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PRÍHOVOR
STAROSTU OBCE
Váženíspoluobčania,
nachádzame sa na konci ďalšieho štvorročného
volebného obdobia. Býva dobrým zvykom
zhodnotiť tieto obdobia a urobiť odpočet práce,
ktoré naša obecná samospráva urobila resp.
neurobila. Na konci tohto súčasného obdobia
chcemúprimne poďakovať všetkým poslancom
obecného zastupiteľstva, všetkým
pracovníkom Obecného úradu za vykonanú
prácu v prospech našej obce a za dosiahnuté
výsledky.
V komunálnych voľbách 15. novembra 2014
som dostal dôveru od občanov našej obce a po
piatykrát som bol zvolený za starostu obce. Za
seba môžem s istotou povedať, že to bolo jedno
z najťažších volebných období, ktoré som
doteraz zažil. Nie je to len kvôli pokračujúcej
štátnej byrokracii, ale hlavne v nastavených
kritériách riadiacich orgánov pri čerpaní
eurofondov. Som veľmi sklamaný, ale o tom sa
chcem zmieniť v ďalších riadkoch tohto
spravodaja.
Stále viac úsilia a námahy je potrebné
vynakladať na presadenie správnych
rozhodnutí, na hľadanie kompromisov medzi
požiadavkami občanov a finančnými
možnosťami obce. Veľa energie si vyžaduje
zabezpečenie ekonomickej stability,
bezproblémového chodu obce a jej rozvoja. Nič
z toho nie je jednoduché a všetko sú to náročné
veci. Ale aj napriek tomu sme našu obec
rozvíjali a posúvali dopredu. A to v súlade
s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce na roky 2015-2020 schválenom
16.12.2015, ďalej to bol Plán investičných akcií
pre roky 2015-2018 a v neposlednom rade Plán
hlavných úloh, ale aj plánované kultúrnospoločenské a športové podujatia, ktoré sa
počas štyroch rokov zabezpečovali a zároveň

týmto spôsobom zviditeľňovali našu obec. A je
tu ešte jeden dôležitý dokument a to územný
plán, ktorý usmerňuje celkovú výstavbu v obci,
ktorý ale bude treba doplniť alebo schváliť
nový, pretože potrebujeme, aby sa obec
rozvíjala aj naďalej. Spomínané dokumenty nie
sú dogmou a v priebehu štyroch rokov boli
dopĺňané a upravované tak, ako si to vyžadovali
novésituácieapripomienkyobčanov.
V doterajšíchrokoch obec zaznamenávalaveľký
rozvoj hlavne v stavebníctve a to vo výstavbe
rodinných domov, ale aj vo výstavbe
nájomných obecných bytov. A v tomto trende je
potrebné pokračovať.Každým rokom pribúdajú
novopostavené rodinné domy a obec vytvára aj
naďalej podmienky pre ich výstavbu.
V dôsledku toho v obci pribúdajú noví
obyvatelia, za posledné desaťročie stúpol počet
obyvateľov o 300, čím sa zvýšila ekonomická
sila obce, hlavne v podielových daniach
od štátu. Poďme sa teda teraz pozrieť a oživiť si
pamäť,čosav našej obci podstatnéhoudialo od
roku2015.
ROK 2015 – v jarných mesiacochsme získali od
Slovenskej správy ciest výfrezky, ktoré sme
následne použili na miestne komunikácie.
Dostali sme aj dotáciu od Štátnych lesov
vo v ýške 10 000 Eur ako náhradu
za poškodzovanie našich komunikácií.
Finančné prostriedky sa použili na opravu
lesných ciest do chatovej oblasti Uhlište,
lyžiarsky vlek a tiež na naše miestne
komunikácie a pomohli sme aj mnohým
občanom. Samozrejme každým rokom sa
spomínané komunikácie museli viackrát
opätovne opravovať, hlavne po výdatných
dažďoch. Obecným budovám a obecnému
majetku venujeme pozornosť a preto sme
vymaľovali interiér Domu smútku, ktorý je
dôstojným miestom posledných rozlúčok
s našimi občanmi. Na futbalovom ihrisku bol
svojpomocne vybudovaný polievací systém
na trávnik, finančné prostriedky vo výške 5000
Eur sme získali z Úradu vlády SR. V havarijnom
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stave bolo zatekanie do spoločných WC na
športovej tribúne, ktoré sme tiež opravili. Boli
vymenené poškodené vchodové dvere,
sponzorsky sa doplnili hracie komponenty a od
Nadácie JOJ sme dostali dresy pre žiakov.
V spomínanom roku bola uskutočnená
rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice, ktorá
bola tiež v havarijnom stave a týmto bolo
odstránené zatekanie. V starej škole, ktorá je
určená pre spoločenské organizácie, sa
vymenili staré nefunkčné gamaty a osadili sa 2
ks dverí. Do kultúrneho domu bolo zakúpených
120 nových stoličiek a kancelárske skrine pre
archiváciu. No a na lyžiarsky vlek bol zakúpený
staršíratrakvhodnote45000Eur.
ROK 2016 – začnem požiarnou zbrojnicou,
ktorú si začali rekonštruovať sami členovia
hasičského zboru. Urobili výmenu okien,
omietky, elektroinštaláciu a pustili sa aj do
obnovy ústredného kúrenia. Našim hasičom
bolapridelenádotácianačinnosťvovýške2000
Eur. Našim chlapcom pribudlo do výbavy
moderné hasičské auto Iveco, ktoré prišiel
osobne odovzdať minister vnútra. Ukončili sme
rekonštrukciu miestneho rozhlasu, II. etapu, na
ktorú sme získali dotáciu od ministerstva
financií vo výške 8000 Eur. Týmto spôsobom
sme zabezpečili, že celá obec funguje na
bezdrôtový moderný rozhlas. Z celej obce sa
budú môcť demontovať nie príliš pohľadné
stĺpiky, na ktorých sú zavesené ešte iné káble.V
tomto spomínanom roku sa dali opraviť aj
veľkoobjemové kontajnery a o rok neskôr sme
spustili do prevádzky zberný dvor, ktorý sme
zhotovili svojpomocne a tiež ho oplotili. Ani na
lyžiarskom vleku nespíme a na ľavej strane
svahu sme spustili do prevádzky malý lyžiarsky
vlek, kde sa môžu deti učiť lyžovať a tento vlek
siaha až po šovceje roveň. Spojazdnili sme aj
nové sociálne zariadenia a takto sme
zmodernizovali toto veľmi navštevované
stredisko. V 22. b.j. sme zrekonštruovali
spoločné kotolne a týmto spôsobom sme
zaznamenali výrazné zníženie odberu plynu
(pokračovanie na strane 2)
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a tým aj úsporu peňazí občanov bývajúcich v
tejto bytovke. Podarilo sa nám vykúpiť
pozemky vedľa miestneho cintorína za viac ako
30 000 Eur a takto sme vyriešili pochovávanie
našichzosnulých. Pozemkyvhodnote5000Eur
sme odkúpili od obce Sebedražie pod budovou
športovej tribúny,ktorébolivichvlastníctve.
ROK 2017 – tento rok môžeme kľudne nazvať
rokom prelomovým, pretože v našej obci sa
začali stavať veľké stavby, čo sa týka
investovaných financií. Hneď z jari sme oplotili
zberný dvor a to svojpomocne s pracovníkmi
Obecného úradu. Občania počas otváracích
hodín môžu do dvora priniesť železo, drevo,
stavebnúsutinuatiežveľkoobjemovýodpad.
Dostali sme do daru síce staršie ale špeciálne
vozidlo Praga V-3S ako stvorené na prípadné
požiare v lesnom prostredí a v ťažko
dostupných miestach. Bolbysomrád, keby sme
ich potrebovali do ostrých zásahov čo
najmenej. Naši hasiči v tomto roku dostali
ďalšiu dotáciu vo výške 3000 Eur na
dovybavenie technických záležitostí. Ďalšiu
dotáciu účelovo viazanú sme dostali na
športovú tribúnu z Úradu vlády SR vo výške 10
000 Eur a to na rekonštrukciu spoločných
sociálnych zariadení, odvodnenie športovej
tribúny, vybudovanie chodníkov pred tribúnou
a nátery zábradlí. Zo Slovenského futbalového
zväzu sme obdržali 1200 Eur na športové
pomôckyprenašichnajmladšíchfutbalistov.
Veľmi dôležitou investíciou bolo odvodnenie
základnej školy s materskou školou a
vytvorenie troch parkovacích miest. Túto
investíciu si škola zhotovila z usporených
vlastných prostriedkov a zamedzila tak
vlhnutiu v pivničných priestoroch. Za pomoci
pracovníkov Obecného úradu boli vymenené
sitá na viacúčelovom ihrisku pri základnej
škole. V Pláne sociálneho a hospodárskeho
roz voja máme zakotvené postupné
rekonštrukcie mostov, z ktorých niektoré sú v
kritickom stave. Začali sme opravou nášho
najnižšie položeného mosta vTrninke, ktorý bol
vnajhoršomstave.
Dlho očakávaná a veľmi potrebná výstavba
kanalizácie v Aglomerácii Koš-SebedražieCigeľ začala 1. augusta 2017. Je to zatiaľ
najväčšia stavba aj z pohľadu investovaných
financií, ktoré presiahnu sumu 3 mil. Eur. Sú to
finančné prostriedky z európskych peňazí a

