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História vzniku farnosti

v ČEREŇANOCH

Do roku 1991 boli Čereňany len filiálnou obcou vo farnosti Oslany. V prvom polroku 1990 pri niekoľkých
stretnutiach Klubu KDH v Čereňanoch, ktorého predsedom sa stal Peter Mikula, bola občanmi navrhovaná stavba vlastnej fary a pokus o žiadosť na vytvorenie samostatnej farnosti v obci.

Prvé jednanie na Biskupskom úrade
v Banskej Bystrici sa uskutočnilo ešte
počas pastorácie dp. Rudolfa Oliša, farára z farnosti Oslany. Spolu s ním za
veriacich predniesol žiadosť o ustanovenie vlastnej farnosti v obci a možnosť postaviť faru v Čereňanoch Peter
Mikula. Po tomto jednaní nasledovalo niekoľko návštev skupiny veriacich
z Čerenian, do ktorej patrili Peter Mikula, Ján Mokrý, starosta obce, Mária
Vážanová, Magdaléna Gogorová, Koloman Šnirc u otca biskupa R. Baláža,
pri ktorých ho informovali o vytvorení cirkevného výboru z veriacich obce,
postupe vybavovania prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, na ktorých sa má stavať budova fary, na Rímskokatolícku cirkev. Za veriacich obce
dali otcovi biskupovi prísľub, že pripravia v obci podmienky pre to, aby
ešte predtým, ako bude dostavaná budova fary, boli dočasné náhradné priestory pre umiestnenie kancelárie správcu farnosti a jeho ubytovanie. Na ďalších jednaniach na Biskupskom úrade
v Banskej Bystrici sa so skupinou veriacich zúčastňovali duchovní, ktorí práve spravovali našu filiálnu obec. Boli to
dp. farár Gašpar Hegedüš a Jozef Nociar.

ci, ktorí majú v obci Čereňany postavený rodinný dom s dvoma bytmi
a byt na hornom podlaží mali voľný,
poskytli tento do dočasného užívania
budúcemu Rímskokatolíckeho farskému úradu v Čereňanoch aj so zariadenou obývacou izbou. Rodičia starostu
obce Jána Mokrého poskytli starší kuchynský kredenc a chladničku do kuchyne. Nábytok do kancelárie, ktorý slúžil tiež ako izba pre duchovného, bol zakúpený nový. Spoločenstvo
žien sv. Márie Magdalény v Čereňanoch, ktoré sa v roku 1990 sformovalo, pripravilo z prostriedkov darovaných ženami lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, obrusy, kuchynské náčinie, riady, taniere, šálky, stojan pod
dvojplatničkový varič. Všetku potrebnú pomoc pri adaptácii priestorov
bytu v dome na Farský úrad Čereňany poskytoval Obecný úrad v Čereňanoch. V tom čase bola už stavba fary
rozostavaná, náhradné priestory pre
farský úrad a ubytovanie kňaza boli
pripravené a po návšteve v obci, ktorú bez ohlásenia vykonal otec biskup
Rudolf Baláž dostali veriaci z Čerenian
prísľub, že 30. 06. 1991 bude ustanovenie Farnosti Čereňany a inaugurácia
duchovného za správcu farnosti, ktorá sa uskutočnila pri slávnostnej svätej
omši.

Za správcu farnosti bol ustanovený
Marián Holbay, rodák z Nového Mesta nad Váhom, vo veku 34 rokov. Bol
prvým kňazom vo Farnosti Čereňany.
Jeho inaugurácia bola pre veriacich ale
aj ostatných občanov z Čerenian radostnou a veľkou udalosťou. Pripravili mu prijatie, ktoré v mnohom pripoZa účelom stavby fary bola vykona- mínalo primície. Z kostola ho mládež
ná zbierka finančných prostriedkov, a deti v kvetinovom venci odviedli do
ktorá vyniesla 240 tis. vtedajších Kčs. kultúrneho domu, kde slávnosť pokraManželia Gabriela a Štefan Škarbov- čovala. Jeho pôsobenie vo farnosti bolo
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veľmi úspešné. Venoval sa mládeži, založil skauting, slúžil detské sväté omše,
pri ktorých spievali a hrali na hudobných nástrojoch mladí ľudia a deti, pre
mládež v dvoch vekových skupinách
usporadúval stretnutia v učebni fary,
chodil s mládežou do prírody. Mal veľmi dobrý prístup ku starším farníkom,
ktorých chápal, povzbudzoval a tešil
zároveň. Keďže bol vysvätený za kňaza
po viacerých predchádzajúcich rokoch
pôsobenia v civilnom zamestnaní, poznal problémy z pracovísk, kolektívov
a rodiny priamo zo života predtým,
ako začal študovať teológiu. Za jeho
pastorácie bola budova fary dostavaná, bolo upravené okolie budovy, bola
vykonaná oprava omietky vnútra kostola, oprava oltárov, vymaľovanie kostola. Boli nahradené odcudzené sochy
anjelov novými sochami. Jeho duchovné vedenie farníkov bolo naplnené spiritualitou a pritom bolo úzko spojené
so životom a každý cítil, že mu kňaz
rozumie. Prístup aj v tých najzložitejších situáciách bol z jeho strany veľmi mierny, láskavý a tichý. Ako človek vynikal mimoriadnou skromnosťou. Pri stavbe fary pracoval oblečený
v montérkach s ostatnými. Veľa práce
pre farnosť vykonal počas jeho pastorácie v Čereňanoch jeho matka Oľga
Holbayová. Syna Mariána vychovávala od štyroch rokov bez otca ako vdova a bola vzorom skutočnej kresťanskej
matky pre všetky naše ženy. Jej vzťah
k veriacim občanom, ktorí za ňou prichádzali bol veľmi dobrý, bola stelesnenou dobrotou, láskou a pohostinnosťou. Vždy mala dostatok trpezlivosti a obetavosti, keď počas neprítomnosti kňaza prijímala ľudí, ktorí
ho hľadali, informovala ich, prijímala
informácie pre kňaza, ktoré mu bolo
treba odovzdať. Ešte počas obdobia,
keď bol farský úrad v dočasných priesČERENIANSKE NOVINY 10/2016

toroch u Škarbovcov si vytvorila krásny vzťah k domácim manželom Škarbovcom, ktorí tiež priniesli svoju veľkú
obetu pre všetkých veriacich v Čereňanoch. S pochopením a toleranciou pri-

jímali v ich dome všetkých, ktorí prišli
za kňazom. Za poskytnutý byt neprijali žiadnu odplatu. Farský úrad a byt
kňaza bol v ich dome od 01. 07. 1991
do 13. 12. 1992, kedy bola vysvätená

novopostavená budova fary otcom biskupom Rudolfom Balážom, banskobystrickým biskupom.
JUDr. Magdaléna Gogorová

