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“Obèasník” o živote v obci Cige¾

V èísle si preèítate
1. Príhovor starostu obce
2. Rozhovor so starostom obce – pánom Štefanom Mjartanom
3. História hasièstva v Cigli
4. Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva – 14. 10. 2010

Príhovor starostu obce

V

mesiaci október sme si
pripomenuli Mesiac úcty k starším.
Táto tradièná akcia v kultúrnom
dome bola oslavou pre našich seniorov – dôchodcov.
Milé vystúpenia našich detí zo ZŠ a MŠ, stále
lepšiaceho sa nášho spevokolu, vynikajúcej skupiny
VEGA a populárneho speváka Dušana Grúòa
spríjemnilo tento veèer.
Naším starším spoluobèanom dôchodcom,
by sme mali vždy preukazova• úctu a pomáha• im.
Pamätám si, keï som bol chlapec, ako ma rodièia
uèili, aby som pomáhal starším, keï budú nies•
nákup, aby som uvo¾nil miesto v autobuse, aby som
pomohol, keï to bude treba. Nie len ja, ale robili to aj
ostatní. Žia¾, dnes vidíme okolo seba ve¾a
¾ahostajných mladých ¾udí, pre ktorých je „svet
gombièka“. Nezaškodilo by trochu úcty a pokory.
Treba si uvedomi•, že každý z nás bude raz
starý a možnože bude potrebova• pomoc od okolia
a dobre to padne, keï tá pomoc príde v pravú chví¾u.
Naši starší spoluobèania toho v živote prežili mnoho
a zaslúžia si našu pozornos•. Niekedy staèí prehodi•
s nimi pár viet alebo milý úsmev. Nemôžeme
zabúda• na ¾udí, ktorí túto obec dlhé roky budovali,
žijú v nej a sú jej neodmyslite¾nou súèas•ou. Aj keï už
nie sú ekonomicky aktívni, tiež majú právo na svoje
potreby a dôstojný život v našej obci.
Život ¾udí sa predlžuje aj vïaka spôsobu
žitia a lekárskej vede, èo je dobrá správa. Krásnych
102 rokov sa 24. októbra 2010 dožila naša
spoluobèianka pani Katarína Drozdová. Je
najstaršou obèiankou našej obce. Patrí medzi
najstaršie obèianky v našom okrese, ale aj na
Slovensku. Každý, kto sa dožije akéhoko¾vek veku,
chce ži• ïalej, èo je prirodzené. Želám pani
Drozdovej, aby si požila ešte zopár rokov pri vzornej
starostlivosti rodiny Krauskovej. Želám všetkým
naším obèanom, aby sa dožili v dobrom zdraví èo
najviac rokov a aspoò sa priblížili k tomuto
úctyhodnému veku.
Štefan Mjartan
starosta obce

November 2009

5. Návšteva krajanov z Chorvátska
6. Referendum
7. Ïakujem pán starosta
8. Rôzne
9. Zo života farnosti
10. Šport

ROZHOVOR

so starostom obce
pánom Štefanom Mjartanom

Rozhodli ste sa kandidova na starostu obce. Èo Vás k tomu viedlo?
Tri volebné obdobia som starostom obce. Za tento èas som získal mnoho
skúseností, nadviazal ve¾a kontaktov, riešil množstvo problémov. Myslím si, že
túto prácu viem robi, robím ju rád a nebolo by zlé, ak dožijem, aby som ju
dotiahol až do dôchodku.
Povedzte, èo sa Vám v minulom volebnom období nepodarilo urobi, ale
hlavne preèo?
V každom roku uplynulého volebného obdobia sme si s poslancami OcZ
stanovili priority, ktoré vychádzali z potrieb obce a požiadaviek obèanov.
Väèšinu z nich sa nám podarilo naplni aj preto, že sme išli cie¾avedome za ich
splnením. Nepodarilo sa nám zrekonštruova bývalú materskú škôlku
na Domov dôchodcov, aj keï sme boli blízko cie¾a. Finanèné prostriedky sme
žiadali z fondov EÚ, ešte v prvom programovacom období rokov 2004-2006
a treba ich žiada ïalej, pretože projektová dokumentácia je vypracovaná
a stavebné povolenie platné. Nepáèilo sa mi, že aj Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja menilo „pravidlá poèas hry“, èím brzdilo možnos
získania peòazí pre obce menšie ako 5000 obyvate¾ov.
Nepodarilo sa nám zrekonštruova miestne komunikácie, ktoré sú už
v nevyhovujúcom stave a doslova si pýtajú nový asfaltový koberec, èo bolo
spôsobené aj rôznymi prekopávkami pre inžinierske siete. Trápi ma aj budova
starej školy, ktorá bola zaradená v programe Revitalizácia obce Cige¾ pre
rekonštrukciu, ale žia¾, dopadlo to zatia¾ podobne ako s budovou bývalej MŠ.
A èo všetko ste pre rozvoj našej obce urobili? Tu sa môžete rozhovori.
zodpovedne prehlási, že za toto volebné obdobie 2006-2010 sme
spolu s poslancami OcZ, pracovníèkami a pracovníkmi OÚ a aj za pomoci
obèanov urobili ve¾ký kus práce. My sme menej rozprávali a viac pracovali
a urèite sa nemusíme hanbi, ba naopak, môžeme by hrdí, èo sme v našej obci
dokázali. Dôležité sú finanèné prostriedky, ktoré sme dokázali získa èi už
z rôznych fondov, dotácií, ministerstiev, Úradu vlády, ale aj fondov EÚ.
?
Môžem

(pokraèovanie na strane 2.)

