ži-
enkami  na ich skúške a  položiť im 
pár otázok.

1. Zaspomínajte si, čo stalo pri va-
šom vzniku? 

Hôrky boli založené v roku 2010. 
Vďaka ľudom, ktorí chodia na úkor 
vlastného voľna… touto formou im 
chceme  veľmi pekne poďakovať. Na 
prvé stretnutie prišlo veľa žienok, ale 
keď nás začal náš pán učiteľ skúšať , tak 
zostala táto zostava: 
Ing. Darinka Vincúrová - harmonika
Mgr. Ľubomír Macek - vedúci skupiny
Mária Žišková-  spev
Mária Lieskovcová - spev
Eva Kacinová - spev
Jana Balašková - spev
Eleonóra Barnáková - spev

Alojzia Vážanová - spev
Margita Švajlenková - spev
Anastázia Rybárová - spev
Zdenka Gočová - spev
Gabriela  Cifríková - spev 
Gabriela Drobcová - pev 

2. Pamätáte si ešte na prvé vystúpe-
nie? 

Áno veľmi dobre si to pamätáme, bolo 
to na hody pred šiestimi rokmi na 
ihrisku v  Čereňanoch. Mali sme ob-
rovskú trému. Keď sme mali prvý krát 
začať spievať, tak nie a  nie sa naštar-
tovať. Darinka začala už tretíkrát hrať 
a my sme stále nezačali. Ale ako sa ho-
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vorí zlý začiatok, dobrý koniec. Potom 
sme postupne začali chodiť aj mimo 
našej obce. Boli sme v Lehôtke, v Ze-
mianskych Kostoľanoch kde sme boli 
už štyrikrát, v  Bystričanoch, v  Pra-
venci na zimných slávnostiach folkló-
ru. Naše také top vystúpenie bolo, keď 
Hôrky oslávili päť rokov, a  pri tejto 
príležitosti sme dostali aj ocenenie sta-
rostu obce. Starosta týmto vyjadril po-
ďakovanie za reprezentáciu našej obce.

3. Na čom práve pracujete a na čo sa 
tešíte? 

V podstate sa stále niečo pripravuje. 
Každý rok treba niečo robiť. Keď je po-
treba, stretneme sa spoločne, sadneme 
si, podumáme a tvoríme. 

4. Kde ste vystupovali najďalej?

Rôzne. Chodíme, kde nás pozvú a kde 
je priestor pre nás. Najďalej sme vystu-
povali v okrese Zlaté Moravce v dedin-
ke Hostie. Pozvali nás tam na „Malé 
folklórne slávnosti“. Je tam veľmi pek-
né prostredie. Mali sme tam veľký 
úspech.  

5. Čo sa vám na takomto druhu spie-
vania páči? 

Pri týchto piesňach sa nám vynoria sta-
ré spomienky. Prostredníctvom týchto 

piesní si zaspomíname na našich rodi-
čov. Cítime radosť pri spievaní. Máme 
takú svoju „hymničku“ , ktorú spieva-
me najradšej „Ci Tebe Haničko“ je to 
východniarska pieseň.

6. Možno nie všetci vedia, že prá-
ve vy p. Mária Žišková ste autorkou 
scénok, ktoré predstavujete na svo-
jich vystúpeniach, napríklad ako sú 
fašiangy. Z čoho čerpáte námety?

Svoje námety  čerpám zo života, z kaž-
dého okamihu ktorý prežijeme. Už 
v  detstve som mala vzťah k  ľudovým 
piesňam a ľudovej tvorivosti, ale sa to 
nevyužívalo. Túžila som hrávať aj di-
vadlo, ale tu na dedine sa v  tom čase 
nehrávalo. Driemalo to vo mne až do 
teraz. Teraz  je príležitosť, že sa stretá-
vame a ja tak môžem prispievať svoji-
mi nápadmi, napr. pri 10. výročí pôso-
benia Reštaurácie Afrodita v  Čereňa-
noch a zároveň aj osláv „Deň obce Če-
reňany“ som  zložila pieseň pre maji-
teľa reštaurácie p. Mariána Filu. P. Be-
átka Filová mi poďakovala a oznámila, 
že: „Môjho manžela málo čo dojme, 
ale pri Vašej piesni mu aj vypadla slza 
z oka.“

7. Ide niekto z rodiny vo vašich šľa-
pajach?

Moja najstaršia vnučka píše básnič-

ky aj knihy. Ja som tiež písala básnič-
ky. Tak môžem povedať, že ona má 
k tomu vzťah. 

8. Kto vymýšľal kroje, a čo charak-
terizujú? 

My sme vychádzali z poznatkov z Hor-
nonitrianského múzea v  Prievidzi. Ty-
pické pre čerenianský kroj bola biela 
sukňa, čierna zástera a  biele rukávce.  
Lajbliky sme si dali ušiť , každý je iný. 
Zhotovili sme si rukávce, zástery a ves-
tičky po svojom. Nemôžem povedať, 
že je to typický kroj, ale veľkou snahou 
sme sa chceli k  nemu priblížiť aspoň 
materiálovo a farebnosťou. Spoločným 
úsilím sme vytvorili  kroj, ktorý nás re-
prezentuje na našich vystúpeniach. 

9. Čo plánujete do budúcna?

Spievať, spievať a spievať. Radi by sme 
sem postupne pritiahli nejakých no-
vých členov, aby to neostalo tak, že 
my sme to začali a  my to aj skončí-
me. A  samozrejme chceme sa ukázať 
nielen v našej obci ale aj v rámci Slo-
venska a trúfali by sme si vystupovaťaj   
v zahraničí. 

Za rozhovor ďakuje a veľa tvorivých ná-
padov a úspešných vystúpení praje Mirka 
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Slnečné počasie a veľké teplo neodra-
dili ľudí od návštevy 2. ročníka Čere-
nianskej gulášovačky.
Naozaj veľká účasť potešila najmä 
kuchárov, ktorí pripravovali gulá-
še od výmyslu sveta. Ak by sme chce-
li zrátať všetkých, čo akciu navštívili, 
tak bolo zaplnených 160 lavíc po mi-
nimálne 4 osoby, čo je 640 ľudí, avšak 
ľudia sa v priebehu dňa prestriedali. 
Pri všetkej skromnosti môžeme pove-
dať, že sa námestím Svornosti v Če-
reňanoch premlelo viac ako 1000 ná-
vštevníkov, ktorým za účasť ďakuje-
me a dúfame, že sa takto o rok opäť 
stretneme.
 
