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Tak ako som sľúbil v  predvolebnom 
období, že vybudujem multifunkč-
né ihrisko v  obci. Spoločnými silami 
poslancov obecného zastupiteľstva sa 
nám podarilo tento sľub naplniť a mul-
tifunkčné ihrisko o rozmeroch 20 x 40 
metrov s 5 metrovým sieťovým oplo-
tením v  týchto dňoch ukončujeme 
a zahájili sme kolaudáciu tohto objek-
tu, aby cez prázdniny už slúžilo naším 
deťom pre využívanie voľných prázd-
ninových chvíľ. Ihrisko bude osvetle-
né, bude sa dať využívať aj v zimných, 
či jesenných dňoch. Ihrisko je špeciál-
ne postavené pre futbal, volejbal a no-
hejbal. Máme k tomu zariadenia, siete 
a pripravené sú tak, aby sa tieto tri dru-
hy športu dali prevádzkovať. Niektorí 
občania sa pýtajú, prečo tam nemáme 
mantinel. Preto tam nie sú mantine-
ly, pretože my staviame ihrisko pre ži-
akov, mládež a  futbalový zápas sa ne-
hrá s mantinelmi. Takže sú tu vyzna-
čené čiary 90 cm od oplotenia s vyzna-
čením kopania rohov, jedenástkových 

Výstavba multifunkčného ihriska
kopov a pripravené k učeniu futbalo-
vých pravidiel, hádzanie autu tak, aby 
deti v prípravke a žiackom veku sa uči-
li športové pravidlá futbalu. Je už len 
na funkcionároch ŠK, aby spravili čo 
najviac priestoru pre využívanie toh-
to zariadenia. Cez školský rok budú 
mať kľúče v základnej škole, aby moh-
li akúkoľvek športovú činnosť robiť na 
tomto ihrisku, nakoľko toto ihrisko je 
oddrenážované, odvodnené, má 40 cm 
podklad kameňa, čiže aj pri veľkých 
dažďoch sa tu bude dať hrať futbal, 
alebo hranie sa s  loptou. Vytvoríme 
program a  prevádzkový čas na využi-
tie tohto areálu, pretože  areál v prípa-
de nevyužívania bude uzamknutý, na-
koľko na túto trávu je predpísaná obuv. 
Prevádzkový poriadok bude zverejne-
ný na ihrisku, na stránke obce, v ZŠ. 
Ihrisko sa bude ráno odomykať a večer 
zamykať. Bude chránené aj kamerový 
systémom. Myslím si, že aj toto je ďal-
ší objekt, ktorý je pre využitie voľnoča-
sových akcií a záľub a stane sa pevným 

bodom pri rozhodovaní mladej gene-
rácie či už o výstavbe alebo kúpení ro-
dinného domu a prisťahovaní sa do 
našej obce. Pretože rozvíjajúca sa obec 
nepotrebuje len pracovné príležitosti, 
ale potrebuje aj kultúrno spoločenské 
vyžitie, hygienické zariadenia na kul-
túrno športových areáloch, zariadenia 
na kultúru, zábavu a šport. Taktiež vy-
budovanie tak potrebných hygienicko-
spoločenských atribútov ako je kanali-
zácia, kultúrno verejných plôch, údrž-
ba a prevádzka cintorína, parkov, ob-
chodné služby, cirkevné vyžitie a  toto 
všetko tvorí veľký podiel pri rozhodo-
vaní sa o tom, kde budem bývať a kde 
chcem prežívať svoj život s  rodinou. 
Ja si myslím, že toto volebné obdobie 
plne zabezpečuje takýto vývoj, čo je sa-
mozrejme vidieť aj na zvýšení sa počtu 
občanov prihlásených sa na trvalý po-
byt v našej obci.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Pre informáciu našich občanov.
Naďalej prebieha výstavba kanalizácie 
v našej obci na uliciach, Višňová, Jab-
loňová. Teraz nastupuje ďalšia firma, 
ktorá ide budovať ulice Uhlištná, Na 
Jamách a Žnatínska. Začína sa aj bu-
dovanie čističky odpadových vôd.  Na 
tejto výstavbe bývajú pravidelne kont-
rolné dní, kde sa riešia problémy, kto-
ré sa počas výstavby vyskytnú. Musíme 
dať spracovať projektovú dokumen-
táciu na ulicu Kamenná, Prievidzská 
(ako býva p. Poljak a p. Slepčan), uli-

Výstavba kanalizácie
cu Krátku, aby projekčne bolo vyrie-
šené napojenie na kanalizáciu, kto-
rá bude viesť vedľa hlavnej cesty Prie-
vidzská a chodníka tak, aby sa na tie-
to ulice vynechali napájacie šachty, na-
koľko v terajšej projektovej dokumen-
tácii sú tieto ulice nevyriešené a  do 
budúcna ich musíme riešiť sami a tak-
tiež aj získavať finančné prostriedky na 
ich realizáciu. Domy, ktorých začína 
výstavba po začatí realizácie kanalizá-
cie a na ktoré je vydané stavebné po-
volenie, budeme zaraďovať do výstav-

by kanalizácie automaticky. Momen-
tálne spracovávame geometrický plán 
na vykúpenie pozemkov od bratov 
Dudáš Ivan a Ján, kde má byť umiest-
nená na Dolnom Konci prečerpávacia 
stanica pred rodinným domom pána 
Miroslava Hajzera a nie je dosť miesta 
na jej postavenie. Touto cestou ďaku-
jem týmto občanom, ktorí majú kore-
ne v Čereňanoch ale nie sú našimi spo-
luobčanmi, že majú pochopenie a túto 
časť  pozemku potrebnú na výstavbu 
prečerpávacej stanice  odpredajú obci. 

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

V  týchto dňoch prebiehajú záverečné 
práce pred podpisom zmluvy o finan-
covaní výstavby obecných nájomných 
bytov v  počte 26 bytov, tak ako som 
Vás už v minulom čísle informoval.
Bytový dom sa postaví v areáli urbár-
skeho pozemku, ktorý má obec prena-
jatý na dobu 60 rokov a v ktorého blíz-
kosti sa nachádza sýpka- budova, ktorá 
je v majetku Roľníckeho družstva. T.č. 

Výstavba  obecných nájomných bytov
rokujeme s roľníckym družstvom o vý-
mene sýpky za pozemky obecné, kto-
ré využíva roľnícke družstvo vo svojom 
areáli. Na týchto pozemkoch sú posta-
vené haly a maštale. Túto sýpku by sme 
vedeli využiť prestavbou buď na nejakú 
telocvičňu, alebo na výstavbu ďalších 
bytov. Samozrejme, že opäť bude po-
trebné rokovať s  UPS Čereňany, na-
koľko pod touto sýpkou nie sú vyspo-

riadané pozemky. Sýpka je postavená  
v  strede obce. Táto budova je lukra-
tívna pre obec a jej ďalší rozvoj, alebo 
v neposlednom rade aj jej vzhľad. Ta-
kýmto istým spôsobom by som chcel 
pristupovať aj k budove bývalej páleni-
ce, ale o týchto zámeroch až nabudúce.

 Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany
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V  jarných mesiacoch sme začali na-
pĺňať uznesenie obecného zastupi-
teľstva, kde bolo schválené otvorenie 
a  vykúpenie pozemkov na novej uli-
ci ,,Lipová“, ktorá by mala spojiť uli-
ce Močiarná, Záhradná a  Pálenická. 
Z  uvedeného dôvodu sme pristúpi-
li k jednaniam dotknutých spoluobča-
nov.  Aj napriek tomu, že niektorí spo-
luobčania nesúhlasia s predajom časti 
svojho pozemku pre obec a  s otvore-
ním novej miestnej komunikácie, na-
šli sme riešenie ako túto ulicu zriadi-
me. Pochopenie sme našli u majiteľov 
rodinných domov a pozemkov od uli-
ce Močiarna p. Hlaváč a p. Rybár, p. 
Totovský, p. Vážanová a Ing. Špániko-
vá, CSc. Jeden z pozemkov na tejto no-

Vykúpenie pozemkov 
na budúcu ulicu Lipová

vej ulici vlastní obec. Ide o pozemok, 
kde býva p. Švajlenka. Obec pozemok 
odkúpila ešte v  r. 1997 od exekútora 
a teraz vzhľadom k tomu, že tu vznikne 
slepá ulica, z tohto pozemku vypúšťa-
me 13 metrov na ulicu, aby tento poze-
mok pod miestnou komunikáciou slú-
žil na otáčanie sa motorových vozidi-
el. Vchod do ulice bude z  Močiarnej 
ulice a bude označený ako slepá ulica. 
V zimných mesiacoch chceme spraco-
vať projektovú dokumentáciu na vodo-
vodnú prípojku a elektriku, aby sme na 
budúci rok mohli budúcim majiteľom 
pozemkov ponúknuť aspoň akú takú 
vyštrkovanú komunikáciu pre stavbu 
nových rodinných domov v našej obci. 
Touto cestou by som chcel poďako-

vať všetkým majiteľom za pochopenie 
a vytvorenie podmienok pre ďalší roz-
voj našej obce, aj keď na druhej stra-
ne sme im zhodnotili pôdu, ktorú mali 
vedenú ako ornú pôdu alebo záhradu. 
Po otvorení ulice sú tieto pozemky pre-
klasifikované ako stavebné pozemky 
a suma sa mení niekoľko násobne vyš-
šie.

 Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

V súčasnosti predstavujú odpady jeden 
z kľúčových problémov znečistenia ži-
votného prostredia človekom, hlavne 
preto, lebo rýchlosť ich produkcie je 
väčšia ako ich spracovanie. Pre život-
né prostredie predstavujú veľmi závaž-
ný problém tuhé odpady. 

Čo je odpad? Odpad je hnuteľná vec, 
ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa 
jej zbaviť, alebo v súlade so zákonom 
o odpadoch alebo osobitnými pred-

Nakladanie s odpadmi v našej obci
pismi je povinný sa jej zbaviť.

Donedávna sa tuhé odpady odváža-
li na skládky. V  súčasnosti sa niekto-
ré druhy odpadov dajú recyklovať. Tak 
ako u nás. Zbierajú sa plasty, sklo, pa-
pier a všetky druhy kovov. Okrem 
toho zbierame a odovzdávame elektro-
odpad,  veľkoobjemový odpad, pneu-
matiky a textil. Tento zber sa uskutoč-
ňuje podľa vopred vypracovaného har-
monogramu vývozu. 

Žiaľ nie všetok odpad sa dá recyklovať, 
no a skládky nemôžu fungovať done-
konečna. Odovzdávaním plastov, skla 
a papiera sa veľkosť toho čo vyhodíme 
do kontajnera zníži možno až o treti-
nu. Samozrejme, triediť odpad dá tro-
chu práce a je pravda, že je ľahšie netri-
ediť nič, „veď sme si za odvoz odpadu 
zaplatili obci“ takto povedia niektorí 
občania. No ak by sme takto hovorili 
všetci, obec by nemala financie na ži-
adne iné aktivity v obci. Obec uhrád-
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za faktúry len za vývoz komunálneho 
domového odpadu a za vývoz objem-
ného odpadu. Za recyklovaný odpad 
neplatíme. Od občanov, pri sume 20 
€ na občana za rok, sme mali príjem 
za miestny poplatok za komunálne od-
pady vo výške 30 807 €.  Od podni-
kateľov, ktorí sú zaradení do množ-
stvového zberu, t. j 4 € za 110 litro-
vú nádobu krát počet vývozov, sme 
mali príjem  6 156 €. Faktúry za vývoz 
a  uskladnenie odpadu boli uhradené 
vo výške 39 980  €. Obec v roku 2017 
z rozpočtu doplácala na vývoz komu-
nálneho odpadu 3 017 €.
V roku 2017 sme vyzbierali a  odo-
vzdali či už na skládku alebo na ďalšie 
zhodnotenie odpadu nasledovné ko-
modity v množstvách:

Komunálny odpad 460,88 t
Objemný odpad 39,92 t
Textílie 5 t
Plasty 15,33 t
Papier a lepenka 11,37 t
Obaly z mlieka a džúsu 1,7 t
Stavebný odpad 37,68 t
Kovy 691,5 t
Elektro odpad 5,75 t
Pneumatiky 2,48 t
Sklo 26,72 t

Miestny poplatok  
za vývoz  KO prijatý  
od občanov

30 807 €

Miestny poplatok  
za vývoz  KO prijatý  
od podnikateľov

6 156 €

Zaplatené faktúry 39 980 €
Rozdiel uhradený  
z rozpočtu obce

3 017 €

V roku 2018 obec zaslala žiadosť na 
Environmentálny fond Bratislava 
o poskytnutie dotácie na vybudovanie 
obecného kompostoviska a  zberného 

dvora, čím by sa vytvorili podmienky 
na uloženie bio odpadu ako aj ostatné-
ho recyklovateľného odpadu.

Sledovanie počasia sa stalo každoden-
nou záľubou aj nášho spoluobčana An-
tona Gavliaka. Tejto záľube sa venuje 
úctyhodných  48 rokov. O svojich život-
ných skúsenostiach a poznatkoch o poča-
sí sa s nami podelil v nasledujúcom roz-
hovore.

Sledovanie počasia je vaším koníč-
kom. Odkedy sa tomu venujete a čo 
vás k tomu viedlo?

Svojmu koníčku sa venujem od základ-
nej školy, a viedla ma k tomu jeho pre-
menlivosť-každý deň bol v počasí iný.

Keď porovnáte svoje predpovede od 
profesionálnych, v čom sa líšia?

Meteorológia je veľmi  ťažká veda 
a príroda nevypočítateľná. Vždy sú od-
chýlky na oboch stranách, na 100% sa 
počasie nedá predpovedať ani profesi-
onálom.

Obracajú sa na vás s  predpoveďou  
vaši známi, príbuzní alebo susedia?

Počasie vie vždy prekvapiť...
Áno, hlavne keď sa chystajú robiť prá-
ce, ktoré sú závislé od počasia na poli, 
opravy striech a podobné veci a  teraz 
v lete hlavne ,,opekačky“.

Prekvapí  vás niekedy počasie?

Počasie si viem určiť, ale prudké búrky 
vedia svojou silou vždy prekvapiť i keď 
už človek si vie podľa určitých znakov 
predstaviť silu dažďa a vetra.

Aký je celý proces tvorby predpove-
de počasia?