Naša farnosť Čereňany 25 ročná.
A čo je mladosť?25rokov...tak sme sa učili na slovenčine. A čo je farnosť?25rokov...
Je práve 25rokov od založenia našej
farnosti-Čereňany. Dekrétom otca biskupa Mons. Rudolfa Baláža, diecézneho banskobystrického biskupa zo dňa
1.7.1991 sa stala filiálna obec, ktorú
donedávna spravovali kňazi z Oslian,
samostatná farnosť. Chcel by som sa
zamyslieť nad týmto slovom.
Koľkokrát ste už počuli to skeptické:
„A načo by som mal chodiť do kostola?“ A potom rozličné viac-menej
ospravedlňujúce výhovorky. Podobne máme možnosť vnímať aj druhý
jav plný pochybností o zmysle Cirkvi („načo Cirkev?“) či dokonca jej odsúdenie („preč s Cirkvou!“). Všetci
dnes pociťujeme túto krízu vo vzťahu
k Cirkvi na spoločenskej úrovni. Prečo? Ak ide o neveriacich, je takáto reakcia skoro pochopiteľná: nie sú veriaci, preto je Cirkev pre nich len „nejaká“ (často zbytočná) organizácia. Prekvapujúce sú podobné výroky tých,
ktorí sa zároveň definujú ako veriaci.
Čo je príčinou takýchto a podobných
postojov zo strany veriacich? V mnohých prípadoch je to dôsledok osobnej krízy vo vzťahu k miestnej cirkvi
(miestna cirkev to je biskupstvo a farnosť). A ak by sme mali túto krízu pomenovať aj stratou identity vo vzťahu
k miestnej cirkvi.

náhoda. Dokument o posviacke kostola (dekrét Dedicationis Ecclesiae) hovorí o kostole ako o „osobitnom obraze cirkvi“. Kostol (cirkev) je teda
znakom, obrazom Cirkvi; aj miestnej
cirkvi-farnosti. Hovoriť o farnosti by
sa dalo teda aj tak, že by sme nechali
prehovoriť už len tento obraz farnosti: kostol.
Kostol je miesto:
•
stretania spoločenstva
veriacich
•
počúvania Božieho slova a jeho
vysvetľovania
•
Eucharistie 			
(obety a jej uchovávania)
•
charitatívnej lásky
(materiálne a peňažné zbierky
na rozličné charitatívne ciele).
Kedysi bol kostol aj 		
nedotknuteľným miestom azylu.
Toľko úloha samej stavby kostola. Náš
kostol zasvätený Sv. Márie Magdalény podľa najnovších výskumov siaha
až do r.1240/loď kostola/.Naši veriaci predkovia, ktorí ho stavali a zasvätili tejto svätej, asi veľmi dobre vedeli prečo...
Význam farnosti definuje aj Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC 2179).
V prvej časti opakuje slová Cirkevného
práva (kánonické právo):

lárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho
vlastnému pastierovi (Kán. 515 - §
1). K týmto slovám dodáva: Je miestom, kde sa všetci veriaci môžu zhromažďovať na slávení nedeľnej Eucharistie. Farnosť uvádza kresťanský
ľud do riadneho liturgického života
a zhromažďuje ho na slávenie: vyučuje spásonosné Kristovo učenie, praktizuje Pánovu lásku v dobrých a bratských skutkoch.
Rozoberme si postupne význam jednotlivých charakteristík:
Spoločenstvo veriacich - hoci Pán Ježiš veľmi vyzdvihoval význam osobnej
modlitby (Mt 6,5 - 8), predsa nás naučil modliť sa Otče náš..., nie „Otče
môj“. Pre Pána Ježiša jeho učeník nie
je osamelý bežec na ceste k Otcovi, ale
patrí do rodiny ostatných učeníkov.
Veď sám povedal: „Kde sú dvaja alebo
traja v mojom mene, tam som ja medzi
nimi.“ (Mt 18, 20). Podobne hovorí aj
sv. Ján Zlatoústy: „Môžeš sa modliť aj
doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako
v kostole, kde sa schádza veľký počet otcov, kde sa jednomyseľne vysiela volanie
k Bohu ... tu je niečo navyše, totiž svornosť a jednomyseľnosť, puto lásky a modlitby kňazov“ (KKC 2179).

Mnohým z vás je známe, že slovom
kostol sa v niektorých jazykoch poLiturgický život - teda život modlitmenúva aj Cirkev (cerkev, kirche, Farnosť je určité spoločenstvo veria- by. „Moja farnosť“ a „môj kostol“ nie
church, chiesa, eglies, atď). Nie je to cich natrvalo ustanovené v partiku- je len miesto, kam sa idem pomodliť
ČERENIANSKE NOVINY 10/2016
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či zúčastniť na nejakej bohoslužbe ako
jednotlivec, je to spoločenstvo a rodina. Miesto, kde sa v prvom rade má
naplniť Kristova modlitba: aby všetci jedno boli. Je veľmi potrebné neustále si nielen teoreticky uvedomovať túto skutočnosť, ale ju aj prežívať.
Už len letmý pohľad na citáty zo Skutkov apoštolov (Sk 12,5; 12,12; 13,2;
14,23; 16,6; 16,25; 21,5) a najmä základný text (Sk 1,12) prezentujú Cirkev ako „spoločenstvo modliace sa
spoločne“.

vých učeníkov; jednoduchými slovami: všetci sme žiaci v Kristovej škole.
Potvrdzuje to aj text Skutkov apoštolov (2, 42), ktorý jasne hovorí, že jedným z poslaní cirkevného spoločenstva
je hlásanie Kristovho učenia a učenie
o ňom.

Praktizuje Pánovu lásku v dobrých a
bratských skutkoch - o tom, že farnosť by mala byť miestom praktickej
starostlivosti o bratov a sestry, netreba
zvlášť veľa hovoriť. Stačí si iba prečítať
texty Svätého písma (Sk 6,1.3; 1Kor
Zhromažďuje ho na slávenie - asi sa 16,1; 2Kor 16,1; Gal 2,10). Tento rozopýtate: na slávenie čoho? Nuž správne mer môže farnosť naplniť prácou jedby sme sa mali pýtať na oslavu koho? notlivcov, skupiniek či systematickou
Lebo vždy, keď sa zhromaždíme, by prácou, miesto zvlášť zriadením farnaším cieľom mala byť predovšetkým ských charít, ktoré v čase, keď sa život
oslava Boha za spásu (porov. 1Kor 11). farnosti nútene často obmedzoval len
Ak teda hovoríme o slávení sviatostí na liturgické slávenia, prakticky zanikli.
(krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, sviatosť pomazania chorých, Je teda úplne jasné, že farnosť je v prmanželstvo, kňazstvo), znamená to vom rade o osobnom prístupe k spopráve oslávenie Boha za spásu, kto- ločenstvu: teda, či chápem farnosť len
rou nás v nich obdarúva.
ako organizáciu zabezpečujúcu nejaký
duchovný servis, ale ju chápem ako roVyučuje spásonosné Kristovo uče- dinu, v ktorej mám aj ja svoje nezastunie - už len skutočnosť, že Novozá- piteľné miesto a svoje poslanie.
konné texty hovoria o Ježišových nasledovníkoch ako o žiakoch a učeníkoch, nám hovorí o dôležitom význame spoločenstva: spoločenstvo Kristo-