Zoznam súťažiacich družstiev:
 
1. Café Lenka - Miroslav Bobok 
Čereňany
2. Peter Laurinec - Autoservis 
Čereňany
3. Evka Krivošíková - Čereňany
4. Ing. Emília Kusá z Novák

5. Pohostinstvo Rozvoj - Slávikovci 
Čereňany
6. Starosta obce Ján Mokrý
Čereňany
7. Dobrovoľný hasičský zbor 
Čereňany
8. Poľovnícke združenie Žarnov 
Čereňany
9. - 11. Turistický oddiel Jaseň 
Čereňany
12. Maxiservis Bajan 
Čereňany
13. Jozef Bajan 
Čereňany
14. Mgr. Andrea Bajanová a vnúčatá 
Cypriána Kováčika
15. Reštaurácia Afrodita - Marián Filo 
Čereňany
16. Peter Švajlenka - zber kovov 
Čereňany
17. Drogéria - Ján Vážan 
Čereňany
18. Športový klub Čereňany
19 - 20. Ľubomír Hvojník
Horná Ves

Členovia poroty v zložení - jeden zá-
stupca z každého súťažného družstva  
rozhodovali  o víťazovi vhodením gu-
ličky do nádoby pred gulášom. Keď-
že sme mali tri nerozhodné družstvá, 
celkového víťaza určil náhodne vybra-
ný pán z Prievidze, ktorý rozhodol, že 
celkovým víťazom sa stáva p. Ľubomír 
Hvojník so svojim gulášom. 

Čerenianska Gulášovačka
II. ročník
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Touto cestou chcem poďakovať všet-
kým súťažiacim, čo predstavuje mi-
nimálne 5 členov v  jednom družstve  
a v niektorých ich bolo aj 10 členov, čo 
tiež nie je malé množstvo ľudí za to, že 
sa podujali tieto guláše variť a dokon-
ca z  každého gulášu odovzdali 20,- € 
pre školský klub Čereňany na zakúpe-
nie si športového náradia na trávenie 

voľného času v školskom klube. Ďaku-
jem všetkým pracovníkom obecného 
úradu, všetkým zamestnancom úra-
du ako aj pracovníkom cez úrad prá-
ce a  všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri 
organizácii tejto náročnej a krásnej ak-
cie. Osobitne chcem poďakovať páno-
vi Tiborovi Pavlovičovi, Ing. Igorovi 

Pastierikovi, Ing. Danielovi Kučerko-
vi, Mariánovi Filovi a taktiež veľké ďa-
kujem patrí predsedovi Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, poslancovi NR 
SR za Smer – SD Ing. Jaroslavovi Baš-
kovi, pretože celá táto akcia sa kona-
la pod záštitou predsedu TSK na kto-
rú prispel finančne 700,- €. Túto pou-
kážku bol odovzdať podpredseda TSK 
Ing. Richard Takáč – poslanec TSK. 
Ďakujem Všetkým Vám, účastníkom 
tejto akcie, pretože akcia je vtedy krás-
na a  plní účel, keď sa jej zúčastní čo 
najväčší počet obyvateľov, ako aj hos-
tí. Som presvedčený, že aj v budúcnos-
ti tieto akcie budú našich občanov spá-
jať a vytvárať súdržnú komunitu obča-
nov Obce Čereňany.

Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany

Hodový program
Pozývame Vás na hodový program, ktorý sa bude konať dňa 24.7.2016 s nasledujúcim programom. V nedeľu po-
obede bude futbalový zápas – horný koniec proti  dolnému koncu. Kultúrny program v amfiteátri so začiatkom  
o 18.00 hodine, kde vystúpi Ľudovít Kašuba a Black Band budú hrať aj hodovú zábavu.   Vstupné v amfiteátri bude 
5 EUR  aj na program aj na zábavu. Na námestí svornosti bude lunapark so zábavnými atrakciami. 

Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany
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Vzhľadom k tomu, že pred nákupným 
strediskom Jednota, ktoré bolo dané 
do užívania v r. 1971 a vjazd na toto 
parkovisko bol z hlavnej štátnej  cesty 
I/64, čím bola možnosť na tomto par-
kovisku parkovať aj autobusom a ná-
kladným kamiónom s návesom či s prí-
vesom. V posledných rokoch sa rozší-
rila sieť motorových vozidiel a na tom-
to parkovisku bolo umenie zaparkovať  
a v niektorých prípadoch ešte horšie 
opustiť toto parkovisko, nakoľko na 
konci zastavil kamión, niekedy aj dva 
a vôbec sa nedalo vychádzať z tohto 
parkoviska. Dal som spracovať štúdiu 
riešenia tohto priestoru, pričom nám 
policajný inžinier ako aj projektant 
navrhli iné bezpečnejšie riešenie pri-

Parkovisko pred nákupným strediskom 
COOP Jednota

echodu pre chodcov tak pred nákup-
ným strediskom ako aj pod kaštieľom. 
Po uzavretí prístupu na toto parko-
visko sme zaznamenali niekoľko noč-
ných premien usporiadania kvetiná-
čov a bola len otázka času, kedy sa ti-
eto nočné premeny ukončia. Toto rie-
šenie je iba dočasné, aby si navykli tak 
domáci, ako aj hostia, že toto parko-
visko slúži iba pre osobné automobily, 
nákladné autá a kamióny nech parku-
jú na vyhradených priestranstvách. Je-
den občan mi povedal, že aj kamionis-
ti sú ľudia, prečo ich vyháňam. Ja mu 
nato, že aj rušňovodiči sú ľudia a zato 
vlak tadiaľto nechodí. Veď si len všim-
nime, či parkujú nákladné kamióny na 
námestí v Oslanoch, Bystričanoch, Za-

mianskych Kostoľanoch, Novákoch, 
Nitrianskom Pravne. Ja to beriem, že 
to bol zvyk a miesto, ktoré nebolo tre-
ba riešiť, keď bolo na tomto parkovis-
ku menej osobných áut. Stačí sa prísť 
pozrieť v sobotu ráno a dopoludnia, že 
toto parkovisko je malé. Je len otázkou 
návyku a všímania si dopravných zna-
čiek, a všetci uznajú, že toto parkova-
nie je bezpečnejšie, že aj z ulice Pále-
nickej sa dá vychádzať na hlavnú cestu, 
kde necloní odstavený traktor, či kami-
ón a je možné kedykoľvek parkovisko 
opustiť. Samozrejme rozšírili sme ho o 
zberné nádoby textilu a stánkov na trž-
nici. V budúcnosti bude toto miesto 
upravené tak, aby tieto priestory boli 
reprezentačné a funkčné pre našich ob-
čanov, ako aj návštevníkov našej obce. 
To nehovorím o tom, že sme vysadi-
li veľmi pekné letničky, ktoré sa páčia 
aj okoloidúcim, čo ako dôkaz uvád-
zam, že vždy po víkende nám niekoľko 
kvietkov chýba a musíme ich vysád-
zať. Som vďačný všetkým tým, ktorý 
to pochopili a dodržujú dopravné zna-
čenie. V budúcnosti tu bude vyznače-
né parkovanie s chodníkom, s odstav-
nou plochou na bicykle a hlavne bez-
pečné vchádzanie a vychádzanie áut.
     
Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany

Touto cestou sa chcem ospravedlniť p. Ing. Danielovi Kučerkovi za to, že v poslednom čísle som ďakoval sponzo-
rom, ktorí pomáhajú obci materiálne, finančne a nedopatrením sa stalo pri tlači, že nebolo poďakované Ing. Kučer-
kovi, ktorý pomáha našej obci finančne, platí materiál, vyrába výrobky viď. bojlery na ohrev vody slnečnými kolek-
tormi a zapája sa do rôzneho diania, kultúrno športového, hasičského nielen svojou radou, ale aj ekonomicky. Ešte 
raz prepáč a vyslovujem úprimné poďakovanie.

Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany
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Na ulicu Na Jamách a časť ulice Uh-
lištnej bol v roku 2008 spracovaný 
projekt v sume 7 732,54 €, ktorý rie-
šil rekonštrukciu chodníkov Na Ja-
mách, časť ulice Uhlištná a časť ulice 
Farská, kde cena diela bola stanovená 
na 79 178,98 € a taktiež rekonštruk-
cia komunikácie ulica Na Jamách,  
a časť ulice Uhlištná , kde cena bola 184 
102,09 €, čiže spolu sa rátalo so sumou 
263 281,07 €. Na túto stavbu po spra-
covaní projektovej dokumentácie bolo 
vybavené stavebné povolenie, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 2. 5. 2009  
a platilo  do 31. 12. 2012. Neviem z 
akého dôvodu nechal bývalý staros-
ta prepadnúť toto stavebné povole-
nie, čo je veľká škoda, pretože dnes bu-
deme musieť znovu do tohto projek-
tu investovať, min. naceniť nové ceny 
prác. Tento projekt riešil iba dažďovú 
kanalizáciu. Komunikácia, chodníky a 
splašková kanalizácia sú riešené iným 
projektom. Ku dnešnému dňu máme 
schválené finančné prostriedky z eu-
rópskej únie na budovanie kanalizácie 
v obci Čereňany, kde naša obec a obec 

Ulica na Jamách
Dňa 29. 2. 2016 bola doručená na obecný úrad listina, petícia občanov z uli-
ce Na Jamách, kde občania spísali petíciu, ktorú podpísalo 37 občanov. Ob-
čanom bývajúcich na ulici Na Jamách bolo doručené nasledovné stanovisko.

Oslany tvoria jednu aglomeráciu, na 
ktorú máme schválené finančné pro-
striedky v objeme 11 650 702,97 €. 
Máme schválené stavebné povolenie 
a v tomto roku by sa malo s prácami 
na splaškovej kanalizácii začať. Z toho 
dôvodu sme sa na zastupiteľstve doho- 
dli, a bez pripomienok členov OZ bolo 
občanom bývajúcich na ulici Na Ja-
mách oznámené, že v dnešnej dobe by 
bolo neefektívne začať s prácami podľa 
zaplateného projektu a prepadnutého 
stavebného povolenia. Ak začneme re-
alizovať práce na výstavbe kanalizácie 
a ČOV v našej obci, súbežne s tým za-
čnem znovu vybavovať stavebné povo-
lenie na túto ulicu a z tohto projektu 
vybrať čo najviac realizovateľných sta-
vieb, aby sme už vynaložené financie 
aspoň ako tak využili. Určite staveb-
né povolenie začneme vybavovať, aby 
sme boli pripravený na čerpanie pro-
striedkov z eurofondov na rekonštruk-
ciu miestnych komunikácii po vybu-
dovaní kanalizácie splaškovej a ČOV.  
Dúfam, že občania pochopia, že ten-
to problém sa nedá vyriešiť urýchlene 

tak ako to žiadajú vo svojej petícii, kde 
doslovne píšu, že argumentáciu pokla-
dania kanalizácie už nebudú akcepto-
vať. Termín opravy cesty – komuniká-
cie navrhovali uskutočniť k 30.6.2016. 
Tento termín sa nedá samozrejme spl-
niť, nakoľko v rozpočte obce nemáme 
financie rozpočtované na rok 2016 ani 
len na prerobenie projektovej doku-
mentácie a vybavenie stavebného po-
volenia. Na vetu, že v prípade, že vede-
nie obce bude i naďalej ignorovať našu 
požiadavku, bude naša reakcia priamo 
úmerná k vzniknutej situácii t.j. bude-
me nútení si naše práva vyžadovať inou 
zákonnou formou, je moja reakcia na-
sledovná: je len škoda, že túto petíciu 
občania napísali až teraz po prepadnu-
tí stavebného povolenia, ako aj po ob-
dobí, keď sa prideľovali z eurofondov 
na tento účel európske financie. Ten-
to problém bude obec riešiť v súlade so 
zákonom o obecnom zriadení a určite 
využijeme všetky dostupné možnosti  
a schopnosti, aby sme aj tento problém 
doriešili k spokojnosti našich spoluob-
čanov, pretože nám záleží na spokoj-
nosti občanov, aby žili v podmienkach 
doby, kde sú zachované všetky atribú-
ty pre dobrý a zdravý život našich spo-
luobčanov.
    
 

Našej obci bolo doručené rozhodnutie o schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok, ktoré zaslalo Ministerstvo 
životného prostredia SR riadiaci orgán pre operačný pro-
gram kvalita životného prostredia Bratislava. Ide o čiastku 
11 650 702,97 €, na projekt s názvom Aglomerácia Osla-
ny, Čereňany – kanalizácia a ČOV. Rozhodnutie nadobud-
lo dňa 24. 3. 2016 právoplatnosť.

Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV sa  
v súčasnosti nachádza v takomto stave. Prebieha proces ve-

rejného obstarávania s predpokladom ukončenia  október 
2016. Musí prebehnúť kontrola verejného obstarávania zo 
strany Ministerstva ŽP SR, následne sa pristúpi k realizácii 
diela. To je posledná informácia od Ing. Stanislavy Fabiáno-
vej, projektovej manažerky Investičného odboru Stredoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica. 
        
Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany

Kanalizácia
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Fašiangové slávnosti a pochovávanie 
basy sú tradičné oslavy spojené s ná-
rodnými zvyklosťami, ktoré sa líšia  
v našich regiónoch len drobnosťami. Je 
to obdobie od Troch kráľov až do Po-
polcovej stredy, kedy začína 40 dňový 
pôst. My sme to stihli už v sobotu, aby 
si do stredy ľudia ešte mohli užiť hoj-
nosti a zábavy.

Zamestnanci obecného úradu na čele 
so starostom od rána pripravovali pre 
obyvateľov a návštevníkov obce občer-
stvenie - zabíjačkové špeciality, kto-

FAŠIANGY 2016
ré sa všetky zjedli od 15:00 do 19:00 
pred požiarnou zbrojnicou. To sved-
čí o majstrovstve Ferka Cifríka, ktorý 
všetky tieto fajnovosti pre obecný úrad 
pripravoval. Za kapustnicu patrí vďaka 
reštaurácii Afrodita a pánovi Mariáno-
vi Filovi. O zábavu sa tu postaral folk-
lórny súbor Hájiček.

Že sa fašiangy vydarili potvrdzuje aj 
účasť. V kultúrnom dome už od 19.00 
nebolo jediné voľné miesto na sedenie.