investorom je Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť. Obec takýto stavebný ruch, ktorý
zasiahol prakticky celú dedinu ešte nezažila a
chápem aj niektorých našich občanov, ktorí sú
nespokojní a poukazujú na nedostatky, ktoré sa
počas výstavby vyskytujú. Niekoľkokrát som
povedal, že musíme to vydržať a dočkať sa
konečného efektu.Tento by mal prísť na budúci
rok po kolaudácii celej aglomerácie. Potom sa
občania budú môcť postupne pripájať do
revíznych šácht. Snažili sme sa a snažíme sa
robiť všetko preto, aby dôsledky tejto výstavby,
čo najmenej zasiahli život občanov, t. z. aby sa
zasýpali výtlky, jamy, nerovnosti, aby sa
neprášilo atď. Pri čítaní týchto riadkov firma
začala s dočasnými spätnými úpravami hlavne
cesty III. triedy, ale aj miestnych komunikácií,
aby sa mohla robiť zimná údržba. Konečné
úpravysabudúuskutočňovaťbudúcirok.
S výstavbou 12 bytových jednotiek sa začalo 1.
septembra 2017, keď obecné zastupiteľstvo
schválilo prenájom pozemku pre firmu
Tomystav, ktorá realizuje tento projekt. Do
konca roka 2018 bude bytovka skolaudovaná a
s veľkou pravdepodobnosťou sa budú môcť
nasťahovať aj nájomníci. Obec musí v novom
roku 2019požiadaťŠtátny fondrozvoja bývania
o úver, aby mohla bytovku od firmy Tomystav
odkúpiť a tiež požiadať Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja o dotáciu na vykrytie
časti inžinierskych sietí a zostatok vykryť z
vlastných zdrojov. Ak chceme, aby naša obec
napredovala, musíme ísť aj v budúcnosti touto
cestou, aby mladí ale aj starší občania mali kde
bývať. Novopostavených bytov bude vždy
treba, pretože záujem nepoklesol, ba naopak
stále evidujeme žiadosti nielen z našej obce ale
aj z blízkeho okolia. Skolaudovaním a
odovzdaním týchto 12 bytov sme dohromady
už postavili 72 nájomných obecných bytov.
Rozpočtovanácena bytovky je vo výške 550 645
Eur. Stále pokračujúcim projektom je aj
zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu
ale ako som už v úvode spomínal vzhľadom na
komplikovaný a dlhotrvajúci proces verejného
obstarávanie a jeho kontroly zo strany
riadiaceho orgánu pri poskytnutých
prostriedkov z eurofondov, tento projekt nie je
stálezrealizovaný.
ROK 2018 – tento rok začal pokračovaním
výstavby kanalizácie a výstavbou 12
nájomných bytových jednotiek. Na dôležitých

križovatkách sme osadili dopravné zrkadlá. Žiaľ
už po niekoľkých týždňoch neznámi vandali
nám už dve zrkadlá stihli rozbiť. Na miestnom
cintoríne sme vybudovali tri miesta, kde si
občania môžu nabrať vodu na polievanie
kvetov na hroboch svojich najbližších
zosnulých. A taktiež bola osadená prehľadná
informatívna tabuľa o rozmiestnení hrobových
miest, ako aj voľných miestach na
pochovávanie. Rok 2018 sa vyznačuje
úspešným získavaním dotácií, z ktorých
niektoré budú použité aj v roku 2019. Na
výstavbu a doplnenie detských ihrísk sme
získali 9500 Eur, na kamerový systém 10 900
Eur, na pokračovanie výstavby chodníka od
obchodu COOP Jednota smerom hore 9 000 Eur,
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 28 421 Eur
+ 3000 Eur na materiálno-technické
dovybavenie hasičského zboru, na rozvoj
futbalovej infraštruktúry t. z. zníženie
a zateplenie vnútorných priestorov športovej
tribúny a tiež na montáž ústredného kúrenia
11000Eur.
Za štyri roky naša obec investovala finančné
prostriedky do rôznych oblastí verejného a
spoločenského života. Z rozpočtu obce sme
podporili kultúrno-spoločenské podujatia,
športové podujatia aj organizácie pôsobiace v
našej obci, školstvo. Už teraz pripravujeme
investície, ktoré sa budú realizovať v budúcom
volebnom období. Obec poriada veľké
celoslovenské akcie, ktorými ju zviditeľňujeme.
Je to predovšetkým januárový Pochod vďaky
SNP, kde sme tohto roku prekonali rekord, keď
sa tejto akcie zúčastnilo 2194 účastníkov. Ďalej
je to Cigeľská kosa, kosenie trávy ručnou kosou,
partizánska vatra ale aj mnoho ďalších
miestnych podujatí, ktoré počas roka
uskutočňujeme. Na uvedené podujatia sa nám
doposiaľ darí získať finančné prostriedky od
sponzorov, pretože bez týchto podporovateľov
by sme tieto veľké podujatie len ťažko vedeli
zorganizovať. Aj touto cestou ďakujem
všetkým,ktorínámpomáhajúapodporujúnás.
V tomto volebnom období sa nám niektoré
plánované práce nepodarilo z rôznych príčin
realizovať. Ide hlavne o zateplenie kultúrneho
domu a obecného úradu, vybudovanie
zariadenia pre seniorov, dobudovanie detských
ihrísk, dobudovanie polyfunkčného objektu na
lyžiarskom vleku, rekonštrukcia poruchového
vodovodu v hornej časti obce a niektoré ďalšie,
ktoré sú zakotvené v Pláne sociálneho
(pokračovanie na strane 3)
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a hospodárskeho rozvoja pre roku 2015 až
2020.
Váženíspoluobčania,
ďakujem Vám za akúkoľvek pomoc, ktorú ste
počas štvorročného obdobia venovali
prácam pre obec, jej skrášľovaniu,
zveľaďovaniu a zviditeľňovaniu. Ale ďakujem
Vám aj za to, že ste si zveľaďovali aj svoje
rodinné domy a tiež okolie, v ktorom žijete.
Moje poďakovanie patrí pracovníčkam
Obecného úradu, pracovníkom na
aktivačných prácach, poslancom Obecného
zastupiteľstva, mojej zástupkyni Janke
Krauskovej, tiež hlavnej kontrolórke p.
Kamile Topoľskej a opatrovateľkám, ktoré sú
zamestnankyne obce. Ďakujem za
spoluprácu riaditeľke školy Mgr. Miriam
Čavojčinovej a jej zástupkyni Jane
Čechmánekovej ale aj všetkým
pedagogickým a nepedagogickým
pracovníčkam. Ďakujem za spoluprácu
dôstojnému pánovi Mgr. Viktorovi Krausovi a
tiež jeho nástupcovi pánovi Mariánovi
Krajčovi. Moje poďakovanie patrí predsedom
spoločenských organizácií a združení:
J ú l i u s o v i K r a u s ko v i , p r e d s e d o v i
Pozemkového spoločenstva, Igorovi Svitkovi,
predsedovi TJ Partizán Cigeľ, vedúcej
predajne Coop Jednota Zdenke Svitkovej,
predsedkyni dozorného výboru Ľudmile
Krauskovej, Dušanovi Weissovi, predsedovi
ZO SZPB, Drahomíre Píšovej, predsedkyni
Únie žien, Jozefovi Krauskovi, predsedovi
DHZ, Jánovi Krauskovi, predsedovi OZ
Vrchovoda.
Aj keď nastáva ešte len čas dušičiek, na záver
už teraz želám všetkým občanom príjemné
prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia,
šťastia, osobných a pracovných úspechov v
Novomroku2019.
PhDr. Štefan Mjartan
starosta obce

