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Vážení rodičia.

Dieťa je najvyšším naplnením zmyslu 
života rodičov. Dieťa je najkrajším kve-
tom lásky a je aj Vašou budúcnosťou, 
ktorá Vás zaväzuje vytrvať pri ňom, 
aby nezostalo samo, bez rodičovskej 
lásky, ochrany, bez tejto veľmi dôleži-
tej istoty. Budete ho učiť poznávať svet 
a iste mu odovzdáte veľa múdrych rád. 
A  vychovať malého človiečika v  sku-
točného človeka, to je najväčším život-
ným úspechom. Konajte tak, aby ste si 
nikdy v živote nemuseli vyčítať, že ste 
niečo vo výchove nedotiahli do konca 
a aby Vám Vaše dieťa raz bolo vďačné 
za to, čo ste preň v živote urobili.
Vážení rodičia, nezáleží na tom, aké 
slávne raz bude Vaše dieťa, ale záleží 

Uvítanie do života

Projekt
pre územné rozhodnutie

na tom, aby bolo človekom čestným, 
spravodlivým a  láskavým, milujúcim 
svoju domovinu i ľudí v nej. Učte svoje 
dieťa už od útleho veku láske k rodnej 
obci, k rodnému Slovensku. Len taký 
človek môže byť prínosom pre svo-
je okolie a nie ten, ktorý je odtrhnu-
tý od svojej zeme, z ktorej vyšiel. Že-
lám Vám, aby Vaše dieťatko bolo zdra-
vé, silné, aby prežilo radostné detstvo.
Nech Vám prináša viac radosti než sta-
rostí.
Želám Vám, milí rodičia, veľa šťastia, 
rodinnej pohody a trpezlivosti pri vý-
chove Vášho dieťaťa.

Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,

prišlo na svet niečo krásne,
po čom človek túžil.

Vitaj teda medzi nami
utešené dieťa,

nech na teba iba dobré
sudby žitia letia.

Nech ti Pán Boh požehnáva
všetky žitia kroky

a buď šťastný v svete krásnom
mnohé dlhé roky.

Nech ti vtáčky švitoria,
keď sa očká otvoria.

Nech ti slnko zlatí deň
a odháňa smútok tieň.
Nech ti vánok šelestí
len o kráse a o šťastí.

Výstavba bytov v obci
V našej obci v budúcom roku začne-
me s  výstavbou nájomných obecných 
bytov, nakoľko o  byty máme záujem 
a  nemôžem zniesť, že naši mladí ob-
čania odchádzajú do iných obcí stavať, 
alebo bývať z dôvodu, že v našej obci 
nie je možnosť zakúpenia stavebné-
ho pozemku, alebo sa nasťahovanie do 
komunálneho bytu. Pokiaľ sa má obec 
rozširovať a  omladzovať, nesmieme si 
vyháňať našich mladých ľudí do iných 
obcí a miest veď teraz keď sú v plnej sile 
ich najviac potrebujeme aby svoj roz-
voj a rozlet robili v našej obci, obci Če-
reňany keď v nej cca 18 – 20 rokov žili, 
majú najlepší vzťah a je im k srdcu veľ-
mi blízka. Preto obecné zastupiteľstvo 

Bytový dom - 26 b. j., Čereňany

schválilo výstavbu nájomných bytov, 
kde nás zdržiaval pozemok pre túto 
výstavbu, nakoľko obec nemá vlastné 
pozemky a  potrebovali sme pozemok 
od UPS Čereňany. Pomaly 2 roky sa 
ťahalo, aby sme dostali dlhoročný ná-
jom, nakoniec s  Božou pomocou sa 
nám podarilo tento problém prekonať 
a pokiaľ budem zdravý, skôr postavíme 
byty, ako sme vybavovali pozemok pre 
výstavbu. Ideme stavať dvojposchodo-
vý dom, ktorý bude vykurovaný pe-
letkami a  bude v  ňom 8 jednoizbo-
vých a 18 dvojizbových bytov. Každý 
byt bude mať balkón a prízemné bytu 
budú pre občanov ZŤP – bezbariéro-
vé. Každý byt bude mať svoju pivnicu 
a parkovacie miesto. Aj týmto chcem 

zabezpečiť naplnenie materskej škôlky 
a ZŠ našimi deťmi, veď už sa nemáme 
za čo hanbiť. Predškolské  školské zari-
adenia máme na vysokej úrovni a mô-
žeme konkurovať hociktorej škole, či 
už v okrese alebo na Slovensku v rám-
ci malotriedky t.j. 1. – 4. ročník. Toto 
je cesta ako našu obec omladiť a samo-
zrejme zvýšiť počet obyvateľov s  trva-
lým pobytom a tým si zabezpečiť väč-
šie finančné prostriedky pre ďalší roz-
voj obce, nakoľko obec dostáva podie-
lové dane na počet obyvateľov žijúcich 
v obci s trvalým pobytom.
     
Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Týmto chcem reagovať na podnety ob-
čanov ako aj poslancov OZ na skutoč-
nosť, že na niektorých uliciach par-
kuje viac motorových vozidiel, ako 
je domov na ulici. Medzi najviac za-
ťažené ulice patria Záhradná, Špor-
tová, Prievidzská, Jabloňová a  ďal-
šie ostatné. Tento problém už riešime 
s  tým, že sme si dali vypracovať Vše-
obecne záväzné nariadenie o parkova-
ní, kde budú lokality možné na parko-
vanie s  tým, že budú platené tak ako 
nám to dovolí zákon, pretože niekto-

Parkovanie osobných 
motorových vozidiel v obci

ré domácnosti majú 2 – 3, dokonca aj  
4 autá, ktoré parkujú na uliciach. Po-
čas zimného obdobia, máme podne-
ty od Dopravného inšpektorátu, že na 
Prievidzskej ulici stávajú autá pravidel-
ne s  tým, že viac ako polovica chod-
níka je zabratá, občania nemajú kadi-
aľ chodiť, sťažujú sa, píšu. Taktiež pre-
kážajú autám od cestárov, ktoré zabez-
pečujú údržbu hlavnej cesty, sú ako 
pevný bod a je len otázkou času, kedy 
vznikne havária s týmito odstavenými 
vozidlami. K tomu ešte aj výstavba ka-

nalizácie, takže apelujem na vás spolu-
občanov, aby sme využívali svoje po-
zemky na parkovanie áut súkromných, 
či už firemných s ktorými chodíme do-
mov. V opačnom prípade budem mu-
sieť riešiť tento problém dopravným 
značením, kde osadím značky zákaz 
státia a budeme tieto priestupky riešiť 
so štátnou políciou. Dúfam, že pocho-
píte naliehavosť tohto problému a spo-
ločnými silami zabezpečíme prechod-
nosť miestnych komunikácii ako aj 
hlavnej cesty tak, aby sme neohrozova-
li životy iných či majetkové ujmy.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany
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Tento rok je to už 25 rokov, čo obec-
né zastupiteľstvo obce ešte v  kaštieli, 
kde bol niekedy obecný úrad v r. 1992 
schválilo pomenovanie ulíc, nakoľko 
ulice v našej obci neboli pomenované. 
Čísla domov neboli veľa rokov menené 
a tak sa stávalo, že na ulici kde boli čís-
la napr. 200 sa postavil nový rodinný 
dom s číslom 600. Toto bol veľký pro-
blém pri návšteve rýchlej zdravotnej 
služby, kde občania museli čakávať do-
konca na hlavnej ceste, aby navigova-
li sanitku v nočných hodinách, kde má 
odbočiť, aby rýchlo prišla k ťažko cho-
rému občanovi. Tak, ako sme zriadi-
li matriku, tak sme pomenovali aj uli-
ce. Naša obec má 31 ulíc. Samozrejme, 
že to bola hektická doba po nežnej re-
volúcii a všetky ulice po celom Sloven-
sku, ako napr. Sov. armády, Gottwal-
dova, ul. Leninova, boli premenováva-
né, pretože bola celková zmena situá-
cie na Slovensku. Ja samozrejme z toh-
to dôvodu, nezaťažený človek, pretože 
keď som nastupoval v r. 1991 za staros-
tu som mal 34 rokov, chcel som pre-
dísť týmto rôznym pomenovaniam 
v budúcnosti, tak som vsadil v prvom 
rade na Čerenianské názvy tak, ako 
sa v obci volali. Tak vznikli ulice Ka-
menná, Na Hlodzi, Priehonská, Balov-
ská, Žnatínska, Potočná, Dolný Koni-
ec, Domovina a k tomu sme pričlenili 
názvy podľa prostredia tej ktorej ulice. 
Prievidzská ulica vznikla tak, že v 1992 
sme sa museli vysťahovať z kaštieľa na-
koľko rodina Béllova požiadala o ten-
to majetok v rámci reštitúcie a my sme 
museli nájsť priestory pre obecný úrad. 
Vhod nám padlo, že majiteľ rodinného 
domu Miroslav Ondrej predával ro-
dinný dom pri pálenici a preto vznik-
la aj ul. Pálenická, aj keď už tam nieje 
pálenicky komín a čo nevidieť sa stratí 
aj pálenica a bude pamiatka len pome-