Celý priebeh fašiangových slávností  
v kultúrnom dome bol spestrený bo-
hatým programom, pri ktorom jedi-
né oko nezostalo suché. Od smiechu.  
O folklór sa postarali už tradične Hôr-
ky a Beťári pod vedením Mgr. Ľubo-
míra Maceka a v humorných scén-
kach zažiarili aj Pavol Mikula a Má-
ria Žišková. Veľmi dobre zapôsobili aj 
príslušníci DHZ Čereňany v krojoch, 
krotí vystupovali spolu s Beťármi,  na-
koniec za veľkého žiaľu a nárekov pla-
čiek pochovali basu.
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Poľovnícke združenie Žarnov Čere-
ňany, Obec Čereňany a Reštaurácia  
Afrodita usporiadali dňa 28. mája 2016   
v miestnom amfiteátri Poľovnícky ma-
jáles. Do tanca a na počúvanie hrala 
hudobná skupina Šmýkalovci do sko-
rých ranných hodín.  Prítomní obča-
nia si mohli pochutiť na poľovníckom 
guláši a kapustnici, grilovaných klo-
báskach a jaterničkách. 
     
Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany

Poľovnícky 
majáles

„Samospráva je významnou súčasťou verejnej správy. V roku 
2015 prebiehalo v spolupráci Slovenskej informačnej a marke-
tingovej spoločnosti s Národným informačným strediskom Slo-
venskej republiky hodnotenie obcí a miest z pohľadu potenciá-
lu rozvoja. Vyhodnotené boli všetky obce a mestá na Slovensku. 
Hodnotiaca analýza preukázala, že viac ako 30% obcí a miest vy-
kazuje dlhodobo potenciál pre rozvoj územnej samosprávy.“

2 926 slovenských obcí a miest prešlo ratingom na základe 
ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpo-
vednosti. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami  
v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v ob-
dobí 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015. Po-
diel obcí a miest, ktoré pozitívne vyšli z tohto hodnotenia pred-
stavuje 37,7%. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotia-
com a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.

Pečať rozvoja obce
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že všetko pekné máme na dosah, len to 
treba objaviť.

Milí priatelia, ak sme Vás aspoň tro-
chu naladili na našu strunu, tak po-
kračujeme nenáročným výstupom na 
Veľký Vrch - Bralie s n. v. 465 m.  Od 
železničnej stanice Oslany, popri trati 
a ďalej úzkym chodníkom prechádza-
me cez most nad riekou Nitra a už sme 
v  lome . Približne po hodine stúpa-
nia lomom a následne lesom prichád-
zame  k drevenému dvojkrížu. Začalo 
snežiť, tak sme pochválili Perinbabu, 
že si spomenula aj na našu dolinu a na 
pár dní ju pokryla snehovou perinou.  
Krátkou prechádzkou spojenou s ope-
kačkou sme si spríjemnili nedeľu.

Priatelia,  čo tak trochu nazrieť do his-
tórie?  Osobitou okrasou našej kraji-
ny sú hrady a zámky. Svedčia o majs-
trovstve vtedajších staviteľov,  aj keď po 
storočiach z mnohých ostali len zrúca-

Milí priatelia, turisti, aj tento rok 
sa prostredníctvom turistického oki-
enka s Vami radi podelíme o  zážit-
ky a zaujímavosti  z potuliek  nielen 
v našom okolí, ale aj na vzdialenej-
ších  miestach Slovenska a nazrieme 
aj za hranice našej krajiny.

Na začiatok niečo menej náročné - vý-
stup na  Oselnú  skalu.  Naša obľú-
bená prvá tohtoročná nenáročná túra 
viedla z  Veľkých Uheriec  z chatovej 
oblasti Vojtechov.  Asi  po 10 min. 
chôdze po asfaltke vstupujeme do lesa 
a  miernym stúpaním po modro zna-
čenom chodníku prichádzame k  ma-
lej vyhliadke.  Po krátkej prestávke 
s  malým výhľadom smerom na Ský-
cov pokračujeme rovinatým chodní-
kom a v  závere asi 20 min. miernym 
stúpaním sa ocitáme pri smerovníku 
a informačnej tabuli s popisom o fau-
ne a  flóre v  tunajších lesoch. Už len 
pár krokov nás delí od  vrcholu Osel-
nej skaly  s  n. v.  632m.  Krásna modrá 
obloha, slniečko a k tomu viditeľnosť  
na pohorie Tríbeč, Vtáčnik aj ďaleký  
Strážov a Kľak, to nám doprialo pekné 
počasie.  Dobrá nálada pri ohni, zápis 
do knihy, spoločné foto a družná de-
bata cestou späť nás presvedčila, že aj 
zima má svoje čaro a oplatí sa niekam 
si povyraziť.   Na Vojtechov  sme zvo-
lili inú trasu po dobre spevnenej po-
hodlnej ceste, ktorá slúži zároveň ako 
cyklotrasa.  Pre milovníkov pešej tu-
ristiky, je vybudovaný pekný náučný 
chodník s info tabuľami, ale aj cyklisti 
si tu prídu na svoje po dobre udržiava-
ných cestách. Aj tu platí staré známe, 

niny. Tak sme spojili nenáročnú pre-
chádzku s históriou a ocitáme sa o nie-
koľko storočí späť na zrúcanine hradu 
Tematín. Z histórie sa dozvedáme, že 
pre svoju výškovú polohu a opevnenia 
dlho odolával nájazdom vojsk. Zasade-
ný je v malebnej prírode pohoria Po-
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važský Inovec, neďaleko Nového mes-
ta nad Váhom a na vrchole kopca strá-
ži údolie Váhu už asi od roku 1250. 
Na hrad vedú tri značkované trasy. My 
sme zvolili výstup z  rekreačného stre-
diska Bezovec. Nenáročným modro 
značeným chodníkom s občasnými vý-
hľadmi do doliny, sme asi po hodine 
prešli cez bránu hradu. Z info tabúľ sa 
dozvedáme o majiteľoch hradu o tom, 
že sa tam narodil známy Rákociho ve-
liteľ Mikuláš Berčéni, a že  nakoniec 
sa ho predsa podarilo dobyť cisárske-
mu vojsku. Zaujímavá je flóra aj  fau-
na. V blízkych lesoch možno  okrem  
iných vidieť najväčšiu žijúcu kobylku 
na Slovensku - Ságu stepnú. Krátkou 
prehliadkou s výhľadmi do okolia opú-
šťame kus histórie. Trasa naspäť je po-
hodlná, asi po hodine a pol vchádza-
me do dedinky Lúka . Cestou domov 
už len cez okná autobusu obdivujeme 
hrad Beckov. 

