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Prehľad činností za rok 2016 a naše 
plány do roku 2017
Odbitím polnoci sme oslávili a  pri-
vítali nový rok 2017 v  kruhu svojich 
blízkych, známych a priateľov. Popriali 
sme si veľa zdravia, šťastia hojne Božie-
ho požehnania a mnoho ďalších želaní, 
ktoré by mal tento nový rok priniesť, 
alebo, ktoré chceme v novom roku spl-
niť. Každý z nás určite prehodnotil ten 
rok minulý, zaspomínal si na príjem-
né, ale aj smutné chvíle, ktoré prežil 
a začal rozmýšľať na obdobie, ktoré je 
pred nami, na ktorý máme nové plá-
ny a nové predsavzatia. Taktiež dnešný 
deň si pripomíname 24. výročie vzni-
ku našej krásnej Slovenskej republiky. 
Tak ako sa napĺňali moje predsavzatia 
pre zveľadenie našej obce a  tým sprí-
jemnenie spoluobčanom život prežitý 
v spoločnej komunite Vás teraz v krát-
kosti oboznámim.
Našu obec ku dnešnému dňu tvorí 
1700 obyvateľov. V  uplynulom roku 
nám radosť urobilo 17 novonarode-
ných detí, z  toho 8 chlapcov a 9 die-
včat. Na druhej strane životného ob-
lúka sme sa so žiaľom v srdci rozlúči-
li so 16 občanmi. Svoje manželského 
áno si povedalo 17 párov. Do obce sa 
prisťahovalo 34 obyvateľov a odsťaho-
valo sa 26 obyvateľov.

Krátke zhodnotenie budovateľskej 
činnosti:
• Zrekonštruovali sme parkovisko 
pred nákupným strediskom tak, aby 
sme zabránili parkovaniu kamiónov 
a veľkých vozidiel, čím sme zvýšili po-
čet parkovacích miest pre osobné au-
tomobily
• Preložili sme chodník pre chodcov 
podľa projektu ktorý bol schválený do-
pravným inžinierom dopravného poli-
cajného zboru v Prievidzi
• Pokračovali práce na kanalizácii od-
padových vôd, kde aglomerácia Čere-
ňany, Oslany má vysúťažených dodá-

vateľov elektronickou aukciou a t. č. je 
táto súťaž na kontrole na  Úrade verej-
ného obstarávania
• Ukončili sme rekonštrukciu autobu-
sových zastávok, kde autobusové ča-
kárne slúžia aj ako informačná miest-
nosť cestovného ruchu, kde máme osa-
denú mapu obce, históriu obce a mapu 
okresu
• Vybudovali sme chodník vedľa hlav-
nej cesty pod kaštieľom od autobuso-
vej čakárne po ulicu Školská, kde sme 
vytvorili bezpečný priestor pre čaka-
teľov na autobus
• Taktiež sme zrekonštruovali priestor 
pred autobusovou čakárňou pod kaš-
tieľom v  smere na Nováky, kde sme 
celé okolie upravili, osadili zábradlie 
a  zlikvidovali sme možnosť úrazu za-
príčinením vstupom do hlbokej jamy.
• Ukončili sme rekonštrukciu budo-
vy základnej školy, ktorú už máme aj 
zaplatenú a  táto prístavba skultúrnila 
a  zmodernizovala našu základnú ško-
lu, ktorú budujeme ako školu rodin-
ného typu.
• Pri základnej škole sme vybudova-
li ohradu pozemku od suseda Škarbu.
• Vybudovali sme stojisko zo zámko-
vej dlažby pre kontajnery na miestnom 
cintoríne.
• V spolupráci s Povodím rieky Nitra 
sme upravili koryto potoka na uliciach 
Farská a Dolný Koniec.
• Upravili sme koryto potoka pri am-
fiteátri, ktoré bolo v dĺžke cca 25 met-
rov podmyté, kde spadla aj ohrada am-
fiteátra. Tieto práce sme taktiež usku-
točnili v  spolupráci s  Povodím rieky 
Nitra.
• Natreli sme ohradu okolo ihriska 
a všetky kovové prvky novým náterom
• Vybudovali sme chodník pre chod-
cov, ktorý je už osvetlený medzi ulica-
mi Potočná a  Farská a  v  tomto roku 
tu položíme zámkovú dlažbu a usadí-

me zábradlie.
• Prebehla rekultivácia starej environ-
mentálnej záťaže, pričom sme odstrá-
nili rodinný dom na ulici Prievidzská, 
na ktorom mieste bude vybudovaná 
prečerpávacia stanica pre kanalizáciu 
odpadových vôd. Taktiež sme upravili 
a odviezli spadnuté rodinné domy pod 
kaštieľom so súhlasom majiteľov tých-
to nehnuteľností.
• Bola zakúpená nová vianočná výzdo-
ba, nakoľko stará výzdoba bola už opo-
trebovaná, nefunkčná, nakoľko bola 
zakúpená v roku 2005.
• Taktiež sme vymenili 20 telies verej-
ného osvetlenia za nové moderné LED 
svetlá.
• Na obecnom traktore bol zgenerál-
kovaný celý motor
• Do kultúrneho domu sme zakúpi-
li 10 nových stolov. Vyrobili sme si 35 
sad stolov s  lavicami na kultúrne po-
dujatia. Samozrejme zabezpečova-
li sme chod a údržbu obce, ako kose-
nie verejných plôch – cintorína, ihris-
ka a začíname tieto služby poskytovať 
aj naším spoluobčanom.

Kultúrno spoločenské akcie:
• Uskutočnilo sa vítanie nového roka 
2016
• Na Fašiangy bol pripravený program 
našou domácou skupinou Hôrky, kde 
sme podávali občerstvenie a zabíjačko-
vé špeciality
• Uskutočnilo sa stavanie mája na Ná-
mestí svornosti
• Uskutočnil sa poľovnícky majáles 
v miestnom amfiteátri
• V miestnom amfiteátri sme uskutoč-
nili medzinárodný deň detí, ktorý čo-
raz viac naberá na kvalite a  samozrej-
me aj na počte detí
• Konala sa Čerenianska guľášovačka 
– II. ročník, ktorá mala veľký úspech 
nielen u nás, ale aj v okolí
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Usporiadali sme hodový program 
v miestnom amfiteátri.
• 1. 10.  sme poriadali Dni obce s ope-
kaním býka, taktiež II. ročník
• Uskutočnili sme v  rámci mesiaca 
Úcty k starším posedenie pre dôchod-
cov v kultúrnom dome
• Vydávali sme Čerenianske noviny.
• Zabezpečili sme Radostné Vianoce 
v kultúrnom dome s predajom ručne 
vyrobených vianočných ozdôb, kde 
sme podávali vianočný punč.
• Usporiadali sme uvítanie novonaro-
dených detí v obradnej miestnosti, ako 
aj sobášne akty v obradnej miestnosti 
alebo v Afrodite.