od pomenovania 
ulíc v obci

25 rokov

novaním ulice. Mesto Prievidza nám 
požičalo 600 tis. slovenských korún na  
2 roky bezúročne na kúpu tohto ro-
dinného domu, pretože v tej dobe sme 
mali rozpočet 1  200  000 Sk, čo boli 
aj mzdy, režijné náklady, šport a  kul-
túra. Nemohli sme vyskakovať. Z toh-
to dôvodu najdlhšia ulica – hlavná ces-
ta bola schválená 12 členným zastupi-
teľstvom jednohlasne ako ulica Prie-
vidzská. Po schválení názvov sme v za-
stupiteľstve tieto názvy museli zaslať na 
MV SR, kde prešli názvoslovnou ko-
misiou a  dostali sme stanovisko, ako 
majú tabule vyzerať, kde má byť veľké 
písmeno atď, teda už bola skontrolo-
vaná gramatika. Po tomto sme dali vy-
robiť uličné tabule a čísla domov, keď-
že sme menili čísla domov a pridáva-
li sme aj červené čísla uličné, čiže ori-
entačné čísla. Čísla domov v obci Če-
reňany a uličné čísla sú od roku 1992. 
Zoznamy zmeny čísiel  sa dali na polí-
ciu a na kataster. Tieto zmeny čísel do-
mov a pomenovania ulíc bolo potreb-
né zmeniť či už v  občianskych preu-
kazoch, pasoch, kartách poistencoch, 
vodičských preukazoch. Tieto inštitú-
cie vykonávali zmeny bezplatne, čiže 
občan nemal výdavky, iba sa dostavil 
na potrebný úrad. Aj týmto si myslím, 
že sme sa stali modernou obcou, pre-
tože dnes podľa GPS Vám sanitka, či 
kuriér zastaví pred domom a  nemusí 
sa pýtať kto kde býva. Keď sa posta-
ví dom, už je ľahko nájdený, pretože 
ho hľadáte na jednej ulici, aj keď je čís-
lo domu vyššie alebo nižšie, je len na 
tej jednej ulici. Čísla domov sú predpí-
sané, ako má vyzerať uličné číslovanie, 
po pravej strane idú párne čísla a po ľa-
vej strane nepárne čísla domov. Pri čís-
lovaní domov a pomenovaní ulíc sa ri-
adi zákonom č. 369/1990 Zb., vyhláš-
kou č. 31/2003 Z.z. - a § 43a ods. 2 zá-

kona č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku (staveb-
ný zákon) v znení zákona č. 237/2000 
Z. z. 

Týmto chcem ukázať, že z  malých 
vecí sa skladajú veľké veci a  nieke-
dy len takéto pomenovanie ulíc má 
pre nás veľký význam, pretože dnes už 
sami občania zisťujú a presviedčajú sa 
o tom, ako nám toto pomenovanie ulíc 
pomáha, ako sme dostupní pri hľadaní 
obydlí alebo podnikateľských priesto-
rov či úradov v obci. Samozrejme na-
jhlavnejšie chcem prízvukovať, že kaž-
dý občan obce a majiteľ nehnuteľnos-
tí musí znášať to, že jeho dom je ozna-
čený uličnou tabuľou – názvom ulice, 
šípkou a dvomi číslami domu. Čiže nie 
uličné tabule zhadzovať, ukladať ich 
pod ohradu, za plot, to nie je starosto-
ve, je to zakúpené z obecných prostri-
edkov aj napriek tomu, že obec moh-
la za orientačné tabule – červené čísla 
– vyberať poplatok, sme k tomu nepri-
kročili a čísla domov dávame dodnes aj 
novým vznikajúcim nehnuteľnostiam 
zdarma. Po schválení územného plánu 
pristúpime ku kontrole označenia ulíc, 
domov a každý občan si bude musieť 
na vlastné náklady upevniť tabuľu aká 
mu na stavbu prináleží. Žiadne ozdob-
né, drevené a ani kamenné čísla. Som 
presvedčený, že ako mladý občan som 
bol hrdý na to, že som si mohol napí-
sať na adresu aj uličný názov alebo aj 
uličné číslo domu. Dúfam, že aj dneš-
ní mladí občania po obdržaní občian-
skeho preukazu si niekoľkokrát prečí-
tajú tento doklad, kde majú trvalú ad-
resu napísanú.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Dôvody obstarania územnoplánova-
cej dokumentácie:

Hlavnými, rámcovými dôvodmi pre 
obstaranie koncepčného nástroja pre 
riadenie rozvoja Obce sú : 
a) absencia koncepčného nástroja pre 
rozvoj a riadenie rozvoja obce, t. j. roz-
vojového dokumentu, územnopláno-
vacej dokumentácie obce, potreba za-
bezpečenia právne účinného nástro-
ja pre riadenie rozvoja obce na zákla-
de demokratických princípov, ako na-
jvýznamnejšieho koncepčného doku-
mentu na uplatnenie stratégie rozvoja 
obce v súlade so zákonom o územnom 
plánovaní,    
b) získanie odborne spracovaného kon-
cepčného dokumentu, ktorým sa rieši 
optimálny územný rozvoj, priestorové 

usporiadanie a funkčné využitie úze-
mia obce na základe rozvojových pot-
rieb obce v súlade s trvalo udržateľný-
mi podmienkami rozvoja, na základe 
krajinno-ekologického plánu v súlade 
s platnou legislatívou a princípmi de-
mokracie ako právne účinného nástro-
ja pre systémové riadenie rozvoja obce, 
c) spracovanie krajinno-ekologické-
ho plánu pre skvalitnenie a uplatnenie 
podmienok procesu ochrany a tvorby 
krajiny, prírodného prostredia, ekolo-
gickej stability a rovnováhy za trvale 
udržateľných podmienok rozvoja, za-
chovania a skvalitnenia životného pro-
stredia, 
e) potreba reagovania na dynamiku vý-
voja meniaci sa charakter obce a hie-
rarchie hodnôt a priorít, riešením kon-
cepcie funkčného využitia a priestoro-

vého usporiadania územia, prehodno-
tením súčasnej štruktúry zástavby, rie-
šením dopravných, technických a ko-
munikačných podmienok, zosúlade-
ním potenciálu obce s možnosťami 
a rozvojovými potrebami, v súlade s 
princípmi trvalo udržateľného rozvoja 
a ochranou a tvorbu životného a prí-
rodného prostredia, 
f ) riešenie väzieb a zosúladenie rozvo-
jových zámerov a potrieb obce s kon-
cepciou regiónu v zmysle územnoplá-
novacej dokumentácie veľkého územ-
ného celku trenčianskeho kraja a kon-
cepciami rozvoja jednotlivých rezor-
tov, 
g) riešenie priemetu a uplatnenia opa-
trení a požiadaviek kladených na obec, 
ktoré vyplývajú z platnej legislatívy, 
najmä vo vzťahu k stavebnému záko-
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nu, a koncepcie starostlivosti o život-
né prostredie,   
h) riešenie koncepcie verejnej do-
pravnej a technickej infraštruktúry  
v nadväznosti na nadradené dopravné 
systémy a nadradené systémy technic-
kej infraštruktúry,  
i) riešenie problémov trasovania a pre-
viazanosti nadregionálnej komunika-
čnej cestnej siete, vo vzťahu k územ-
ným podmienkam a potrebám rozvoja 
hospodárskej základne obce a koncep-
cie a dynamiky rozvoja obce v oblas-
ti bývania, výroby a cestovného ruchu, 
j) zhodnotenie možností transformá-
cie a podmienok funkčného využitia 
vojenského areálu ministerstva obrany 
po delimitácii a prevedení do správy 
obce pre využitie funkcie vybavenosti, 
výroby a tiež  predpokladov a podmi-
enok rozvoja, funkcie rekreácie a ces-
tovného ruchu a jeho infraštruktúry, 
vrátane zachovania a využitia prírod-
ných daností územia, 
k) prehodnotenie disponibility úze-
mia pre uplatnenie optimálneho roz-
voja všetkých funkčných území v rám-
ci obce vo vzťahu k výhľadovým potre-
bám, podmienkam a predpokladom 
rozvoja s cieľom vytvorenia podmie-
nok pre oživenie hospodárskej sféry  
a prosperity obce.   

Hlavné – rámcové dôvody viedli obec 
k rozhodnutiu obstarania územnoplá-
novacej dokumentácie (ÚPD) obce 
pre stanovenie koncepcie ďalšieho roz-
voja. Zákonným dôvodom pre ob-
staranie územného plánu obce i nap-
riek tomu, že nemá 2000 obyvateľov je  
v zmysle  § 139a odseku 11 stavebné-
ho zákona potreba riešenia budúceho 
rozvoja t. j. vytvorenia podmienok pre 
rozsiahlejšiu výstavbu a rozšírenia za-
stavaného územia ako aj riešenia uplat-
nenia stratégie smerovania koncepčné-
ho rozvoja obce najmä v oblasti funk-
cie bývania, výroby a rekreácie. 

