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Príhovor starostu obce
Prešli peklom koncentraèných táborov - Štefan Svitok (2. èas), Ján Dolinský
Uznesenie z Obecného zastupite¾stva konaného 21.5. 2010
Výsledky volieb
Základná škola s materskou školu
„Nenuïme sa cez prázdniny“
Len nieko¾ko slov
Rôzne
Šport

Príhovor starostu obce
Vážení spoluobèania,
pred necelými tromi mesiacmi som sa Vám prihováral a informoval
Vás o dianí v našej obci. Robím to aj teraz pri ïalšom vydaní spravodaja.
Ve¾ký stavebný ruch prebieha v lokalite Ukladište, kde sa rozbehla hlavne
individuálna bytová výstavba. V týchto dòoch bude ukonèená výstavba
inžinierskych sietí v tejto lokalite vèetne 550 m novej miestnej komunikácie.
Mesiac máj bol nielen mesiacom lásky, ale aj mesiacom, v ktorom sme
odovzdali nových 16 b.j. do užívania obèanom, bola z toho malá ale milá
slávnos za úèasti nájomníkov, ich najbližších rodinných príslušníkov a hostí.
Jediný problém nastal s kompletizáciou plynovodov, za ktorý sa nájomníkom
ospravedlòujem, aj keï zaò môže byrokracia v SPP, ktorú sme doposia¾
nepoznali.
Podarilo sa nám vybudova aj necelých 500 m bezpeènostného
chodníka v dolnej èasti obce, kde boli najviac ohrození obèania, ktorí išli
za nákupmi bo obchodu, resp. do zamestnania a deti do školy. Chodník sme
vybudovali vlastnými silami cez Cigliansku stavebnú spoloènos
a rozpoètovým nákladom vyše 16 000€. Bol vybudovaný v rekordnom èase
a ve¾mi kvalitneza èo patrí poïakovanie našim obèanom p. P. Michalovièovi,
E. Krauskovi,J. Gajdošovi, J. Èertíkovi, P. Pagáèovi, ¼. Beláòovi, M.
Mokrému, taktiež firme Kruh s.r.o. za bezplatný štrkový materiál, firme K+S
drevo za dopravné služby.
Hospodárska kríza, ktorá nás zasiahla sa zaèína naplno prejavova
ajv chode samospráv v plnení si samosprávnych funkcií. Rozpoètový
výpadokv podielových daniach prekvapil aj našu obec a budeme sa musie
vzda niektorých plánov, ktoré boli odsúhlasené Obecným zastupite¾stvom.
Zatia¾ si obec základné povinnosti plní, problém nám robí spulofinancovanie
výstavby bytových jednotiek resp. inžinierskych sietí k nim. Aj z tohoto
dôvodu neviem poveda èo ïalej s výstavbou plánovaných 8 b.j v Ukladišti,
na ktorú sa mnohíz Vás pýtajú a na ktorú máme ïaleko viac žiadostí.
Do pracovného pomeru na 9 mesiacov sme prijali
8 nezamestnaných pracovníkov na menšie obecné práce, ktorých môžete
vidie hlavne pri prácach na èistení a zve¾aïovaní obce. Èas prostriedkov na
mzdy platí obec a èas pripláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Aj
takýmto spôsobom chceme pomôc obèanom, ktorí si h¾adajú zamestnanie.
Žia¾ z nedostatku financií sme nemohli vyhovie ïalším spoluobèanom.
Obec žila aj kultúrnym, športovým a spoloèenským životom.
Slovenský rozhlas bol hosom v našej obci pri natáèaní relácie Zvony
nad krajinou, kde sme obec prezentovali po všetkých stránkach a mnohých
našich obèanov zastavili redaktori, aby zodpovedali na otázky. Reláciu si
môžete vypoèu na internetovej stránke rozhlasu.
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Dlhodobú tradíciu má akcia stavanie mája pri Obecnom
úrade èlenmi Telovýchovnej jednoty a Požiarnej ochrany. V tomto
roku to bolo aj s májovou veselicou v kultúrnom dome.
Na viacúèelovom športovom ihrisku Základná škola
s materskou školou spolu s Obecným úradom zorganizovali pre deti
športovú akciu pod názvom „Nenuïme sa cez prázdniny“.
Naši obèania sa v hojnom poète – ako je už tradíciou
zúèastnili parlamentných volieb. Až 71% volièov prišlo odovzda
svoj hlas.
V najbližších dòoch a mesiacoch budeme organizova
tradièné akcie, ktorých sa zúèastòujú obèania z celého regiónu. 25.
júla to bude jubilejný 35. roèník známeho Futbalového turnaja SNP,
kde privítame futbalistov a obèanov z našej družobnej obce
Vikýøovice z ÈR. Stretneme sa aj s poslancami NR SR a známymi
osobnosami slovenského a bývalého èeskoslovenského futbalu.
V polovici augusta oèakávame návštevu našich rodákov z Požesko slavónskej župy z Chorvátska
na ktorých máme
z vlaòajška pekné spomienky, ktoré sme zažili na návšteve u nich.
27. augusta organizujeme akciu Partizánska vatra na ktorú
sa tešia viacerí obèania, len dúfajme, že nám bude pria aj poèasie.
Pozývame Vás ajna 4. roèník memoriálu J. Ïurinu, ktorý sa uskutoèní
28. augusta a takýmto spôsobom si pripomenieme prácu hráèa,
funkcionára a ciglianského futbalistu. Už 11. roèník volejbalového
turnaja o Pohár starostu obce bude 4. septembra na viacúèelovom
ihrisku. Vïaka patrí organizátorom, ktorí udržujú túto tradíciu.
Vážení spoluobèania,
vymenoval som akcie, ktoré by sme mali uskutoèni
do vydania ïalšieho èísla nášho Ciglianského spravodaja. Pozývame
Vás na tieto podujatia a prídite aj so svojim blízkymi a známymi.
Je èas leta, prázdnin, dovoleniek. Pri plnení si každodenných
povinností èi už pracovných, alebo rodinných je potrebné si aj
oddýchnu, zastavi sa a naèerpa nových síl. Každý máme na to iný
spôsob. Niektorí si dokážu oddýchnu a relaxova aj pri práci, ktorá
nie je nároèná, napr. v záhradke. Niektorým staèí prechádzka po lese,
iní potrebujú okúpa sa v bazénoch, ïalší pôjdu na domáce resp.
zahranièné dovolenky. Proti gustu, žiaden dišputát. Nech už budete
kdeko¾vek vážení spoluobèania, užite si nadchádzajúce dni a vráte sa
k svojim rodinám zdraví.
Všetko dobré Vám želá
Štefan Mjartan
starosta obce
Kychyòa v nových bytoch

Poslanci na odovzdávaní bytoviek
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Prešli peklom koncentraèných táborov
Druhé pokraèovanie zo spomienok pána Štefana Svitka pod názvom „Prešiel som peklom koncentrákov“.
Dòa 16. marca 1945 èas väzòov spolu so mnou previezli do koncentraèného tábora Dachau. Dostal som nové väzenské èíslo 145208. Zaèali sa
množi letecké nálety Spojencov. Nemci sa rozhodli vybudova letisko neïaleko mesta Mníchova. Tu zriadili koncentraèný tábor s podobným režimom
ako v Dachau. Z konských maštalí narýchlo zhotovili ubytovne. Väzni odvážali zeminu a upravovali plochy letiska. Poèas vyhlásenia oèakávaného
leteckého náletu nás odvážali do jám po vykopanom štrku neïaleko letiska, v prípade náhleho náletu sme zaliezli pod vagóniky.
Spomínam si na otrasný zážitok. Po skonèení náletu sme sa vracali na pracovisko. Cestou jeden väzeò po¾skej národnosti musel odbehnú
z radu na malú potrebu. Esesák sa za ním rozbehol a surovým spôsobom ho nahnal spä do kordónu. Hrozné bolo naše prekvapenie, keï pri veèernom
spoèítaní dohnali pred nás dobitého Poliaka. Esesák na neho zreval, že sa pokúsil o útek. Náhle vytiahol pišto¾ a pred našimi oèami ho zastrelil.
V tom tábore som dostal škvrnitý týfus a dyzentériu. Dožadoval som sa lieèenia v nemocnici. V Dachau bol pomocný lekársky ošetrovate¾ doktor Blaho z Prahy, ktorý mi povedal, že z tej táborovej nemocnice sa nikto nikdy živý nevrátil. Obetavo mi po veèeroch nosil tabletky, lieky a ako –
tak sa mu podarilo ma vylieèi.
Druhý krát som sa narodil 29. apríla 1945. Do smrti nezabudnem na ten šastný pocit, keï americký tank narazil do brány koncentraèného
tábora, ktorá sa rozletela a prítomní Nemci zaèali dvíha ruky nad hlavu, iní bezhlavo utekali. Našli sa aj takí fanatici a šialenci, ktorí sa skryli
do pivnièných priestorov a zúrivo strie¾ali. Amerièania ich vyhnali plameòometmi. Keï sme to videli, stále sme nechceli veri, že sme oslobodení. Plakali
sme šastím, niektorí si k¾akli na zem a modlili sa, iní preklínali Hitlera a fašizmus, každý vyjadroval svoju rados svojským spôsobom.
Po oslobodení sme mali dostatok jedla, ale všetci sme boli ve¾mi zoslabnutí. Ja som vážil iba 35 kg. Lekári nás upozoròovali, aby sme jedli
v malých dávkach a postupne. Žia¾, niektorí sa nedokázali ovláda a na následky prejedania zomreli ešte v tábore.
Do Plzne nás odvážali americkí vojaci. Cesta domov bola strastiplná. Išli sme poši, nákladnými autami, na sedliackych povozoch a rôzne.
Z Dachau sme sa rozošli 1. júna 1945. Po príchode do Prievidze ma neèakal nikto.
Pri dobrej strave doma a starostlivosti rodiny som sa zaèal rýchlo zotavova.
Bolestných spomienok mám ve¾a. Podobný osud mali tisíce ïalších ¾udí. Chcem svojimi spomienkam prispie k tomu, aby sa na spáchané zverstvá nikdy nezabudlo.

Druhým ešte žijúcim obèanom Cig¾a, ktorý prešiel „Peklom koncentraèného
tábora“ je pán Ján Dolinský

Narodil sa 8.1.1922 v Cigli v skromnom domèeku
Podskalkou ro¾níkom Valentovi a Alžbete. Na 7. chudobných
rolièkách museli jeho rodièia ešte okrem najmladšieho Jána
vychova 5 starších súrodencov. Rolièky tak poèetnú rodinu
vychova nemohli a preto Jánovi starší bratia h¾adali prácu
na sezónnych po¾nohospodárskych robotách, u bohatých gazdov,
alebo sa príležitostne zamestnávali. Najmladší Ján o ktorom bude
ešte reè zotrval na malom hospodárstve pri rodièoch v skromných
sociálnych pomeroch až do roku 1943, kedy bol povolený do
armády. Narukoval do 11. delostreleckého pluku
v Žiline. Spomína si, že tu sa stretol s rodákmi Tomášom
Chrebetom, Ondrejom Chrebetom a Jánom Kobe¾om. Prišlo
obdobie SNP. Jeho druhá batéria pod velením poruèíka Paulíka
sa rozhodla, že opustí Žilinu a prihlási sa do povstania. Aj tu,
spomína si pán Dolinský, boli takí vojaci èo sa na¾akali
a od nich ušli. Ich prvé bojové stanovisko bolo neïaleko Streèna.
Delá mali so sebou a na každom stanovisku ich zakopávali. Takto
strasti plne sa presunuli až do Hronskej Dúbravy. Žia¾ 1.
novembra 1955 ich presila Nemcov prepadla
a na šastie bez obetí boli všetci zajatí.
Po prebdenej noci na stanici v Hronskej Dúbrave ich za
brechotu psov, kopancov a kriku „schnel, schnel“ skoro ráno
nahnali do dobytèích vagónov. Ich strach bol ve¾ký. Boli
odzbrojení a nevedeli èo bude ïalej a nimi. Asi po dvoch dòoch ich
vysadili na železniènej stanici Kleindenbach v Nemecku. Znova
štekot psov, jaèanie Nemcov ich v tesnom zoskupení a za silnej
vojenskej stráže vohnali za brány opevneného koncentraèného
tábora. Keï sa zah¾adeli na vycivené
a chudé tváre väzòov, vedeli, že bude zle. Zbadali, že prišli do
pozemského pekla. Nahnali ich do chladných barákov. Na
betónovej podlahe bola rozsypaná slama. „Tu budete spáva“,
zareval na nich nafúkaný väzenský dozorca. Nechali ich spáva a
robi vo svojich vojenských uniformách, ale na chrbát im farbou
nama¾ovali „vojnový zajatec“. Tie dve slová boli napísané po
nemecky. Denný režim bol otrasný. Vstáva museli ve¾mi zavèasu
ráno a znova za kriku „schnel, schnel“ ich hnali na apel platz, kde
b o l o s è í t a n i e . Ta k m e r n e h y b n e t u m u s e l i
za každého poèasia stá a po nemecky vyrapka svoje väzenské
èíslo, ktoré im bolo pridelené pri nástupe do koncentráku. Tu už
nebol èlovek èlovekom.

Pre Nemcov bol èlovek èíslom. Každý deò prísne strážení chodili
nieko¾ko kilometrov peši budova letisko pre potreby nemeckej
armády. Museli ve¾mi ažko pracova a pri tom dostávali iba
minimum stravy. Nemci mali snahu vykynoži ich èím viac, hoci aj
hladom. Pán Dolinský si spomína na otrasný zážitok. Keï sa
vracali z letiska, jeden väzeò z neïalekej obce Koš (Martin
Švorc) bol tak hladný, že ušiel z kordónu a na poli sa vrhol na repu,
ktorú zaèal hrýz. Dozorkonajúci Nemec k nemu nemilosrdne
pristúpil a na mieste ho zastrelil.
Hygienické podmienky v tábore boli neznesite¾né. Vši
ich prenasledovali všade a sústavne. O chorých sa nemal kto stara.
Báli sa èo i len poveda, že ich nieèo bolí, lebo jediná ú¾ava proti
bolesti bolo odstrelenie.
Ich vykúpenie z pekla sa stalo 8. mája 1945, keï
koncentraèný tábor oslobodila Americká armáda. V ten deò ráno
už bolo poèu výbuchy bômb a stre¾bu. Dozorcovia vedeli èo to
znamená. Baráky pozamykali a húfne ozlomkrky utekali z
koncentráku. Americkí vojaci na tankoch vtrhli na nádvorie
a násilím pootvárali baráky, aby mohli vyslobodi väzòov. Ich
rados bola ve¾ká. Niektorí plakali, iní sa modlili, alebo sa až
neprirodzene smiali. Každý z nich mal pred oèami svoju rodnú
dedinku, mamièku, otecka a svoje príbuzenstvo. Boli šastní, že
peklo koncentráku prežili.
Potom to malo rýchly spád. Po dezinfekcii sa mohli prvý
krát dosýta najes. Lekári ich upozoròovali, aby jedli menej a
èasto. Žia¾ boli i takí, èo to nedokázali dodrža a na prejedenie ešte
v lágri zomreli.
Americkí vojaci ich na nákladných autách doviezli do
Plzne v Èechách. Odtia¾ cestovali domov vlakom. V Prievidzi ich
vystúpilo 10. Zvítanie s rodnými bolo ve¾ké.
Moja posledná prosba, hovorí pán Ján Dolinský:
„Preèítajte si tieto riadky. Je to iba zlomok z toho èo som zažil,
ale zabudnú sa to nedá. Neverte tým, èo prekrúcajú dejiny,
ale verte nám, ktorí ešte žijeme a ktorí sme to peklo
koncentraèných táborov prežili. O to Vás ve¾mi prosím!“
Rozprávanie zaznamenal:
Mgr. Vincent Chrebet
Ïakujem pánom Štefanovi Svitkovi a Jánovi Dolinskému za
ochotu, že aj keï s bolesou v srdci mi to rozprávali.
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UZNESENIE zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva v Cigli konaného dòa 25.06. 2009
Obecné zastupite¾stvo
1. Schva¾uje: Uznesenie è. 7/2010
a)
b)
c)
d)
e)

závereèný úèet obce za rok 2009 bez výhrad
I. úpravu rozpoètu obce na rok 2010
p. Jána Ïurinu za prísediaceho na súde pre roky 2010-2014
poskytnutie finanènej pomoci Únii nevidiacich a slabozrakých ZO Prievidza 15 € na osobu z našej obce v zmysle VZN
materiály do obecnej kroniky za rok 2009 s predloženými návrhmi kultúrnej komisie

2. Berie na vedomie: Uznesenie è. 8/2010
a) stanovisko audítora k úètovnej závierke za rok 2009
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k závereènému úètu
c) správu o výbere daní a poplatkov pre rok 2010
d) správu o èinnosti Ciglianskej stavebnej spoloènosti
e) správu o plnení úloh v obci za uplynulé obdobie
f) rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytnutí finanèného príspevku z fondov Európskeho spoloèenstva
pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cige¾ vo výške 317 668,90€

3. Ukladá: Uznesenie è. 9/2010
a) poslancom OcZ vo svojich obvodoch
skontrolovali poèet chovaných psov
zodp: poslanci OcZ
Termín : do 30. júna 2010
b) prejedna diskusné príspevky, na ktoré nebolo
zodpovedané, rieši ich na zasadnutí OcZ a
informova obèanov

Dòa 12. júna sa konali vo¾by do NR SR.
V našej obci boli nasledovné výsledky:
Poèet volièov zapísaných v zozname volièov

910

Poèet volièov ktorí sa zúèastnili na hlasovaní

647

71,21

Poèet volièov ktorí zaslali návrt. ob. z cudziny

1

0,11

Poèet volièov ktorí odovzdali obálku pod¾a § 30

645

Poèet platných odovzdaných hlasov

642

99,54

Poèet

%

1. EURÓPSKA DOMOKRATICKÁ STRANA

1

0,16

2. ÚNIA - STRANA PRE SLOVENSKO

8

1,25

3. STRANA RÓMSKEJ KOALÍCIE - SRK

0

0

4. PALIHO KAPURKOVÁ, veselá politická strana

5

0,78

5. SLOBODA A SOLIDARITA

38

5,92

6. STRANA DEMOKRATICKEJ ¼AVICE

9

1,40

7. SMK - MAGYAR KOLACÍLIÓ PÁRTJA

0

0

8. ¼UDOVÁ STRANA - HZDS

18

2,80

9. KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

4

0,62

10. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

23

3,58

11. NOVÁ DEMOKRACIA

2

0,31

12. ZDRUŽENIE ROBOTNÍKOV SLOVENSKA

0

0

13. KRESANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE

58

9,03

14. ¼UDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO

3

0,47

15. SDKU - DEMOKRATICKÁ STRANA

42

6,54

16. AZEN - ALIANCIA ZA EURÓPU NÁRODOV

0

0

425

66,20

6

0,94

462

100

zodp: - zástupca starostu
Termín: do najbližšieho zasad. OcZ

Hlasovanie poslancov
Za prijatie uznesenia :
Mgr. Ján Èernák , Mgr. ¼udovít Fábry, p. Jana
Krausková, p. Valéria Krausková, p. Renáta
Beláòová , p. Jaroslav Èertík, p. Peter Mjartan, p.
Milan Mjartan
V Cigli 21.mája 2010
Štefan Mjartan
starosta obce

17. SMER - SOCIÁLNE DEMOKRACIA
18. MOST - HÍD
SPOLU
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Základná škola s materskou školu Cige¾
Organizácia základnej školy v školskom roku 2010/2011
Poèet žiakov: 38
Poèet tried: 3
Poèet roèníkov: 4
Poèet krúžkov: 2 (Anglický jazyk, Poèítaèový krúžok)
Poèet žiakov EV: 15
Poèet žiakov NV: 23
Výchovno-vzdelávací proces bude zabezpeèený pod vedením
Mgr. S. Ondrišovej, v zložení Mgr. T.Murárová, Mgr. D.Máliková,
Mgr. E.Praženicová a A. Uhlárová.

Zoznam žiakov 1.roèníka

Zoznam žiakov 2.roèníka

1. Samuel Gašpar
2. Žofia Hrdá
3. Miriam Karásková
4. Maroš Krausko
5. Martin Málik
6. Barbora Michalovièová
7. Michaela Mokrošová
8. Patrik Svítok

1. Lukáš Èertík
2. Milan Hriò
3. Adam Svitok
4. Aïa Šušorová

Zoznam žiakov 3.roèníka

Zoznam žiakov 4.roèníka

1. Nina Ïurtová
2. Timea Hagarová
3. Adrián Krausko
4. Martin Lajtman
5. Zuzana Mikulová
6. Kristína Minichová
7. Viktória Minichová
8. Tomáš Mjartan
9. Norbert Nechala
10. Adam Ondrejka
11. Lea Ozkaraman
12. Kristína Sedliaèková
13. Erik Svitok
14. Emma Tereza Svítková
15. Nikola Šušorová

1. Martin Èertík
2. Dominika Erneková
3. Kristína Federièová
4. Michaela Gajdošová
5. Lenka Hrdá
6. Marek Kucman
7. Lukáš Leitman
8. Tamara Michalcová
9. Milan Mikuš
10. Tomáš Svitok
11. Stella Šimurková
12. Natália Šovèíková

„Nový školský rok 2010/2011“ – zaèína vo štvrtok
2.septembra
Do MŠ k tomuto dátumu by malo nastúpi spolu 28 detí.
Do triedy predškolákov 14 a rovnako aj do triedy menších detí.
Triedna uèite¾ka predškolákom bude p. Èechmáneková
Jana a mladším škôlkarom p.Uhlárová Andrea. Zástupca pre MŠ
je p.Krausková Valéria.
MŠ bude už druhý školský rok pracova pod¾a vlastného
vzdelávacieho programu, pod názvom „Lipka“. Okrem
základných úloh vyplývajúcich
a upravených na naše
podmienky zo štátneho vzdelávacieho programu, budú ma deti
možnos navštevova aj krúžok hry na zobcovu flautu, deom
s poruchami reèi sa v rámci logopedickej prevencie okrem
návštevy logopédky 1 x za mesiac venuje pravidelná individuálna
pozornos, ïalej sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
uplatòuje práca s legom a IKT (poèítaè, fotoaparát, a rôzne iné
elektronické zariadenia).
„Nenuïme sa cez prázdniny!“
Pod týmto heslom sa odštartovali prázdniny v sobotu
3.júla na školskom dvore. Zišlo sa tu okolo 50 detí vo veku
do 15 rokov. Bolo nám ¾úto, že zopár hneï na zaèiatku odradilo
pravé letné poèasie. No ale veríme, že kto sa prekonal, bol aspoò
trocha spokojný a dostal inšpiráciu, ako trávi vo¾ný èas.
Nachystaných bolo 20 športových a vedomostných
disciplín, kde si deti overovali svoje schopnosti. Niektoré, aby sa
získali body, staèilo len absolvova. Na skoku do dia¾ky,
triafaèkách, behu pomedzi prekážky a hode do basketbalového
koša /deti MŠ –triafanie pukom do mini bránky/ sa získavali body
pod¾a výkonu.
Poèas podávania gulášu sa rátali body. Potom sa
uskutoènilo zopár spoloèných súaží „rodièov s demi“. No a na
záver nasledovalo odmeòovanie. Aj keï samozrejme nemohol
by každý v rámci svojej kategórie umiestnený medzi prvými
tromi, nakoniec nikto neodišiel naprázdno. Snahou organizátorov
bolo, aby sme navzájom na úvod leta prežili pár zaujímavých
chví¾ .
Hlavný sponzor bol obecný úrad, usporiadate¾ poslankyòa Janka Krausková. Ceny a obèerstvenie zabezpeèoval
aj DV Jednota Cige¾, Pekáreò BMR-EU (COBKO), manž.
Krauskoví. Súaže pripravovali aj pani uèite¾ky – p. Krausková
V., Mgr. Máliková D., zast.riad. Mgr.Ondrišová S. a ïalší
(Krausková Lenka a Renáta, Krausko Patrik, Ïurta Tomáš,
Mikula Ján, ...)
Autor èlánku: Krausková Valéri
Foto: Krausko Anton

Len nieko¾ko slov
Hnev a pomsta
Vzahy medzi ¾uïmi sú rôzne. Niekto vás nemá rád len preto, že nie ste mu sympatický, iný vás neznáša lebo ste mu nejako
(niekedy i nevedomky) ublížili. Ve¾mi èastým zárojom antipatií je závis. Ak ostáva len pri slovách, niè sa nestalo. Aristotela niekto
upozornil, že v jeho neprítomnosti ho ktosi ohovára. On na toto upozornenie reagoval – keï tam nie som, môže ma aj bi. Horšie je, keï
èloveku ublížia. Tu platí biblické: „Kto do teba kameòom, ty do neho chlebom“. Je v tom obrovská múdros. V živote sa každému neraz
stane, že mu neprávom ublížia. No keï má šancu krivdu vráti a neurobí to, je skutoène š¾achetným èlovekom. A èlovek, ktorý mu ublížil,
ktorý bol predtým jeho nepriate¾om, stáva sa potom jeho priate¾om, ktorý si ho navyše zaène i viac váži. Sme dos výbušní ¾udia, prudko
reagujeme ak nám niekto neprávom ublíži. No èlovek spravidla správne neodhadne pohnútky toho druhého – vysvetlí si veci horšie ako
v skutoènosti sú. Èasto poèínanie, ktorému pripisujeme zlý zámer, je len výsledkom nevedomosti a hlúposti. Preto treba stlmi hnev,
opatrne váži slová, nepoveda viac ako je treba – lebo slušného èloveka to potom mrzí, aj keï je v práve. Samozrejme, èlovek má
primerane reagova – len zlý a mstivý èlovek nepovie niè, no rozmýš¾a o neskoršej odvete. Pomstychtivos je totiž najhoršia ¾udská
vlastnos!
redakcia
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Jubilanti v mesiacoch september, október, november a december 2009:
Meno:
MÁJ
Balážová Júlia
Herbrík ¼udovít
Píšová Anna
Podlužanký Peter
Zápalová Helena
JÚN
Fajerová Antónia
Herbríková Alžbeta
Jalový Dušan
Krausko Alojz
Vaneèko Pavel
Žiak Rudolf

Súp. èíslo

Výroèie

230
41
56
125
128

91 rokov
60 rokov
65 rokov
60 rokov
60 rokov

294
216
193
405
51
39

60 rokov
50 rokov
55 rokov
65 rokov
65 rokov
55 rokov

Meno:

Všetkým oslávencom srdeène blahoželáme!

Ako neznièi, kto èo máme
Obec vybudovala viacúèelovú vodnú nádrž,
ktorá v dnešnom nedokonèenom stave slúži
predovšetkým ako zásobáreò vody pre zimné
zasnežovanie a protipožiarna nádrž. V týchto horúcich
letných dòoch sa stáva oddychovou zónou pre viacerých
obèanov ako aj cudzích návštevníkov. Všetci si ale
musíme uvedomi, že tento objekt nie je v takomto stave
urèený na vodné športy a každý tu koná
na vlastnú zodpovednos a nebezpeèie. Ale nás trápi
závažnejší problém. V okolí hrádze sú umiestnené
tabule s nápisom „Zákaz vstupu na fóliu“, ktorá má
ve¾mi dôležitú úlohu. Slúži ako protipriesaková vrstva
na hrádzi. V týchto slneèných dòoch je vystavená
ve¾kému teplu a väèšia pravdepodobnos porušenia jej
celistvosti. Z uvedených dôvodov aj prostredníctvom
Obecného spravodajca Vás žiadame o dodržiavanie
uvedeného zákazu. V prípade zistenia porušovania
zákazu vstupu na ochrannú fóliu, budeme nútení
pristúpi k priestupkovému konaniu.

Nerobme èierne skládky!
Doteraz bolo dobrým zvykom, že Obecný úrad
dva krát do roka, vždy na jar a na jaseò rozmiestòoval po
obci ve¾koobjemové kontajnery. Malo to svoje výhody
aj nevýhody. Tie spoèívali v tom, že ti obèania èo bývali
najbližšie ku kontajneru ich v priebehu 2 hodín naplnili
kopcom a odpadom, ktorý sa mal zlikvidova iným
spôsobom. Ostaní obèania už odpad nemali kde dáva.
Z tohoto dôvodu sa pristúpilo k zmene a
kontajnery sú osadené po celý rok v zbernom dvore pri
starej škôlke. Tieto kontajnery bude Obecný úrad
sprístupòova štyri krát do roka. Preto žiadame obèanov,
aby si odpad, ktorí patrí do týchto kontajnerov
uskladòovali zatia¾ doma a nevynášali ho vo¾ne do
prírody. Otvorenie brány ku kontajnerom bude
oznámené obecným rozhlasom.
V prípade, že nevyhnutne potrebujete
kontajner na väèšie rekonštrukèné práce a uloženie
väèšieho množstva odpadu kontajner Vám za úhradu
zapožièiame.

JÚL
Krausko Jarolím
Mjartan Milan
Stupka Milan
AUGUST
Gajdoš Ján
Gajdošová Mária
Kluková Božena
Krausko Jozef
Lièková Božena
Mašura Ctibor
Svitok Ján
Svitok Štefan
Svoradová Anna
Štancel Stanislav

Súp. èíslo

Výroèie

34
22
118

85 rokov
50 rokov
60 rokov

91
103
267
164
11
272
359
31
5
295

50 rokov
70 rokov
60 rokov
91 rokov
50 rokov
75 rokov
60 rokov
70 rokov
75 rokov
55 rokov

Novonarodené detièky
Maxim Šluch
Radovan Maximilián Táborský
Adrián Svitok

è. 396
è. 225
è. 395

Vitajte medzi nami :)

Manželstvo uzavreli
Zdenka Svitková a ¼ubomír Bakus
è. 405
Jana Cmarková è.387 a Martin Èertík è. 270

Blahoželáme k uzatvoreniu manželstva!

Vážení rodièia,
je naozaj dobré, že máme viacúèelové ihrisko, že deti nesedia pri
poèítaèi, ale venujú sa pohybu. Ale má to aj druhú stranu mince. My rodièia
sme doma spokojní, že naše diea je na ihrisku. Ale vieme si plne predstavi
èo tam robia? Ako sa správajú? Akú slovnú zásobu používajú? Aj v dnešnej
uponáh¾anej dobe by sme si mali nájs chví¾u èasu a is sa „nenápadne“
pozrie ako deti a predovšetkým mládež trávia èas na ihrisku. Všetci, ktorí
používajú priestory areálu sú povinní dodržiava prevádzkový poriadok a
pokyny správcu ihriska. A to je niekedy ve¾ký problém. A preto, nájdime si
chví¾u a porozprávajme sa ako a èo robia naše malé i ve¾ké deti na ihrisku a v
jeho okolí.

Oznam pre záujemcov o relaxaèné
cvièenie
V èase letných dovoleniek sme sa rozhodli cvièi 1-krát týždenne a
to v stredu o 1900hod v telocvièni Základnej školy. Od 20.9.2010 sa vrátime k
pôvodnej frekvencii cvièenia 2-krát týždenne, a to v pondelok
a vo štvrtok o 1900 hod. Cvièíme pod heslom „Aj tak málo, ale pravidelne
staèí pre moje telo a dušu.“
Jana Krausková
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ŠPORT
Najlepší strelci nášho mužstva v súaži:

Ukonèenie futbalových súaží
roèníka 2009-2010

Vladimír Luèan
Tomáš Zako
Štefan Zako
Štefan Mjartan
Jaromír Ïurina
Erik Svitok
Vladimír Ïuriš
Miroslav Grolmus
Štefan Lutka
Juro Èertík
Ján Rybár
Marek Civáò

Skonèili sa futbalové súaže roèníka 2009-2010, v ktorých
úèinkovali naše mužstvá žiakov, dorastencov a dospelých.
Najhoršie skonèilo mužstvo dorastencov. Aj napriek tomu, že sa
ich hra v závere súaže zlepšovala stratu už nedohnali. Dúfame, že keï
skonsolidujú formy v mužstve bude ma ich hra vzostupnú úroveò.
Trénerom mužstva bol Lutka Štefan a vedúci Pánis Július.
Družstvo žiakov nám urobilo väèšiu rados, keï skonèilo
v súaži na peknom 4. mieste. Mužstvo viedol tréner Vaicik Zdeno
a vedúci bol Igor Svitok ml.. Najlepším strelcom sa stal Parízek, ktorý
strelil 28 gólov do siete súperov. Boli by sme radi, aby sa úroveò hry
našich žiakov ešte zlepšovala a v budúcnosti aby dosahovali ešte lepšie
výsledky.

Kopali sme 8 pokutových kopov, z ktorých sme 6 premenili.
Na 1 zápas sme v priemere strelili 2,63 gólu a inkasovali sme
v priemere 1,46 gólu.

Najväèšiu rados nám však spravilo družstvo dospelých, ktoré
skonèilo súaž v oblastnej súaži na vynikajúcom 2. mieste tabu¾ky.
Pri troche šastia najmä v zápasoch s Bánovcami „B“ a niektorých
domácich zápasoch sme mohli skonèi aj na najvyššom stupienku.

Naše najvyššie víazstvo bolo v 10. kole, keï sme
deklasovali doma Oslany 6:0 a najvyššiu prehru sme utrpeli
v 13. kole na ihrisku v Opatovciach v pomere 4:1.

Trénerom družstva bol Dominik Gašparoviè, vedúci mužstva
Igor Svitok ml. a zdravotník Boris Jurenka. Hlásate¾skú službu na vysokej
úrovni zabezpeèoval Ján Èernák.
Za mužstvo hrali nasledovní hráèi: Jaromír Ïurina – kapitán,
Dalibor Èertík, Juro Èertík, Vladimír Luèan, Tomáš Zako, Štefan Zako,
Štefan Mjartan, Erik Svitok, Vladimír Ïuriš, Miroslav Grolmus, Štefan
Lutka, Ján Rybár, Marek Civáò, Peter Mjartan, Patrik Fábry, Michal
Kováè, Peter Sedliaèek, Rado Ïurina, Marek Mjartan

Koneèná tabu¾ka oblastnej súaže roèníka 2009-2010:
1. Bánovce „B“
2. CIGE¼
3. Pravenec
4. Uhrovec
5. Diviacka Nová Ves
6. Opatovce
7. Ráztoèno
8. Oslany
9. Ve¾ký Klíž
10. Malá Hradná
11. Nitrianske Rudno
12. Lazany
13. Chynorany
14. Biskupice
15. Kolaèno
16. Hradište
Strihanie pásky na nových 16 b.j.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

22
19
20
17
16
15
13
14
12
11
10
9
9
9
10
3

3
5
2
5
4
4
7
2
6
3
6
6
5
3
0
1

Stavanie mája
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5
6
8
8
10
11
10
14
12
16
14
15
16
18
20
26

102:34
79:44
82:45
65:48
74:41
64:46
59:43
51:65
42:49
44:66
45:73
51:49
62:77
40:59
57:80
27:125

29 gólov
13 gólov
9 gólov
7 gólov
4 góly
3 góly
3 góly
3 góly
3 góly
2 góly
1 gól
1 gól

Pri vode
69
62
62
56
52
49
46
44
42
36
36
33
32
30
30
10

Išiel som sa kúpa iba,
skoèila mi do rúk ryba.
Do vody ju pusti musím,
zapláva si pri nej skúsim.
Urobím jej ve¾ké vlny,
želanie mi možno splní.
Možno jedno, možno tri,
uvidíme ja i ty.

Výstavba bezpeènostného chodníka