Chcem Vám predstaviť akcie, kto-
ré máme pripravované, rozpracované, 
ktoré by som chcel v tomto roku zre-
alizovať.
Ako najdôležitejšia akcia je začiatok 
budovania kanalizácie a  ČOV, ktoré 
vyhralo konzorcium 4-roch firiem:
• Položenie dlažby do vchodu na par-
kovisko pred nákupné stredisko
• Prerokovanie územného plánu obce 
Čereňany
• Vybudovanie a spustenie kamerové-
ho systému v obci, na ktorý sme dosta-
li dotáciu
• Položenie dlažby na chodník med-
zi ulicami Potočná a Farská s osadením 
zábradlia
• Výmena zdroja kúrenia na budo-

ve základnej školy s pevného uhlia na 
ekologické kúrenie – peletkami
• Taktiež chceme vykonať údržbu 
a náter strechy na budove ZŠ
• Zatepliť budovu športového klubu
• Zatepliť budovu MŠ
• Výstavba multifunkčného ihriska 
v areáli ŠK
• Výstavba detského ihriska pre deti 
a rodičov
• Výmena verejného osvetlenia za 
úsporné LED lampy
• Výstavba nového prechodu pre 
chodcov na hlavnej ceste pod kaš-
tieľom z  novovybudovaného chodní-
ka podľa projektu odsúhlaseného do-
pravným inžinierom Okresného riadi-
teľstva PZ
• Pripraviť pozemok a projekty na vý-
stavbu obecných nájomných bytov 
v počte 33, kde sa jedná o 24 – jedno-
izbových a 9 dvojizbových bytov
• Úprava nádvoria pred obecným úra-
dom, kde chceme vybudovať bezbarié-
rový vchod.
Samozrejme sme pripravení aj na iné 
akcie v prípade úspešnosti našich pro-
jektov na dotácie.

Na záver chcem poďakovať všetkým 
spoluobčanom za prejavenú toleranciu 
a ochotu spolupracovať pri rozvoji na-
šej obce. Taktiež poďakovať poslancom 
obecného zastupiteľstva za podporenie 
návrhov a  projektov. V  neposlednom 

rade ďakujem aj kolektívu pracovní-
kom obecného úradu za prácu vyko-
nanú v prospech rozvoja našej obce.
Ďakujem všetkým sponzorom, fir-
mám, ktorý akýmkoľvek spôsobom 
nám pomohli finančne či materiálne.  
Ďakujem organizáciám a  inštitúci-
ám  v rámci okresu, či kraja, s ktorými 
máme veľmi dobrú spoluprácu a spo-
ločnými silami zvládame plnenie ná-
ročných úloh v prospech občanov. Ďa-
kujem za pozornosť a dovoľte mi záve-
rom Vám popriať všetko dobré v no-
vom roku, veľa zdravia, šťastia hojne 
Božieho požehnania, dobrých susedov 
a priateľov. Nech sa Vám vydaria a na-
plnia všetky predsavzatia, ktoré ste si 
na začiatku roku 2017 priali.
     
Ján Mokrý             
starosta obce

V Čereňanoch 1. 1. 2017

Dňa 25. 2. 2017 sa konali fašiango-
vé oslavy v  našej obci pri kultúrnom 
dome, kde od 15.00 hodiny sme po-
dávali zabíjačkové špeciality, ktoré pri-
pravil náš spoluobčan František Cif-
rík a  zabíjačkovú kapustnicu, ktorú 
varil starosta obce s manželkou a pra-
covníčkami obecného úradu. Podáva-
li sme kapustnicu s  chlebom, jaterni-
ce, pečené klobásky, zabíjačkovú kašu 
– žobrácku. Tieto lahôdky sa podá-
vali zadarmo a  víno bolo spoplatne-
né z dôvodu, že každoročne, keď sme 
ho podávali zadarmo, niektorí obča-
nia nevedeli odhadnúť svoje schopnos-

FAŠIANGY 2017
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ti a  víno ich zmohlo skôr ako sa na-
zdali. Od 19.00 hodiny bol kultúrny 
program, kde  plne obsadený kultúrny 
dom v počte 150 občanov bolo svedka-
mi krásnych osláv. Program pripravili 
členky speváckej skupiny Hôrky, muž-
ská skupina nadšencov, ktorí nacvičili 
program pochovávania basy a do tan-
ca a  na počúvanie hrala ľudová hud-
ba Beťári,  v prestávkach DJ MOKY. 

Počas zábavy bola podávaná kapustni-
ca s chlebom, iba kto chcel, na stoloch 
boli šišky, oškvarkové pagáče a myslím 
si, že vyvrcholenie pochovaním basy 
sme dali zlatý klinec pred 40 dňovým 
pôstom, keď budeme očakávať s rados-
ťou a s tešením sa na veľkonočné sviat-
ky, keď z mŕtvych vstane Ježiš Kristus.

Ďakujem týmto sponzorom:

Prievidzské pekárne Prievidza
Eko Hunka Chynorany
František Cifrík- mäsové výrobky
Strojstav Prievidza 
Benystav Prievidza

Ján Mokrý
starosta obce Čereňany

Záverom roka 2016 sme prikroči-
li k  výstavbe chodníka pre chodcov 
na dolnej autobusovej zastávke v dĺž-
ke cca 50 metrov s bezpečnostným vý-
jazdom z ulice Školskej, osadením zá-
bradlia, osvetlením autobusovej ča-
kárne. Taktiež sme opravili autobuso-
vú čakáreň na smer Nováky, kde sme 
vybudovali časť chodníka a zrušili sme  
50 cm hlboký skok. Týmito stavbami 
a rekonštrukciou autobusových čakár-
ni sme zabezpečili bezpečné čakanie 
cestujúcich a  žiakov v  ranných hodi-
nách, ako aj skultúrnili pobyt na tých-
to autobusových zastávkach. Každá ča-
káreň je opatrená mapou obce, mapou 
okresu, históriou obce a  cestovným 
poriadkom tak, aby sa občan ktorý vy-
stúpi z autobusu vedel zorientovať, kde 

Vybudovanie chodníka pre chodcov na 
autobusovej zastávke pod kaštieľom 
smer Oslany a osvetlenie tejto časti obce.

sa nachádza a vybrať sa správnym sme-
rom na požadovanú ulicu. Prebiehajú 
rokovania so Slovenskou správou ciest 
ako aj SAD Prievidza, aby zmoderni-
zovali a skultúrnili aj stojisko autobu-
sov, na ktorom autobusy pristávajú, 
aby sme priebeh tohto procesu zjem-
nili odstránili kaluže, jamy a  hrbole, 
čo zle vplýva na cestujúcich hromad-
nou dopravou. V  jarných mesiacoch 
bude preložený priechod pre chodcov 
na nové miesto, bližšie ku križovatke 
hlavná cesta, ul. Prievidzská a  Škol-
ská, kde budú namontované nové lam-
py verejného osvetlenia od nákupného 
strediska smerom na Oslany na kaž-
dý stĺp, čím sa zvýši viditeľnosť, ako 
aj bezpečnosť chodcov pozdĺž chodní-
ka pre chodcov. Na tento účel bolo za-

kúpených 34 ks úsporných LED svie-
tidiel z rozpočtu obce na rok 2017.