Kamenec pod Vtáčni-
kom –  Zadná lúka 
Že za krásami prírody netreba cestovať 
stovky kilometrov sme sa už presved-
čili. Stačilo len pár kilometrov  z našej 
obce a nenáročná trasa z Kamenca pod 
Vtáčnikom nás miernym stúpaním as-
faltkou po modrej značke doviedla 
k Hornému domu - kedysi slúžiacemu 
lesným robotníkom. Cestou obdivu-
jeme vysoké skaly vyčnievajúce z  lesa 
po ľavej strane známy Hrádok- raj lez-
cov a po pravej strane Veľkú skalu. Mí-
ňame náučný chodník, pokračujeme 
k  smerovníku a  spevnenou zvážnicou 
asi po hodine prichádzame na Zad-
nú lúku pod Buchlovom. Občerstve-
nie v  podobe opečených špekáčikov 
a teplého čaju padlo vhod, pretože pod 
Vtáčnikom sa zime akosi nechce odísť 

a  aj trochu snehu sme si užili. A ešte 
niečo, čo sa len tak nevidí -  dva divi-
aky cez cestu.  Foto  sme nestihli, lebo 
sa veľmi niekam ponáhľali. Späť zostu-
pujeme lesom náučným chodníkom 
po zelenej značke. Zdoláme poslednú 
prekážku a skokom cez potok- lavičky 
nebolo, sa napojíme na asfaltku a zo-
stupujeme na parkovisko. Pekná príro-
da - niečo pre oči a dušu a 16 km v no-
hách- niečo pre zdravie takto končíme 
príjemne strávenú nedeľu.

Milí čitatelia, ak sme Vám čítaním tu-
ristického okienka  predstavili pekné 
miesta a dozvedeli ste sa niečo o čom 
ste doteraz nevedeli, tak sa radi s Vami 
podelíme aj nabudúce.

Renáta Kováčiková
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Tak ako som Vás informoval, že valná hromada UPS Čere-
ňany schválila výmenu pozemkov, tak ako to bolo nadstave-
né sa táto výmena nedala realizovať z dôvodu, že aj napriek 
schváleniu valnou hromadou, všetky tieto darovacie zmluvy 
museli podpisovať podieľníci urbáru, čo momentálne nie je 
možné z dôvodu kontaktovania a podpisovania darovacích 
zmlúv z časového a aj z finančného hľadiska. Bolo nám na-
vrhnuté, aby sme pozemok riešili dlhodobým nájmom, čo 
sme na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24. 5. 2016 
uznesením č. 36/2016 schválili a navrhli 60 ročný prenáj-
om. Tento návrh sme predniesli na výbor UPS Čereňany. 
Náš návrh bol výborom UPS Čereňany zamietnutý s tým, 
že odporučia tento pozemok na budúcoročnej valnej hro-
made schváliť na dlhoročný prenájom. Vzhľadom k tomu, 
že urbár už schválil 20 ročný prenájom na výstavbu cent-
rálnej oddychovej zóny, kde bolo vydané aj stavebné povo-
lenie dňa 12. 6. 2009 pod číslom 177/2009/130 SOÚ, ale 
toto stavebné povolenie máme už neplatné, nakoľko stav-
ba mala byť dokončená do piatich rokov od nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia čo bolo 14. 7. 2009. 
Stavba „Centrálna oddychová zóna obce“ pozostáva zo sa-
dovníckych úprav, spevnených plôch a vybudovania verej-
ného hygienického zariadenia. Medzi tým UPS na tomto 
mieste postavilo svoj urbársky dom. Vzhľadom k tomu, že 
obci stavebné povolenie prepadlo a nebolo začaté so žiad-

Pozastavená výmena pozemkov medzi 
UPS Čereňany a Obcou Čereňany

nou stavbou, musí tento proces začať znovu od nuly. Vzhľa-
dom k tomu, že obec nemá vlastné pozemky na ďalší roz-
voj obce, na bytovú výstavbu, starosta hľadá spôsob, ako ku 
pozemkom prísť, aby sme mohli ďalej obec rozširovať. Jed-
ným z riešení je aj návrh starostu obce pre vedenie RD Če-
reňany, aby 24 982 m2 obecných plôch, ktoré sú v zastava-
nom území RD, ktoré je ohradené vymenili 24 982 m2 za 
40 000 m2 ornej pôdy, čím by si aj družstvo vyriešilo ďal-
šiu výstavbu. Naša obec sa nachádza pred komasáciou, čo je 
sceľovanie pozemkov, ktoré by malo byť v priebehu najbliž-
ších rokov, tak chcem, aby obec mala čo najviac ornej pôdy 
ako aj TTP, kde by sme tieto pozemky scelili a mali by sme 
pripravené pre ďalší rozvoj a infraštruktúru našej obce. Bu-
deme hľadať záujemcov na výmenu lesných porastov, kto-
rých obec má 122 324 m2 a ktoré sú do r. 2019 podpísané 
v nájme UPS Čereňany. Tieto pozemky by sme chceli vy-
meniť za ornú pôdu, čo by nám taktiež uľahčilo budúcnosť 
rozširovania sa obce. Máme pripravených ešte niekoľko va-
riant tak, aby sme pozemky čo najrýchlejšie získali. Čaká 
nás ešte zdĺhavá práca a niekoľko rokovaní, aby sme boli 
úspešní a získali pôdu na rozšírenie. Týmto je znemožnené 
začať výstavbu obecných nájomných bytov v tejto lokalite.

Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany

Význam podpory dobrovoľných ha-
sičských zborov rozšíril do povedomia 
obyvateľov podpredseda vlády a mi-
nister vnútra SR JUDr. Róbert Kali-
ňák. Z jeho iniciatívy vzišla aj myšlien-
ka obnovy vozového parku „obecných 
hasičov“, ktorý bol v mnohých prípad-
och priam žalostný a len ťažko mohol 
plniť svoju funkciu.

Vďaka tejto iniciatíve sa mohli tešiť aj 
dobrovoľní hasiči z Čerenian, ktorým 
19. 12. 2015 osobne pán minister do-
viezol a slávnostne odovzdal nové ha-
sičské auto s kompletnou výbavou na-
jmodernejšieho typu. Nie je to malá 
investícia zo strany vlády do obcí, ur-
čite je však vítaná a v Čereňanoch to 
ocenili nielen členovia dobrovoľné-
ho hasičského zboru, ale aj obyvatelia 

Posila pre hasičov
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obce, ktorí sa na odovzdávaní zúčast-
nili. 

Na začiatku starosta osobne privítal 
členov vlády a parlamentu SR, med-
zi ktorými bol už spomínaný minis-
ter vnútra JUDr. Róbert Kaliňák, štát-
ny tajomník MVSR Ing. Marián Sa-
loň, PhD., poslanec NR SR a predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslav Baška, prednosta Okres-
ného úradu Prievidza JUDr. Ing. Jozef 
Stopka, PhD.. Ďalej sa na odovzdávaní 
zúčastnili významní predstavitelia Ha-
sičského a záchranného zboru na čele  
s jeho prezidentom, gen. JUDr. Ale-
xandrom Nejedlým. Z krajského riadi-
teľstva HaZZ Trenčín prišiel jeho ria-
diteľ Ing. Igor Šenitko, DPO SR zastu-
poval jeho generálny sekretár p. Ven-
delín Horváth.