Chronológia spracovania a prerokova-
nia v procese obstarávania jednotlivých 
etáp územnoplánovacej dokumentácie 

I. Etapa- prípravné práce obstará-

vateľa boli vykonané obcou v obdo-
bí 10.2015 až 12. 2015. Začatie ob-
starávania ÚPN O bolo oznámené ve-
rejnou vyhláškou č. 1299/2015 zo dňa 
11.11.2015. Vyhláška bola zverejnená 
od 11.11.2015 do 11.12.2015 vyve-
sením na úradnej tabuli, zverejnením 
na internetovej stránke obce a vyhlá-
sením v obecnom rozhlase. Zároveň  
s verejnou vyhláškou bola zaslaná žia-
dosť obce dotknutým orgánom o po-
skytnutie informácií a podkladov tý-
kajúcich sa uplatnenia príslušných re-
zortných stratégií a koncepcií. Doru-
čené podklady a koncepčné materiá-
ly dotknutých orgánov a požiadavky 
uplatnené v stanoviskách dotknutých 
orgánov boli zapracované v zadaní 
pre spracovanie územného plánu obce  
a spracované v koncepte ÚPN Obce. 
Oznámenie o strategickom dokumen-
te v zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov, bol doručený Ob-
vodnému úradu životného prostredia 
v Prievidzi listom č. 72/2016 zo dňa 
15.01.2016. Obvodný úrad životného 
prostredia v Prievidzi zaslal toto ozná-
menie podľa § 6 odsek 2 zákona na za-
ujatie stanoviska dotknutým orgánom 
a dotknutým obciam a zverejnil ho na 
internetovej stránke MŹP SR. Na zá-
klade stanovísk doručených k pred-
metnému oznámeniu Obvodný úrad 
životného prostredia v Prievidzi, ur-
čil rozsah hodnotenia podľa zákona  
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vply-
vov na životné prostredie. Navrhovaný 
dokument podlieha povinnému hod-
noteniu. 
 
II. Etapa- Prieskumy a rozbory a kra-
jinno-ekologický plán boli spracova-
né - zhotovené v období  11.2015 až 
01.2016, spracovateľ AGS ATELIÉR 
s.r.o, hlavný a zodpovedný riešiteľ - au-
torizovaný architekt Ing. arch. Gabriel 
Szalay, registrovaný Slovenskou komo-
rou architektov pod č. 0044 AA. 
 
III. Etapa- spracovanie návrhu Za-
dania pre spracovanie územného plá-
nu obce, spracovaný - zhotovený v de-

cembri 2015, zhotoviteľ AGS ATELI-
ÉR, s.r.o. 
 
IV. Etapa- verejné prerokovanie „Za-
dania“ a schválenie, prerokovanie ná-
vrhu zadania bolo oznámené verej-
nou vyhláškou č 1472/2015 zo dňa 
16.12.2015. Vyhláška bola zverejnená 
v dobe od 18.12.2015 do 18.01.2016 
vyvesením na úradnej tabuli a zverejne-
ním na internetovej stránke obce. Ná-
vrh zadania bol dohodnutý s dotknu-
tými orgánmi. Obvodný úrad Trenčín, 
Odbor výstavby a bytovej politiky (bý-
valý Krajský stavebný úrad v Trenčíne), 
pod číslom OVBP12016/002138-
010/KŠ zo dňa 12.02.2016 preskú-
mal a posúdil procesnosť obstarania  
a obsahu Zadania v zmysle § 20 zákona  
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskor-
ších predpisov. Zadanie bolo schválené 
obecným zastupiteľstvom uznesením 
číslo 6/2016, dňa 25.02.2016. 
 
V. Etapa- spracovanie Konceptu územ-
ného plánu obce na základe schvále-
ného zadania a pokynu obce na zača-
tie prác na koncepte spracoval – zho-
tovil koncept ÚPN O vo variantnom 
riešení v období 03 až 05 2017 AGS 
ATELIÉR s.r.o., hlavný a zodpoved-
ný riešiteľ autorizovaný architekt Ing. 
arch. Gabriel Szalay, registrovaný Slo-
venskou komorou architektov pod  
č. 0044 AA. 
 
VI. Etapa- verejné prerokovanie 
„Konceptu ÚPN Obce“ vo variant-
nom riešení, v zmysle stavebného zá-
kona, prerokovanie bolo oznámené ve-
rejnou vyhláškou č. 509 / 2017 zo dňa 
07.06.2017. Vyhláška bola zverejne-
ná po dobu 30 dní vyvesením na úrad-
nej tabuli zverejnením na internetovej 
stránke obce a vyhlásením v obecnom 
rozhlase. Na základe výsledkov prero-
kovania a záverečnej správy a rozhod-
nutia z procesu posúdenia EIA spraco-
val obstarávateľ  obec  - súborného sta-
noviska ku konceptu vydal pokyn na 
začatie prác na „Návrhu“.  
 
VII. Etapa- spracovanie „Návrhu 

ÚPN Obce“ na základe schváleného 
zadania, súborného stanoviska ku kon-
ceptu a pokynu obce na začatie prác 
na návrhu – zhotovil v období 09 až 
10 2017 AGS ATELIÉR s.r.o., hlavný 
a zodpovedný riešiteľ autorizovaný ar-
chitekt Ing. arch. Gabriel Szalay a ko-
lektív spracovateľov. 
 
VIII. Etapa- verejné prerokovanie 
„Návrhu ÚPN Obce“, prerokovanie 
bolo oznámené verejnou vyhláškou 
25. 10. 2017 po dobu najmenej 30 
dní vyvesením na úradnej tabuli a zve-

rejnením na internetovej stránke obce. 
Verejné prerokovanie prebehlo 09. 11. 
2017 o 14.00 v priestoroch kultúrne-
ho domu obce. Na základe výsledkov 
prerokovania bude potrebné postupo-
vať podľa ustanovení stavebného záko-
na č. 50/1976 Zb. 

V  súčasnosti má obec spracovaný 
územný plán po VIII. etapu. V budú-
com roku nás čakajú práce na ďalších 
štyroch etapách, ktoré by mali byť do-
pracované zhruba do konca mája 2018.
 

IX. Etapa- dopracovanie „Návr-
hu ÚPN Obce“ obce na základe vý-
sledkov prerokovania „Návrhu“ ÚPN 
O a vyhodnotenia pripomienok.... a 
preskúmanie podľa § 25 SZ. 
 
X. Etapa- preskúmanie podľa § 25 SZ 
a schválenie „Návrhu ÚPN Obce“. 
 
XI. Etapa- vyhotovenie čistopisu  
„ÚPN Obce“ 
   
XII. Etapa- uloženie ÚPN Obce v sú-
lade s § 28 SZ.
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Doboľte mi, aby som v  tomto čísle 
zhodnotil rok 2017 nakoľko sa neza-
držateľne blíži koniec roka. Veď cir-
kevný rok už začal. V  tomto roku sa 
nám celkom darilo plniť sľuby a absol-
vovali sme celkom aktívny rok či už 
v kultúre, spoločenský alebo duchov-
no, alebo v budovaní našej obce a pre-
mieňaní našich prianí na skutočnosť.

V  kultúrno spoločenských akciách 
sme zabsolvovali tieto akcie:
nazačiatku nového roka sme víta-
li spoločne nový rok 2017 na Námes-
tí svornosti, kde sme podávali čaj so 
slivovicou a ohňostrojom v spolupráci 
s  reštauráciou Afrodita privítali nový 
rok 2017. Zdá sa ako keby to bolo len 
včera a už máme pol decembra za se-
bou a prichodí nám čas na bilancova-
nie tohto roka. 

Uskutočnili sme fašiangové oslavy, kde 
sme robili zabíjačku, starosta varil ka-
pustnicu a pekný program nám v kul-
túrnom dome pripravila spevácka sku-
pina Hôrky. Je to tradícia, ktorú chce-
me udržať pretože občania majú o ten-
to druh zábavy záujem. Teší ma, že 
tento program navštevuje veľké množ-
stvo ľudí, či je to už pred kultúrnym 
domom, počas dňa, alebo aj vo večer-
ných hodinách v kultúrnom dome. 

Zhodnotenie roka 2017

Spoločne sme robili stavanie mája, kde 
v  kultúrnom programe vystúpila dy-
chová hudba Maguranka z  Kanianky 
a starosta pripravil obložené žemle pre 
návštevníkov, ktoré sme podávali za-
darmo ako retro spomienka na býva-
lé 1. máje. Je len na škodu, že tejto ak-

cii aj keď to bolo v nedeľu poobede sa 
zúčastnilo málo našich spoluobčanov.
V  mesiaci máj sme spoločne pripra-
vili majáles v  amfiteátri v spoluprá-
ci s  Čerenianskymi poľovníkmi, kto-
rý bol taktiež dobre pripravený a mal 
veľkú účasť. Vzniká veľká akcia v po-
slednú májovú sobotu otvorenie sezó-
ny v  amfiteátri. Uskutočnili sme deň 
matiek v  kultúrnom dome, kde táto 
akcia má veľmi peknú tradíciu a kul-
túrny dom praská vo švikoch počas tej-
to akcie, kde každá matka je obdarova-
ná kvetom od starostu obce, ako sym-
bol tohto sviatku.

Poriadali sme medzinárodný deň detí 
spoločne so ZŠ a MŠ, nielen pre deti, 
ktoré navštevujú našu MŠ a  ZŠ ale 
bola to akcia pre všetky deti v obci, aj 
pre náhodné deti, ktoré sú na návšte-
ve u svojich známych alebo u starých 
rodičov.

V  apríli a  v  auguste kladieme vence 
padlým partizánom za oslobodenie na-
šej obce ako aj  spomienke na SNP.
Organizovali sme gulášovačku, kde 
táto akcia má už tradične veľkú ná-
vštevnosť, veľmi dobrý program, kde 
vystúpili Váhovanka, Stanislav Vitáloš, 
skupina PROGRES o disko hudbu sa 
postaral p. Totovský.  Výťažok 280,- € 

sme odovzdali mladým hasičom v Zá-
kladnej organizácii hasičského zboru 
v  Čereňanoch. Gulášovačka má dob-
ré meno aj v široko- ďalekom okolí, čo 
je dôkaz toho, že sme vsadili na pek-
né akcie, ktoré robia dobré meno na-
šej obci. 