Ján Mokrý
starosta obce Čereňany
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Už niekoľko rokov naši predškoláci zabávajú hostí pána 
Mariána Fila v kaštieli Afrodita pásmom básní, piesní a tan-
ca. Či je to pri príležitosti osláv poľovníkov,  v období Via-
noc, alebo počas Fašiangov. Finančné dary od štedrých hostí  
p. Fila nám vo veľkej miere pomohli pri skrášľovaní nie-
len interiéru, ale aj exteriéru  materskej školy. Vďaka nim 
sme zakúpili aj množstvo  didaktických pomôcok a využi-
li sme ich aj na výlety a exkurzie.  V ankete navrhli rodičia 
zakúpiť za získané financie nové skrinky a lavičky pre deti 
do obidvoch šatní a zhotoviť prístrešok nad pieskovisko.  
V triede predškolákov sa už tešia z nových skriniek a v malej 
triede sa už na ne tešíme v blízkom období tohto školské-
ho roka. Naše poďakovanie patrí p. Mariánovi Filovi, ktorý 
nám takýmto spôsobom pomáha zveľadovať našu materskú 
školu a zabezpečovať tak príjemné a estetické prostredie. 
Táto skvelá spolupráca s ním pretrváva už dvanásty rok. Na 
deti v materskej škole nikdy nezabudol  pri príležitosti Mi-
kuláša a Dňa detí. Areál kaštieľa Afrodita nám je sprístup-
nený počas celého roka. Využívame ho na prechádzky v prí-
jemnom prostredí, prikrmovaní vtáčikov, či pozorovaní pá-
vov, papagájov a rybičiek v jazierku. Milo sme ho prekvapi-
li v deň jeho životného jubilea krátkym programom a bla-
hoželaním. Aspoň tak sa mu snažíme splácať jeho ochotu, 
štedrosť a dobrosrdečnosť.

Kolektív MŠ Čereňany

Poďakovanie za ochotu, štedrosť 
a dobrosrdečnosť.
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Fašiangový čas prináša zábavu, rado-
sťa veselosť. Aj v našej materskej ško-
le je detský karneval v tomto čase už 
milou tradíciou. Obdobie očakáva-
nia a prípravy masky vystriedal deň –  
10. február 2017, na ktorý všetky 
deti natrpezlivo čakali. Iba karneval 
je miesto plné fantázie, kde sa v dob-
rej nálade zabávajú- indiáni, princez-
né, víly, monsterky, hasiči ... Tak tomu 
bolo aj v krásne vyzdobenom kultúr-
nom dome v Čereňanoch, kde sa po 
úvodnom sprievode masiek rozpútala 
veselá zábava. V tanci sa vykrúcali deti 
so svojimi pani učiteľkami i rodičmi. 
Všetky masky boli odmenené za svo-
ju originalitu hračkou. V prestávkach 
medzi tancom si deti pochutili na piz-
zi hradenej z rodičovského príspevku. 
Prekvapením pre ne bola chutná tor-
ta, ktorú sponzorsky venovala rodi-
na Krivošíková. Spestrením karneva-
lu bola bohatá tombola, do ktorej ceny 
darovali rodičia a dlhoroční sponzori.  
O skvelú hudbu  a zábavu sa postaral 
p. Zdenko Junás a naša „stálá“ mode-

Indiánsky karneval materskej školy.

rátorka- Gabika Drobcová. Pre nás-pa-
ni učiteľky-bolo najväčšou odmenou 
za úsilie, ktoré sme pri príprave karne-
valu vynaložili šťastné a usmiate tvá-
ričky detí, ktoré spokojné s balónikmi  

v rukách odchádzali domov.

Ľuba Gubová
učiteľka MŠ Čereňany

Tento rok zavítal Mikuláš na sv. omšu 
4. 12. 2016 do kostola sv. Anny v 
Chalmovej ktorý je filiálkou farnosti 
Čereňany a do kostola sv. Márie Mag-
dalény v Čereňanoch. V pondelok 5. 
12. 2016 bol už na námestí v Čereňa-
noch v kompletnej zostave s čertom a 
anjelikmi.

Všetky deti, ktoré čakali nejaký ten ba-
líček sa dočkali, a za to sa chceme po-
ďakovať sponzorom, ktorí prispeli a 
bez ktorých by   také bohaté balíčky 
Mikuláš nemal.

Mikuláš
v Čereňanoch

Naša vďaka patrí sponzorom, ktorí 
prispeli do balíčkov pre deti:

Reštaurácia Afrodita Čereňany- 
p. Marián Filo
Ing. Daniel Kučerka
Predajňa- drogéria, hračky, kvety- 
Eva Vážanová 
Autoservis- Štefan Gilan
COOP Jednota Čereňany
UPS Čereňany
UPS Čereňany 2- Fančová
KOVIN- Ivan Kováčik
Pohostinstvo PUMPA
Café Lenka
Roľnícke družstvo Čereňany
PORS s.r.o. Oslany
BP-COM Ján Macák 
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Starosta obce a poslanci OZ organizovali rozlúčku s rokom 
2016 a  vítanie r. 2017 na Silvestra na Námesti svornosti 
a parkoviskom pred Nákupným strediskom Jednota. Podá-
vali sme horúci čaj so slivovicou nakoľko taká zima na Sil-
vestra nebola už dlhšiu dobu. Myslím si, že to padlo všet-
kým prítomným vhod a stretli sa občania, ktorí mali záu-
jem a chuť rozlúčiť sa so starým rokom a privítať nový rok 
v spoločnosti so spoluobčanmi, známymi, susedmi a poda-
ním ruky dokumentovať, že nie nadarmo sme pomenovali 

SILVESTER 2016 a vítanie r. 2017
Námestie Svornosti, že takýmto spôsobom budeme k sebe 
ohľaduplní a so všetkou vážnosťou pristupovať jeden k dru-
hému a  prežívať, že stretnúť človeka je krásne. Ďakujem 
sponzorom p. Mariánovi Filovi za ohňostroj, Vladovi Kol-
lárovi za priestory a varenie čaju a dobrú slivovicu – 8 roč-
nú venoval starosta obce. 