Podľa uznesenia Obecného úradu zo dňa 22. júna 1933 v Cigli bol prvým kronikárom obce
vymenovaný Jaromír Plichta, správca učiteľ Ľudovej školy v Cigli. Funkcie sa ujal dňa 1. januára
1935. Nebol tunajším rodákom, pochádzal z Moravy a v obci účinkoval od roku 1931. Narodil sa v
Babiciach 24. marca 1911 ako syn malého roľníka. Dňa 1. septembra 1937 na novozriadenú štátnu
ľudovú školu prichádza výpomocná učiteľka Hella Binderová, ktorá sa ako druhá ujíma funkcie
kronikára.MenovanápochádzazJanovejLehotyavCiglinastupuje naučiteľskúslužbu1.septembra
1937.Narodilasa20.septembra1917.
DejinyžidovstvavCigli
Keďže v Cigli sa žiadne písomné záznamy o Židoch nenachádzajú, keďže tu boli sotva dve rodiny,
možno uviesť len správy podľa ústneho podania od najstaršieho človeka v Cigli Mikuša. Prvý žid,
čo prišiel do Cigľa,bol vrajŠalamún Schwarcz.Odkiaľ prišiel nie je známe.V Ciglisa ujal krčmy, keď
vábil chudobný ľud cigliansky, aby peniaze u neho prepil. Keď sa trošku zmohol z mozoľov
chudobného ľudu, začal páliť v Cigli borovičku.To Schwarcza postavilona nohy. Keď videl, že Cigeľ
jeprenehochudobný,odišielniekdedomesta.
Druhým židom v Cigli bol Bluma, ktorý po predchádzajúcomžidoviprevzal krčmu. Ani o tomto nie
je známe odkiaľprišiel, isté je jedno, že na pálenke tak zbohatol, že si kúpilmajetok a do prenájmu
mlyn. V mlyne však Blum nebol tak doma, ako v obchode, preto na ňom z neznámych príčin
skrachoval.OdišielsrodinouniekamdoTurca.
Posledný žid v Cigli bol Nathan Ivanovský s manželkou. Tento na rozdiel od predošlých dvoch
prišiel do Cigľa chudobný ako kostolná myš. Prišiel nevedno odkiaľ s batôžkom. V Nathanovi
Ivanovskom dostal Cigeľ prvého obchodníka. Ich obchod bol podomovým. S batôžkom
preveseným na palici s charakteristickými slovami: „kože, perie“. Tieto slová ho sprevádzali
dennou púťou. O pár rokov už Nathannechodil s batôžkom.Ten zamenil za krčmu. Ľud otváral oči,
kde na to Nathan zobral. Inak ako každý žid bol veľmi skromný, dal si zo seba uťahovať,ale pritom
si myslel svoje. Žida Nathana najviac charakterizovalo úžerníctvo.Vystával medzi dverami krčmy
akaždéhovolal,kedyknemuprídenaposedenie.Neskôrkrčmaprešladorúkkresťana.
Historickéčriepky
V školskom roku 1937/38 na strednej škole neštuduje nikto a do meštianskej školy v Prievidzi
chodia len štyria žiaci. Do roku 1950 chodia žiaci do škôl v Prievidzi peši. Od uvedeného roku
žiakov vozil a vozí autobus. Prievidzský učiteľ Štefan Andris spomínal, že aj napriek tomu, že
Cigľania chodili do Prievidze peši, mali lepšiu dochádzku ako Prievidžania. Bezdetných
manželstiev je veľmi málo.V rodine o výchovu detí sa stará matka, v čom jej pomáha i otec, najmä
pokým sú deti menšie. Hlavný podiel na výchove má matka. Malé dieťa má obyčajne„nosuľu“, je
to väčšie cudzie dievča alebo staršia sestra. Do stavu manželského vstupujú dievčatá od 16. – 24.
roku, no keď má viac je už„stará“. Muži od 20. roku vyššie. Čo sa týka jedál zvlášť treba spomenúť
„melence“, ktoré sú najobľúbenejším jedlom, zavarené v mlieku alebo v polievke. Gazdiná na
otázku čo najčastejšie varieva odpovedala: na ráno melence, na obed fazuľu a na večer
melenčeky. Aby bol plný žalúdok za lacný peniaz, robila sa aj„bagaľa“, boli to sušené hrušky, z
ktorýchsaurobilakašapoliataomastkom.
Opísané z kroniky bez štylistickej úpravy.
Zapísal: Mgr. Vincent Chrebet
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ÚNIA ŽIEN HODNOTÍ
Blíži sa koniec roka a s ním aj vydanie časopisu Cigliansky
spravodaj. Bola oslovená aj naša organizácia. Prezentovať sa ! No áno, ale
o čom písať? Naše akcie sa veľmi nemenia a poznáte ich. Prezrela som si
svoje poznámky a rozhodla som sa napísať niečo o našej klubovni. Teda
hlavnecelúhistóriujejtvorby.
Prvá myšlienka vybudovať klubovňu sa zrodila ešte v roku
2011. Po porade s pánom starostom Štefanom Mjartanom a za pomoci
pána Vincenta Chrebeta sme v decembri 2011 dali žiadosť na obecné
zastupiteľstvo o poskytnutie priestorov na tento účel. Vybrali sme si
väčšiu učebňu v starej škole. V menšej učebni fungovala knižnica a vo
väčšej bolo skladisko. Bola tam tiež posilňovacia lavička a činky,
chodievali tam chlapci, zacvičiť si. Pán starosta náš výber odobril a sľúbil
nám, že nám pomôže koľko bude môcť. Že to myslí vážne,dokázal tým, že
dal miestnosť vyčistiť od nepotrebných vecí, odniesť potrebné veci do
plechového skladu, miestnosť vymaľovať, vymenil okná na klubovni aj
knižnici, dal položiť plávajúcu podlahu a dal vyrobiť nové dvere na
klubovňu aj knižnicu. Dobre sa to píše, ale tak rýchlo to urobiť nešlo. A tak
sme ešte začiatkom roku 2013 tieto priestory nemohli používať. Podali
sme si teda v apríli 2013 na obecné zastupiteľstvo ďalšiu žiadosť. Žiadali
sme o povolenie stretávať sa, pokiaľ bude možné používať klubovňu, v
knižnici. Pán starosta nám oznámil, že od 31.12.2012 pozastavil
prevádzku knižnice, lebo nebola využitá. Povolenie stretávať sa v knižnici
nám dal s podmienkou zachovať knižný fond v knižnici. Ale aj úprava
knižnice nám trvala celý rok. Bolo treba vyniesť dvoje nefunkčné
akumulačné kachle, zamurovať dieru v stene, odstrániť pokazený písací
stolík, starú skrinku,prestavaťpolice s knihami, abybolo miesto na stolya
znovu všetky knihy uložiť do políc. Renátka Michalovičová operatívne
zaistila a doviezla nový nábytok do knižnice aj klubovne. A tak sme mohli
21.1.2014 zvolať všetky členky a slávnostne otvoriť knižnicu – našu
klubovničku. Pokračovali aj práce na klubovni. Okrem veľkých prác, ktoré
zabezpečoval pán starosta, sme nezaháľali ani my. Namontovali sme
visiaci kábel na chodbe do lišty, vymenili stropné svietidlá, predĺžili
osvetlenie podstenia až pred bránu, utesnili dieru nad dverami hlavného

vchodu, namontovali prah do vchodu na zaistenie vchodových dverí,
opravili zásuvky a osvetlenie v klubovni. Po položení podlahy sme už
mohli rozostaviť darovaný nábytok, namontovať garníže a Renátka ušila
závesy, záclony, obrusy na stoly a deky na sedačky. Ale ešte stále sme
klubovňu mohli používať len v lete, lebo v nej nebolo kúrenie. Až potom,
keď pán starosta kúpil nové plynové kachle – gamatky, mohli sme v
decembri 2015 slávnostne otvoriť našu novú klubovňu. Odvtedy sa tu
stretávamenaakciáchalebosilentakposedíme.
A súčasnosť? Pán starosta nám z dvoch izieb učiteľského bytu
vybudoval kuchynku a sprístupnil aj toaletu. Takže v súčasnosti je to už
tak, tieto priestory„nemajú chybu“. Je len na nás, aby sme sa radi videli,
radi sa stretávali, radi sa porozprávali, niečo sa naučili, niečo si vyrobili, či
už sme alebo nie sme členkami Únie žien. A čo nakoniec? Vari sa
poďakovať! Poďakovať sa všetkým našim darcom: pani Hypiusovej, ktorá
nám darovala obyvačkovú stenu, SOU v Pravenci tiež za obývačkovú
stenu, SOU stavebnému v Prievidzi za fotelky, Renátke Michalovičovej za
skrine a sedačky, CVČ v Bojniciach za kancelársky stolík a stoly, pani
Mišurovej za stôl a všetkým členkám za záclony, poháre, taniere, šálky a
všetko čím sa naša klubovňa stala tým čím je. A ešte jedno veľké ďakujem
patrí našim mužom, pánu starostovi Štefanovi Mjartanovi a jeho
chlapcom, Lackovi Mikušovi, Jozefovi Krauskovi, Tiborovi Píšovi, Petrovi
Chrebetovi, Jankovi a Matúšovi Michalovičovím, Júliusovi Petriskovi,
Jozefovi Dámerovi a všetkým, ktorí boli vždy ochotní prísť nám pomôcť,
keďsmepotrebovali.Bezvásbysmetonebolizvládli.Takveľkéďakujem.
A eštejedno zhrnutie. Od januára2014 do decembra2015 sme pripraviliv
knižnici – klubovničke 42 akcií a stretnutí. Od januára 2016 doteraz sme v
klubovni mali okolo 70 akcií a stretnutí. Veľa? Málo? To predsa všetko
záležílennanás.
PS: Aj knižnica je v prevádzke. Vždy v stredu od 17.00 do 19.00 hod. Budem
satešiť,akknižnicunavštívite.
Drahomíra Píšová
predsedníčka ÚŽ v Cigli

Občianske združenie VRCHVODA
V roku 2018 oslávilo občianske združenieVrchvoda okrúhle výročie, v Cigli pôsobí už viac ako desať rokov. Svojimi aktivitami napĺňa zámery,
prektoré bolozaložené - všeobecnýrozvojobce,zvyšovaniekvalityživotaobyvateľovaspoluprácanarôznychúrovniach.
V OZ Vrchvoda pôsobí niekoľko desiatok členov, ktorí dobrovoľníckou prácou zveľaďujú životné prostredie, organizujú vzdelávacie
a spoločenské stretnutia, podporujú cestovný ruch v obci, rozvíjajú slovenské ľudové tradície, robia zájazdy, workshopy, besedy, školenia, koncerty.
V počiatkoch existencienášho združeniasme veľa energie vložilido záchranyživotného prostredia v Cigli a okolitejprírode v súvislosti s otvorením lomu
Košariská. I teraz nám záleží na tom, aby sa aktivity ťažobných spoločností prísne posudzovali podľa ich dopadov na človeka a prírodu a nepovoľovali.
VeďživotnéprostredienahornejNitremámezdevastovanéužajtakdosť.
OZVrchvoda sa môže prezentovať úspešnými projektami ako Malá oáza pre hornú Nitru, Solárne dni, Šarkaniáda, Strom roka, Dobrí susedia,
granty pre optimistov a iné.Výsledkami našej práce sú napríklad altánok a náučná tabuľa pri vodnej nádrži v Cigli, odborná arboristická údržba lipy pri
kostole sv. Matúša v Cigli, niekoľko stoviek vysadených stromčekov, asi desať autobusových zájazdov napr. do Poľska, do Ledníc a Valtíc, do opery
v Banskej Bystrici či divadla, kvetinová výzdoba pri hornej autobusovej zastávke, vzdelávanie seniorov v oblasti IT, niekoľko rokov spolupráca
priorganizovaníCigeľskejkosy...ZáujemoCigeľanašudobrúvôľuprispieťkusprávnemusmerovaniuobcedokazuje aktívnaúčasťnakaždomzasadnutí
Obecnéhozastupiteľstvaamnohýchobecnýchpodujatiach
pokračovanie na strane 5

