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Zavlazovanie futbalového ihriska

Do sezóny 2020/2021 sme nastúpili aj s novozaloženým družstvom
detí „do devä� rokov“. Pre väèšinu chlapcov a dievèat išlo o ich prvé
futbalové kroky a teda aj o prvé „ostré“ štarty v sú�ažných futbalových
zápasoch.                                                                                                                  *

ŠK Cerenany U9 - jesen 2020/2021

Napriek tomu že v tejto vekovej kategórii prevyšuje rados� z hry
samotné výsledky a štatistiky, treba vyzdvihnú� prístup detí k trénin-
gom ako aj ich výkony v sú�ažných zápasoch. Deti zo seba vydali
v každom zápase maximum, èoho výsledkom je aj pekné druhé
miesto v jesennej tabu¾ke.                                                                                  
Do zápasov nastupovali pod taktovkou trénerov T.Hvojníka
a L.Holdoša v zložení:                                                                                            
Tomáš Dolinay, Sarah Bátorová, Zoe Cviková, Stephanie Bátorová,
Daniela Havalová, Dávid Reck, Filip Mikula, Adrián Brida, Patrik Brida.  

*

*

*

Výsledky:
TJ Slovan Šimonovany - ŠK Èereòany   6:7
ŠK Èereòany - FK Tempo Partizánske B   8:3
TJ Priehrada Nitrianske Rudno - ŠK Èereòany   2:3
ŠK Èereòany - TJ Dynamo Bystrièany   4:18
TJ Družstevník Diviacka Nová Ves - ŠK Èereòany   5:5

December
2020

CERENIANSKY
SPRAVODAJ

Zvláštny rok 2020

Ing. Richard Masný, PhD.
starosta obce

Tak pekne vyzerá napísané èíslo roku, ktorý sa blíži ku svojmu koncu a taký zvláštny rok to bol. Z môjho poh¾adu, ako

starostu obce, sa zaèal úplne bežne, s nastaveným rozpoètom a nejakými tými predsavzatiami a plánmi, no v marci sa

to celé akosi „pokazilo“. Vypukla pandémia choroby, ktorú nikto doteraz nepoznal a nikto nevedel, èo oèakáva�.

Katastrofické scenáre štátu oh¾adom financovania miest a obcí mi naháòali zimomriavky. Avizované krátenie podielo-

vých daní,ktoré sú hlavným príjmom obcí,

o 20 až 25 % by znamenalo ve¾ké u�a-

hovanie opaskov v každej samospráve.

Bolo potrebné sa pripravi� aj na takúto

alternatívu a môžem smelo prehlási�, že

sme obstáli so c�ou. Nepopieram, že zo

zaèiatku aj nás na úrade chytala mierna

panika a zvažovali sme rôzne možnosti

ako preži� krízu.                                                 

Aj keï sme v koneènom dôsledku prišli

len o približne desa� percent zo sumy,

kto rú nám  štát plán oval poskytnú �

na chod samosprávy, vïaka dobrému

hospodáreniu s majetkom obce a pre-

myslenému vynakla daniu fin anèných

prostriedkov, sme nie len že prežili, ale aj

napredovali. V tomto roku, v krí ze,

sme do obnovy povrchov našich ciest

investovali viac ako 100 000 eur! Nový

asfaltový povrch dostali ulice Moèiarna,

Domovina, Ríbez¾ová a Športová, opravili

sme kompletne výtlky a 20 rokov starú

kanalizaènú ryhu na Pálenickej. Vybudo-

vali sme zavlažovanie futbalového ihriska,

v závere roka sme do obce zakúpili úplne

nový stredný traktor. Do priemyselného

objektu bola vybudovaná vodovodná

prípojka, zrekonštruovali sme rozvody

elektrickej energie v dvoch triedach

Základnej školy a mnoho ïalšieho. Všetko

bez jediného nového úveru.                         

Bol to druhý rok môjho „starostovania“

a bol naozaj zvláštny. Ten prvý rok som sa

*

*

nemal èas rozkuka�, lebo som musel nevyhnutne rieši� to, èo som zdedil. Myslel som si, že teraz, v tomto roku, už príde

èas na to, aby som mohol pokojne napredova�, ale zaskoèila nás tá pliaga COVID a s tým súvisiace opatrenia

a dôsledky. Mnoho ¾udí prišlo o prácu, mnohí sa potácajú na prahu chudoby, zatínajú zuby, aby prežili z mesiaca

na mesiac. Všetkých mi je úprimne ¾úto a neviem všetkým pomôc�, akoko¾vek ve¾mi by som chcel.                                       

Keï sa však zamyslím nad tým, èo všetko sme ako obec tento rok, aj napriek ve¾mi nepriaznivým okolnostiam dosiahli,

môžem by� rád. A môžem ïakova�, že som obklopený ¾uïmi, zamestnancami obecného úradu, ktorí sú nesmierne

obetaví, pracovití, usilovní a bez ktorých by som len �ažko, ak vôbec, èoko¾vek dosiahol.                                                            

Taktiež som nesmierne vïaèný za akúko¾vek podporu zo strany ¾udí, obèanov, pre ktorých sa to všetko oplatí robi�.     

Èo si popria� do nového roku?                                                                                                                                                                           

ZDRAVIE. Aby sme mohli ma� mnoho želaní. Lebo zdravý èlovek ich má tisíce, chorý len jediné.                                              

Š�ASTIE. Aby sme vedeli s pokorou a odhodlaním prijíma� všetko, èo nám život do cesty postaví.                                          

Lásku, pokoj, milujúcu rodinu, dobrých priate¾ov, poslušné deti, trpezlivých a chápavých rodièov, jednoducho vám

všetkým zo srdca prajem, nech sa vám plnia vaše sny a želania a nech je každý ïalší rok aspoò o trošíèku lepší, ako

ten predchádzajúci.                                                                                                                                                                                                

*

*

*

*

*

*

*
Starosta obce

Ing. Richard Masný, PhD.
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Jarná èas� sezóny 2019/2020 bola zrušená, vïaka èomu sme sa mohli

pusti� do dlho oèakávanej rekonštrukcie vnútorných priestorov, ktoré

to už naozaj potrebovali. Podarilo sa nám prerobi� šatòu mužov, šatòu

hostí, sprchy, ktoré už boli v katastrofálnom stave, ale tak isto aj von-

kajšie záchody urèené pre divákov.                                                                  *

Rekonštrukcia budovy športového klubu

Rekonštrukciu sme zvládli z ve¾kej miery svojpomocne v rámci brigád,

èi už cez víkendy alebo aj v pracovné dni vïaka chalanom z klubu. 