V našej farnosti od jej vzniku pôsobili:
•
•
•
•
•
•

Vdp. Mgr. Marián Holbay
30. 6. 1991 - 31. 5. 1994
Vdp. Jaroslav Kadlec
1. 6. 1994 – 30. 6. 1996
Vdp. Mgr. Miroslav Hlaváčik
1. 7. 1996 – 30. 6. 1999
Vdp. Mgr. Milan Graus
1. 7. 1999 – 30. 6. 2000
Vdp. Mgr. Ján Marcin
1. 7. 2000 – 30. 6. 2011
Vdp. Mgr. Jozef Poláček
od 1. 7. 2011-

Ako momentálne súčasný farár, duchovný otec farnosti Čereňany ,vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať kňazom, predchodcom. Každý tu zasial
nejaké semienko a preoral „brázdu“.
My sme sa snažili sadiť, ale iba Boh
dáva vzrast. Tiež mi dovoľte poďakovať všetkým tým, ktorí stáli pri zrode tejto farnosti. Osobitne by som
chcel poďakovať pánu starostovi Jánovi Mokrému, pani JUDr. Gogorovej, farskej rade a všetkým farníkom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vznik, chod v živote našej farnosti srdečné Pán Boh zaplať.
Jozef Poláček,
duchovný otec farnosti Čereňany

Kňazi farnosti Čereňany
Marián Holbay 		
1991 – 1994
Pochádza z Nového Mesta nad Váhom. Teológiu študoval tajne popri zamestnaní. Dňa 6. 1. 1991 bol vysvätený na kňaza. Pomerne krátko bol kaplánom vo Zvolene. Potom bol vymenovaný za správcu novovzniknutej farnosti Čereňany. Počas troch rokov sa
aktívne zapájal do výstavby fary a prác
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okolo kostola. Podporoval a rozdúchaval rôzne aktivity vo farnosti, hrával futbal s miništrantami, zúčastňoval
sa na zimných sánkovačkách s deťmi.
V tomto období sa vo filiálke Chalmová uskutočnilo dekanátne stretnutie mladých spojené s opekačkou prasiatka. Ochotne navštevoval chorých.
Povzbudzoval mládež, aby sa zúčastňovala na rôznych náboženských podujatiach. Pozýval do farnosti rôznych
ľudí, aby odovzdaním svojho nadšenia
ČERENIANSKE NOVINY 10/2016

pomohli rozbehnúť aktivity: mladých
skautov z Prievidze, mladých z Partizánskeho na rozbehnutie spevokolu
mladých, i vzdelancov prednášajúcich
odbornejšie témy. Podporoval Spoločenstvo svätej Márie Magdalény, taktiež činnost spevokolu dospelých, ktorý mal už v tom čase tradíciu.
Otec biskup Rudolf Baláž ho po troch
rokoch u nás vymenoval za farára ďaľšej mladej farnosti diecézy Martin-Sever. Od roku 2003 je farárom v Zemianskych Kostoľanoch.

Mgr. Jaroslav Kadlec
1994 – 1996

Pochádza taktiež z Považia z obce Pobedim. Po vysviacke v roku 1992 bol
kaplánom vo Zvolene. Rodinné prostredie, kde deťmi boli samí chlapci, ho vycvičilo k samostatnosti po
všetkých stránkach. Okrem starostlivosti o farnosť si často sám pral, varil
a relaxoval v záhrade pri práci. Vstával pravidelne o šiestej ráno, mal pevný režim. Hovorieval, že si na to zvykol v seminári. Veľa sa venoval športu.
Muži si iste pamätajú jeho angažovanosť vo futbale, kde jeho prítomnosť
krotila vášne. Počas leta sa konali dva
detské tábory v amfiteátri. Každý deň
bola stanovená nejaká duchovná téma,
na ktorú pán farár predniesol deťom
katechézu. Večer bola svätá omša. Po
ČERENIANSKE NOVINY 10/2016

dvoch rokoch mladého kňaza preložili do Brezna, neskôr pôsobil ako dekan
v Partizánskom, v Sebedraží, Nitrianskom Pravne, Banskej Bystrici. V súčasnosti je v obci Tŕnie.
V týchto rokoch „za Holbaya“ a „za
Kadleca“ bol asi najväčší rozkvet života farnosti. Bol to čas porevolučného
uvoľnenia, kedy za „chodenie do kostola“ už nehrozili žiadne sankcie, zároveň tu bolo nové nadšenie z vytvorenej
farnosti a mladí kňazi ochotní venovať
sa ľuďom. Stačilo vyhlásiť v kostole, že
sa bude konať to, či ono a ľudia, či už
dospelí, alebo mladšie ročníky, prišli
pomerne v hojnom počte.

Kpt. Mgr. Milan Graus,
susp., exkom.
1999 – 2000

Vysvätený bol v roku 1997. Po ročnom pôsobení v Čereňanoch bol preložený do Prochote. Keďže sa napriek
sviatostnému kňazstvu rozhodol pre
ženu a deti, bol suspendovaný. Neskôr
sa stal kňazom Cirkvi československej
husitskej, čím upadol do exkomunikácie. V súčasnosti pôsobí ako väzenský
pastor s hodnosťou kapitán v Ústave
na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová.

Ján Marcin 			
Mgr. Miroslav Hlaváčik 2000 – 2011
1996 – 1999

Pochádza z obce Slaská. Vysvätený bol
v roku 1993. Bol kaplánom v Martine
a v Novej Bani. Snažil sa nadviazať na
prácu predchodcov. V kostole nechal
inštalovať nové liturgické zariadenie.
Časť svojho pôsobenia u nás bol taktiež farským administrátorom farnosti
Oslany. V tom čase v Oslanoch stavali novú faru. Preložený bol do Hriňovej. Neskôr bol vymenovaný za dekana
v Žiari nad Hronom. V súčasnosti je
farárom v Hornej Vsi.

Pochádza z východného Slovenska
z obce Červenica. Študoval v Bratislave. Vysvätený bol v roku 1982 pre
Banskobystrickú diecézu. Jeho predchádzajúce pôsobiská boli Hriňová,
Sása, Veľké Pole, Rudno nad Hronom,
Jastrabá a Žarnovica. Pôsobil vo farnosti 11 rokov. Pán farár Marcin nebol
priveľmi komunikatívny. Často sa prechádzal v okolí fary a cintorína modliac sa ruženec. Rád sprevádzal pútnikov
na pútiach do Medžugorja. Tam zažil
dotyk Panny Márie, o ktorom hovoril ako o „kopnutí“. Odvtedy už počas sv. ruženca pred sv. ošmou sedával
vzadu v kostole, modlil sa a bol pripravený spovedať, ak niekto prišiel. Počas
tohoto obdobia bola postavená Oáza
pokoja – kaplnka pri hlavnej ceste so
5

sochou privezenou z Medžugorja. Aktuálne je farárom v Lazanoch pri Prievidzi.

