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“Občasník” o živote v obci Cigeľ

Príhovor starostu obce

V čísle si prečítate

Vážení spoluobčania,

2. Komunálne voľby 2010

m

áme za sebou mimoriadne náročný rok. Rok,
ktorý preveril naše schopnosti riešiť problémy,
našu trpezlivosť, ale aj schopnosť a chcenie si
vzájomne pomáhať. Máme za sebou aj rok, ktorý nás
zasiahol vrcholiacou krízou. Výpadok podielových daní
našej obce bol vo výške 66 000 eur a nahradiť ho bude
veľmi ťažké.
Napriek tomu sme v roku 2010 postavili
a odovzdali do užívania 16 bytových jednotiek
v Ukladišti. Sme najdynamickejšie rozvíjajúca sa obec nie
len v okrese Prievidza, ale aj v Trenčianskom samosprávnom
kraji. Údaje zo štatistického úradu hovoria, že za rok 2010
pribudlo v obci 43 obyvateľov, takže v obci v súčasnosti žije
1185 občanov, čo je doterajší historický rekord.
Máme pred sebou nové volebné obdobie 20102014 a ja pevne verím, že bude úspešné. Neteší ma však
úverové zaťaženie obce, ktoré môžeme v blízkej dobe
vymazať, len potrebujeme predať pozemky
v Ukladišti pre individuálnu výstavbu, odovzdať
vybudovaný vodovod, plynovod a kanalizáciu Vodárenskej
spoločnosti a Slovenskému plynárenskému podniku. Tieto
organizácie, zatiaľ berú len zisky z dodávaných médií
a za vybudované zariadenie nám nedali ani korunu
a nechcú ich zatiaľ ani prevziať, hoci sú skloaudované.
Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva
na februárovom zasadnutí schválili veľmi dôležité
dokumenty. Jedná sa predovšetkým o Hlavné úlohy pre rok
2011 a Rozvoj obce v rokoch 2011-2014. Určite už
nepôjdeme takým tempom ako doteraz, čo sa týka
investícií, ale nebudeme ani spať. Chceme sa venovať
drobným veciam, menším investíciám, na ktoré sme
doteraz nemali čas, resp. sme ich nepovažovali
za dôležité.
S Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sme
podpísali zmluvu a v obci zamestnali sedem pracovníkov,
ktorí sa budú predovšetkým venovať prácam na ochranu
pred povodňami, súrne potrebujeme vyčistiť potoky, opíliť
a vypíliť staré strom v bezprostrednej blízkosti korýt týchto
potokov. Už teraz vidieť dobré výsledky pracovníkov, ktorí
zabezpečujú tieto práce.
Teším sa aj tomu, že po niekoľkých rokoch sme
presvedčili a doslova „dotlačili“ vedenie Jednoty, aby začali
s rekonštrukciou obchodu. Vždy boli nejaké problémy, raz
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nemali finančné prostriedky, potom nevysporiadaný
pozemok, takže v čase čítania týchto riadkov, by
malo byť tesne pred otvorením tohoto obchodu, čím
sa výrazným spôsobom zlepší kultúra nakupovania
a verím, že aj Vaša spokojnosť.
Vážení spoluobčania,
ešte sme len v prvej štvrtine tohoto roka, ale v obci sa
udialo niekoľko akcií, ktoré pritiahli množstvo
účastníkov, o ktorých píšeme na inom mieste tohoto
spravodaja. Som rád, že máme aktívnych
a schopných organizátorov a občanov, ktorí sa do
týchto akcií zapájajú. Vážim si občanov, ktorí sa
zaujímajú o obec, podporujú ju a šíria jej dobré
meno.
Už teraz začíname pracovať na vydaní
publikácie o našej obci, ktorú chceme, aby sme ju
mali doma, pri príležitosti osláv 650. výročia prvej
písomnej zmienky, ktorej oslavu chystáme na budúci
rok, začiatkom júla. Chcem Vás pri tejto príležitosti,
vážení občania, požiadať a poprosiť, pokiaľ máte
u seba čo najstaršie fotografie, ktoré by mohli byť
uverejnené v publikácii, prineste nám ich na Obecný
úrad, my ich tu oskenujeme a hneď Vám ich vrátime.
Takýmto spôsobom priblížime život Vašich predkov,
Vašej rodiny aj ostatným občanom našej obce.
Vážení spoluobčania, prajem Cigľu
a Cigeľčanom šťastný a úspešný rok 2011.
Štefan Mjartan
starosta obce
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2010

