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Poďakovanie občanom, sponzorom, firmám 
za spoluprácu a finančnú či materiálnu pomoc
Pri zabezpečovaní rozvoja na-
šej obce vzhľadom na  to, že sa blíži  
koniec roka 2015 a  toto je posled-
né tohoročné číslo, chcem využiť ten-
to priestor na poďakovanie sa všet-
kým spoluobčanom, firmám, pod-
nikateľom, za akúkoľvek pomoc pri 
zabezpečovaní kultúrnej, sociálnej, 
športovej alebo stavebnej činnosti, 
pri skrášľovaní životného prostredia, 
či daním dobrej rady. Rok 2015 hod-
notím ako úspešný, nakoľko sme okrem 
rozpočtu obce dostali mimorozpočtové 
financie v sume 234 625,73 €  na ti-
eto činnosti: Výmena zdrojov energie 
v MŠ, prechodová chodba ZŠ, rekon-
štrukcia autobusových zastávok. 

Chcem osobne poďakovať členom 
obecného zastupiteľstva obce, členom 
komisií, pracovníkom Obecného úra-
du ako aj členom spoločenských orga-
nizácii za šírenie dobrého mena našej 
obce. V tomto roku sme museli zaob-
starať stroje a techniku, ktorá bola ne-
vyhovujúca alebo niekoľko rokov bez 
STK, čo je veľmi dôležité pre ďalší roz-
voj obce. V  budúcom roku už bude-
me túto techniku a nástroje udržiavať 

v prevádzkyschopnom stave a zakupo-
vať iba spotrebný materiál. Máme za-
bezpečených niekoľko veľkých akcií 
pre rok 2016 a jedna z nich je začatie 
výstavby splaškovej kanalizácie  v na-
šej obci s prevádzkovaním samostatnej 
čističky. Máme podaných niekoľko ži-
adostí na eurofondy ako aj fondy, kto-
ré poskytuje vláda SR. Správnym na-
stavením a  prispôsobením sa k  dneš-
ným podmienkam si myslím, že zabez-
pečíme aj pre budúcnosť výstavbu ak-
cií tak potrebných pre rozvoj obce. 
Rozbehli sme práce na Územnom plá-
ne obce, máme schválený Program 
hospodárskeho sociálneho rozvo-
ja obce. S týmito prijatými a schvále-
nými materiálmi určíme napredova-
nie a  smer vývoja našej obce. V tom-
to smere mám svoje motto: „CHCEM 
TVORIŤ SÚČASTNOSŤ ZA ČO 
SA BUDÚCNOSŤ NEBUDE HAN-
BIŤ“. Touto cestou ešte raz ďaku-
jem všetkým za pomoc a dúfam, že aj 
v  budúcom roku nezostanú občania 
chladní, bez pocitu zodpovednosti za 
rozvoj a  život v  našej obci. Úprimne 
ďakujem firmám Reštaurácia AFRO-
DITA, Autoservis Gilan, RD Čereňa-

ny,  UPS Čereňany a UPS Čereňany 2 
– Fančová, COOP Jednota SD,  Hrač-
ky, papier drogérie p. Vážan, Predaj-
ňa LUMA - p. Mikulová, Pohostinstvo 
ROZVOJ – p. Okoličányová,  PIZZE-
RIA JOSSIP – p. Kollár, Pohostinstvo 
PUMPA – p. Ziman, Cafe Lenka Če-
reňany p. Miroslav Bobok s  manžel-
kou, Hydinárska farma NAVI – p. Ka-
niansky, PORS s.r.o. Oslany, L.I.R.R. 
s.r.o. Prievidza – p. Pastierik, OSP 
Prievidza – p. Dáni, STONWOOD 
s.r.o. Ing. Ondrejovi a p. Steineman-
novi Oslany, Autodoprava - p. Mlát-
ko, METAL SPON - p. Hanus, Au-
todoprava - p. Šimun,  Jozefovi Baja-
novi, KOVIN –p. Ivan Kováčik, DHZ 
Čereňany, Poľovnícke združenie Žar-
nov so sídlom Čereňany, ŠK Čereňa-
ny, Spevácka skupina – Hôrky, kolek-
tívu ZŠ s MŠ Čereňany, Autodoprava 
– p.  Baláž, taktiež správcovi farnosti 
Mgr. Jozefovi Poláčekovi a JUDr. Go-
gorovej.

Ján Mokrý
starosta obce

Aj tak môžeme nazvať nedeľu, ktorú 
sme slávili 27. septembra 2015. Celý 
náš život by sme mali byť vďačný. Sme 
vďačný rodičom, učiteľom, vychováva-
teľom, priateľom.
Keďže sme veriaci a veríme v Boha 
sme vďační za dar života, za planétu, 
slnko, vodu, rastliny... Aj keď žijeme  
v dobe modernej techniky mali by sme 
byť vďační nášmu Nebeskému Otcovi 
za všetko.
V nedeľu 27. septembra 2015 sme 
mali takzvané jesenné kántry. Poďako-

vanie za úrodu. Naši farní-
ci vytvorili z ovocia a obil-
nín krásne obrazy z každo-
denného života. Zaujal ma 
obraz kríža a myšlienka jedného leká-
ra, ktorý svojím pacientom stále hovo-
ril: “Keď máte bolesť, nepozerajte sa na 
svoje rany, ale pozerajte sa na mňa, na 
lekára.“ Môžeme povedať: “ nepozera-
jme sa toľko na svoje rany a bolesti, ale 
upriamime svoj zrak na Ježiša lekára 
našich duší a tela.“
Všetkým naším farníkom prajem, aby 

sme nezabudli povedať to pekné slo-
víčko ďakujem!
Kiežby krása tohoročnej úrody nás 
všetkých podnietila v sile konať ovocie 
dobrých skutkov!
 
Mgr. Jozef Poláček
Správca farnosti Čereňany

Nedeľa vďakyvzdania

Obec Čereňany spolu so starostom obce Jánom Mok-
rým a obecným zastupiteľstvom udelila nášmu miestne-
mu podnikateľovi pánovi Mariánovi Filovi cenu  za pre-
zentáciu a šírenie dobrého mena obce. Sme veľmi radi, 
že v našej obci môžeme pracovať s takým človekom ako 
je pán Marián Filo. Patrí mu veľké poďakovanie na po-
dieľaní sa na rôznych akciách v  našej obci, s  ktorými  
nám vždy rád ochotne pomôže.   

Kedy sa vo vás zrodila láska k vareniu?
K vareniu ma viedla moja mama, lásku k nemu mám už od 
detstva. Ona si všimla, že mám vlohy k vareniu. Ako dieťa 
som občas pripravoval raňajky pre svojich súrodencov. Ba-
vilo ma to a tak som sa rozhodol, že raz budem kuchár.

Aký ste bol žiak? 

Na základnej škole som nebol dobrý žiak. Asi ako každé 
dieťa som sa do školy viac tešil na kamarátov ako na vyu-
čovanie. Učenie ma skutočne chytilo až na strednej škole, 
ktorú som navštevoval v Topoľčanoch. Tam som bol vyzna-
menaný. Úspech však nie je o známkach, je to o tom, aký je 
človek v živote priebojný. 

Ako si spomínate na svoje začiatky? 

Po vyučení a maturite som pracoval v reštaurácii v Topoľča-
noch u súkromného podnikateľa . Neskôr som odišiel zbie-
rať skúsenosti  do Nemecka, kde som pracoval  tri roky na 
brehu Bodamského jazera v  krásnom hotely. Vypracoval 
som sa na šéfkuchára. Na toto obdobie môjho života s lás-
kou spomínam a hlavne na majiteľov rodinného hotela.

Čo je dôležité pre vás pri vašej práci?

Dôležité je, aby som mal pokoj v duši, aby šľapalo všetko 
podľa mojich predstáv. Podnik v pohode,  spokojní zamest-
nanci, práca bez napätia. Mať veľa hostí a hlavne kľud v ro-
dine, to je to najdôležitejšie, vtedy som šťastný. Človeka va-
renie musí baviť. Dôležité je, keď rozdávaš lásku a  ľudia, 
ktorý sa z toho tešia, tak to teší aj teba. 