Mgr. Jozef Poláček
2011 – súčasnosť

ter, Lovča, Lazany a ďalších v Bratislavsko-Trnavskej arcidiecéze, sa otec
biskup rozhodol vymeniť farára v Čereňanoch a v Lazanoch. Tak sa z Lazian dostal pán farár Poláček k nám.
Má dobrácku povahu, je priateľský
k ľuďom. Občas sprevádza pútnikov
na pútiach do Svätej zeme a taktiež do
Medžugorja.

Náš súčasný pán farár pochádza z Turčianskych Teplíc. Bol vysvätený dňa
27. 7. 1996. Po kaplánčení vo Zvole- Pripravila: Monika Školnová
ne, spravovaní farností Turšiansky Pe-

Pred výstavbou fary

August 1990
•
príprava pozemku pre stavbu
•
rekultivačné práce
(odstránenie kríkov a stromov)
(chronologický postup vybavovania a vykonávania prác na stavbe fary)
•
dovoz plechového skladu
na materiál
Začiatok mája 1990 - vznik myšlien- fary a prísľub na zriadenie samostatnej •
cenové vysporiadanie 		
ky samostatnej farnosti, prejednaná so farnosti
s bývalými vlastníkmi 		
správcom farnosti Oslany vdp. Rudolčasti pozemku
31.05.1990 – žiadosť C.V. o pridele- •
fom Olišom
doplatenie do ľudovej ceny
nie pozemku za účelom stavby fary na
22.05.1990 – osobná návšteva biskup- MNV Čereňany
15.08.1990
ského úradu v B. Bystrici
•
zameranie pozemku, 		
19.06.1990 – schválenie R-MNV Čejednali:
geologická sondáž
biskup mons. R. Baláž - biskupský reňany pridelenie pozemku na stavbu •
posudok pôdy pod stavbu
fary
úrad
•
zameranie stavby
vdp. R. Oliš - FÚ Oslany
•
vytýčenie
Peter Mikula - za veriacich obce Če- 25.06.1990 – žiadosť o vykonanie
kúpno-predajnej zmluvy pozemku pre September 1990
reňany
faru medzi FÚ Oslany a MNV Čere- •
rozobratie starej pajty
25.05.1990 – na odporučenie otca ňany
na pozemku
biskupa mons. Baláža začal sa zakladať
26.06.1990 – kúpno-predajná zmlu- 15.09.1990
cirkevný výbor.
Bol založený 25-členný C.V. z veria- va prevedená medzi MNV Čereňany •
bagrovanie stavebnej jamy
cich obce, vzhľadom na vzdelanie, od- a FÚ Oslany (JUDr. Gogorová)
pod suterén
bornosť a ochotu angažovať sa pri stav•
ručné dočistenie, drenáž
be fary (remeselníci, administratív- 27.06.1990 – žiadosť výnimky od mistavby, betónovanie
no-ekonomicky vzdelaní a praktizujú- nisterstva financií v Bratislave na legazákladných pätiek
lizáciu pozemku pre účel stavby fary – •
ci občania)
kopanie strojom
potrebné pri registrácii kúpno-predaj+ ručne žumpy
27.05.1990 – na odporučenie otca nej zmluvy u notára v Prievidzi
•
dovoz stav. materiálu
biskupa zaslaná osobne písomná žia(tvárnice, cement)
dosť o zriadenie samostatnej farnosti Júl 1990 - žiadosť vybavená v Bratislana biskupský úrad za správcu farnosti ve osobne (JUDr. Gogorová, P. Miku- Október 1990
la)
Oslany a cirkevný výbor Čereňany
•
betonárske práce na základoch
•
kantovka, izolácie pre suterén
30.05.1990 – písomná odpoveď z bis- 27.07.1990 – registrácia kúpno-pre- •
ťahanie múrov v suteréne
kup. úradu s odobrením pre činnosť dajnej zmluvy u št. notára
C.V. pre podnikanie ohľadom stavby
6
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November 1990
•
dokončenie múrov a hlavných
priečok suterénu
•
preklady, veniec
•
05.11. dovezený keram. strop

•
•

16.-22.11. položenie keram.
stropu
zhotovenie terasy nad angl.
dvorcom 			
(šalovanie a betónovanie)

19.11.1990 – udelené stavebné povolenie
JUDr. Magdaléna Gogorová

Výstavba fary v Čereňanoch
chronologicky

hrubé a tepelné kožovanie v povalách
začalo sa na hrubo kožovať podkrovie
perlitové omietky na povalách a v podFebruár 1992
kroví
čata OÚ- rozrábanie dební na zateple- začal sa na hrubo kožovať suterén
nie podkrovia a krovu
navážka stavebného materiálu do stav- Máj 1992
by
kožovanie suterénu, potery podláh
nákup stavebného a inštalačného ma- izolácie stropov v podkroví
teriálu
kožovanie 1. poschodia
dovezený materiál na kúrenie
Marec 1992
(pec + radiátory)
čata OÚ + brigádnici
veniec na žumpe + deka
murovanie dupľovaných zatepľovacích klampiarske práce na oknách
múrov v podkroví
ukončená elektricka inštalácia a kožovdovoz ďalších vojenských dební – ro- ka vo vnútri
zoberanie
príprava na montáž kúrenia
sekanie pod elektrickú inštaláciu
izolačné práce v kúpeľniach a balkóosadenie vodovodného potrubia
noch
šalovanie priečok žumpy
dokončené ústredné kúrenie
Január 1992
čata OÚ – sekanie pre vodoinštaláciu

Apríl 1992
dosekanie elektrickej inštalácie
prevedená elektricka inštalácia do stien sadrovaním
montáž odpadových potrubí v stavbe
osádzanie zárubní
ČERENIANSKE NOVINY 10/2016

10. 06. 1992 – začalo sa kožovať zvonku, stavba lešenia, špric, hrubý brizolit
17.06.1992 – rozobratie lešenia, očistenie okien po kožovaní
- zložený výťah
- prevedené keramické 			
obklady a vymurovaný krb v obývačke
Júl 1992
obkladanie stropov v podkroví dekoračným sololitom
potery podláh betónové
keramický obklad na balkónoch
vonkajší obklad sokla umelou kameninou + angl. dvorca
izolácia podláh pod parkety

August 1992
kopanie kanála na elektricku prípojku
fary a pre kostol
osádzanie vchodových drevených stien
Jún 1992
nátery ústredného kúrenia – rúry + ra- líčenie stavby
dlažby keramické v stavbe
diátory
+ angl. dvorec
izolácia potrubia
náter vonkajšieho latovania: štíty, od- kompletizácia el. inštalácie
kvapy Luxolom spolu 4x
+ vypínače, svietidlá
7

čistenie a náter zárubní
September 1992
výroba studňových rúr
04.09.1992 – začala sa kopať studňa
– hĺbka 12,5 m
09.09.1992 – ukončenie výkopy
+ spúšťanie rúr
- čistiace práce na stavbe + líčenie
- nalepenie podlahovej krytiny PVC
(kuchyňa, chodby, schody)
- nalepenie parkiet a drevených kociek
(v izbách)
- náter parkiet a kociek 3x
- výkop a usadenie potrubia a elektroinštalácie od stavby ku studni
- betónovanie oporného múru záhrady od Žiškov
- betónová plocha pred garážou a uhlie
- obíjanie a zatepľovanie povaly
- rozoberanie ďalších dební pre povaly
Október 1992
dokončenie oporného múru
montáž svietidiel
montáž batérií a vodárenského sanitárneho materiálu
obíjanie povál, izolácia krovu
lakovanie dverí
ohradový múrik
montáž elektrickej pece ku kúreniu
montáž plynu (potrubie, sporák, bomby)
dovoz a montáž nábytku (p. Pažický)
zváranie prac. plošín v kotolni
terénne úpravy okolia stavby, zemné
práce

Partizánske
vdp. farár Holbay - za Farský úrad Čereňany
p. Hvizdoš - ObÚ ŽP Nováky
Ján Mokrý - starosta obce OcÚ Čereňany
Peter Mikula - farská rada Čereňany
November 1992
dovoz a montáž nábytku
terénne práce okolo stavby
dokončená maľovka
osadenie kovových a betónových stĺpikov ohrady
izolácia povaly
zhotovenie ohrady od Bullov a Slúkov
14.11.1992 – sťahovanie p. farára od
Škarbov
- dlažba vchod (schody + podesta)
- osadenie pletiva od Slúkov a Bullov
- rozhadzovanie hliny a úprava terénu
- zváranie ohradovej konštrukcie
+ náter
December 1992
osadenie deliacej drevenej steny (obývačka + jedáleň)
dokončenie a náter dverí v suteréne a
v podkroví, upratanie búdy a po dokončení ohrady urovnanie terénu
09.12.1992 – vysviacka fary za prítomnosti mons. R. Baláža, vdp. dekana Farkaša, kňazov z dekanátu, pozvaných bývalých kňazov pôsobiacich
v obci, bohoslovcov a širokej verejnosti

27.12.1992 – deň otvorených dverí,
občania mali možnosť prezrieť si zari08.10.1992 – úradná kolaudácia:
adenú faru – výsledok ich snaživej brivdp. dekan Farkaš- za Dekanský úrad gádnickej práce
8

ORGANIZÁCIA A VEDENIE PRÁC
PRI STAVBE FARY
MÁJ 1990 – NOVEMBER 1992
NAJAKTÍVNEJŠÍ – OBETAVÍ –
BEZPLATNÍ BRIGÁDNICI PRI
STAVBE FARY
MUŽI
Jozef Mešina (kostolník)
Pavel Mikula st.(+1995)
Valent Mikula (Močiarna)
Peter Žiško (Tichá)
Peter Žiško (Dolný Koniec)
Ján Kurinec (Školská)
Štefan Žiško (Močiarna)
Štefan Sluka (murár, Školská)
Jozef Žiško (studniar, Dlhá)
Ján Sluka (Tichá)
Ján Sluka (Domovina)
Pavel Košian st. (Školská)
Anton Rybár (murár, Prievidzská)
Adam Kováč (Prievidzská)
Alojz Švajlenka (Na Jamách)
Elemír Gogora (Na Jamách)
Štefan Štálnik (tesár +1993)
Ľudovít Brida (tesár, Dlhá)
Anton Pravda (Farská)
Alojz Košian (Pálenická)
Pavel Šuňal (Prievidzská)
Valent Šuňal (stolár, Prievidzská)
Ondrej Gogora (Ríbezlová)
Michal Povoda (Dlhá)
Jozef Lačný (Školská)
Jozef Švajlenka (Dlhá)
Oto Mlčúch (Školská)
Ján Mokrý st.(Kvetná)
Koloman Gogora (Žnatínska +1994)
ŽENY
Anna Lačná (varenie, Školská)
ČERENIANSKE NOVINY 10/2016

Oľga Holbayová (matka p. farára)
Helena Žufovská (Žnatínska)
Štefánia Valachovičová (Dlhá)
Gabriela Mlátková (kostolníčka)
Valéria Katerincová (Prievidzská)
Mária Prokschová (Jabloňová)
Alojzia Cifríková (Prievidzská)
Soňa Kobesová (Na Záhumní)

Niektoré staré ženy a vdovy si platili
chlapov na brigádu na fare za seba.
DETI A MLÁDEŽ
Milan Žiško ml.(Záhradná)
Miroslav Kováč (Prievidzská)
Ivan Kováč (Prievidzská)
Martin Žiško (Záhradná)
Ľuboš Gardlik (Jabloňová)

Ervin Sluka (Tichá)
Ľuboš Žiško (orgán, Jabloňová)
Miroslav Balaška (Krátka)
Monika Sluková-Debnárová (Prievidzská)
Vladimír Debnár (Prievidzská)
Zuzka Vážanová (Prievidzská)
JUDr. Magdaléna Gogorová

Opravy kostola sv. Márie Magdalény
v roku 1996
V prvých mesiacoch roka bola vybavená písomná agenda potrebná pre povoľovacie konanie opravy exteriéru
kostola. Pán farár Kadlec vybavil zapožičanie lešenia okolo celého kostola, za jeho vedenia sa lešenie postavilo, obili sa omietky z celého kostola
a veže. Kostol bol zvonku vystriekaný hasičskými striekačkami za účasti
20 hasičov. V tomto štádiu nastala výmena farára k 1.5.1996. Do farnosti bol ustanovený za farára d. p. Mgr.
Miroslav Hlaváčik, ktorý pochádza
z okresu Žiar nad Hronom zo Slaskej.
Po jeho príchode sa uskutočnili rokovania o uzavretí zmluvy o dielo na
dodávku sanačnej omietky v hodnote 220 tis. Sk s dodávateľom z Košíc.
Uskutočnilo sa rokovanie na dodávku
prác na celkovom omietnutí exteriéru
kostola. Bolo dodržané zloženie omietky doporučené odborníkmi pamiatkovej starostlivosti zo Štátnej spráČERENIANSKE NOVINY 10/2016