Ján Mokrý
starosta obce Čereňany

Záverom r. 2016 naša obec získa-
la dotáciu z  Ministerstva školstva SR 
na 70 000,- € na zaplatenie poslednej 
faktúry na výstavbu spojovacej chod-
by na budove ZŠ Čereňany, ktorou 
sme zakončili ďalšiu etapu moderni-
zácie školských zriadení v  našej obci. 
V týchto dňoch sa tento objekt kolau-
duje a bude zapísaný do majetku obce. 
Táto stavba je prínosom pre zlepše-
nie vyučujúceho procesu, skultúrne-
nie podmienok tak pre žiakov ZŠ ako 
aj pedagogických či nepedagogických 
pracovníkov, kde máme vybudovaný 
bezbariérový vchod a budujeme školu 
rodinného typu. Tu chceme pritiahnuť 
čo najviac školopovinných detí a  za-

Úspešný záver roku 2016
bezpečiť, aby naše deti s trvalým poby-
tom v obci neodchádzali do iných škôl 
v blízkom či ďalekom okolí. Naša ško-
la je vybudovaná personálne, či mate-
riálne tak, že môže konkurovať aj na-
jlepším školám na Slovensku. V  ďal-
šom priebehu dobudujeme kotolňu 
s  nádvorím a  skrášlením celého oko-
lia školy.
Taktiež záverom roka sme dostali do-
táciu 10 000,- € ako kapitálové výdav-
ky na projekt v oblasti prevencie kri-
minality od Rady vlády SR, kde kame-
rový systém v našej obci v prvej etape 
8 kamier zabezpečí prevenciu krimina-
lity, ktorá sa pácha vo večerných a noč-
ných hodinách. V  tejto I. etape bude 

zabezpečené Námestie Svornosti 3 ka-
merami a to hlavná cesta sme r Osla-
ny, hlavná cesta smer Bystričany a uli-
ca Pálenická, ako aj Na Hlodzi a všet-
ky priestranstvá v okolí. Taktiež bude 
zabezpečená ulica Školská, parkovisko 
pred kaštieľom, ulica Potočná, kde ka-
mery budú na budove KD a 2 kame-
ry budú v areáli MŠ, jedna spredu od 
ulice Školskej a druhá vzadu pri vstu-
pe do hospodárskej budovy. V  tých-
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to dňoch podávame žiadosť na ďalšiu 
etapu kamerového systému, kde budú 
kontrolované ZŠ, cintorín, farská bu-
dova a  kostol, areál ŠK a  autobuso-
vé zastávky. V ďalšej fáze pôjde kame-
rový systém do Žnatína a  amfiteátra. 
Aj týmto spôsobom sa chceme vyspo-
riadať s  občanmi, ktorí nemajú chuť 
zveľaďovať a  skrášľovať našu obec, ale 
svoju silu a akože um si skúšajú na rôz-
nych nočných siláckych, či škodlivých 
návykoch. Po napojení kamerového 

systému začneme s výsadbou a skrášľo-
vaním obce kvetinami a  stromčekmi, 
pretože tieto nám doposiaľ po výsadbe 
v nočných hodinách niekto premiest-
nil na iné miesto, ktoré sme Bohu žiaľ 
neobjavili.
Týmto rozšírime už kamerový systém, 
ktorý nám chráni majetok na budo-
ve obecného úradu a priľahlé ulice Zá-
hradná a Pálenická.

Ján Mokrý
starosta obce Čereňany

Stalo sa už zvykom, že v Základnej ško-
le v Čereňanoch organizujeme v pred-
vianočnom čase veľmi zaujímavé po-
dujatie. Bolo tomu tak aj druhý ad-
ventný týždeň. 
Všetko to začína stretnutím s  budú-
cimi školákmi na otvorenej hodine. 
Predškoláci teda zavítali do školy spolu 
s rodičmi. Privítala ich princezná spo-
lu s  prváckou pani učiteľkou. Deti si 
zasadli do školských lavíc a jednu vyu-
čovaciu hodinu popoludní absolvova-

Predvianočné popoludnie v škole 
v Čereňanoch

li ako veľkí školáci. Princezná im po-
tom spolu s pani učiteľkou pomáhala 
zvládnuť všetky úlohy, ktoré ich čakali. 
Predškoláci ukázali rodičom, pani uči-
teľke a aj princeznej, že škola nebude 
pre nich žiaden strašiak. Práca s inter-
aktívnou tabuľou bola pre nich hračka, 
rovnako ako aj vyfarbovanie obrázkov 
alebo počítanie ovocia. Mnohé deti už 
poznajú písmená, dokonca vedia na-
písať svoje meno. Všetky úlohy splnili  
a dostali tak zaslúženú odmenu. Verí-

me, že deti z triedy odchádzali spokoj-
né a na školu sa budú tešiť.
Po skončení otvorenej hodiny piatko-
vé popoludnie pokračovalo. Vianoč-
ná výzdoba, vianočné piesne, vianočná 
vôňa, vianočná nálada, vianočná atmo-
sféra. Toto všetko mohli zažiť tí, ktorí 
zavítali do priestorov základnej ško-
ly. Všetkých čakalo príjemné prostre-
die novej chodby, ktoré vyzdobili pani 
učiteľky so svojimi žiakmi. Na chod-
be rozvoniavali medovníky a vianočné 
oblátky, na ďalších miestach sa vyrába-
li vianočné ozdoby a dekorácie. Svoje 
umenie prišli ukázať „tradiční účastní-
ci“, ale aj takí, ktorí do priestorov ško-
ly prišli prvýkrát alebo po dlhšej dobe. 
Manželia Čepkovci z  Partizánskeho 
spolu s pani vedúcou ŠJ vyvoňali školu 
medovníkmi upečenými v našej škols-
kej jedálni, spolu s oblátkami, ktoré šli 
na odbyt tak rýchlo, že ich pán Čep-
ko nestíhal robiť. Pani učiteľky z ma-
terskej školy robili vianočné stromče-
ky. Pani Gabika Drobcová pomáha-
la deťom robiť vianočné ozdoby z ore-
chových škrupiniek a ďalšieho mate-
riálu. Pani učiteľky zo školy pripravili 
pre deti stanovište, na ktorom si mohli 
vyrobiť vianočnú pohľadnicu. Ozdoby 
na vianočný stromček si zas mohli uro-
biť na mieste, ktoré pripravila pani vy-
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chovávateľka z ŠKD. Zaujímavé deko-
rácie prišla ukázať pani Sluková, ma-
mička našej bývalej žiačky. Veľké poďa-
kovanie patrí všetkým tým, ktorí pris-
peli k úspešnému priebehu celej akcie. 
Veríme, že všetci odchádzali zo školy 
len s pozitívnymi dojmami.

Dňa 23. 11. 2016 našu školu navštívi-
li dvaja výnimoční športovci. Na prvý 
pohľad nemajú nič spoločné, veď   je-
den sa venuje zimnému športu a dru-
hý letnému. No keď sa pozrieme na ich 
úspechy, tak spoločné nájdeme. Oba-
ja sú totiž paralympijskí víťazi. Veroni-
ka Vadovičová získala na poslednej pa-
ralympiáde v Rio de Janeiro v tomto 
roku dve zlaté a jednu striebornú me-
dailu v športovej streľbe. Jakub Krako 
zas na poslednej zimnej paralympiáde 
v Soči v roku 2014 získal jednu zlatú  
a jednu striebornú medailu v zjazdo-
vom lyžovaní. 

Úspešní paralympionici v našej škole
Teda v prípade oboch ide  o zdravot-
ne hendikepovaných športovcov. Ani 
jeden z nich nemal problém rozprávať  
o svojom hendikepe. Napriek tomu 
obaja reprezentujú našu vlasť na sveto-
vých podujatiach a robia Slovensku tú 
najlepšiu reklamu.
Po všetkých tých úspechoch majú veľ-
mi veľa povinností, preto nás veľmi po-
tešilo, že naše pozvanie prijali a do ško-
ly zavítali. Veronika okrem paralym-
pijských medailí priniesla aj vzducho-
vú pušku, ktorou stieľala v ďalekej Bra-
zílii, aj terče, na ktoré strieľajú. Obaja 
priniesli medaily, ktoré získali na po-
sledných hrách. 