Ve¾ký podiel majú na tom ochotní majstri z Èerenian, ktorí na úkor

svojho vo¾ného èasu a bez nároku na finanènú odmenu prišli bez

váhania pomôc�.                                                                                                     

Ve¾ká vïaka patrí všetkým, ktorí sa akoko¾vek podie¾ali na rekonštruk-

cii, no predovšetkým by sme sa chceli poïakova� Jozefovi Mešinovi,

Miroslavovi Mikulovi, Marekovi Nechalovi, Františkovi Zemeníkovi,

Pa¾ovi Ïurkovièovi, Dušanovi Hvojníkovi, Martinovi Gogorovi

a Kristiánovi Mešinovi, bez ktorých by sme to urèite nezvládli.               

Ostáva len dúfa�, že takto zrekonštruované priestory vydržia èo

najdlhšie.                                                                                                                   

*

*

*ŠK Èereòany

- 2 -

Celoplošné testovanie v obci Cerenany - pohlad do zákulisia

Celoplošné testovanie antigénovými testami na COVID 19 vyvolalo rozruch, neistotu
a obavy medzi obèanmi na celom Slovensku a nebolo tomu inak ani v našej obci.
Napriek tomu, že takéto pocity sú v danej situácií úplne pochopite¾né, netreba
zachádza� do zbytoèných extrémov a hroti� ešte viac tento strach a frustráciu.
Všetko to u nás zaèalo v deò úèasti na stretnutí starostov o organizácií prvého
kola celoplošného testovania. Celé organizaèné stretnutie sa nieslo v duchu hesiel: 
„nedá sa“,  „ako presvedèím ¾udí“,  „odkia¾ budú finanèné prostriedky“. Keï sme si
následne zdie¾ali získané informácie, bolo zjavné, že
sa to bude celé �ažko realizova�. Inštrukcie boli
jasné, obec má zabezpeèi� priestory a ¾udí. A tak
sme všetci zaèali plni� nariadenia o súèinnosti obce,
zohnali sa dobrovo¾níci, priestory, dezinfekcia,
ochranné prostriedky, ohrievaèe a popritom sme
sledovali médiá a oficiálne stránky, èi sa ešte nieèo
zmení.                                                                                      
Prvé kolo celoplošného testovania bolo organizo-
vané za pochodu, testovalo sa v sobotu 30.10.
a v nede¾u 1.11. od 7:00 do 22:00. Prvé hodiny sme
netušili, ako budeme fungova� a snažili sme sa
„vychyta� muchy“. Naše zdravotníèky za celý víkend
otestovali skoro 1050 obyvate¾ov Èerenian a okolia.
Dobrovo¾níci sa striedali na pozíciách zapisovaè 1,

*

zapisovaè 2, podávaè tombolových èísel a inštrukcií,vypisovaè certifikátov, rozdávaè certifikátov a usporiadate¾ov. Keï prvé kolo testovania skonèilo,
prišla požiadavka na vyúètovanie nákladov vynaložených na prípravu a realizácie prvého kola testovania, vyúètovanie sme poslali s nádejou, že
aspoò pomerná èas� obecných peòazí sa obci za preukázanú snahu a úsilie vráti.                                                                                                                                  
Druhé kolo celoplošného testovania už bolo o poznanie k¾udnejšie, zdravotníèky a dobrovo¾níci boli zohratí a aj ¾udia, ktorí sa prichádzali da�
otestova� už druhý víkend po sebe, na úkor ich vo¾ného èasu a chladnejšiemu poèasiu, to brali viac menej pokojne a s rozvahou. V druhom kole sa
testovalo 7. až 08.11 od 8:00 do 20:00 a prišlo 1038 obyvate¾ov obce Èereòany a okolia. Tiež sme poslali na odbor krízového riadenia OÚ Prievidza
vyúètovanie nákladov na druhé kolo testovania a èakali sme èo bude ïalej.                                                                                                                                             
Tretie kolo testovania bola pre nás rana pod pás, keïže v okolí sme boli jediná obec, ktorá bude testova�. Prišlo nariadenie, že budú v obci Èereòany
dve odberné miesta pod jedným prístreškom športového klubu. Najhoršie bolo oslovi� tímy dobrovo¾níkov a zdravotníkov, èi po dvoch vyèerpáva-
júcich víkendoch, idú aj do tretieho kola.  Na naše milé prekvapenie oba tímy s menšími personálnymi zmenami súhlasili, tretie kolo v obci Èereòany
sme zaèali, ale bolo to dos� nudné a bola riadna zima. V tento víkend sa dalo otestova� 313 obèanov Èerenian a okolia.                                                         
Boli to tri �ažké víkendy. Obec Èereòany stáli presne 9 744,32 eur. Tieto náklady sú èiastoène premietnuté v sumárnej tabu¾ke:

*

*

*

482,10 870,00 0,00

215,05 134,67 0,00

490,70 130,20 69,60

272,00

2 300,00

4 059,85

224,00

2 400,00

3 578,87

256,00

1 600,00

1 925,60

OPP(rúška, štíty, overaly, rukavice)

Materiál (vriecia do košov, stojany, servítky a pod.)