Celý proces tvorby predpovede poča-
sia pre Slovensko je v tom, že sa zbera-
jú údaje z meteorologických staníc od 
Uralu po Grónsko a od jedného obrat-
níka po druhý. Meria sa teplota vzdu-
chu, zrážky, rýchlosť a smer vetra.

Mali ste, alebo máte svoj meteorolo-
gický vzor?

Mal som doktora Forgáča a  dokto-
ra Molnára, meteorológov, podľa ich 
kníh pozorujem počasie.

Keď porovnáte počasie v  minulosti 
a dnes v čom sa odlišuje?

V minulosti boli nižšie teploty v lete aj 
v zime. Za posledných osemnásť rokov 
rastie počet tropických dní (dní s tep-
lotou nad 30°C) a  letných dní (dní 
s  teplotou nad 25°C). Rastie aj prie-
merná ročná teplota z 8,9°C na zači-
atku môjho pozorovania na súčasných  
10,66°C. Zrážky ročné sú približne 

rovnaké, ale sú rozdiely v  mesačných 
úhrnoch. Tohtoročný apríl bol najtep-
lejší od začiatku môjho pozorovania 
s priemernou teplotou 15,8°C.

Spolupracujete s niekým, alebo pri-
spievate niekam svojimi poznat-
kami?

Nie, robím to pre svoju záľubu a po-
trebu.

Aké nás čaká leto, keď nás zima troš-
ku vytrápila?

Zima bola priemerne teplá a aké bude 
leto? Dlhodobú predpoveď neposkytu-
jú ani profesionáli, nemusí tam byť ani 
10% pravdy.

Čomu sa venujete vo svojom voľnom 
čase? Aké máte plány do budúcna?

Keďže som na dôchodku, venujem sa 
rodine, práci v záhrade a okolo domu.

Máte niekoho vo svojej rodine, kto 
by bol pokračovateľom vo vašej prá-
ci?

Nie, nemám.  Keďže dcéry pracujú  
a žijú mimo obce  a v  panelákoch sa 
to robiť nedá.

Čo považujete za svoj najväčší úspech  
vzhľadom ku svojmu koníčku?

Že som  48 rokov vydržal každé 3 ho-
diny pozerať a zapisovať. Vždy ma po-
teší, keď  je tu nejaký rekord v pozoro-
vaných hodnotách a keď svojou pred-
poveďou môžem pomôcť ľuďom. 

Rekordy v teplotách a zrážkach za 41 
rokov (od 1971):

12.1. 1987............................. -30,0°C
18.7.2007 a 13.8.2015........... 39,8°C
zrážky:
najviac zrážok 2010 ..... .....915,8 mm
najmenej zrážok 1981 ....... 407,9 mm
priemerná ročná teplota za 41 rokov 
(od 1971) ............................... 9,67°C

najchladnejší rok 1980 priemerná roč-
ná teplota ................................. 7,3°C
najteplejší rok 2008 priemerná ročná 
teplota ..... 12,42°C

priemerný počet dní so snehom   
48 dní v roku
priemerný počet búrok 34 za rok
priemerný počet letných dní  
za 37 rokov je 49 za rok
priemerný počet tropických dní  
27 za rok
počet dní s hmlou 33 za rok

Miroslava Obžerová

V  jarných mesiacoch sme vysadili 
priestory, ktoré máme pripravené pre 
výsadbu kvetov. Ide o rôzne záhony. 
V neposlednom rade sme zavesili kve-
tináče na zábradlie pri autobusovej za-
stávke pod kaštieľom smer Oslany a na 
moste medzi ulicami Školská a  Far-
ská, aby som zistil, ako budú občania 
na toto reagovať a či sa môže investí-
cia rozšíriť aj na všetky mostné telesá. 

Výsadba kvetov v obci
Kvetináče ako tak, aj napriek tomu, že 
som si myslel že nevydržia, tak preží-
vajú, rozrastajú sa a myslím si, že te-
šia tak našich občanov, alebo aj obča-
nov, ktorí prechádzajú cez našu obec. 
Čo ma mrzí, že sa nám strácajú kveti-
ny zo záhonov a z verejných priestran-
stiev takým spôsobom, že kúpime, za-
sadíme a  na druhý deň nemáme. Už 
sme si mysleli, že sú niektorí občania 
zaťažení, nehovorím to o našich obča-
noch, možno že sú to aj cudzí, na je-
den druh kvetín, ale zmiznú nám vždy 
tie najkrajšie. Nedá sa každý jeden zá-
hon chrániť kamerovým systémom. 
Som presvedčený že aj tento problém 
utíchne a  budeme sa všetci utešovať 
z  týchto kvitnúcich rastlín. Zasadené 
kvety, sú  kvetiny aj moje, aj tvoje ale 
aj naše.  Pristúpil som k tomu, že sme 
zakúpili semeno lúčnych kvetov a tieto 
sme vysadili to trávy.  Trávu  budeme 
kosiť iba 2-krát do roka. Budú tu rásť 
lúčne kvety, aby naše deti mali mož-
nosť sa poprechádzať po pol metra vy-

sokej tráve s trhaním rôznych kvietkov. 
Tento rok len sejem semeno, na budú-
ci rok už bude úrodu našej práce vidi-
eť. Teším sa, že lúky budú kvitnúť tak 
ako voľakedy.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany
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Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je 
rozpočet obce. Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený 
obecným zastupiteľstvom dňa 07. 12. 2016 ako vyrovna-
ný- v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 758 126 €. 
Po poslednej zmene bol rozpočet obce na rok 2017 zostave-
ný ako prebytkový:  príjmy   1 009 520 €
   výdavky     949 563 €

Plnenie príjmovej časti rozpočtu tvoria:  
  bežné príjmy                 768 479,49 € 
  kapitálové príjmy                  118 524,00 € 
  príjmové finančné operácie     91 442,29 €
Spolu s vlastnými príjmami rozpočtovej organizácie vo výš-
ke 8 370,46 € je suma celého plnenia rozpočtu v príjmovej 
časti 986 816,24 €.

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu predstavujú  
 bežné výdavky   448 363,05 €
 kapitálové výdavky   169 292,84 €
 výdavkové finančné operácie    37 911,43 €
Spolu s vynaloženými výdavkami rozpočtovej organizácie vo 
výške 249 673,36 € sú celkové výdavky obce 905 240,68 €.

Dotácie:

V roku 2017 obec získala zo štátneho rozpočtu nenávratné 
finančné prostriedky- dotácie v sume 118 524 €, ktoré po-
užila na investičné akcie:
• Prevencia kriminality- kamerový systém   10 000 €
• Rekonštrukcia zdroja tepla- kotolne v ZŠ   80 000 €
• Tribúna pri futbalovom ihrisku      13 500 €
• Územný plán obce        15 024 €
      118 524 €
Na uvedené diela obec preinvestovala v priebehu účtovné-
ho obdobia spolu 166 977,20 €, z toho 48 453,20 € z vlast-
ných zdrojov.
Z Trenčianskeho samosprávneho kraja bola obci poskytnu-
tá dotácia 500,- € na 3. ročník Čerenianskej gulášovačky 
a z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bola pre dobrovoľný 
hasičský zbor obce pridelená dotácia 5 000 € na zabezpeče-
nie materiálno-technického vybavenia. 