CIGLIANSKY SPRAVODAJ

5

OKTÓBER 2018

Občianske združenie VRCHVODA
(pokračovanie zo strany 4)

Každoročné valné zhromaždenie OZ Vrchvoda sa za obdobie
september 2017 – august 2018 konalo dňa 1. septembra 2018. Zo
správyočinnostivyberáme:
September
· pri kostole sv. Matúša pri lipe na Ozanineje vŕšku v Cigli bola osadená
informačná tabuľa o našej 500 ročnej lipe, ktorá sa umiestnila aj v
súťaži Strom roka 2016. Projekt realizovalo OZ Vrchvoda, podporila
Raifeissen banka... ďakujemevšetkým,ktorísapodieľalisvojouprácou
aumom,
· v sobotu02.09.2017saunásvCiglikonaluž19.ročníkvolejbalového
turnaja o putovný pohár starostu obce Cigeľ. Atmosférabola výborná a
dosúťaženiasazapojilajnáštímVrchvoda,ktorýobsadilštvrtémiesto.
Október
· organizovali sme zájazd do Poľska – trhy NowyTarg, zastavili sme sa
na Oravskej priehrade a plavili sa loďou na ostrov Slanica, cestou
domov zastávka pri kópii slávnej sochy Ježiša Krista v obci Klín.
Spokojnosť60účastníkovzájazdunásteší.
December
· registrácia OZ z dôvodu možnosti poberať príspevky vo forme 2 %
danezpríjmu fyz.apráv.osôb
· V medzisviatočnom období zájazd do Banskej Bystrice na operu
EugenOneginsnašimrodákomŠimonomSvitkomvroliOnegina.
Február
· spolupráca s Úniou žien v Cigli na príprave a realizácii Fašiangov v
Cigli.
Máj
· tradičnábrigádapreUrbariátCigeľnaKrižkovskýchlúkach,
· Solárne dni-brigádanaaltánku-nužveru,nebolotoprvýraz,čosme
nazbierali niekoľko vriec odpadkov po návštevníkoch, ktorí pobudli na
tomto peknommiestea„zabudli“posebeupratať,
· výsadba kvetov na hornej autobusovej zastávke – o kvietky sa
starámecelúletnúsezónu

Júl
· prípravapodkladovprepohľadnicuCigľa,
· príprava fotoknihy k 10. výročiu založenia OZ Vrchvoda, zbieranie
materiálov pre archív občasníkov vydaných združením Vrchvoda od
roku2008.
August
· návšteva-letnékinovĽubianke,
· brigáda na Malej oáze – obnova altánku – šmirgľovanie, nátery,
separovaniezberu,skultivovanieokolia,štrkovanie,
· komunikácia s Patria Prievidza - tlač pohľadnice Cigľa a pohľadnice k
10rokomOZ,
· prípravaVZ2018.
Priebežne:
· uverejňovanieinformácií o činnosti OZ, článkov o histórii, demografii
azvykochCigľanawebevrchvoda.sk,
· aktívnaúčasťčlenovnadianívobciaobecnýchzastupiteľstvách,
· zisťovaniemožnostíhygienynarozborvodyzcigeľskýchstudničiek,
· tvorbafotogalériízakciíOZaumiestňovanienawebeafacebooku,
· údržba kvetinovejvýsadbynahornejautobusovejzastávke,
· trvalástarostlivosťookolieMalejzelenejoázy.
Za činnosť občianskeho združenia Vrchvoda sme v predchádzajúcom
období získali Ďakovný list obce Cigeľ, cenu ministerstva životného
prostredia, poďakovania od organizátorov Solárnych dní a iné.
Finančne nás už podporili Raifeissen banka, Slovenské elektrárne,
firma Siemens, obec Cigeľ, viaceré miestne podnikateľské subjekty a
mnoho príspevkov nám darovali fyzické a právnické osoby v rámci
darovania dvoch percent dane z príjmu.Všetkým ďakujeme a prajeme
obyvateľom Cigľa veľa zdravia, Božieho požehnania a rodinnej i
pracovnejpohody.
Našeaktivitysledujtenawebewww.vrchvoda.sk,smeajnaFacebooku.
Eva Kadlečíková
Rada OZ Vrchvoda

KOMUNÁLNE
VOĽBY 2018

Komunálne voľby sa budú konať 10. novembra 2018. Voľba je jednokolová. Za poslancov
obecného zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v
poradí najviac platných hlasov. Za starostu obce bude zvolený ten kandidát, ktorý získa
najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby. Právo
voliťdoorgánovsamosprávyobcemáplnoletýobyvateľobce,ktorýmávnejtrvalýpobyt.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať miestnej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho
preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom miestna volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi
dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovanímodobraťdo osobitného priestoruurčeného na úpravu hlasovacíchlístkov.Voličovi,ktorý nevstúpi do osobitného
pokračovanie na strane 6
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
(pokračovanie zo strany 5)

priestoru určeného na úpravu hlasovacíchlístkov, miestna volebná komisia hlasovanieneumožní. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva môže voliť zakrúžkovať najviac toľko poradových čísel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. ( v
našejobcisatedabudekrúžkovaťnajviac9poslancovalebomenej).Nahlasovacom lístkuprevoľbystarostuobcemôževoličzakrúžkovaťporadovéčíslo
len jedného kandidáta.V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacíchlístkov vložívolič do obálky jeden hlasovacílístokpre voľby do obecného
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce. Na požiadanie voliča mu miestna volebná komisia vydá za nesprávne upravené
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania
volieb miestnu volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky (na telefónnom čísle 046/5487 036), a to len v územnom
obvodevolebnéhookrsku,prektorýbolamiestnavolebnákomisiazriadená.

KANDIDÁTI PRE VOĽBY STAROSTU OBCE:
1.
2.
3.

Ľudovít Fábry, Mgr. - 50 r., samostatný referent, nezávislý kandidát
Ján Krausko, Mgr. - 31 r., chemik, nezávislý kandidát
Štefan Mjartan, PhDr. - 64 r., starosta obce, Smer – sociálna demokracia

KANDIDÁTI PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA:
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
1. Juraj Čertík (37 r.)
štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
2. Jozef Dámer (57 r.)
majster OV, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ľuboš Dudáš (31 r.)
31 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
4. Ľudovít Fábry, Mgr. (50 r.)
samostatný referent, nezávislý kandidát
5. Martina Fajerová (45 r.)
predavačka, Smer – sociálna demokracia
6. Ivan Kadlečík, Mgr. (52 r.)
zástupca riaditeľa školy, Progresívne Slovensko
7. Katarína Koryťáková, Mgr. (40 r.)
účtovníčka, Smer – sociálna demokracia
8. Oľga Kováčová (61 r.)
administratívna pracovníčka, Smer – sociálna demokracia
9. Ján Krausko (57 r.)
SZČO, nezávislý kandidát

10. Ján Krausko, Mgr. (31 r.)
chemik, nezávislý kandidát
11. Július Krausko (55 r.)
predseda pozemkového spoločenstva, Sloboda a solidarita
12. Jana Krausková, Bc. (49 r.)
živnostníčka, Smer – sociálna demokracia
13. Juraj Liener (58 r.)
vedúci prevádzky, Smer – sociálna demokracia
14. Maroš Mikuš (47 r.)
konateľ s.r.o., Spolu – občianska demokracia
15. Štefan Mjartan, Mgr. (35 r.)
učiteľ, Slovenská národná strana
16. Igor Svitok (39 r.)
živnostník, Smer – sociálna demokracia
17. Šimon Svitok (69 r.)
dôchodca, nezávislý kandidát
18. Zdenka Svitková (57 r.)
vedúca predajne, Smer – sociálna demokracia
19. Dušan Weiss (60 r.)
pracovník SBS, Smer – sociálna demokracia

OZNAM
V súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných údajov, oznamujeme zrušenie
Spoločenskej rubriky, nakoľko zákon neumožňuje ďalej zverejňovať údaje o narodení
a veku občanov obce a to od konca mája tohto roku. V dôsledku toho sú rubriky
narodenie, jubilanti a úmrtia občanov zrušené.
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HISTORICKÉ ZOZNAMY
OBYVATEĽOV
OBCE CIGEĽ