Dňa 27. novembra 2010 sa v našej obci ako aj na celom Slovensku konali komunálne voľby. Do funkcie starostu obce bol zvolený
p. Štefan Mjartan a poslanecké mandáty zaujali poslanci p. Mgr. Ľudovít Fábry, p. Peter Mjartan, p. Dušan Weiss, p. Mgr. Ján Černák,
p. Oľga Kováčová, p. Ľuboš Málik, p. Renáta Beláňová, p. Mgr. Ivan Kadlečík a p. Zdenka Svitková. Po odstúpení poslankyne p. Oľgy
Kováčovej zo zdravotných dôvodov bola na post poslankyne menovaná p. Jana Krausková, ako prvá náhradníčka.

Výsledky volieb

za starostu obce
1. Štefan Mjartan
2. Ján Krausko
3. Ladislav Mikuš

498 hlasov
110 hlasov
94 hlasov

za poslancov obecného zastupiteľstva
1. Mgr. Ľudovít Fábry
2. Peter Mjartan
3. Dušan Weiss
4. Mgr. Ján Černák
5. Oľga Kováčová
6. Ľuboš Málik
7. Renáta Beláňová
8. Mgr. Ivan Kadlečík
9. Zdenka Svitková
10. Jana Krausková
11. Juraj Čertík
12. Ing. Jozef Dámer
13. Ján Krausko
14. Mgr. Ambróz Jamriško
15. Juraj Liener
16. Bc. Ján Krausko
17. Igor Svitok
18. Jana Balúchová
19. Ľubomíra Cipovova
20. Ing. Ľudmila Svitková
21. Alojzia Lajtmanová
22. Ing. Renáta Dudášová
23. Anton Svitok
24. Július Krausko
25. Peter Sedlák

321 hlasov
309 hlasov
303 hlasov
298 hlasov
289 hlasov
265 hlasov
256 hlasov
242 hlasov
235 hlasov
226 hlasov
221 hlasov
192 hlasov
164 hlasov
163 hlasov
152 hlasov
143 hlasov
139 hlasov
123 hlasov
122 hlasov
97 hlasov
92 hlasov
87 hlasov
84 hlasov
81 hlasov
54 hlasov

Jednotlivé obvody poslancov sú nasledovné (podľa čísel domov):
p. Ľuboš Málik – dolný koniec:
1 – 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 50, 51, 52, 368 a 350.
p. Zdenka Svitková – časť hlavnej cesty, športová ulica, Frankeje cesta:
24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 48, 53, 376, 365, 391, 54, 55, 59, 63, 399, 73, 77,
83, 91, 93, 97, 110, 111, 113, 115, 118, 119, 121, 353, 123, 125, 127, 139 a 349.
p. Renáta Beláňová – Trninka, Trvajeje dvory:
56, 394, 57, 59, 62, 64-69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 90, 383, 385, 92, 95, 103-108,
356, 358, 359, 360.
p. Mgr. Ivan Kadlečík – Obecný úrad – hlavná ulica, Ulička, IBV, 16 b.j.:
192, 194, 197, 198, 200, 203-206, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 217, 218, 219,
380, 221, 222, 224, 226, 228, 230, 234, 238, 240, 398, 244, 343, 405.
p. Mgr. Ľudovít Fábry – Nová ulica č. 1:
251 – 275, 199.
p. Dušan Weiss – Cmarkeje dvory, ulica smerom do Cmarkov:
313, 314, 318 – 338, 340, 344, 225, 231, 241, 243, 354, 357, 390, 388, 400, 404,
387.
p. Jana Krausková – Ulica k p. Krauskovi E., Chalupeje dvory, časť
hlavnej cesty:
96, 98, 100, 102, 120, 122, 355, 124, 351, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 136, 140 –
144, 146, 148 – 150, 153, 347, 363, 384, 348.
p. Peter Mjartan – Ozanineje dvory, hlavná cesta, Beňadikeje dvory:
154, 157, 162, 164, 167, 169, 170, 172, 174, 177, 179, 180, 181, 186 – 191, 193,
362, 282, 364, 163.
p. Mgr. Ján Černák – Nová ulica č. 2, 12 b.j., 22 b.j., škola:
276 – 279, 281, 283 – 310, 312, 389, 381, 341, 352, 361, 339, 392, 393, 395, 396.