Akým spôsobom vymýšľate nové jedlá?

10 rokov reštaurácie 

AFRODITA 
v Čereňanoch

Musíš chytiť múzu...dobré víno, nápady, myšlienky a ideš 
a rozmýšľaš. 

Je pre vás  rozdiel variť pre známe osobnosti a pre oby-
čajných ľudí?

Nerobím rozdiely, pre koho varím. Cením si každého zá-
kazníka. Vážim si každého hosťa, ktorý otvorí dvere na mo-
jej reštaurácií. 

Kedy sa vo vás zrodila myšlienka otvoriť si vlastnú 
reštauráciu?

Po mojich skúsenostiach, ktoré som získal v  zahraničí na 
Bodamskom jazere som vedel, že chcem robiť to, čo robia 
oni. Mať rodinný podnik, tak ako robili oni. To som si vší-
mal a chcel som to dotiahnuť na  Slovensko. Po návrate do-
mov sme spolu s manželkou otvorili reštauráciu v Partizán-
skom, kde som aj vyrastal. Reštaurácii sa darilo  a  získali 
sme dobré meno. Reštaurácia fungovala desať rokov. 

Čo vás viedlo otvoriť si reštauráciu v takom štýle ?

Po 10 rokoch tvrdej práce v Partizánskom sme si vyhliadli 
schátraný kaštieľ tu v Čereňanoch, ktorý sme zrekonštruo-
vali a po roku úprav slávnostne otvorili spolu s mojou man-
želkou. Práve moje pôsobenie v zahraničí bolo to, čo ma in-
špirovalo mať rodinnú reštauráciu. 
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Územný plán obce majú mať zo záko-
na od 1. 1. 2016 všetky obce SR, kto-
ré majú nad 2 000 obyvateľov. V našej 

Územný plán obce Čereňany

Čo všetko ste museli obetovať kvôli podnikaniu v gast-
ronómii?

Najviac, čo som obetoval je čas, ktorý netrávim s rodinou. 
Môj pracovný čas končí až odchodom posledného hosťa 
z kaštieľa. 

Ako relaxujete a čo robíte rád vo svojom voľnom čase?

Relaxujem na dovolenkách, tie si viem užiť. Tam je rodi-
na pokope a nešetrím ani cent.  Venujem  sa rodine napl-
no a hlavne dcére. 

Dosiahli ste mnoho ocenení. Čo považujete za svoj dote-
rajší najväčší pracovný úspech? 

Dvakrát som obhájil prvé miesto a  cenu „kuchár roka 
na Slovensku“. V  roku 2008 aj prestížny titul „Prémiová 
reštaurácia roka“  a  zatiaľ vrcholom bolo udelenie 1 zla-
tej vidličky práve od Gurmána na Slovensku ako jednej  
zo 7 reštaurácií na celom Slovensku. Tešia ma tieto ocene-
nia, ale čo ma najviac napĺňa je, že sme vybudovali spolu 
s manželkou kaštieľ do takej podoby ako je teraz. 

Čo vás viedlo stať sa samostatne hospodáriacim roľní-
kom? 

To je veľmi jednoduché. Mať domáce produkty a  vedieť, 
čo ľudom prinášam a nemusím sa pýtať, ako boli chované. 

Máme vlastnú farmu a z tej farmy dovážame všetky produk-
ty sem do kaštieľa. Máme svoje pstruhy, ovce, býky a svin-
ky. To čo konzumujem ja, tak to dávam aj svojim ľudom. 

Aký bol dôvod otvorenia penziónu v blízkosti kaštieľa?

Neďaleko boli dva neobývané domy, ktoré som kúpil a je-
den z nich slúži na moje súkromné bývanie a ten druhý sme 
zrekonštruovali na penzión, nakoľko v kaštieli bol nedosta-
tok ubytovacích miest, ktoré sme potrebovali pri svadbách 
a rôznych oslavách.

Už je to 10 rokov , čo ste otvorili kaštieľ v Čereňanoch, 
ako by si zhodnotil tieto roky?

Sú to najkrajšie roky v  mojom živote. Do Čerenian sme 
sa prisťahovali, ale dnes môžem povedať, že som tu doma. 
Mám rád týchto ľudí, keď ma stretnú podajú mi ruku. To 
sú tie maličkosti, čo mi robia radosť. Keď máš ľudí rád a po-
máhaš im, vráti sa ti to dvojnásobne. 

Aké sú vaše  plány do budúcna?

Oddychovať a užívať si život. Teším sa na to, že ma raz chla-
pi v krčme naučia hrať mariáš :)

Ďakujem za príjemnú spoločnosť a  zodpovedané otázky. 
Želám Vám veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote.

Ing. Miroslava Obžerová 

obci boli robené v  roku 1999 - 2004 
prieskumy a  rozbory, kde sme kon-
štatovali, že naša obec susedí so 4 ka-

tastrami obcí, sú to obce Oslany, Bys-
tričany, Horná Ves a  obec Kľak. Ďa-
lej sa s Územným plánom obce Čere-
ňany nepokračovalo, takže po nastúpe-
ní do funkcie starostu sme sa dohod-
li s obecným zastupiteľstvom bez pri-
jatia uznesenia, že na územnom pláne 
bude obecný úrad pracovať a zabezpe-
čovať podklady, aby sme mohli začať 
keď to bude vhodné.
Územný plán je neoddeliteľnou súčas-
ťou rozvoja obce, jej stratégie, bývania, 
kultúry, športu, pracovných príležitos-
ti, školstva, záujmových združení a cel-
kového vyžitia našich občanov. Územ-
ný plán sa bude pripravovať v rozmed-
zí troch kalendárnych rokov, preto-
že do jeho tvorby je zainteresovaných 
55 inštitúcií,  občania obce a majite-
lia všetkých pozemkov v rámci katast-
ra. Územným plánom budú presne vy-
týčené priestranstvá a parcely na indi-

viduálnu bytovú výstavbu, kde počíta-
me so 120 pozemkami, bytovú výstav-
bu, ktorá je veľmi dôležitá a  má naj-
rýchlejšie zvýšenie počtu obyvateľov 
v obci, čo sa zasa premieta do financo-
vania obce. Čiže čím väčšia obec, tým 
má viac finančných prostriedkov z po-
dielových daní.
Pripravujeme v  Územnom pláne cca 
50 – 70 nájomných obecných bytov. 
Lokality s terajšou ornou pôdou v rám-
ci intravilánu preklasifikujeme na vý-
stavbu v  spolupráci s  majiteľmi, pre-
tože v opačnom prípade, keď nebudú 
majitelia pozemkov súhlasiť s  prekla-
sifikovaním ornej pôdy na výstavbu, 
zostane táto orná pôda „zabetónova-
ná“ na niekoľko rokov len pre účely 
pestovania poľnohospodárskych pro-
duktov. V prípade, že občan by chcel 
neskôr, po prijatí a schválení územné-
ho plánu zmeniť kultúru z ornej pôdy 
alebo TP na zastavanú plochu, bude si 
musieť dať spracovať dodatok k územ-
nému plánu na vlastné náklady a ten-
to schváliť obecným zastupiteľstvom 
obce. V  tomto dokumente vyšpecifi-

kujeme priestor a  oblasti na agrotu-
ristiku, oddych, zeleň, zábavný park, 
námestie, občiansku vybavenosť, ďal-
šie obchodné centrá a  všetko potreb-
né k vyžitiu nášho spoluobčana. Budú 
vyznačené cyklotrasy, športoviská, od-
dychové zóny, kultúrne a spoločenské 
budovy, čiže každá jedna parcela, uli-
ca, každý pozemok, každý jeden pod-
nikateľský subjekt bude pomenova-
ný a  s  majiteľom prejednaný postup 
ďalšieho účinkovania v  obci s  využi-
tím pre našu obec a región. Presne vy-
špecifikujeme priemyselnú zónu, kto-
rú z obce vytiahneme na okraje katast-
ra, aby svojou činnosťou neobťažovali, 
neznečisťovali, nezaberali miesta par-
kovaním zamestnancov a podobne. 
Na spracovanie územno-plánovacej 
dokumentácie poskytuje štát dotáciu 
až do výšky 80% nákladov. Samozrej-
me sa v  mesiaci február 2016 o  túto 
dotáciu budeme uchádzať s  tým, že 
podľa iných obcí, veľkosťou podob-
ných tej našej, kde už územný plán 
majú sa jedná o finančný obnos cca 30 
– 35 tisíc €. 