Koncom septembra v rámci dni obce 
sme poriadali opekanie býka v amfite-
átri, kde od 14. 00 hodiny do 23.00 
hodiny bolo stále plno. Na akcii vy-
stúpili Stanislav Vitáloš, ktorý uvádzal 
celú akciu, Vrchárska heligónka, Pro-
gres a Aspero. O pečeného býka je stá-
le veľký záujem a vďaka rádiu WAW, 
ktoré bolo ako mediálny partner, kto-
ré 2 týždne vopred oznamovalo a tak-
tiež aj po vystúpení zverejňovalo prí-
hovory a  názory ľudí, ktorí sa tejto 
akcie zúčastnili. Tu musím pochváliť 
partiu našich veľmi dobrých priateľov, 
ktorí sú z Ľubietovej.  Ing. Peter Sedlá-
ček s manželkou a Jozef Dudka s man-
želkou vedia túto pochutinu pripraviť, 
napacovať a samozrejme aj podať tak, 
že si všetci zalizujeme prsty. Tu patrí aj 
veľká vďaka a poďakovanie  Ing. Da-
rine Chalmovianskej – predsedníčke 
RD Čereňany, že nám každý rok vy-
chová býčka, ktorého spoločne spap-
káme. V neposlednom rade ďakujem 
aj firmám BENY stavu Prievidza ako 
aj STROJSTAVU Prievidza a Pivova-
ru PREUGER z Prievidze, ktoré nám 
pomohli materiálne, aby sme túto ak-
ciu zvládli a  nevyberali vstupné od 
prítomných návštevníkov. S  tým sa-
mozrejme, že celú akciu zabezpečoval 
starosta a pracovníci obecného úradu 
v spolupráci s niektorými poslancami 

OZ.
V mesiaci október sme usporiadali ak-
ciu -  úcta k starším, kde naša obec po-
riada túto akciu s  kultúrnym progra-
mom. Pozvali sme občanov starších 
ako 65 rokov, čo v našej obci tvorí 265 
občanov. Týmto občanom sme zaslali 
návratky a prihlásilo sa nám 170 ob-
čanov. Akciu sme  zabezpečovali 2 dni, 
pretože sa občania nezmestia naraz do 
KD. V  programe účinkovala spevác-
ka skupina Hôrky, ako aj hudobná 
skupina VEGA z  Nitrianskych Suči-
an. Taktiež musím poďakovať Stravo-
vaniu u Hvojníka, ktorý nám pripra-
vil zemiakový šalát. Firma NAVI nám 
dala kuracie mäso na rezne a pracov-
níčky OcÚ tieto rezne povysmážali 
v KD. Taktiež ďakujem cukrárke Zu-
zane Kmeťovej, ktorá nám na obidva 
dni napiekla dobré zákusky. O občer-
stvenie sa postaral starosta obce. Táto 
akcia je taktiež veľmi dobrá, o  čom 
svedčí stále väčšia a väčšia účasť našich 
spoluobčanov. Privítali sme sv. Miku-
láša, ktorý rozsvietil vianočný strom-
ček na námestí a  ktorému sa potešili 
všetky deti v  počte 220. Samozrejme 
odmenili sme deti, ktoré sú náhodne 
aj na návšteve u starých rodičov a zná-
mych. Poriadali sme uvítanie deti do 
života, nakoľko v tomto roku sa nám 
narodilo 23 detí. Uvítanie sme rozlo-
žili na 3-krát, aby sme každé dieťa pri-
vítali so zápisom do pamätnej knihy 
obce. Robili sme video kroniku obce, 
ktorá slúži na zachovanie si akcií, čin-
ností obce pre ďalšie generácie. V ne-
poslednom rade vydávame Čerenian-
ske noviny, 3 čísla ročne, ktoré taktiež 
archivujeme podľa zákona v týchto in-
štitúciách: Štátny archív v  Trenčíne, 
pracovisko Bojnice, Hornonitrianska 
knižnica Prievidza, Slovenská národná 
knižnica Martin, Univerzitná knižnica 
Bratislava, Ministerstvo kultúry, sek-
cia médií, audiovízie a autorského prá-
va Bratislava.

Budovateľským rozvojom výstavby 
a zvyšovaním imania obce sme usku-
točnili tieto akcie:
Na ZŠ sme prerobili cez prázdniny ko-
tolňu, kde sme nahradili pece na pev-

né palivo – uhlie za modernú kotol-
ňu, kde kúrime peletkami. Prerobil sa 
sklad peletiek, v kotolni sú namonto-
vané 2 pece, jedna kúri druhá je zálo-
hová. Výmenou kúrenia sme odstrá-
nili zdroj znečistenia ovzdušia v obci. 
Táto akcia stála 80 tis. €, kde najdra-
hšou položkou sú pece a technológia. 
Tieto financie sme dostali z  MŠ SR. 
Opravili sme fasádu na kotolni v ZŠ, 
nakoľko tu boli rôzne prerábky, zamu-
rovanie okien, prerobenie dverí a  aby 
to nejako vyzeralo, sme natiahli fasádu 
a na budúci rok dáme farbu s detským 
motívom. Taktiež na škole sme vybu-
dovali ohradu od susedov Škarbových, 
kde sme urobili železobetónový základ 
a ohradové vložky. 

Vybudovali sme kamerový systém, na 
ktorý sme 10 tis. € dostali z MV SR, 
ktorý bol v  rámci Prevencie krimina-
lity, zameraný na kriminalitu mládeže 
od 15 do 30 rokov. Už cítime a užíva-
me si tento kamerový systém, pretože 
nám prestali voľne sa pohybovať kve-
tináče, smetné koše, lavice a  miznúť 
kvetiny v nočných hodinách a taktiež 
poprevracané smetné nádoby. Kame-
rovým systémom  sme riešili námestie, 
priestor pred kultúrnom domom, ul. 
Školská, Potočná, parkovisko pred kaš-
tieľom, ulica Pálenická, priestor pred 
obecným úradom a areál MŠ. Vystavi-
li sme tribúnu v areáli ŠK, kde sme sa 
konečne dožili, aby aj naši diváci a ob-
čania žijúci športovým duchom moh-
li kultúrne sedieť počas akcií či už je 
to futbalový zápas, alebo hasičská sú-
ťaž, alebo iné akcie poriadané v  tom-
to areáli. Taktiež sme vystavili prístreš-
ky v  okolí šatní, na ktoré máme sta-
vebné povolenie a máme ich ako aj tri-
búnu skolaudované a zapísané do ma-
jetku obce. V  budúcom roku chcem 
dokončiť prístrešky, dokončiť strechu, 

zámkovú dlažbu, aby sa tu dalo kultúr-
ne sedieť a schovať pred slnkom alebo 
v prípade nepriaznivého počasia.

V amfiteátri sme obložili sociálne zari-
adenia WC ženy, muži, aby tieto zari-
adenia spĺňali parametre hygieny, lep-
šie sa udržiavali a kultúrnejšie pôsobi-
li pre návštevníkov na akciách poriada-
ných v tomto areáli. Taktiež sme oblo-
žili zasadačku v budove nad bufetom, 
kde sa dá počas akcií privítať aj hostí, 
sponzorov mimo priestoru areálu.
Spravili sme výstavbu chodníka vedľa 
potoka, čím sme prepojili ulicu Potoč-
nú a Farskú tak, že sme vyrovnali terén, 
zabetónovali ohradu a zvarili ohradové 
vložky aby sme zabránili prepadnutiu 
do potoka alebo chyteniu sa tejto pre-
kážky. Teraz sa dá využívať tento pre-
chod aj pri nepriaznivom počasí – ľad, 
dážď, sneh. V budúcom roku by som 
chcel po vybudovaní kanalizácie polo-
žiť zámkovú dlažbu, aby bol aj účelový 
aj pôsobil kultúrne. Je to v nadväznosti 
na priestor pod kostolom, kde sme vy-
budovali 4 altánky pre účely sv. omše 
po našom „chládky“, kde už žienky 
mali plnú hlavu starosti pred touto ak-
ciou, ako zabezpečiť túto sv. omšu, kde 
zavesiť obrazy a ako dôstojne pripraviť 
priestor pre túto sv. omšu. Využil som 
už existujúce obruče, zabetónovali sme 
ich a  taktiež čakám, že po vybudova-
ní kanalizácie v  tejto lokalite ukončí-
me tento priestor položením dlažby 
tak, aby slúžila viac účelovo, čiže aj na 
parkovanie počas roka osobným moto-
rovým vozidlám, a taktiež aj na účely 



ČERENIANSKE NOVINY 3/201710 ČERENIANSKE NOVINY 3/2017 11

slávnostného svätenia omší.
Opravili sme bránu na cintoríne za Do-
mom nádeje, nakoľko bola nefunkč-
ná, túto sme prevarili, zdvihli a  po-
natierali tak, aby správkyňa cintorína 
mohla túto bránu otvoriť alebo zatvo-
riť. Natreli sme zábradlia na všetkých 
mostoch, ktoré sú vo vlastníctve obce. 
Ukončili sme osvetlenie vedľa hlavnej 
cesty ul. Prievidzská mnohými úspor-
nými LED svietidlami. Taktiež sme za-
kúpili vianočnú výzdobu, kde hlavná 
dominanta sú 4 adventné sviečky, kto-
ré každý uvidí, pretože sa nedajú preh-
liadnúť. Takýmto spôsobom chcem za-
bezpečiť výzdobu obce na Vianoce tak, 
že každý rok sa nejaká malá čiastka za-
investuje a dokúpime ozdobu, na kto-
rú, som presvedčený, že je pyšný kaž-
dý občan.