Dve naše dievčatá – Dominika Erneková a Natália Šovčíková pod odborným vedením
Mgr. Ivana Kadlečíka vypracovali odbornú prácu pod názvom Historické zoznamy obyvateľov
obce Cigeľ. S prácou sa prezentovali v školskom kole prehliadky Stredoškolskej odbornej
činnostinaObchodnejakadémii vPrievidzi,kdezískali prvémiestovkategóriiHistória,právne
vedy. Postúpili do krajského kola súťaže, a v StarejTurej 6. apríla 2018 vybojovalivlastne aj pre
našu obec prvé miesto vTrenčianskom samosprávnomkraji a reprezentovalinás v celoštátnej prehliadke medhi 16 najlepšími prácami v Žiline. Navyše,
výsledky práce zaujali aj pracovníkov krajského múzea v Trenčíne a toto dielo o krstných menách, priezviskách, hospodárskej činnosti a celkovom
životnom štýle našich predkov zaradili do zborníka najlepších historických prác roka 2018. Blahoželáme a ďakujeme, prajeme vám aj ďalšie úspechy
priskúmaníhistórienašejobce.
Ukážkou z práce stredoškolskej odbornej činnosti Ernekovej, Šovčikovej a Kadlečíka je obrázok a tabuľka priezvisk v historických zoznamoch obyvateľov
obceCigeľ:

Priezvisko
Beláň
Beňadik
Ceplík
Cmarko
Čertík
Dobco, Dobček
Fabian
Fifilina
Franko
Gajdoš
Gregor
Harag, Harák
Chalmovský
Chobot
Chrebet
Jamriško
Kôročka
Kraus, Krausko
Lietava, L-ský
Mikuš
Mjartan
Nemček
Račko
Smatana
Suk, Sukan
Svitok
Šovčík, Švec
Zaťko

Rok
Počet domov

1614
15

1

1675
32
1
1
2
2

1

2

1

1716
19

1726
21

1753
37

1767
41

2

3

6

6

2

1

2
1

1

1

1
1
1

1
1

1
2
2
2
1
3
1

3
1
2
1

1

1
1

1

1
1
1

2
1
1
1

1

1
1

1
2

2
2

1828
42
1
9

1869
62
3
4

2
1

3
2

1
2
1

2
1
1

1

1

1
2

1
1

1
1
1
11

2
1
2
13

1

1

2

7
1
1

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

3
1
1

6
5
2

2
1
4
2
1
10
1

1

1

2

1
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,,C“ KLUB STATOČNÝCH TURISTOV
Na jeseň v roku2016 sa dali dohromady priaznivci pešej turistiky z našej obce a ich známi z okolia, aby využili pekné počasie a vyrazilina jeden
z najznámejších slovenských vrcholov – Kriváň. Akcia bola veľmi úspešná, a preto sme sa rozhodli pokračovať v skupinovej turistike aj naďalej. Na
nadchádzajúci rok 2017 sme už dopredu pripravili plán akcii a založili internetovú stránku, ktorá slúži na prihlasovanie na jednotlivé túry a zdieľanie
fotiek.
V roku 2017 sme z pôvodneplánovaných 10 výstupovuskutočnili 7, tri sme kvôli nepriaznivému počasiu museli zrušiť. Najvyššia účasť bola vo
Vysokých Tatrách, kde sme v skupinách vystúpili na Rysy a Kôprovský štít. Občania prejavili záujem aj o túru v Malej Fatre, kde sme spoločne prešli cez
JánošíkovedieryažnaVeľkýRozsutec.
Rok 2018 bol pre nás vďaka krásnemu počasiu priaznivejší, a tak sa nám z pôvodných 10 akcií podarilo uskutočniť 9. Postupne sme zdolali
Strážov, Vtá čnik z obce Prochoť, prešli hlavný hrebeň Veľkej Fatry a užili si krásne rokliny Slovenského raja. Po letných prázdninách sme sa vydali do
Roháčov, kde sme vystúpili na Sivý vrch a Volovec. Počasie bolo ideálne a výhľady neopísateľné! Opäť nasledovaliVysoké Tatry, tentokrát Jahňací štít a
menejnáročnáVeľkáSvišťovka.Vseptembrismeeštestihlivýstupnamenejznámulokalitu vMuránskejplanineavyšlinaFabovuhoľu.Neobišlismeani
NízkeTatry, kde sme uskutočnili výstup na Kozí Chrbát a Prašivú.Skvelú turistickú sezónu2018 sme ukončili prechodom po hrebeni Malej Fatry, kde sme
vkrásnyslnkomzaliatydeň stihlizvládnuť VeľkýFatranský Kriváň aSuchývrch.
Na turistických akciách sme vytvorili veľmi dobrú a súdržnú partiu, hoci vekový rozdiel účastníkov je od najmenších až po dôchodcov.
Najmladšou účastníčkou bola žiačka 5. ročníka Liana Baniarová a najstarším, nestor ciglianskej turistiky, pán Jarko Čertík. V roku 2018 sme najvyššiu
účasť malinaVtáčniku–32turistov.Najaktívnejšími členmiznašejobceboli ĽubomírŠnirc,RichardBaniar,JankoMichalovič aPatríciaŠnircová.
V roku 2019 plánujeme v pešej turistike pokračovať a aktuálne pripravujeme plán akcií, ku ktorému sa na našej stránke môžu vyjadriť všetci
záujemcovia. Radi privítame v nasledujúcej sezóne aj ďalších našich spoluobčanov, najmä z radov mladých ľudí, aby sme spolu mohli obdivovať a
spoznávať krásySlovenskaaslovenskýchhôr.
Bližšieinformácieonadchádzajúcichakciáchafotkyztýchminulýchnájdetenainternetovejstránke: www.ckst.wordpress.com
Horámzdar!
Ľubomír Šnirc

MÁME
ŠIKOVNÝCH
OBČANOV

FARSKÉ NOVINKY
ZA ROK 2018

V tomto uponáhľanom životnom štýle
nemáme čas alebo možno aj nevieme, že v našej
obci žijú občania, ktorí reprezentujú obec a šíria
dobré meno doma ale aj v zahraničí. Jednou
takou osobou je Janka Svitková (Valeje), ktorá je
členkou Jednoty dôchodcov na Slovensku a
členka Olympie pri OK Prievidza. V dňoch 14. –
16.8.2018 sa v Bardejove konali Celoslovenské
športové hry seniorov JDS. V 16 člennom
družstve, ktoré reprezentovalo KO JDS Trenčín
bola aj Janka, ktorá so ziskom dvoch zlatých
medailí sa úspešne podieľala na celkovom 1.
mieste nášho kraja, zo všetkých krajov SR a
dvoch družstiev zo zahraničia. Janka našu obec
úspešne reprezentovala aj v Prahe na XVI.
Všesokolskom zlete k 100. výročiu vzniku
Československa. Na tomto úžasnom športovom
podujatí sa zúčastnilo 15 000 športovcov z 18
štátov celého sveta. Pre našu rodáčku Janku to
bol veľký zážitok, želáme jej veľa zdravia a síl,
aby sa takýchto krásnych podujatí mohla
zúčastňovaťajvbudúcnosti.

Tradíciu fašiangového farského
plesu zachovaliaj tento rok v Sebedraží, kde sa
Rok sa s rokom stretáva a my konalvporadíuž 2.valentínskyfarský
prinášame v skratke prehľad toho batôžkovýples.
najdôležitejšieho, alebo možno aj
najzaujímavejšieho, čo sa udialo v našej filiálke
V rámci valentínskeho týždňa
v predošlom liturgickom roku. Treba povedať, prebieha celoslovensky tzv. národný týždeň
že sme zažili akcie tradičné, ale aj úplne nové. manželstva (NTM). Tohto roku to bol jeho 8.
Alepoďmepeknepoporiadku!
ročník (12. – 18.2.2018), a my, ako farnosť,
sme sa do neho zapojili po prvý raz.Tohtoročná
Nový liturgický rok začína (na rozdiel téma NTM znela -„Manželstvo ako umenie
od toho kalendárneho) už v adventom období. lásky“. Tak sme to prostredníctvom
No a v tom čase my tradične„páchame“ verím, sprievodných akcií zobrali pekne umelecky vo
že Bohu a ľuďom milé charitné dielo s krycím viacerýchsmeroch,akde-tuajodpodlahy:
názvom „adventná charitatívna sobota“.
Na túto pripadol dátum 16.12.2017. Scenár že láska ide cez žalúdok, je stará pravda, preto
vlastne tradičný – zbierka, koncert a sme o gastro-umenie a štylizovanú romantickú
kaviarnička spojená s predajnou burzou hand- večeru pre manželov poprosili kolektív Pizzérie
madevýrobkov.Alebolopárnoviniek–minulo Šenk - manželia mali možnosť rezervovať si tu
sa raz toľko punču ako rok predtým!!, pribudli spoločnú večeru či už ako sólo-pár alebo ako
nám noví asistenti do kuchyne aj do obsluhy... skupinkamanželskýchpárov
azdása,žesarozšíriliajradyúčastníkov:-)
Milíspoluobčaniaaspolufarníci.

pokračovanie na strane 9
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 kvetinárstvo Kaja Sebedražie bolo

pripravené uviť a doručiť na prianie pána kytičku
jehodáme
 Veronkapripravilakrásnemini-tortičky
 Ski-centrum Cigeľ nám vyšlo v ústrety
zvýhodneným lyžovaním pre manželské páry
počasceléhotohtotýždňa
 v tanečnej škole XOANA sme absolvovali
mini-kurz spoločenského tanca pod skúseným a
pozornýmokomtanc-majstraPetraTužinského
Cieľom NTM, a teda aj našich sprievodných
akcií, bolo, aby manželia mali možnosť stráviť
viacej času spolu ako pár – aby mali možnosť
spolu skúsiť niečo nové, relaxačné, zaujímavé,
zábavné...Verím, že sme aspoň niektorých z vás
inšpirovali pre budúce ročníky. Ako malé
navnadenie ponúkam tému NTM 2019 =>
„Hrámespolu“
Začiatkom leta došlo v našej farnosti asi k
najvýraznejšej zmene zo všetkých - k výmene
jej správcu – po 9-tich rokoch sme sa rozlúčili s
p.faráromViktoromKrausom,ktorýpôsobením
v našej farnosti ukončil svoju aktívnu
pastoračnú službu. Tč. pôsobí ako výpomocný
duchovný v Dome Božieho milosrdenstva v
Banskej Bystrici. Jeho miesto zaujal p. farár
Marián Krajč,ktorý predtým pôsobil v Kremnici.
Želáme jemu aj nám otvorené srdcia, hojnosť
milosrdenstva (ak veci nepôjdu celkom podľa
našich predstáv) a ochotu k spolupráci naprieč
vierovyznaniami, veku, politickej príslušnosti či
inýmstatusompríp.zdanlivýmrozdielom.
Cyrilo-metodská tradícia v našej farnosti
káže 5. júla vykročiť na túru, teda presnejšie na
púť na Zátiny. Sv. omšu pri kaplnke na Zátinách
celebroval už nový správca farnosti. Po omši
sme sa stretli dole na Kriškovskej lúke na guláši.
Kotlíkom šéfovali chlapi. A že to s vareškami
naozaj vedia, prezrádzali spokojné tváre a
ubríľané ústa pútnikov. Vďaka, Johny, Martin,
Paľo,Jaroakol.!
Že má nový p. farár zmysel pre adrenalín,
otestovali účastníci splavu Hrona počas letných
prázdnin. Vraj sa preverili aj rodinné putá
niektorých našich farských rodín, ktoré toto
dobrodružstvo podstúpili. Takmer 30-tka
splavujúcich s nadšením rozpráva o super-

zážitku a srande, ktorú zažili... hoc teda,
niektorí okúsili vodu kompletne... Keďže
odozva na toto podujatie bola obrovská, máme
prísľub,ževbudúcnostidámerepete.
Záver prázdnin sme zakončili farskou
opekačkou v Sebedraží. Veľa detí, veľa
dospelákov. Veľa šumu naokolo – hrajúce sa
deti, dospelí v rozhovoroch... K tomu všetkému
špekáčky, slaninka, ale aj koláčiky. Strávili sme
spolupríjemnéslnečnépopoludnie...
Nový školský rok sme v našej filiálke
privítali rodinným farským výletom. Vlani sme
boli na Orave, tohto roku sme sa motali po
strednom Slovensku. Začínali sme prehliadkou
krásne zrekonštruovaného hradu v Slovenskej
Ľupči, obedovali sme v staničnej reštike v
Čiernom Balogu! Ale že aký to bol styling! Na
parádu! Do Balogu sme prišli za unikátnymi
vláčikmi čiernohronskej lesnej dráhy (ktorá je v
prevádzke od r. 1909!!, viac pozri na
www.chz.sk), ale aj kvôli Lesníckemu skanzenu
vo Vydrovskej doline. Pri ceste späť sme sa
zastavili za našim bývalým kňazom p. farárom
Viktorom – na sv. omšu, ktorú pre nás pripravil,
ale aj na celkom obyčajné ľudské stretnutie s
niekým, kto bol dlhý čas súčasťou našich
životov... Cestou domov sme ešte vďaka ochote
miestnej evanjelickej pani farárky absolvovali
návštevu dreveného artikulárneho kostolíka v
Hronseku. Celodenná bilancia – odchod
včasráno, príchod po tme, všetci živí, unavení,
aleplnízážitkov...
Osobne sa mi veľmi páči idea rodinných
výletov. Tento rok som si však zaumienila
začleniť do nich aj vitálnych seniorov. A zdá sa,
žesatopodarilo:-)
Hodová slávnosť na sviatok sv. Matúša,
nášho patróna, pripadla tr. na nedeľu 23.
septembra.Hlavnýmcelebrantom akazateľom
bol PaedDr. Mgr. Robert Colotka, duchovný
správca Kresťanského centra nepočujúcich na
Slovensku, tč. pôsobiaci ako kaplán v Kremnici.
Okrem neho „iný“ ráz tejto sv. omše dopĺňal
svojimispevmiajchrámovýzbor.
Bezprostredne pred našimi hodami
zvyčajne prebiehajú jesenné kántrové dni a vo
väčšine farností – ako aj u nás - aj poďakovanie

za úrodu. Šikovné mamičky zmenili ráz
interiéru nášho kostolíka výzdobou z plodov a
úrodyznašichzáhradapolí.
Na jeseň sme spustili v našom kostole
zatiaľ časovo neobmedzenú finančnú zbierku,
ktorá by mala pokrývať minimálne 2 väčšie
projekty:
 vybudovanie toalety v priestoroch kostola
(chceli by sme využiť situáciu, že sa buduje
obecná kanalizácia; práce by mohli na seba
časovonadväzovať...)
 oprava zvonov, ktoré už teraz fungujú v
obmedzenomrežime
Keďže oba projekty sú finančne náročné,
zíde sa každé euro. Ak by ste patrili k ľuďom,
ktorí bývajú mimo Cigľa, ale stále majú k našej
dedine hl. emocionálne väzby; alebo ak do
kostola nechodíte pravidelne – prosím,
informujte sa o možnostiach podpory u svojho
suseda, ktorý navštevuje kostol, alebo u p.
kostolníkaLeitmana.
Premýšľam, či má zmysel vyčleňovať sa (tí
„kostolní“ a tí„nekostolní“) – hl. teda v tom, kto
bude mať väčšíúžitok z jednej či druhej veci... Či
chceme, či nie, často sa v chráme vyskytneme,
aj keď nám viera nie je blízka (napr. ako hosť na
svadbe, krste, pohrebe, či inej slávnosti...). A
takmer vždy sa zvoní tomu, ktorého pozemská
púť skončila a on opustil naše dedinské
spoločenstvo... Bez ohľadu na to, aká bola či
nebolajehovieračisviatostnýživot...Aneviem,
či ste to postrehli, ale zvony plnia svoju
nezastupiteľnú úlohu aj počas bežnej časovej
orientácie počas dňa u každého z nás – tzv.
„klekání“ (čes.) je zvonenie 3x počas dňa (ráno
o 6,00 hod., obed o 12,00 hod., večer o 18,00
hod.) pôvodne na modlitbu Anjel Pána. Ale
môže byť tiež signálom pre ranné vstávanie,
obedovanie či večerné zberanie sa domov, príp.
posielanie detí do postele... Ruku na srdce –
koľkí sa orientujete časovo aj podľa našich
kostolnýchzvonov?Japravidelne.
Obraciam sa s prosbou o príspevok na každého
štedrého darcu. Opäť spoločne zveľaďujeme aj
zachraňujeme dedičstvo predkov. Pomôžte nám
vtom,prosím.
pokračovanie na strane 10
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V časevzniku tohto článku stojíme ako farnosť pred
dvoma veľkými akciami, na ktoré vás srdečne
pozývam:
 dňa 23. novembra 2018 sa bude konať
v KD Cigeľ 3. katarínsky farský bál
v organizačnom tandeme filiálna farská rada
+ Pizzéria Šenk. V pláne je živá hudba, dobré
jedlo, tombola s charitatívnym účelom... Či bude
aj tohto ročná zábava skvelá, bude závisieť
predovšetkým od vás. Lístky sú k dispozícii
u p. Ivetky Krauskovej, p. Kačeny Vidovej, alebo
v
Pizzéria
Šenk.
Srdečne pozývame páry, ale aj jednotlivcov;
vekom mladých, ale aj tých zrelších; tých
„kostolných“, ale aj tých„nekostolných“... vlastne
každého, kto má rád slušnú zábavu, tanec,
hudbu,stretnutiespriateľmi...Tešímesanavás!
 dovŕšením tohto ročných farských aktivít
bude – už s hrdosťou možno povedať – tradičná
adventná charitatívna sobota s dátumom
15. december 2018, KD Cigeľ. Plánujeme
dodržať scenár dňa – radi by sme začali burzou,
pokračovali koncertom a deň zavŕšili hand-made
burzou a kaviarničkou. Čo z toho sa nám podarí
splniť, ukáže čas. Uisťujem vás, že detaily o tomto
dni budú dodatočne zverejnené cez farské
oznamy, plagáty a obecný rozhlas. Ak ste o tomto
dni už čosi počuli, ale neviete viac, ideálne je prísť
si to obzrieť osobne. Áno, jedná sa o charitu. Áno,
prídete o nejaké peniaze (ale len o toľko, koľko vy
sami budete chcieť). Áno, je to priestor na
pristavenie sa a stretnutie s ľuďmi. Áno, končíme
až vtedy, ak sa minie všetok punč :-) Prostriedky
získané z toho dňa majú viacero adresátov materiálne veci putujú núdznym, získané
peniaze investujeme späť do našich projektov s
deťmiarodinamivofarnosti.
Milíspoluobčaniaaspolufarníci,
prajeme Vám pokojné a požehnané Vianočné
sviatky plné radosti a rodinného šťastia.
Nový rok nech prinesie veľa Božích milostí,
zdravie a pokoj v duši Vám a Vašim najbližším.
za farskú radu
I. Krausková, K. Vidová