Po prijatí územného plánu a  jeho 
schválení bude jednoduchšie občano-
vi vybavovať stavebné povolenie, ale-
bo výstavbu firmy, alebo účelových 
budov na už spomínané účely vyžitia.  
V tomto volebnom období chcem, aby 
územný plán bol prijatý tak, aby sme 
sa stali modernou, rozvíjajúcou sa so-
ciálne zabezpečenou obcou, nielen 
v rámci obce, ale aj v rámci regiónu ba 
celého kraja, aby z našej obce nemusel 
občan cestovať ďaleko za školou, prá-
cou, kultúrou, vzdelaním, či dožitím 
svojej staroby. 
V budúcnosti Vás budem presne infor-
movať o prijatých uzneseniach obecné-
ho zastupiteľstva, o práci na územnom 
pláne, pretože bez Vašej účasti sa ten-
to plán nedá schváliť a  preto žiadam 
všetkých spoluobčanov, aby svojimi 
nápadmi, návrhmi a  pripomienkami 
prispeli k dobrému územnému plánu, 
aby sme pamätali na všetky odvetvia   
a úskalia ľudského života 
v obci. 

Ján Mokrý, 
starosta obce

Už roky nazvané a našincami obľúbe-
né miesto miestnych, ale aj pocestných 
jednoducho „studnička“ s prameňom 
horskej vody bolo potrebné už trochu 
obnoviť. V mesiaci august 2015 bolo 
vyčistené a opravené posedenie oko-
lo studničky, známeho vychádzkového 
miesta Čereňancov.
Iniciatíva vzišla z Urbárskeho pozem-
kového spoločenstva Čereňany, ktoré 
zakúpilo materiál na výstavbu prístreš-
ku, lavíc a stolov. Ruku k dielu pri-
ložili aj zamestnanci obecného úradu  
a členovia športového klubu, dobro-
voľníci a členovia miestnych organizá-
cií. Priestor vykosili a pomohli pri bu-
dovaní prístrešku, obnove a zväčšení 
ohniska a stavaní nových stolov a la-
víc na sedenie.Toto je výsledok nie-
koľkých dní brigádovania.

Studnička Milí priatelia, ktorí si chcete posedieť 
a oddýchnuť v prírode určite ocení-
te prácu dobrovoľníkov. Turisti si pri 
studničke vyskúšali varenie gulášu, a to 
že v lone prírody chutil výborne sa pre-
svedčili všetci zúčastnení.
Priatelia, veľká vďaka patrí Vám všet-
kým.

OcÚ Čereňany
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Vzhľadom na to, že naša obec mala 
spracovaný Program rozvoja obce Če-
reňany v roku 2006 a s týmto mate-
riálom sa starosta obce ďalej nezaobe-
ral,  museli sme predĺžiť na zasadnu-
tí obecného zastupiteľstva jeho plat-
nosť do konca roku 2015, nakoľko od 
1. 1. 2016 musí mať každá obec plat-
ný Program hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja (PHSR) obce schválený na 
obdobie až do roku 2023. Tento ma-
teriál je nenahraditeľný v práci staros-
tu a obecného zastupiteľstva. Bez plat-
ného PHSR obec nemôže čerpať niek-
toré finančné dotácie či Eurofondy 
a  taktiež nemôže byť členom niekto-
rých združení.
Dobre spracovaný PHSR dáva každo-
ročne starostovi a OZ prehľad o tom, 
ako na tom obec je v  minimálne  
50-tich odvetviach analytickej časti, 
ako si stojí, čo ju čaká, kde treba za-
brať, kde treba niečo zmeniť a akému 
odvetviu sa naliehavo venovať. Jedná 
sa o veľmi potrebné oblasti obce a  jej 
občanov, že tento program sa nedá ni-
čím iným nahradiť a ukazovatele, ktoré 

Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Čereňany do roku 2023

sú v ňom sa nedajú inak získať.  Toho 
času  sme schválili na zasadaní OZ ten-
to program, do ktorého ste mohli všet-
ci nahliadnuť elektronicky alebo na 
obecnom úrade. Tento program bol 
pripomienkovaný a pripomienky boli 
zapracované do koncového programu.
Predstavoval som si prácu s  PHSR 
obce úplne inak, nakoľko je to materi-
ál, ktorý bolo treba pripravovať dlhšie 
a zaoberať sa s ním vo všetkých oblas-
tiach života našej obce. Aby sme moh-
li aspoň z  niečoho vychádzať, pristu-
povali sme k PHSR obce Čereňany ja, 

Dôvody demografických zmien, saldo prirodzeného prírastku, migračné saldo a celkový prírastok

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
živonarodení 17 16 8 15 13 13 9 13 21 17 10 13 11 12
zomretí 17 13 18 17 16 19 14 15 28 17 15 15 16 20
saldo 
p r i rodzený 
prírastok

0 3 -10 -2 -3 -6 -5 -2 -7 0 -5 -2 -5 -8

migračné 
saldo 22 6 8 14 17 10 18 -11 -7 -7 -7 -17 11 7
celkový 
prírastok 22 9 -2 12 14 4 13 -13 -14 -7 -12 -19 6 -1

 Vývoj počtu obyvateľov obce Čereňany  1991 - 2014
Rok Počet obyvateľov %-tuálna zmena

1991 1689
1,12

2001 1708
2002 1728 1,17
2003 1724 -0,23
2004 1730 0,35
2005 1741 0,64
2006 1752 0,63
2007 1757 0,29
2008 1773 0,91
2009 1773 0,00
2010 1755 -1,02
2011 1706 -2,79
2012 1678 -1,64
2013 1693 0,89
2014 1692 -0,06

Zdroj: Štatistický úrad SR

poslanci OZ, ako aj pracovníci obce 
a zainteresovaní podnikatelia a spolky 
tak, aby bol prerokovaný v  čo najšir-
šom spektre našich občanov. Aj tak to 
nie je ešte podľa mojich predstáv. Do 
tohoto programu sme zapracovali všet-
ky potreby vyplývajúce zo života obce, 
jej napredovanie, rozširovanie sa, služ-
bu občanovi, zabezpečovanie dôstojnej 
staroby, výchovu, vzdelávanie a  v  ne-
poslednom rade aj bývanie a  zotrva-
nie v našej obci. K tomuto prikladám 
demografiu našej obce od r. 1991 do 
dnešného dňa. 

Minimálne jedenkrát v roku musí byť 
problematika PHSR rozobratá na za-
sadnutí OZ a  jeho závery sa mu-
sia uplatňovať v praxi pre ďalší rozvoj 
obce. Sú tu nesmierne dôležité infor-
mácie pre občanov obce. Keď chce-
me našu obec ďalej zveľaďovať, skul-
túrňovať a  zvyšovať počet obyvateľov, 
musíme zabezpečiť takú infraštruktú-
ru, aby občania mali v našej obci kul-
túrne, spoločenské, športové, zdra-
votné, sociálne, obchodné vyžitie  za-
bezpečené pre mládež, školákov, rodi-

čov a starých rodi-
čov. Som presved-
čený, že v  tom-
to programe Roz-
voja obce Čereňa-
ny každý nájde ob-
lasť, v ktorej sa ná-
jde, ktorá ho zaují-
ma a navrhne svo-

je ciele, priority a opatrenia. Vytvore-
nie základných podmienok pre trvalo 
udržateľný hospodársko-sociálny roz-
voj obce s cieľom skvalitniť život oby-
vateľov pri zachovaní životného pro-
stredia pre všetky generácie.