Taktiež sme zrekonštruovali a vystavali 
vjazd na parkovisko pred COOP Jed-
nota z  ulice Pálenická, kde po zatvo-
rení parkoviska pre nákladné motoro-
vé vozidlá podľa policajného inžinie-
ra,  tento sme zámkovou dlažbou vy-
ložili tak, aby sa sem dostali aj vozid-
lá nižších podvozkov. Je len na škodu, 
že sem parkujú nákladné autá, ktoré tu 
nemajú čo robiť. 
Na dome nádeje sme natreli drevené 
konštrukcie, ktoré už boli ošúchané, 
suché a boli by začali už černieť, tieto 
sme hĺbkovo namorili, očistili a natre-
li tak, aby sme zachovali ich trvácnosť, 
kvalitu a dlhovekosť.
Na obecnom úrade sme museli vyme-
niť pec ústredného kúrenia, nakoľko 
ešte stará pôvodná, ktorú montoval 
bývalý majiteľ začala tiecť z večera do 
rána a  túto sme museli vymeniť. Sa-
mozrejme že sme to zmodernizovali, 
dali sme pec liatinovú, dali sme čerpa-
dlo a zvýšili sme účinnosť kúrenia.
Vybudovali sme stojisko pre nové ori-
entačné tabule na cintoríne, kde ob-
čan si môže pozrieť mapu cintorína, 
číslo svojho hrobu a vie sa pohybovať 
na tomto cintoríne presne, vie ktorým 
smerom má ísť. Toto si môžete pozrieť 
aj na stránke obce vľavo v sekcii sprá-
va cintorína.
V  týchto dňoch sme rozširovali uli-
cu Farská, kde sme našli spoločnú reč 
s dvomi občanmi a majiteľmi pozem-
kov p. Martinom Žiškom a  Jozefom 
Števicom s manželkami. Títo súhlasili, 
aby časť pozemku prešla pod obec, aby 
sme v tejto lokalite mohli rozšíriť ko-

munikáciu. Za toto gesto im v svojom 
mene ďakujem a toto môže slúžiť ako 
lastovička pri ďalšej spolupráci obec 
občan, alebo aj naopak. Taktiež sme v 
 amfiteátri vystavili časť ohrady od po-
toka, kde Povodie Váhu závod Topoľ-
čany vyčistili kus potoka a  vystavali 
nanovo oporný múr potoka tam, kde 
bol podmytý priestor, čím sme zabrá-
nili ďalšiemu podmývaniu brehu, ako 
aj prepadnutiu občanov počas akcií do 
miestneho potoka. Ďalej sme zabezpe-
čovali práce na územnom pláne obce, 
kde sme získali dotáciu z Ministerstva 
dopravy , výstavby a regionálneho roz-
voja Bratislava v sume cca 15 tis €. 

Zabezpečovali sme aj výsadbu zelene, 
čím sme chceli skrášliť našu obec. Vy-
sadili sme 4 priestory, čo malo veľký 
ohlas u našich spoluobčanov. Jedná sa 
o priestor ostrovček medzi hlavnou ces-
tou a chodníkom na Prievidzskej ulici 
pri ul. Priehonská,  pri kolotočoch sa 
vysadili dva kruhy a  priestor na dol-
nej autobusovej zastávke pozdĺž nové-
ho chodníka smer na Oslany pod kaš-
tieľom. V  jarných mesiacoch sme vy-
sadili v katastri obce 4 000 ks stromov 
– smrek, borovica, lipa, javor a buk. 

Touto formou chcem aj na budúci rok 
pokračovať a chcem vysadiť priestory, 
ktoré mám vytypované a ktoré sa ne-
budú rozkopávať pri výstavbe kanali-
zácie.

Budovaním kanalizácie som pristúpil 
k  najväčšej akcii, ktorú sme započali 
v rámci aglomerácie Čereňany – Osla-
ny a ČOV. Tieto práce budú trvať aj na 
budúci rok, pretože ukončenie môže 
byť až v  roku 2019. Som nesmierne 
rád, že sa nám to podarilo a  v  inom 
článku ďakujem ľuďom že sa nám to 
podarilo začať s touto výstavbou, ktorá 
nás začlení medzi moderné obce rozví-
jajúce sa v rámci SR.
V neposlednom rade som rád, že sen, 
ktorý som sníval pred voľbami na sta-
rostu obce v roku 2014 sa mi naplnil 
podľa predstáv, keď som hovoril, že sa 
budem snažiť a  urobím všetko preto, 
aby areál bývalého vojenského útvaru 
bol odovzdaný obci Čereňany, nakoľko 
je v našom katastri a takéto prebytočné 
majetky prebrali aj iné obce či mestá. 
Nedalo mi to spávať a sen sa uskutoč-
nil v mesiaci september, keď sme pre-
vzali kľúče od tohto areálu, zapísali ho 
na náš list vlastníctve a teraz je 100% 
vlastníkom obec Čereňany s 32 ha po-
zemku s  ďalšími budovami. Už dnes 
zabezpečujem projektovú dokumen-
táciu pre dom dôchodcov a samozrej-
me aj zberný dvor. Obe tieto stavby sú 
tak potrebné pre nás a som presvedče-
ný že s Božou pomocou budem kolau-
dovať aj tieto stavby a že budem snívať 
iba tri roky tak, ako o vojenskom útva-
re. Pevne verím,  že tieto stavby budú 
slúžiť všetkým nám, ako aj celému re-
giónu. Tým sa obec prediera k  regio-

nálnemu významu nielen v okrese, ale 
aj v našom kraji, či republike. Dúfam, 
že budeme úspešný v čerpaní eurofon-
dov na obe tieto akcie, čím zvýšime 
komfort, dáme pracovné príležitosti 
naším občanom a  našich dôchodcov 
a prestárlych občanov nebudeme mu-
sieť vytrhávať z  komunity Čerenian, 
ale aj svoju starobu na sklonku živo-
ta budú dožívať medzi svojimi na svo-
jej hrude zeme. Samozrejme, že počas 
roka sme zabezpečovali 5-krát kosenie 
celej obce, odvoz trávy, lístia a  celko-
vú údržbu čistoty a  poriadku v  obci. 
Zabezpečovali sme a odstraňovali všet-
ky vzniknuté problémy tak, ako bolo 
potrebné. Urobili sme aj mnoho iných 
a  iných prác, ktoré pokladám za nor-
málne pri chode obce.
Je to málo, alebo dosť, nechám na po-
súdenie všetkých vás, ale môj názor je, 
že tak tento rok, ako aj všetky roky do-
posiaľ som iba využil všetky možnosti 
v danej chvíli, v danom čase, aby som 
získal nejaké financie aj mimo rozpoč-
tu obce, mimo daní, pretože len tak, 
keď získam iné finančné prostriedky 
na pripravované akcie sa dajú uskutoč-
ňovať kultúrno spoločenské akcie z fi-
nančných prostriedkov obce. V opač-
nom prípade nie je možné zabezpečiť 
športovo - kultúrny život v našej obci. 
Je potrebné pohybovať sa tam, kde sa 
financie delia, kde sa o niečom rozho-
duje a  prvoradé sú informácie z  kto-
rých sa dá potom čerpať pre súčasnosť, 

ako aj budúcnosť. Ja mám v  tomto 
smere svedomie čisté. Využil som všet-
ky dostupné možnosti pre zabezpeče-
nie rozvoja v našej krásnej, rozvíjajúcej 
sa obci, obci Čereňany.

Záverom ďakujem aj členom hasič-
ského zboru, ako aj členom športové-
ho klubu za reprezentáciu našej obce 
podľa svojich možností, aby sa o našej 
obci hovorilo iba v dobrom a tak bu-
dovali hrdosť našej novej mladej gene-
rácie na svoju obec, na svoje okolie na 
svoju ulicu, na svoju školu, na svoj ži-
vot prežitý v našej obci. 

Ďakujem

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Dňa 4. novembra 2017 sa konali voľ-
by do orgánov samosprávnych krajov. 
V našej obci bol vytvorený jeden vo-
lebný okrsok. V zozname voličov bolo 
zapísaných 1434 voličov, hlasovania sa 
zúčastnilo 412 voličov čo je 28,73 %. 
Pri sčítavaní bolo 404 platných hlasov 
pre voľby do zastupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho kraja a 400 plat-
ných hlasov pre voľby predsedu TSK. 
Vo volebnom obvode Prievidza sa voli-
lo do zastupiteľstva 11 poslancov.

Voľby do samosprávnych krajov
Pre voľby predsedu bolo Ing. Jarosla-
vovi Baškovi odovzdaných 259 plat-
ných hlasov.