Po úvodných oficialitách prevzal kľú-
če od nového vozidla zastupujúci veli-
teľ DHZ Michal Kacina. Správca far-
nosti vdp. Mgr. Jozef Poláček vysvätil 
vozidlo ktoré následne starosta obce  
s ministrom vnútra SR a zastupujú-
cim veliteľom DHZ Čereňany „pokrs-
tili“ ručným hasiacim prístrojom znač-
ky Hubert.

V závere podujatia pán minister pre-
hodil pár slov s prítomnými obyvateľ-
mi obce, bol veľmi ústretový k obča-
nom, ktorí sa s ním chceli odfotiť , za-
pózoval amatérskym fotografom s det-
skými aj dospelými hasičmi.

Ako ste si už určite všimli, robíme re-
konštrukciu autobusových zastávok. 
Autobusové zastávky sme zhotovi-
li v roku 1991 a od tejto doby nebo-

Autobusové zastávky
li rekonštruované, iba 
niekoľkokrát natiera-
né,. Samozrejme, že 
zub času zanechal sto-
py aj na streche a celej 
konštrukcii. Predstavo-
val som si, ako by mala 
vyzerať autobusová za-
stávka s čakárňou, na-
koľko toto miesto tvorí 
prvý kontakt návštevy 

v našej obci, samozrejme, pokiaľ ces-
tuje autobusom. Je to vizitka kultúry 
a čistoty našich občanov. Čiže nahrád-
za akúsi cestovnú kanceláriu, v ktorej 

občan alebo návštevník získa aké-ta-
ké informácie v tomto prípade o obci, 
preto sú čakárne v obecných farbách 
s dreveným podhľadom, aby pôsobili 
teplo, čiže v domácom štýle. Na stra-
nách čakárni je zo strany kde prichád-
za autobus plexisklo, kde máme do-
minanty kaštieľ a kostol. Vo vnútri je 
cestovný poriadok. A pretože väčšinou 
sa na zastávke čaká na príchod auto-
busu, chcem, aby si tento čas cestujú-
ci skrátili čítaním histórie o našej obci. 
Dominantou tejto plochy je mapa 
obce Čereňany, kde je vyznačených 31 
ulíc, aby sa návštevník vedel rozhod-
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núť, ktorou stranou sa vydá za svojim 
cieľom. Samozrejme každá autobusová 
čakáreň je označená podľa cestovného 
poriadku s logom prepravcu ktorým je 
SAD Prievidza. Cez prázdniny vybu-
dujeme chodník na zastávke pod kaš-
tieľom, smer Oslany, kde bude aj nový 
priechod pre chodcov s doplnkami pre 
slepcov. Bezbariérový prechod z ľavej 
strany na pravú, čím zabezpečíme väč-
šiu bezpečnosť čakajúcich detí ráno na 
autobus do školy. Priestor medzi chod-
níkom a hlavnou cestou budeme riešiť 
dodávateľsky, čím konečne vyrovnáme 
hlavnú cestu a výtlky – jamy budú len 
minulosťou. Obidve zastávky v smere 
na Oslany pod kaštieľom a domovine 
sú opatrené výlepnými plochami, kde 
dominantu budú tvoriť 4 rozsviete-
né erby obce Čereňany. Na autobuso-
vú zastávku pod kaštieľom smer Nová-
ky dávam spracovať projektovú doku-
mentáciu, nakoľko táto zastávka a na-
stupovanie z chodníka do autobusu je 
veľmi nebezpečné, pretože je tu 50 cm 
jama. Bude to zásah aj do telesa hlav-
nej cesty, takže k tomu potrebujeme 
vyjadrenie SSC, dopravného inžiniera 
a počas výstavby aj opatrené doprav-
ným značením, pretože sa tieto prá-
ce vykonávajú za chodu. Táto zastáv-
ka bude dokončená v budúcom roku 
po zhotovení projektovej dokumentá-
cie a zakomponovaním týchto nákla-
dov do budúcoročného rozpočtu obce. 
Dúfam, že zastávky a tieto štyri mies-
ta, ktoré nás v súčasnosti reprezentu-
jú zostanú takéto čo najdlhšie, aby sme 
prezentovali našu kultúrnu vyspelosť. 
Snažíme sa dvakrát do týždňa tieto 
zastávky zametať, poumývať sedačky, 

ktoré keď boli osadené aj s operadla-
mi, tak naša mladá generácia sedávala 
tak, že sedeli na operadle a nohy mali 
na lavičke. Z toho dôvodu som nedá-
val ani operadla, pretože lavička slúži 
najmä na odloženie si tašiek a posedieť 
si pri čakaní na cestujúceho, alebo na 
autobus. V prípade, že by ste sa stretli 
a priamo videli nejaký vandalizmus na 
týchto zastávkach, prosím Vás, oznám-
te mi to, pretože tieto veci robí vždy 
jedinec a bez povšimnutia si myslí, že 
je to normálne, ale v prípade viacná-
sobného upozornenia zistí, že on je vý-
nimka a musí sa prispôsobiť normál-

nym kultúrnym ľuďom.

Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany

Vzhľadom na to, že v našej obci je ZŠ 
len ročník 1 - 4 sme sa rozhodli zain-
vestovať a školu zmodernizovať. Bu-
dova školy do r. 2003 bola cirkevná  
a obec a ani štát do budovy neinvesto-
vali, pretože neboli vysporiadané ma-
jetkové záležitosti. Po delimitácii bu-

Prístavba školy
dovy školy z Rímsko - Katolíckej cirk-
vi na obec je vidieť že nám záleží na 
tom, aby naši občiankovia navštevova-
li školu, ktorá zodpovedá 21. storočiu 
aj vizuálne aj zariadením, ako aj škol-
skými pomôckami.

Projekt na výstavbu 1. etapy bol spra-
covaný v roku 2005. S výstavbou sa 
malo začať v roku 2007, ale po ko-
munálnych voľbách v tom roku ško-
la zostala v pôvodnom stave. Po ná-
stupe za starostu som pokračoval v na-
stúpenom trende a moja priorita bola, 
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aby sme našim deťom dali dobré vzde-
lanie, pretože je to investícia, ktorá sa 
najrýchlejšie vracia. Prístavba vyriešila 
a skultúrnila vyučovací proces, ľudský 
komfort, kultúrno vzdelávacie priesto-
ry a myslím si, že sa stáva aj pýchou na-
šej obce. Máme pripravenú ešte II. eta-
pu výstavby, kde by sme mali dobudo-
vať špeciálnu počítačovú triedu , kan-
celáriu ekonómky, archív, a kancelá-
riu riaditeľa školy, nakoľko tieto pries-
tory nám ešte viditeľne chýbajú. Tak-
tiež pracujem na tom, aby bol zmene-
ný systém vykurovania z pevného pali-
va – uhlia, na obnoviteľné zdroje ener-
gie, teda biomasu alebo peletky. S re-
konštrukciou sme začali neskoro, na-
koľko nám dlho trvalo vysúťaženie do-
dávateľa. Celý náklad je cca 135 tis. € 
s DPH. Doposiaľ bolo financované 20 

tis. Eur z rozpočtu obce 50 tis. Eur z fi-
nancií Ministerstva školstva SR, odki-
aľ chceme aj celú stavbu dofinancovať.

