CIGLIANSKY
SPRAVODAJ
“Občasník” o dianí v obci Cigeľ

Príhovor
starostu obce
Váženíspoluobčania,
máme za sebou komunálne
voľby pre roky 2014 – 2018. Srdečne a
úprimne Vám ďakujem za to, že ste ma
zvolili za starostu obce do piateho
volebného obdobia. Je to pre mňa veľký
záväzok, cítim to tak a moja
zodpovednosť je taká, ako keď som
vyhral voľby na starostu obce v prvom
volebnom období v rokoch 1998 –
2002.
Spoločne sme šestnásť rokov
menili tvár našej obce a najlepšie to
vidia naši rodáci, keď sa po rokoch
zastavia vo svojej rodnej obci. Rozsiahla
bytová výstavba nájomných obecných
bytov dala príležitosť mladým ľuďom
dostať sa k rýchlemu bývaniu a
osamostatneniu sa od rodičov
založením si svojej rodiny. Do obce prišli
noví občania, nové tváre, ktoré sa už
stali súčasťou veľkej rodiny našej
podhorskej, partizánskej a baníckej
obce. Želám si, aby sa im v našej obci
pokojnebývalo.
Som rád, že spoločne s
poslancami Obecného zastupiteľstva
budeme ďalej posúvať našu obec
dopredu. Mám svoje plány, svoje vízie,
dostatočné skúsenosti a odhodlanie ísť
stále dopredu. Našim prvoradým
cieľom, na ktorý sa musíme zamerať je
získať, čo najviac prostriedkov z fondov
Európskej únie. Už máme pripravené
projekty na zvýšenie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania, na
odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd, na rekonštrukciu miestnych
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námpribúdajú.
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počúvať a riešiť oprávnené požiadavky
našich občanov, budem mať otvorené
dvere pre každého a podľa možností
pomáhať. Mojím želaním je, aby sa
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ľudia vzájomne pomáhali, aby
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2015 veľa, veľa zdravia, šťastia,
osobnýchapracovných úspechov!
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Správa
o činnosti

za volebné obdobie
2010 – 2014
Publikujeme Vám správu v plnom znení, ktorá bola podaná
starostom obce Štefanom Mjartanom na Obecnom
zastupiteľstvedňa3.decembra2014.
„Váženíspoluobčania,váženíposlanci
predstupujem pred Vás, aby som zhodnotil prácu Obecného úradu,
poslancov OcZ a svoju prácu za volebné obdobie 2010-2014. V
komunálnych voľbách 27.novembra 2010 som dostal dôveru od
občanov našej obce a bol som zvolený za starostu obce. Dôveru od
občanov dostali títo deviati kandidáti na poslancov OcZ: Mgr. Ľudovít
Fábry, Peter Mjartan, Dušan Weiss, Mgr. Ján Černák, Oľga Kováčová,
ĽubošMálik, RenátaBeláňová,Mgr.IvanKadlečík,ZdenkaSvitková.V
priebehu volebného obdobia sa vzdali poslaneckých mandátov Oľga
Kováčová a Ľuboš Málik, namiesto ktorých nastúpili náhradníci Jana
Krausková a Juraj Čertík. 17. decembra 2010 na ustanovujúcom
zasadnutíOcZvšetcimenovaníspoločnesostarostomzložilisľub.
Mali sme za sebou veľmi úspešný rok 2010, aj napriek vrcholiacej
kríze, keď výpadok podielových daní bol za celý rok nižší o 66 tisíc Eur.
Aj napriek tomu sa nám podarilo skolaudovať a dať do užívania 16
bytových jednotiek – nájomných obecných bytov v lokalite
Ukladište, skolaudovať a odovzdať inžinierske siete pre túto bytovku
a skolaudovať inžinierske siete pre individuálnu bytovú výstavbu v
Ukladišti, ktoré zahŕňali splaškovú a dažďovú kanalizáciu, vodovod,
elektrické siete, plynovodné potrubie, verejné osvetlenie a prekládku
vysokého napätia. V uvedenej lokalite Ukladište, ktoré sme nazvali
Novým Cigľom začali bývať v 16 b.j. naši občania a mohla sa začať
výstavba rodinných domov, kde bolo pripravených 24 stavebných
pozemkov.Úspešnesmezačalinapĺňaťto,čosmesipredsavzalieštev
roku 2000, teda v tom čase pred desiatimi rokmi, keď sme schválili
nový územný plán obce. Nebola to ľahká cesta, ktorá začala
schválením územného plánu, zámenou pozemkov s Urbárom Cigeľ,
vykúpením pozemkov od súkromných vlastníkov, Slovenského
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pozemkového fondu, prekládkou vysokého a
nízkeho napätia. Bolo treba vypracovať projektové
dokumentácie, geometrické plány, rozšíriť a
schváliť intravilán obce, vydať množstvo územných
a stavebných povolení, prijať veľa iných rozhodnutí
a v priebehu prác riadiť a organizovať výstavbu už
spomínaného Nového Cigľa v lokalite Ukladište.
Výstavba 16 b.j. a inžinierske siete boli realizované
cez Štátny fond rozvoja bývania a z vlastných
zdrojov. Obec dostala úver od tejto organizácie,
ktorý spláca obec a následne nájomníci a je
rozložení na dobu 30 rokov. Celkové náklady na 16
b.j. boli vo výške 538 173 Eur a inžinierske siete vo
výške41990Eur.

Výstavba v novej lokalite Ukladište nebola
jednoduchá, začínali sme na zelenej lúke, kde sme
voľakedy pásali kravy, kozy, ovce a husi. Náročné to
bolo aj z hľadiska toho, že sme museli do uvedenej
lokality dotiahnuť všetky inžinierske siete, dokonca
sme vybudovali novú tlakovú stanicu vody, aby bol
dostatočný tlak do bytových jednotiek a tiež do
najvyššie postavených rodinných domov s
možnosťou ďalšieho pokračovania. Bola
vybudovaná nová trafostanica a dotiahnutý kábel
vysokého napätia v dĺžke 1,3 km. Výstavba bola
dokončená aj vďaka tomu, že sa nám podarilo
vybaviť z Enviromentálneho fondu nenávratnú
dotáciu na výstavbukanalizácie vo výške 60 tisíc Eur
a na výstavbu vodovodnej siete vo výške 12 6
136,89 Eur ( 3 800 000 Sk). Náklady na inžinierske
siete nás donútili, aby sa pozemky predávali za 33
Eur/m (1000 Sk). S odstupom času sa ukázalo, že
lepšieho riešenia pre výstavbusme v našom katastri
nemali, pretože väčšina pôdy je v súkromnom
vlastníctve a v súčasnej dobe prevod majetku je
veľmizdĺhavý.
V roku 2 010 sme získali dotáciu z Ministerstva
školstva na rekonštrukciu vnútorného zariadenia
Základnej školy a materskej škôlky vo výške 45 52 1
Eur. Bola zrealizovaná rekonštrukcia ústredného
kúrenia a vodovodu, modernejšie a úspornejšie
sociálne zariadenie, rekonštrukcia elektrickej
inštalácie,obkladov,dlažby,kuchynkysjedálňou.
Za to, že cez našu obec bol prepravovaný kameň z
kameňolomu Vtáčnik bola zrekonštruovaná a
vyasfaltovaná miestna komunikácia tzv. betónka.
Náklady na túto rekonštrukciu znášala firma
Kameňolomy SR a bola vo výške 2 7 000 Eur. Aj keď

boli vyslovené obavy, že cesta nevydržíani rok, tieto
boli zbytočné, píše sa rok 2 014 a cesta je v
uspokojivom stave a kiež by sme mali takto
upravenéajostatnémiestnekomunikácievobci.
V roku 2 010 sme dostali ponuku na rekonštrukciu a
modernizáciu verejného osvetlenia z fondov
Európskej únie.Takáto ponuka sa neodmieta, keďže
bol prísľub financovania. Boli sme pilotná obec na
Slovensku, ktorá začala s rekonštrukciou
unikátneho verejného solárneho osvetlenia.
Skúsenosti sme nemali, ale získali sme 100%
dotáciu na jeho realizáciu vo výške 378 02 5 Eur. Je
pravda, že v obci sme mali dosť miest, kde nebola
natiahnutá elektrická sieť a projekt zahŕňal hlavne
takéto miesta, aby boli osvetlené. Pravdepodobne
aj firma, ktorá vo verejnom obstarávaní vyhrala,
nemala veľké skúsenosti s montážou a hlavne s
dĺžkou udržateľnosti a bezproblémového
fungovania. Až v tomto roku sa nám prejavili aj
negatívy tohto osvetlenia, ktoré pri dlhšie
trvajúcom daždivom počasí zlyháva. Musím, ale
povedať aj dôležité pozitíva, pretože od roku 2 011
sme v každom roku ušetrili 50% nákladov na
elektrickú energiu na verejné osvetlenie, ale
samozrejme investícia vložená do tohto projektu sa
ešte ani zďaleka nevrátila. Postupne pracujeme na
opravách a udržateľnosti tohto projektu a máme
pripravené riešenia spolu s technikom Františkom
Krauskom, ktorý je aj zodpovedný za terajší chod
verejnéhoosvetlenia.
V roku 2 010 sme dokončili aj výstavbu vodnej
nádrže, výtlačného potrubia a hlavne dokončenie
čerpacích staníc a tak bol spustený lyžiarsky vlek na
Miškeje laze a začala prvá sezóna, keď bol svah
zasnežený umelým snehom, len tretí v okrese
Prievidza ( po Remate a Kľaku). Vďaka
Hornonitrianskym baniam, ktoré časť tohto
zariadenia vybudovali zdarma ako protiváhu za
škody spôsobené banskou činnosťou na území obce
Cigeľ, hlavne jeho narušeného hydrologického
režimu. Celkové náklady na vybudovanie tohto
centra činili382 2 10Eurbezzatiaľnedobudovaného
polyfunkčného objektu. Rokovania s vedením
Hornonitrianskych baní prebiehajú neustále a
rokuje sa hlavne o otázkach konsolidácie škôd
spôsobených banskou činnosťou na území obce
Cigeľ a splácaním dlhu za vybudovanie lyžiarskeho
areálu na Miškeje laze. Vláda Slovenskej republiky
na výjazdovom zasadnutí v Handlovej v októbri
2 013 nám poskytla dotáciu vo výške 150 tisíc Eur na
dofinancovanielyžiarskehoareálu.

(pokračovanie zo strany 1)

Veľmi významnou a dôležitou stavbou bolo
vybudovanie bezpečnostného chodníka pre peších
na dolnom konci obce od p. Kotríka po dolnú
autobusovú zastávku v dĺžke takmer 600 m.
Chodník bol postavený svojpomocne pracovníkmi
na aktivačných prácach a za výdatnej pomoci firmy
KRUH hlavne materiálom z kameňolomu a
mechanizmami. Vybudovaním tohto chodníka sa
zvýšila bezpečnosť našich občanov. Aj v tomto roku
2 014 sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 8000
eur od predsedu vlády na dobudovanie a spojenie
už spomínaného chodníka od dolnej autobusovej
zastávky po Mikušov v dĺžke 2 00 m. Spojením tohto
chodníka sme takto vybudovali súvislý
bezpečnostnýchodník od dolného konca po obchod
Jednota a pripravili dobrú východiskovú pozíciu na
pokračovanie od obchodu Jednota po Obecný úrad,
čím výrazným spôsobom zabezpečíme väčšiu
bezpečnosťprenašichobčanov.
Rok 2 011 nás zastihol v pokračujúcej svetovej
hospodárskej kríze, ale my sme nadviazali na
úspešný rok 2 010, ale aj na volebné obdobie 2 0062 010. Prihlásili sme sa ku konsolidácii verejných
financií – jej dôsledky sa nás až tak veľmi nedotkli,
pretože na rozdiel od iných obcí počet obyvateľov
nám stúpal a tým aj podielové dane. 15.apríla 2 011
sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra obce, keď
z dvoch kandidátov uspel PhDr. Róbert Géczy. 10.
februára bol schválený Plán práce, Plán hlavných
úloh, Plán rozvoja obce na roky 2 011-2 014,
kultúrno-spoločenské akcie na rok 2 011. Určitým
problémom našej obce je, že v nej nemáme väčšie
podnikateľské subjekty, ktoré by platením daní
napĺňali obecnú kasu, tak ako je to v niektorých
iných obciach. Preto sa musíme spoliehať na vlastné
zdroje, dotácie, ktoré sa nám podarí zohnať na
rôznych ministerstvách a inštitúciách, alebo
podávaním úspešných projektov, resp. nepriamo
cez investorov, ktoríchcú resp. ich musíme dotlačiť k
tomu,abyvnašejobciinvestovali.
Tak sa nám to podarilo aj v prípade rekonštrukcie
obchodu Jednota, kde sa výrazným spôsobom
zvýšila úroveň a kvalita nakupovania. Jednota do
tejto rekonštrukcie prispela 2 50 tisíc Eur. Podobne
takýmto spôsobom bol postavený oporný múr so
zábradlím pred obchodom Jednota, kde sa týmto
spôsobom spevnila vozovka a investorom v tomto
prípade bol Vyšší územný celok TSK, ktorý túto
investíciu podporil sumou 2 0 tisíc Eur a taktiež
obnovil súvislý asfaltový koberec na ceste III. triedy
medzi Cigľom a Sebedražím. Pri tejto príležitosti
musím pripomenúť, že VÚC TSK podporuje aj našu
najväčšiu celoslovenskú akciu takéhoto druhu –
Pochod vďaky SNP a tiež Cigeľskú kosu aj preto, že z
pozície poslanca VÚC TSK, do ktorej ste ma zvolili
môžem prispieť k rozvoju a zviditeľňovaniu našej
obce.
V roku 2 011 v októbri sa uskutočnila významná
(pokračovanie na strane 3)
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udalosť, keď sme slávnostne odovzdali nájomníkom 8 bytových jednotiek v lokalite Ukladište. Odovzdaním 8 b.j. sme zavŕšili zatiaľ proces výstavby nájomných
obecných bytov, ktorých sme doteraz postavili 60.V nájomných bytoch našli svoj nový domov predovšetkým občania obce Cigeľ, ale aj občania z iných obcí a mesta
Prievidza.
Významným medzníkom v novodobých dejinách obce Cigeľ je výstavbanájomných obecných bytov. Pre mnohých občanov bolo dôležitédostať byt, založiť si rodinu
a vo väčšine prípadov si to aj vážia, že majú kde bývať, osamostatniť sa a prežívať v našej obci smutné a veselé príbehy.Vďaka výstavbe nájomných obecných bytov
výrazne narástol počet obyvateľov našej obce z roku 1998, keď som nastupoval na post starostu obce z 950 na dnešných skoro 1250, čo je takmer o 300 obyvateľov
viac.PretosaradímemedzinajdynamickejšiesarozvíjajúceobcevokresePrievidza,aleajTrenčianskomsamosprávnomkraji.Takženiesmežiadnastagnujúca obec,
alezdravosarozvíjajúca.
Pozornosť sme venovali aj iným prácam, ako
oploteniu športového areálu, kde nám výdatne
pomohla firma PEPAMONT, ktorá poskytla zdarma
oceľové trubky. Následne sme zatrávnili a odvodnili
škvárové pomocné ihrisko. Významnou investíciou
bolo aj vybudovanie odvodňovacieho kanála z
vodnej nádrže na Borinách, ktorý veľkou mierou
„dopuje“ vodou náš hlavný potok cez obec, ktorý v
prípadochsuchapotrebujevodu.
Vrátim sa ešte späť k lyžiarskemu areálu, aby som
pripomenul, že sme začali s výstavbou
polyfunkčného objektu, ktorý sa stavia v súlade s
projektovou dokumentáciou, zatiaľ je vybudovaná
prvá časť – garáž na uskladnenie lyžiarskej
techniky. V budúcnosti sa počíta aj so zriadením
reštauračnýchaubytovacíchkapacít.
Zásluhou aktivačných pracovníkov bol vybudovaný
prepojovací chodník s osvetlením zo športovej ulice
do pekárne. Týmito pracovníkmi sme dokázali
uskutočniť množstvo drobných, ale veľmi
potrebných prác, hlavne kosenie verejných
priestranstiev, cintorína, štadióna, čistenie vodných
tokov,opravynabudováchvspráveobce.
Staré slovenské porekadlo hovorí:„ Kto pracuje má
byť odmenený.“ Naša obec dostala v roku 2011 v
súťaži Dedina roka ocenenie. Získali sme titul
Dedina ako hospodár za ekologické a racionálne
využívanie prírodných zdrojov s uplatňovaním
inovatívnych technológií. Ocenenie udelilo
Ministerstvo životného prostredia, Slovenská
agentúra ŽP, Spolok pre obnovu dediny a ZMOS a pri
tejto príležitosti bol starosta obce prijatý u
prezidenta Slovenskej republiky, ktorý mu toto
ocenenieodovzdal.
Zriaďovateľom základnej a materskej školy je obec
Cigeľ a v súčasnej dobe vidíme stabilizáciu po
výmene riaditeľkytejto školy. Situácia sa upokojila a
tým sa môže venovať výučbe našich detí a
zveľaďovaniu budovy, ktorú sme ešte v rokoch
minulýchzrekonštruovali.Doareáluvhodnezapadá
multifunkčné viacúčelové ihrisko a detské ihrisko,
ktoré sa pravidelne dopĺňa hracími komponentami.
Do základnej školy sme spoločnými silami
zabezpečiliinteraktívnutabuľu v hodnote 3 300 Eur.
Počet žiakov ZŠ a MŠ nám mierne stúpa a obava, že
školu nám zrušia nehrozí. Naopak máme problémy,
aby sme uspokojili požiadavky našich občanov
zobrať deti do materskej školy. Do budúcna
nevieme presne odhadnúť, či súčasná kapacita

materskej školy po zriadení ďalšej triedy bude
postačujúca alebo nie. Chcem touto cestou
p o ď a ko v a ť r i a d i t e ľ ke š ko l y a c e l é m u
pedagogickému zboru za účasť na vystúpeniach
našich žiakov na kultúrno-spoločenských
podujatiachporiadanýchobcou.
Do roku 2012 sme úspešne vstúpili a pokračovali v
konsolidácii verejných zdrojov v zmysle prijatých
opatrení medzi ZMOS a vládou SR. Hneď v úvode
roka sme rezolútne odmietli otvorenie ďalšieho
kameňolomu v našej obci. Boli akceptované
vyjadrenia občianskych združení, spolkov a
inštitúcií na území obce. Čo sa týka kameňolomu
žiadny sme neotvorili, ten čo máme na Košariskách
tu funguje už viac ako 100 rokov s krátkymi
prestávkami. Ani ja nie som nadšený zvýšenou
premávkou áut prevážajúcich kameň a robím,
urobil som a budem robiť všetko preto, aby autá po
vybudovaní komunikácie chodili mimo obce. Ako
občanovi tejto obce sa mi nepáči toto zaťaženie, ale
ako starosta nemám právo prenášať svoj
subjektívny pohľad do rozhodovania, keďže veci sa
riešia v zmysle daných predpisov a zákonov. Je
zaujímavé, že štátne organizácie vrátane
Ministerstva životného prostredia cez banský úrad a
všetky zložky životného prostredia a ďalších vyše 20
organizácií dalo kladné stanovisko k otvoreniu
kameňolomu na Košariskách. Čo sa týka dopravy,
zopakujemešte raz, robil som všetko preto, aby bola
mimo obce, žiaľ riešenia sa z rôznych príčin
odďaľujú, ale dôležité je, že obchádzková trasa sa
začalabudovať.
V roku 2012 sme dôstojne oslávili 650. výročie prvej
písomnej zmienky o našej obci. Dva dni trvajúce
oslavy 7. a 8. júla boli spojené so 60. výročím
založenia Telovýchovnej jednoty. Prvý deň bol
venovaný našim rodákom a futbalistom. Privítali
sme našich rodákov z Chorvátska z Požeskoslavónskej župy, mesta Jakšic, kde sa pred a po prvej
svetovej vojne vysťahovali za prácou naši občania.
Kontakty sme nadviazali už v roku 2008 s
profesorom Pavlom Trégerom, ktorého stará mama
pochádzala z Cigľa a starý otec zo Sebedražia. Medzi
hosťami bol aj zástupca župana a starosta obce
Jakšic. Druhý deň osláv patril kultúrno-športovým
akciám, kde vystúpili naši žiaci, spevokol,
Necpalanka sa postarala o zábavu v prírode zo
soboty na nedeľu. V priebehu nedele boli ocenení
naši aktívni občania a organizácie pôsobiace na

území našej obce. Záverečným vystúpením
folklórnej skupiny Bukovec, Kapellka a speváka
Jána Hrušku sa oslavy 650. výročia prvej písomnej
zmienky o obci a 60. výročia založenia
Telovýchovnejjednotyskončili.

V roku 2012 sme pokračovali vo výstavbe
polyfunkčného objektu na lyžiarskom vleku, keď
boliosadenéplastovéokná,vstupnábrána,izolácie,
odvodnenie a oporný múr. Týmto sme mohli a aj
uskladňujeme do tohto veľkého priestoru po sezóne
ratrak, zasnežovacie delá a inú techniku potrebnú
na prevádzku lyžiarskeho vleku. Na lyžiarskom
vleku sme sa svojpomocne podieľali na vybudovaní
protipovodňového rigolu s betónovými žľabmi.
Tento vyše 500 m dlhý odvodňovací rigol má za
úlohu zachytávať vodu stekajúcu zo Šabľova a
privádzať ju do vodnej nádrže. Prevádzkovanie
lyžiarskeho vleku je tiež náročná úloha, ktorá sa
zabezpečuje cez Cigliansku stavebnú spoločnosť.
Záleží od poveternostných podmienok a už
niekoľkokrát vyšla snaha o zasnežovanie nazmar
kvôli náhlemu otepleniu. Poďakovanie patrí pár
nadšencom, ktorí každoročne pripravujú lyžiarsky
vlek na prevádzku a odpracujú tam nezištne
množstvo brigádnických hodín. Vlek musí byť v
poriadku aj po stránke technickej, čo sa týka revízií
zariadení, bezpečnosti práce a funkčnosti lyžiarskej
techniky.
Skrášlili sme okolie Pamätníka padlých – našu
národnú kultúrnu pamiatku, keď bolo osadených
šesť kusov lavičiek na oddych. Vybudovaný bol aj
altánok na futbalovom štadióne, ktorý slúži aj na
akcie nielen futbalové ale aj kultúrne. Uskutočnilo
sa aj vymaľovanie kultúrneho domu, veľkej a malej
sály a tiež kuchynky. Boli vybavené finančné
prostriedky od Úradu vlády vo výške 9000 Eur na
revitalizáciu studní v počte 5 kusov v štýle ľudovej
architektúry. Taktiež bolo opravené drevené
obloženie 12 b.j., prekrytie potôčika a rozšírenie
miestnej komunikácie na lyžiarsky vlek. Podieľali
(pokračovanie na strane 4)
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Správa o činnosti

za volebné obdobie 2010 – 2014
sme sa aj na stabilizácii potoka v Trninke pri p.
Kostolániovi.

V roku 2013 sme neplánovali žiadne veľké
investičné akcie aj vzhľadom k predchádzajúcej
dynamickej výstavbe, ale to neznamená, že sme
spali. Cez CSS sme pokračovali a ukončili
revitalizáciu potoka Ciglianka spoločne s HBP.
Cestou VÚC TSK sa nám podarilo vylepšiť cestu III.
triedy medzi Cigľom a Sebedražím jemným
asfaltovýmpostrekom.
V priebehu roku 2013 sme sa starali o krajší vzhľad
obce pravidelným vykášaním a kosením verejných
priestranstiev, cintorína, okolia bytových jednotiek,
školy, športového areálu a ostatných plôch.
Zabezpečovali sme kultúrno-športovo-spoločenské
akcie počas celého roka a neznižovali sme ich
úroveň. Tým, že sme nepokračovali vo veľkých
akciách, výraznou mierou sme znížili dlh obce a v
súčasnej dobe je úver v Prima banke uhradený.
Splácať budeme ešte komerčný úver, ktorý si obec
zobralana vybudovanieinžinierskych sietí v lokalite
Ukladište. Aj tento úver by bol dávno splatený, keby
sme predali všetky pozemky a keby nám zaplatil
SPP za vybudovanie plynovodu a Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť za vybudovanú splaškovú
kanalizáciu.
Obec sa v roku 2014 zamerala na bezproblémový
chod obce, snažila sa plniť si svoje základné
samosprávne funkcie a urobila množstvo drobných,
ale veľmi dôležitých a užitočných vecí. Medzi tie
patrili napríklad odstránenie betónového stĺpu k
sprístupneniu pozemku p. Viktora Mikuša, boli
vypílené smreky na cintoríne, ktoré ohrozovali
pomníky, hlavne pri silných vetroch a ich koreňový
systém ich tiež narúšal. Zrekonštruovala sa budova
starej školy, kde došlo k výmene okien, podlahy,
vymaľovaniu a vďaka p. Píšovej aj iným úpravám.
Tým, že nám stúpa počet detí v materskej škôlke,
bola zriadená ďalšia trieda z bývalého učiteľského
bytu.Vybudovalisme veľmi potrebný bezpečnostný
chodník a tým spojili dolný koniec s obchodom
Jednota. Ďalej sme v spolupráci s vodárenskou
spoločnosťou rozšírili vodovodnú sieť pri
novostavbe Jaroslava Leitmana ml. a tiež k
Šimonovi a Danielovi Svitkovi. Dažďová kanalizácia
sa rozšírila na ulici smerom na Pomocnú. V
spolupráci s HBP sa urobila rekultivácia narušeného

priestoru pri lokalite Betlehem a rozšírila sa časť
cesty pre vyhýbanie sa do Ukladišťa. Po získaní
dotácie sme sa pustili do rekonštrukcie miestneho
rozhlasu, ktorého polovica je už v prevádzke.
Neustále opravy a výmeny reproduktorov,
potrhaných drôtových vedení budú po dokončení II.
etapyminulosťou.
Posledné tri roky volebného obdobia 2010-2014
boli veľmi úspešné z pohľadu získavania dotácií pre
našu obec.V roku 2011 sme získali 13 300 eur z toho
3300 Eur na Pochod vďaky SNP a 10 000 Eur od
sponzorov na kultúrno-spoločenské podujatia. V
roku 2012 to bolo 17 200 Eur z toho 9 000 Eur z
Úradu vlády na revitalizáciu starých studní, 1400
Eur za ocenenie Dedina roka, 3300 Eur na Pochod
vďaky SNP od VÚC TSK a 3 500 Eur z Programu
obnovydediny.
V roku 2013 to bolo 164 300 Eur z toho 150 000 Eur
od vlády SR na dofinancovanie lyžiarskeho areálu,
8000 Eur tiež od vlády SR na výstavbu
bezpečnostného chodníka, 3000 Eur z Úradu vlády
na knižnú publikáciu a 3300 Eur z VÚC TSK na
PochodvďakySNP.
V roku 2014 sme získali 27 000 Eur, z toho 10 000 Eur
z Ministerstva financií na rekonštrukciu miestneho
rozhlasu, 14 000 Eur z Ministerstva kultúry na
vydanie knižnej publikácie a 3000 Eur z VÚC TSK na
PochodvďakySNP.

Pomohli sme získať finančné zdroje vo výške 10 000
Eur z Úradu vlády SR na rekonštrukciu strechy
kostola sv. Matúša, tiež dotáciou z obce vo výške
2100 Eur a ešte predtým dotáciou vo výške 1500 Eur
na ústredné kúrenie a fasádu kostola, tiež sme
poskytli drevo a pomohli mechanizmami a
materiálom. Každoročne podporujeme organizáciu
detskéholetnéhofarskéhotábora.
Počúvam ako starosta obce, že finančné prostriedky
dávam len do futbalu. Tieto amatérske vyjadrenia
odmietam, pretože to tak nie je a futbal v Cigli je
finančne podvýživený. Keby sme nemali aspoň
čiastočnú podporu sponzorov, už dávno
pravdepodobne futbal nehráme resp. na takej
úrovni ako teraz. Ja sa ale pýtam, či máme nechať
futbalové ihrisko zarásť a tribúnu nechať
zdevastovať? A čo potom so žiakmi, prípravkou,
dorastom, máme ich nechať nech sa radšej učia
fajčiť, fetovať a robiť zle? Môžeme len poďakovať
trénerom, vedeniu Telovýchovnej jednoty, že

(pokračovanie zo strany 3)

nezištne zabezpečujú a pripravujú hráčov na
majstrovské zápasy a poďakovať fanúšikom, že
prídupovzbudiťnašemužstvá.
Je pravda, že v tomto volebnom období sa nám
nepodarilo všetko splniť a to z rôznych dôvodov.
Najväčším problémom je bývalá materská škôlka,
ktorá je zdevastovaná a určite to bude prvá úloha
nového zastupiteľstva, ktorá sa musí riešiť. Aj keď
sme mali v predošlých obdobiach riešenia,
nepodarilo sa ich naplniť a nebudem ich už
komentovať.
Boľavým miestom sú aj naše miestne komunikácie.
Stále čakáme kedy Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť ukončí súťaž na budovanie splaškovej
kanalizácie, ktorá sa bude realizovať z fondov EÚ.
Bolo by nelogické rekonštruovať miestne
komunikácie a potom ich kvôli výstavbe kanalizácie
poškodiť. Komunikácie sú narušované nielen
poruchami na vodovodnej sieti, ale aj našimi
občanmi, ktorí neraz uskutočnia prekopy,
nedosýpajú ich, nezabetónujú čím narušujú
celistvosť vozovky a aj z tohto dôvodu máme v zlom
stave miestne komunikácie. Na ich rekonštrukciu
mámepripravenéprojektovédokumentácie.
V Pláne hlavných úloh pre rok 2014 bola aj úloha
vydania prvej knihy o obci Cigeľ. Tento zámer sme
mali naplánovaný na 650. výročie prvej písomnej
zmienky o našej obci ešte v roku 2012, ale kvôli
finančným prostriedkom nemohla byť táto úloha
splnená. Až v tomto roku sme získali dotáciu z
Ministerstva kultúry a naši občania sa z novej
publikácie potešia už tohto roku. Bude to pekný
darček kVianočným sviatkom a veríme, že obsahom
jednotlivýchkapitolpotešíobčanov.
Máme tu aj ďalšie široké spektrum drobných vecí,
ktoré by bolo treba realizovať, ale žiaľ, neprišiel na
ne ešte čas a limitujúcim faktorom sú tiež finančné
možnosti. Pripravujeme na nové volebné obdobie
Plány práce, Plány hlavných úloh a úloh, ktoré sa
budeme snažiť napĺňať. Nebudem teraz konkrétny,
ale týkajú sa oblasti výstavby, kultúry a školstva,
životného prostredia, sociálnej oblasti, oblasti
športuamládežeaďalšíchoblastí.Nakoniecpriority
oboch kandidátov boli vymenované v ich volebných
letáčikoch.
Záverom mi dovoľte,abysom poďakoval poslancom
Obecného zastupiteľstva za ich štvorročné úsilie,
prácu v prospech našej obce a našich občanov.
Niektorí odchádzajú, s ďalšími budeme pokračovať
a máme aj novozvolených, s ktorými sa teším na
spoluprácu. Ďakujem za prácu odchádzajúcemu
zástupcovi starostu, s ktorým som mal
nadštandardné vzťahy, keď sme sa snažili spoločne
pracovať a nachádzať riešenia v prospech obce.
Ďakujem všetkým občanom, ktorí nachádzali
pochopenieapomáhalinámvnašomsnažení.“
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Komunálne voľby - výsledky
V sobotu 15. novembra2014 po siedmykrát od roku 1989 boli voľby, v ktorých si občania volili svojich komunálnych zástupcov.Volebná účasť na Hornej Nitre dosiahla
47,73 %, v našej obci to bolo 72,63 percent. V zoznamoch voličov bolo zapísaných 1001 občanov, z nich prišlo voliť 727. Voľby v našej prebehli bez akýchkoľvek
problémov a občania volili nasledovne: staronovým starostom, už do piatehovolebného obdobia, sa stal Bc. Štefan Mjartan so ziskom 394 hlasov. Na druhom mieste
skončilMgr.ĽudovítFábry,ktorýzískalpodporu319hlasov.

Za poslancov Obecného zastupiteľstva
podľa zisku hlasov boli zvolení:
1. Mgr. Ľudovít Fábry
347 hlasov
2. Zdenka Svitková
331 hlasov
3. Oľga Kováčová
280 hlasov
4. Mgr. Ivan Kadlečík
278 hlasov
5. Juraj Čertík
272 hlasov
6. Dušan Weiss
271 hlasov
7. Jana Krausková
268 hlasov
8. Ing. Jozef Dámer
258 hlasov
9. Ján Krausko
232 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení
podľa počtu hlasov skončili nasledovne:
1. Igor Svitok
224 hlasov
2. Renáta Beláňová
186 hlasov
3. Drahomíra Píšová
176 hlasov
4. Mgr. Ján Krausko
172 hlasov
5. Július Krausko
162 hlasov
6. Edita Bednárová
157 hlasov
7. Jana Baluchová
151 hlasov
8. Anton Mjartan
149 hlasov

9. Katarína Koryťáková
10. Mgr. Vladimír Bálint
11. Martina Fajerová
12. Helena Mjartanová
13. Maroš Mikuš
14. Marcela Mikušová

148 hlasov
129 hlasov
128 hlasov
121 hlasov
105 hlasov
98 hlasov

Je po voľbách a treba len veriť, že zvolený starosta a poslanci Obecného zastupiteľstva budú spolupracovať v záujme väčšiny občanov. Jedine spoločnými silami a
úsilímmôžeobecnapredovaťanadviazaťnavšetkodobré,čosadoterazvobcivytvorilo.

Vybrali sme
z obecnej kroniky

Dňa 14. marca 1939 bol vyhlásený Slovenský štát.
Dal sa do riešenia nezamestnanosti tak, že tisíce Slovákov
posielal na práce do Nemecka. Hneď prvý rok odišlo do
Nemecka asi 60 tisíc Slovákov. Z Cigľa sa na tieto práce popri
starších prihlásilo aj 11 mladých občanov. Podmienkou bolo,

že nesmie byť starší ako 20 rokov. Boli zadelení do oblasti
Hannover, kde pracovali v oblasti poľnohospodárstva.
Pracovné podmienky boli omnoho lepšie ako na
veľkostatkoch na Slovensku a aj zárobky boli vyššie. Týchto
prác sa z Cigľa zúčastnili: Tomáš Herbrík, Laurinec Krausko
– kaštieleje, Ján Mikuš – helpiankin, Štefan Svitok –
mjartaneje, Valent Chrebet – podskalkeje, Ján Drozd –
beňadikeje, Ján Kobela, Anton Šnirc – ukladiskeje, Michal
Franko, Pavel Beláň – kôročkeje a Jozef Cmarko – fabianeje.
Život týchto mladých ľudí nebol ľahký, pretože ani jeden až
na Jána Kobelu nevedeli po nemecky. Strava a bývanie však
boli dobré. Pracovali o obciach Edesse, Edemissen a v
okresnom meste Peine. Všetci sa snažili naučiť sa nemecky
čím skôr, aby mohli lepšie zapadnúť a dožadovať sa aj
zvýšenia platov. Po návrate domov sa väčšina z nich
dohovorila nemecky plynule.

starobince. Boli to obyčajne veľmi biedne stavby, kde mohol
chudák prenocovať a obživu si musel obstarať žobraním.
Taký starobinec bol v Prievidzi pri veľkom kostole a v
Lazanoch.
Chudobní ľudia dávali svoje deti do služieb gazdom. V
mnohých prípadoch takto slúžili celé rodiny. Väčšina
takýchto sluhov spávala v maštaliach s dobytkom alebo na
povale v sene. Sluha zarobil za leto pri pasení dobytka alebo
oviec spravidla len chudobné oblečenie a obuv, čo boli
najviac len krpce a niekoľko málo korún za celé leto.
Robotník mohol v tom čase zarobiť do 1000 korún mesačne.
Najhoršie sa platilo za prácu v poľnohospodárstve.

Nezamestnanosť Slovákov bola takto riešená každý
rok a čím ďalej, tým viac Slovákov odchádzalo na práce do
Nemecka. Slovenský štát bol štátom, kde vládli veľkostatkári,
fabrikanti, veľkooobchodníci a bohatí roľníci. Nemal sa kto
postarať o starcov a stareny, o rôznych invalidov, ktorí si
museli živobytie zadovážiť žobraním. Chudák žobrák chodil
od domu k domu a pred každými dverami sa modlil za kúsok
chleba, alebo nejaký peniaz. S týmito nešťastníkmi mali
najviac porozumenia chudobní ľudia. Chudák, aj keď sám
mal málo, podelil sa so žobrákom a dal mu vždy viac, ako
hociktorý bohatý. Boháči mali svoje dvory ohradené a
uzavreté, brány uzamknuté. Aj v našom okrese boli

Lepšie rozhľadení občania vedeli, že za takýchto podmienok
sa Slovenský štát udržať nemôže a tak si mnohokrát z neho
robili žarty, avšak dávali pozor, aby ich nepočuli gardisti.
Istého dňa v krčme u Murára bola tanečná zábava. A tak sa v
dobrej nálade skupina chlapov Ján Svitok – račko, Jozef
Šušol, Ondrej Šušol, Šimon Svitok a niekoľko ďalších pustili
spievať: „Červený šáteček, kolem se toč, kolem se toč.
Ideme na Rusa, nevieme proč, nevieme proč.“ Zakročil
predseda Hlinkovej ľudovej strany. Vyzval prítomných, aby
prestali spievať. Za tento prehrešok zobrali vedúceho
skupiny Jána Svitka – račka žandári a posedel si v Prievidzi
štyti týždne.
Uviedli sme niekoľko málo skutočností, ktorým by dnes
málokto uveril.
Mgr. Vincent Chrebet
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Spoločenská rubrika
Opustili nás

Novonarodené detičky
Naiya Svítková
č. 396
Emma Mendelová č. 405
Karin Mjartanová č. 5
Tomáš Perniš
č. 76
Matej Bobok
č. 245
Alina Kurišková č. 162
Nina Kurbelová č. 121
Michal Benko
č. 353
Silvia Michalovičová č. 405

Vitajte
medzi nami...

JánDolinský
92r.
ĽubicaMjartanová 47r.
MartinZapala
66r.
BoženaKluková 63r.
MilanKrausko
67r.
AnnaSvoradová 78r.
JánKalis
81r.
MatejMikuš
71r.
AntonMinich
75r.
JarolímKrausko 89r.

č.208
č.2
č.128
č.267
č.214
č.5
č.290
č.27
č.395
č.34

IrenaTrusková
VilmaMjartanová
JozefCmarko
ValériaKrausková

90r.
81r.
70r.
74r.

č.57
č.2
č.203
č.122

Úprimnú
sústrast

Jubilanti v roku 2014
JANUÁR

MÁJ

Meno

S.číslo

Výročie Meno

S.číslo

Výročie

Majdanová Veronika
Mjartan Peter
Tonhajzer Marián
Schlosáriková Eva
Ciprová Bibiana

102
94
347
13
98

60
60
65
70
75

144
19
169
62
230
271
283
200
214

55
75
60
90
95
70
70
75
65

Meno

S.číslo

Bednárová Edita
Svitková Božena
Krausko Jozef
Ďurinová Anna
Svitok Igor
Turňová Božena
Mečiarová Blažena
Gatial Jozef
Šnirc Vojtech
Leitmanová Mária
Zedeková Eva

365
289
191
271
157
405
350
286
140
349
93

Krausko Jozef
Mikušová Jolana
Pagáčová Marta
Mjartan Ján
Balážová Júlia
Ďurina Ján
Výročie Beňadiková Helena
Cmarková Marta
65
Krausková Marta
50
97
JÚN
70
Meno
65
Kluka Štefan
75
Žiaková Anna
75
Petrášová Mária
Bednár Ján
Výročie Krausko Štefan
Krausková Mária
55
Dobišová Antónia
65
50
JÚL
70
Meno
60
Svitok Viliam
55
Svitok Šimon
55
Gajdošík Anton
55
Pernišová Emília
60
Jamriško Zdenek
60
Leitman Jaroslav
60
AUGUST

Meno

S.číslo

Cmarko Miloš
Kotríková Elena
Mikušová Mária
Beláňová Vilma
Krausková Gabriela

89
8
20
52
279

Meno
Výročie Krausko Jozef

FEBRUÁR
Meno

S.číslo

Ďurinová Anna
Stanko Ladislav
Šušolová Helena
Čertík Jozef
Krausko Ladislav
Boboková Amália
Horniaková Emília

307
206
92
123
18
92
14

MAREC

APRÍL

50
70
80
65
65

Mikuš Jaroslav
Krausková Viera
Chrebet Ľudovít
Mjartanová Mária
Koryťák Ľudovít
Majdan Jozef

S.číslo

267
39
197
365
116
199
9

SEPTEMBER

Meno
Šnircová Eva
Krausková Terézia
Fajer Ján
Mikuš Milan
Cmarková Helena
Šnircová Helena
Hladká Emília
Výročie Mikuš Pavel
65
OKTÓBER
60
Meno
55
Beláň Ľuboš
60
Krausko Viktor
55
Krausko Eduard
60
Mjartanová Anna
60
Rumpelová Brigita
Hagarová Anna

S.číslo

Výročie

73
289
40
76
58
349

60
65
50
55
60
60

S.číslo

Výročie

164
45
18
299
319
277
102

95
50
65
65
55
60
65

S.číslo
140
32
177
121
314
105
190
30

Výročie
50
70
65
60
80
90
60
65

S.číslo
406
282
355
332
312
96

Výročie
55
60
55
55
80
70

S.číslo
298
77
208
363
285
352

Výročie
70
80
65
50
90
60

S.číslo
284
58
45
181
301
169

Výročie
55
60
85
90
60
55

NOVEMBER
Meno
Jurenková Emília
Študent Štefan
Beláň Stanislav
Mašurová Janka
Mikušová Albína
Krausko Vladimír

DECEMBER
Meno
Liener Juraj
Jamrišková Eva
Mikuš Jozef
Chrebetová Anna
Šnircová Eva
Pagáč Peter
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Historicky prvá knižná publikácia o Cigli
Určite už pri čítaní týchto riadkov budete držať v rukách prvú monografiu o našej obci Cigeľ. Premiéra reprezentatívnej knižnej publikácie s názvom
„Cigeľ. Dedina a ľudia v nej so znamením srdca“ bola uvedená medzi čitateľov 19. decembra 2014, kedy sa uskutočnil„slávnostný akt“ krstu tejto
knihy. Myšlienka jej vydania siaha viac rokov dozadu, ale až oslava 650.výročia prvej písomnej zmienky o našej obci v roku 2012 bola spúšťačom a
stimulom jej vydania. Žiaľ k tomuto výročiu sa to nepodarilo kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Ale vydarilo sa to tohto roku a naši občania
dostali pekný darček pod Vianočný stromček. Za knihou stojí skupina odborníkov, nadšencov z našej obce, ktorí poskladali myšlienky, slovami ich
pretavilidopodobypísanej,pridaliknimobrazovépodkladyaďalšívytvoriligrafickéstvárnenie.
„Kľúčovými osobami“ v jej vydaní bola doktorka Iveta Géczyová – riaditeľka
Hornonitrianskehomúzea,ktoráposkladalatextyaLukáš Grešnersapostaral o fotografické práce.
Život v obci je zachytený v obrazoch v každom ročnom období a spolu s textami od najstaršej
histórie obce až po súčasnosť. Monografia má 260 strán a predajná cena je 15 Eur za jednu knihu.
Bude si ju možné zakúpiť na Obecnom úrade u Ing. Svitkovej. Starosta obce týmto ďakuje všetkým
autorom, občanom, ktorí pomáhali pri zostavovaní tejto pre nás unikátnej monografie .Nech
slúžiďalším generáciámakopamäťnašejobce,ktoríknižkuuchopiadorúkaprečítajúsi ju.

Čo nové v Únii žien Farské novinky
Po roku som opäť dostala možnosťnapísať niečo o našej organizácii do
Ciglianskeho spravodaja. Rozhodla som sa napísať niečo o našej práci.
Počas roka sme poriadali a zúčastnili sa tradičných akcií: fašiangový
sprievod a zábava, zdobenie kraslíc, Cigeľská kosa, kladenie vencov k
Pamätníku padlých, minikurz háčkovania, zdobenie vianočných
medovníkov a výroba aranžmánov. Okrem týchto sme prvýkrát
usporiadali aj iné akcie. Zorganizovali sme dobrovoľný odber krvi pod
organizačným vedením Janky Svitkovej. Pod vedením a organizáciou
Ing. Lacka Mikuša a za pomoci chlapcov z OZ Vrchvoda sme
revitalizovali oddychovú zónu v Rakovci. Otvorili sme ju v júni a
peniaze boli získané z nadácie Orange. Ďalšou veľkou akciou bola
úprava a sprevádzkovanie knižnice. Renátka Michalovičová z nej
urobila útulné a príjemné miesto na posedenie. A od októbra je
knižnicakaždústreduod17.00do19.00hod.otvorenáprečitateľov.
Ešte máme začatú jednu veľkú akciu a tou je klubovňa. Na starej škole
sú vymenené okná, je vymaľovaná a vo veľkej učebni je nová podlaha.
Kto sa tam už bol pozrieť, dá mi iste za pravdu, že sa tieto priestory
veľmi zmenili. Ďakujeme za to nášmu pánovi starostovi Števkovi
Mjartanovi.Viem, že je ešte veľa vecí, ktoré treba dorobiť. Dúfam však,
že všetka námaha, ktorú sme vynaložili sa zúročí a klubovňu v krátkej
dobeotvorímeasprevádzkujeme.
Ačomaeštetrápi?
Jenásmálo!Týchpáržien,ktoré
sú v organizácii, odviedlo veľký
kus práce. A preto chcem
poprosiť všetky dámy, ktoré
majú podobné záľuby, alebo si
chcú len tak posedieť a
porozprávaťsa,abyprišlimedzi
nás. Teším sa na naše ďalšie
stretnutia.
Drahomíra Píšová
predsedkyňa Únie žien

za rok 2014
Adventom začína pre veriacich nový cirkevný rok, tak aj nám prichodí bilancovať
uplynulémesiacevnašejfarnosti...
Vo fašiangovom čase sa konal v Sebedraží v poradí už 11. farský ples v
organizačnej réžii manželov Jakubisových a Medňanských. O skvelú zábavu sa
postarala hudobná skupina Eufória a aj ľudová muzika - pod taktovkou Braňa
Jakubisa (akordeón, spev) sa predviedli aj naši mladí šikovní Cigľania – súrodenci
Paulínka (husle, spev) a Samo Michalcoví (kontrabas, spev). Srdečná vďaka
organizátorom aj všetkým ich ochotným pomocníkom (moderátorovi Johnymu,
bufetárke Paulínke, kuchárom, obsluhe a ďalším zainteresovaným) za to, že
nezištne vytvorili priestor pre to, aby sme sa ako farníci zišli aj niekde inde ako v
kostole:-)Aabysmesatamcítilipríjemneadomácky...
V pôstnom čase od 17. do 23. februára 2014 sa veriace manželstvá našej farnosti
pripojili – rovnako ako aj manželia v iných farnostiach a dekanátochSlovenska – k
projektu a programu národného týždňa manželstva, ktorý sa tento rok
venoval téme„ Manželstvo je viac ako papier“. Uvedomujeme si, že snáď nikdy v
histórii neboli vzťahy a rodiny natoľko ohrozené, ako je to v dnešných časoch. S
rešpektom v kresťanské tradície a náuku sa snažíme aj takouto formou posilniť
rolu kresťanských manželov v dnešnej spoločnosti. Náplňou týždňa manželstva
boli každodenné sv. omše s prislúchajúcou katechézou, spojené s modlitbami a
prosbami za posilnenie manželstiev a záchranu vzťahov a rodín. Týždeň
manželstva sme uzavreli nedeľnou sviatostnou sv. omšou, ktorá bola tak trochu
nostalgicky „svadobná“ - spojená s obnovením manželských sľubov. Úprimná
vďakapatrívšetkým,ktoríboliochotnívenovaťsvojčasamodlitbynielenzasebaa
svoje vzťahy, ale aj za manželstvá svojich priateľov, blízkych, ale aj tých
„vzdialených“,ktorímožnotiežpotrebujúposiluajvtejtooblastisvojhoživota.
Počas Veľkonočného trojdnia sa už tradične koná pri Božom hrobe v kostolnej
kaplnkenepretržitá 24-hodinovápoklona.PrisymbolickomKristovomhrobesa
v hodinových intervaloch od ukončenia piatkových obradov (popoludnie) do
sobotných večerných obradov Vzkriesenia postupne striedajú tí veriaci, ktorí
prejavia záujem o osobnú poklonu krížu. Význam, tajomstvo a symbolika tohto
úkonu je výsostne slovanská – západný cirkevný svet ju nepozná. Osobná poklona
krížu je priestorom pre súkromnú adoráciu jednotlivcov, rodín aj malých
spoločenstiev, v ktorej prejavujeme úctu ukrižovanému Kristovi – Jeho kríž by
nám mal byť symbolom nádeje, vykúpenia a pomoci v našich ľudských bolestiach,
utrpeniach, slabostiach a zraneniach.Za posledné roky je bežnoupraxou, že rozpis
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Farské novinky za rok 2014
24-hodinovej poklony sa veľmi rýchlo zaplní
priezviskami žien, mužov, celých rodín i
mládežníckych skupiniek. Je veľa toho, čo každého z
nástrápiavčompotrebujemeposiluapomoc...
Naši mladí – Kika, Eliška, Paulínka, Lukáš & spol.
priniesli v prvú aprílovúsobotu (5. apríla 2014) aj do
nášho kostola tzv. „mládežnícke chvály s
adoráciou“ – mladým ľuďom veľmi blízky spôsob
vďaky a oslavy Pána. Jedná sa o poklonu Oltárnej
sviatosti v hudobno-speváckom pásme (klávesy,
gitara, husle a i.) s využitím data-projektoru (texty
piesní) za doprovodu hovoreného slova, ktoré
prináša pán farár. Ak chcete zažiť celkom jedinečný
spôsob a formu prejavu úcty voči Bohu a Panne
Márii,stesrdečnevítaní!
Zvyčajne vo veľkonočnom čase prijímajú naši malí
školáci sviatosť Prvého svätého prijímania.
Tento rok sa v prvú májovú nedeľu po prvý raz stretli
s Eucharistiou 13 „nováčikovia“: Anetka , Emka,
Katka a Katka, Karolínka, Mirka, Ninka, Vaneska,
Zuzka, Daniel, Igor, Matej a Matej. Našim
prvoprijímajúcim deťom želáme v ich ďalšej ceste
viery veľa Božích milostí a požehnaní, ochranu
Nebeskej matky a podporu rodičov a ostatných ich
najbližšíchpríbuzných.
Poslednývíkend školského roka (29. júna 2014) sme
zorganizovali na fare prvý Farský deň pre všetkých
ľudí z farnosti Sebedražie + Cigeľ. Farský deň začal v
kostole sv. Barbory v Sebedraží adoráciou Oltárnej
sviatosti, v hudobnom doprovode mládežníkov, so
špecifickými prosbami veriacich, v zavŕšení
požehnania pre všetkých prítomných a ich rodiny. Z
kostola sme sa potom presunuli na farský dvor, aby
sme takto spoločne strávili príjemný čas medzi
našimi najbližšími – medzi deťmi, mládežníkmi,
dospelákmi aj vekom staršími – jednoducho medzi
priateľmi. Bol to naozaj požehnaný čas v
rozmanitosti veku, záľub a tém pre rozhovory, ktoré
plynuli pri grilovanej kuracinke a špekačkách, pri
vínku, limči a kávičke, pri koláčoch a čipsoch... A aj
pri pesničkách a súťažiach, ktoré pre nás pripravili
mládežníci. Ak si dobre pamätám, aj Pán nám
požehnal pekné počasie napriek v tom čase
všeobecne škaredým dňom – búrka sa strhla až
vzápätí potom, ako sme všetko spratali pod strechu
:-)
Aj tento rok sa konala na sviatok sv. Cyrila a Metoda
už v podstate tradičná farská púť ku kaplnke
Panny Márie na Zátiny. Aj tento rok sa podával na
Kriškovskej lúke pravý kotlíkový guláš varený v lone
prírody, s láskou, mužskými rukami a chlapskými
chuťami... Kuchársky tím tento rok tvorili Ján
„Johny“ Michalovič, Paľo Hypius a Braňo Jakubis.
Predstava niekoľko kilometrovej pešej turistiky
často odrádza, ale atmosféra tohto dňa býva
zvyčajne veľmi spolupatričná, priateľská a
radostná. „Vedľajším produktom“ tejto „farskej
turistiky“ je to, že robíme niečo aj pre svoje telesné,
nielen duchovné zdravie. Ale nielen preto sa oplatí

byť súčasťoutohtopodujatia!
Tento rok nám, žiaľ, nevyšla tradičná akcia, ktorou
býva farský tábor pre deti. Zradili nás financie a aj
malý záujem zo strany detí. Škoda. Ako
organizátorov nás to veľmi mrzí, ale veríme, že to
bola len izolovaná zhoda náhod, ktorá sa snáď už
nezopakuje. Namiesto tábora sme pripravili
niekoľko menšíchvýletov,opekačiekaakciípredeti,
aledarmo–niejetotýždeňbezrodičov:-)
Prvý mesiac školského roka sa v Cigli nesie tradične
v duchu hodovej slávnosti, ktorá sa u nás spája aj
s poďakovaním za úrodu.Tento rok bola slávnosť
naozaj slávnostnejšia, lebo pozvanie medzi nás
prijal ako hlavný celebrant a kazateľ súčasný
prievidzský pán dekan ThLic. Vladimír Slovák.
Špecifické obetné dary a spev farského zboru vždy
dodávajú miestnym svätým omšiam nádych
dôstojnosti a noblesy. Myslím, že aj pán dekan bol
milo prekvapený z toho, ako naša malá cirkevná
komunita dokáže pracovať na spoločnom diele.
Ocenil výkon nášho farského speváckeho zboru a
nevychádzal z úžasu napr. nad tým, ako sa na stole
pred kostolom objavuje pohostenie, ktoré farníci
priniesli nezištne, aby sa bolo na agapé po sv. omši
čím navzájom obdarovať. Jeho milé a povzbudivé
slová boli adresované viacerým z nás aj počas
záverečného poomšového agapé. Vďaka, priatelia,
za vašu ochotu podeliť sa a za prajné srdcia! Pevne
verím, že tradícia slávnostných hodových sv. omší v
našejdedinenezanikne!

Tento rok máme za sebou skutočne veľký projekt –
čo do zámeru, odvahy aj financií. Podarilo sa nám za
štedrej podpory premiéra p. JUDr. Fica, a milodarov
od ešte štedrejších veriacich vykonať nevyhnutné
úpravy a opravy kostolnej strechy a strechy
zvonice. Hoci v pôvodnej verzii sme uvažovali nad
skutočne veľkolepou prerábkou (kompletná
výmena krovového dreva a krytiny), v záverečnom
rozhodnutízohralisvojuprirodzenúrolunašereálne
finančné možnosti, ktoré – povedzme si pravdu –
boli veľmi skromné. Podstatná časť prác bola
vyfinancovaná prostredníctvom verejnej zbierky,
ktorá sa začala realizovať od polovice mája 2014 a v
podstate trvá doposiaľ; samotné práce prebehli
počas letných prázdnin. Pôvodne plánovaný 2týždňový časový harmonogram sa z dôvodu
nepekného počasia síce nepodarilo dodržať, ale
práce sa stihli zrealizovať do jesene – takže sme
nevystavili kostol nepriazni jesenného daždivého

(pokračovanie zo strany 7)

počasia. Celková suma za materiál, robotu a iné
podružné administratívne záležitosti a práce sa
vyšplhala na 31 660,82 €. K dnešnému dňu máme
podľa zmluvy už uzavretú aj kompletnú
dokumentáciu, ktorá je odkomunikovaná a
odkontrolovaná aj Úradom predsedu vlády SR. Sme
veľmi vďační p. Michalíkovi z firmy Luminare sro.
(realizátor robôt) za trpezlivosť a zhovievavosť pri
dofinancovávaní tohto projektu. Úprimné
poďakovanie adresujeme obecnému úradu za
finančný príspevok na strechu, ale aj za nemalý
sponzoring (dovoz a zapožičanie lešenia,
zabezpečenie veľkoobjemového kontajnera na
sutinu a odpad zo strechy a jeho vývoz). Srdečná
vďaka aj vám všetkým, spoluobčania a rodáci, za
vaše peňažné príspevky, podporné modlitby a aj
praktickú pomoc (pri upratovaní kostola, pri úprave
okolia kostola a pod.). Nech vás Boh požehnáva
svojimi dobrodeniami a milosťami! Vďaka Vám sa
nemusíme hanbiť pred budúcimi generáciami za to,
že sme sa k miestnej historickej pamiatke správali
macošsky. Náš, váš príspevok k zachovaniu
miestneho kultúrneho dedičstva je skutočne
nezanedbateľný. Ďakujem Bohu za vašu
neľahostajnosť!

Prvý adventný týždeň sa konali voľby do farskej
rady. Tieto voľby boli snáď najdemokratickejšie, s
akými som sa doposiaľ stretla – každý veriaci volič
vo veku 16-75 rokov (oprávnený voliť podľa
kanonického práva) mal možnosť navrhnúť v
príslušných vekových kategóriách (16-24 r., 25-39
r., 40-59 r., 60-75 r.) svojich vlastných kandidátov
(jedného aj viacerých; takých, ktorých on podľa
svojho uváženia považuje za kompetentných a
schopných pre prácu vo farnosti). Podľa najväčšieho
počtu získaných hlasov sa mandát dostal týmto
osobám: p. Helena Mosná, p. Katarína Švarcová, p.
Jaroslav Leitman; p. Iveta Krausková, p. Katarína
Dámerová, p. Ambróz Jamriško; p. Katarína Vidová,
p. Zuzana Mašurová; sl.Veronika Krausková, p. Peter
Čertík. Každý zo zvolených členov má, prirodzene,
možnosť zvážiť, či ponúknutý mandát príjme. V
čase, kedy vzniká tento článok, sa eštevšetcizvolení
ľudia nevyjadrili k prijatiu mandátu, definitívnu
zostavunovej farskej rady za filiálku Cigeľ vám preto
zatiaľ neviem predstaviť. Predpokladám však, že o
nej budete informovaní prostredníctvom farských
oznamov,farskéholistuanavýveskevkostole.
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(pokračovanie zo strany 8)
V adventnom čase sa nám podarilo v spolupráci s Úniou
žien v Cigli zrealizovať súbežne 2 charitatívne akcie –
darcovsko-predajnú „Adventnú burzu zbytočných
potrebností“ a humanitárnu zbierku „Dary pre obete
Ukrajinskej vojny“. Burza sa uskutočnila 13. decembra
2014 v ciglianskom kultúrnom dome, zbierka darov pre
Ukrajinu prebiehala v týždni pred samotnou burzou.
Ďakujem za každého jedného ochotného darcu; ďakujem
za každého jedného kupujúceho i za každého jedného
pomocníka, ktorý nám asistoval počas samotnej akcie.
Výťažok z burzy bude použitý na financovanie farských
aktivít pre naše, vaše deti. Zostatkový„burzový tovar“ (hl.
oblečenie, obuv) sme doručili do Charitného domu sv.
Vincenta v Prievidzi, ale aj do zberného miesta Pokojných
bojovníkov, ktorí stoja za organizovaním zbierky pre
Ukrajinu (tam smeroval o.i. aj detský textil, hračky a
potrebypredeti;bližšiepozriwww.pokojnibojovnici.sk).
Chrámový spevácky zbor pod vedením zbormajsterky p.
Mgr. Zdenky Hypiusovej poriada v poslednú nedeľu tohto
roka, t.j. 28. decembra 2014 o 17,00 hod. v kultúrnom
dome v Sebedraží v spolupráci so všetkými talentovanými
deťmi a mládežníkmi – hudobníkmi, tanečníkmi, či
dramatikmi - benefičný koncert„Pomôžte pomáhať“,
ktorého výťažok bude adresovaný celkom konkrétnej
osobe v núdzi a v bolesti – mladej žene a matke s
leukémiou. Budeme radi, ak sa pripojíte k tejto akcii
ľudskosti, solidárnosti a spolupatričnosti aj vy. Tým nám
pomôžetepomáhať...
A ešte malý oznam pre všetkých zábavy chtivých!
Dňa 7. februára 2014 sa bude v kultúrnom dome Cigli
konať 12. farský ples, ktorý počas nadchádzajúcich
fašiangov zabezpečuje filiálka Cigeľ. Vstupenky na ples
budú v predaji od 4. adventnej nedele u p. Ivetky
Krauskovej (horná autobusová zastávka). Farská rada
srdečne pozýva páry - ale aj jednotlivcov; ľudí vo veku
zrelých - ale i mladšie ročníky; tých pred oltárom
oddaných, aj tých zatiaľ len zadaných, ale aj tých úplne
„single“ na príjemné stretnutie s priateľmi pri hudbe a
tanci.Všetcistesrdečnevítaní!
Keď tak hľadím na predošlé riadky, musím priznať, že ako
farníci sme v uplynulom cirkevnom roku nezaháľali. Patrí
sa nám ďakovať Bohu za jeho požehnania, lebo inak sú
naše namáhania zbytočné. Osobne ďakujem Pánovi za
vaše srdcia, ktoré ešte stále odolávajú zatvrdilosti dnešnej
doby!
Prajem Vám, drahí spoluobčania, v mene farskej rady za
filiálku Cigeľ - požehnaný adventný čas, naplnený nádejou
z očakávania Jeho príchodu; a tiež vám želám milostiplné
vianočné sviatky plné detskej radosti, rodinnej pohody,
spokojnosti,vďačnostialáskymedzinajbližšími!
Katarína Vidová - Čertíková
členka farskej rady

9

DECEMBER 2014

ŠPORT
Šport ako spoločenský fenomén predstavuje zábavu pre všetkých ľudí, ktorí
majú radipohyb a chcú sa zdokonaľovať v nejakej športovej činnosti. Paleta športov v obci
Cigeľniejejednofarebná,začínafutbalomavrcholíturistikou.
Lyžiarsko – turistickou akciou pod názvom Pochod vďaky SNP sa každoročne
začiatkom januára začína športovo – spoločenský život v Cigli.Tento rok sa uskutočnil 18.
januára. 39. ročník Pochodu vďaky SNP Cigeľ-Handlová mal veľký úspech, pretože aj bez
snehu sa ho zúčastnilo úctyhodný počet účastníkov, ktorí sa zaregistrovali – 1577.
Najbližšíjubilejný40.ročníkjenaplánovanýna17.januára2015.
V sobotu 22. februára 2014 sa konal v kultúrnom dome 8. ročník
stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce. Nadšenci tohto športu, ktorého tradícia
siaha do 70-tych rokov minulého storočia, pripravili tento turnaj už na tradične
perfektnej úrovni. Hralo sa v dvoch kategóriách – deti do 15 rokov a dospelí. V prvej
kategórii zvíťazil Andrej Koryťák, na druhom mieste skončil Milan Mikuš a na treťom
mieste Marek Kucman. Kategóriu dospelých opäť ovládli Mjartanovci. Na prvom mieste
skončil Štefan Mjartan ml., na druhom mieste Pavel Mjartan a na treťom mieste Peter
Mjartan. Štvrtá pozícia patrila Jozefovi Dámerovi. Najstarším hráčom bol starosta Štefan
Mjartan, ktorý sa prebojoval až medzi osem najlepších. Je zaujímavé, že v doterajších
ôsmich ročníkoch zvíťazil štyrikrát Pavel Mjartan, trikrát Štefan Mjartan ml. a jedenkrát
Peter Mjartan.
Nedeľa 27. júla 2014 patrila predovšetkým priaznivcom futbalu. Od 12.hodiny
prebiehal na krásnom športovom areáli už 39. ročník futbalového turnaja SNP. Zúčastnili
sa ho mužstvá, ktoré boli na ňom pred dvomi rokmi, teda s futbalistami z našej družobnej
obce. Na turnaj si prišli zahrať mužstváTJ Hajskala Ráztočno,TJ Baník Sebedražie,TJ Sokol
Vikýřovice a domáci Partizán.V prvom stretnutí prehralodomácemužstvo so Sebedražím
3:4, druhé stretnutie sa odohralo medzi Vikýřovicami a Ráztočnom s výsledkom 0:10 v
prospech Ráztočna, v boji o tretie miesto suverénne vyhral Cigeľ 5:1 nad českými
susedmi, o prvé miesto sa pobili mužstvá z Ráztočna a Sebedražia s priaznivejším
výsledkom pre Sebedražie v pomere 4:3. Naše družstvo sa v celkovom poradí umiestnilo
natreťommieste.
Aj sobota 23. augusta 2014 patrila futbalu, keďže sa konal 8. ročník memoriálu
Jaromíra Ďurinu. Zúčastnili sa ho len tri mužstvá veteránov z Koša, Sebedražia a
domáceho Cigľa. V okrese Prievidza sa uskutočňuje veľmi málo takýchto turnajov, ale
myslíme si, že Jaromír Ďurina si to za odvedenú prácu v prospech futbalu a telovýchovy v
našej obci ozaj zaslúži. Aj keď nebolo toľko divákov a priaznivcov, veteráni sa nedali
zahanbiť a predvádzali veľmi technický a kultivovaný futbal. V prvom zápase sa stretli
veteráni Koša a susedného Sebedražia. Zápas sa skončil víťazstvom Koša v pomere 6:1. V
druhom stretnutí sa stretli hráči domáceho Cigľa so Sebedražím. Zápas skončil
nerozhodne 3:3 a preto ho museli rozhodnúť pokutové kopy.Tri z nich premenili Cigľania,
ale Sebedražania až 4.Tretí zápas odohrali Cigeľ proti Košu, v ktorom domáci inkasovali 6
gólov,aledalilen1apretosacelkovoumiestnilinatreťommieste.
6.ročníkvolejbalovéhoturnajavCiglisa
uskutočnilvsobotu6.septembra
naumelomihriskupriškole.Zmiešané
družstvá sirozdalisilyvbojioputovný
pohárstarostuobce.
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Máme za sebou ďalšiu jarnú a jesennú časť futbalovej sezóny. Mužstvo
dospelých aj tento rok trénoval Miroslav Oršula so svojim asistentom
Marcelom Černákom. Vedúceho mužstva a zároveň predsedu
telovýchovnej jednoty zastával Igor Svitok ml. Dospelým sa v jesennej
časti darilo veľmi dobre, keď prvýkrát prehrali až v dvanástom kole a to
ako aj rok predtým so súperom z Horoviec na ich domácej pôde. U
dorastencov tiež nedošlo k zmene na poste trénera a pod vedením Erika
Svitka sa im aj túto sezónu podarilo dosahovať kvalitné výsledky a po
jesennej časti zimujú v tabuľke na peknom druhom mieste. Kvôli
nedostatku detí, ktoré by sa aktívne venovali futbalu sa žiacke družstvá
mladších a starších žiakov spojili do jedného. S futbalovými nádejami
tento rok opäť nestrácali trpezlivosť a ochotne ich viedli tréneri Jozef
Svitok, Ľuboslav Krausko a vedúci mužstva Ľuboš Málik. Vedenie
Telovýchovnej jednoty myslí aj na budúcnosť ciglianskeho futbalu, keď
Tabuľky po jesennej časti 2014/2015

Dorast

III. trieda skupina Sever - žiaci

vytvorilo podmienky pre futbalovú prípravku, ktorá sa zúčastnila troch
turnajov, resp. zápasov. Prvý v Malej Čausi naši vyhrali s domácimi 1:0,
potom v Cigli, naši skončili prví keď vyhrali s Malou Čausou 3:2 a s
Chrenovcom remizovali 1:1, záverečný tretí zápas sa odohral tiež v Cigli,
keď naša prípravka podľahla Malej Čausi 1:2. Ku koncu roka sa chceme
znovu poďakovať všetkým hráčom, trénerom, vedúcim mužstiev,
fanúšikom ale aj ostatným,ktorízabezpečujúfutbalové zápasy a dúfame,
žezachovajúpriazeňnajrozšírenejšiemušportuajvbudúcomroku.

Na záver
Pozývame Vás do nášho malého ale
malebného zimného strediska, ktoré sa stalo
obľúbeným miestom špor tového vyžitia
návštevníkov nášho regiónu, ale i mimo neho.
Načerpať novú energiu, oddýchnuť si od
každodenných povinností. V prípade priaznivých
nízkych nočných teplôt sa začne so zasnežovaním
lyžiarskeho vleku. Po krátkej zimnej sezóne február
2014, kde areál bol v prevádzke 22 dní, veríme v
lepšiu tú nachádzajúcu 2014-2015. Pre Vás,
obyvateľov Obce Cigeľ, aj v tejto sezóne ponúkame
naše služby za výhodné ceny lístkov. V priebehu dňa,
od 9.00 do 16.00 hod., 3 hodinový lístok dospelý za 5
eur a dieťa do 15 rokov 2 eurá a večerné lyžovanie od
17.30 do 20.30 hod. dospelý 6 eur a dieťa do 15 rokov
2 eurá, /je nutné predložiť doklad o trvalom bydlisku
v obci - preukaz poistenca alebo občiansky preukaz/.
Prevádzková doba je pondelok až piatok od 17.30 do
20.30, sobota a nedeľa 9.00 - 16.00 a 17.30 - 20.30 hod.
Tí, ktorí si chcú zašportovať netradičným
spôsobom, sa môžu zapojiť do tanečného fitness
programu pod názvom ZUMBA, ktorý sa od
septembra cvičí v kultúrnom dome každý utorok o
17.30 hod. Poplatok je 2 eurá, deti do 10 rokov
zdarma. Najbližšie sa uskutoční 13. januára 2015.
Príďte si po vianočných sviatkoch rozhýbať svaly.
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