K tomuto cieľu prispieva aj budovanie 
kanalizácie v našej obci, čomu taktiež 
predchádzalo niekoľko stretnutí s ob-
čanmi.  Touto cestou chcem poďako-
vať všetkým občanom, ktorí podpísa-
li zmluvu o budúcej zmluve o napoje-

ní sa na kanalizačnú sieť v  obci, čím 
sme dali veľký signál a  impulz k  roz-
voju našej obce a  všetkým tým 92% 
spoluobčanom vyslovujem poďakova-
nie za podpísanie zmluvy. Do budúcna 
je to určite veľký akt, ktorý sa zohľadní 
pri nadobúdaní hnuteľného a nehnu-
teľného majetku v obci Čereňany, po-
zemkov a  ďalších iných nehnuteľnos-
tí. Pretože občan v dnešnej dobe, ktorý 
chce zmeniť sídlo alebo sa usídliť si vy-
berá také obce, ktoré mu zabezpečujú 
čo najviac vymožeností. 
Programu hospodárskeho a  sociálne-
ho rozvoja obce Čereňany prikladám 
ja, aj obecné zastupiteľstvo veľkú váž-
nosť a  z  toho dôvodu sme pristúpili 
k prijatiu aj Územného plánu obce, ale 
o tomto sa dočítate v inom článku. 
     
Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany

V mesiacoch júl a august 2015 prebehla v materskej škole 
Čereňany veľká prestavba kotolne. Išlo o projekt realizova-
ný za veľkej finančnej podpory Európskej únie. Konkrétne 
bol projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regi-
onálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné pro-
stredie. Európska únia na tento projekt prispela sumou vyš-
šou ako 200.000 EUR.
Pri realizácii projektu boli vymenené v kotolni pece (vyku-
rovacie kotle), kde miesto pôvodných, ktoré boli využívané 
na tuhé palivo - uhlie, boli osadené dva moderné plnoauto-

Kotolňa v materskej škole skolaudovaná
matické kotle na peletky s automatickým podávačom a zá-
sobníkmi peletiek. Boli vymenené bojler a zásobník teplej 
úžitkovej vody za moderné, s ohrevom zo solárnych panelov 
v kombinácii s elektrickým ohrevom a ohrevom z kotlov.
 Vymenené boli všetky potrubné rozvody a armatúry vyku-
rovania a vody v celom objekte materskej školy, ako aj vý-
hrevné telesá.
Od septembra 2015 bola kotolňa po spustení odborným 
technikom v skúšobnej prevádzke a dňa 20.11. 2015 bolo 
vydané kolaudačné rozhodnutie.

OcÚ Čereňany
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Učiteľ je osoba, ktorá výrazne ovplyv-
ní náš život. Sú to ľudia, ktorí sa sna-
žia zo študentov robiť lepších ľudí. 
Za ten dlhý čas, ktorý sme trávili  
v školských laviciach nás naučili veľ-
mi veľa. Predsa v škole sme prežili 
veľa pekného, úsmevného, prvé lásky 
ale aj škriepky.  Pani učiteľke Mgr. 
Alene Cifríkovej sme položili pár 
otázok o svojom učiteľovaní, učiteľst-
ve, škole, deťoch a všetkom čo k tomu 
patrí. 

Zaspomínajme si trochu na vaše 
školské časy. Aký predmet bol váš 
obľúbený, resp. ktorý ste vôbec ne-
mala rada?

Bola som ako každé iné dieťa. Boli 
chvíle, dni, keď som sa do školy teši-
la na svojich spolužiakov, popolud-
ňajšie aktivity a s nimi spojené zážit-
ky (samozrejme, bez mobilu a interne-
tu). Prišli aj dni, ktoré nám vyučujú-
ci spestrili diktátmi, skúšaním, rôzny-
mi písomkami, vtedy sa mi do školy 
kráčalo veľmi ťažko. Nemala som rada 
prírodovedné predmety – najmä mate-
matiku a fyziku. Tie boli pre mňa vždy 
„nočnou morou“. O to viac som sa te-
šila na dejepis, slovenský jazyk a lite-
ratúru. 

Čo vás priviedlo k štúdiu pedagogi-
ky? 

Vždy som mala aj mám rada deti. Od 
prvej triedy som túžila stáť za kated-
rou, vysvetľovať nové veci, skúšať, 
opravovať písomnosti... Vtedy som 

Učiteľ je žiakom celý život
ešte netušila, koľko práce musí naša 
pani učiteľka vynaložiť, kým predstúpi 
pred nás.

Byť učiteľkou  bola vaša vysnívaná 
profesia, alebo ste mali vysnívanú 
inú prácu?

Nikdy som netúžila po inom povola-
ní. Nič iné ma nezaujímalo. Asi som 
to mala zapísané v mojej „Knihe živo-
ta“ aj napriek tomu, že rodičia mali iné 
predstavy o budúcnosti svojej dcéry. 
Ale viem, že som ich nesklamala. Mám 
rada túto prácu. Vidím, že má zmy-
sel, že moje úsilie nebolo a nie je zby-
točné. Úžasné je, keď si žiakov vediete  
a v deviatom ročníku zistíte, koľko ve-
domostí a zručností počas vašej práce 
získali. Je to neopísateľný pocit, keď sa 
presvedčíte, že aspoň v jednom ste za-
nechali čo i len zrniečko seba.

Aké predmety ste vyštudovali?

Predmety: slovenský jazyk a literatúra, 
občianska výchova

Keby ste sa mali ešte raz rozhodnúť  
a vybrať si svoju prácu, opäť by vyh-
ralo učiteľstvo?

Áno. Neviem si predstaviť nič iné, čo  
by ma zaujalo. Práca s deťmi je veľmi 
zaujímavá. Keď sa pohybujete medzi 
nimi, vtiahnu vás do svojich hier, vte-
dy sa cítite ako dieťa. Zabudnete na 
starosti dospelých.

Čo považujete za najkrajšiu vec na 
práci učiteľa?

Vidieť ako sa deti menia, dospieva-
jú, ako vedia využiť získané poznatky 
na rôznych vedomostných súťažiach, 
olympiádach. Počuť bývalých žiakov 
ako rozprávajú, že radi spomínajú na 
chvíle, ktoré s vami prežili. Veď škola 
to nie je len učenie, to sú výlety, školy 
v prírode, spoločné prestávky...

Čo je na vašej práci najťažšie?
Získať si žiaka pre svoj predmet, zau-
jať ho, motivovať, aby si uvedomil, že 
učenie nie je len „musím“ ale chcem sa 
niekam posunúť. 

Čo vás vie najviac nahnevať v  rám-
ci vyučovacej hodiny? Veľakrát zvy-
šujete hlas?

My učitelia sme žiakmi celý život. Stá-
le sa musíme učiť. Každej vyučovacej 
hodine predchádza domáca príprava, 
premyslieť si hodinu, čo chcem nau-
čiť, formu, metódu akou zaujať, udr-
žať pozornosť... Nie vždy to vyjde. Ob-
čas sa nájdu žiaci, ktorí svojím správa-
ním narušia priebeh hodiny. To ma vie 
nahnevať. 

Ste podľa vás prísna?

To sa musíte opýtať žiakov. Snažím sa, 
aby ma žiaci rešpektovali. Máme istú 
hranicu založenú na vzájomnej dôve-
re. Vedia, čo musia urobiť, čo si môžu 
,alebo nemôžu dovoliť. No nájdu sa ži-
aci, pre ktorých tieto hranice neplatia. 
Vtedy sa pravidlá z mojej strany me-
nia. Je príjemné vedieť, že s väčšinou 
žiakov mám dobrý vzťah. Keby to tak 
nebolo, moja práca by nemala taký 
zmysel.

Ako trávite svoj voľný čas? 

Veľa času mi zaberú prípravy na hodi-
nu, opravy diktátov, slohových prác, 
písomiek, projektov... Potom sa venu-
jem domácnosti, svojim vnukom a ak 
sa čas nájde, rada si prečítam knihu, 
prelistujem časopis, alebo lúštim krí-
žovky.

Pri príležitostí Dňa učiteľov vám bol 
odovzdaný Ďakovný list MŠVVaŠ 
SR za dlhoročnú obetavú prácu  
v oblasti základného školstva. Ako si 
ceníte toto ocenenie? 

Povedzte, kto by sa nepotešil? Pre mňa 
osobne to bola jedna krásna veľká 
BODKA za celoživotným dielom. 
Uznanie, že moja práca nebola zbytoč-

ná. 
Čo by ste na záver odkázali žiakom? 

Aby si uvedomili, že: 
„Učiteľ je ten, ktorý v sebe má zázrač-

nú silu pretvárať detskú dušu, otvárať 
jej brány poznania dokorán,“
a viac si vážili prácu pedagógov, lebo 
oni im odovzdávajú ten správny kľuč!
Pani Mgr. Alene Cifríkovej ďakujeme 

za rozhovor a prejeme jej veľa úspe-
chov v rodinnom, ale aj pracovnom ži-
vote. 

Ing. Miroslava Obžerová

V predvečer mena, ktoré má u nás asi 
každé dieťa z kalendára najradšej, sa 
na námestí v Čereňanoch konali Mi-
kulášske oslavy. Samozrejmosťou bolo 
pozvanie všetkých školopovinných, ale 
aj menších či väčších detí a ich rodičov.
Deti s netrpezlivosťou očakávali prí-
chod sv. Mikuláša ktorý prišiel v sprie-
vode dvoch strašidelných čertov  

Mikuláš

a dvoch nádherných anjelov. A hlavne 
s plným košom balíčkov pre deti.
Tí menší a menej hanbliví aj niečo za-
recitovali a zaspievali, tí väčší im pri 
tom aspoň fandili.
 
Za balíčky, a hlavne za sladkosti  
a darčeky, ktoré v nich boli patrí po-
ďakovanie:
 
COOP Jednota Čereňany
UPS (urbár) Čereňany
UPS (urbár) Fančová
Drogéria p. Vážan
Simons Trade p. Šimon
Cafe Lenka p. Bobok
Pohostinstvo Pumpa p. Ziman
Pohostinstvo Rozvoj p. Okoličányová
Roľnícke družstvo Čereňany
Reštaurácia Afrodita p. Filo
Poďakovanie patrí aj pani Gabike 
Drobcovej, ktorá celým večerom deti 
sprevádzala a v neposlednom rade sta-
rostovi obce Jánovi Mokrému za to, že 

akciu zorganizoval a taktiež do balíč-
kov prispel. Obec rozdala deťom cel-
kom 250 balíčkov.
 
Na druhý deň sa sv. Mikuláš aj s an-
jelmi vybral po okolitých kostoloch  
a zastihli sme ho v kostole v Chalmo-
vej a aj v Čereňanoch, z čoho mali ra-
dosť deti i dospelí. Deti po omši zare-
citovali a zaspievali, Mikuláš s anjelmi 
im za to odovzdal sladkosti.
Vianočné tradície a zvyky sú snáď naj-
krajšie v roku a je pekné vidieť, že na 
dedinách sa udržiavajú, oživujú a doa-
kážu ľudí potešiť.

Tento mesiac je v našich kalendároch 
označovaný ako mesiac úcty k starším. 
Ako vo svojom príhovore povedal sta-
rosta obce - nemal by to byť len mesi-
ac, ale starších by sme si mali vážiť neu-
stále. Spravili pre nás veľmi veľa - dá sa 
povedať, že všetko čo robili, robili pre 
nás, mladších. To, čo dnes máme, oko-
lo čoho dennodenne chodíme a pova-
žujeme za samozrejmosť, musel niek-
to vyrobiť, vybudovať či postaviť. Sú to 
práve tí starší, ktorým aj obec prejavi-
la úctu aspoň malým posedením v kul-
túrnom dome. Písomne pozvaní boli 
všetci obyvatelia obce, ktorí dovŕšili 
vek 65 rokov, teda 246 seniorov na pi-

Október – mesiac úcty k starším
atok a sobotu 16. a 17. októbra. Keď-
že svoju účasť na posedení a programe 
potvrdilo len 136 ľudí, celý program 
bol presunutý na piatok 16. 10. 2015.
Pre starších bol pripravený pekný pro-
gram v podobe vystúpení detí z mater-
skej a základnej školy z Čerenian, žen-
skej speváckej skupiny Hôrky a ľudo-
vej hudby Beťári. Až do konca posede-
nia hrali a zabávali Šmýkalovci.
Nezabudli sme ani na občerstvenie. Za 
chutné rezne so zemiakovým šalátom 
ďakujeme reštaurácii Afrodita a páno-
vi Mariánovi Filovi. K jedlu bolo po-
dávané víno a čaj, ktoré zabezpečil sta-
rosta obce.
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sa prejaví aj na našom dychu a spote-
ných tričkách. Dostávame sa na lúku 
a  po pár metroch stojíme na vrchu. 
Odmenou sú nádherné výhľady na Ži-
arsku kotlinu a mesto Handlová je ako 
na dlani. Po krátkom posedení a  ob-
čerstvení pri ohnisku pokračujeme po 
červeno značenej magistrále (pokra-
čuje na Vtáčnik a  končí na Zobore). 
Máme v pláne ešte jeden vyhliadkový 
bod, preto odbočíme na modro znače-
ný chodník a pohodlne vystúpime na 
Biely kameň, odkiaľ sú krásne polkru-
hové výhľady. Z Bieleho kameňa zos-
túpime spať a  pokračujeme modro 
značeným chodníkom do podhorskej 
dediny Cígeľ, kde sa stretáme so šofé-
rom a s pocitom pekne strávenej nede-
le sa vraciame domov.  

Babia hora - 
Oravské Beskydy
15. – 16. august 2015
Po úspešných jednodňových výstupoch 
majú naši turisti záujem aj o víkendo-
vé akcie, tak prečo nie. A ako sa spie-
va v slovenskej piesni „Na Orave dob-
re na Orave zdravo“ chceli sme sa pre-
svedčiť, či to nie je len v piesni, ale aj 
v skutočnosti. Asi po 3 hodinách ces-

Výstup na Veľký Gríč 
12. jún  2015

Po upršaných dňoch, sa počasie ustá-
lilo a tak sa skupinka 16 turistov vy-
brala do neďalekého pohoria Vtáčnik. 
Tentokrát trochu inak, z opačnej stra-
ny bol naším cieľom impozantný vrch 
Veľký Gríč s nadmorskou výškou 972 
m. Každý, kto prechádza cez mesto 
Handlová smerom na Žiar nad Hro-
nom nemôže prehliadnuť toto skal-
né bralo sopečného pôvodu. Autobu-
som z Čerenian sa presúvame do mesta 
Handlová. Pri baníckej kolónií sa ces-
ta autobusom končí, s vodičom auto-
busu sa dohodneme, že trasu ukončí-
me v Cígli, kde nás bude čakať a tak sa 
na pár hodín rozlúčime.
Pokračujeme po panelovej ceste, po 
pár minútach míňame posledné domy 
a červená turistická značka nás nasme-
ruje na pohodlný chodník. V niekto-
rých úsekoch značka nie je dobre vidi-
teľná a zarozprávaní  sa musíme občas 
lepšie rozhliadnuť. Naberáme znovu 
správny smer a  pokračujeme lesným 
chodníkom – popri sa nachádza upra-
vená studnička, takže kto má málo 
vody môže si doplniť zásoby. Doteraz 
pohodlný chodník zrazu mení ráz, čo 

tovania autami vchádzame do podhor-
skej dediny Oravská Polhora a ubytu-
jeme sa v horskej chate Slaná voda. Po 
neskorých raňajkách  a obhliadke oko-
lia volíme žltú turistickú značku, po 
ktorej vystúpime na Babiu horu s nad-
morskou výškou 1 720 m. Je zaujíma-
vá hneď dvakrát – je to najsevernejší 
bod Slovenska a keď sa ocitnete na vr-
chu stojíte jednou nohou na Sloven-
sku a  druhou v  Poľsku. No nie je to 
fajn byť naraz  v dvoch štátoch? Polia-
ci majú svoju Babiu Goru  alebo aj Di-
ablak. Babia hora je známa tým, že ke-
dysi na ňu vystúpil pápež J. Pavol II. 
Zaujímavá je aj skalná polkruhová ste-
na ako ochrana proti silným vetrom. 
Ale kým sme zdolali vrch, prechádzali 
sme popri Aleji a Hviezdoslavovej ho-
rárni – drevenej pekne upravenej ex-
pozícii s malým amfiteátrom. Niet sa 
čo čudovať, že si Hviezdoslav vybral 
pre napísanie svojho najznámejšieho 
diela Hájnikova žena práve Oravu. Po 
malej prehliadke pokračujeme a za stá-
leho stúpania míňame viaceré odpočí-
vadlá, kde sa v prípade nepriaznivého 
počasia možno schovať. V hornej čas-
ti chodníka sa nachádzajú 2 upravené 
pramene. Posledný úsek vedie dlážde-
ným kamenným chodníkom pripomí-
najúcim chodníky vo Vysokých Tat-
rách. Namáhavý výstup s prevýšením 
skoro 1000 m bol odmenou s kruho-
vými výhľadmi na Oravu, Fatry, Ta-
try, Chočské vrchy, Poľské Beskydy. 
Tou istou trasou sa vraciame späť a po  
20 km túre padla dobre výdatná veče-
ra.
Druhý deň po raňajkách sa lúčime 

s  príjemným personálom na chate 
a presúvame sa do Oravského Podzám-
ku na prehliadku Oravského hradu. Po 
dvojhodinovej prehliadke so zaujíma-
vým výkladom od čias panovníkov až 
po dnešné moderné natáčanie filmov 
sa dozvedáme od sprievodkyne, že sme 
zdolali neuveriteľných 660 schodov. 
A čo dodať na záver nášho víkendové-
ho výletu? To čo sa spieva v spomína-
nej piesni je naozaj pravda a my už len 
dodávame, že na Orave aj krásne.

Súľovské skaly
27. september 2015
Posledná septembrová nedeľa, poča-
sie ako ušité na jesennú turistiku, lesy 

a  lúky umyté po daždi, jednoducho 
čas vybrať sa po horúcom lete na hory. 
Smer  Považská Bystrica - Predmier do 
jedného z najkrajších skalných miest na 
Slovensku - Súľovských skál. Od chaty 
Súľov prechádzame na zelenú turistickú 
značku  -  náučný chodník so sedemná-
stimi drevenými informačnými tabuľa-
mi. Chodníkom s početnými vyhliad-
kami do okolia a miestami zabezpeče-
ný technickými pomôckami prichád-
zame k ruinám hradu Súľov z 12. sto-
ročia. Z hradu pokračujeme po červe-
nej značke k vyhliadkovej plošine Pod 
Roháčom. Doprajeme si trochu od-
dychu,  niečo pod zub a ešte návštevu 
15 m vysokého Hlbockého vodopádu.  
Zostupová trasa po žltej značke vedie 
popri krásnom skalnom útvare  -  širo-
kej a vysokej bráne vedľa Šarkanej diery.  
V závere pohodlným chodníkom opú-
šťame skalné mesto s jedinečnými skal-
nými útvarmi, aké vie vymodelovať len 
príroda. Dostávame sa opäť na parko-
visko  a so slovami „to sa oplatilo vi dieť“ 
opúšťame Považie.

Renáta Kováčiková

V dopoludňajších hodinách  
3. 10. 2015 sa vo vyzdobených pries-
toroch kaštieľa Afrodita konali poľov-
nícke oslavy Dňa svätého Huberta. Po 
slávnostnom príhovore a pietnej spo-
mienke na nedávno zosnulého pred-
sedu poľovníckeho združenia Žarnov 
v Čereňanoch - Ľudovíta Steineman-
na sa oslavy začali krátkou tematickou 
pobožnosťou.
Zišlo sa mnoho pozvaných hostí zo 

Dni obce všetkých kútov Slovenska, ktorí si 
pochutnali na výborných poľovníc-
kych špecialitách, dobrom víne, pive  
a hudbe v podaní Beťárov a ženskej 
speváckej skupiny Hôrky z Čerenian. 
So svojim programom sa predstavili aj 
deti z materskej školy.
V popoludňajších hodinách patri-
li priestory kaštieľa obyvateľom Čere-
nian, pre ktorých starosta obce nechal 
upiecť býka. Bolo pripravených nie-
koľko kotlov gulášu, držkovej poliev-
ky a kapustnice. K jedlu zamestnan-
ci obecného úradu podávali víno, po-

hostinstvo Pumpa zase Kofolu a pivo. 
Na počúvanie a do tanca hrala skupi-
na Progres.
Tento rok bolo takéto podujatie orga-
nizované po prvýkrát, do budúcnos-
ti je však v úmysle starostu obce zalo-
žiť novú tradíciu osláv „Dni obce Če-
reňany“, ktoré by sa konali každoročne 
v prvých októbrových dňoch. Zároveň 
by boli pozvaní aj drobní remeselníci  
a predajcovia, čím by vznikol jarmok 
pre obyvateľov obce a okolia.

OcÚ Čereňany
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V prvý školský deň privítal v obradnej 
miestnosti obecného úradu nových pr-
vákov zo ZŠ  Čereňany starosta obce. 
Deti prišli na úrad  sprevádzané svoji-
mi rodičmi a triednou učiteľkou Paed-
Dr. Alenou Štálnikovou. V príhovo-
re deťom zaželal veľa úspechov v škole 
a rodičom veľa trpezlivosti pri zvládaní 
nových úloh pri výchove. Na záver im 
odovzdal malý darček v podobe knihy.

OcÚ Čereňany

Prváčikovia u starostu

T.č. sme zrekonštruovali 2 autobuso-
vé čakárne v obci pod kaštieľom, kto-
ré už pôsobili odstrašujúco a  neboli 
vhodné dnešnej doby. Čakárne v počte  
2 ks prešli rekonštrukciou, na ktorú 
sme získali finančnú podporu 5 000,- 
€ z Úradu vlády SR. V jarných mesia-
coch budú ukončené aj podlahy a ob-
novené základy týchto zastávok, na-
koľko v týchto priestoroch budeme ro-
biť výstavbu chodníka a rekonštruovať 
priľahlé priestory, kde v blízkosti zastá-
vok sme umiestnili aj výlepnú plochu 
na plagáty, aby tieto neboli lepené po 
zastávkach. Zastávky budú opatrené 
erbom obce, ako aj názvom podľa ná-
zvu v cestovnom poriadku SAD.  Če-
reňany – Kaštieľ. V jarných mesiacoch 
začne s  rekonštrukciou ďalších zastá-

Autobusové čakárne
vok – Čereňany – Domovina, kto-
ré budú také isté, len s tým, že výlep-
ná plocha na plagáty bude na autobu-
sovej zastávke Čereňany – Domovina 
smer Nováky. Aj touto zmenou chce-
me  prispieť ku kultúrnemu cestova-
niu našich občanov, žiakov, či návštev-
níkov našej obce. Zastávky budú opa-
trené mapou obce ako aj webovou ad-
resou. Z  dôvodu požiadaviek Sloven-
skej správy ciest ešte nemáme vydané 
stavebné povolenie na výstavbu chod-
níka pod kaštieľom smer Oslany, ktorý 
v zimných mesiacoch vybavíme povo-
lením, aby sme taktiež v jarných mesi-
acoch začali realizáciu 60 bm chodní-
ka  šírka 1,5 metra a taktiež bude pre-
ložený prechod pre chodcov. Všetky ti-
eto akcie so zastávkami máme v  roz-

počte obce na rok 2016. Spoločnými 
silami zabezpečíme opravu autobuso-
vých zastávok v sume cca 13 000,- € čo 
predstavuje proti pôvodným projek-
tom výstavby 4 autobusových zastávok 
úsporu 14 000,- €. Aj týmito drobný-
mi akciami chceme našu obec zveľadiť, 
aby prvý dojem zanechal dobrý pocit   
u každého návštevníka obce.
     
Ján Mokrý, 
starosta obce Čereňany

Počas hodových slávností prebehli  
v miestnom amfiteátri dve zaujíma-
vé podujatia. Ten, kto sa zúčastnil, 
môže hodnotiť, z môjho pohľadu to 
boli veľmi vydarené akcie.

V sobotu 18. 7. 2015 vystúpila v na-
šej obci Street Dance Academy Laci-
ho Strika z Bratislavy zameraná na tie 
„mladšie“ ročníky a môžem povedať, 
že to čo predviedli niekedy porušovalo 
zákony fyziky. Čo však bolo krásne je, 
že na improvizovanom parkete naučili 
deti - záujemcov z radov divákov - zá-
kladné kroky a štýly moderných tan-
cov. Vystúpenie vyvrcholilo súťažou 
amatérskych tanečníkov a najlepší zís-
kali od Laciho pekné ceny.

V nedeľu 19. 7. 2015 vyvrcholili 
Hody 2015 vystúpením hviezd z tele-
vízie Šláger a že bolo na čo pozerať po-
tvrdzuje najlepšie účasť divákov, kto-
rých bolo skromným odhadom viac 
ako 500. Vystúpili Kysucká Vrchár-
ska heligónka, Duo Aramis, Ľudo-
vít Kašuba, Martin Jakubec, Boža-
na, Sonet a predovšetkým skupina 
Progres z Čerenian, ktorá hrala až do 
neskorých nočných hodín. Vynikajúca 
zábava trvala od 16:00 hod. a posled-
ní tanečníci odchádzali tesne pred pol-
nocou.

Čo však predchádzalo tomu, aby sa di-
váci, návštevníci a účinkujúci cítili po-
hodlne, vedia tí, ktorí pripravovali am-
fiteáter, opravovali priestory, maľova-
li, obkladali, kosili, navážali materiál  
a tak ďalej.

Veľká vďaka patrí všetkým zamest-
nancom obecného úradu, ktorí sa po-
dieľali na prípravných a rekonštrukč-
ných prácach, predovšetkým však za-
mestnaným cez Úrad práce sociál-
nych vecí a rodiny  podľa § 54 ods. 1 
písm. a zákona 5/2004 Z. z.. Tí strávi-
li celé posledné týždne pred vystúpeni-
ami hektickými prípravami priestorov 
a posledné dni navážaním a rozmiest-

HODY 2015

ňovaním stolov, lavíc, stoličiek, slneč-
níkov a podobne.

Maroš Eliaš
Anton Hubač
Božena Vážanová
Iveta Vrtielová
Ivan Vrtiel
Ján Kusý
Petra Žišková
Marián Kopál
Iveta Žišková
 
To sú mená tých, ktorým patrí veľké 
poďakovanie za to, že sme zvládli dve 
vystúpenia za dva dni, v extrémnych 
horúčavách, s nočným strážením, 
uprataním a uskladnením materiálu, 
ktorý bol navezený do amfiteátra. S or-
ganizáciou a zabezpečením však veľmi 
pomohli členovia Dobrovoľného ha-

sičského zboru Čereňany a členovia 
výboru Športového klubu Čereňany.
Na tomto mieste by sme sa chceli sr-
dečne poďakovať aj podnikateľom, 
ktorí prispeli k tomu, že sa obe podu-
jatia tak vydarili. S prípravou pohoste-
nia a zabezpečením dopravy nám veľ-
mi pomohli.
 
Reštaurácia Afrodita a pán Marián 
Filo,
Pohostinstvo Pumpa a Rastislav Zi-
man,
Catering JOSIP a pán Jozef Mokráň,
Cafe Lenka a Miroslav a Tatiana Bo-
bokovci,
Mlyn Čereňany a pani Miriam Ka-
tuščáková s Jurajom Vrtielom  
a Autodoprava Ján Baláž Čereňany.

OcÚ Čereňany
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V letných dňoch zamestnanci obecné-
ho úradu zahájili práce na výmene stre-
chy garáže za budovou obecného úra-
du. Pôvodná strecha bola v havarijnom 
stave, deravá  a trámy úplne prehnité. 
Počas daždivých dní bolo nutné v ga-
ráži podkladať pod strechu nádoby na 
zachytávanie dažďovej vody, čo však už 

Výmena strechy

Stalo sa už tradíciou, že sa v tých-
to dňoch každoročne koná Tekvicový 
sprievod. Je to tradícia nie veľmi dlhá, 
ale pekná. Tohto roku pripadol na  
2. 10. 2015. Deti aj s rodičmi si po-
vyrezávajú a ozdobia tekvice, zapália  
v nich sviečky a pod vedením učiteliek 
zo školy a materskej školy s nimi pre-
chádzajú celou obcou.

Tekvicový sprievod

Kultúrne akcie 2016

nepostačovalo, pretože do garáže tiek-
lo mnohými miestami a dochádzalo 
k poškodzovaniu obecného majetku - 
materiálu uskladneného v týchto pries-
toroch.  Práce boli vykonávané svojpo-
mocne.

OcÚ Čereňany

Starosta obce na žiadosť nášho spolu-
občana, Ing. Michala Petluša o výstav-
bu rodinného domu na svojom pozem-
ku na konci rodičovského pozemku na 
ulici Žnatínska, po zistení a prerokova-
ní všetkých skutočností,  dospel k záve-
ru, že na túto lokalitu je potrebné vy-
budovať most cez kanál na ulici Žna-
tínska susediaci s  cestou na Fančovú. 
Most nebude slúžiť výlučne pre potre-
by pána Petluša, ale aj pre účely obce, 
pre ďalšiu výstavbu rodinných domov, 
v prípade, že aj iní občania sa rozhod-
nú postaviť rodinné domy pre svojich 
rodinných príslušníkov. Prístupová 
cesta bude viesť cez obecný pozemok, 
vedľa cesty bude plocha pre príleži-

Vybudovanie mosta 
pre novú lokalitu výstavby 
rodinných domov

tostné parkovanie motorových vozidi-
el počas akcií usporadúvaných v obec-
nom amfiteátri. Obec pre tento účel 
zabezpečila kanalizačné rúry, sieťovi-
nu, cement, zábradlie a všetky ostatné 
práce spojené s  výkopom, položením 
rúr, betónovaním a všetky ostatné prá-
ce zabezpečil pán Kamil Petluš so svo-
jou rodinou.  Dnes most o šírke 10 m 
už slúži pre prístup na už spomínané 
pozemky a v jarných mesiacoch ukon-
číme brehy potoka a kanála osadením 
panelov, aby veľké prívalové vody ne-
vymývali tieto priestory. 
Touto cestou ďakujem p. Petlušovi 
a  ostatným občanom, ktorí spoločne 
s  ním vybudovali tento most, ktorý 

v  budúcnosti bude slúžiť celej obci. 
Aj toto je jeden z ukážkových príkla-
dov spolupráce občan – obec. V tom-
to prípade občan nečakal na splnenie 
svojich požiadaviek, ale  svojim prispe-
ním, umom, energiou, prácou pomo-
hol vybudovať niečo, čo je ako v jeho, 
tak i v obecnom záujme. Takto môže-
me vytvoriť ešte veľa spoločných ak-
cií, ktoré budú slúžiť celému okoliu. 
V jarných mesiacoch ešte dopracujeme 
malé detaily terénnymi úpravami tak, 
aby tu mohli parkovať aj osobné autá. 
     
Ján Mokrý
starosta obce Čereňany

Ako po iné roky, aj teraz sa všetky deti 
stretli pri základnej škole, odkiaľ preš-
li ulicami obce až do kaštieľa Afrodi-
ta. Tam bolo pre deti a ich rodičov pri-
chystané občerstvenie zamestnancami 
obecného úradu a kaštieľa Afrodita.

OcÚ Čereňany

JANUÁR 
Dátum konania:   01.01. 
Názov akcie:        Vítanie Nového roka    
Miesto konania:   Námestie Svornosti
Dátum konania:   23.01.  
Názov akcie:        Poľovnícky ples
Miesto konania:   Kultúrny dom  Čereňany
Dátum konania:   30.01. 
Názov akcie:        Hasičský ples
Miesto konania:   Kultúrny dom  Čereňany
 
FEBRUÁR 
Dátum konania:   06.02. 
Názov akcie:        Fašiangové slávnosti
Miesto konania:   Kultúrny dom Čereňany

MAREC
Dátum konania:  Marec 
Názov akcie:       Marec Mesiac knihy
Miesto konania:  Miestna knižnica
 
APRÍL
Dátum konania:  30.04.
Názov akcie:       Stavanie mája
Miesto konania:  Námestie Svornosti
 
MÁJ
Dátum konania:   06.05.

Názov akcie:        Deň matiek
Miesto konania:   Kultúrny dom
Dátum konania:   08.05. 
Názov akcie:       Majáles- polovníci
Miesto konania:   Amfiteáter Čereňany

JÚN
Dátum konania:   01.06. 
Názov akcie:        Deň detí
Miesto konania:   Amfiteáter Čereňany
Dátum konania:   25.06. 
Názov akcie:        Čerenianska gulášovačka
Miesto konania:   Námestie Svornosti

JÚL
Dátum konania:   02.07. 
Názov akcie:    Pivný fest
Miesto konania:   Námestie Svornosti
Dátum konania:   24.07. 
Názov akcie:        Hodové slávnosti
Miesto konania:   Amfiteáter Čereňany
 
AUGUST
Dátum konania:   26.08. 
Názov akcie: Vatra SNP
Miesto konania:   Amfiteáter Čereňany
Dátum konania:   6.08. - 7.08. 
Názov akcie:        Big Latino Festival
Miesto konania:   Amfiteáter Čereňany
 

SEPTEMBER
Dátum konania:   September 
Názov akcie:        Šarkanie preteky
Miesto konania:   Ihrisko ŠK Čereňany
 
OKTÓBER
Dátum konania:   01.10. 
Názov akcie:        Dni obce Čereňany 
  - jarmok 
Miesto konania:   Námestie Svornosti, kultúr-
ny dom
Dátum konania:   Október 
Názov akcie:        Stretnutie s dôchodcami 
             „Mesiac úcty k starším“
Miesto konania:   Kultúrny dom
 
NOVEMBER
Dátum konania:  November 
Názov akcie:        Prijatie jubilantov a oce-
nenie  kolektívov za reprezentáciu obce
Miesto konania:   obradná miestnosť obecné-
ho úradu
DECEMBER 
Dátum konania:  05.12. 
Názov akcie:        Privítanie Mikuláša
Miesto konania:   Námestie Svornosti
Dátum konania:   31.12. 
Názov akcie:        Silvester a vítanie 
  Nového roka 2017
Miesto konania:   Námestie Svornosti

JÚL – DECEMBER 2015
Narodení: Zomrelí:

Lukáš Maciak Anna Mlátková

Diana Marušková Irena Kočanová 

Rudol Štálnik

Jozefína Lukášová

Viola Belániová

Milan Mešina

Pavol Žiško

Manželstvo uzavreli: 

Martin Mikula- Zuzana Holotíková

Roman Štálnik – Ľubica Kocianová

Michal Borka – Ing. Jaroslava Slížová

Barbora Vilímová – Miroslav Dudáš

Zuzana Miháliková – Jaromír Fischer

Jubilanti:

Milan Holdoš Darina Vincúrová Magdaléna Hubačová

Eva Tomová Vladimír Poljak Jozef Švajlenka

Jozef Kmeť Karolína Kureková Anton Hubač

Jana Laurincová Štefan Bullo Emília Margóciová

Jozef Vážan Jozefína Valachovičová Anton Gavliak

Mária Vážanová Jana Košianová Jaroslav Žiško

Renáta Kováčiková Milan Škarba Ľudovít Brida

Marta Školíková

Vladimír Mokrý Zlatica Ďurkovičová Ján Komžík

Ivan Petrus Anna Marková Anna Bullová

Viola Csukásová Gabriela Kožová

Ľubica Bullová Gabriela Mlátková Eva Lukášová

František Séči Dušan Mešina

Jarmila Povodová Dominik Rybár
Všetko najlepšie ku krásnemu veku 
92 rokov praje pani Márii Šuňalovej 
starosta obce Ján Mokrý.

Igor Švajlenka Mária Mešinová

Emília Žišková Ľubomír Kučerka
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Sú obdobím najväčšieho počtu hasič-
ských súťaží, kedy aj my usporadúva-
me pohárovú súťaž o Putovný pohár 
DHZ Čereňany. V tomto roku sa ko-
nal jej 33. ročník v prvú júlovú ne-
deľu. Zúčastnilo sa jej 26 družstiev zo 
14 hasičských zborov. Šťastena bola 
dobroprajná k mužom z Poruby, ktorí 
v klasickej aj v športovej kategórii zvíťa-
zili a  odniesli si na jeden rok putov-
ný pohár. Ženské víťazky boli rozdiel-
ne. V  klasickej kategórii to boli ženy 
z Kocurian a v športovej kategórii ženy 
z Hornej Vsi, ktoré po vlaňajšej výhre 
putovného pohára obhájili titul aj ten-
to rok. Čerenianske ženy sa po rokoch, 
kedy im pohárové umiestnenia pretiek-
li pomedzi prsty tešili z 3. miesta. 
Ďalších súťaží sa zúčastnili už len muži. 

Tohtoročné horúce letné dni sú už nenávratne preč, 
my sa však ešte krátko za nimi poohliadneme. 

11. júla absolvovali nočnú súťaž v Koši 
a o  týždeň neskôr 18. júla pohárovku 
v  Oslanoch. Augustový kalendár bol 
plnší. Hneď 1. augusta to bol Hasič-
ský maratón v Tesárskych Mlyňanoch,  
15. augusta denná pohárová súťaž 
v Podlužanoch a nočná súťaž v Ryba-
noch. 22. augusta sme nemohli chýbať 
na Hasičskej sobote v družobnej orga-
nizácii v  Predmieri. Po predchádzajú-
cich rokoch, kedy sa nám nedarilo úto-
ky dokončiť, sme síce neobsadili medai-
lové posty, ale umiestnenia v strede vý-
sledkovej tabuľky na dennej aj nočnej 
súťaži boli vítaným posunom k lepšie-
mu. Poslednou previerkou 29. augus-
ta bolo nočné kolo ligovej súťaže v To-
poľčiankach. 

Leto patrí prázdninám, táborom a do-
volenkám. V Čereňanoch je už tradíci-
ou detský letný tábor, v ktorom deťom 
jedno popoludnie vyplnia hasiči hrami, 
súťažami a ukážkami hasičskej techni-
ky. Spestriť táborový program im pri-
šli hasiči 9. júla. Aby si deti voľné dni 
užili dosýta podľa svojich predstáv, ne-
absolvovali sme v  tomto období súťa-
že mladých hasičov. Vybrali sme nie-
koľko jesenných pretekov, ale plán nám 
nevyšiel, pretože termíny ich konania 
sa sústredili na prvý októbrový víkend. 
Rozhodli sme sa pre Púchov, kde sa  
3. októbra konali viaceré súťaže. V Pú-
chovských šesťdesiatkach sme nema-
li zastúpenie. Z Hasičského dvojboja si 
päťčlenné dievčenské družstvo prinieslo 

medaily v bronzových farbách a v súťa-
ži jednotlivcov o Najzručnejšieho hasiča 
mesta Púchov obsadila Veronika Cifrí-
ková tretie a Ema Mikulová šieste mies-
to. Posledným tohtoročným účinkova-
ním pre dievčatá boli 7. novembra ha-
lové majstrovstvá Slovenska vo Svite. 
Viac či menej vydarené súťažné zápole-
nia sú za nami a v pokojnejšom plynu-
tí týchto dní je čas na „dobitie bateriek“ 
a užitie si krás zimného obdobia.

Ján Hanus 

Dňa 29. 10 . 2015 sme obdržali proti-
povodňový balíček od podpredsedu vlá-
dy a ministra vnútra Róberta Kaliňáka.