Vysúťažili sme firmu, ktorej záleží na 
ukončení prác a dohodli sme sa, že 
celú stavbu ukončia s tým, že počka-
jú na doplatenie finančných prostri-
edkov. Výstavba pokračovala počas 
vyučovacieho procesu a touto cestou 
chcem poďakovať personálu základ-
nej školy, ako učiteľom tak aj nepeda-
gogickým pracovníkom, samotnej fir-
me, ktorá práce realizovala, že sme sa 
vždy dohodli na harmonograme prác, 
aby mohlo prebiehať aj vyučovanie a aj 
výstavba. Ďakujem aj za dodržanie zá-
sad bezpečnosti pri prácach a za to, že 
sa počas výstavby nič nestalo. Zo stra-
ny firmy, aj zo strany ZŠ sa častokrát 

stretli bezpečnostní technici a vedenie 
oboch subjektov a obec celý čas tento 
proces manažovala. Výsledkom toho 
sú krásne, kultúrne a účelné priestory, 
ktoré sa dajú využívať pre viac činnos-
ti. Zrekonštruovali sme WC, vyme-
nili okná, zrekonštruovali sme triedu, 
šatne a sme pripravení na odstránenie 
vlhkosti aj z jestvujúcich priečok a tým 
máme vybudovanú zdravú školu.

Vzhľadom k dnešnej situácii som trval 
na tom, aby do školy bol vybudovaný 
nový vchod pre žiakov, ako aj bezbari-
érový vchod v prípade potreby pre det-
ských vozičkárov, aj keď toho času ne-
máme takéhoto žiaka. Naša škola je 
pripravená prichýliť aj takéto deti, kto-
ré sa bez invalidného vozíčka nevedia 
pohybovať , nie všetky školy  môžu ta-
kýchto žiakov prijať.
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V súčasnosti prebieha výstavba stojiska na cintoríne na kon-
tajnery na komunálny odpad. Bude to plocha trávnika – 
priestor, ktorý bude spevnený a vydláždený zámkovou dlaž-
bou z dôvodu, že 2 ks 1100 litrové kontajnery sú odstavené 
v súčasnosti na trávniku, a v prípade dažďov alebo ich na-
plnenia  je problém ich vytlačiť na ulicu Farská. Spevnená 
plocha bude slúžiť na státie týchto kontajnerov a v prípade 
sviatku pamiatky zosnulých aj na odkladanie starej výzdo-
by, aby sa nedávala vedľa chodníka.

Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany

Stojisko na cintoríne

Spoločnosť Volkswagen Slovakia  je je-
den z  najväčších zamestnávateľov na 
Slovensku, ktorá si je vedomá svojej so-
ciálnej zodpovednosti voči všetkým ľu-
ďom v tejto krajine. Preto bola v roku 
2008 založená verejnoprospešná nadá-
cia: „Nadácia Volkswagen Slovakia“, 
ktorá sa aktívne snaží o spoluvytvára-
nie a podporovanie inovatívnych vzde-

Poďakovanie
lávacích konceptov a  zlepšiť tak pod-
mienky vzdelávania detí na školách. 
Podporuje vzdelávanie mladej generá-
cie, ale aj iniciatívnych učiteľov v ma-
terských školách rôznymi školeniami, 
metodickým materiálom, pomôcka-
mi,   ale aj podporou rôznych  pro-
jektov. Medzi kľúčové oblasti pre rok 
2015 bola aj oblasť dopravnej výchovy 

a preto sa naša materská škola zapojila 
do súťaže  Nadácie Volkswagen Slo-
vakia s projektom pod názvom: „Deti 
bezpečne na ceste“. Projekt je zame-
raný na vybudovanie prenosného do-
pravného ihriska pre deti predškolské-
ho veku. Hlavným cieľom projektu je 
zážitkové učenie, v ktorom deti získajú 
praktické schopnosti základných pra-
vidiel správania sa na cestách.  Úlo-
hou projektu je  podporiť záujem detí 
o dopravnú výchovu a prispieť k zvýše-
niu bezpečnosti našich  najmenších  na 
cestách a tiež rozvíjať schopnosť orien-
tovať sa v dopravnom prostredí, hod-
notiť vzniknuté situácie z hľadiska bez-
pečnosti, rešpektovať pravidlá cestnej 
premávky pri chôdzi, jazde na bicyk-
li, či  kolobežke. Ďalej nadobudnúť zá-
sady bezpečného správania sa na ces-
te a  poskytovania I. pomoci. Prostred-
níctvom kvalitnej dopravnej výcho-
vy  zvyšovať bezpečnosť detí na cestách  
a prispieť k   zníženiu  počtu doprav-
ných nehôd, zapríčinených deťmi 
predškolského veku.



ČERENIANSKE NOVINY 6/2016 17

Projekt  má dlhodobý charakter, kto-
rého ciele  sa budú uskutočňovať pro-
stredníctvom prednášok, súťaží s  do-
pravnou a  zdravotnou  tématikou, 
edukačnými  aktivitami,  vychádzka-
mi, exkurziami, zážitkový učením..  
Prostredníctvom neho sme do maters-
kej školy zakúpili 10  dopravných zna-
čiek, signalizačné zariadenie, 4 detské 
bicykle a 4  detské prilby. Tento pro-
jekt chceme naďalej  rozširovať a  do-
pĺňať  vhodnými pomôckami a  tak 
podporovať aktívny a  zdravý život-
ný štýl našich detí. Pri podaní projek-
tu a  získaní sumy 1 000 € od Nadá-
cie Volkswagen Slovakia nám význam-
ne pomohli páni M. Filo a R. Masný, 
ktorým patrí naša vďaka.

Na záver by som chcela ešte raz poďakovať všetkým, ktorí nám s projektom pomáhali a hlavne Nadácii Volkswagen Slo-
vakia, ktorá touto činnosťou prispieva k zlepšeniu bezpečnosti našich detí na cestách.

Ľubica Vyskočová
zástupkyňa pre MŠ Čereňany

Február sa tradične nesie v znamení 
plesov a karnevalov. Tak tomu bolo aj 
5. 2. 2016 v našej materskej škole. Ko-
lektív materskej školy premenil pries-
tory kultúrneho domu v Čereňanoch 