OKTÓBER 2018

KOMUNÁLNY
A TRIEDENÝ ODPAD
Na Slovensku vznikne ročne takmer 1,9 milióna ton komunálneho odpadu, čo je asi 350
kilogramov na jedného obyvateľa. V triedení odpadu pritom v rámci Európskej únie stále
zaostávame. Až polovica toho, čo vyhadzujeme do smetí, by sa eštedala zužitkovať.V separovaní
odpadu je Slovensko na chvoste EÚ. Z jeho celkového množstva skončí na skládkach 69 percent a
len vyše20 percent sa recykluje.Našaobec sa už niekoľko rokov pokúšapomáhať pri zbavovanísa
netypických odpadov či už nadrozmerných, elektronických, alebo inak nežiaducich v
komunálnom odpade. Otázka znie koľkí z nás sa už zamysleli, prečo obec vyvíja takéto„zbytočné
úsilie“. Odpovedí je niekoľko.Tá najbežnejšia, najznámejšia a najdiskutovanejšia znie:„Zberom a
separáciou triedeného odpadu obec znižuje tonáž komunálneho odpadu, čím sa znižujú náklady
spojenésjehoodvozomalikvidáciou.“
Zberom autobatériia elektroniky a iného zvláštneho a nebezpečného odpadu, sa umožňuje
jehosprávneuskladnenie,rozobratie,recyklovanie...
Veľkokapacitnými kontajnermi sa snaží obec predísť vzniku a rozširovaniu čiernych skládok.
Málokto z nás si však uvedomuje ich negatívne dôsledky. Odpady z nich môžu znečistiť vodu
alebo tiež kontaminovať pôdu. Sú pôvodcom chorôb, útočiskom pre hlodavce a hmyz, ihriskom
pre deti. Sú nežiaducim, neestetickým prvkom v krajine. Pre obec sú príťažou, pretože je
povinná ich na vlastné náklady odstraňovať, čo sa prenáša ďalej spätne na občanov
(zvýšenédane,drahšíkomunálnyodpad,menejpeňazínachodobce).
Aj preto naša obec celoročne ponúka kontajnery na recyklovaný zber papiera, plastov, skla a
tetrapakov na jednotlivých stanovištiach v obci, zber malej elektroniky a batérií na obecnom
úrade, zber šatstva a textílií v kontajneri pri predajni COOP Jednota, veľkokapacitné kontajnery a
zberelektroodpadunazbernomdvore.

TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!

TRIEDENIE ODPADU: Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. Je zásobárňou druhotných
surovín, šetrí prírodné zdroje a energiu. Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke.
FinancujúhovýrobcoviavOZV–šetrítakpoplatkymiestaobcí.

PAPIER
Dovriecalebokontajnerovnapapierpatria:
Noviny,časopisy,reklamnéletáky,kancelárskypapier,papierovéobaly,krabice,kartónyapod.
Nepatriatam:
Mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby. Znečistený
papierbyznehodnotilcelýobsah,ktorýbyužnebolomožnéďalejrecyklovať.
Z recyklovaného papiera sa vyrábajú: noviny, zošity, krabice, obaly na vajcia, toaletný papier.
Papierjemožnérecyklovať5až7-krát.
Krabicepredvyhodenímzošliapnite,abybolichobjemčonajmenšíaneobsahovalzbytočne
veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú
správnenaplnené,jenielenefektívnejšie,aleajpriateľskékživotnémuprostrediu.

SKLO
Dovriecalebokontajnerovnasklopatria:
Nevratnéobaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby,
sklenenéčrepy, tabuľovésklo(väčšiemnožstvopatrínazbernýdvor).
Nepatriatam:
Keramika,porcelán,autosklo,zrkadlá,TVobrazovkyapod.
Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše, poháre a iné sklenené výrobky. Sklo sa môže recyklovať
donekonečna.
POZOR! Zálohovanéobalynepatriadokoša,vráťteichnazaddopredajne.

PLASTY
Dovriecalebokontajnerovnaplastypatria:
Neznečistené PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo
kozmetiky(šampónov,saponátov,aviváže)apod.
Nepatriatam:
Novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a
pod.
pokračovanie na strane 11
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Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia
možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí
približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené,
zmestilobysaichtamlenpribližne200.

Ak sa v obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do vriec alebo
kontajnerovnatourčených.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť
ichobjem.

KOVY
Dovriecalebokontajnerovnakovypatria:
Kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a
súčiastky.
Nepatriatam:
Kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové obaly od farieb a
riedidiel.
Z recyklovaných kovov sa vyrábajú nové kovové výrobky, napríklad aj
kľúče.Kovysadajúrecyklovaťdonekonečna.
Ak je to možné, i kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť
ichobjem.Zmestísaichtakdovriecalebokontajnerovviac.

NÁPOJOVÉKARTÓNY
Dovriecalebokontajnerovnanápojovékartónypatria:
Nápojovékartónyzmliečnychvýrobkov,džúsovainýchnápojov.
Recyklovaním nápojových kartónov vznikajú nové výrobky z papiera, ale
napríkladajstavebnépriečky

Na záver malé zhrnutie. Pokiaľ je to možné, recyklujte najlepšie ako
viete. Nevynášajte odpad za dedinu. Nemyslime len na seba, ale aj na
tých,ktorípríduponás.A eštejedennávrh,skústesidnesvečerspoločnes
deťmi pozrieť rozprávku Wall-E, ktorá sa nenásilnou a vtipnou formou
snažípoukázaťnanebezpečenstvoodpadu.

Otázky ohľadom kanalizácie pre pána Radomíra Nečasa,
zástupcu spoločnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Otázka č.1: Pán Nečas môžete nám
predstaviť firmu, v ktorej pracujete a ako
ste sa dostali do našej obce budovať
kanalizáciu?
Firma ARKOTECHNOLOGY, a.s. vznikla spojením
odborníkov v oblasti nakladania s vodami a to
ako pre pitné účely, upravované v úpravovniach
vody tak aj spracovania odpadových vôd tzv.
splaškových upravovaných na ČOV. V týchto
oblastiach poskytujú od projektovej prípravy
všetky činnosti spojené s vlastnou realizáciou
až do úplného uvedenia do prevádzky.
Súčasťou tejto činnosti je i zaistenie prepravy
upravovaného média (vody) do miesta úpravy
tzn. budovanie prívodných potrubných trás aj
keď hlavným smerom činnosti je technologické
vybavenie a činnosť zariadení oboch vyššie
spomínaných spôsobov úpravy vôd. Do vašej
obce sme sa dostali na základe verejnej súťaže
vypísanej StVS Banská Bystrica ako investora
akcie nazvanej „Aglomerácia Sebedražie –
kanalizácia“, ktorej je vaša obec súčasťou.
Celkove sa súťaž dotýka obcí Koš, Seberažie a
Cigeľ, ktoré spojuje novo budované potrubie
splaškovej kanalizácie odvádzanej gravitačne
doČOVvPrievidzi
Otázka č.2: Investorom výstavby je
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
zhotoviteľom EKO-Svip Sabinov. Aká je
spoluprácastýmitodvomisubjektami?
Ako som už predtým uviedol, StVS Banská
Bystrica je investorom tejto akcie aj keď

hlavným zdrojom financovania je dotačný
program Európskej únie, z jej prostriedkov je
táto akcia v prevažnej miere financovaná. Na
tejto výstavbe sa pod vedením generálneho
zhotoviteľa ARKO TECHNOLOGY, a.s. zúčastňujú
okrem spomínaného EKO- Svipu aj ďalšie
subdodávateľské firmy vykonávajúce
realizačné práce na budovaní siete splaškovej
kanalizácie v dotknutých obciach. Všetky tieto
firmy sú nami koordinované tak, aby bola
zaistená náväznosť jednotlivých postupov
činností smerujúcich k prepojeniu obcí
zbernými kanalizačnými stokami do hlavnej
stoky na ČOV. Tému spolupráce nejde
jednoznačne zodpovedať, pretože tak ako na
celom území Slovenska tak aj tu je problém s
kvalitným a dostatočným personálnym
obsadením ako robotníckych tak aj
manažérskych pozícií, ktoré by spĺňali všetky
nároky a požiadavky spojené s vlastnou
realizáciou.
Otázka č.3: Naši občania ťažko znášajú
tento veľký stavebnú ruch a sťažujú sa
hlavne na cesty, kde sú výtlky, jamy, práši
sa, spätné úpravy sa robili kameňom s
veľkou frakciou a na cestách si ničia svoje
autá.Čovynato?
Na túto otázku možno odpovedať aj
porekadlom, že„ keď sa rúbeles, lietajú triesky“.
Je to tak, že keď sa vykope komunikácia je
samozrejme do urobenia jej opravy nerovná. Z
tohto dôvodu je tu dopravnými značkami

(pokračovanie zo strany 12)

upravená rýchlosť na 30 km/h, aby sa predišlo
zväčšovaniu výtlkov nadmernými počtami
prechádzajúcich motorových vozidiel a taktiež
hlavne, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu.
Čiastočné úpravy boli urobené v súlade s
platnou dokumentáciou a požiadavky správcu
komunikácií, ktoré predpisujú skladbu podložia
komunikácií, čo samozrejme môže byť v
rozporesozáujmamivašichobyvateľov,aletáto
konštrukčná záležitosť zaisťuje stabilitu
komunikácie na dlhšiu dobu. V otázke„čo ja na
to“môžempovedaťibatoľko,ževkaždejobcisa
nachádzajú ľudia, ktorí sú ochotní určitú dobu
znášaťobmedzenia,ktorévyplývajúzrealizácie
akcie, ale sú tu aj takí, ktorí nie sú ochotní
prispôsobiť sa akémukoľvek obmedzeniu a to
napr. v rýchlosti, ktorí svojimi vozidlami
prechádzajú v obci cca 60-80 km/h aj keď je
rýchlosť obmedzená na 30 km/h, alebo
prístupnosťou do časti obce, kde prebiehajú
výkopové práce. S vyššou rýchlosťou týchto
vozidiel dochádza k extrémnej prašnosti a
poškodenie týchto vozidiel je úmerné rýchlosti
a bezohľadnosti, ktorou obcou prechádzajú.
Následné nároky na úhradu škody na vozidlách
týchto ľudí možno považovať za neoprávnené,
pretože ja sám tadiaľto prechádzam
motorovým vozidlom počas celej doby
výstavby a to v tých najhorších miestach a
doposiaľ som nemal jediný defekt alebo
poškodenúpneumatikučidiskkolesa.
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Otázky ohľadom kanalizácie pre pána Radomíra Nečasa,
zástupcu spoločnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s.
(pokračovanie zo strany 11)

Otázka č.4: Blíži sa zimné obdobie. Čo bude
soštátnoucestouIII.triedyačosmiestnymi
komunikáciami?
Dňom 15.10.2018 boli zahájené práce na
úprave povrchu štátnej cesty III. triedy tak, aby
boli splnené podmienky Správy ciest TSK a v
termíne do 31.10.2018 boli tieto cesty
odovzdané správcovi k uskutočňovaniu zimnej
údržby. Konečná úprava povrchov bude
urobená v jarných mesiacoch roku 2019.
Miestne komunikácie budú podľa možností
upravené taktiež k uskutočňovaniu zimnej
údržby a rovnako ako štátne cesty budú do
finálnej podoby uvedené v jarných mesiacoch
nasledujúcehoroku.

Otázka č.5: Viete nám pán Nečas povedať,
kedy bude kanalizácia skolaudovaná a
kedysabudúmôcťobčaniapripájať?
Na túto otázku nemôžem jednoznačne
odpovedať, pretože som to nie ja, kto bude túto
akciu kolaudovať a kto bude uzatváraťzmluvy s
občanmi na pripojenie do skolaudovanej
kanalizácie. Tým je StVS Banská Bystrica ako
investor a StVS Banská Bystrica ako
prevádzkovateľ. Tomuto kroku samozrejme
predchádza činnosť nás zhotoviteľov akcie,
ktorá je ovplyvnená nielen blížiacim sa zimným
obdobím, kedy nie je možné prevažnú časť
činností vykonávať, ale taktiež tým, že aj tu sú
obyvatelia, ktorí kladú svoje osobné záujmy do

popredia a nie sú ochotní akceptovať potreby aj
ďalších obyvateľov obce. Pre informáciu
občanov, ako spokojným tak aj nespokojným
uvádzam, že termín dokončenia tejto akcie je
zmluvne stanovený na 6/2020 a v súčasnej
dobe je vlastná realizácia urobená na 92 %.
Z toho vyplýva, že i napriek negatívnym
prístupom niektorých občanov a to nielen
vašej obce, ale aj susediacich, patriacich
do tejto akcie, sme s realizáciou akcie vo viac
ako ročnom predstihu, týmto sa obyvatelia
obce dočkajú skoro o 50 % času skôr ukončenia
pripomienkovaných problémov, ktoré sú
spojenésrealizáciou.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA v OBCI
20. januára 2018 sa konal 43. ročník Pochodu vďaky SNP. Asi málokto
čakal, že opäť padne rekord, keď sa ho zúčastnilo 2194 účastníkov. Bolo to
o 19 viac ako v predchádzajúcom 42. ročníku. Hovoríme o registrovaných
účastníkoch, ale v tento deň bolo v horách Vtáčnika aj mnoho
nezaregistrovaných. Počasie bolo prijateľné, sem-tam málo zasnežilo,
výhľady z pohoriaVtáčnika boli tentokrát slabšie,ale nálada na drevenej a
hlavne murovanej chate bola vynikajúca. Muzikanti Jozef Šmýkal a Ľuboš
Hrdý rozihrali žilky nejednému mládencovi a nejednej deve. Účastníci
pochodu boli temer zo všetkých obcí a miest okresu Prievidza (spolu ich je
52), zastúpenie mali obce a mestá z celého Slovenska od Bratislavy až po
Prešov a Starú Ľubovňu – konkrétne zo 65 miest a obcí. Prišli aj turisti z
Českej republiky z Prahy, Brna, Olomouca a ďalších obcí a miest. Dokonca
smemaliúčastníkovažzďalekéhoChile.
Naša dedina žije aj stolným tenisom. Stolnotenisový oddiel STK Hanus
Cigeľ v spolupráci s Obecným úradom zorganizoval 12. ročník
stolnotenisového turnaja, ktorý sa uskutočnil 24.februára 2018 v
kultúrnom dome. Bol to netradičný turnaj, v ktorom sa predstavili
neregistrovaní hráči a deti do 15 rokov. Organizátori chceli týmto
spôsobom pritiahnuť tých, čo stolný tenis vedia hrať ale nehrajú ho
súťažne a tiež preto, aby bola dodržaná rovnosť šancí pre každého. Na
turnaji sme zaznamenali 20 neregistrovaných hráčov a 6 detí do 15 rokov.
Prekvapillenmenšízáujemdetíotentošport,aleverímežedobudúcnasa
to bude len zlepšovať. Poďakovanie za organizáciu turnaja patrí
LadislavoviHanusovi,ŠtefanoviMjartanoviml.,BranislavoviSchubertovi,
ale aj ostatným nemenovaným hráčom stolnotenisového oddielu. V
kategóriidetí do 15 rokov zvíťazila Anetka Komová, druhý bol Adrián Fajer
a tretia Katka Erneková. V kategórii neregistrovaných hráčov vyhral Peter
Ďatko,druhý skončilPeter MjartanatretíTomášZaťko.
V sobotu 28. júla 2018 sa konali v našej obci preteky v ručnom kosení
trávy – už 8. ročník Cigeľskej kosy v rámci 9. kola Slovenskej koseckej ligy
pre rok2018.Zachovávametradícienašichotcov astarýchdedov, ako žili a
pracovali na svojich gazdovstvách. Súťažilo sa v štyroch základných
kategóriáchdeti,ženy,chlapido60rokovachlapinad60rokov.Akobonus
boli ocenení aj chlapi nad 70 rokov, taktiež kosci si vyskúšali kosenie s
kosami 120 cm a tiež kosci ukázali svoje umenie aj v družstvách. Kosenie v
Cigli bolo atraktívne aj tým, že prišli kosci z Nemecka (Salbitz), aktívne
kosilo 5 koscov. Do súťaženia sa zapojili aj niektorí obyvatelia našej obce.
Cigliansky spravodaj
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Janka Svitková v kategórii ženy obsadila 6. miesto. V najpočetnejšej
kategórii chlapi nad 60 rokov skončili Jaroslav Chrebet na vynikajúcom 2.
mieste, Štefan Mjartan na 7. mieste, Pavel Mjartan na 12. mieste, Viliam
Čertíkna14.mieste,PavelMichalovična15.mieste,ViliamBeňadik na16.
mieste. A zastúpenie z Cigľa sme mali aj v kategórii chlapi do 60 rokov, v
ktorejsaRastislavMinichumiestnilna5.mieste.
Obec Cigeľ prostredníctvom TJ Partizán Cigeľ reprezentujú vo
futbalovomsvetepočastohtorokumužstvá žiakov,dospelýchaprípravky.
Máme za sebou ďalšiu jarnú a jesennú časť futbalovej sezóny. Mužstvo
dospelých aj tento rok trénoval Miroslav Oršula so svojim asistentom
Marcelom Černákom. Predsedu telovýchovnej jednoty zastával Igor
Svitok ml. V jarnej časti súťaže zabojovali dospelí o víťazstvo v V.lige a
postup do IV. ligy v poslednom zápase so susednou Lehotou pod
Vtáčnikom. Napínavý zápas skončil bezgólovou remízou, čo pre Cigeľ
znamenalo celkové druhé miesto v tabuľke. V jesennej časti mali dospelí
raketový nástup, keď zaznamenali prvých päť kôl bez jediného gólu v ich
bráne a nenašli premožiteľa. Potom sa im niekoľko zápasov prestalo dariť
a aktuálne sa pohybujú na priečkach v strede tabuľky. V družstve žiakov
nastala výmena jedného z trénerov, ktorým sa stal pán Dušan Antol. V
spolupráci s Kolomanom Mjartanom sa venujú rozvoju športu v radoch
našich detí. Aj napriek tomu, že v základnom kádri sa nachádza skoro až
polovica dievčat si žiaci počínajú veľmi dobre a momentálne sa
nachádzajú v strede tabuľky. Počas jesene odohrali svoje majstrovské
zápasy aj tí najmenší a to družstvo prípravky. Pod trénerským dohľadom
Štefana Országa sa stretli so súpermi z Kanianky, Chrenovca-Brusna a
Ráztočna. Prajeme im do ďalších súbojov veľa trpezlivosti, nadšenia a
úspechov.
Stolnotenisový oddiel STK Hanus Cigeľ v roku2018 začal už svoju štvrtú
sezónu za zelenými stolmi v 6.lige mužov, okres Prievidza. V súťaži
momentálne pôsobí 13 tímov. Sezóna sa ešte len začala tak držíme
tomuto tímu palca, aby sa im darilo minimálne tak dobre ako v
predchádzajúcich sezónach. Kto by mal záujem vedieť viac o jednotlivých
zápasoch ako aj o umiestnení v tabuľke, tak všetko sa dozvie aj na
internetovejstránke
https://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=5164
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