Pre voľby do zastupiteľstva TSK sa 
v  našej obci umiestnili nasledovní 
kandidáti:
Ján Mokrý- 261 hlasov
RNDr. Viera Beňová-  87 hlasov
Emil Divéky- 80 hlasov
Ing. Silvia Siváková Nemcová-
75 hlasov

Ing. Richard Takáč- 71 hlasov
Ing. Radko Gavliak- 64 hlasov
Ing. Dušan Ďuriš- 63 hlasdov
PaeDr. Eleonóra Porubcová- 61 hla-
sov
S  počtom hlasov 60 boli umiestnený 
- MUDr. Mohamed Hemza, Ján Sa-
gan a JUDr. Ing. Jozef Stopka PhD.
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V utorok 5. 12. 2017 o 16.00 v Če-
reňanoch pri vianočnom stromčeku 
sa uskutočnilo privítanie sv. Mikuláša, 
ktorý deťom priniesol darčeky v podo-
be bohatých balíčkov. 
Starosta obce srdečne všetkých privítal 
na dnešnej akcii, aby sme spolu oslávi-
li príchod Mikuláša, ktorý k nám pri-
šiel tak ako aj po iné roky v sprievode 
anjelov a čerta.
Zamestnanci obecného úradu pre prí-
tomných pripravili čaj na zahriatie, 
aby deti nedrkotali zubami, keď roz-
právali Mikulášovi básničky a naplni-
li 250 balíčkov sladkosťami a dobro-
tami,  ktoré nakúpili sponzori uvede-
ní nižšie.
Zároveň mali svoju premiéru čisto 
nové vianočne ozdoby - adventné svie-
ce, ktoré boli nainštalované pri vianoč-
nom stromčeku v podobe adventného 
venca. Celá ozdoba je ukotvená na ko-
vovej konštrukcii a dotvorená čečinou. 
Každý adventný týždeň sa rozsvieti na 
venci o jednu sviecu viac tak, ako je to 
kresťanským zvykom. V poslednú ad-
ventnú nedeľu, ktorá vychádza tohto 
roku presne na Štedrý deň, bude roz-
svietená aj posledná svieca a veniec tak 
bude rozžiarený celý.
  

MIKULÁŠ 2017
Mikuláš

 V dolinách keď za večera zmĺkne 
zvona hlas, 

z neba na zem keď pozerá novej 
hviezdy jas. 

Nad obcou sa našou vznáša, 
duch svätého Mikuláša,  

v každom roku raz.
 Príď aj pod naše okienko,  

milý svätec náš, 
s akou radosťou čakáme teba,  

dobre znáš. 
Do okienka dary vloží,  
Mikuláš ten sluha boží,  
dobrým deťom zvlášť. 

Ďakujeme sponzorom, ktorí sa po-
dieľali na príprave balíčkov pre deti:

Výkup kovov, Peter Švajlenka, Če-
reňany
Autoservis Gilan, Čereňany 
Roľnícke družstvo Čereňany
Café Lenka, Čereňany, p. Miroslav 
Bobok 
Urbárske pozemkové spoločenstvo, 
Čereňany 2- Fančová 
DOPRAFLEX Čereňany, p. Anton 
Mlátko 
COOP Jednota, Čereňany
Pohostinstvo PUMPA, Čereňany
Predajňa – drogéria, hračky, kvety 
Čereňany, p. Eva Vážanová 
Urbárske pozemkové spoločenstvo 
Čereňany 
Pohostinstvo ROZVOJ, Čereňany

OKTÓBER - DECEMBER 2017
Narodení: Zomrelí:

Tobias Zuzčák Anna Cviková

Daniel Žiško Július Žiško

Hana Kureková

Simona Galková

Manželstvo uzavreli: 

Viktor Sukuba – Júlia Krajčíková

Jubilanti:

Ján Fábera Ľudovít Hudec Ľudmila Kollárová Jozef Vážan

Ľubomír Macek Ľubomír Mlčúch Milena Šuhajdová Antónia Steinemannová

Roman Hanus Jozef Cifrík

Peter Krpelan Elena Vrtielová

Všetko má svoj čas a svoju dobu kaž-
dé úsilie. Svoju dobu má niečo hľa-
dať, svoju dobu má niečo strácať, tak 
hovorí Milan Rúfus v jednej zo svo-
jich básní.

A ja dodávam, že každý vek má svoje čaro. 
Staroba-čaro zrelosti je výzva. Pripomí-
na, aby sme nestrácali čas. Pripomína, 
aby  sme jeden druhému vedeli povedať, 
mám ťa rada, mám ťa rád.

Október – mesiac úcty k starším
Mesiac október dostal prívlastok me-
siac úcty k starším. Preto sme sa i my 
v  dňoch 12. a  13. 10. 2017 stretli, 
aby sme sa zastavili pri našich starších  
a starých spoluobčanoch nad 65 rokov 
a viac ako kedykoľvek predtým v roku 
si ich všimli a venovali im našu pozor-
nosť.
V našej obci máme takýchto občanov 
265. Všetkým bola doručená pozván-
ka s návratkou. 
170 našich občanov prejavilo záujem 
o  toto spoločné stretnutie, kde bol 
podávaný obed, občerstvenie a  ktoré 
bolo sprevádzané aj kultúrnym progra-
mom. Našich občanov zabávala spe-
vácka skupina Hôrky z Čerenian a hu-
dobná skupina VEGA z Nitrianskych 
Sučian. 
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S novinkami. Týmto výrazom by sme 
mohli charakterizovať začiatok škol-
ského roku v základnej škole. Nový je 
školský rok. Noví prišli prváci. Je ich 
desať. Sedem dievčat, traja chlapci. 
Nové sú dve pani učiteľky. Veríme, že 
aj žiakom, aj pani učiteľkám sa v na-
šej škole bude dariť a páčiť. Nové budú 
očakávania všetkých, detí, učiteľov, ro-
dičov.
Počet žiakov v  základnej škole opro-
ti minulému školskému roku vzrás-
tol. Celkovo do školy chodí 46 žia-
kov. Aj v  tomto školskom roku chys-
táme pre našich žiakov množstvo súťa-
ží, podujatí, výletov a iných ďalších ak-

Začiatok školského roku 2017/2018

Po kultúrnom programe sa rozprúdila 
voľná zábava, ktorá trvala až do večer-
ných hodín.

Timotej Žiško je ôsmak ako každý iný. 
Obyčajný chalan so svojimi každoden-
nými povinnosťami, starosťami spoje-
nými so školou, radosťami i záujmami. 
Prevažnú časť svojho voľného času však 
trávi v bazéne, nakoľko už šiesty rok sa 
venuje športu – vodnému pólu.
A  ako sa to vlastne začalo? No, ťaž-
ko, veľmi ťažko. Zo začiatku sa myš-
lienkou vodného póla nezaoberal ani 
on, ani jeho rodičia. Pretože hlavným 
problémom bolo to, že už od narode-
nia mal panický strach z vody. Ale ne-
uveriteľný. Už ako bábätko pri kúpaní 
plakal ani čo by ho rezali. Neskôr, ako 
dieťa bol ochotný tolerovať vodu, ale 

Keď je voda záľubou
Na tvárach  pozvaných hostí bolo vi-
dieť ich spokojnosť a pohodu so spo-
ločného stretnutia so svojimi rovesní-
kmi, kamarátmi či susedmi, s ktorými 

si mohli spokojne podebatovať a  po-
spomínať na staré časy. Pri odchode zo 
stretnutia každý občan dostal od sta-
rostu obce malý darček.

cií. Celkom sľubne sme sa rozbehli už 
v septembri. Zúčastnili sme sa tradič-
ného bežeckého podujatia v  Zemian-
skych Kostoľanoch. A  tu sme dosiah-
li prvý úspech v tomto školskom roku. 
Roman Silný získal 1. miesto vo svo-
jej kategórii. Absolvovali sme už prvú 
exkurziu do Atlantis Centre v Levici-
ach. So žiakmi sa chystáme na med-
zinárodné finále programátorskej sú-
ťaže CREATIVE BALTIE 2017, kto-
rá bude 25. novembra v Brne. Taktiež 
sa žiaci zapoja do súťaží, ako Všetko-
vedko, iBobor, Matematická pytagori-
áda. Pripravené máme aj rôzne výtvar-
né súťaže.
V  októbri sme absolvovali s  prvákmi 
testovanie telesnej zdatnosti a  pohy-
bových predpokladov. Naša škola bola 
vybratá do pilotného projektu. Zaradi-
li sme sa medzi 25 škôl z celého Slo-
venska, ktorí toto testovanie realizova-
li.
Začiatkom decembra pripravujeme pre 
našich predškolákov tradičný Deň ot-

vorených dverí (nemusí byť len v Mar-
kíze), nebudú chýbať Vianočné tvori-
vé dielne. 
Takisto s  novou kotolňou. Od tejto 
zimy kúrime po novom, ekologicky. 
Počas prázdnin stará kotolňa doslúži-
la, nahradili ju nové, moderné pece.
Takže tých nových vecí je dosť. Verí-
me, že s tými, čo sú tu dlhšie, vytvorí-
me jeden dobre fungujúci stroj, ktorý 
pôjde na maximálne obrátky celý škol-
ský rok.