Pri tejto príležitosti absolvovali v našej 
škole besedu so žiakmi. A tí sa ich pý-
tali otázky z ktorých vyberáme tie naj-
zaujímavejšie.

Jakub, akou najväčšou rýchlosťou 
ste išli dolu svahom na lyžiach?

Jakub: Neviem, či to bola moja na-
jväčšia rýchlosť, ale namerali mi  
119 km/h, no ja som to netušil, ako 
rýchlo idem. Ale keby som to vedel, asi 
by sa mi rozklepali kolená.
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Keďže veľa cestujete, ktoré miesto, 
alebo miesta na svete sa vám páčia 
najviac?

Veronika: Mne sa páčilo najviac asi vo 
Švajčiarsku. Sú tam krásne hory, pria-
mo z mesta je vidieť kopce a tá príro-
da je naozaj veľmi pekná. Potom rada 
chodím do ázijských krajín, lebo tam 
sú veľmi milí ľudia.
Jakub: Mne osobne sa najviac páčilo 

asi v Kanade, je to veľmi pekná kraji-
na, všetko tam vyzeralo väčšie, väčšie 
autá, mestá, vrchy.

Koľko nábojov vystrieľate počas tré-
ningu?

Veronika: Za jeden tréning je to okolo 
300 nábojov. Trénujem 5-krát týžden-
ne, takže kto vie násobiť, vie, koľko to 
bude za týždeň.

Aké predmety ste mali v škole naj-
radšej?

Jakub: Ja som ešte stále žiak, lebo ešte 
študujem na vysokej škole. Najradšej 
som mal asi telesnú výchovu.
Veronika: Ja som mala veľmi rada pred-
mety ako prírodoveda a vlastiveda, ne-
mala som rada dejepis, ale aj matema-
tika. No dôležité pre nás teraz je vedieť 
jazyky. Pretože veľa cestujeme, potre-
bujeme sa dohovoriť. Vďaka znalosti 
jazykov máme aj mnoho priateľov po 
celom svete.
Obaja ovládame anglický jazyk na tej 
úrovni, že sa bez nejakých problémov 
dohovoríme. Nemčinu veľmi málo. 
No ako cestujeme naučíme sa základ-
né veci ako napríklad pozdravy, popro-
siť, poďakovať v jazyku krajiny, v ktorej 
sme. Vieme napríklad pozdraviť v čín-
skom jazyku, thajsky.

Aké suveníry si nosíte zo svojich po-
tuliek svetom, teda okrem medailí?

Jakub: Ja väčšinou kupujem magnetky, 
aby som mohol porozdávať celej rodi-
ne a ak som v zaujímavej krajine, tak si 
prinesiem nejaký miestny pokrm. Keď 
som však bol v  Austrálii, tak som neo-
dolal a kúpil som si bumerang. No ešte 
som neskúšal, či sa mi vráti späť.
Veronika: Pripájam sa k Jakubo-
vi. U nás sú tiež populárne magnet-
ky. Veľakrát býva málo času, sústredi-
me sa na preteky, pohybujeme sa med-
zi hotelom a športoviskom. Na náku-
py nám ostáva čas mnohokrát iba na 
pumpe alebo letisku, keď už odchád-
zame. Takisto máme málo času chodiť 
po pamiatkach, hoci by sme si ich radi 

prezreli.

Mali ste nejaké vážnejšie zranenie?

Veronika: Ja nie, my na strelnici to 
máme trochu iné, my musíme najmä 
dodržiavať bezpečnostné pravidlá.
Jakub: Ja som bol minulý rok na ope-
rácii kolena. Kvôli tomu som celý rok 
nepretekal, takže teraz sa vraciam na 
svahy.

Aké jedlo vám v zahraničí najviac 
chutilo?

Veronika: V Riu mi najviac chutili 
bryndzové halušky, no veľmi mi chutí 
v Poľsku alebo aj v tých ázijských kra-
jinách (v Číne, v Thajsku), najhoršie 
jedlo som jedla v Kórei.
Jakub: Mne najviac chutí na Sloven-
sku, nechutí mi napríkld v Rakúsku.
Veronika: Keď sme na pretekoch, tak 
píšeme domov, aby nám pri návrate 
uvarili naše obľúbené jedlá, veľmi sa na 
to vždy tešíme.

Máte nejaké športové vzory?

Veronika: Konkrétny vzor nemám, ale 
raz sa mi dostala do rúk encyklopédia 
známych športovcov a keď som ju číta-
la, tak som si z každého toho športovca 
zobrala niečo pre seba. Snažím sa teda 
žiť, správať podľa vlastností, ktoré som 
si z nich vybrala
Jakub: Ja úplne súhlasím s Veronikou, 
ja v prípade lyžovania sledujem ame-
rického lyžiara Teda Ligetyho, ale na-
jmä kvôli spôsobu jeho lyžovania. No 
konkrétny vzor nemám.

Veronike aj Jakubovi sme veľmi pekne 
poďakovali za príjemne strávené chví-
le. Obom prejeme veľmi veľa úspechov 
aj v osobnom aj v tom športovom ži-
vote.

Mgr. Marián Lukáč
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Všetko má svoj čas a svoju dobu 
každé úsilie. 
Svoju dobu má niečo hľadať, svoju 
dobu má niečo strácať,  
tak hovorí Milan Rúfus v jednej zo 
svojich básní.
A ja dodávam, že každý vek má svo-
je čaro. 
Staroba – čaro zrelosti je výzva.
Pripomína, aby sme nestrácali čas. 
Pripomína, aby  sme jeden druhé-
mu vedeli povedať, 
mám ťa rada, mám ťa rád.

Príhovor zo stretnutia so seniormi 
v kultúrnom dome Čereňany 19. 10. 2016

Milí spoluobčania,
 
Pani jeseň už drží v rukách farebný šte-
tec  a na prírode zanecháva stopy svo-
jej vlády. Tam zlatistú či purpurovú, 
teplú hnedú či odtiene zelenej. Sym-
bolizuje život človeka. Jeho spojenie s 
prírodou a jej zákonitosťami. Tak ako 
sa v prírode na jar rodí nový život, v 
lete prekvitá a v jeseni začína väd-
núť, tak aj človek sa raz narodí, kvit-
ne v ume i v produktívnej práci a po 
plodnom živote prichádza jeho jeseň. 
Mesiac október dostal prívlastok me- 
siac úcty k starším. Preto sa i my tu te-

raz stretávame, aby sme sa zastavili pri 
vás starších a starých spoluobčanoch  
a viac ako kedykoľvek predtým v roku 
si vás všimli a venovali vám našu po-
zornosť.

Za finančnú a  materiálnu pomoc pri 
organizovaní tohto podujatia ďakujem 
predovšetkým p. Maránovi Filovi s ko-
lektívom reštaurácie Afrodita za prí-
pravu slávnostného obedu, za občerst-
venie Ľudovítovi Steinemannovi, Prie-
vidzským pekárňam za pečivo podáva-
né počas akcie.

V  týchto dňoch počas jarných prázd-
nin, keď bola zatvorená aj MŠ z dôvo-
du, že neboli prihlásené deti, čiže bol 
malý záujem, sme pristúpili ku kom-
pletnej oprave WC zariadení vo veľkej 
triede, ktoré boli v pôvodnom stave od 
r. 1970, keď MŠ bola daná do užíva-
nia. Z dôvodu už nevyhovujúceho za-
riadenia dlažba, prepážky medzi WC 
misami, splachovače,  výmena okien  
a obklady sme financovali z obecného 
rozpočtu 3  098,- € na údržbu budo-
vy MŠ.
MŠ je ako originálna kompetencia fi-
nancovaná 100% z  podielových daní 

Oprava sociálnych zariadení 
vo veľkej triede MŠ Čereňany

občanov, kde podľa zákona obec per-
centuálne musí prispievať 75 tis. € 
podľa zákona o  rozpočtových pravid-
lách, čo je prepočet podľa platných ko-
eficientov MF a školstva SR a z obec-
ného rozpočtu podľa schváleného roz-
počtu na rok 2017 obec prispieva 
115 400,- € na materskú školu, škol-
skú jedáleň a školský klub.
Čiže financovanie spolu materskej ško-
ly, školskej jedálne a  školského klubu 
na r. 2017 predstavuje sumu 118 498,- 
€. Financovanie škôlky je nasledovné: 
75 000,- € podielové dane, ktoré do-
stávame na škôlku a 43 498,- € z po-

dielových daní, ktoré by sa mohli pou-
žiť na hocičo iné v obci + 3 098,- € na 
údržbu. V  týchto dňoch do 15. mar-
ca podávame žiadosť na zateplenie bu-
dov MŠ a  hospodárskej budovy za 
200 000,- € cez envirofond MŽP SR.

Ján Mokrý
starosta obce Čereňany



ČERENIANSKE NOVINY 1/201712

OKTÓBER - DECEMBER 2016

JANUÁR - FEBRUÁR 2017

Narodení: Zomrelí:

Tomáš Bartoš Ján Kusý

Alexandra Silná Mária Vážanová

Alexandra Bónová Valéria Žišková

Filip Tonhajzer Marián Sasák

Lívia Svítková Karol Slávik

Martin Mešina Jozef Toma

Silvia Komžíková Alojz Rybár

Narodení: Zomrelí:

Karolína  Maciaková Jozef Žufovský

Barbora Novotková Mária Barnáková

Teo Kusý Ján Švajlenka

Natália Švajlenková František Cifrík

Manželstvo uzavreli: 

Dušan Gilan – Dominika Galisová

Tomáš Bielich – Gabriela Beloritová

Tomáš Škarba – Monika Košianová Urí-
ková
Ivan Koža – Ingrid Beckertová

Peter Mlátko – Alžbeta Sečányiová

Jubilanti:

Daniela Gogorová Anna Dikesová

Jozef Žiško Helena Vincúrová

Mária Ševčíková

Jana Tomová

Miroslav Žufovský

Marián Filo

Jozef Bullo

Erika Šoltésová

Mária Derigová

Ján Štálnik

Valéria Katerincová

Anton Rybár

Marta Holovičová

Milan Janás

Jubilanti:

Margita Žišková Mária Mešinová

Ivan Foltan Karol Štálnik

Janka Švajlenková Anton Rybár

Anna Hubačová Juraj Mihálik

Jozef Sluka Vincent Gašpar

Jozef Kobes Viktória Žišková

Milan Gogora František Mikula

Ema Zvrškovcová
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Tentokrát nás do Malej Fatry prilákala 
sústava tiesňav, roklín a kaňonov, kto-
ré vyformoval Dierový potok a na vi-
acerých miestach vytvoril asi 20 vo-
dopádov. Z obce Terchová známej aj 
ako rodisko J. Jánošíka, od hotela Die-
ry stúpame po modrej značke, neskôr 
prechádzame prvé lávky a potom už 
rebríky, stupačky a laná ponad vodo-
pády až k smerovníku Podždiar. Ďal-
šie stúpanie do sedla pod Tanečnicou, 
kde si doprajeme oddych s nádherným 
výhľadom na Malý a Veľký Rozsutec. 
Pokračujeme do sedla Medzirozsutce  
a asi po pol hodine za pomoci oceľo-
vých lán stojíme na Malom Rozsutci 
s nádherným výhľadom na Veľký Kri-
váň, Poludňový Grúň, Veľký Choč, 

Jánošíkové diery a Malý Rozsutec

Výstup na Ploskú  -  8. Máj 2016

Nízke Tatry... Po náročnom,ale dob-
re zabezpečenom zostupe a približne 
5 hod. okruhu v reštaurácii Jánošíkova 

koliba dopĺňame stratené kalórie.

Pohorie Veľká Fatra láka turistov svo-
jimi krásnymi rozsiahlymi lúkami, 
stredne náročnými výstupmi na vr-
choly, ale asi najzaujímavejšie sú ce-
lodenné hrebeňovky.  Do tohto po-
horia sme zavítali už po druhý krát, 
s  cieľom vystúpiť na oblý vrch Plos-
ká s n. v. 1 532m.  Na vrch sa dosta-
nete viacerými trasami. Tá naša začala 
z dedinky Vyšná Revúca. Žltou turis-
tickou značkou  stúpame lesom a ne-
skôr lúkami okolo salaša a stálym vý-
hľadom na Čierny Kameň – vápencové 
bralo, na ktorý z dôvodu ochrany prí-
rody chodník nevedie.  Po dvoch ho-
dinách stúpania do  sedla Ploskej nás 
čaká  už len mierny výstup po rozsia-
hlom plochom vrchole a  sme v  cieli. 
Kruhové výhľady na Kľak, Malú Fat-
ru, Veľký Rozsutec, Stoh, Veľký Choč 
či Nízke Tatry boli odmenou.  Spo-
ločná fotka pri smerovníku, pocta 
pri pomníku padlému vojakovi a po-
kračujeme k  Chate pod  Borišovom   
s n. v.  1 300m – možnosť občerstve-
nia a ubytovania.  Pod chatou v sed-

le s  názvom Močidlo na smerovníku 
možno vidieť  všetky turistické znač-
ky.  Zo sedla sa vydávame po mod-
rej na Chyžky, neskôr sa napojíme na 
žltú a opúšťame hôľne pásmo.  Strieda-
vo miernymi aj strmšími serpentínami 
zostupujeme  Zelenou dolinou.  Pop-
ri potoku už asfaltovou cestou vchád-

zame do dediny V. Revúca, kde sa naša 
túra končí.  Presun autami cez Dono-
valy domov a s myšlienkou , že to ne-
bol  posledný výlet vo Veľkej Fatre.
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Čerenianski turisti v  Rakúsku  
4. jún 2016

Vršatecké bradlá  -  Červený Kameň

V sobotu  4. júna o 3.00 hod. autobu-
som z našej obce sa 20 členná skupi-
na turistov  vydáva na celodenný  výlet  
do jednej z najkrajších roklín Rakúska  
- Bärenschtutzklamm  - Medvedia rok-
lina.  Názov dostala vďaka skalným 
medveďom, ktoré tu kedysi žili.  Asi po 
5 hod. cesty autobusom začíname ne-
zvyčajný výlet, horami obklopenej de-
dinke  Mixnitz.  Na to aby sme vstúpi-
li do rokliny musíme zvládnuť   3  ho-
dinový  výstup pomerne strmým les-
ným  chodníkom k  drevenej chatke 
– pokladni, kde si zakúpime vstupen-
ky a tu už začína ozajstné dobrodruž-
stvo. Z  info tabule sa dozvedáme, že 
chodník bol vybudovaný  v roku 1901. 
Príroda je však nevyspytateľná a v roku 
1997 ukázala svoju moc v podobe ob-
rovskej búrky a  zničila čo sa dalo. Po 
rokoch nadšenci chodník vybudovali 
na novo a je naozaj bezpečný.  V rokli-
ne obklopenej skalnými stenami sa ko-
cháme krásnou prírodou, užívame si 
hukot vodopádov. Na krátkej vzdiale-
nosti  1400 m  prekonáme  49 rebrí-
kov , 115 premostení a lávok z celko-
vým počtov 2900 stupienkov. Všetky 
sú z dreva, sú bezpečné, každý má svo-
je číslo takže ľahko zistíme že sa blí-
žime k  cieľu. Foťáky sme ani nevypí-
nali, pretože čo rebrík to neuveriteľné 
vodné divadlo.  Približne po 10 min. 
od posledného rebríka prídeme k cha-
te u Dobrého pastiera s veľkou terasou. 

Občerstviť sa môžete pestrou ponukou 
od chatárov, ale aj z  vlastných zásob. 
Na terase sa príjemne sedelo, ale tu sa 
náš výlet ešte nekončí, pretože asi po 
pol hodine cesty  je ďalšia chata s krás-
nymi výhľadmi na Alpy.  V jej blízkos-
ti  sa nachádza drevená kaplnka, kde si 
môžete zapáliť sviečku a  niečo si pri-
ať.  Keďže počasie nám prialo,  pokra-
čovali sme výstupom na najvyšší  vrch 
v tomto pohorí  s n. v. 1720m - Hoch-
lantsch s  nádhernými kruhovými vý-
hľadmi na rakúske Alpy.  Jeho domi-
nantnosť umocňoval mohutný želez-
ný kríž a kruhová mapa s orientáciou 
hlavných miest iných štátov. Z vrcho-
lu sa vrátime znovu k chate u Dobré-
ho pastiera.  Medvedia roklina je jed-
nosmerná,  preto zostupová trasa vedie 

iným miestami  dosť strmým chodní-
kom.  Po 2 hodinách šlapania – aj keď 
sa nám to zdalo nekonečné, prichád-
zame na parkovisko.   Unavení sa zve-
ríme do rúk nášmu šoférovi a asi pred 
pol nocou sme doma. Ubolené nohy, 
prepotené tričká to pominie, ale krás-
ne fotky a spomienky zostanú.

Okružná prechádzka náučným chod-
níkom Vršatecké bradlá v Bielych Kar-
patoch. Pred vstupom do dedinky už 
z diaľky idete oči nechať na krásnych 
bradlách týčiacich sa nad ňou. Z par-

koviska od hotela Vršatec  vedie náuč-
ný chodník, ktorým túto parádu ob-
chádzate. Po krátkom  vystúpaní  na 
lúku sa oplatí odbočiť doľava  a lesným 
chodníkom asi za 15 min. je vyhliad-

ka  s  najvyšším bodom a   výhľadom 
až na českú stranu. Vrátime sa a  po-
kračujeme po zelenej lesom na  rozsi-
ahlu lúku s výhľadom na Červenoka-
menské bradlá. Trasa je krátka tak sme 
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V pohorí Malá Fatra sa nachádza mno-
ho prírodných krás a jednou z nich je 
nepochybne  Šútovský vodopád. Nád-
herný vodný závoj padajúci z  výšky  
38 m, ho zaradil medzi najkrajšie vo-
dopády Slovenska. Trasu sme zača-
li v  obci Šútovo, časť Rieka.  Mier-

si ju predĺžili po žltej k dedine Červe-
ný Kameň, odtiaľ  asfaltkou strmo po 
modrej, až sa dostaneme znovu na ná-
učný chodník a končíme kde sme za-
čali v dedine Vršatec. Aj tak trochu zá-
vidíme jej obyvateľom, aké krásne vý-
hľady  sa im deň čo deň naskytnú.

nym stúpaním po asfaltke prichádza-
me k chate Vodopád a odtiaľ kamenis-
tým chodníkom k  samotnému vodo-
pádu v nad. výške  822 m. Pohľad je 
to nádherný a stáť v jeho blízkosti a za-
počúvať  sa do hukotu padajúcej vody... 
ani sa nám nechcelo ďalej.  Ale pred-
sa,  po krátkom oddychu pokračujeme 
prudkým stúpaním smerom na Mojži-
šove pramene. Lúčnym porastom nám 
stúpanie spríjemnilo ochutnávanie ču-
čoriedok a  krásne výhľady na Veľký 
Kriváň, Chleb, Hromové či Stoh.  Na 
chate pod Chlebom  vo výške  1432 m 
si doprajeme obed – výborné bryndzo-
vé halušky.

Šútovský vodopád  -  Malá Fatra

Poďme správne robiť správnu vec
Starosta obce Ján Mokrý, spoločne s po-
slancami obecného zastupiteľstva a pra-
covníkmi obecného úradu pripravu-
jú v  týchto dňoch ako ďalej rozšíriť se-
paráciu komunálneho odpadu a pripra-
vujeme začať kompostovať odpad, kto-
rý sa kompostovaním zhodnotí a obsah 
smetných nádob sa v letných mesiacoch 
zmenší o materiál zo záhrad, z domác-
nosti, ktorý sa môže kompostovať. Tie-
to noviny by som chcel využiť aj na in-
formáciu našich spoluobčanov o  kom-
postovaní a urobiť si prieskum pomocou 
návratiek, koľko obyvateľov čiže rodin-
ných domov má záujem o kompostova-
nie. Veď zo zákona obec musí poskytnúť 
kompostéry, na ktoré štát prispieva aj fi-

nančne – dotáciami, len treba sa rozhod-
núť akým spôsobom. Vzhľadom k tomu, 
že nemáme žiaden obecný pozemok, 
ktorý by sme mohli vyčleniť ako zber-
ný dvor, kde by sme zbierali všetky dru-
hy odpadov, chcem začať kompostova-
nie BIO odpadu, ktorý sa skladá z kose-
nia trávy, lístia, konárov stromov, dreve-
ných pilín, či trusu hospodárskych zvie-
rat. Podľa záujmu o kompostovanie pris-
túpime k  zakúpeniu kompostérov. Tu 
chcem zdôrazniť, že aj ten občan, ktorý 
nemá záhradku na sadenie, čiže myslí si, 
že nemá kde použiť svoj vyprodukova-
ný kompost, tento môže ponúknuť su-
sedovi, alebo ďalšiemu občanovi, ktorý 
bude mať o  tento kompost záujem. Až 

keď začneme kompostovať, budeme rie-
šiť ďalšie problémy s tým spojené, ktoré 
sa s kompostovaním vyskytnú. V prvej 
fáze by som chcel osloviť všetkých, ale 
vzhľadom k tomu, že jeden kompostér, 
ktorý je kvalitný a na dlhšie obdobie sto-
jí cca 100,- € budem rát, že začnú kom-
postovať občania, ktorý ho začnú využí-
vať, ktorí majú vzťah k životnému pro-
strediu a k prírode a od ktorých sa bu-
deme všetci učiť. Samozrejme podľa zá-
ujmu o kompostéry pristúpime v obec-
nom zastupiteľstve k riešeniu zakúpeniu 
konpostérov, ich kvality ako aj množ-
stva. Dúfam, že aj tento problém a úlo-
hu, ktorá je kladená na samosprávu za-
čneme napĺňať k  spokojnosti seba, na-
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šich spoluobčanov a  životného prostre-
dia našej obce. Priloženú návratku v Če-
renianskych novinách vrátiť podpísanú 
na obecný úrad. 

Separácia a spracovanie bioodpadu
Každý obyvateľ v priemere ročne vypro-
dukuje 327kg komunálneho odpadu.  
Z tohto množstva až 45 % (v každej obci 
sa škála pohybuje rôzne – v rozmedzí od 
40 % do 70 %) tvorí bioodpad. Skla-
dá sa z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, 
konárikov stromov, ovocných a zeleni-
nových odpadov, drevených pilín, kôry 
či trusu hospodárskych zvierat. Všetko 
toto pravidelne vyvážame alebo spaľuje-
me, prípadne vytvárame čierne skládky 
niekde v priestoroch, ktoré priamo ne-
ohrozujú naše súkromie. Prečo? Ak ne-
potrebné suroviny správne zúžitkujeme, 
premeníme na hnojivá, ušetríme život-
né prostredie aj svoje peniaze za nákup 
umelých hnojív. 
Jednou z najstarších a najrozšírenejších 
človekom riadených recyklácií je kom-
postovanie, ktoré zintenzívňuje a opti-
malizuje bežné pôdne mikrobiologic-
ké procesy. Pomocou kompostovania je 
možné z rozličných bioodpadov získať 
kvalitné organické hnojivo - kompost.
Kompostovanie je teda prírodný pro-
ces, pri ktorom dochádza k rozkladu or-
ganických odpadov pôsobením mikro-
organizmov na humusové látky. Voda  
a kyslík sú nevyhnutné pre život mikro-
organizmov a pôdnych organizmov, kto-
ré bioodpad rozkladajú.

V čom kompostovať
Kompostér – ide-
álny pomocník 
pri komposto-
vaní. Je vyrobe-
ný z recyklované-
ho plastu, nádoba 
kompostéra nemá dno (z dôvodu voľné-
ho styku s pôdou a prístupu mikroorga-
nizmom, červom a dážďovkám). Prikrý-
va ho veko s otočným ventilom na re-

guláciu prístupu vzduchu. Bočné dvier-
ka slúžia na vyberanie kompostu a via-
ceré otvory na prevzdušňovanie hmoty.
Pri správnom výbere kompostéra odpo-
rúčame zvážiť tri základné kritériá: kvali-
ta materiálu, z ktorého je vyrobený (ide-
álne vysokohustotný polyetylén) – pod-
poruje hlavne stabilitu a životnosť kom-
postéra, hmotnosť – z koľkých kilo-
gramov plastu je vyrobený, čo je pod-
mienkou dobrej stability a prevenci-
ou pred prasknutím spôsobeným tla-
kom vo vnútri kompostéra, počet pre-
vzdušňovacích otvorov – od ktorých zá-
visí správnosť procesu kompostovania  
a jeho rýchlosť. Neustály vývoj a zlep-
šovanie technológií prinášajú kvalitný 
proces kompostovania s dobrým výsled-
kom.

Ako správne kom-
postovať
Pri kompostovaní je 
dôležité odpadový ma-
teriál zmenšovať a dr-
viť. Pokiaľ odkladá-
te rozdrvený záhradný 
odpad do komposté-

ra, premení sa oveľa rýchlejšie v hodnot-
ný kompost bohatý na živiny. Rozdrve-
ný odpad zo záhradného drviča môže-
te tiež použiť na mulčovanie pod stro-
my a kríky, ktoré tak chránite pred vysy-
chaním, obmedzíte rast buriny a zlepšíte 
kvalitu pôdy. Nezanedbateľným dôvo-
dom pri spracovaní odpadu záhradný-
mi drvičmi je aj skutočnosť, že na Slo-
vensku je spaľovanie odpadu zo záhrad, 
akým sú odrezané konáre, tráva a pod. 
už niekoľko rokov zákonom zakázané. 
K ďalším zásadám patrí správna skladba 
materiálu, dostatočný prístup vzduchu  
a dostatočná vlhkosť.

Výsledok
Kompost je kvalitné organické hnojivo, 
ktorým sa do pôdy vracajú všetky cenné 
živiny. Zrelý kompost možno použiť na 
rôzne účely. Napríklad na jar ho pridá-

vame k zelenine a ku kvetinám, čo pod-
poruje úrodnosť pôdy a rastliny sú záso-
bované potrebnými živinami.
Väčšie množstvo kompostu nahrnieme 
k ovocným či okrasným stromom. Vrst-
va kompostu priaznivo ovplyvňuje prí-
jem dažďovej vody a kyprosť pôdy. Mô-
žeme ho použiť tiež pri zakladaní no-
vých záhrad alebo trávnikov.
Kompostovanie v kompostéroch má 
množstvo výhod. Urýchlenie procesu 
kompostovania až o polovicu doby nut-
nej pri kompostovaní na hromadách. 
Regulácia teploty, vlhkosti, prístupu 
vzduchu a svetla. Úspora miesta na zá-
hrade (kompostér nahradí nevzhľadnú 
hromadu). 
E s t e t i k a . 
Odstránenie 
n ep r í j em-
ného zápa-
chu, ktorý 
vábi hmyz 
a drob-
né zviera-
tá. Finančná 
úspora na 
odvoze do-
mových odpadov – kompostovaním je 
možné spracovať až 30 % kuchynských 
odpadov. Zužitkovanie odpadov zo zá-
hrady a získanie kompostu - vynikajúce-
ho zdroja živín a organických látok.
Aj vďaka tomuto systému separácie bio-
odpadu môžeme znížiť komunálny od-
pad, čo znamená znížiť náklady na zber 
a zvoz odpadu a ušetrené financie pou-
žiť na zmysluplnejšie činnosti v našom 
meste.

Ján Mokrý
starosta obce Čereňany