„História hasičstva v Cigli “ pokračovanie

P

ráce a celá organizačná stránka požiarneho zboru bola nasledovaná.
Počas celého roka bolo povinnosťou požiarneho zboru zabezpečovať
ochranu proti vzniku požiaru, ako aj predchádzaniu. K tomu viedli všetkých
občanov svojím konaním. Vykonávali preventívne prehliadky každý rok na
vykurovacích zariadeniach v celej obci. Zisťovalo sa, či nie je uskladnený
ľahko zápalný materiál v blízkosti vykurovacích telies a tiež sa zisťovalo, či nie sú poškodené vykurovacie zariadenia a komíny. Z
prehliadok sa robili zápisnice a občania boli upozornení, aby zistené nedostatky odstránili. Po určitej dobe sa plnenie opatrení
kontrolovalo a po neuposlúchnutí dostal dotyčný občan poriadkovú pokutu. To všetko bolo povinnosťou požiarneho veliteľa, aby tieto
veci sledoval a vyvodil z nich dôsledky. Celkovú prácu riadil zvolený výbor. Staral sa o techniku, rozdeľovanie služieb počas celého
roka, vykonávať cvičenia, čo sa robilo cez leto každú druhú nedeľu. Aj služby sa robili cez kosbu lúk a najmä počas žatvy. Vždy bola
ustanovená pohotovosť. Každú noc slúžili v požiarnej zbrojnici dvaja hasiči. V noci chodil jeden člen výboru na kontrolu, či je všetko v
poriadku. V prípade porušenia informoval veliteľa.
Každý rok sa konala Výročná členská schôdza. Hodnotila sa celoročná práca výboru, vyhodnocovala sa protipožiarna
prevencia, požiarovosť. Hodnotilo sa finančné hospodárenie, doplňovacie voľby, prijímanie nových členov a ostatné záležitosti zboru.
Požiarny zbor bol povinný do okruhu 4 až 5 kilometrov sa zúčastňovať hasenia požiaru v susedných obciach Malá Lehota, Koš,
Podhradie a Sebedražie. V čase rozsiahleho požiaru bola povinnosť pomáhať hasiť aj v Prievidzi. Požiarna technika sa prevážala na
koňoch podľa toho, ako to určil veliteľ požiarneho zboru. Keď bol napr. požiar v Podhradí, ťahali striekačku, ktorá bola dvojprúdová,
dva páry koní, lebo bola ťažká. Do Podhradia bolo treba striekačku ťahať hore kopcom.
Veliteľa a výbor si volili požiarnici každé dva roky. Ak sa osvedčil, zostal aj viac rokov. Záležalo na tom, ako si plnil povinnosti a
pokyny, ktoré prichádzali tiež z nadriadených orgánov. Za nových členov boli prijímaní väčšinou synovia starých členov zboru, ktorí pre
vysoký vek z organizácie odchádzali. Aj vtedy platilo ako aj dnes, že niektorí sa zapájajú do všetkého a iní ostávajú v ústraní. Všetko
kritizujú a keď treba dať ruku k dielu, tak uhnú a nechcú mať s ničím nič. Tak to bolo aj bude.
Spomienky zaznamenal Mgr. Vincent Chrebet
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Domček ponúka služby
Pani Zuzana Balážová v malom obchodíku Domček v Cigli ponúka okrem bežného tovaru aj nasledovné
služby: oprava odevov, plátanie, obšívanie.
S ponúkanými službami budete určite spokojní.

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cigli konaného dňa 10.2. 2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
1. Schvaľuje:
Uznesenie č. 1/2011
a) Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2011
b) Plány práce komisií: finančnej, sociálnej, kultúrnej, ochrany verejného poriadku, životného prostredia, stavebnej,
športovej a školskej
c) Členov komisií z radov neposlancov nasledovne:
životného prostredia – Ján Krausko, Ján Michalovič
kultúry – Ing. Jozef Dámer, Mgr. Lenka Krajčíková
športu – Juraj Čertík, Mgr. Štefan Mjartan
sociálna – Eva Packová, Viera Kanianská
finančná – Blažena Máliková, Jana Krausková
verejného poriadku – Rastislav Minich, JUDr. Vladislav Rovňaník
školská – Mgr. Jana Šnircová, Mgr. Ján Černák
stavebná – Július Krausko, Ing. Ľubica Krausková
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
Zásady odmeňovania poslancov OcZ a členov komisií OcZ
Kultúrno – spoločenské a športové akcie v roku 2011, vrátane družobných stykov
Obvody pre poslancov OcZ
Plán hlavných úloh OcZ na rok 2011
Plán rozvoja obce na roky 2011-2014