Najstaršia obèianka
Cig¾a
p. Katarína Drozdová
(102 rokov)
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ROZHOVOR
(pokraèovanie na strane 1.)

Za toto volebné obdobie 2006-2010 sme
takýmto spôsobom mimo rozpoètu obce
získali finanèné prostriedky vo výške 228
682 € ( 75 908 582 Sk). Tieto finanèné
prostriedky boli použité na nasledovné
najdôležitejšie investièné akcie

so starostom obce
pánom Štefanom Mjartanom

nie. „Pracovný èas“ starostu obce je 24 hodín.
Samozrejme záleží aj na tom, kto a ako k tomu
pristupuje. Nemám vypnutý mobil ani v noci.
Poèas tohto volebného obdobia som ve¾a
cestoval, pretože ak žiadate nejaké finanèné
prostriedky na projekt a pošlete žiados, musíte
sa zaujíma aj o to, aby sa nedostala „do
spodnej zásuvky“..

ROK 2007
Èo všetko musí starosta urobi, aby bol
kolaudácia 22 b.j.
?
vybudovanie viacúèelového športového úspešný a my obèania o tom nevieme?
?
Žijem v tejto obci 56 rokov, som bežný èlovek,
ihriska s umelou trávou
ktorý sa v nièom nelíši od Vás, vyrastal som s
Vami.
A èi som úspešný, to nechám na posúdenie
pre Ukladište a horný koniec obce
obèanom.
Snažím sa poèúva ¾udí a
?
výstavba a zosilnenie elektrickej prípojky
neignorova ich. Ja viem, táto veta sa vypovie
NN dolný koniec – frankeje cesta
ozaj ¾ahko, ale prax je iná. Nikdy som nemal
?
výstavba autobusových zastávok
však
„ve¾kopanské maniere“. Pomáhal som a
?
rekonštrukcia ZŠ a MŠ – výmena èasti
chcem ïalej pomáha každému, kto pomoc
okien za plastové
potrebuje. Èo sa týka rozvoja obce, tak dôležité
?
rekonštrukcia kotolne v KD
sú kontakty poènúc na úrovni okresu a konèiac
na ministerstvách.
ROK 2008
?
výstavba elektrickej prípojky VN a NN

?
výstavba 16 b.j. Ukladište
?
výstavba inžinierskych sietí pre IBV Je pravda, že sa viac venujete telovýchove

Ukladište
?
vonkajšia rekonštrukcia ZŠ a MŠ
?
zosilnenie NN a VN pre 22 b.j. a stred
obce s trafostanicou
?
kanalizácia – kovaèikeje dvory
?
výstavba oporného múra pri obchode
Jednota
ROK 2009
rekonštrukcia športovej tribúny
?
dažïová kanalizácia – frankeje cesta
?
osvetlenie cintorína
?
výstavba viacúèelovej vodnej nádrže a
?
zasnežovanie lyžiarskeho vleku
výstavba detského ihriska
?
pokraèovanie výstavby 16 b.j. Ukladište
?
pokraèovanie výstavby inžinierskych sietí
?
pre IBV
ROK 2010
?
kolaudácia 16 b.j. Ukladište
?
kolaudácia IS IBV Ukladište
?
kolaudácia inžinierskych sietí k 16 b.j.
?
rekonštrukcia vnútorného zariadenia ZŠ

a MŠ
?
výstavba 8 b.j. Ukladište
?
výstavba bezpeènostného chodníka pre
peších 550 m
?
vyasfaltovanie miestnej komunikácie –
tzv. betónka
?
rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia
?
dokonèenie èerpacích staníc, vodnej
nádrže na lyžiarskom vleku
Z tohoto preh¾adu vidie, že sme sa
snažili robi poèas celého volebného obdobia
a nie len pred vo¾bami. Okrem týchto ve¾kých
investícií sme uskutoènili množstvo iných
menších prác, ktoré boli z h¾adiska poh¾adu
obèanov ve¾mi potrebné. Tiež sme sa
nesústreïovali na jeden objekt, resp. èi je to
na hornom alebo dolnom konci obce

NOVEMBER 2010

ako obci?
Tak to sa ozaj musím pousmia. To rozprávajú
niektorí obèania, ktorý nemajú preh¾ad.
Nehovorím, že nemám rád futbal, veï som
vo¾akedy hral II celoštátnu ligu v Prievidzi.
Naša obec sa musí rozvíja aj v kultúrnospoloèenskej a športovej oblasti. A som rád, že
tomu tak je, pretože v našej obci dokážeme
zorganizova akcie na celoslovenskej úrovni
a pritiahnu najvyšších predstavite¾ov vlády
a štátnych inštitúcií, z ktorých má táto obec vždy
profit.

A èo ten odvoz kameòa z lomov cez obec?
Urobili ste všetko preto, aby sa to skonèilo?
Nieko¾kokrát som na zasadnutiach OcZ
povedal, že ani ja nie som nadšený, že v našom
katastri máme kameòolom a že zatia¾ sa kameò
preváža cez obec. Žiadny nový kameòolom sme
v Cigli neotvorili, ten tu bol dávno už pred 100
rokmi , len prevádzka bola prerušená. Sme obec
pod pohorím Vtáènik, tak ako obce Kamenec,
Lehota pod Vtáènikom, Podhradie, kde sú tiež
kameòolomy a preváža sa kameò.Je to kvalitný
andezit, ktorý sa používa na výstavbu dia¾nic a
ciest. Áno, urobil som všetko preto, aby sa
kameò neprevážal cez obec a onedlho tak tomu
aj bude. Obidve spoloènosti si robia
obchádzkovú trasu pre prevoz kameòa. Problém
je v tom, že im to už dlho trvá. A doteraz za
používanie miestnej komunikácie platia obci za
každú prevezenú tonu 12 Sk. Pre porovnanie v
Kamenci pod Vtáènikom spoloènos
prevážajúca kameò cez obec platí 2 Sk.

Povedzme, že budete znova zvolený za
starostu. Èo všetko chcete urobi pre rozvoj
našej obce?
Viem presne, èo táto obec potrebuje, pretože vo
funkcii starostu nie som nováèik. V prípade
môjho zvolenia bude záleža aj na tom, aké
priority poslanci OcZ odsúhlasia, èomu sa dá
prednos. Samozrejme všetko záleží od
Je to široký výpoèet. Staèí na to starostovi finanèných prostriedkov, ktoré môžeme získa
jeho úradný pracovný deò?Ani zïaleka mimo rozpoètu. Preto moja pozornos bude

zameraná na to, aby sme ich získali aj z fondov
EÚ a na to chcem využi svoje skúsenosti,
známosti aj ako poslanec Trenèianskeho
samosprávneho kraja. Našimi prioritami by
malo by dokonèenie 8 b.j. v Ukladišti,
rekonštrukcia miestnych komunikácií,
pokraèovanie vo výstavbe bezpeènostného
chodníka, vyrieši problém s bývalou
materskou školou, starou školou, obchodom
Jednota. Nemali by sme zabudnú na
aktualizáciu Územného plánu, ktorý urèí
ïalšie smerovanie našej obce v rokoch
budúcich. Bol by som rád, aby sme v roku
2012 dôstojne oslávili 650. výroèie prvej
písomnej zmienky o obci a pri príležitosti
tohoto jubilea vydali knižnú publikáciu o
našej obci, ktorú doposia¾ nemáme a na
vydaní ktorej treba zaèa pracova hneï v
budúcom roku.
Aký máte pocit. Môžete sa na poslancov
OcZ a našich obèanov spo¾ahnú, že Vám
pomôžu Vaše predsavzatia splni? Na ve¾a
rozhodnutí, ktoré som doteraz prijal malo
vplyv aj to, že som poèúval obyèajných ¾udí a
mnohokrát som dal na „zdravý sedliacky
rozum“. Na ve¾kú väèšinu našich obèanov,
ako aj poslancov som sa mohol spo¾ahnú,
pretože sme „ahali za jeden povraz“.
Uvedomujem si, že nikdy tu nebude taký stav,
keï budú spokojní všetci. Chcem len, aby nám
našu krásnu obec úprimne závideli všetci jej
návštevníci, aby sme dokázali rieši problémy
našich obèanov. K dosiahnutiu tohoto cie¾a
potrebujem samozrejme aj schopných ¾udí
okolo seba, poslancov OcZ a nemusia ma ani
tituly, staèí keï budú chcie.
Èo odkážete našim obèanom s oh¾adom na
blížiace sa komunálne vo¾by?
Voli a by volený je základným právom
každého obèana, preto by naši obèania mali
využi toto právo a prís voli a vybra si tých
svojich kandidátov. Chcem našich obèanov
povzbudi, aby dokázali prekonáva aj ažšie
chvíle v živote, s chuou ži a so silným
zmyslom pre rados, lásku a spravodlivos.
Záver nášho rozhovoru necháme na Vás
pán starosta.
Mojou prvoradou úlohou v doterajšej funkcii
starostu bolo slúži obèanom tejto obce pod¾a
najlepšieho vedomia a svedomia. A v tomto
chcem spolu s poslancami pokraèova, pokia¾
budem zvolený aj naïalej.
Naša èinnos a rozhodovanie musia by
èestné a poctivé, aby sme zvažovali svoje
kroky, riadili sa platnými zákonmi, ale aj
morálkou, dobrými mravmi a svedomím.
Za dôležité pokladám ¾udskos, aby sme si
jeden druhého vážili pri každom stretnutí, aby
sa vždy v dobrom stretol èlovek s èlovekom,
sused so susedom, obèan s obèanom. Chcem,
aby naša obec Cige¾ bola životaschopnou
obcou, aby spåòala podmienky a parametre
modernej a samostatnej obce v rámci regiónu.
O toto sa budem snaži pri výkone funkcie
starostu obce.
Za rozhovor ïakuje redakèná rada
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Vážení obèania!
V 10. èísle Spravodaja, sme
ukonèili rozprávanie pána Jozefa
Krausku pod názvom „Ako to bolo
vo¾akedy“. Jeho životné skúsenosti
sme sa rozhodli využi• ïalšími jeho
spomienkami, ktoré budeme
uverejòova• na pokraèovanie pod
názvom„História hasièstva v Cigli“.
Jedna ¾udová múdros• hovorí:
Oheò je dobrý sluha, ale zlý pán.
Èlovek sa nauèil využíva• oheò vo svoj
prospech, avšak nenauèil sa ho úplne
ovláda•. Niekedy sa stáva, že unikne
spod kontroly a vtedy sa stane
z pomocníka živel, ktorý nièí nielen
materiálne hodnoty, ale ohrozuje aj
životy ¾udí. U všetkých kultúrnych
národov už v staroveku možno nájs•
najstaršie stopy boja proti požiarom.
Vynález prvej striekaèky v èasoch pred
naším letopoètom, patrí starovekému
Grécku. Prvý historický podklad
o prevencii proti požiarom na hornej
Nitre pochádza z roku 1723 – je to
príkaz Alexandra Balogha, v ktorom
nariaïoval richtárom miest a obcí
dáva• pozor na oheò a podpa¾aèov.

Výstavba novej 8 b.j. v lokalite Ukladište

Poh¾ad na pekne upravený dvor a rodinný dom
manželov Krauskových Cige¾ 154, ktorý je
peknou ozdobou strednej èasti našej obce.
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„História hasièstva v Cigli“

D

obrovo¾ný hasièský zbor v Cigli, bol založený v našej obci
11. decembra 1923. Funkcie boli rozdelené nasledovne:
Vendel Mjartan /starosta/ - predseda, Gejza Molnár –
velite¾, Ján Svitok – nám. velite¾a, Michal Slavan – gózo – tajomník, Jozef
Mikuš – pokladník, Valent Beláò – strojník a gazda, Pavol Murár – trubaè.
Dozorný výbor tvorili Vendel Mjartan /starosta/,, Jozef Mikuš /nám.
starostu/, Jozef Šušol – èlen hasièského zboru.
Zápisnica zo zakladania Dobrovo¾ného hasièského zboru, bola
odoslaná na Okresný úrad v Prievidzi.
Mimoriadne Valné zhromaždenie Dobrovo¾ného hasièského zboru sa
uskutoènilo 29. mája 1924, kde boli prítomní:
Gejza Molnár – velite¾
Arnošt ¼ubo ako predseda
Ján Svitok – zapisovate¾
Èlenovia: Valent Beláò, Ján Beláò, Lauko Ján, Jozef Šnirc, Juraj Šušol, Juraj
V roku 1923, keï bol Dobrovo¾ný
hasièský zbor založený boli v našej, ale
a j o k o l i t ýc h o b c i a c h o b yd l i a
a hospodárske budovy pokryté
slamou. O vznik požiaru nebola
núdza. Zásoby na obživu, ako aj pre
zvieratá sa zhromažïovali na povaly
a v pajtách, ktoré boli väèšinou
v blízkosti obytných domov. Tieto
objekty boli požiarom ohrozené
najmä poèas leta. Staèila malá
nepozornos• a èlovek bol pripravený
o všetku svoju úrodu a živobytie pre
rodinu a tiež pre zvieratá. Takto
vznikla myšlienka, ako by sa dalo
tomu predchádza•. Dalo sa tomu
odoláva• len tým, že v prípade
požiarov si ¾udia vzájomne pomáhali,
najmä ak uvážime, že nebolo
požiarnej technik y a jediným
prostriedkom na hasenie boli putne
a vedrá. V tom èase už v Prievidzi
a niektorých obciach boli zbory
založené, Cig¾ania založenie zboru iba
privítali. Naklonení tomu boli aj
bohatí a bohatší sedliaci, ktorých
majetky boli ohrozené tiež.
Keï už bol založený požiarny
zbor, bolo treba zabezpeèi• aj nejakú
techniku, lebo ako som už spomenul,
jediným protipožiarnym nástrojom
bola putòa alebo málokedy vedro.
Požiar bol vždy ve¾kým neš•astím nie
len pre jednotlivca, ale aj celú dedinu.
Bez putne obèan k požiaru ani
neprišiel, lebo tam bol zbytoèný. Ešte
spomeniem spôsob ruèného hasenia.
Bola utvorená re•az od potoka, ¾udia si
vzájomne podávali a tí silnejší sa
škriabalo hore rebríkmi a hasili. Keï

vznikol väèší požiar, tak sa nehasil
dom, ktorý už horel, ale zalievali sa
susedné stavania, kde sa potom
zastavil. Najhoršie bolo, keï vznikol
požiar a bol vietor. Do hasenia sa
zapojilo skoro všetko, èo malo ruky
a nohy. Prvá striekaèka, na ktorú
údajne dal peniaze aj pán notár
z Prievidze bola jednovalcová na
jeden prúd. Hasièi ju •ahali ruène,
ostatní obèania pomáhali ako sa dalo.
Striekaèka a všetko ostatné
zariadenie boli umiestnené
v strekárni niže Mikušov pri Drozdov.
Pravdepodobne to bola už aj predtým
obecná budova. V kronike sa píše, že
v èase moru slúžila táto budova tiež
ako márnica. Strekáreò mala široké
vráta a vežu na sušenie hadíc. Terajšia
požiarna zbrojnica bola postavená za
predsedovania Cmarku Petera
a tajomníka Jozefa Šušola. Predtým,
ako bola postavená terajšia požiarna
zbrojnica, dostala obec motorovú
striekaèku aj nákladné auto. Staré
zariadenie ako boli ruèné striekaèky
a ostatné veci boli pres•ahované do
Ukladiš•a pockalkeje pajty Valenta
Chrebeta. Doposia¾ sa nevie, kde sa
striekaèky podeli.
Pokraèovanie bude v budúcom èísle
Spravodaja.
Spomienky zaznamenal Mgr. Vincent
Chrebet
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Uznesenie

zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva v Cigli konaného dòa 14. 10. 2010
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO
1. Schva¾uje:
Uznesenie è. 16/2010
a) vyhodnotenie rozpoètu obce za I. polrok 2010
b) návrh druhej úpravy rozpoètu obce pre rok 2010
c) povodòový plán záchranných prác pre obec
d) úpravu sadzieb daní z nehnute¾nosti na rok 2011
e) príspevok na kompenzaèné pomôcky vo výške 30 € špeciálnej základnej škole v Prievidzi
f ) príspevok vo výške 16,50 € Klubu abstinujúcich priate¾ov v Prievidzi
g) žiados• firmy BMR-EU s.r.o. o prenájom pozemku pod stánok pre predaj pekárenských výrobkov
2. Berie na vedomie:
Uznesenie è. 17/2010
a) kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
b) správa o plnení rozvojových úloh v obci za I. polrok 2010
c) správu hlavného kontrolóra obce o hospodárení Ciglianskej stavebnej spoloènosti
d) informatívnu správu o príprave akcie Posedenie s dôchodcami
e) informatívnu správu o príprave komunálnych volieb
f ) vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce k 30. 11. 2010 zo zdravotných dôvodov
g) správu nezávislého audítora za rok 2009
3. Nesúhlasí:
Uznesenie è. 18/2010
so zmenou preradenia dodávacej pošty pre obèanov Cig¾a z Prievidze do Sebedražia
4. Ukladá:
Uznesenie è. 19/2010
prejedna• nezodpovedané diskusné príspevky na najbližšom zasadnutí a informova• o spôsobe ich riešenia
Zodpovedný: zástupca starostu
Termín: v texte

Hlasovanie poslancov:
Za prijatie uznesenia:
Mgr. Ján Èernák, p. Renáta Beláòová, Mgr. ¼udovít Fábry, p. Jaroslav Èertík, p. Peter Mjartan, p. Milan Mjartan, p. Dušan Weiss, p.
Jana Krausková
V Cigli dòa 14. 10. 2010

Referendum
Dòa 18. septembra 2010 sa konalo referendum. V našej obci boli nasledovné výsledky:

Otázka
Otázka è.1
Otázka è.2
Otázka è.3
Otázka è.4
Otázka è.5
Otázka è.6

Poèet odpovedí ÁNO
197
220
214
213
151
149

Poèet odpovedí NIE
26
8
12
15
67
51

% hlasov ÁNO
84,18
94,01
91,45
91,02
64,52
63,67

% hlasov NIE
11,11
3,41
5,12
6,41
28,63
21,79

Poèet oprávnených volièov v obci Cige¾ bol 913. Poèet odovzdaných platných hlasovacích lístkov bol 234. Referenda sa zúèastnilo
25,62 % volièov.
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Návšteva krajanov
z Chorvátska
V dòoch 13. – 15. augusta 2010 navštívili našu obec
krajania z obce Jakšiæ v Požeško-Slavónskej župe
v Chorvátsku. Rodinní príslušníci Slovákov žijúcich
v Chorvátsku i ostatní úèastníci zájazdu mali tak možnos•
spozna• miesta odkia¾ kedysi prišli ich príbuzní. Títo
po vys•ahovaní sa do Chorvátska zväèša osíd¾ovali priestor
medzi riekami Drávou a Sávou, nazývaný Slovónia.
Historické s•ahovanie Slovákov do spomínanej
oblasti prebiehalo v dlhšom èasovom úseku. Prví slovenskí
kolonisti prišli do Slovónie už koncom 17. storoèia.
Hromadnejšia kolonizácia Slovónie slovenskými osadníkmi
nastala v druhej polovici 19. storoèia a pokraèovala až
do zaèiatku storoèia dvadsiateho. Slovenské dediny
v Chorvátsku tvorilo po¾nohospodárske obyvate¾stvo –
drobní vlastníci pôdy a po¾nohospodárski robotníci.
Údaje o poète Slovákov v Chorvátsku v minulosti
nie sú spo¾ahlivé. Pod¾a posledného sèítania obyvate¾stva
z roku 2001 sa ku slovenskej národnosti hlásilo 4712 osôb.
Obce Cige¾, Sebedražie a Lehota p. Vtáènikom
pripravili pre 40 hostí z Chorvátska pestrý a zaujímavý
trojdòový program. Po ich príchode v piatok 13. augusta ich
ráno privítal starosta obce Sebedražie p. Peter Juríèek.
Po raòajkách navštívili hostia banský skanzen Bane Cige¾
a po obede v KD v Sebedraží bol rozchod po rodinách.
Popoludní potom navštívili mesto Prievidza, kde v rámci
hodových osláv sa obyvate¾om mesta predstavil folklórny
súbor z obce Jakšiæ. Po veèeri v Bojniciach si hostia prezreli
pamätihodnosti Bojníc.
Druhý deò vzácnej návštevy patril Cig¾u. Cig¾ania
pre nich pripravili zájazd do Banskej Štiavnice, kde sa
po prehliadke mesta úèastníci zájazdu naobedovali
a popoludní navštívili Svätý Anton. Tam si prehliadli
expozície antonského kaštie¾a, èo sa stretlo s ve¾kým
záujmom. Po návrate domov do Cig¾a pripravili Cig¾ania
slávnostný veèer v KD, kde po príhovoroch starostov obcí
Cige¾ – Štefana Mjartana, Sebedražie – Petra Juríèeka,
starostu obce Jakšiæ p. Kovaèièa a predsedu Matice
slovenskej Kukuèín-Kuntariè v Jakšiæi p. Pavla Trégera sa
úèastníkom predstavil svojím vystúpením folklórny súbor
z Jakšiæa i domáci spevokol. Úèastníci veèera potom
pri hudbe a zábave do neskorých veèerných hodín živo
diskutovali, navzájom sa lepšie spoznávali a upevòovali
rodinné i priate¾ské vz•ahy.
V nede¾u, ostatný deò návštevy, po raòajkách
v rodinách sa hostia zúèastnili svätej omše v kostole v Cigli.
Po nej sa s obèanmi Cig¾a rozlúèili a odišli do Lehoty
p. Vtáènikom, kde ich srdeène privítal starosta obce p. Ján
Cipov. Po prehliadke obce, po slávnostnom obede
a nádherne strávených troch dòoch sa úèastníci zájazdu
odobrali na dlhú cestu domov. Ale ako nás utvrdil vedúci
zájazdu Pavol Tréger, starosta obce Ivica Kovaèiè i samotní
úèastníci zájazdu, ani únava z nároène strávených troch dní,
ani tisícroèná voda, ktorá sa v tento deò prehnala
Prievidzou a okolím, nedokázala zmari• príjemné pocity,
s ktorými odchádzali.

5
Ïakujem
pán
starosta!
Niekde som raz
èítala, že domov je tam, kde
a chápu a nie tam, kde
práve bývaš. Myslím si, že
v tejto vete sa nesie kus
pravdy. Ja som svoj domov
znova našla v malebnej
podhorskej dedinke
s názvom Cige¾, z ktorej
pochádzam. Našla som tu aj
priate¾ov, pochopenie
a š¾achetnos èloveka, ktorý
mi podal pomocnú ruku,
keï som sa ocitla v ažkej
a bolestnej situácii. Som
šastná, že ešte existujú
¾udia, ktorí vedia pomáha
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iným, a to celkom nezištne.
Pre mòa sú to ¾udia
s obrovským srdcom,
ktorých je už ve¾mi málo. A
preto si ich treba váži.
Touto cestou by som sa
chcela poïakova jednému
takému èloveku. Tým
èlovekom je pán starosta
Štefan Mjartan. Vážený pán
starosta, ïakujem vám
za podanie pomocnej ruky,
keï som prežívala
najbolestivejšie obdobie
v mojom živote. Nesmierne
si to vážim. Keby každý
èlovek bol taký ¾udský ako
vy, tak by svet vyzeral
krajšie.
S ve¾kou vïakou
Marcela M.

Novonarodené detièky
Miroslav Šujan
Amália Michalovièová
Dalibor Èertík
Nina Bakusová
Dávid Svitok

è. 419
è. 380
è. 395
è. 405
è. 399

Vitajte medzi nami
Opustili nás...
Helena Maringová
Valentín Mikuš
Marián Klinèuch
Mária Krausková
Miloslav Cmarko
Mária Drozdová

è. 28
è. 19
è. 146
è. 144
è. 395
è. 174

Úprimnú sústras
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Jubilanti v mesiacoch september, október, november, december 2010:
Meno:

Súp. èíslo

Výroèie

September
Šimurka Marián
Komová Marta
Kanianská Viera
Chrebetová Emília
Èertíková O¾ga
Janechová Mária

57
263
177
299
344
221

50
65
55
60
55
60

123
16
325
130
251
353
122

60
80
80
75
70
60
70

Október
Èertíková Terézia
Fajerová Terézia
Mjartan Anton
Fábry Milan
Beòadiková Gabriela
Benko ¼udovít
Krausková Valéria

Meno:

Súp. èíslo

Výroèie

Drozdová Katarína
šušol Jozef

122
274

102
70

37
209
212
329

65
55
65
55

100
3
245
64
134

60
65
50
50
70

November
Litwiaková Anna
Wiess Milan
Svitok Milan
Dolinská Anna

December
Fáziková ¼udmila
Mjartanová Božena
Packa Emil
Mjartan Milan
Krausková Štefánia

? ´ oslávencom srdecne
? blahozeláme!
?
Vsetkym

Zasmejme sa
Aj na toaletách môže by• sranda!
Sedím si celkom sám na záchode a robím, èo
sa tam robi• má. Zrazu poèujem od ved¾a: Ahoj,....ako sa ti darí?
Celkom urèite nie som èlovek, ktorý by si
zaèínal rozhovory na pánskom WC a ani neviem, ako
ma to napadlo odpoveda•: - Darí sa mi celkom
perfektne.
Ten odved¾a sa ma opýtal: - A èo robíš?
Èo to je za bláznivú otázku! Urèite je to trochu
zvláštne, ale odpovedám mu:
- No...myslím, že to isté èo ty!
Tak sa skúsim s tým poponáh¾a•, keï odrazu
poèujem ïalšiu otázku:
- Smiem prís• k tebe?
Dobre, táto otázka naozaj zvláštna. Myslel
som len na to, ako hovor priate¾sky ukonèi•. Preto som
len odvetil: - Nieee, teraz som naozaj moc
zaneprázdnený.
A potom poèujem, ako ten od ved¾a hovorí: Ty, poèúvaj ma, zavolám ti neskôr ešte raz. Ved¾a sedí
nejaký idiot a stále mi odpovedá na moje otázky.

Zo života farnosti
Prvé sväté prijímanie
S radosou oznamujeme širokému farskému spoloèenstvu, že dòa
16. 5. 2010 prijalo po prvýkrát vôbec eucharistiu 10 ciglianskych detí:
Lukášovi, Marekovi, Martinovi, Milanovi, Dominike, Kristíne,
Lenke, Natálii, Stele a Tamare zo srdca želáme rados v duši a srdce otvorené
pre Ježiša. Ich rodièom prajeme odvahu, bohabojnos a príkladnos hodnôt i
žitia, ktorou by dokázali dosvedèi v srdciach svojich detí vieru a usmerni
ich na ceste k Bohu.
Prvoprijímajúcim deom aj ich rodinám vyprosujeme na túto cestu ve¾a
božích milostí.
Mgr. Katarína Vidová

Rozprávajú sa dvaja muži o ženách. Prvý
hovorí: - Žena je ako platòa, obohrá sa a vymení sa za
druhú.
Druhý na to povie: - Vieš, kamarát, tá platòa sa dá
otoèi• na druhú stranu a až potom sa môže vymeni•.
Blízko stajaca babka ich poèuje a takto sa im
prihovorí: - Ej, chlapci, chlapci, veci sa majú inak! Ak je
platòa obohraná, vymení sa ihla a hrá pekne ïalej!

Letný farský tábor
Moèiar 2010 - „Všetci”
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Letný farský detský tábor
Prázdniny boli v plnom prúde a
naše dietky sa už nevedeli doèka. Že
èoho? No predsa farského tábora, ktorý
sa pre nich organizoval toto leto už
po 5 raz.
Tentokrát p. Ambróz Jamriško
zabezpeèil na prvý augustový týždeò
(1. – 7. 8. 2010) ubytovanie v Dome
sv. Františka (pod správou seminára
v Badíne) v dedinke Moèiar pri Banskej
Štiavnici. A nielen to, obetoval sa aj ako
jeden z vedúcich, tradiène s Kaèenou
Vidovou, bez ktorej by sme si detský
farský tábor asi nevedeli predstavi.
Pridala sa aj p. Zuzka Mikulová - vždy
striehnúci fotoreportér a hàstka našich
ochotných a zodpovedných
birmovancov. Novinkou tejto sezóny
boli manželia Lajtmanoví – Lojzka
a Maroš, ktorí sa rozhodli ukáza svoje
kulinárske umenie a týchto 42 hladných
krkov po celých 7 dní kàmi. A že
všetkým chutilo a všetko sa pojedlo,
o tom už vieme! Túto ochotnú miniskupinku obetujúcich sa „dospelákov“

deti.

S

dopåòal náš pán farár, ktorý bol pod¾a
detí najväèším bavièom a vtipkárom
tohtoroèného tábora.
Táborový program bol pestrý
a každé diea si urèite našlo nieèo, èo ho
zaujalo – turistika, ale aj kúpanie na
kúpalisku v Sklených Tepliciach,
karneval, výlet do po¾ovníckeho
kaštie¾a vo sv. Antone, návštevu
mineralogického múzea v Banskej
Štiavnici, noèný pochod, zbieranie
hríbov, športové hry...
Nebol by to pravý farský tábor,
keby na òom chýbali detské sväté omše.
Príbehy o Matejovi nás v kázòach pána
farára sprevádzali denne celý našim
pobytom v Štiavnických vrchoch;
okrem toho sme mali aj možnos denne
pristupova k sviatosti zmierenia.
Vyvrcholením tohtoroèného
tábora bola slávnostná nede¾ná svätá
omša, ktorá sa konala bezprostredne po
návrate detí z pobytu v Moèiari. Priebeh
sv. omše odzrkad¾oval charakter
detských omší na tábore. Deti,

rdeèná vïaka patrí všetkým obetujúcim sa,
ktorí vzali na seba túto ve¾kú zodpovednos
a postarali sa poèas tých siedmych dní o naše

Zároveò chceme poïakova všetkým sponzorom, ktorí
venovali pre naše deti svoje finanèné príspevky, vecné dary
aj materiálne prostriedky, :
?
p. farár
?
p. ¼. Fábry
?
p. Martin Ližièiar
?
OÚ Cige¾
?
spoloènos Po¾noVtáènik
?
spoloènos SAD Prievidza
?
pekáreò COBKO Cige¾
?
rodièia a starí rodièia táborujúcich detí
?
a ostatní známi aj neznámi darcovia

sprevádzané gitarou, nás svojim
spevom vahovali do dennej duchovnej
atmosféry v Štiavnických vrchoch.
V obetných daroch a v komentári k nim
sme mali možnos nahliadnu do ich
denných svetsko-duchovných
táborových aktivít, a sledova
kreativitu, pestros a ich svojskú
hodnotovos, s akou dokážu vníma
a prežíva svet okolo seba.
Ïakujeme Pánu Bohu i Matke
Božej za pomoc a ochranu a za to, že
sme v tomto veselom a priate¾skom
spoloèenstve opä raz našli nových
kamarátov, prehåbili svoje doterajšie
kamarátstva, zakúsili dôveru,
otvorenos a prijatie, zažili ve¾a zábavy,
ale aj pouèenia, a nauèili sa mnoho
nového o sebe, o ¾uïoch a o Bohu.
Vïaka za to, že sme sa celí, (viacmenej) zdraví a plní radosti a zážitkov
vrátili spä domov!
Tak, decká, èauko-bavko ... o rok ?!?

Touto cestou farská rada a organizátori farských
detských táborov vyzývajú mládež, ale aj dospelákov
(rodièov, strýkov, tety, krstných rodièov...) k spolupráci a
angažovaní sa na príprave ïalších farských táborov èi
podobných akcií. Uisujeme vás, že samotná realizácia
tábora nie je výluène v kompetencii vyššie uvádzaných
jednotlivcov. Fakt je však ten, že za posledné roky sa
napriek verejným ponukám nenašlo mnoho ïalších ¾udí,
ktorí by sa stali stabilnou súèasou tohoto „teamu“... Tiež
vás ubezpeèujeme, že práce na prípravách farského tábora
je naozaj mnoho, nehovoriac o èase, o programe
samotného pobytu s demi a o zodpovednosti, ktorá sa so
všetkým spája. Vieme, že by sme uvítali každého
ochotného pomocníka, ktorý by chcel aktívne, dobrovo¾ne
a bez nároku na honorár priloži ruku k tomuto spoloènému
dielu, a postara sa našim detvákom (ale aj sebe) o veselé
zážitky a príjemné spomienky.
S nádejou v nadchádzajúcu spoluprácu dovidenia
budúce leto!
Mgr. Katarína Vidová a Iveta Krausková
Pokraèovanie v è. 14

Letný farský tábor
Moèiar 2010 - „Poradová prírava uja Jamrišku”
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Ciglianska futbalová jeseò
V tre•om roèníku úèinkovania mužstva dospelých
v majstrovstvách oblasti mužov si naši futbalisti
poèínajú vynikajúco, keï po odohratých 16-tich
zápasoch sú so štvorbodovým náskokom na
prvom mieste v tabu¾ke.

Koneèná tabu¾ka jesene 2010:
1. Cige¾
2. Uhrovec
3. Pravenec
4. Skaèany
5. Lazany
6. Opatovce
7. D. N. Ves
8. N. Rudno
9. Chynorany
10. Ráztoèno
11. V Klíž
12. Oslany
13. Kolaèno
14. Bystrièany
15. V Bielice
16. M. Hradná

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
11
11
9
8
7
6
7
5
5
5
5
4
4
5
3

0
2
0
3
3
2
5
1
6
5
3
1
3
3
0
3

3
3
5
4
5
7
5
8
5
6
8
10
9
9
11
10

44:22
35:16
43:23
30:24
31:21
30:22
43:35
28:27
31:34
22:23
25:31
33:42
22:38
23:40
21:41
19:41

Poradie najlepších strelcov:
Vladimír Luèan - 21, Tomáš Za•ko – 5, Vladimír Ïuriš – 4, Erik
Svitok – 4, Miroslav Grolmus – 3, Štefan Mjartan – 3, Jaromír
Ïurina, Štefan Lutka, Marek Civáò a Juraj Bobor po 1.
Najvyššie dosiahnuté ví•azstvo:
8:2 / 4. kolo 22. 8. 2010 – Cige¾ – Chynorany/
Najvyššia prehra:
0:5 /3. kolo, hralo sa 10. 9. v Ráztoène/
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39
35
33
30
27
23
23
22
21
20
18
16
15
15
15
12

Ako hrali:
1. kolo 1. 8. 2010
2. kolo 8. 8. 2010
3.kolo 10. 9. 2010
4.kolo 22. 8. 2010
5.kolo 29. 8. 2010
14.kolo 1. 9. 2010
6.kolo 5. 9. 2010
7.kolo 12. 9. 2010
15.kolo 14. 9. 2010
8.kolo19. 9. 2010
9.kolo 26. 9. 2010
10.kolo 3. 10. 2010
11.kolo 10.10. 2010
12.kolo 17. 10. 2010
13.kolo 24. 10. 2010
30.kolo 31. 10. 2010

Cige¾ - Lazany
Cige¾ - Uhrovec
Ráztoèno - Cige¾
Cige¾ - Chynorany
Pravenec - Cige¾
Cige¾ - Kolaèno
Cige¾ - Opatovce
Oslany - Cige¾
N. Rudno - Cige¾
Cige¾ - Skaèany
M. Hradná - Cige¾
Cige¾ -V. Klíž
Bystrièany - Cige¾
Cige¾ - D. N. Ves
V. Bielice - Cige¾
Cige¾ - N. Rudno

2:1
2:1
5:0
8:2
0:1
4:0
4:0
1:5
2:0
2:1
2:4
2:0
3:2
2:1
3:5
1:0

V dvoch zápasoch sme nedali ani gól: v Ráztoène a v N. Rudne
Priemer strelených gólov na 1 zápas je – 2,75
Priemer inkasovaných gólov na 1 zápas je – 1,37
Dorastenci nám už takú rados• nerobia. Po jeseni 2010 skonèili
na poslednom 11. mieste, kde z 10-tich stretnutí ani jedno
nevyhrali, jedno remizovali a až 9 zápasov prehrali. Z 30-tich
možných bodov získali 1 !!! Keï k tomu pridáme katastrofálne
skóre 16:66, no comment.