Ako sa zmenil majetok v roku 2017

K 31. decembru 2016 bol stav majetku v obci 2 937 393,67 €. 
V roku 2017 sa hodnota majetku výrazne zvýšila. Majetok 
obce sa z hodnoty 2 937 393,67 € navýšil o 3 326 004,95 € 
a dosiahol hodnotu 6 255 107,98 €. 

Najvyššiu hodnotu prírastku 2 984 915 € tvoria bezodplat-
ne nadobudnuté budovy, stavby a pozemky bývalého Vo-

Plnenie rozpočtu
jenského útvaru od darcu Ministerstva obrany SR. S nado-
budnutím vlastníctva súhlasilo obecné zastupiteľstvo uzne-
sením č. 28/2017 zo dňa 11. 05. 2017. Fyzické odovzdanie 
a prevzatie sa protokolárne uskutočnilo v septembri 2017 
po doručení darcovi Rozhodnutia Okresného úradu Prie-
vidza, katastrálny odbor o  povolení vkladu vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností pre obdarovaného. Budovy 
boli ocenené sumou 897 408 €, hodnota stavieb je 236 282 
€ a pozemky v tomto areáli majú cenu 1 851 226 €, čiže 
spolu 2 984 915 €. 

Hodnota budov v majetku obce sa v uplynulom roku zvý-
šila celkovo o 1 133 908,99 €, keď k budovám bývalého 
VÚ prirátame prírastok k budove základnej školy vo výš-
ke 236 501,34 €. Ten tvorí zaradenie do majetku „Precho-
dovej chodby ZŠ“ za 148 817,08 € (na ktorú bola poskyt-
nutá dotácia 120 000 €:  50 000 € v roku 2015 a 70 000 
€ v roku 2016) a v septembri 2017 zrealizovanej „Rekon-
štrukcie zdroja tepla ZŠ“ za 87 684,26 € - dotácia tvorila 
80 000 €.

Celková suma prírastkov stavieb bola 268  001,12 €, keď 
k stavbám bývalého VÚ priradíme vybudovanie „Chodní-
ka so zábradlím pri autobusovej zastávke Čereňany kaštieľ 
smer Oslany“ za 10 179,89 € a „Tribúny pri futbalovom 
ihrisku“ v sume 21 539,29 €, na ktorú obec získala dotá-
ciu 13 500 €.

Sumárna výška prírastkov pozemkov dosiahla hodnotu 
1 864 814,21 €, keď k pozemkom bývalého VÚ obec získa-
la do dlhodobého prenájmu na 60 rokov aj pozemky od Ur-
bárskeho pozemkového spoločenstva Čereňany na výstavbu 
obecných nájomných bytov v čiastke 13 588,25 €.
Do majetku obce pribudol „Kamerový systém“ v hodno-
te 12 773,76 € s dotáciou 10 000 € a „Územný plán obce“ 
obstaraný za 34 800 €, na ktorý bola poskytnutá dotácia 
15 024 €. 

V priebehu roka 2017 došlo k úbytkom majetku vo výš-
ke 8 290,64 €. Vyradené bolo hasičské vozidlo Avia v cene 
5 671,64 €, dlhodobý hmotný majetok za 697,07 €, drob-
ný hmotný majetok 94 € a z operatívno-technickej eviden-
cie majetok v sume 194,80 €. V prospech Urbárskeho po-
zemkového spoločenstva Čereňany boli vyradené lesné po-
zemky v hodnote 1 633,12 €. 

Ľubica Hanusová

V týchto dňoch bol vyriešený preklad 
elektrického stĺpu pred kultúrnym do-
mom, ktorý bol nešťastne osadený už  
v 50-tich rokoch. Vždy to bolo podmi-
enené zaplatením prác na novom pro-

Preloženie elektrického 
stĺpu pri kultúrnom dome.

jekte a preložení tohto stĺpa. V týchto 
dňoch pri výstavbe kanalizácie, neviem 
či  náhodou, alebo nejakým riadením, 
nám pomohlo  nákladné auto, ktoré  
drglo do stĺpa, ten  sa odlomil zároveň 

asfaltu tak, ako keby bol odpílený pí-
lou. Stalo sa to v popoludňajších ho-
dinách cca o 16. hodine a do 24 ho-
dín bol postavený nový stĺp, ktorý bol 
bližšie postavený k „mäsiareje studni“. 
Boli prerobené prípojky z  tohto stĺpa 
a verejné osvetlenie. Tento priestor sa 
vyčistil tak, že dnes si ho môžu obz-
rieť aj tí, ktorí nejakým spôsobom, či 
už pri zabezpečovaní kultúrnych akcií, 
rodinných osláv alebo len tak pri ná-
všteve dolného pohostinstva, si vyrov-
návali svoje autá nacúvaním do tohto 
stĺpa. Problém je odstránený a myslím 
si, že vďaka tejto maličkosti sa priestor 
skrášlil, skultúrnil a slúži naďalej našej 
obci. To len na odľahčenie tým, ktorí 
majú po stretnutí s  týmto stĺpom zá-
žitky s opravou auta.
     
Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Rozšírenie školského obvodu
Na základe žiadosti riaditeľa ZŠ v Bys-
tričanoch, na obecné zastupiteľstvo 
o  rozšírenie školského obvodu aj pre 
obec Bystričany, kde t.č. ZŠ v Bystriča-
noch navštevujú 2 deti, a týmto deťom 
nemôže byť preplácané cestovné, na-
koľko nemáme schválený školský ob-
vod. Vzhľadom k tomu, že školský ob-
vod máme schválený s Oslanmi a niek-
torí rodičia si dávajú deti do 5 a aj  vyš-
šieho ročníka do Bystričian, obecné za-
stupiteľstvo schválilo rozšírenie škol-
ského obvodu. Myslím si, že toto roz-
hodnutie poslancov prispeje k  zjed-
noteniu podmienok pre rodičov detí 
a nebudeme diskriminovať deti, ktoré 
navštevujú ZŠ v Bystričanoch.

Aj tak je to všetko na rozhodnutí ro-
dičov, lebo aj v dnešnej dobe Základ-
nú školu  v  Oslanoch navštevujú aj 
deti do prvých 4-roch ročníkov, ktoré 
máme v obci. Dokonca som vlani za-
žil situáciu, že z jednej obce robili ná-
bor a  vyvolávali rodičom, aby si dali 
deti k ním do druhého ročníka, čo sa-
mozrejme nie je seriózne, nakoľko aj 
naša škola už spĺňa všetky parametre 
po všetkých oblastiach, či už hygieny, 
čistoty, učebných pomôcok alebo uči-
teľského zboru, pedagogických či ne-
pedagogických pracovníkov. Naše deti 
dosahujú pekné výsledky v  rôznych 
odvetviach, nie len na Slovensku, ale 
aj v zahraničí. Naša škola je pripravená 

prijať aj dieťa, ktoré je telesne postih-
nuté, je na vozíčku- má problémy pri 
chôdzi, pretože sa snažíme našu ško-
lu udržiavať ako bezbariérovú, rodin-
ného typu, kde by rodič konzultoval 
problém s pedagógom, čím by sa vede-
li riešiť vyskytnuté problémy. T. č. naša 
škola dostala od Ministerstva školstva 
Bratislava dar hnuteľného majetku štá-
tu športového náradia a náčinia, ktoré 
bude zabezpečovať rozvoj telesnej akti-
vity a vzdelania mládeže, na podporu 
rozvoja a športu. 