2. Berie na vedomie:
Uznesenie č. 2/2011
a) Správu o inventarizácii majetku obce za rok 2010
b) Prioritné náplne práce komisií pri OcZ
c) Informáciu o pripravovanom sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
d) Žiadosť p. Pavla Ďurdinu o vybudovanie domova pre seniorov v budove bývalej MŠ.
3. Vyhlasuje:
Uznesenie č. 3/2011
a) V zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Cigeľ.
4. Ukladá:
Uznesenie č. 4/2011
a) Prerokovať diskusné príspevky občanov a informovať občanov o ich riešení
Zodpovedný: zástupca starostu
Termín: do najbližšieho zasadnutia OcZ
b) Komisii ochrany verejného poriadku prešetriť podnet p. Stanislava Mikuša a sťažnosť p. Marty Pagáčovej
Zodpovedný: predseda komisie Dušan Weiss
Termín: do 15. 2. 2011
c) Stavebnej komisii prerokovať žiadosť p. Marty Pagáčovej
Zodpovedný: predseda komisie Mgr. Fábry
Termín: do 15. 2. 2011
5. Odporúča:
Uznesenie č. 5/2011
a) Starostovi obce zabezpečiť po dohode s navrhovateľom verejné prerokovanie a zaslanie správy vplyvu navrhovanej
činnosti na životné prostredie Lom Košariská.
Zodpovedný: starosta
Termín: do konca februára
b) Starostovi obce rokovať o možnosti vybudovania domova pre seniorov v budove bývalej materskej školy.
Zodpovedný: starosta
Termín: do konca februára
Hlasovanie poslancov:
Za prijatie uznesenia: Mgr. Ján Černák, p. Renáta Beláňová, Mgr. Ľudovít Fábry, p. Mgr. Ivan Kadlečík, p. Dušan Weiss, p. Oľga
Kováčová, p. Zdena Svitková, p. Ľuboš Málik
Proti:
Zdržal sa hlasovania:
V Cigli dňa 10. 2. 2011
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Novonarodené detičky
Nikolas Mečiar
Sofia Scarlet Nosálová
Natália Zajacová
Branko Mjartan
Sofia Mikušová
Linda Benková
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Opustili nás...

č. 258
č. 341
č. 90
č. 256
č. 71
č. 353

Alojz Krausko
Tomáš Mikuš

65 r.
87 r.

č. 405
č. 40

Úprimnú sústrasť

Vitajte medzi nami
Jubilanti v mesiacoch január, február, marec 2011:
Meno:

Súp. číslo

Výročie

Január
Kotrík Anton
Mikušová Margita
Dudáš Jozef
Chrebetová Emília
Klinčuchová Zuzana
Fajerová Ľudmila
Mjartan Milan
Mjartan Pavol

10
29
302
244
146
17
385
332

75
70
60
60
60
60
55
55

92
26
351
9

94
92
65
60

Súp. číslo

Výročie

Máliková Anna
Mjartan Ľubomír
Krausková Vieroslava
Rybárová Marta

68
62
383
327

55
50
50
50

181
298
23
310
167
362
71
396

92
70
70
60
60
55
50
50

Marec

Február
Šušolová Helena
Svitková Anna
Pos Jozef
Dobiš Jozef

Meno:

Chrebet Tomáš
Jurenka Ľudovít
Čertíková Alžbeta
Cagáňová Anna
Petrisková Anna
Fleischerová Štefánia
Málik Ľuboš
Mihok Miloš

ˇ ´ oslávencom srdecne
ˇ blahozeláme!
ˇ
Vsetkym

Odpad! A čo s ním?
Odpady naše každodenné. Niektorí sa k nim tak
i správame. Nezaujíma nás životné prostredie,
recyklácia, odpady. Zaujíma nás, koľko nás stojí
komunálny odpad?
Naša obec sa už niekoľko rokov pokúša pomáhať pri
zbavovaní sa 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
plastov obec znižuje tonáž komunálneho odpadu, čím
sa znižujú náklady spojené s jeho odvozom
a likvidáciou.“
Zberom autobatérii a elektroniky a iného zvláštneho
a nebezpečného odpadu, sa umožňuje jeho správne
uskladnenie, 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 (zvýšené dane,
drahší komunálny odpad, menej peňazí na chod obce).
Aj preto nám naša obec celoročne ponúka kontajnery
na recyklovaný zber pred obchodným domom Jednota,
zber malej elektroniky a batérií na obecnom úrade,
zber plastov raz mesačne a veľkokapacitné kontajnery
raz ročne.Už som v skratke načrtol, PREČO
recyklovať, teraz sa v rýchlosti zameriame na spôsob
AKO recyklovať. Verte či nie, ale aj recyklovaný zber
podlieha kontrole a naša obec túto kontrolu podstúpila
koncom minulého roka. Bohužiaľ nedopadla ideálne,
avšak ani najhoršie. Sem-tam sa zatúlal do plastov
nejaký ten kov. Všeobecne platí zásada do kontajneru
na plasty dávame len plasty, príp. umyté obaly
od jogurtov bez hliníkového viečka. Rýchlovarná
plastová kanvica sem nepatrí, nerozoberáme ju, ale
celú vynesieme k starej škole do kontajnera
na elektronický odpad.
(pokračovanie na 5. strane)
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Odpad!
A čo s ním?
(pokračovanie zo 4. strany)
Ta k t i e ž m e d z i p a p i e r o m
a „tetrapakom“ je rozdiel.
Tetrapak - obaly na trvanlivé
m l i e k a , s m o t a n y, a t ď .
do kontajnerov na papier
nepatria.
Na záver malé zhrnutie.
Pokiaľ je to možné, recyklujte
najlepšie ako viete. Nevynášajte
odpad za dedinu, prípadne len
zeminu, kameň či škridlu na
poľnú cestu. Nemyslime len na
seba, ale aj na tých, ktorí prídu po
nás. A ešte jeden návrh, skúste si
dnes večer spoločne s deťmi
pozrieť rozprávku Wall-E, ktorá
sa nenásilnou a vtipnou formou
snaží poukázať na
nebezpečenstvo odpadu.
Bc. Ján Mikula

5

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa uskutoční podľa
nariadenia vlády č. 1/2011 v období od 13. mája do 6. júna 2011. N a r i a d e n í m
Európskeho parlamentu a rady č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov ukladá všetkým členským štátom poskytnúť komplexné
informácie o obyvateľoch, domoch a bytoch na národnej, regionálnej a miestnej
úrovni. Podľa spomínaného nariadenia Európskeho parlamentu a rady sa sčítanie
po prvý raz v histórii uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz
pri využití rovnakých, respektíve podobných definícii zisťovaných údajov. Pri
sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si obyvatelia Slovenskej republiky
budú môcť po prvý raz v histórii vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej
podobe alebo v elektronickej forme prostredníctvom pripravovanej internetovej
stránky.
V našej obci sa dôsledne pripravujeme v spolupráci s Obvodným úradom
v Prievidzi na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Vytvorili sme tri sčítacie
obvody a sú vymenovaní traja sčítací komisári z našej obce. Ďalšie kroky
v zabezpečovaní bezproblémového priebehu SODB 2011 budú vykonané
v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Zo života farnosti
Láska spočíva v tom, že sa dve samoty navzájom chránia a milujú...
Svätá omša za manželstvá našej farnosti

S

Analýza odpadov 22.12.2010

Nečistoty vo vyzbieranom skle

MAREC 2011

láviť sviatok rodiny a pritom nepripomenúť manželstvo jednoducho
nie je možné. Predsa však či rodina, či manželstvo – každé jedno si
zasluhuje zvláštnu pozornosť, starostlivosť a ochranu. Dokonca aj tú
Božiu. Aj preto sme už počas plánovania sv. omše za rodiny uvažovali, že i
sv. omša za manželstvá našej farnosti by mohla byť pre veriacich i celé naše
farské spoločenstvo prínosom.
Stalo sa. Dňa 27. júna 2010 o 10,30 hod. sa konala v našom
kostolíku sv. Matúša v Cígli „manželská“, „skoro svadobná“ svätá omša,
obetovaná za snúbenecké a manželské páry našej farnosti.
Už samotný začiatok sv. omše naznačoval jej jedinečnosť. Že išlo o
naozaj dôstojnú udalosť dávali tušiť aj samotné sprievodné a prípravné
„výzvy“ pre veriacich – napr. pozvánka k sviatosti zmierenia pre manželov,
ale aj drobné „poznámky pod čiarou“. Napr. jedna milá, nenápadná výzva
na informačnom plagátiku pre dámy: „..a čo tak z nostalgie vziať si v tento
slávnostný deň čosi biele na seba?“ Bolo vidieť, že manželky čítali pozorne
– bielej, bledej a belasej farby bolo v kostole v ten deň veru dosť, a ženy sa
tak postarali o veľmi milé prekvapenie, ktoré dotvrdilo celú túto
neopakovateľnú nedeľnú atmosféru. V ničom však nezaostávali ani muži –
vyfešákovaný v oblekoch a kravatách vyzerali všetci naozaj veľmi
švihácky... Skoro ako vtedy...
Pri obnovovaní manželského sľubu veru aj slzičky padali. Stáť po
rokoch opäť spolu, bok po boku pred oltárom, držiac sa za ruky pri slovách
„...sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom vernou manželkou, a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v
zdraví ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho
života“... Ruky sa chveli, srdcia nežneli, spomienky prichádzali...
(pokračovanie na 6.strane)
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Zo života
farnosti
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36. ročník
Pochodu vďaky

Láska spočíva v tom, že sa
dve samoty navzájom
chránia a milujú...
Svätá omša za manželstvá
našej farnosti
Punc slávnosti a dôstojnosti dodali tejto svätej omši
charakteristické obetné dary – biele ľalie, obrúčky a kríž (ako
znaky vzájomnej odovzdanosti, vernosti a lásky, ktorá sa
obetuje za druhého), krstné rúcho a svieca (ako
zodpovednosť za kresťanskú výchovu požehnaných detí),
Sväté písmo a ruženec (ako opora v ťažkých manželských
skúškach), ale aj samotné modlitby veriacich – ich prosby za
snúbencov, za manželov a manželstvá, ktoré okrem iného
pamätali napr. i na bezdetné páry, na rozhárané manželstvá,
či na manželské vzťahy poznačené neverou, ale aj na ľudí
ovdovelých, odlúčených, rozvedených či slobodných...
K slávnostnej atmosfére prispeli tiež svadobné a
lásky plné piesne v podaní nášho chrámového zboru pod
vedením p. Zdenky Hypiusovej, ale aj krásna kvetinová
výzdoba, o ktorú sa postarala p. Gabika Leitmanová. Ešte aj
slniečko a príjemné počasie nám Pán požehnal, takže bol
naozaj ideálny čas aj na posviatostné agapé, o ktoré sa
postarali šikovné žienky domáce. Ej, veru že nám chutilo! Z
úprimného srdca ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí sa
postarali o to, aby sme mohli v radosti, veselosti a plnosti
prežiť slávnostne svoj svadobný deň „D“ po rokoch znovu...

Malá bodka na záver
Z reakcií ľudí a spätných väzieb usudzujeme, že im slávnosť
venovaná manželstvám priniesla mnoho radosti i nostalgie. Zdá
sa, že mnohí žijeme krásnymi spomienkami na svoj svadobný
deň. Bola by preto škoda, keby sme si ho pripomínali len veľmi
sporadicky a aj to „utajene“ (hl. v súkromí rodiny
a pri okrúhlych výročiach).
Dúfame teda, že sa nám podarí – spolu s vašou pomocou
a ochotu kňaza – zachovať v našej filiálke aj do ďalších rokov
tradíciu sv. omší za manželov a manželstvá našej farnosti,
i tradíciu sv. omší za
naše rodiny.
Mgr. Katarína Vidová
a Iveta Krausková

22. januára 2011 sa konal 36. ročník
Pochodu vďaky SNP Cigeľ – Handlová. Aj
napriek tomu, že ani tento rok nám počasie
nedoprialo túžobne očakávaný sneh,
zúčastnilo sa ho 1379 účastníkov, ktorých
do prírody vylákalo slnečné počasie. Aj tento
rok organizátori privítali účastníkov
zo zahraničia. Pani Valová pricestovala
dokonca až z mesta Kingsville /Ontário,
Kanada/. Z Českej republiky naši tradiční
návštevníci a priatelia Pavel Bilík /12-ty krát/,
Radka Reidlová /7 krát/ a Vojtěch Ondruška
/3 krát/. Záujem o účasť na tejto akcii svedčí
o tom, že ju organizátori pripravujú na vysokej
profesionálnej úrovni. Najstarším účastníkom
na 36. ročníku bol p. Kaikl Jozef z Prievidze
a najmladšou bola Elka Čertíková z Cigľa.
Pre mimoriadnu pracovnú zaneprázdnenosť
sa tohto ročník a nemohol zúčastniť
podpredseda NRSR a predseda strany SmerSD p. Robert Fico, ktorý túto akciu pravidelne
navštevuje už 11 rokov. Organizátori chcú
touto cestou poďakovať všetkým účastníkom
za disciplinovanosť a sponzorom za pomoc,
bez ktorej by sa takáto masová akcia len veľmi
ťažko dala uskutočniť.
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Futbalisti
v príprave
na jarnú časť

N

aši futbalisti A mužstvo, ktorí skončili
v MO po jeseni na 1. mieste v tabuľke
s 39 bodmi /druhý Uhrovec nazbieral
35 a tretí Pravenec 33/ začali s prípravou na jarnú časť
už v jeseni 2010 štvordňovým relaxačno-športovým
pobytom vo Vyšnej Boci /17. – 20. novembra/. V roku
2011 v rámci zimnej prípravy absolvovali náročné
tréningy v telocvični v Koši, v Cigli a odohrali aj
prípravné zápasy na umelej tráve v Novákoch. 5.
februára so Sebedražím /prehrali sme 1:5, náš jediný
gól strelil V. Ďuriš/, 12. februára s Nitrianskymi
Sučanmi 2:5 /naše góly: Š. Mjartna a M. Civáň/, 22.
februára Nováky – Cigeľ 4:2 /góly za naše mužstvo V.
Lučan a M. Madarasz/ a 27. februára sme porazili
futbalistov Bojníc 5:1 /V. Ďuriš 2, Civáň, Madarasz
a vlastný/ a 13. marca Nedožery – Brezany – Cigeľ 1:7
/góly M. Civáň 2, E. Svitok, Š. Mjartan, P. Mjartan, V.
Lučan, T. Zaťko/.
No, a nemôžeme nespomenúť ani našu
futbalovú mlaď /žiakov a dorastencov, ktorí tiež
nepodceňujú dôležitú zimnú prípravu a pravidelne ich
vídame pri tréningoch na našom multifunkčnom
ihrisku.
V nedeľu 20. marca 2011 po zimnej prestávke sa
fanúšikovia futbalu konečne dočkali jarnej časti súťaže
MO mužov. Naši futbalisti vstúpili do nej tou správnou
ľavou nohou, keď na horúcej kolačianskej pôde
dokázali zvíťaziť tesne, ale zaslúžene 0:1. O tom, že
naše mužstvo si pripísalo ďalšie tri body /už sme ich
nazbierali spolu 42/, rozhodol v 77. minúte svojim
22. gólom v tomto ročníku V. Lučan. V našom mužstve
sa prvýkrát v súťažnom stretnutí predstavili výborným
výkonom aj dve nové tváre – Marek Madarasz
z Prievidze a Jozef Halaška z Novák. Obom želáme,
aby sa im darilo tak v športovom, ako aj v osobnom
živote.

A keďže jar prináša so sebou oživenie, veríme,
že túto jar ožijú aj naši dorastenci, ktorým sa na jeseň
nedarilo tak, ako by si iste želali, ale aj tak tým, ktorí
reprezentovali našu obec (a veríme, že aj v budúcnosti
budú), patrí poďakovanie. Boli to títo hráči: Tomáš
Málik, Radoslav Málik, Vladimír Holubík, Štefan
Prochádzka, Marek Civáň, Patrik Hlinka, Miroslav
Fajer, Marek Svitok, Patrik Vróbeľ, Martin Parízek,
Patrik Krausko, Michal Kalaba, Marek Fábry, Michal
Králik, Filip Jurenka, Ľubomír Sajter, Jaroslav Kollár,
Peter Kollár a Andrej Sedliaček.
Na trénerskom poste Štefana Lutka vystriedal
Krausko Peter, ktorý bude spolu s Júliusom Pánisom
vykonávať aj funkciu vedúceho mužstva. Aj im spolu s
poďakovaním za neľahkú prácu želáme veľa chuti,
elánu a veríme, že sa potom dostavia aj úspechy.
Je všeobecne známe, že šport na obciach
i v mestách zápasí už roky s finančnými problémami.
Nevynímajúc ani našu obec a mnohé druhy športu,
vrátane futbalu, by bez pomoci sponzorov
a mimoriadne obetavých funkcionárov, akým je
napríklad p. Igor Svitok ml., len ťažko prežívali. Preto
akákoľvek pomoc od sponzorov aj u nás je vysoko
chvályhodná a prináleží im za ňu poďakovať. Posledne
to bol krásny čin od p. Jána Svitka, ktorý zakúpil
žiakom 10 futbalových lôpt. Ďakujeme.
Mgr. Ján Černák
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Vydanie knihy o našej obci