Karneval materskej školy

na miestnosť vyzdobenú farebnými 
girlandami, stuhami, balónmi, kvetmi 
a postavičkami z rozprávky-“Včielka 
Maja“. Kultúrny dom takto  ožil vra-
vou, veselou hudbou a  prekrásnymi 

maskami. Karnevalom žila naša ma-
terská škola celý týždeň. Pani učiteľky 
sa s deťmi pripravovali a rozprávali  
o karnevale  a jeho tradíciách  .V tom-
to roku sme ho nazvali „Lúčny karne-
val“.
Ale ani rodičia nezaháľali a vymýšľali 
masky pre svoje ratolesti tak, aby boli 
spokojné a šťastné. Poobliekali svo-
je deti do tých najúžasnejších masiek, 
kde sa fantázii medze nekládli. Pani 
učiteľky sa na karnevale zmenili na vči-
elky  z rozprávky „Včielka Maja“ a  tra-
dične ho moderovala Gabika Drobco-
vá- včela-Kasandra, ktorá motivovala 
deti k tancu a zábave. Mohli sme na 
ňom stretnúť včielky, princezné, ma-
čičky, spidermana, kuchára, kovbojov, 
lienku, lesné žienky, čarodejnice, pirá-
tov a ďalšie rozprávkové a fantazijné 
postavičky. 
Karneval sa začal otvorením včelieho 
úľa s včielkami a včelím tančekom. Po 
predstavovaní masiek sa začala ozajst-
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ná zábava. Tancovalo a bavilo sa celé 
osadenstvo. Pre každú masku z ma-
terskej školy čakalo milé prekvapenie 
v podobe darčeka-hračky.Všetky deti 
boli odmenené sladkosťami, pizzou  
a malinovkou. O bohatú tombolu ne-
bola núdza ani tentokrát. Postarali sa 
o ňu niektorí rodičia, ale hlavne naši 
sponzori (Marián Filo- Afrodita, rodi-
na Boboková-Café Lenka, rodina Ju-
násová, kaderníctvo Ellis,...) Do tanca 
nám hral p. Marián Píš, ktorý sa ako 
každý rok sponzorsky podujme na túto 
dôležitú úlohu.Všetkým sa zábava veľ-

mi páčila a čo bolo najdôležitejšie, ne-
chýbali rozžiarené očká našich detí. Na 
záver karnevalu sme deťom zaradili ba-
lónový tanec, z ktorého si deti  mohli 
odniesť balón domov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili 
do prípravy a  realizácie nášho karne-
valu a  tak prispeli k  jeho úspešnému 
priebehu. Že atmosféra na našom kar-
nevale bola výborná, svedčia aj naše fo-
tografie.

Ľubica Vyskočová
zástupkyňa pre MŠ Čereňany

JANUÁR - JÚN 2016
Narodení: Zomrelí:

Laura Dikesová Anna Mlátková

Erik Kajaba Ján Fereje

Nikola Sluková Anna Gogorová

Michal Borka Helena Štálniková

Jakub Boďa Mária Bartošová

Alexandra Šolté-
sová

Mária Šuleková

Kristína Jonisová Július Šuhajda

Šimon Homola Jarmila Foltánová

Ela Lackovičová Mária Briatková

Patrik Blaho

Manželstvo uzavreli: 

Juraj Beseda – Veronika Botková

Radoslav Bóna – Nikola Žišková

Miroslav Plachý - Michaela Hrebíčková

Juraj Gašparovič – Nikola Žufovská

Jaroslav Gogora – Stanislava Francová

Ján Silný – Anna Kolková

Jubilanti:

Zuzana Mlčúchová Hubert Jonis Anton Sluka

Judita Žišková Eva Gilanová Agnesa Školnová

Ľudmila Prokschová Marián Kopál Beáta Košianová

Ján Košian Helena Krajčíková Mária Kyseľová

Daniela Holovičová Jaroslav Dadík Marián Borko

Viera Zimmermannová Peter Iliaš Anna Slúková

Jozef Cifrík Jolana Totovská

Viera Ferejová

Peter Lenart Ľudmila Mikulová

Peter Mlátko Peter Mihálik

Pavol Ďurkovič

Jozef Kopera Valéria Žišková

Jana Petrusová

Katarína Pavlová

Mária Poljaková
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Počet voličov zapísaných v zozname voličov................1391 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.............937 - 67,36 % 
Počet platných hlasov..................................................921 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu, nezapísané strany 
nezískali v našej obci žiadne hlasy.

Predsedovia okrskových volebných komisií 
obce Čereňany oznamujú výsledky  

volieb do NR SR za obec Čereňany.

Politická strana, hnutie, koalícia Počet hlasov
SMER - sociálna demokracia 369

SNS 123

Ľudová strana naše Slovensko 97

Sme rodina Boris Kollár 90

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 75

Sloboda a solidarita 64

#SIEŤ 41

KDH 27

MOST – HÍD 14

Strana zelených Slovenska 5

Komunistická strana Slovenska 5

Strana TIP 4

SDKÚ DS - demokratická strana 3

Slovenská občianska koalícia 2

Strana moderného Slovenska 1

VZDOR - strana práce 1
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Na ulici Prievidzská v  zastavanej čas-
ti najstaršej lokality obce Čereňany 
pod kaštieľom sme vyčistili kus plochy, 
ktorá tvorila spadnutý rodinný dom 
Jozefa Vrtiela, ktorý medzi tým preši-
el na nových vlastníkov a pôsobilo to 
veľmi zlým dojmom. Ba nakoniec si 
niektorí susedia spravili z toho smetis-
ko. V spolupráci s firmou INGOPRS 
sa nám podarilo tento priestor vyčis-
tiť a  zasiať trávou. Taktiež sme upra-
vili priestor pred obecnou studňou, 
kde chceme v budúcnosti tento pries-
tor upraviť tak, aby či vizuálne, alebo 
účinkom slúžil občanom obce alebo 
návštevníkom. V druhom prípade sme 
odkúpili dom od pána Vladimíra Me-
šinu a manželky Márie, kde podľa pro-
jektovej dokumentácie na kanalizáciu 
má byť vybudovaná prečerpávacia sta-

nica. Tento objekt si urči-
te všetci veľmi dobre pa-
mätajú a pri odstraňovaní 
som mal rôzne myšlienky. 
Veď nakoniec to bol prí-
bytok rodiny, kde bývalo 
niekoľko generácii. Dom 
bol bez základov a  pred-
sa suchý. To ma naviedlo 
na zamyslenie sa, že likvi-
dujeme objekt, ktorý slú-
žil na prežitie rodine, kto-
rá v  danom objekte zaží-
vala krásne chvále, ako aj 
chvále utrpenia či choro-
by. Trvalo mi určitý čas, 
že som prestal myslieť, čo 
v tomto dome všetko pre-
žili, požiar 1921, ťažkú so-
ciálnu situáciu po vojne 
a pred vojnou, a aj napriek 
tomu všetkému tu ľudia 
dožili svoju starobu. Som 

Premena časti obce
presvedčený, že tak ako tam bolo veľa 
ťažkých chvíľ, zažili aj veľa radosti, po-
rozumenia, šťastia a o tomto všetkom 
som sa zamýšľal pri odstránení tej-
to stavby, ktorá jednoducho už neslú-
žila tomuto účelu na bývanie, chátra-
la a musím poďakovať rodine Mešino-
vej, že nám túto stavbu odpredali a my 
sme pripravili pozemok pre ďalšie vyu-
žitie – pre vymoženosti ostatných ob-
čanov a pre modernizáciu našej obce.

Touto cestou ďakujem Ing. Vin-
centovi Brezničanovi  z firmy ING-
PORS Dolné Vestenice za veľkú po-
moc pri odstránení týchto dvoch sta-
vieb.

Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany