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany
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V  základnej škole okrem výchovno-
vzdelávacieho procesu venujeme po-
zornosť aj rôznym súťažiam. Zapája-
me žiakov do vedomostných, mate-
matických, záujmovo-umeleckých, vý-
tvarných, počítačových a tento školský 
rok konečne aj do športových súťaží. 
V zmysle hesla „Doprajme deťom zažiť 
úspech“ sme sa snažili do súťaží zapojiť 
čo najviac žiakov. 
V tomto školskom roku sa nám dari-
lo tradične vo výtvarných a počítačo-
vých súťažiach. Úspešných riešiteľov 
sme mali aj v matematických a  všeo-
becných vedomostných súťažiach. Je-
den veľký úspech sme dosiahli aj v spe-
váckej súťaži. Ale pekne po poriadku.

September 2017- Beh SNP Zemian-
ske Kostoľany
Náš druhák Roman Silný nedal šan-
cu ani jednému pretekárovi vo svojej 
kategórii a  stal sa celkovým víťazom 
Behu SNP v kategórii chlapcov 1. a 2. 
ročníka. Celkovo sa pretekov zúčastni-
lo 16 žiakov z našej školy.

Úspechy žiakov našej školy 
v súťažiach

November 2018- Creative Baltie 
2017
Do Brna na medzinárodné kolo súťa-
že programátorov postúpili dva tímy- 
Sofia Jonisová a Patrik Stachera so Sa-
muelom Michalikom. Sofia Joniso-
vá absolvovala túto súťaž už druhýkrát 
a  tento rok dosiahla výrazný úspech. 
Obsadila v kategórii A skvelé 3. mies-
to.

December 2017- január 2018- Vý-
tvarná súťaž „Vianočná pohľadnica“
Naši výtvarníci pod vedením pani uči-
teľky Košianovej tvorili výtvarné diela 
do súťaže Vianočná pohľadnica, ktorú 
vyhlásilo Centrum voľného času v Boj-
niciach. 1. miesto v  nej získala Sofia 
Jonisová, 2. miesto Dominika Čúzyo-
vá a 3. miesto Lenka Hudecová.

Január 2018- Výtvarná súťaž 
„Spomienky na Vianoce“
Ďalšou výtvarnou súťažou boli Spo-
mienky na Vianoce, ktorú pre zmenu 
vyhlásilo prievidzské centrum voľné-
ho času. Tu sa môžeme pochváliť tým, 
že 1. miesto získala Sofia Fábryová a 2. 
miesto Tamara Mešinová.

BALTIE 2018 
Táto súťaž mladých programátorov za-
čína niekedy v  januári domácim ko-
lom. V tomto roku pokračovala škol-
ským, okresným, krajským kolom a na 
záver medzinárodným kolom. Celko-
vo sa do súťaže prihlásilo takmer 15 
000 žiakov z troch štátov v štyroch ka-
tegóriách. Úlohy domáceho aj škol-
ského kola riešilo u nás 16 žiakov. Do 
okresného kola, ktoré sa konalo v Ka-
menci pod Vtáčnikom,  postúpilo 6 ži-
akov. Do okresného kola, ktoré bolo 
v Dubnici nad Váhom, išli štyria žiaci. 
Najvýraznejší úspech dosiahli Samuel 
Michalik, ktorý v krajskom kole v ka-
tegórii B obsadil skvelé 2. miesto. Na 
postup do medzinárodného finále to 
však, žiaľ, nestačilo. To, čo sa nepodari-
lo jemu, to sa podarilo Sofii Jonisovej, 
ktorá krajské kolo v kategórii A vyhra-
la a vybojovala si postup do medziná-
rodného finále v Poľsku, v ktorom ob-
sadila 18. miesto.

Výtvarná súťaž „Senecká dúha 2018“
Našou obľúbenou sa stáva výtvarná sú-
ťaž Senecká dúha. Tohtoročná téma 
bola Farebná kapela. Naši žiaci sa v nej 

umiestnili takto: Tamara Mešinová- 1. 
miesto, Alexandra Ivaničová- 2. mies-
to.

Slávik Slovenska 2018
Táto súťaž v  speve slovenskej ľudovej 
piesne bola pre nás „zakliata“. Až teraz 
sa to podarilo. Zo školského kola po-
stúpila do okresného Terézia Maceko-
vá. Že folklór u nich doma hrá prvé hu-
sle, presvedčila v Prievidzi, kde okres-
né kolo vyhrala a postúpila do Trenčí-
na na krajské kolo. Macekovcom však 
ani to nestačilo. Vyhrala aj krajské kolo 
a  vybojovala si postup do celosloven-
ského finále, ktoré sa bude konať na 
konci júna  v Bratislave.

V  piatok 01. 06. 2018 sme pripra-
vili oslavy MDD v  miestnom amfi-
teátri. Bolo nachystaných 10 stano-
víšť, kde deti mohli súťažiť v  rôznych 
športoch a  zručnostiach. Priprave-
né boli aj darčeky, občerstvenie, špe-
káčky a  zrazu udrel jeden blesk straš-

Medzinárodný deň detí

ne zahrmelo a  začal lejak. Nasledova-
lo veľké blýskanie sa a aj napriek veš-
kerej príprave sme oslavy zrušili, pre-
tože sme sa báli, aby náhodou neudrel 
blesk do stromu, ktorých je v amfiteát-
ri niekoľko, a aby sa nestalo nešťastie. 
Akcia bola zrušená. Deti po utíchnu-

tí lejaku, ktorý sme spoločne prečkali 
v budovách, sa rozišli domov. Pre žia-
kov MŠ a ZŠ sme organizovali náhrad-
ný termín v pondelok, od 9.00 hodiny 
boli žiaci MŠ  v amfiteátri, kde sa ope-
kali špekáčiky a  hravou formou oslá-
vili MDD. Taktiež na obed prišli žiaci 
ŽS a takýmto istým spôsobom oslávi-
li svoj deň. Opekali špekáčiky, zabáva-
li sa, hrali. Ostatným deťom, ktoré už 
navštevujú  vyššie ročníky ZŠ, pripra-
víme náhradnú akciu počas otvorenia 
nového multifunkčného ihriska v areá-
li ŠK, kde aj im odovzdáme nachystané 
sladkosti. Tento termín je naplánovaný   
dňa 29. 06. 2018 na 17.00 hodinu.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany
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Vítanie nového roka 2018 prebieha-
lo na Námestí Svornosti, kde sme spo-
ločne čakali na príchod Nového roka 
a svojou prítomnosťou sme dávali na-
javo, že nám záleží na týchto stretnuti-
ach. Takéto stretnutia sa konajú v tra-
díciách stretnutí sa kultúrnych ľudí, 
ktorým záleží na spoločnom budovaní 
komunity a tým prispievajú k zjedno-
teniu našej obce a dávajú príklad mla-

Uvítanie nového roka 2018
dým generáciám, že nie len materiálne 
človek žije, ale že sú tu aj iného dôleži-
té aspekty ako je súdržnosť, váženie si 
jeden druhého, poučenie sa so skutoč-
nosti. Vyvrcholenie všetkých týchto či-
nov je podanie si ruky, poďakovanie za 
starý rok a či už slovne, alebo myšlien-
kami zapriať všetko dobré v prežívaní 
v spoločnosti rodín, susedov, priateľov, 
všetkých spoluobčanov a občanov či už 

v  obci, alebo na celom svete. Každo-
ročne sa stretávame v menšom a men-
šom počte, čoho dôkazom je, že sa viac 
orientujeme iba na svoju osobu  a všet-
ko navôkol je pre nás nezaujímavé, po-
kiaľ sa to netýka nás.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Tak ako po minulé roky, aj v  tom-
to roku sme spoločne obec a  spevác-
ky súbor Hôrky, pripravili program na 
fašiangy.  Táto akcia mala veľmi dob-
rý kredit. Škoda len, že máme kultúr-
ny dom taký malý, pretože keby sme 
mali kultúrny dom raz tak veľký, urči-
te by bol plný. Na túto akciu sme pri-
pravili výbornú kapustnicu, ktorú va-
rila Zuzana Mlčuchová s pracovníčka-
mi  obecného úradu. Bola veľmi chut-
ná, za čo im aj touto cestou ďakujeme. 
Okrem kapustnice sa podávali  zabíjač-
kové špeciality, jaternice, klobásy, tla-
čenka, zabíjačková kaša. Aj za tieto vý-
robky taktiež patrí poďakovanie náš-
mu spoluobčanovi Františkovi Cifrí-

Fašiangy 2018
kovi, ktorý ich každoročne pripravuje. 
Sú to veľmi chutné špeciality. K zabí-
jačke patrí aj dobré víno a kalištek sli-
vovičky a nálada je ako vyšitá. Všetko 
to začalo o 14.00 hodine pred kultúr-
nym domom. Kultúrny program za-
čal o  19.00 hodine. Spevácka skupi-
na Hôrky a desať ochotných mladých 
mužov, ktorí si nacvičovali fašiangova-
nie svojou prítomnosťou prispeli ku 
krásnemu programu, čo sa mi najvi-
ac páči je to z vlastných spoluobčanov. 
Do tanca a na počúvanie hrala hudob-
ná skupina Hájiček z Chrenovca-Brus-
na. Pre tieto naše súbory - taneční-
kov ako aj speváčky, spoločne  chystá-
me a skladáme oblečenie, aby sme do 

budúcna mali svoje krojové oblečenie. 
Samozrejme nedá sa to naraz, ale po-
stupnými krokmi, príležitostne oble-
čieme tak spevácku skupinu ako aj ta-
nečnú skupinu. Touto cestou ďakujem 
účastníkom programu za čas a náma-
hu, ktoré venovali  či už vystúpeniu, 
alebo príprave programu.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Tak, ako je už tradíciou v  našej obci 
stavanie mája začína s  nejakou kul-
túrnou vložkou. Toho roku sme máj 
postavili v  dopoludňajších hodinách 
30. apríla, nakoľko sa jednalo o vyso-
ký strom, ktorý bolo potrebné posta-
viť žeriavom.  V  popoludňajších ho-
dinách sme mali kultúrny program, 
kde sa hrali a spievali pesničky s témou 
stavania mája. Podávalo sa našim spo-
luobčanom dobré vínko. Vzhľadom 
k  tomu, že to bolo v pondelok v do-
poludňajších hodinách, nebola taká 
veľká účasť ako na fašiangy, ale tradí-
ciu a májový čas sme si pripomenuli, 
pričom sme konštatovali, ako rýchlo 
ten čas letí. Aj tu v programu účinko-
vali hudobná skupina Hájiček pod ve-
dením Ing. Emila Trgiňu z Chrenov-
ca-Brusna.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Stavanie mája

Aj napriek tomu, že Deň matiek sa 
oslavuje vždy druhú májovú nedeľu, 
tento rok sme v našej obci slávili tento 
sviatok prvú májovú nedeľu. Termín 
osláv sa zmenil z dôvodu, že druhú 
májovú nedeľu bolo v našej obci prvé 
sväté prijímanie a  nechceli sme, aby 

Deň matiek
deti boli obmedzené, keď po slávnosti 
rodičia organizujú rodinné stretnutia, 
a práve v programe pripravovanom ku 
Dňu matiek vystupujú deti ZŠ a MŠ. 
Prvoprijímajúce deti sú žiaci 3. roč-
níka ZŠ, ktorí účinkujú v tomto pro-
grame. Na začiatku programu starosta 
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JANUÁR - JÚN 2018
Narodení: Zomrelí:

Hugo Vidiečan Valéria Žišková
Michael Šuľan Vincent Gašpar
Kristína Zimmermannová Jozef Briatka
Sara Halanová Jozef Kečkéš
Eliška Maďarová Mária Lieskovcová
Michal Beliansky Michal Povoda
Marek Fischer Ema Preťová
Ján Kačina Jozef Franc
Ellie Zacharová Milan Žiško

Manželstvo uzavreli: 

Milan Kučerka – Katarína Šramková
Jozef Lieskovec – Alena Masárová
Peter Strižene – Jana Floreková
Róbert – Krakčík – Pavlína Bakytová
Marek Dobiš – Daša Mešinová 

Jubilanti:

Anton Veselovský Jarmila Hubačová Anton Žiško Vlasta Taranová
Helena Pániková Jozef Halan Jozef Šuňal Jozefína Cifríková
Mária Holdošová Ivan Hubač Jozef Margóci Mária Mališková
Ľudovít Kováč Vladimír Kováčik Milan Navakov Mária Škarbová
Eva Komorová Pavel Vážan Anton Žiško Mária Mokrá
Jozef Barta Eva Lenartová Helena Žišková Štefánia Povodová
Milan Gogora Štefan Bartoš Pavlína Gogorová
Marta Okoličányová Ľudmila Šimunová Emil Slávik
Tatiana Sláviková Marta Tomová
Erika Poljaková Vlasta Štálniková
Anežka Šišmičová Anna Uríková
Ľuboš Sluka Anna Gogorová
Jana Švajlenková
Iveta Junásová
Róbert Pánik

Františka Hubačová

obce privítal prítomné matky, ktorých 
bol plný kultúrny dom. Pokračoval 
pekný, ba až dojímavý kultúrny pro-
gram. Po ukončení programu pri od-
chode domov starosta obce odovzdal 
každej matke jeden kvet.

Ján Mokrý,
starosta obce Čereňany

Výročie, ktoré si tento rok pripomína-
me, prináša dôvod obzrieť sa dozadu 
a zaspomínať si na časy, keď sa  mater-
ská škola nachádzala v miestnom kaš-
tieli. Poctu si zaslúžia učitelia, ktorí 
napriek vtedajším podmienkam svo-
ju prácu vykonávali poctivo a s rešpek-
tom. Neskôr sa situácia priaznivým vý-
vinom zlepšila a vedľa starej MŠ bola 
vybudovaná nová, v  rámci akcie-„Z“. 
Prvé deti vstúpili do jej  nových pries-
torov dňa 07. 03. 1978.  Za tých 40 
rokov opustilo naše predškolské zari-
adenie mnoho detí a pôsobilo tu veľa 
pedagogických aj  nepedagogických 
zamestnancov a  všetkým patrí naša 
vďaka. Od tej doby prešla materská 
škola rôznymi organizačnými zmena-
mi a rekonštrukciou. Hoci zvonku po-

40-te jubileum budovy 
Materskej školy v Čereňanoch

trebuje výrazne upraviť, vnútri je účel-
ne zariadená a nechýbajú v nej aj mo-
derné vyučovacie pomôcky. Doba sa 
mení, ale  jej poslanie  však bolo stá-
le rovnaké- poskytovať deťom výchovu 
a  vzdelávanie, prejaviť im lásku,  po-
rozumenie a dať im dobré základy do 
budúceho života. Je to práca náročná, 
ktorej výsledky nevidieť zo dňa na deň. 
Treba vynaložiť mnoho, mnoho  úsi-
lia a trpezlivosti. Bez lásky k deťom by 
to žiadna učiteľka nedokázala, lebo nie 
raz musí nahradiť matku, pohladiť, či 
utrieť slzičku.

Pri tejto príležitosti sme so zamest-
nancami MŠ zorganizovali slávnost-
né stretnutie s bývalými zamestnanca-
mi materskej školy, ktoré sa konalo 16. 
05. 2018 v materskej škole v dopolud-
ňajších hodinách. Bol to pre nás veľký 
deň. História materskej školy bola 
predstavená prostredníctvom kroník 
,  fotografií a  rozhovorov. Slávnostné 
stretnutie sa nieslo v duchu priateľstva 
a spomienok. Sme radi, že  tento deň  
s nami oslávili aj hostia, ktorí si s nami 
zaspomínali na časy ,keď bola súčasťou 

materskej školy väčšina z  nich. Pro-
gram začal príhovorom pani zástup-
kyne pre materskú školu- Ľubicou Vy-
skočovou.  Osláv sa zúčastnil staros-
ta obce Čereňany pán Ján Mokrý, ri-
aditeľ ZŠ s  MŠ Čereňany pán Mgr. 
Marián Lukáč, bývalé pani  riaditeľky 
MŠ-  Mária Chlupková a Helena Žiš-
ková, Bývalá pani učiteľka Terézia Ca-
ránková a pani Gabika Drobcová, kto-
rá sa zúčastnila brigády na stavbe te-
rajšej materskej školy. Krásne vyzdo-
bená materská škola a organizačné za-
bezpečenie dotvorili nezabudnuteľný 
priebeh tohto dňa. Všetci prítomní  si 
mohli poprezerať staré albumy i  kro-
niky, čo ich vrátilo späť o mnoho ro-
kov. O kultúrny program sa postarali 
pani učiteľky s deťmi materskej školy, 
ktorý sa niesol v duchu tanca, piesní, 
básní na ľudovú nôtu. Prítomní si po-
chutnali na dobrom občerstvení, ktoré 
nám zabezpečil pán starosta, za čo mu 
veľmi pekne ďakujeme.   Samozrejme 
sme nezabudli ani na veľkú narode-
ninovú tortu, na ktorej si pochutnali  
všetci prítomní spolu s deťmi. 

Prekrásne dojmy a zážitky z osláv budú 
ešte dlho pretrvávať v našich mysliach. 
Chceli by sme poďakovať všetkým, 
ktorí sa osláv zúčastnili, ale aj tým, 
ktorí sa pričinili o ich  priebeh, preu-
kázali ochotu, šikovnosť a  tvorivosť, 
aby 40. výročie u nás bola veľká uda-
losť, ktorá si zaslúži uznanie  a poctu 
všetkých prítomných. Naša vďaka pa-
trí ale aj  všetkým občanom, ktorí sa na 
stavbe našej materskej školy zúčastnili 
a tak pomohli zabezpečiť krásne pries-
tory pre naše deti.

V závere som  poďakovala za spoluprá-
cu a  podporu  pánovi starostovi, ria-
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diteľovi, pedagogickému a  nepedago-
gickému personálu . Naďalej sa v našej 
materskej škole budeme snažiť siať do 
detských sŕdc lásku a zmysel pre zod-
povednosť, a to bude ich malým víťaz-
stvom.

Žiadne slová vďaky nevystihnú to, 
čo týmito riadkami chcem povedať. 
Chcem sa hlavne poďakovať terajši-
emu  dlhoročnému kolektívu za ozaj 
svedomitú prácu, za to, že si vedia na-
vzájom pomáhať a  tvoriť, čoho dôka-
zom je aj správa o výsledkoch Štátnej 
školskej inšpekcie, ktorá bola uskuto-
čnená tento školský rok a v ktorej nás 

a  našu prácu pani inšpektorka hod-
notila na veľmi vysokej úrovni. Veľmi 
si to vážime a  my sa naďalej budeme 
snažiť vnášať slnečné lúče do života na-
šich najmenších, siať do ich sŕdc lásku 
a zmysel pre povinnosť.

Tejto materskej škole želám, aby sa za-
písala do pamäti mnohých prítom-
ných, ktorí si odnášali krásne zážitky 
a aby každým rokom jej bránami pre-
chádzalo dostatok šťastných detí a spo-
kojných rodičov.
        
Ľubica Vyskočová,
zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ Čereňany

Deň Zeme  je deň venovaný  Zemi, 
ktorý sa každoročne koná  22. aprí-
la.  Tento deň vznikol ako reakcia 
na rozsiahle poškodzovanie životné-
ho prostredia. Jeho cieľom je pripo-
menutie si závislosti na cenných da-
roch poskytované Zemou. My sme si 
tento deň pripomenuli v MŠ dňa 20. 
04. 2018, rôznymi  aktivitami s en-
viromentálnym zameraním. Deti sa 
mali možnosť dozvedieť, aká je dôle-
žitá pre nás naša Zem. Zisťovali, ako 
pomáhať našej Zemi, aby neochore-
la. Deti poznali, čo všetko ju tvorí 

Deň zeme

K deťom patrí pohyb, je to prirodze-
né a prirodzené je aj to, že deti rady 
súťažia. Preto sa dňa 12. 06. 2018  v 
areáli  Základnej školy  v Hornej Vsi 
uskutočnila detská  športová olympi-
áda  materských škôl so všetkým, čo 
k olympiáde patrí.  Počas slávnost-
ného otvorenia olympiády si deti za-
spievali olympijskú pieseň so zná-
mou tanečnou  choreografiou, pove-
dali slávnostný sľub a vyvesili olym-
pijskú vlajku. Po slávnostnom prí-
hovore pána riaditeľa ZŠ s MŠ pána 
Mgr. P. Michnu a pána starostu Hor-
nej Vsi  J. Hroteka  športové zápo-
lenie mohlo začať. Deti mali pripra-
vené množstvo športových disciplín, 
ako preliezanie,  podliezanie preká-
žok,  skok cez prekážky, streľba lop-
tičky hokejkou do brány, hod lop-
tou do koša, chôdza na choduliach, 
chôdza so záťažou po lavičke, skok 
vo vreci a slalom  s fúrikom pomed-
zi kužele. Vo všetkých disciplínach si 
deti mohli overiť svoju rýchlosť, ob-
ratnosť i  schopnosť sústrediť sa. Po-
časie olympiáde prialo tiež, preto ná-

a ako sa o ňu starať. Na počesť toh-
to dňa sme s  deťmi zasadili strom-
ček, ktorý nám darovala rod. Škarbo-
vá a tuju, ktorú nám darovala rodina 
Kajabová, za čo im veľmi pekne ďa-
kujeme. Okrem toho, že sa deti na-
učili správne triediť odpad, zasadili si 
rastlinky, vyrobili si spoločne paletky 
s rastlinkami a ďalekohľady, ktorými 
pozorovali prírodu. Samozrejme, že 
nezabudli ani na hmyz, pre ktorý na 
strom zavesili „Hotel pre hmyz“, kto-
rý svojou neviditeľnou prácou pomá-
ha sa zbaviť škodcov, ktoré napáda-
jú rastliny.  Pred odpočinkom si ešte 
vypočuli rozprávku – O ježkovi Se-

parkovi“, kde si zvieratká museli vy-
čistiť les od odpadkov, ktoré tam vy-
hodili nezodpovední ľudia. Snaží-
me sa ukázať deťom, ako udržať ži-
votné prostredie v čo najlepšom sta-
ve, predať im čo najviac vedomostí o 
tom, ako ho chrániť a zveľaďovať. Ve-
ríme, že spojením citu a poznatkov sa 
nám podarí formovať u nich pozitív-
ny vzťah k prírode a ochrane životné-
ho prostredia.

Ľubica Vyskočová,
zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ Čereňany

lada detí bola výborná a  ich výsled-
ky tiež. Zvíťazili všetci svojou spon-
tánnosťou, chuťou súťažiť a  zabaviť 
sa. Diplom, vecná  a sladká  odmena 
určite všetkých potešila a povzbudila. 
Za sladkú odmenu ďakujeme pánu 
starostovi obce Čereňany  J. Mokré-
mu. Aj keď  sa všetci účastníci usilo-
vali dosiahnuť čo najlepšie výsledky, 

hlavným cieľom olympiády bol roz-
voj pohybových zručností a  výcho-
va k  aktívnemu využívaniu voľného 
času u detí predškolského veku.

Ľubica Vyskočová,
zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ Čereňany

Detská športová olympiáda 
materských škôl
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Jar je v plnom prúde a pre deti je lep-
šie raz vidieť ako desať krát počuť.  
O tom, že mlieko nám dáva krava 
sme vedeli už dávno. No my sme sa 
na tie kravy pozreli poriadne z blíz-
ka na Hospodárskom dvore u  Beli-
anskych. Privítali nás majitelia hos-
podárskeho dvora-  pani Belianska 
a  pán Beliansky, ktorý nám poroz-
právali o tom, čo a ako chovajú na 
ich dvore. Deťom poukazovali hos-
podárske zvieratká, porozprávali, ako 
sa o zvieratká treba starať a aký je  
z nich úžitok. Deti sa tešili zo stret-
nutia s kravičkami, prasiatkami a za-
budli aj na strach z neznámeho. Pri-

Exkurzia v hospodárskom dvore

znávame, nie vždy bola vôňa omam-
ná, ale stálo to za to! Ďakujeme rodi-
ne Belianskej za umožnenie návštevy.

Ľubica Vyskočová,
zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ Čereňany

Dňa 12. 04. 2018 sme uskutočnili 
s deťmi jarnú brannú vychádzku do 
prírody. Cestou po Žnatínskej uli-
ci a nad amfiteátrom sme  pozorova-
li okolie a prebúdzajúcu sa jarnú prí-
rodu. Veľmi sme sa tešili, keď sme vi-
deli prvé jarné kvietky, pozorovali 
chrobáčikov, žblnkotajúci potok, po-
čúvali spev vtáčikov a  sledovali ská-
kajúcich zajačikov. Všetci sme sa teši-
li z krásnej jarnej prírody. Menej nás 
však potešilo to, čo sme zbadali voľ-
ne v prírode vedľa cesty  - pohodené 

Jarná branná vychádzka

odpadky s vrecom. Ťažko nám bolo 
tomu uveriť a  vysvetliť, prečo tieto 
odpadky skončili v  lese. Deti sľúbi-
li, že odpadky budú vždy hádzať do 
koša, alebo do vrecka  a  potom ich 
odhodia doma do odpadkovej nádo-
by. Aj napriek všetkému sme šťastli-
vo prekonali rôzne prírodné prekáž-
ky a dorazili sme do prírodného am-
fiteátra. Tam sa deti napili a posilnili 
nejakou sladkosťou, ktorú si prinies-
li z domu. Deti pozorovaním prírody 
nadobudli nové informácie, ktoré vy-

užijú pri riešení jednoduchých úloh, 
v praktických cvičeniach a vo výtvar-
ných činnostiach. Keďže nám poča-
sie prialo, deti strávili krásne dopo-
ludnie vonku v prírode.
A odkaz od  našich  detí pre všetkých 
ľudí: „Chráňme si naše bohatstvo, 
krásnu prírodu a  nezasypávajme ju 
odpadkami. Odpadky patria do od-
padových nádob“.

Ani tento rok sa v  našej materskej 
škole nezabudlo na tradíciu stava-
nia mája. Stavanie májov patrí med-
zi najtypickejšie slovenské tradície. 
Preto sme  dňa 29. 04. 2018 v do-
poludňajších hodinách  privítali prí-
chod najkrajšieho mesiaca v  roku 
a  pripomenuli si spolu tieto prvo-

Sadenie mája
májové zvyky . Celé podujatie  stava-
nia mája sa nieslo  spevom a tancom. 
Deti si máj vyzdobili farebnými stuž-
kami a okolo mája si spolu zatanco-
vali. Dúfame, že túto tradíciu bude 
mať v budúcnosti kto udržiavať aj pre 
naše ďalšie generácie.

Témou týždňa od 16. do 20. apríla  
boli Exotické zvieratá. Preto sme sa 
s deťmi vybrali navštíviť dňa 18. 04. 
2018 ZOO v  Bojniciach. Tam nás 
čakalo krásne slnečné počasie, kto-
ré nás po celý čas sprevádzalo na na-
šej prehliadke. Pre deti to bola výni-
močná udalosť. Počas prehliadky sme 
mali možnosť vidieť veľa zaujíma-
vých živočíchov, obdivovali sme pes-
trofarebné vtáky, medvede a rozto-
pašné opice . Najviac nás zaujali slo-

Exkurzia 
do ZOO
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Dňa 13. 04. 2018 sa našou mater-
skou školou ozýval spev odvážnych 
speváčikov. Konala sa totiž súťaž 
v speve pre deti v MŠ. Odzneli pies-
ne ľudové, detské, ale i moderné. At-
mosféra bola veľmi príjemná. Kaž-
dé dieťa bolo po odspievaní odmene-
né potleskom. Do súťaže sa zapojili 
skoro všetky  deti. Všetky zúčastne-
né deti boli odmenené, víťazi získa-
li navyše  malý darček. Spevácka sú-
ťaž bola ukončená ako inak? Spoloč-
ným spevom.

Spevácka súťaž: „Zlatý slávik“

ny, vivárium a  neobišli sme ani krás-
neho kráľa zvierat-Leva a  dve krás-
ne levice. Cieľom našej exkurzie bolo 
identifikovať rôznorodosť živočíšnej 
ríše, pozorovať ich a viesť o nich roz-
hovor, čo sa nám aj podarilo splniť. 
Keď sa skončili naše potulky po Boj-
nickej ZOO, príjemne unavení, plní 
zážitkov sme sa vybrali na cestu späť 
do materskej školy.