Ohrievaèe a propan

Strava pre odberné miesto

Preplatenie nákladov - Zmluva o dobrovolníctve

Spolu

Nklady na testovanie COVID-19 1. kolo [Eur] 2. kolo [Eur] 3. kolo [Eur]

Pôvodná „len“ súèinnos� obce pri realizácií celoplošného testovania sa preniesla do úplnej organizácie obce so súèinnos�ou ozbrojených síl SR
a policajného zboru SR, s ktorými sa nám ve¾mi dobre spolupracovalo. Ako sa obec postavila zodpovedne k príprave a realizácií testovania, tak sa
štát postavil zodpovedne k obci a nad naše oèakávania, nám boli vyplatené celkové náklady vynaložených prostriedkov na prvé a druhé kolo
celoplošného testovania, èo predstavuje èiastku 7 818,72 eur, pripísanú na obecný úèet dòa 30.11.2020.                                                                                  
Sme radi, že nakoniec všetko prebehlo v pokoji a snáï v tom každý našiel aspoò zopár pozitívnych vecí, ktoré táto akcia, napriek všetkému, urèite
priniesla.                                                                                                                                                                                                                                                                           

*

*

P.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Obrovská vïaka patrí aj všetkým tým, ktorí pomohli pri organizácii a priebehu celoplošného testovania v našej obci. Boli to ve¾mi namáhavé dni
pre každého, kto priložil ruku k dielu. Od prípravy priestorov zamestnancami obce až po dobrovo¾níkov a zdravotníkov, ktorí v odbernom mieste
strávili to¾ko víkendov. Ïakujem Betke, že napriek mnohým pracovným povinnostiam zorganizovala takú partiu, ïakujem poslancom OZ ¼ubošovi,
Lucii a Pe�ke že sa medzi dobrovo¾níkov pridali ako vôbec prví. Ve¾mi pekne ïakujem aj všetkým našim obèanom, ktorí sa boli otestova�, boli
chápaví a trpezliví èím nesmierne u¾ahèili všetkým v odbernom mieste ich prácu. Ïakujem aj Danielovi a Adamovi s jeho sobom za obrovskú
pomoc, ale aj za to, že štipkou recesie pozdvihli všetkým náladu.                                                                                                                                                                

*

*

Katarína Košianová a Ing. Alžbeta Veselovská

Ing. Richard Masný, PhD., starosta obce

Spomeòme tých, ktorí boli spoluorganizátormi celoplošného testovania:                                                                                                                                                 
zdravotníci v 1.  a v 2. kole - Kika C., Monika M., Ria K., Zuzka B., Lucka K., v 3. kole - Jozef H., Monika M., Ria K., Zuzka B., Lucka K., doktori z Prievidze
dobrovo¾níci v 1.  a v 2. kole - Katka K., Alžbeta V., ¼uboš Ž., Pe�ka H., Tánièka H., Marián P., Barborka a Tánièka S., Alenka M., Rado K., Paulínka L., 
v 3. kole - Katka K., Alžbeta V., ¼uboš Ž., Pe�ka H., Tánièka H., Marián P., Barborka a Tánièka S., Alenka M., usporiadatelia v 1. a 2 kole - Daniel K. a Adam H.

*
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Dòa 7.9.2017 bol obci Èereòany odovzdaný bývalý vojenský útvar do

užívania. Až na prelome rokov 2018/2019  obec zaèala vytvára� priaznivé

podmienky pre využitie nadobudnutého majetku v prospech obce

Èereòany v zmysle Zákona o majetku obcí è. 138/1991 Zb..                          

Napriek tomu, že na stole ležali už od roku 2017 žiadosti obèanov

Èerenian o prenájom, èi odkúpenie budov v tomto objekte, vždy sa našla

výhovorka, preèo ešte nenastal èas.  Obecné zastupite¾stvo schválilo

zámer na prenájom uznesením è. 48/2019 zo dòa 21. 03. 2019. Na zákla-

de toho tento areál zaèal plni� aspoò nejaký úèel a teda prenájom

priestorov.                                                                                                                       

Prvá zmluva o nájme nebytových priestorov, po všetkých povinných,

zákonných, administratívnych úkonoch bola podpísaná dòa 16.5.2019

a od vtedy žiadosti o prenájom nebytových priestorov ako aj nájomcov

stále pribúda. Ku dòu 30.11.2020 bolo, alebo je v areály bývalého

*

*

Na obrázku sú èerveným krížikom vyznaèené priestory a budovy, ktoré boli, alebo sú v prenájme a do obce z nich plynú poplatky za prenájom obec-
ného majetku. Modrou hviezdou sú vyznaèené objekty, ktoré využíva obec.                                                                                                                                                *

Ing. Alžbeta Veselovská

rok 2017

rok 2018

rok 2019

k 30.11.2020

0,00

0,00

18 378,54

71 088,39

Priemyselný objekt Èereòany Výdavky  [Eur]

0,00

0,00

41 285,50

105 333,39

Príjmy  [Eur]

vojenského objektu prenajatých 24 budov a skladov dvadsiatim trom

nájomcom. Od septembra 2020 prijala obec Èereòany do priemyselné-

ho objektu zamestnanca - hospodára, nášho obyvate¾a obce Èerenian,

ktorý spravuje celý objekt.                                                                                        

Priemyselný objekt Èereòany sa stal jedným z hlavných príjmov do roz-

poètu obce, preto mi už dlho vàta v hlave otázka:  „Preèo z prenájmov

tohto objektuv roku 2018 neprišlo do obecnej kasy ani jedno euro?“     

*

*

Priemyselný objekt Cerenany.
Vývoj hospodárenia od nadobudnutia po súcasnost.

V priebehu roku sa nám podarilo ušetri� nejaké finanèné prostriedky aj napriek obrovským investíciám do ciest a pre potreby obce sme zakúpili nový

traktor. Bez lízingu, bez pôžièky, v hotovosti. Je to traktor znaèky Branson, strednej triedy s èelným nakladaèom, všetkými hydraulickými rozvodmi vzadu

aj vpredu, vrátane tzv. tretej hydraulickej funkcie na  predku, na ovládanie „drapáku“ alebo otváracej lyžice.                                                                                       

Traktor bol vysú�ažený v zmysle platných zákonov o verejnom obstarávaní, oslovených bolo 16 firiem a vyhrala firma Kocht z Ochtinej s cenou 31 158,00

eur s DPH za komunálny traktor, èelný nakladaè, snehovú radlicu a posýpaè. Tak len nech nám dobre poslúži.                                                                                   

Pôvodný, 40 rokov starý obecný traktor, ktorý bol už raz predaný a znovu kúpený, bude slúži� už len v priemyselnom objekte, lebo už nie je schopný

prevádzky na verejných komunikáciách.                                                                                                                                                                                                                     

*

*

*

Nový traktor v obci

Starosta obce
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Boj proti COVID-19

(Ne)Zodpovední?...

950 ks

25 bal

8 l

2 ks

21 ks

700 ks

Ochranné rúška

Ochranné rukavice

Dezinfekcia

Dezinfekèné dávkovaèe (savo, mydlá a pod.)

Hygienické prostriedky

Mimoriadny spravodaj

Spolu

3 094,60

90,00

92,50

68,28

182,89

200,40

3 728,67

Nástroj Výdavok [Eur]Množstvo

Dòa 11.3.2020 bolo vydané uznesenie vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením

verejného zdravia II. stupòa s dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným Korona vírusom SARS-CoV-2.

V tento deò sme ešte netušili, èo nám tzv. Korona na tento rok pripraví.                                                                  

Starostovia všetkých obci sa pustili do nakupovania rúšok a dezinfekcií pre svojich obyvate¾ov. Bol ve¾ký

*

dopyt po rúškach, ktorých však

nebolo dostatok. Tak sme naku-

povali postupne, najprv pre

dôchodcov a zamestnancov

obecného úradu, následne pre

uèite¾ov v základnej škole a

materskej škôlke, do každej

domácnosti. Pomoc prišla od podnikate¾ov, ktorý svoj úèel podnikania na

chví¾ku preorientovali na šitie rúšok alebo distribúciu rukavíc, tiež od

šikovných obyvate¾ov/liek našej obce. Ušilo sa množstvo rúšok, darovalo

ve¾a dezinfekcie, pomáhalo sa našim dôchodcom a ukázalo sa, že ako

dedina si vieme navzájom pomôc�.                                                                        *

Prvú vlnu tzv. Korony sme prekonali, prišlo leto, opatrenia sa uvo¾nili a my sme si mysleli, že život sa vracia do normálnych ko¾ají. No opak bol

pravdou a prišla druhá vlna s celoplošným testovaním...                                                                                                                                                                              

Ïakujeme všetkým obyvate¾om obce Èereòany za hmotnú, morálnu aj duchovnú pomoc, za trpezlivos�, toleranciu a súdržnos�.                                  

*

*

Náklady vynaložené na nástroje boja proti Korone:

Ing. Alžbeta Veselovská

V tieto dni  èasto poèúvame slovo "buïte zodpovední". U mnohých

¾udí to vzbudzuje pokoru a rešpekt. U ïalších, a nie je ich málo, to

vyvoláva hnev a nervozitu, sú bez akéhoko¾vek rešpektu a potom sú

aj ¾udia, ktorí majú ve¾ký strach.                                                                       

Èo znamená by� zodpovedný? Preèo? A kvôli komu?                              

Žijeme v ne¾ahkých èasoch, keï celý svet zápasí s malým vírusom,

nazvaným covid-19.                                                                                              

By� zodpovedný znamená pozrie� sa pravde do oèí. By� zodpovedný

znamená by� pokorný. Uzna�, že sme pominute¾ní a èo sme si vytvo-

rili, po nás toho ve¾a neostane.                                                                         

Je to cnos�, prvá lekcia, ktorú sa uèíme celý život. Opak pokory je

pýcha. ¼udia namiesto toho, aby sa sklonili pred realitou a prijali seba

samých takých akí sú, zaènú si hovie� v ilúziách, vo svojom vlastnom

virtuálnom svete, pretvarova� sa, alebo sa hra� na nieèo, èo nie sú.

Ako to povedal aj istý múdry èlovek: "Mnoho ¾udí by bolo chabo - ak

vôbec - odetých, keby sa mali obliec� do svojej pokory."                        

No preèo je cnos� taká dôležitá? A vlastne èo je to pokora? Sú ¾udia,

a je ich pomerne ve¾a, ktorí sú presvedèení, že pokora je slabos�, ba

že je známkou zakomplexovanosti, utiahnutosti èloveka, ktorý si

nedôveruje a nenašiel sa. Opak je pravdou. Pokorný èlovek je realista.

Pozrie sa na seba a naplno si uvedomí a prizná kto je.                             

A toto svoje poznanie prenáša do života. Pokorný èlovek sa nepokla-

dá ani za menšieho, ani za väèšieho, než akým skutoène je! Ide mu

o pravdu. To mu umožní vyhnú� sa zúfalstvu aj pýche. Pokorný èlovek

je slobodný, je tým, èím naozaj je. Neznepokojujú ho veci, ako je

poves�, vlastné záujmy, neúspech. Keï vykoná nejaké dobré dielo,

raduje sa z neho. Nesnaží sa za každú cenu pripomína�, že to bol on,

kto to dielo vytvoril. Ilúzie, ak si na nich ve¾mi zakladá, ho budú stá�

množstvo èasu a energie. Pokorný èlovek nemusí niè chráni� ani

bráni�. Necíti sa povinný bráni� nejaký falošný obraz, ktorý o òom

vytvorili ¾udia,  ktorí ho nepoznajú, pretože mu na žiadnom krásnom

obraze nezáleží. Pre neho je hlavné to, aby obraz, ktorý ma¾uje, bol

pravdivý.                                                                                                                   

*

*

*

*

*

*

*

A tu prichádzame k druhému bodu. Pokorný èlovek nikdy nie je

spokojný s tým, aký je a èo už dosiahol. Uvedomuje si povinnos� rás�

a odvraca� sa od nedobrých vlastností, ktoré v sebe má. Uvedomuje

si svoje poslanie "kráèa� za Slnkom". Dôstojnos� a ve¾kos� èloveka je

v tom, že hoci je nièím, predsa je povolaným k ve¾kým veciam. Povo-

laním èloveka je stáva� sa! Lenže to môže robi� len vtedy, keï žije

v pravde. Ak nežijem v pravde, môže sa naše "stávanie sa" sta� pre

nás osudným. Spomeòme si na bájneho Ikara, ktorému otec zhotovil

krídla, aby sa na nich vznášal. No keïže mu ich pripevnil voskom,

upozornil ho, aby sa nepribližoval k Slnku, lebo sa roztopia a on sa

zrúti. No Ikaros ho neposlúchol a zabil sa. Bodom, z ktorého máme

vychádza� na našej "ceste k Slnku" je pravda. Podobne platí o pýche,

jej opaku, že je lžou. Pýcha predstiera a vytvára ilúzie a klamlivé

obrazy. Èlovek, ktorý žije v pýche, nebude nikdy schopný skutoèného

obrátenie srdca a opravdivého rastu.                                                             

Èlovek, ktorý je pokorný nebude od iných, že budú nieèím iným, než

èím v skutoènosti sú. Nezaujíma ho obchodovanie s nerealitami.

Berie ¾udí takých akí sú. ¼udia sú pre neho darom, a preto sa správa

zodpovedne. Pokorný èlovek nie je v nebezpeèenstve, že sa stane

obe�ou seba¾útosti. Neupadá do smútku z toho, že sa mu nedarí sta�

sa tým, èím nemôže a nie je schopný by�. Známy mystik a trapistický

mních Thomas Merton raz povedal: "Zaèiatok pokory je zároveò

zaèiatkom požehnania a dovàšenie pokory je dokonalos�ou každej

radosti."                                                                                                                     

Pokorný èlovek je ako optimista, ktorý aj keï má �ažkosti a skúšky,

nešomre, ale skôr sa sústredí na dobré veci. Pesimista sa vždy sú-

stredí na jedinú vec, ktorá práve nefunguje. Ak chceme by� "zodpo-

vední", tak sa "stávame" a sme stále na "ceste k Slnku".                           

A to je cesta "z tunela" našej tmy, kde na konci môžeme uzrie�

záblesk svetla.                                                                                                         

Všetkým ¾udom dobrej vôle prajem pokojné a požehnané Vianoèné

sviatky Narodenia nášho Pána, aby sme sa nedali znechuti� nièím, ani

nikým a smerovali k Slnku-svetlu.                                                                    

*

*

*

*

*

Mgr.Jozef Poláèek,duchovný otec farnosti.



Po ukonèení posledných etáp kanalizaèných prác v obci sme pristúpili
k asfaltovaniu ulíc, a to nie len k asfaltovaniu kanalizaèných rýh, ale aj
k asfaltovaniu celých ulíc. Niektoré z nich nutne potrebovali opravi�
svoj živièný povrch, nako¾ko sú najviac využívané a vy�ažené našimi
obèanmi.                                                                                                                   
Na zasadnutí obecného zastupite¾stva bola schválená I. etapa asfalto
vania, kde boli zahrnuté ulice Moèiarna, Domovina a Pálenická. Na ulici
Pálenická sa zaplátali jamy a ryhy, ktoré vznikli v dávnej minulosti pri
položení kanalizaèných rúr a cesta sa neuviedla do pôvodného stavu.
Ulica Moèiarna a Domovina boli tvrdý oriešok, pretože na týchto
uliciach nebola rovina v žiadnom smere. S prácami, ktoré trvali asi 10
dní sa zaèalo v jarných mesiacoch. Po tak krátkej realizaènej dobe sa
hrbo¾até a vymleté cesty stali ozdobou našej obce.                                    
S asfaltovaním sme pokraèovali zasa na jeseò II. etapou, v ktorej sme
odeli do nového šatu ulicu Ríbez¾ovú a Športovú. Ulica Športová, ako
si isto spomínate, bola už raz po položení kanalizácie vyasfaltovaná.
Ale len tam, kde bola položená kanalizácia a aj to tak nekvalitne, že sa
celá prepadala. S dodávate¾skou firmou sme sa dohodli na spolufi-
nancovaní asfaltovania v celom profile ulice, aby sa asfalt potiahol
v celej šírke a nie len pás v šírke 1,7 m, ako to pre firmu vyplývalo
zo zmluvy.                                                                                                                 

Ulice z I. alebo aj II. etapy sú ulice,  ktorými sa dostaneme v našej obci
za kultúrou, športom a vzdelaním. Dovedú nás na cintorín, do kostola,
na ihrisko ŠK, deti do základnej èi materskej školy. V nemalej miere
tieto ulièky obèania využívajú na nede¾né prechádzky a oddych.
Taktiež sa však nájdu odvážlivci, ktorí si tieto ulice mýlia s pretekársky-
mi dráhami a neuvedomujú si, že na ulicu môže vybehnú� malé die�a
alebo postarší èlovek, ktorí nedokážu rýchlo reagova� a môže dôjs�
k neš�astiu. Preto si aj touto cestou prajeme, aby nové cesty slúžili
bezpeène všetkým obèanom k spokojnosti.                                                  
Využili sme prítomnos� techniky a asfaltovacích èiat a samostatne sme
nechali vyasfaltova� vjazd do hasièskej zbrojnice, kde sa hasièi roky
pohybovali len po štrku a piesku. Vybudovali sme a nechali vyasfalto-
va� parkovisko pri ZŠ, tak potrebné pre parkovanie uèite¾ov, èi návštev.

*
-

*

*

*
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Ulice v obci v novom šate

Kanalizácia v obci

Všetky stavebné práce na kanalizácii boli ukonèené v októbri 2020.
Následne prebehlo výberové konanie na prevádzkovate¾a, ktorým sa
stala Stredoslovenská vodárenská spoloènos� a. s.                                     
Pod¾a dostupných informácií, stavba ešte nie je prevzatá a kanalizáciu
nie je možné spusti� do prevádzky. Pravdepodobný termín spustenia
je február 2021.

*

                                                                                                      *

Nižšie uvádzame celkové sumy s DPH za jednotlivé ulice, èi èasti. Nie je
možné prepoèítava� celkové sumy na metre štvorcové, pretože
technologické postupy a práce sa líšili pod¾a toho, v akom stave bola
tá-ktorá ulica.                                                                                                              *

Do rozpoètu na budúci rok starosta obce predkladá návrh na vyasfal-
tovanie ulíc Tichá, Jabloòová a Severná. Sumou sa tieto ulice vyrovnajú
tomu, èo sme spravili tento rok. Je len na obecnom zastupite¾stve, èi
daný návrh podporí.                                                                                                *

Ríbez¾ová
Moèiarna
Domovina
Športová
Pálenická
Parkovisko pri ZŠ
Vjazd do hasièskej zbrojnice

21 801,89 €

€

€

€ €

€

€

€

41 236,17
19 148,91
10 508,40
22 037,61

2 206,78
2 114,18

, z toho obec 4 903,92

21493,26 m
2739 2 m
1000 2 m

630 2 m
1239 2 m

143 2 m
137 2 m

Autor: OcÚ
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Symbol Vianoc, ihliènan, ktorý ozdobený zvykne svieti� v každej

slovenskej obci a v každom meste od Mikuláša do Troch krá¾ov. Najprv

ho však treba nájs�, vybra�, odpíli�, dovies� nákladným autom na miesto

urèenia, postavi� žeriavom do stojana. Keï „doslúži“ musí sa spíli�

a konèí v peci.                                                                                                              

Nielen v snahe ušetri� každoroène jeden pekný strom, ale aj v snahe

vytvori� pevnú tradíciu spojenú s urèitým miestom sme vianoèný

stromèek zasadili. Je to ten taký pomenší, pekne zastrihnutý - vlastne

keï èítate tieto riadky, všetci dobre viete, ktorý to je. Miesto bolo

vyberané ve¾mi dôsledne za pomoci odborníka z firmy Wisteria, aby

mal strom kam rás� do výšky aj do šírky a aby zostalo miesto aj na Máj.

Je to Smrek pich¾avý, latinský názov je Picea pungens Glauca. Dnes to

ešte nie je stromisko, na aký sme zvyknutí, ale som presvedèený, že za

pár rokov to bude široko-ïaleko najkrajší vianoèný stromèek.                  

Ako ostatne vždy...                                                                                                     

*

*

*

*Starosta obce

Vianocný stromcek

Dovo¾te mi poïakova� v mene obecného úradu, detí a obèanov obce,
všetkým sponzorom a darcom, ktorí akýmko¾vek spôsobom, vecným
alebo peòažným darom, èi svojou pomocou, prispeli na balíèky
od Mikuláša, alebo svojou pomocou obci, obecným organizáciám a jej
obèanom.                                                                                                                           
Moje osobné poïakovanie patrí predsedovi Športového klubu Èereòany
Danielovi Kuèerkovi a celému tímu èlenov a dobrovo¾níkov - majstrov,
ktorí sa podie¾ali na zve¾adení budovy športového klubu. Od postavenia
budovy ŠK uplynulo ve¾a rokov, investièný dlh narastal a tak všetky
prostriedky obce, sponzorov a ziskov z 2% daní za rok 2020 plynuli
do rekonštrukcie šatní, toaliet a spàch. Obec zaplatila „len“ kompletnú
rekonštrukciu strešnej krytiny autorizovanou firmou. Všetky ostatné práce
boli na báze dobrovo¾nosti šikovných majstrov z našej obce. Ve¾mi si túto
pomoc cením.                                            
Ak sme niekoho, kto pomohol, zabudli nižšie napísa�, urèite sme nezabudli
na, to ako pomohol.                                  
Ešte raz ÏAKUJEME a tešíme sa na ïalšiu spoluprácu.                                       

*

 

                                                                       *

                                                                      *
*

UPS Èereòany

Dozorný výbor COOP Jednota SD Èereòany

Pohostinstvo ROZVOJ - Adam Hrdý, Èereòany

p. Daniel Kuèerka

METAL SPON - Ján Hanus, Èereòany

Zberné suroviny - Peter Švajlenka

CATERING JOSIP s.r.o., Jozef Mokrán, Oslany

CODE Spedition, spol. s r.o. - ¼uboš Janèich, Èereòany

J.M.F. Marek Žiško, Èereòany

Ro¾nícke družstvo, Èereòany

NAVI spol. s r.o. Prievidza

AUTOSERVIS - Peter Laurinec, Èereòany

Kvetinárstvo DAJA - Darina Jarošincová, Èereòany

LACKOVIÈOV SERVIS s.r.o. - Bc. Libor Lackoviè, Èereòany

KOBES s.r.o. - Stanislav, Radoslav, Rastislav Kobesovci, Èereòany

Kaderníctvo KIARA - Eva Krivošíková, Èereòany

¼udmila Mikulová - Èereòany

Marián Filo - Reštaurácia Afrodita
Starosta obce, Ing. Richard Masný, PhD.

Sponzori obce

Prehlad demografických údajov
za rok 2020

Do radov našich obèanov sme privítali  17 novonarodených detí.

Rozlúèili sme sa s 13 obèanmi.

Manželstvo uzavrelo 10 obèanov našej obce.

Do obce sa pris�ahovalo 39 obèanov.

Z obce sa ods�ahovalo 27 obèanov.



V súèasnosti je naša obec zapojená do recyklácie odpadu. Zbierame
plasty, sklo, papier, všetky druhy kovov, elektro odpad, ve¾koobjemový
odpad, pneumatiky a textil. Tento rok obec rozšírila zber odpadu aj
o možnos� odovzda� odpad, ktorý tvoria konáre, odrezky zo stromov
a aj živé vianoèné stromèeky zbavené ozdôb. Na tento odpad sme
vyèistili priestor pred vstupom do areálu priemyselného objektu
v našej obci - bývalý areál vojenského útvaru, ktorý je vidite¾ne
oznaèený, sprístupnený obèanom každý deò a ktorúko¾vek hodinu.

Na skládku tohto druhu odpadu nie je však možné uloži� trávu, lístie
alebo iné zvyšky rastlín so záhonov a záhrad. O zber a triedenie také-
hoto druhu odpadu obec môže pristúpi� v roku 2021, nako¾ko sme
podali žiados� o nenávratný finanèný príspevok na vybudovanie
kompostárne v obci a tiež sme sa zapojili do projektu „Odpadové
hospodárstvo - predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO - zakú-
penie kompostérov pre domácnosti, èím by sa vytvorili podmienky na
uloženie aj bio odpadu.                                                                                         *
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V mesiaci október nás trošku potrápilo poèasie a z dôvodu vytrvalých
dažïov sa nám zdvihli hladiny potokov až do takej miery, že sme museli
zasahova�. 14. októbra 2020 s výdatnou pomocou Jána Baláža a jeho
techniky za asistencie Janka Vincúra a Jozefa Žišku sme preèis�ovali
a uvo¾òovali koryto potoka na Kamenne ulici, kde si voda razila cestu už
smerom na Prievidzskú ulicu. Na Zemièke, za Žnatínom smerom na
Fanèovú voda z polí pretekala už cez asfaltovú cestu aj vïaka taškám
a vreciam plným fliaš, ktoré tam vytvorili prekážku a tvorila rozsiahle
jazero.                                                                                                                            
Na dolnom konci chýbali asi 3 cm, aby voda prebehla po moste a vyliala
sa na cestu. To všetko sme s malou dušièkou sledovali a dúfali sme, že
dažde ustanú. Naš�astie si to odnieslo len zopár zaplavených pivníc
a materiálne škody neboli ve¾ké.                                                                          

*

*

Rozvodnené potoky Obec rozšírila zber odpadu

Starosta obce

Judita Žišková

oznamujeme Vám, že od 7.1.2020 je v budove
“Lekáreò u Spasite¾a” v Oslanoch zriadená a otvorená

Všeobecná ambulancia pre deti a mládež.
Bližšie informácie získate na telefónnom èísle

046/5491378 - p. Dr. Mezgouová,
alebo priamo v ambulancii.

Vážení spoluobèania,
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Ani najväèší optimista by nepovedal, že v našej obci niekedy môže
vystúpi� svetoznámy folklórny súbor Lúènica. Ak sa ale dajú dohromady
tí správni ¾udia, dá sa to.                                                                                           
A tak si jedného dòa majite¾ reštaurácie Afrodita Marán Filo a náš rodák,
èlen Slovenskej filharmónie Igor Fábera povedali, že to ís� musí.              
Spoloène pre nás zorganizovali toto vystúpenie 19.7.2020 na Hody,
v prekrásnom prostredí záhrady kaštie¾a, kde vystúpilo nieko¾ko taneè-
ných párov s originálnou „muzikou“ Lúènice.                                                    

�ažko je opisova� v èlánku, že husle môžu spieva� aj plaka�, že zvuk
fujary vám naženie zimomriavky a cimbal roztancuje nohy. Všetci bez
dychu vystúpenie sledovali a ocenili obrovským aplauzom.                       
Týmto si dovo¾ujem poïakova� v mene všetkých divákov obom
spomínaným pánom, Mariánovi a Igorovi za nezabudnute¾ný zážitok,
za ich snahu a obetavos� pri organizácii nádherného podujatia.              

*

*

*

*

*

Lúcnica v Cerenanoch

Ing. Richard Masný, PhD., starosta obce

�ažko sa mi píše o nieèom, èo v podstate ani neprebehlo. Každoroèné

hodové slávnosti boli zakázané kvôli pandemickej situácii na Slovensku.

Avšak š�astím v neš�astí bolo, že práve v termíne, kedy v našej obci hody

oslavujeme, boli povolené športové podujatia.  „Starí páni“ tak využili

situáciu a usporiadali tradièný hodový futbalový zápas Horný koniec

proti Dolnému koncu.                                                                                               

Prípravy a zorganizovanie boli také hektické, ako ostatne všetko, èo sme

tohto roku zažívali, pretože opatrenia a nariadenia sa menili závratnou

rýchlos�ou.                                                                                                                     

A ako futbalový zápas skonèil? Výsledok si síce nepamätám, zábava bola

však úžasná a bolo to jedno z ve¾mi mála podujatí, ktoré sme tohto roku

stihli, za èo ïakujem všetkým, ktorí sa zúèastnili.                                             

*

*

*

Hody
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Zo zivota v základnej škole v roku 2020

V základnej škole zaèal kalendárny rok 2020 úplne štandardne. Po sviatku Troch krá¾ov sme prišli do školy a pokraèovali v bežnej výuèbe.  Niè nena-

svedèovalo tomu, že sa stane nieèo, èo nám naše snaženie prekazí. Poïme ale pekne poporiadku.                                                                                                      *

Hneï v úvode roka nás potešili naši výtvarníci. Ešte

v decembri sa zapojili do výtvarnej sú�aže “Vianoèná

poh¾adnica” a v jednotlivých kategóriách sa umiestnili

nasledovne: Emma Švecová získala Èestné uznanie,

Šimon Alexander Zeleník obsadil 3. miesto, Ema Sluková

2. miesto, no a Tamara Švorcová získala 1. miesto. Za svoje

výsledky a úspechy získali pekné ceny od organizátorov

sú�aže.                                                                                                    

Vo fašiangovom èase sme usporiadali aj vydarený karneval.

Spolu s animátormi sme sa ve¾mi dobre zabavili. 

Posledná sú�až, ktorú sme stihli pred prerušením vyuèova

nia v škole usporiada�, bolo školské kolo sú�aže v prednese

poézie a prózy “Hviezdoslavov Kubín”. Ví�azky školského

kola, Patrícia Hanzelová a Kiara Krivošíková mali repre

zentova� školu v okresnom kole. Ale nereprezentovali.

  

 

 

*

                    *

 

  

  

         *

-

-

Ešte jedna výtvarná sú�až prebehla, a to Spomienky na Vianoce, ktorú organizovalo CVÈ v Prievidzi. Rudolf Zima v nej obsadil 3. miesto. 

Posledná akcia, ktorú sme stihli, bolo nádherné predstavenie v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Dostali sme možnos� navštívi� predstavenie Robin

Hood. Keïže nie všetci žiaci vedeli, kto to bol, pripravili sme sa na to tak, že sme si èítali knižku o òom, pozreli film. De�om sa predstavenie ve¾mi páèilo.

                         *

  

  

No a potom to prišlo.

Od 16. marca sa nám

život radikálne zmenil.

V súvislosti so situáciou,

ktorá nastala na celom

Slovensku, sme sa ocitli

doma. Koronavírus zrazu

zmenil naše životy, náš

režim dòa. Keïže sme

nevedeli, ako dlho daná

situácia bude trva�, roz

hodli sme sa, že skúsime

nieèo nové. Bolo potreb

né nájs� vhodný nástroj

na online vyuèovanie.

Keï sme ho našli, museli

sme s tým oboznámi�

vyuèujúcich. Potom na

stal èas, aby sme so

situ áciou oboznámili

rodièov. Na naše ve¾mi

milé prekvapenie, rodièia

 

 

-

-

-

úžasne spolupracovali a pomáhali. Po nieko¾kých dòoch od prerušenia vyuèovania sme spustili skúšobne online vyuèovanie. Vychytali sme nedostatky,

opravili, èo bolo treba opravi�, ponastavovali všetko potrebné. No a potom sme sa zaèali riadne “online” uèi�. Všetci k tomu pristúpili maximálne zodpo

vedne. Za to patrí ve¾ké poïakovanie všetkým - rodièom, žiakom a pedagógom. Tie tri mesiace sme sa uèili pod¾a online rozvrhu. Všetci to zvládli

perfektne, najmä prváci. 

 

 -

  

                                                                                                                                                                                                                                                      *

No a v júni sme sa aspoò na ten jeden mesiac vrátili do školy. Všetci sme

boli nesmierne radi, že sme sa stretli na školskej pôde. Napriek prísnym

opatreniam, ktoré sme museli dodržiava�, všetci sme pokraèovali v tom,

èo bolo poèas predchádzajúcich troch mesiacov.

Ešte poèas júna sme absolvovali dve sú�aže. Žiaci riešili úlohy Matema

tického klokana a v obmedzenom režime sme usporiadali školské kolo

sú�aže BALTIE 2020, ktorej pokraèovanie bolo naplánované do ïalšieho

školského roku. Mrzia nás sú�aže, ktoré kvôli pandémii boli zrušené,

lebo v niektorých sme si robili zálusk na ve¾mi dobré výsledky. 

Na vyhodnotení školského roku sme odovzdali všetky diplomy za sú�a

že a rozlúèili sme sa so štvrtákmi, ktorých pú� v našej škole skonèila.

Poèas letných prázdnin v základnej škole prebehla rekonštrukcia

elektroinštalácie v najstaršej èasti budovy. Vïaka financiám, ktoré sme

                                           *

               *

      *

-

-

dostali od zriaïovate¾a, sme vymenili elektrické rozvody, vymenili staré

svietidlá za úsporné. V každej triede pribudli nové zásuvky, bezpeèné

vypínaèe svietidiel. Touto investíciou prispejeme k šetreniu elektrickej

energie a životného prostredia.

Takisto tesne pred zaèiatkom školského roka sa vyskytla havarijná

situácia, kedy doslúžila stará vodovodná prípojka. Reálne hrozilo, že

nebudeme môc� otvori� školský rok. Vïaka zriaïovate¾ovi bol však

tento problém rýchlo odstránený vybudovaním novej prípojky do

objektu školy. 

Školský rok 2019/2020 sme teda úspešne dokonèili. Veríme, že ten ïalší

bude už “normálny”, že sa budeme riadne uèi� v škole, že sa opä� bude

me zapája� do sú�aží, že budeme ži� normálny život.

                                                                             *

                                                                                                              *

                                     *

-

Mgr. Marián Lukáè, riadite¾

Tak ako po iné roky aj tento rok  sme sa snažili o spestrenie života našich
detí doplnením materiálneho vybavenia do uèební a areálu materskej
školy, zakúpením uèebných pomôcok, hraèiek, detskej a odbornej litera-
túry.                                                                                                                                   
Podarilo sa nám to vïaka predškolákom, ktorí vystúpili s programom
pod vedením pani zástupkyne ¼. Vyskoèovej a pani uèite¾ky E. Bartovej
v kaštieli Afrodita. Vïaka pánovi Filovi sa nám poèas po¾ovníckeho dòa
podarilo získa� kultúrnym vystúpením detí a dražbou kàmidiel pre vtáèi-
ky 976,40 eur. Tieto zhotovili rodièia doma so svojimi de�mi. Aj poèas
tradièného vianoèného koledovania našich predškolákov obdarili štedrí
hostia reštaurácie Afrodita sumou 2030 eur. Ïalších 97,20 eur nám pri-
budlo zberom papiera, do ktorého sa zapojili deti so svojimi rodièmi
a priatelia školy.                                                                                                            

Vïaka týmto finanèným prostriedkom sme zakúpili okrúhle kovové
záhradné lavièky, detský kolotoè, záhradné stoly s lavicami, zvýšené
záhony a zeminu na pestovanie byliniek. Toto prostredie nám pomohol
sponzorsky dotvori� pán Peter Mlátko darovaním rieèneho štrku. Podari-
lo sa nám tak vytvori� prírodnú uèebòu, kde  budú môc� deti trávi� èas
nielen poèas pobytu vonku, ale aj v èase výuèby a získava� tak praktické
pracovné zruènosti. Z takto sponzorsky získaných peòazí sme ešte
zrekonštruovali a vymenili  opotrebovanú èas� preliezky „Paraván“
a zrekonštruovali šmýkalku na školskom dvore.                                               

Vïaka vedeniu obecného úradu, ktoré nám darovalo zámkovú dlažbu,
sme zrealizovali uloženie dlažby pod altánok, vymenili exteriérové dvere
v kancelárii, zrekoštruovali práèovòu v MŠ a opravili komín.                         
Tešíme sa na ïalšiu spoluprácu s našimi rodièmi a štedrými sponzormi
a s obecným úradom aj v tomto školskom roku.                                               

*

*

*

*

*
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Co sa zmenilo v MŠ
v školskom roku 2019/2020?

Koniec novembra už tradiène znamená to, že o chví¾u sa zaènú tie najkraj-
šie sviatky roka, Vianoce. Okrem peèenia a kupovania darèekov mnohí z nás
majstrujú a vyrábajú rôzne vianoèné ozdoby. V obchodoch ich je síce
neúrekom, ale preèo si ich nevyrobi� kreatívne a vlastnoruène? Práve preto
sme sa aj my v našej materskej škole rozhodli takéto vianoèné ozdoby
vyrobi� a darova�. Pod šikovnými rukami detí a celého kolektívu materskej
školy vznikali krásne a originálnevianoèné dekorácie. I keï sme výrobe
venovali ve¾a èasu, vyrábali smeich od srdca a s láskou. Tieto ozdoby sme
sa rozhodli darova� nemocnici v Partizánskom.                                                        

Už minulý rok putovala do nemocnice vtáèia búdka z našej materskej školy,
ktorá sa umiestnila na prvom mieste v sú�aži O najkrajšiu vtáèiu búdku
a doteraz robí rados� de�om na detskom oddelení. Ve¾mi sa z toho tešíme.
Tentokrát chceme poteši� všetkých zamestnancov nemocnice, nako¾ko
všetci v zdravotníctve bojujú nielen s vírusom  COVID-19, ale aj s inými
zákernými chorobami. Ïakujeme im za to, že sa svojou každodennou
èinnos�ou snažia zabezpeèi� kvalitnú zdravotnú starostlivos� pre svojich
pacientov. Dúfame , že našou tvorbou potešíme všetky srdieèka zamestnan-
cov i pacientov v tejto nemocnici.                                                                                 

*

*

Darujme si pomoc

Pani uèite¾ky MŠ

¼ubica Vyskoèová, zástupca pre MŠ Èereòany
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