V

roku 2012 oslávi naša obec významné jubileum – 650. výročie prvej písomnej zmienky. Oslavy
plánujeme uskutočniť v prvej dekáde mesiaca júla 2012. K tomuto jubileu by sme chceli vydať
publikáciu o obci, ktorú sme doteraz z rôznych príčin nevydali. 16. marca 2011 starosta obce zvolal
zasadnutie redakčnej rady pre prípravu a vydanie tejto publikácie. Aj keď sa zdá, že ešte máme relatívne dostatok
času, nie je tomu tak, pretože ak chceme vydať kvalitnú knižku o našej obci, potrebujeme veľa času, aby sme
zhromaždili dôležité údaje z každej oblasti života občanov, ktoré sa udiali v našej obci. Do redakčnej rady boli
starostom obce menovaní: p. Vincent Chrebet, p. Božena Svitková, p. Ľuboš Málik, p. Ján Černák, p. Ján Ďurina, p.
Šimon Svitok, p. Ján Šušol, p. Pavol Vanečko, p. Ivan Kadlečík, p. Štefan Svitok, p. Jozef Šušol a p. Jana Bartošová.
Boli rozdelené kapitoly, na ktorých menovaní budú pracovať. Jedná sa o Históriu obce, Spoločenský život, kultúru,
Šport, Školstvo, Poľovníctvo, lesy, urbár, Baníctvo, Hasičstvo, Náboženstvo, Poľnohospodárstvo, Vymedzenie
územia. Chceme Vás vážení občania poprosiť o spoluprácu pri vydaní prvej publikácie o našej obci Cigeľ.

Kultúrne akcie
v našej obci

Obdobie fašiangov - to nie je len čas plesovej sezóny,
ale aj tradícií, ktoré sa v našej obci darí zachovávať
dodnes.

Plesová sezóna v Cigli začala januárovým
Poľovníckym plesom a 17. februára bol tradičný
a úspešný Farský ples. V nedeľu 27. februára
v kultúrnom dome naša škola pre svojich žiakov a rodičov urobila Detský maškarný ples. A zavŕšením plesovej
ako aj prevádzkovej sezóny v našom lyžiarskom stredisku bol mimoriadne zaujímavý a zábavný Maškarný
na lyžiach. Každý z týchto plesov sa vyznačoval dôkladnou prípravou organizátorov, ochotou a obetavosťou
realizačného tímu, priazňou štedrých sponzorov a samozrejme aj desiatkami vďačných a spokojných
návštevníkov. Všetci zainteresovaní si zaslúžia ocenenie, obdiv a poďakovanie za šírenie dobrého mena obce.
Fašiangy nemajú každý rok pevný termín. Tohtoročné fašiangy boli pomerne dlhé, trvali až dva mesiace,
od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorou sa začína pôst pred Veľkou nocou. Bolo teda dosť času
na obnovenie a pripomenutie si starých tradícií, najviac prejavov sa však sústredilo do posledných dní, kedy
zábava vrcholí a dovolené je viac ako obyčajne. Veselo bolo hlavne na fašiangovej tanečnej zábave, ktorá sa
konala v sobotu 5. marca. Od pravého poludnia išiel Cigľom veselý sprievod v maskách a v nových krojoch so
spevmi a scénkami na uliciach pred domami Cigeľčanov, spomínaná tanečná zábava začala od 20:00 v Kultúrnom
dome. Základný motív zábavy vychádzal z nastávajúceho pôstu, kedy sú už zábavy pri muzike zakázané. Na znak
toho sa predvádzalo žartovné pochovávanie hudobného nástroja - basy, pri ktorom vystupovali postavy kňaza,
kostolníka i smútiacich pozostalých. Na záver zábavy basu vyniesli von zo sály, čím ju symbolicky pochovali.
Jedným z mnohých úspechov našej obce je, že máme viacero aktívnych a šikovných organizátorov a radi sa
spoločne zabávame, čo potvrdzuje množstvo terajších i budúcich účastníkov, ktorým chceme týmto príspevkom
poďakovať a zaželať všetko najlepšie do budúceho obdobia.
Mgr. Ivan Kadlečík

fašiangový sprievod
Cigliansky spravodaj č. 14
Marec 2011
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