Mgr. Marián Lukáč

do úvahy neprichádzalo ponorenie čo 
i len po bradu a nieto ešte celú hlavu. 
Ale bolo potrebné toho malého chlap-
ca naučiť plávať a  to pod vodou a  aj 
s otvorenými očami. Len ako?
Preto bol zverený do rúk ľuďom, ktorí 
vedia, ako na to. A div sa svete, postup-
ne krôčik po krôčiku sa chlapec  pono-
ril viac a viac, postupne aj hlavu a na-
učil sa plávať. Po oslovení trénerom sa 
zúčastnil pár tréningov, kde bol zasvä-
tený do pravidiel hry vodného póla. 
A tak sa to celé začalo. Stal sa členom 
Klubu vodného póla v Novákoch.
Vodné pólo v Novákoch je známe vy-
sokou úrovňou a  dobrými výsledka-

mi. O  tom svedčí aj fakt, že chlapci 
vo všetkých kategóriách obsadzujú po-
predné miesta. Timotej začal trénovať 
v prípravke, neskôr hral za mladších ži-
akov, momentálne prechádza do kate-
górie starších žiakov, pričom v niekto-
rom roku hral za 2 kategórie súčasne. 
Za toto obdobie má na konte 20 me-
dailí, z toho 12 zlatých, 7 strieborných, 
1 bronzovú. Chlapci sa pravidelne zú-
častňujú turnajov v rámci Slovenska, 
Majstrovstiev SR – letné a zimné časti, 
Veľkonočné turnaje, priateľské stretnu-
tia a zápasy a pod. Okrem merania si 
síl s domácimi družstvami, mali mož-
nosť zmerať si sily aj v  medzinárod-
ných zápasoch, kde súpermi im boli 
vodnopólisti z Barcelony, Čiech, Han-
noveru, Rijeky, Bayernu a  iní. Ok-
rem turnajov konaných sa na Sloven-
sku, vycestovali pár krát aj do Rakúska,  
Čiech či Chorvátska, kde taktiež získa-
vali nové skúsenosti.
Nič však nie je zadarmo. Za týmito vý-
sledkami stojí kvalitná práca trénera 
a hodiny tréningov, ktoré chlapci trá-
via v bazéne. Tréning majú 5 x do týž-
dňa, okrem toho turnaje počas víken-
dov, takže sa bežne stáva, že v bazéne 
sú aj každý deň minimálne dve hodiny.
Je však obdivuhodné a chválitebné, že 
ešte aj v dnešnej dobe sa nájdu zanie-
tenci, ktorí nie sú ľahostajní k dianiu 
v spoločnosti a aj napriek problémom 
sa snažia viesť mladú generáciu k  ak-
tívnemu a zmysluplnému tráveniu voľ-
ného času. Samozrejme pochvala pa-
trí aj chlapcom, ktorí obetujú svoj voľ-
ný čas,  stretávajú sa na bazéne a  ak-
tívne trénujú, čo potom prináša svo-
je ovocie. Okrem toho si tam aj Timo-
tej našiel nových známych, kamarátov, 
s ktorými sa učia ako správne fungovať 
v kolektíve, ako spolu vychádzať, spo-
lupracovať a bojovať za spoločnú vec. 
Dobre si totiž uvedomujú, že výsledky, 
ktoré dosiahli, dosiahli spoločným úsi-
lím. Pretože o tom je predsa kolektív-
ny šport. Platí: všetci sme všetko – sám 
nie si nič... Preto držíme palce a želá-
me mnoho ďalších úspechov!!!

Mgr. Renáta Žišková
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Záverom roka 2017 by som chcel po-
ďakovať všetkým spoluobčanom, inšti-
túciám , firmám, ľuďom, ktorí akou-
koľvek mierou prispeli k  budovaniu 
našej obce alebo spríjemnením a skul-
túrnením prostredia v našej obci. Vy-
slovujem veľké ďakujem a prajem krás-
ne prežitie záveru roka 2017, požeh-
nané Vianočné sviatky a pevné vykro-
čenie do nového roku 2018, ktorý nás 
čaká a ktorý chceme prežiť taktiež ľud-
sky, spoločne a s plnou silou k budova-
niu našej obce, obce Čereňany. 
 Za spoluprácu chcem poďakovať v pr-
vom rade pracovníkom obecného úra-
du, poslancom OZ, správcovi farnos-
ti Mgr. Jozefovi Poláčekovi a  hlavnej 
kontrolórke obce  Ing. Darine Vin-
cúrovej za príkladnú spoluprácu so sta-
rostom obce ako aj pracovníkmi obec-
ného úradu a  všetkými spoluobčan-
mi, zamestnancom organizácii, kde je 
obec zriaďovateľ, čiže p. riaditeľovi ZŠ 
Lukáčovi a pedagogickým ako aj nepe-

Poďakovanie sponzorom
dagogickým pracovníkom, pracovní-
kom školského klubu, zamestnancom 
MŠ a ŠJ - pedagogickým a nepedago-
gickým pracovníkom, právnej zástup-
kyni JUDr. Edite Balážikovej, kolektí-
vu speváckej skupiny Hôrky pod ve-
dením Mgr. Maceka, Reštaurácii Af-
rodita p. Mariánovi Filovi, Hasičské-
ho zboru Čereňany, Športovému klu-
bu Čereňany, Poľovníckemu združe-
niu Žarnov Čereňany, pracovníkom 
COOP Jednota, Autoservisu p. Štefa-
novi Gilanovi, Drogérie hračky – p. Já-
novi Vážanovi, METAL- SPON p. Já-
novi Hanusovi, Výkup kovov - p. Pe-
trovi Švajlenkovi, Pohostinstvu ROZ-
VOJ – p. Marte Okoličányovej, Roľ-
níckemu družstvu Čereňany Ing. Da-
rine Cahlmovianskej, Pohostinstvu 
PUMPA – bratom Zimanovým, Cafe 
Lenka – Mgr. Tatiane Bobokovej, UPS 
Čereňany, UPS Čereňany 2 – Fančo-
vá, DOPRAFLEX  - Antonovi Mlát-
kovi, Ing. Danielovi Kučerkovi, Ľu-

dovítovi Steinemannovi, Ing. Marti-
novi Ondrejovi, Cukrárenská výroba 
-  p. Zuzane Kmeťovej, KOVIN – p. 
Ivanovi Kováčikovi, NAVI – p. Ivano-
vi Kanianskému, Stravovanie u Hvoj-
níka – Ľubomírovi Hvojníkovi, Pizze-
ria - Vladimírovi Kollárovi, Autoser-
vis  - Petrovi Laurincovi, Pohrebníctvu 
Bláhová - Malé Uherce, Pohrebníctvu 
Milan Ondrejka z Lehoty pod Vtáčni-
kom, PORS Oslany - Ing. Miroslavo-
vi Polcovi, Benistavu Prievidza, Stroj-
stavu Prievidza, kolegom starostom 
obce Oslany - Františkovi Priekalovi, 
Pažiť – MVDr. Vladimírovi Balažko-
vi, Malé Krštenany  - Jaroslavovi Ko-
pálovi,  Bystričany - Vojtechovi Barto-
šovi, Kamenec pod Vtáčnikom - Ing. 
Dušanovi Ďurišovi, Lehota pod Vtáč-
nikom – RSDr. Jánovi Cipovovi, Ing. 
arch. Gabrielovi Szalayovi, OSP Prie-
vidza, Štefanovi Šimunovi - autodo-
prava, Jaroslavovi Slukovi a Ľudmile 
Mikulovej.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Vzhľadom k tomu, že v týchto dňoch 
vyšla výzva z  operačného programu 
Kvalita životného prostredia, špecific-
ký cieľ : 1. 1. 1. zvýšenie miery zhod-
nocovania odpadov so zameraním na 
ich prípravu na opätovné použitie a re-
cykláciu a  podpora predchádzania 
vzniku odpadov pod gesciou MŽP SR 
zameranú na triedený zber komunál-
nych odpadov mechanicko – biologic-
kú úpravu zmesového komunálneho 
odpadu a  zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov 
(BRKO). Termín podávania projek-
tov je 30. 4. 2018, na ktorý je finančná 
alokácia 25 mil. € a max. výška pomoci 
je 6 mil. €. Miera oprávnených výdav-

Vybudovanie zberného dvora 
v našej obci kov je 95 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu. Teraz po získaní 
objektu bývalého VÚ si viem predsta-
viť v tomto areáli zriadenie a postave-
nie takéhoto zberného dvora, kde obec 
bude prevádzkovať zberný dvor denne, 
okrem sviatkov, sobôt a  nedieľ. Ob-
čan bude môcť odovzdať všetky od-
pady pôsobiace k znečisteniu ŽP, i už 
ide o stavebný odpad, sute po preráb-
ke rodinných domov alebo bytov, sklo, 
drevo, konáre, lístie a  iný komunálny 
odpad. Celú projektovú dokumentá-
ciu musíme spracovať podľa požiada-
viek výzvy a tak po výstavbe kanalizá-
cie a ČOV pristúpime k ďalšiemu pro-
jektu a to  zberu komodít, ktoré zne-
čisťujú a narúšajú ŽP nielen občanovi 
, obci, ale aj celému regiónu. Financo-

vaný je vo výške 95% ako som už spo-
mínal, takže 5 % musí obec financovať 
z vlastných prostriedkov. Projekt zabez-
pečuje výstavbu a  nákup zariadení na 
kúpu hnuteľných vecí na zhodnotenie 
biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu napr. drviče, nakladače, preko-
pávače, mulčovače so zberným košom, 
zberové vozidlá, traktory, vlečky a všet-
ok potrebný hnuteľný a nehnuteľný ma-
jetok pre triedenie komunálneho odpa-
du. Dúfam, že po zvládnutí stavebného 
povolenia, obstarávania dodávateľov bu-
deme úspešný pri ďalšom čerpaní euro-
fondov pre našu obec, ktoré skultúrnia 
a pomôžu k lepšiemu prežívaniu obyva-
teľstva v našej obci.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Ako je už u  nás zvykom, na jeseň 
obec poriada zábavný víkend kde pa-
trí aj opekanie býka. Tento rok sme 
opekali býka 30. 9. 2017 pod zášti-
tou Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Aj keď v priebehu dvoch týžd-
ňov pred týmto termínom bolo sych-
ravé počasie, v deň akcie bolo poča-
sie pekné a plný amfiteáter sa mohol 
zabávať, každý podľa svojich pred-
stáv. Mali sme pripravené sedenie pre 
960 návštevníkov, čo bolo aj perna-