vy pamiatkovej starostlivosti, pracovis- berce, prerobené schody k hlavnému
oltáru. Bol vybudovaný pevný obetný
ko Bojnice.
stôl, ktorý bol obložený zlatým ónyKostol bol omietnutý spodnou aj vrch- xom rovnako ako bol obložený amnou omietkou, sokel sanačnou omiet- bón, purifikačný stolík a stojan na paškou. Bolo vybudované odvodnenie kálovú sviecu. Boli zakúpené a osadené
kostola z dolnej strany, odvzdušnenie 4 ks konsekračné kríže. Vonku bol pozákladov hadicou priemer 150 mm, stavený nový misijný kríž, vybudovaná
ktorá bola zvedená do zberných šachi- nová ohrádka okolo neho. K oltáru bol
et a do šachiet boli zvedené aj zvody postavený nový kríž.
rúr na dažďovú vodu. Vzduchotesne
utesnené zvody sú zároveň odvetracím Hodnota diela na exteriéri a interiékomínom.
ri predstavuje 1 600 000,- Sk. Dielo
mohlo byť vybudované vďaka finanBolo vybudované odvodnenie 12 ša- čnej pomoci farníkov, ktorá vytvorichiet do Žarnovského potoka. Veža la základ pre financovanie a finančná
bola orínovaná, žľaby boli uchyte- hodnota činila 300 000,- Sk, ale nené na veži. Boli prerobené bleskozvo- bola by stačila na vykonanie potrebdy, bola vykonaná rekonštrukcia ozvu- ných prác. Zvyšok darovali sponzočenia kostola a prešlo sa na diaľko- ri SE, a. s. ENO Zemianske Kostoľavý systém (mikrofóny bez káblov). Vo ny, NCHZ Nováky, Porobetón Zemisvätyni bola položená talianska dlažba anske Kostoľany, Uniprastav, s.r.o. Čev rozsahu 90 m2, boli vymenené ko- reňany, Xandra, s.r.o. Čereňany, Šport9

stav, a.s. Prievidza, ONYX, a.s. Levice,
Urbárske pozemkové spoločenstvo č. 1
Čereňany, Urbárske pozemkové spoločenstvo Fančová, Drevovýroba Kollár
Čereňany. Obnos týchto financií vybavovali a získavali správca farnosti d. p.
Miroslav Hlaváčik a starosta obce Ján
Mokrý, ktorý spomína, že v skutočnosti nedostali ani jednu Sk, ale tieto
firmy nám preplácali faktúry za materiál a stavebné práce.

Obnovený kostol bol spolu s novým
bohoslužobným zariadením konsekrovaný pri slávnostnej sv. omši biskupom
banskobystrickej diecézy mons. Rudolfom Balážom. Slávnostnej konsekrácie sa zúčastnili všetci kňazi, ktorí
pôsobili vo farnosti Čereňany od jej
ustanovenia v roku 1991 a tiež d. p.
Jozef Nociar, ktorý pôsobil v Čereňanoch ako vo filiálke pred ustanovením
farnosti. Prítomný bol aj diakon Juraj

Kopanický, študent teológie v seminári v Badíne pochádzajúci z Oslian. Po
slávnostnej sv. omši sa konalo stretnutie sponzorov a niektorých občanov
obce s biskupom mons. Rudolfom Balážom a kňazmi prítomnými na konsekrácii.
V závere roka 1996 začali prípravy na
sviatosť birmovania v roku 1997, ktorá sa aj konala.
JUDr. Magdaléna Gogorová

Úprava koryta potoka
Pozdĺž amfiteátra kde v niektorých miestach ktoré sa dlho nepoužívali popadali stromy do koryta potoka, podmylo a odplavilo cca 25 metrov dĺžky a 2,5 metra šírky brehu. Preto spadla do
potoka aj ohrada. A naviac popadali aj staré hnilé stromy čo tiež
ničilo ohradu a pristavovalo prietok vody. Po obhliadke tejto lokality s majiteľom toku a priľahlých pozemkov Povodím rieky
Nitry sme pripravovali zriadenie nápravy a opravy týchto časti
potoka. V týchto dňoch práve prebieha oprava koryta Povodím
rieky Nitra s Topoľčian .Po ukončení prác necháme stavbu do
jarných mesiacov uľahnúť a v budúcom roku vybudujeme chýbajúcu ohradu. Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu po-
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vodia rieky Nitra a Topoľčian ako aj z Piešťan že v týchto časoch
našli financie a čas nakoľko odstraňujú škody po povodniach
a slovo ktoré sme si dali vlani v decembri že do roka to upravia aj chlapsky dodržali. V zimných mesiacoch ešte odstránia
tri stromy ktoré sú nahnuté a ohrozujú aj elektrické vedenie
a budeme môcť povedať, že sa nám podaril kus užitočnej práce
v prospech obce a jej občanov.
Ján Mokrý
starosta obce Čereňany
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22 rokov poľovného združenia
Čereňany
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Vybudovanie chodníka
Chodník medzi ulicami Potočná a Farská bol donedávna iba ako ich núdzové prepojenie a čoraz viac občanov našich, alebo návštevníkov ho využívalo
na skrátenie cesty na cintorín, do kostola, alebo na futbalový štadión. Chodník vedie popri Čerenianskom potoku
a v stave v akom bol sa stával hlavne
v nepriaznivom počasí nebezpečným
pre chodcov. Vzhľadom na jeho čoraz častejšie využívanie som ho chcel
zrekonštruovať z materiálu, ktorý sme
v prevažnej väčšine mali na sklade.

to chodník. Taktiež sme na „Pastierni“
– parkovisko pod kostolom pripravili
4 konštrukcie na vybudovanie altánkov, ktoré sa budú používať pri sv.
omši na „Chladky“. Nakoľko občianky, ktoré sa o prípravu tejto slávnostnej sv. omše starajú starnú, nemá kto
v tejto tradícii pomaly pokračovať.
Snažíme sa im pomôcť a v spolupráci so správcom farnosti do budúcoročných slávností vybudujeme 4 altánky
vhodné na tento sviatok.

Ešte v zimných mesiacoch pozvárame
Na zábradlie sme použili staré rozhla- zábradlie z materiálu z rozhlasových
sové stĺpy ktoré boli spílené v obci na- stĺpov aby sme na budúcu jar konštakoľko už neslúžili účelu, na ktorý boli tovali, že sme vyriešili ďalší problémobudované. Po osadení týchto stĺpov vý úsek skrášlením a skultúrnením tak,
sme spevnili oporný múrik prefabri- ako sa na peknú rozvíjajúcu obec patrí.
kátmi BT a osadili sme odtokové vpuste. Do vzniknutého priestoru sme na- Ján Mokrý,
hrnuli výkopovú zeminu vykopanú starosta obce Čereňany
z okolia školy a premiešali sme ju štrkom. Tým sa chodník pripravil na položenie dlažby.
Po úprave vibračnou doskou tento
chodník spevnel a v budúcom roku
naň položíme zámkovú dlažbu. Máme
pripravené 2 stĺpy na verejné osvetlenie a taktiež osadíme BT z druhej strany, aby nepadala hlina na ten-

Informácia o stave projektu kanalizácie ku dňu 29.9.2016.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na hlavné aktivi- vyhodnotení bude zrealizovaná elektronická aukcia, na záty projektu (stavebné práce, technický dozor).
klade ktorej bude určená víťazná ponuka. Po ukončení aukcie bude dokumentácia k VO poskytnutá riadiacemu orgáObstarávanie stavebných prác – nadlimitná zákazka – už- nu (SAŽP) na jej kontrolu. V prípade pozitívneho výsledšia súťaž – prebieha v súlade s platnou legislatívou a pred- ku kontroly bude s víťazným uchádzačom podpísaná zmlupismi a nariadeniami vydanými riadiacim orgánom pre re- va o dielo.
alizáciu projektov financovaných z Kohéznych fondov EU.
Po posúdení podmienok stanovených v § 26 – 28 záko- Obstarávanie TDS nadlimitná zákazka – verejná súťaž –
na o verejnom obstarávaní č. 25/2006, bol po použití zve- v súčasnosti končí proces vyhodnocovania predložených
rejnených eliminačných kritérií počet uchádzačov stanove- ponúk, po jej ukončení bude dokumentácia VO zaslaná
ných na 10. Vybraných 10 uchádzačov bolo vyzvaných na SAŽP na kontrolu.
podanie ponúk, ktoré sa v súčasnej dobe vyhodnocujú. Po
16
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Predpoklad ukončenia verejného obstarávania vo vzťahu ných prác. S harmonogramom budú oboznámení aj starosk predpokladanému zahájeniu stavebných prác:
tovia dotknutých obcí.
Obstarávanie hlavných aktivít spolu s kontrolou VO na riadiacom orgáne by reálne mohlo prebehnúť do konca roku
2016. Vzhľadom na náročnosť a rozsah stavby predpokladáme začatie realizácie stavebných prác v mesiacoch *0304/2017. Po podpise zmluvy o dielo, musí víťazný uchádzač predložiť harmonogram výstavby, v ktorom musia byť
uvedené reálne termíny realizácie po zohľadnení všetkých
determinantov súvisiacich so skutočnou realizáciou staveb-

*Vyššie uvedený termín začatia stavebných prác nepredpokladá uplatnenie revíznych postupov v rámci procesov VO.
Ing. Stanislava Fabianová
projektový manažér
Investičný odbor
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
obce Čereňany na obdobie 2016 - 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Čereňany v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením obecného zastupiteľstva obce Čereňany č. 50/2016 zo dňa 28. 07. 2016 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Čereňany na obdobie 2016 -2022 na deň 12. 09. 2016, ako aj postup voľby hlavného kontrolóra, požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra ako aj náležitosti prihlášky do voľby
hlavného kontrolóra obce Čereňany.

ho kontrolóra obce Čereňany ako aj požiadavky na výkon
funkcie hlavného kontrolóra obce Čereňany.

Zloženie komisie na voľbu hlavného kontrolóra poslanci
schválili v počte 9 členov, ktorí majú za úlohu preskúmať
náležitosti prihlášky do volieb hlavného kontrolóra obce Čereňany. Samotná voľba hlavného kontrolóra obce prebehla
na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12. 9. 2016. Deväťčlenná komisia posúdila dve prihlášky a v tajnom hlasovaní bola za hlavnú kontrolórku obce Čereňany zvolená Ing.
Prítomným poslancom bol predložený postup voľby hlavné- Darina Vincúrová.

JÚL - SEPTEMBER 2016
Narodení:

Zomrelí:

Jubilanti:

Pavel Plachý

Ferdinand Žiško

Ella Švecová

Herman Škarba

Štefánia Chrenová

Jozef Obžera

Eleonóra Barnáková

Alžbeta Gregorová

Peter Mihálik

Dušan Hvojník

Anna Bartová

Helena Pečeňová

Oskar Lackovič

Štefan Pavkeje

Iveta Košianová

Štefan Gilan

Miroslav Mikula

Margita Mikulová

Stanislav Vrtiel

Helena Bartošová

Vladimír Foltán

Margita Iliašová

Janka Koperová

Marián Toma

Ľuba Mališková

Ján Mokrý

Manželstvo uzavreli:
Miroslav Petrus – Martina Volfová
Martin Zvrškovec – Dominika Guzmická
Martin Mešina – Anna Veselovská

Alena Mlátková

Michal Švajlenka – Silvia Šestáková
Tomáš Brida – Mgr. Veronika Boboková
Peter Košian – Monika Korecová

Michal Zimerman
Koloman Žiško
Alojzia Zimmermannová
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Rekonštrukcia

ŠKOLY
Malotriedky na vidieku mali vždy svoje čaro a osobitnú atmosféru. Vyšli
z nich renomovaní spisovatelia a národní buditelia. V obci Čereňany má
budova malotriednej školy úctyhodný vek- viac ako 100 rokov a moderná
doba ju predbehla. Obec našla v minulosti spoločnú reč s majiteľom schátraného objektu- cirkvou - a budova prešla za symbolické euro pod samosprávu. S podporou štátu a príspevku obecných financií sme objekt revitalizovali a
vdýchli mu nový život.
Rekonštrukcia prebehla vo viacerých
etapách a v tomto roku prebehli dve
z nich. V prvej tohtoročnej etape – ešte
v zimných mesiacoch – bola k jednému z krídel školy pristavená spojovacia chodba so zastrešením a veľkou plochou sklenených výplní. Táto prístavba zabezpečila na jednej strane zväčšenie obytnej plochy školy, na strane druhej vyriešila prechod detí do sociálnych

zariadení. Ten bol v minulosti riešený
cez nádvorie školy, čo hlavne v zimných
mesiacoch spôsobovalo starosti o zdravie detí, preto že boli nútené sa prezúvať a obliekať.
V druhej tohtoročnej etape – cez letné
prázdniny – bolo vyriešené zavlhnutie
vnútorných priečok budovy školy. Staré pôvodné omietky boli odstránené vo
všetkých priestoroch školy a nahradené
novými, modernými sanačnými omietkami. Počas týchto prác bola zavedená
do niektorých miestností nová kabeláž
na elektrické a dátové vedenie. Z vonkajšej strany budovy bol vykopaný odvodňovací žľab, ktorý sťahuje zemnú
vlhkosť. Celá budova školy bola nanovo
vymaľovaná a na starej pôvodnej chodbe bola položená nová dlažba.
Všetku túto námahu ocenili najmä deti,
ktoré sa po prázdninách vrátili do vynovenej školy a krásneho nového prostredia.

Začali sme školský rok alebo…

pán starosta to tušil
Veru tak, pán starosta to musel tušiť, keď sa v decembri 2015
začala prvá časť rozsiahlej prestavby školy. Tušil, že 5. septembra 2016 bude pršať. Tušil, že po dlhých rokoch, keď otvorenie školského roka bývalo výlučne vonku pred školou, sa
bude musieť uskutočniť niekde vo vnútri. Preto nám vyrástla chodba, v ktorej podobné akcie budeme môcť robiť za kaž18

dého počasia.
Počas letných prázdnin sa vnútro školy zmenilo na jedno
veľké stavenisko. V priebehu dvoch mesiacov triedy a chodby od základu zmenili svoj vzhľad. Rekonštrukciou prešli steny, podlahy. Triedy sa tým pádom zmenili doslova na nepoznanie. Staré gumolity nahradila dlažba a plávajúca podlaČERENIANSKE NOVINY 10/2016

ha, parkety prešli úplnou obnovou a vyzerajú ako nové. Steny dostali nové nátery.
Keď stavbári odišli, bolo treba dať všetko do „pôvodného“
stavu. Preto prišli všetci zamestnanci, ale aj niekoľko dobrých
ľudí, ktorí za niekoľko dní urobili doslova nemožné, pretože pri pohľade na to množstvo vecí, ktoré sú v škole potrebné, sme ani neverili, že to všetko stihneme poupratovať. Nakoniec sme to všetko úspešne zvládli. Nikto nehľadel na to, či
je alebo nie je sviatok, každý myslel na to, aby žiaci prišli do
krásnej, vynovenej školy.
Nakoniec sme to všetko úspešne stihli a … mohlo teda
5. septembra pršať.
Ráno postupne prichádzali žiaci aj s rodičmi do školy. Slávnostné otvorenie školského roka sa po dlhých, dlhých rokoch
nekonalo pred školou, ale na novej chodbe. Všetkých prítomných privítal riaditeľ školy, prihovoril sa starosta obce.
Potom sme privítali jedenásť prváčikov, ktorí sa následne pobrali do svojej triedy, kde si našli učebnice a zošity, ktoré ich

po celý školský rok
budú sprevádzať,
z ktorých sa budú
učiť.
Nakoniec prvákov s rodičmi, triednou učiteľkou
a riaditeľom školy privítal starosta obce v obradnej
miestnosti obecného úradu, kde po
príhovore dostali
svoju prvú školskú
knihu, rodičia sa
podpísali do obecnej kroniky. Tým sa slávnostný deň pre nových žiakov našej
školy skončil. Na ďalší deň už začala tvrdá práca.

Výcvik členov dobrovoľných
hasičských zborov obce (DHZO)

Zásahová činnosť hasičských jednotiek
v Slovenskej republike (SR) spočíva nielen v zdolávaní požiarov, ale aj vo vykonávaní iných zásahov na záchranu života a zdravia osôb, majetku i životného prostredia.
S podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky (DPO
SR) v zmysle zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi a na základe zaradenia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek SR sa vykonáva zdokonaľovacia príprava pre členov DHZO
ČERENIANSKE NOVINY 10/2016

zaradených do kategórie „A“. Cieľom
výcviku je prehĺbiť a doplniť vedomosti,
zručnosti a schopnosti členov. V zmysle
plánu na výcvikový rok 2016 sa prípravy vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť
zúčastnili zástupcovia šiestich zborov
okresu Prievidza. V termíne 16. – 17.
septembra výcvik absolvovali šesťčlenné družstvá zo zborov Čereňany, Lehota pod Vtáčnikom, Valaská Belá, Nitrianske Rudno, Nedožery-Brezany a Nitrianske Pravno.
Naše zásahové družstvo tvorili Anton
Mlátko, Milan Žiško, Michal Kacina,
Ľudovít Kováč, Michal Števica a Ján
Hanus. Materiálno-technické zabezpečenie družstva pozostávalo z cisternovej
automobilovej striekačky CAS 8 Iveco
Daily a predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
pre každého člena družstva: pracovnej
rovnošaty, zásahového odevu, obuvi,
kukly, prilby a rukavíc, autonómneho
dýchacieho prístroja (ADP), vysielačky
a svietidla na prilbu. Výcvik prebiehal
na jednotlivých trenažéroch výcvikového centra od 8:00 do 17:00 hodiny.

Prvý deň výcviku po absolvovaní základného školenia BOZP nasledoval zásah v horiacej dvojpodlažnej budove.
Prienik do budovy a vyprosťovanie osôb
zo zadymeného priestoru budovy za pomoci ADP bol možný len cez kanalizačnú šachtu a betónové rúry priemeru
1 m v dĺžke cca 8 m. Ďalšou disciplínou výcviku bolo hasenie havarovaných
osobných áut a autobusu, vyprosťovanie
a vystrihovanie osôb z nich, poskytnutie
prvej pomoci a preprava do miesta záchrany podľa závažnosti zranenia.
Náplňou druhého dňa výcviku bolo
hasenie päťpodlažnej budovy, odvetranie schodišťa, vyhľadávanie osôb ter-
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mokamerou a vyprosťovanie cez schodištia zo zadymeného priestoru za použitia ADP. V popoludňajších hodinách
sa nacvičoval zásah na horiacu polozbúranú budovu po výbuchu plynovej kotolne, doprava a dopĺňanie vody do áut
z väčšej vzdialenosti, hasenie budovy
a záchrana osôb, pri ktorej zasahujúci

členovia opäť používali ADP. Po praktickej činnosti boli premietnuté zásahy
HaZZ pri požiaroch a povodniach. Po
ukončení prípravy nasledovalo vyhodnotenie výcviku inštruktormi aj zúčastnenými členmi zásahových družstiev.
Výcvik splnil svoje poslanie, prispel
k získaniu teoretických aj praktických

vedomostí a všetci účastníci ho hodnotili pozitívne. Prínosom pre budúcnosť
zborov by bola možnosť častejšieho
opakovania výcvikov aj pre ďalších,
zvlášť mladších členov DHZO.
Ján Hanus

Beh SNP Zemianske Kostoľany
8. ročník
September je tradične mesiacom, kedy
sa v Zemianskych Kostoľanoch koná
pre žiakov škôl Beh SNP, ktorým si pripomíname udalosti počas tohto obdobia. V tomto školskom roku sa konal už
jeho 8. ročník. Aj tento školský rok sme
prijali pozvanie a behu sme sa zúčastnili.
Podujatie sa koná v Zemianskych Kostoľanoch, kde súťažia deti, žiaci, ale aj
dospelí v rôznych kategóriách. Deti materskej školy bežia 50 m, prváci spolu
s druhákmi 100 m a tretiaci spolu so
štvrtákmi bežia 200 m. Potom už bežia starší žiaci, ktorých čaká okruh dlhý

1100 m. Tí najstarší ho bežia dvakrát, tí
mladší raz. Potom sú tu ešte kategórie
pre vojakov a seniorov.
Podujatie už niekoľko rokov moderuje
moderátor rádia Beta Pavol Ziaťko. Takisto ho navštívi známy športovec. Napríklad minulý rok to bol ultramaratónec Štefan Karak.
A ako sa darilo našim? Školu reprezentovalo dvanásť žiakov zo všetkých štyroch ročníkov. V behu na 100 m to
boli: Tobias Mlátko, Radoslav Žiško,
Roman Kolka a Adrián Masár. V behu
na 200 m súťažili: Matej Hanzel, Jakub
Hanus, Martin Štálnik, Sebastián Mlát-

ko Jakub Sitek, Matej Sitek a dve dievčatá - Laura Košianová a Lenka Hudecová. Konkurencia z roka na rok rastie, no naše deti sa nestratili. Najlepšie
zo všetkých obstáli bratia Sitekovci, keď
Jakub Sitek skončil v celkovom poradí
na druhom mieste a Matej Sitek sa stal
celkovým víťazom kategórie chlapcov
3. a 4. ročníka. Obom chlapcom patrí
veľká gratulácia, no pochvalu si zaslúžia všetci, ktorí sa tohto behu zúčastnili.
Oficiálne umiestnenia ostatných zatiaľ nepoznáme, no keď sa ich dozvieme,
určite o nich budeme informovať.
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