Dni obce
mentne využité a občania sa strieda-
li od 14.00 do 23.00 hodiny. V kul-
túrnom programe bola od 12.00 do 
14.00 hodiny diskotéka, od 14.00 
do 23.00 hodiny vystovala  hudob-
ná skupina PROGRES a  ASPERO 
a  Vrchárska heligónka. Celým pro-
gramom zabával Stanislav Vitáloš. 
Okrem býka sme predávali aj divino-
vý guláš, držkovú polievku, zemiako-
vé placky, grilovaný encián, hranol-
ky, ako aj varenú klobásu a cesnakové 

posuchy z pekárne. Čapovalo sa víno, 
pivo, kofola a dobrá slivovica. Každý 
mal možnosť si dať podľa svojej chu-
ti. Že bolo kvalitne navarené a  pri-
pravené svedčí to, že cca o 19.00ho-
dine už nebolo čo podávať okrem va-
renej klobásky. Akcia bola veľmi dob-
re pripravená, za čo ďakujem všet-
kým pracovníkom obce, či už z  tr-
valým zamestnaním, alebo pracov-
níkom zamestnaným cez úrad prá-
ce. Veľmi dobrú náladu potvrdzujú 
prijaté e-maily cudzích návštevníkov, 
ktorí sa o  akcii dozvedeli z  vysiela-
nia regionálneho rádia WOW, ktoré 
bolo ako reklamný partner. Táto ak-
cia je z roka na rok lepšia a lepšia, na-
koľko sa zaprocuvávajú všetky skúse-
nosti z predošlých rokov do pripravo-
vaných akcií. Touto cestou ďakujem 
Rádiu WOW, BENY stavu Prievidza, 
STROJSTAVU Prievidza, Ladislavo-
vi Žiškovi ml., VUC Trenčín, Ing. 
Darine Chalmovianskej – RD Čere-
ňany, Pivovaru PREUGER. Za ope-
kanie ďakujeme kolektívu z Ľubieto-
vej, Ing. Sedláčkovi s manželkou, Jo-
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zefovi Dutkovi s manželkou a p. Ľu-
bovi Procházkovi, ktorí už tradične 
nám túto pochutinu pripravujú. Už 
sa tešíme na budúci ročník.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Záverom roka 2017 sme konečne 
pristúpili k  stavebným prácam na 
rozšírení ulice Farská, kde naši spo-
luobčania pán Martin Žiško s man-
želkou Martinou a  pán Jozef Števi-
ca s manželkou Janou podpísali kúp-
ne zmluvy s  obcou, kde súhlasili 
s uvoľnením časti svojich pozemkov 
pre rozšírenie miestnej komuniká-
cie. Pre  rozšírenie komunikácie sme 
sa rozhodli z dôvodu, že v tejto časti 
ulica bola najužšia. Tento priestor ne-
zodpovedal normám pre miestnu ko-
munikáciu, ktorej šírka má byť 8 me-
trov. Ulica farská je veľmi frekvento-
vanou ulicou z dôvodu, že sa tu na-

Rozšírenie ulice Farská
chádza kostol, dom nádeje, cintorín, 
farský úrad ako aj areál športového 
klubu (ihrisko, šatne). Po rôznych či 
už športových akciách, alebo pohre-
boch, či sv. omšiach autá mali pro-
blém v tomto bode ulice prejsť. Vy-
stihli sme aj dobu, keď budujeme 
v obci kanalizáciu a táto sa už môže 
položiť do nových priestorov. Taktiež 
sa do týchto priestorov preloží vodo-
vodné potrubie.

Na záver touto cestou ďakujem 
v mene svojom ako aj v mene poslan-
cov obecného zastupiteľstva za preja-
venú ústretovosť. Tento čin môže slú-

žiť ako vzor pre všetkých spoluobča-
nov, ako má vyzerať spolupráca obec 
– občan, alebo aj naopak.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky.  
V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam 

medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. A na tieto sviatky 
i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, 

vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. Do nového roka Vinšujem vám to, však viete 
čo, aby ste sa dostali tam, však viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste 

mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho. 
Pekné sviatky praje 

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany
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V  mesiaci september konečne začala 
výstavba kanalizácie v obci Čereňany. 
Jej ukončenie má byť v roku 2019, keď 
naša obec bude oslavovať 690 rokov od 
prvej písomnej zmienky. Výstavba ka-
nalizácie – I. etapa sa riadi podľa pro-
jektovej dokumentácie z  roku 1997, 
keď stavebné povolenie bolo vydané 
v r. 2002. Druhá etapa bola spracova-
ná v  r. 2009 – 2013. Skĺbením tých-
to dvoch projektových dokumentá-
cii vznikol projekt výstavby kanalizá-
cie a ČOV v obci Čereňany. V týchto 
dňoch prebiehajú práce tak, aby sme 
nerozkopali celú obec, nakoľko v mesi-
acoch január – február 2018 sa počíta 
s prerušením prác na výstavbe z dôvo-
du mínusových teplôt. Riešili sme nie-
koľko problémov, ktoré sa vyskytli 
s tým, že v projektovej dokumentácii, 
ktorú dal v rokoch 2009 – 2013 vypra-
covať bývalý starosta p. Stanislav Slu-
ka, sa pozabudlo riešiť ulice Kamen-
ná, odbočku z  ulice Prievidzská sme-
rom na RD a k  rodine p. Jozefa Pol-
jaka, Krátka, časť ulice Balovská od  
p. Obžeru po potok, Potočná, pripoje-
nie MŠ a kaštieľa a ulicu Žnatínsku. Ti-
eto ulice neboli riešené do kanalizácie, 
čiže súťaž prebehla bez týchto bežných 
metrov a prípojok. V dnešnej dobe ro-
bíme preto všetko, aby sme každému 

Výstavba kanalizácie
jednému občanovi umožnili napojenie 
sa do kanalizácie. Ide o občanov, ktorí 
podpísali zmluvu o  budúcej zmluve, 
čo bolo podmienkou investovania eu-
rópskych financií. Tí občania, ktorí ne-
podpísali zmluvu o budúcej zmluve si 
v prípade ďalšieho postupu napojenia 
sa budú musieť zaplatiť celú sumu prí-
pojky od hlavného potrubia výkopo-
vých prác a zahrnutia až po svoj poze-
mok. Občanom, ktorí podpísali zmlu-
vu firma zabezpečuje na náklady vodá-
renskej spoločnosti prípojku až  k plo-
tu, čiže každý ju má v blízkosti cca 20 
cm od pozemku. Touto cestou vyzý-
vam všetkých spoluobčanov, aby mali 
trpezlivosť pri výstavbe kanalizácie, na-
koľko budú rozkopané ulice, chodník 
vedľa hlavnej cesty, kde sa bude ukla-
dať kanalizácia s  dažďovou kanalizá-
ciou a nanovo sa bude robiť chodník 
od ulice Kamenná až po ulicu Moči-
arna. Samozrejme, že sa snažíme obča-
nov informovať osobne, ktorá ulica sa 
ide kopať, kde sa bude vyvážať materiál 
a podobne. Som nesmierne rád, že fir-
my, ktoré boli úspešné v súťaži pristu-
pujú k tejto problematike profesionál-
ne a  musím povedať, že svojou ľud-
skosťou a svojím konaním prispievajú 
k dobrému priebehu výstavby a k zní-
ženiu napätia medzi firmou a občanmi. 

Takto si myslím, že zvládneme výstav-
bu tak potrebnej stavby pre našu obec, 
pretože už sa blíži čas, kedy obce, kto-
ré nebudú mať vybudovanú kanalizá-
ciu budú zánikové, pretože na životné 
prostredie sa vyvíjajú veľmi veľké ná-
roky, či je to globálnym otepľovaním 
alebo znečisťovaním spodných vôd. 
Touto cestou chcem poďakovať všet-
kým spoluobčanom za ich doterajšie 
pochopenie a  úžasnú spolupatričnosť 
pri výstavbe tohto ekologického diela. 
Chcem poďakovať vedeniu Vodáren-
skej spoločnosti p. Vladimírovi Svr-
bickému – generálnemu riaditeľovi vo-
dárni, Ing. Marekovi Žabkovi – riadi-
teľovi technického odboru a Ing. Sta-
nislave Fabiánovej – projektovej mana-
žérke, ktorá všetky tieto naše projek-
tové nástrahy upravila, učesala a zjed-
notila tak, aby mohla byť podaná žia-
dosť o nenávratný finančný príspevok 
financovaný Európskou úniou. Ďaku-
jem aj Okresnému úradu ŽP Prievid-
za  Ing. Darine Mjartanovej – vedú-
cej odboru ŽP, ďakujem všetkým in-
štitúciám, ktoré akýmkoľvek spôso-
bom pomohli, aby táto stavba bola za-
čatá a v neposlednom rade ďakujem aj 
pracovníkom obecného úradu, preto-
že vynaložili enormné úsilie, aby táto 
stavba v našej obci mohla úspešne za-
čať.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany


