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V čísle si prečítate
1. Príhovor starostu obce
2. Spomienky frontového vojaka
3. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru

PRÍHOVOR
STAROSTU OBCE
Váženíspoluobčania,
máme za sebou prvý rok volebného obdobia
2014-2018. Aký bol z pohľadu samosprávyVám
chcem priblížiť v tejto mojej správe. Nové
volebné obdobie sme začali napĺňať s novými
ale aj staronovými poslancami, ktorých si
občania zvolili 15. novembra 2014 v
komunálnych voľbách. Starosta a poslanci na
ustanovujúcom zasadnutí 15.12.2014 zložili
sľub, ktorého znenie je nasledovné:„ Sľubujem
na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy a pri výkone svojej funkcie ich
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomiaasvedomia.
Každý z nás volených funkcionárov by sa mal
zamyslieťnad podstatou týchto slov, či a ako ich
napĺňa v praktickom živote. Ale nakoniec
hodnotenie našej práce nám dávajú naši
občania–voličivkomunálnychvoľbách.
Ak mám hodnotiť končiaci rok 2015 z pohľadu
starostu, mám trochu zmiešané pocity a moja
predtucha v ytvárania dvoch skupín
v poslaneckom zbore sa zdá napĺňa. Nie je to
dobré hlavne pre občanov tejto obce, pre ďalší
rozvoj, pre ďalšie napredovanie, ktoré naša
obec doteraz zažívala.V roku 2015 sme nerobili
veľké investície, ale to neznamená, že sme nič
nerobili. Napĺňali sme body Plánu hlavných
úloh, pripravujeme sa na plánované investičné
akcie, na ktoré sa chystáme získať prostriedky z
fondov EÚ v rámci druhého programovacieho
obdobia. Život v obci sa tiež nezastavil a boli
uskutočnené skoro všetky plánované kultúrnospoločenskéašportovépodujatia.
K spomínanej investičnej činnosti máme
pripravené projekty, ktoré sú potrebné pri
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4. Čo nového v Únii žien
5. Spoločenská rubrika
6. Farské novinky za rok 2015
7. Šport

získavaní financií zo zdrojov EÚ. Rok 2015 bol
zameraný na znižovanie dlhu a jeho platenia
Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, ktorý
bol zobratý ešte na výstavbu inžinierskych sietí
pre IBV a nájomné byty v lokalite Ukladište.
Kým v roku 2011 bolo úverové zaťaženie na
jedného obyvateľa vo výške 144 € dnes je to 72
€. V Ukladišti máme stále tri voľné pozemky na
výstavbu rodinných domov, predaj ktorých by
námpomoholznížiťbadokoncavynulovaťdlh.
Teraz by som sa chcel obzrieť trochu do
minulosti a chronologicky priblížiť, čo sa nám
podarilo a naopak čo sa nám nepodarilo
uskutočniť v tomto končiacom roku 2015. Ako
som už spomínal boli to skôr menšie investície,
ale aj tak dôležité. Vymaľovali sme interiér
Domu smútku, ktorý to už veľmi potreboval aj z
pohľadu posledných rozlúčok s našimi
zosnulými spoluobčanmi. S úpravami Domu
smútku budeme pokračovať aj v Novom roku,
keď sa musia urobiť nátery strechy, výmena rín,
skrášliť okolie. Väčšiu pozornosť by sme chceli
venovať budovám v majetku obce. Do
kultúrneho domu boli zakúpené nové stoličky.
V prípade, že uspejeme so žiadosťou na
Ministerstve životného prostredia, budeme
môcť zatepliť kultúrny dom spoločne s
Obecnýmúradom.
Oživili sme športový štadión malými
komponentami pre hranie detí, ktoré sme
dostali sponzorsky. Vyriešili sme zatekanie do
spoločných sociálnych zariadení ich
zaizolovaním a tiež vymenili vchodové dvere.
Športovýštadiónsivyžadujeveľapoctivejpráce
počas prakticky celého roka, pretože treba kosiť
a polievať dve trávnaté plochy a udržiavať ich
pre tréningy a majstrovské zápasy hráčov
dospelých, dorastu, žiakov, prípravkárov ale i
veteránov a tiež počas futbalových turnajov. V
dobrom technickom stave musí byť polievacie
zariadenie, kosačky, valec a ostatná technika,
ktoráslúžiprešportovéúčely.
Ďalším boľavým miestom je aj hasičská
zbrojnica, kde sme riešili havarijný stav a

položili na strechu izoláciu, pretože zatekala.
Veľmi dobre nám začal pracovať Dobrovoľný
hasičský zbor pod vedením mladého
ambiciózneho predsedu Jozefa Krauska ml.,
ktorý pochádza z rodiny profesionálnych
hasičov, má k dispozícii mladých členov a
perspektívu vytvorenia takého kolektívu, ktorý
pevne verím, že bude prínosom pre riešenie
prípadných havarijných situácií, či už majetku
občanov alebo majetku obce. Svojpomocne
pracujú na zlepšení podmienok v hasičskej
zbrojnici, ktorá zostala v nelichotivom stave.
Mladí hasiči nacvičovali už počas roka
modelové situácie a cvičenia napr. pre lesný
požiar, požiar obecných budov, skontrolovali
funkčnosť obecných hydrantov, prírodné zdroje
požiarnej vody, opravili hasičské auto a
centrálu. Majú vypracovaný ročný plán
zdokonaľovacej prípravy členov DHZ, chodia na
semináre, školenia a Obecný úrad im v tom
vychádza v ústrety. Veríme, že sa nám podarí
získať aj novú techniku v podobe nového
hasičského vozidla Iveco, ktoré by si naši mladí
hasiči ozaj zaslúžili. Oceňujem aj asistenciu a
prípravu hasičov na našich veľkých kultúrnospoločenských podujatiach ako je Pochod
vďaky, futbalový turnaj, partizánska vatra,
koseckáligaaďalšie.

Finančné prostriedky sme investovali aj do
starejškoly,kdesídliknižnicaakdesastretávajú
členky Únie žien, ale aj ostatných organizácií.
Zakúpili sa nové gamaty na plynové kúrenie a
vymenili sa dvoje staré dvere ešte z čias dávno
minulých. Pochvalu vyslovujem pani
(pokračovanie na strane 2)

CIGLIANSKY SPRAVODAJ

2

DECEMBER 2015

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
(pokračovanie zo strany 1)

Drahomíre Píšovej, ktorá má eminentný
záujem o rekonštrukciu tejto jednej z
najstarších budov v našej obci. Pani Píšová
skrášlila interiér oboch miestností a človek sa
tam ozaj dobre cíti. Budúci rok plánujeme
vybudovať sociálne zariadenie, vymeniť
vchodovédvereaokná.
V ďalšej časti by som Vám chcel podať
informáciu ohľadom projektu odkanalizovania
našej obce. Ohľadom tejto témy obiehali obcou
rôzne informácie a dohady o realizácii projektu
Aglomerácie Cigeľ-Sebedražie-Koš. Aj keď
viacerým z nás bolo viac-menej jasné, že
odkanalizovanie v tomto roku nezačne, chýbala
oficiálna jednoznačná informácia. Tento
projekt sa začal realizovať podaním žiadosti o
nenávratný finančný príspevok ešte 17.6.2014.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku bola podpísaná 1.12.2014. Verejné
obstarávanie na realizátora prác bolo
zverejnené vo vestníku EU 13.6.2014. Do
verejného obstarávania sa prihlásilo 11
uchádzačov. Verejné obstarávanie vrátane
elektronickej aukcie bolo ukončené 26.2.2015 a
schválenéna MŽP SR 8.4.2015. Zmluva o dielo s
víťazom súťaže, spoločnosťou D.I.S spol. s r. o.
Brno bola podpísaná 22.4.2015 a v tento deň
bolo odovzdané aj stavenisko na realizáciu
stavebných prác. 18.5.2015 spoločnosť D.I.S
spol. s r. o. Brno jednostranne odstúpila od
Zmluvy o dielo. Následne začali rokovania s
MŽP SR s ďalšími uchádzačmi v poradí a
Úradom pre verejné obstarávanie o možnosti
realizovať projekt s iným dodávateľom. Tieto
jednania trvali až do 11.8.2015, keď sa
definitívne rozhodlo o nemožnosti čerpania
prostriedkov z poskytnutej dotácie. V
súčasnosti sa už pripravila nová žiadosť o
nenávratný finančný príspevok na podmienky
platné v tomto programovacom období a podľa
vyjadrenia riaditeľstva Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica,
žiadosť bola podaná k 30.9.2015. Zatiaľ nie je
rozhodnuté, ale s veľkou pravdepodobnosťou
sa kanalizácia v Cigli začne budovať v roku
2016. Toľko zo smutnej genézy projektu
odkanalizovania našej obce, ktorá azda najviac
potrebuje kanalizáciu aj kvôli narušenému
hydrologickému režimu a strate vody
spôsobenej banskou činnosťou v rokoch
minulých.

S výstavbou kanalizácie úzko súvisí aj
rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktoré
máme nie v dobrom stave, ale s ich postupným
asfaltovaním nemôžeme začať z uvedeného
dôvodu. Preto sme na najcitlivejších miestach
začali robiť úpravy a rekonštrukcie zo
zadovážených výfrezkov. Takto sme postupne
upravili miestnu komunikáciu na Športovej
ulici, v uličke, kovačikeje cestu, ale aj v
extraviláne obce, cestu smerom k chatovej
oblasti do Uhlišť, takisto aj cestu na lyžiarsky
vlek. Urobili sme malé úpravy pri kostole, ale
pomohli sme aj mnohým občanom. Ukážkou
toho ako môžu aj samotní ľudia pomôcť
Obecnému úradu bola práca občanov
bývajúcich v kovačikeje dvoroch, keď sami
pomáhaliprirekonštrukciitejtokomunikácie.
Na lyžiarskom vleku budú lepšie podmienky,
keď tam hlavne v tohtoročnom jesennom
období vládol čulý pracovný ruch. Podieľali sa
na ňom hlavne dobrovoľníci, ktorým záleží, aby
boli priaznivci lyžovania, čo najviac spokojní.
Novinkou je postavený detský lyžiarsky vlek,
300metrovdlhývľavejčastikončiacinaŠovceje
rovni. Takto pomôžeme začínajúcim lyžiarom v
detskom veku, ktorí budú mať vyhradený
priestornaučiťsazákladylyžovania.
Vybudovalisme nové sociálne zariadenie, ktoré
nahradí tzv. suché záchody, zvlášť pre ženy,
mužov a obsluhu. Ďalej sme z oboch strán vleku
vypílili konáre stromov, ktoré padali do
zjazdovky, zacláňali osvetleniu, došlo k úprave
odjazdovej dráhy. Zabezpečili sme starší ratrak,
ktorý nahradí pôvodný už vyše 30 ročný, ktorý
nám poslúžil ale už je veľmi poruchový a
nedokáže kvalitne upravovať svah. Už čakáme
len kedy napadne sneh, alebo poriadne
prituhne, aby sme mohli umelo zasnežovať.
Naša zjazdovka je jednou z troch, ktoré sú v
okrese Prievidza. Veríme, že pred Vianocami
spustíme prevádzku lyžiarskeho vleku a takto
dáme darček našim verným lyžiarskym
návštevníkom. Tohto roku sme urobili veľmi
veľa práce na lyžiarskom vleku, aby boli
spokojní lyžiari, ktorí sa rozhodnú naše
stredisko navštíviť. Za odvedenú prácu na vleku
je potrebné poďakovať rodine Ľubomíra
Krausku, Adrejovi Koryťákovi, ale aj ostatným
nemenovaným, ktorí neváhali obetovať svoj
voľnýčasajpočassobôtanedieľasvojouprácou

výrazným spôsobom vylepšili podmienky na
lyžovanienasvahuzvanomMiškejelaz.

V plánovaných investičných akciách pre roky
2015-2018 máme v pláne pokračovať v
budovaní bezpečnostného chodníka od
obchodu Jednota COOP po kultúrny dom, ďalej
dokončiť II. etapu bezdrôtového rozhlasu. Naša
obec je členom Občianskeho združenia Žiar
zaradeného do miestnej akčnej skupiny obcí
pravňanskej a handlovskej doliny. Bola podaná
žiadosť o nenávratný finančný príspevok, kde je
možnosť získať pre obce zapojené v tomto
združení až 4 mil. €. V prípade úspechu by naša
obec mohla napr. zrekonštruovať Pamätnú
izbu, obnoviť partizánske bunkre ako pamiatku
pre budúce generácie. Získané finančné
prostriedky by bolo možné použiť aj na názvy
ulíc, ktoré boli schválené OcZ ešte 22.2.2008,
ale žiaľ doteraz k tomu nedošlo, lebo sme
uprednostnili iné projekty. V roku 2015 sa nám
podarilo získať z mimorozpočtových zdrojov
celkom 60 tisíc €, ktoré boli účelovo viazané na
kúpu ratraku pre úpravu lyžiarskeho vleku, na
polievací systém futbalového štadiónu a
opravyarekonštrukciekomunikácií.
Pár vetami by som sa chcel dotknúť
problematiky komunálneho odpadu.
Neuveriteľné množstvo triedeného odpadu
končí v našich veľkoobjemových kontajneroch.
Zvrátiť tento nepriaznivý stav sme sa snažili a
snažíme pristavením 1100 l kontajnerov na
separáciu, ktoré sú rozmiestnené po celej obci.
Naši občania by sa mali naučiť separovať a
recyklovať odpad a tak posunúť našu obec ku
krajšej a čistejšej a nielen v intraviláne ale
hlavne v extraviláne. Má k tomu dopomôcť aj
nový zákon, kde o vytriedený odpad sa majú
postarať výrobcovia prostredníctvom
Organizácií zodpovednosti výrobcov. Ľudia
budú platiť iba za odpad, ktorí nevytriedia a
nevyseparujú. Už aj malé deti musíme učiť
triediť, ale ťažko ich tomu naučiť, keď
nenachádzajúpríkladurodičov.

(pokračovanie na strane 3)
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Našim krédom sa musí stať veta: čím viac odpadu vytriedime, tým menej
budeme platiť za komunálny odpad. Zamyslime sa nad tým, čo
dennodennehádžemedonašichpopolníc.

Pri nastávajúcom zimnom období upozorňujem občanov na povinnosti
čistenia chodníkov priľahlých nehnuteľností. Obec v reálnom čase počas
kalamity nedokáže naraz očistiť všetky cesty, ulice a chodníky.V zimných
mesiacoch, začiatkom tohto roka sme zaznamenali tri komplikované
zlomeniny dolných končatín pri pádoch. Zákon hovorí aj o tom, že v
záujme ochrany svojho zdravia a života – ak ide o vodiča musí prispôsobiť
svoju jazdu stavu a povahe vozovky, ak ide o chodca, tak je povinný zvýšiť
svoju opatrnosť. Preto vyhlasovaním do rozhlasu upozorňujeme
občanov, aby neparkovali svoje autá na chodníkoch, pretože sťažujú
odhŕňaniesnehuaposýpanie.
Vážení občania, dovoľte mi, aby som poďakoval za prácu vykonanú v
tomto roku pracovníkom a pracovníčkam Obecného úradu. Ďakujem
všetkým opatrovateľkám, ktoré sú kmeňovými zamestnancami obce,
mojej zástupkyni Jane Krauskovej, tiež tým, ktorí pracovali na
aktivačných prácach. Ďakujem za prácu hlavnému kontrolórovi obce
PhDr. Róbertovi Géczymu. Poďakovať chcem aj riaditeľke Základnej školy
s materskou školou Mgr. Miriam Čavojčinovej aj celému personálu tejto
školy za bezproblémový chod. Ďakujem za spoluprácu dôstojnému
pánovi Mgr. Viktorovi Krausovi, za dobré vzťahy ďakujem predsedovi
Pozemkového spoločenstva p. Júliusovi Krauskovi, vedúcej predajne
COOP Jednoty pani poslankyni Zdenke Svitkovej a tiež predsedkyni
dozornéhovýborupaniMarceleMikušovej.
ZanadštandardnúspoluprácuďakujempredsedoviSZPBaposlancoviOcZ
Dušanovi Weissovi, predsedovi TJ Partizán Cigeľ p. Igorovi Svitkovi,
predsedkyni Únie žien p. Drahomíre Píšovej, predsedovi OZ Vrchovoda p.
Jánovi Krauskovi, predsedovi Dobrovoľného hasičského zboru Jozefovi
Krauskovi ml. Srdečne ďakujem všetkým podnikateľom a živnostníkom,
ktoríakýmkoľvekspôsobompomáhaliprizveľaďovanínašejobce.
Záverom ďakujem všetkým občanom, ktorým nie je ľahostajný život v
našejkrásnejobciasnažilisapomôcť.
A keďže sa nám blížia najkrajšiesviatkyroka, dovoľte mi zavinšovaťtak po
našom:
„Vinšujem Vám tieto šťastlivé sviatky, aby Vám dal Pán Boh zdravia, šťastia,
hojného božského požehnania, jak na roli, tak na statku, na lúkach aj na
pasienku.Vkomorehojnosť,nastoleskromnosťavrodinesvornosť.“
Mgr. Štefan Mjartan
starosta obce
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SPOMIENKY
FRONTOVÉHO
VOJAKA
Jozef Krausko, narodený 25.7.1919 v Cigli. Vojak v II. svetovej vojne.
Narukoval21.októbra1940doTrebišova,pridelenýk6.pluku,k6.rote.Tu
bol až do vypuknutia vojny 21. júna 1941. Predtým bol na deväťdňovej
dovolenke. Celú zimu bol v poddôstojníckej škole. Na jar ich presunuli do
Martina na Memorandové slávnosti. Robili defilerku prezidentovi Tisovi.
PonávratedoTrebišovaišlinadruhýdeňpešicezMichalovcedoKamenice
nad Cirochou. V Humennom absolvovali ostré streľby. Keď sa vrátili do
Trebišova, bola vyhlásená mobilizácia. Odovzdali staré veci a vyfasovali
novú výstroj. Dostali tiež nové pušky, žold na dva mesiace. Tí, čo boli v
poddôstojníckej škole, boli povýšení na slobodníkov. Určili ich za veliteľov
družstiev. Každý mal pridelených 9 chlapov.„Celú noc sme čakali na dvore
na autá. Do kasárne som sa išiel rozlúčiť s kamarátomJanom Hronceje. Na
izbe bol ešte jeden Cigľan, ktorý tam nechcel zostať, ale že pôjde na front.
Veliteľ s tým súhlasil a tak som zostal na výmenu v kasárňach. Nastúpili aj
záložáci a tak bol medzi nami aj 10 ročný rozdiel. Ráno sme
odpochodovali pešo cez Sečovce, Michalovce a Humenné do
Medzilaboriec. Na ďalšej ceste sme nocovali v školách, rodinách alebo aj
pod holým nebom. V septembri sme dorazili do Žitomíra. Denne sme
prešli priemerne 40 km. Bieda bola aj so stravovaním. Ostré stretnutie
bolo pri Lipovci, kde padlo niekoľko našich vojakov. Je tam aj cintorín. Z
tohto boja sa zo 120 vojakov vrátilo iba 40. Odtiaľ sme odpochodovali
koncomaugusta do Žitomíra.Autaminás odviezlido Ovruče v Bielorusku.
Chodili sme ako hliadky po okolitých horách a dedinách. Tu som bol aj v
base zato, že som sa pohádal s nadriadeným. Prepustili ma až na príkaz
poručíka Petríka. Ten, čo ma dal do basy sa volal Dučaj. Vianoce sme
oslávili v dedine Rudna. Bolo to v roku 1942. Strážili sme mosty medzi
Jelskom a Minskom. V máji 1943 sme sa vrátili zo Žitomíra.V nákladných
vagónoch sme odišli na front. Tu som sa stretol aj Cigľanmi Jánom
Chrebetom, Ďurom Kobelom, Jánom Mjartanom – hronceje. Jano sa
prišiel so mnou rozlúčiť a kázal mi, aby som sa vyzul a dal nohu na
koľajnicu, že mi na ňu skočí bagandžou, že mi ju zlomí, aby som nemusel
ísť na front. Noha ale odolala a ja som sa s plačom s Janom rozlúčil.Tu som
zažil dôležitú udalosť. Zisťovali, kto je mäsiar. Nehlásil sa nikto, ale ja som
povedal, že vyučený nie som ale poraziť a všetko ostatné ovládam. Ujal sa
ma provianťák (bol to Jozef Repka z Rudnianskej Lehoty). Bol som
šťastný, lebo tu som už hladovať nemusel. Roboty som mal veľa, ale to mi
nevadilo.V júni dobili Nemci Rostov. Cez rieku Don nás previezlikompou a
išli sme smerom na Kaukaz cez Krasnodar.V dedine Šuchaja sme sa krátko
zdržali apokračovalismesmeromnamestoKľučovaja.Bola tamtermálna
voda.Chodilismesatamkúpať.Zimovalismenakóte201.Vykopalismesi
bunkre a kúrili v sudoch od benzínu. Tu sme prežili Vianoce a Nový rok
1943. Keď Rusi znovu dobili Rostov, odvážali nás cez Čierne more do
Sinforopolu. Potom sme putovali smerom na Kerč. Dlhšie sme sa zdržali v
meste Simferofol. Ubytovali nás v jednej rodine (bolo nás 12). Stravy sme
mali dosť a tak sme dávali najesť aj naším ubytovateľom, začo nám boli
veľmi povďační. Je obdivuhodné, že fungovala aj poľná pošta. Tak ma na
Kaukaze našlo 6 listov. Naládovali nás do vlakov smerom na Ukrajinu a
Maďarsko sme sa dostali až do Košíc a Spišskej Novej Vsi. Tu som po troch
rokoch prvý krát vstúpil na rodnú slovenskú zem. Ihneď som napísal
domov.OdviezlinásdoŽilinyaodtiaľdokaranténnejstanicevHarmanci.
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SPOMIENKY
FRONTOVÉHO VOJAKA
Po príchode do Prešovanám dali 21-dňovúfrontovúdovolenku. Z Prešova
sme išli do Nitry na Zobor, do výcvikového tábora. Vianočná dovolenka
trvala asi 11 dní. Stala sa dôležitá udalosť. Na spomínanej dovolenke som
sa stretol s manželkinou kamarátkou, ktorá pracovala na Ministerstve
národnej obrany v Bratislave. Mal som tam žiadosť, aby ma prepustili.
Povedala mi, že o tom vie a že budem prepustený. 3. januára 1944 mi bolo
oznámené, že som prepustený. Do Prievidze som cestoval z Trebišova.
Bolo to 4. januára 1944, kufor som nechal v Prievidzi u známeho krajčíra
Vestenického.

Keď 29. augusta 1944 vypuklo povstanie prišlo do Cigľa nákladné auto a
odviezlo dobrovoľníkov do Prievidze. Komisii som vysvetlil, že nebudem
rukovať, lebo doma máme hospodárstvo a ja som tam potrebný a že vojny
som si už zažil dosť. Po týždni vyhlásili, kto nenarukoval, aby tak do 24
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hodín urobil. Na druhý deň som s viacerými Cigľanmi išiel do Leloviec. Tu
bola prezentácia. Povedal som, že som chorý, potrebujem lekára. Pani mi
povedala, kde ho nájdem. Išiel so mnou aj švagor Tomáš Chrebet a ešte
niektorí Cigľania. Lekárovi som rozpovedal ťažkú rodinnú situáciu, otec je
vojnový invalid, že som prišiel z frontu. Lekár mi dal razítko, že som
neschopný. Tak dobre obišli aj Cigľania, ktorí boli so mnou. Po vyhlásení
mobilizácie deväť chlapov sa hlásilo na veliteľstve v Topoľčanoch. Tu sme
boliasišesťtýždňov.Nemcinásnahnalidovagónov.Jasomodzačiatkužil
v presvedčení, že ujdem. Ráno sme prišli do Leopoldova. Povolili nám ísť
niečo kúpiť na stanicu. Tam práve prišiel vlak z Bratislavy. Oblečený som
mal civil. Podarilo sa mi nastúpiť na vlak do Lužianok. Tu som prestúpil
smerom na Topoľčany. V Topoľčanoch sme museli vystúpiť. Medzi tým
Nemci kontrolovali doklady. My, čo sme sa báli kontroly sme zostali v
jednom vagóne a triasli sme sa strachom, čo bude ďalej. Bola to strašne
dlhá hodina čakania. Keď sa vlak konečne pohol, železničiar, čo mal
službu išiel po vozňoch od zadného a hlásil: Chlapi, ktorí ste ušli keď vlak
zastane, utekajte do posledného vozňa, odkiaľ Nemci začali kontrolu.
Bolo nás vyše dvadsať. Keď vlak prišiel do ich stanice vystúpili a utekali
domov. V Oslanoch Nemci vystúpili. Železničiar nám povedal, že sa
môžeme rozísť po celom vlaku. Domov som prišiel okolo šiestej hodiny
večer. Doma som sa musel skrývať. Ľudia boli presvedčení, že som na
talianskom fronte. Bol som vojenský zbeh, ktorého pri odhalení čakal
trest smrti. Spával som v sene na povale.Hneď na to ako som tajne prišiel
domov, manželka porodila syna. Po týždni zomrel. Ja som sa z povala
díval, ako ho pán farár pochováva. Bola to jedna z najbolestivejších chvíľ
môjho života. Jamu mu kopal už nebohý Matúš Baláž. Za komplikovanej
situácie som sa konca vojny dožilako baník v Handlovej. Spomienok mám
veľa. Som rád, že aj po všetkom, čo som prežil môžem ešte byť medzi
svojourodinouaobčanmi.“
Zaznamenal: Mgr. Vincent Chrebet

SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ ZA ROK 2015
Dobrovoľný hasičský zbor Cigeľ sme neoficiálne
prevzali 16.3.2015 po rozhovore s pánom
starostom. V hasičskej zbrojnici nás čakalo
nemilé prekvapenie. Avia a ani striekačka s
centrálou nefungovali, nehovoriac o
neporiadku dookola. Chýbala akákoľvek
evidencia či už odjazdených kilometrov,
motohodínatď.
Ďalším krokom k rozbehnutiu aktivít
bola výročná schôdza ktorá sa konala dňa
20.3.2015. Pozvaní boli členovia starého
výboru, ktorí sa ale schôdze nezúčastnili.
Prerokovali sme teda ďalšiu činnosť so
starostom obce a bol zvolený nový výbor v
zložení- predseda Jozef Krausko ml. veliteľ
Milan Svitok, preventivár Michal Sedliaček,
pokladník Radovan Kováč, strojník Jozef
Krauskoml,referentmládežeTomášMálik.

Hneď po výročnej schôdzi sme sa
pustili do opravy Avie, striekačky PS-12 a aj
elektrocentrály, ktoré boli nefunkčné. Upratali
sme garážové priestory, v ktorých bolo kopec
zbytočných vecí. 2.5.2015 sme vykonali prvé
cvičenie na vodnej nádrži pod lyžiarskym
vlekom. Členovia boli oboznámení s výbavou a
vecnými prostriedkami Avie, ako aj prevádzkou
striekačky PS-12. Do cvičenia sme zahrnuli aj
skúšky vecných prostriedkov, čiže sme hadice
natlakovali vodou a hľadali netesnosti. Skúšku
nevydržalo 28hadícajednaprúdnica.
Ď alšie cvičenie sa uskutočnilo
30.5.2015 v areáli firmy K+S, kde sme
nac vičovali požiar v priemyselných
podmienkach. Členovia si vyskúšali tvorenie a
haseniepomocouhasiacejpeny.
Dňa 27.6.2015 sme uskutočnili cvičenie aj so
Závodným hasičským útvarom Elektráreň

Nováky. Členovia nášho zboru si tak mohli
vyskúšať zásah pomocou cisternovej
automobilovej striekačky. Cvičenie sa
uskutočnilo v chatovej oblasti pri lyžiarskom
vleku.
Najväčší kus práce sme spravili pri
kontrole hydrantovej sietea, kde sme
skontrolovali všetky hydranty v obci. Celkovo
sme prezreli 58 hydrantov, z ktorých bolo len 29
funkčných. Zarážajúce je ale to, že dva funkčné
hydranty boli vodárenskou spoločnosťou
odstránené a neopravené ako sme žiadali.
Zúčastnili sme sa aj obecných akcií- pomohli
sme stavať máj, robili dozor na koseckej súťaži,
pomáhalismestavaťvatru.
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S P R Á V A
O ČINNOSTI
DHZ ZA ROK
2015
Celkovo sme v roku 2015 vykonali 6 taktických
cvičení,10brigáda3asistenciepreobec.

V roku 2016 by sme chceli zlepšiť hlavne naše
materiálne vybavenie. Keďže nám chýbajú
základné veci ako sú prilby, zásahové odevy,
čižmy atď, budeme finančné prostriedky
využívať na nákup týchto vecí. Od 1.1.2016
budeme zaradení v Plošnom rozmiestnení síl a
prostriedkov SR v kategórií B, kde nám bude
pridelených 2000 Euro ako dotácia na
fungovanie zboru. Z tohto kroku nám budú
vyplývať aj nové povinnosti. Môžme byť
povolaný do zásahu alebo do pohotovosti z
operačného strediska HAZZ v Trenčíne, či už k
požiaru alebo inej udalosti. Veľkou chybou
minulého vedenia DHZ bolo, že v rokoch 2013,
2014 a 2015 nepožiadalio takéto zaradenie,čím
zbor prišiel o približne 5000 Eur. Pre túto chybu
sme prišli aj o možnosť získať nový alebo
repasovaný hasičský automobil od Ministerstva
vnútra SR. V roku 2016 budeme žiadať aj o
prostriedky na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice, ktorá je katastrofálnom stave. Bude
potrebné vybudovať základné vybavenie ako je
ústredné kúrenie, vodovod, výmena okien a
mnoho iných. V zbrojnici chceme vybudovať
kanceláriu so zasadačkou, šatne, sociálne
zariadenie, kuchynku a vežu na sušenie hadíc.
Dúfame teda, že zbrojnica bude slúžiť hasičom
ako zbrojnica a nie ako obecné skladisko a
dielňa.
Poďakovať sa chcem všetkým členom,
ktorí sa zapojili do práce v rámci svojho voľného
času na úkor svojich aktivít a dúfam že takáto
partia ľudí vydrží čo najdlhšie a v roku 2016 nás
budeešteviac.
Krausko Jozef ml.
predseda DHZ
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ČO NOVÉHO
V ÚNII ŽIEN

PorokumámopäťmožnosťsaVámprihovoriť
anapísaťniečoonašejorganizácii.Pravda,
žiadnemimoriadne,zvláštneaúžasnéveci
nebudemprezentovať.Snažiťsaozachovanie
starýchzvykov,ručnýchprácaremesiel,ktoré
ako sa hovorí„sa už nenosia“ je našou prvoradou snahou. Ďalším našim chcením je pripraviť pre
ženymožnosťstretnúťsa,porozprávaťavymeniťsiskúsenosti.

Už niekoľko rokov poriadame, za podpory Obecného úradu a za spolupráce s OZ Vrchvoda,
fašiangový sprievod a následne fašiangovú zábavu. Do škatuľky „zachovávanie tradícií“ radím aj
tvorivépopoludnia.Natýchtonašichstretnutiachsavenujemešitiu,háčkovaniu,maľovaniukraslíc,
vytváraniu aranžmánov, maľovaniu medovníkov... Snažíme sa, aby tieto naše stretnutia boli
príjemné a zaujímavé. Čo sa týka rodinných stretnutí, najkrajšie pripravili tohto roku Ivka a Lacko
Mikušoví. Opekanie v Rakovci bolo naozaj milé a veselé. Neverili by ste, čo dokáže taká gumená
čižma,keďjuchcetezahodiťčonajďalej.
Keďže v dedine nemáme Červený kríž, myslím organizáciu, poriadame už niekoľko rokov mobilný
odber krvi. Myslím, že pod organizačnýmvedením Janky Svitkovejmá táto akcia dobré meno.Tohto
roku sme pre ženy pripravili wellness popoludnie. Organizácie sa ujala Renátka Michalovičová a
akcia bola vydarená. A ak to bude možné, rátali by sme s ňou aj v ďalšom roku. Zúčastňujeme sa tiež
akcií, ktoré poriadajú iné organizácie. Už pravidelne sme súčasťou Cigeľskej kosy, máme patronát
nad Izbou revolučných tradícií, pomáhame aj pri iných akciách. Okrem podpory Obecného úradu
veľmi dobrej spolupráce s OZ Vrchvoda, začíname spolupracovať aj s Katkou Vidovou z cirkevného
výboru. Tejto spolupráci sa veľmi teším a dúfam, že nadviažeme spojenie aj s inými organizáciami.
Zostalomieštepárvecí,oktorýchbysomchcelanapísať.
Klubovňa: tento rok sme nedokázali urobiť, čo sme si naplánovali. Zostáva mi len veľké prianie, aby
smejudoVianocmohliotvoriť.
Knižnica: stará sa o ňu Únia žien. Otvorená býva v stredu od 17.00 do 19.00 hod.Viem, že knižničný
fond nie je ten najmodernejší, ale každá kniha, aj tá najhoršia, má v sebe zrnko múdrosti, ktoré v nej
treba nájsť. A ak hlavnemládežznovaobjavíkrásuslova, verím, že to bude lepšie. Doterazmáme asi
štyridsať čitateľov, ale len asi desať tých, čo prichádzajú pravidelnejšie. A počas tohto roku bolo
požičaných asi 270 kníh. Nie je to také zlé. Pravda? Tiež nás navštívili žiaci našej školy so svojimi
učiteľkami. A pri príležitosti MDD sme usporiadali výstavku výkresov detí zo škôlky a najkrajšie
práce sme odmenili. To boli asi tie najkrajšie chvíle v knižnici. Chcela by som spomenúť ešte niečo.
KaždoročnechodímeklásťkvetykpomníkuSNPapripomenúťsiľudíaudalosti,ktorésastalikedysi.
A býva nás tam nemnoho. Hanbíme sa? Alebo to bolo už dávno a treba zabudnúť? Nedávne
udalosti, ktoré sa stali, a o ktorých sa hovorí nás upozorňujú, že by sme nemali zabudnúť. Že čisté
nebo bez hvízdania bômb, príroda bez výbuchov granátov, život bezstreľby, smrti, krvi a strachunie
súsamozrejmosťou.Ažeajnásbysamaladotknúťkaždázbytočnásmrťčloveka.
Skončila som veľmi smutne a je mi z toho ťažko. Ale život ide ďalej.
Rozmýšľajme, čo budeme robiť nabudúce, čo si pripravíme, kedy sa
stretneme. Veď to záleží len na nás, je to pre nás a o nás. Želám Vám
všetkýmpokojnéVianoceašťastnýNovýrok.
Drahomíra Píšová
predsedníčka ÚŽ

Zoznam členov DHZ :
Krausko Jozef, Málik Tomáš, Krajčovičová Alexandra, Minichová Hana, Svitková Stanislava, Svitková
Lucia, Kováč Radovan, Svitok Anton, Svitok Branislav, Sedliaček Michal, Píš Peter, Oboňa František,
Bohňová Lenka, Štrossová Natália, Líčko Radovan, Doka Peter, Petráš Patrik, Holubík Vladimír,
Čertíková Petra, Krausková Iveta, Struhárová Zuzana, Mjartan Peter, Píš Robert, Svitok Milan
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Spoločenská rubrika
Opustili nás

Novonarodené detičky
Marek Herbrik
Matej Moskáľ
Nikolas Helbich
Juraj Pavličko
Sabina Gatialová
Barbora Nosálová

č. 216
č. 331
č. 426
č. 406
č. 286
č. 341

JánAntol
ĽudovítDrozd
JozefSvitok
MatúšČertík
MáriaKrausková

Vitajte medzi nami...

81r.
71r.
57r.
77r.
60r.

č.120
č.218
č.313
č.23
č.199

EduardKrausko
OľgaČertíková
Dušan Gatial
JozefínaKotríková
ŠtefakLitwiak

55r.
59r.
52r.
74r.
43r.

č.355
č.344
č.406
č.10
č.37

Úprimnú sústrast ´

JUBILANTI V ROKU 2015
JANUÁR

MÁJ

Meno

S.číslo

Výročie Meno

S.číslo

Výročie

Syrátková Eva
Krausková Oľga
Tonhauzerová Anna
Šnircová Anna
Michalovičová Bernardína
Novák Július

413
144
322
49
321
87

60
50
50
65
70
50

353
128
56
125
230
41

50
65
70
65
96
65

FEBRUÁR

Benková Anna
Zápalová Helena
Píšová Anna
Podlužanský Peter
Balážová Júlia
Herbrík Ľudovít

JÚN

Meno

S.číslo

Výročie Meno

S.číslo

Beňadiková Emília
Šušol Eduard
Mjartan Jaroslav
Antolová Jozefína
Cmarková Zuzana
Mjartan Vladimír
Šušolová Helena
Kubričan Oliver
Krausková Valéria

35
278
343
120
89
340
92
63
355

75
75
65
75
50
55
98
55
55

294
216
39
obec
5
193
51

MAREC
Meno

S.číslo

Krausko Viliam
Šnirc Marián
Krausková Ľubica
Starec Ján
Gajdošíková Libuša
Drozd Vincent

132
49
34
36
40
174

APRÍL
Meno

S.číslo

Šnirc Jozef
Minichová Anna
Málik Rudolf
Litwiak Štefan
Cmarko Jozef

301
395
68
37
337

Fajerová Antónia
Herbriková Alžbeta
Žiak Rudolf
Rohová Alena
Mjartanová Táňa
Jalový Dušan
Vanečko Pavel

JÚL
Meno

S.číslo

Mjartan Milan
Výročie Kulich Eduard
50
Stupka Milan
70
AUGUST
50
Meno
60
Krausko Štefan
50
Krausko Jozef
85
Štancel Stanislav
Gajdošová Mária
Výročie Gajdoš Ján
65
Mašura Ctibor
70
Ličková Božena
60
Svitok Štefan
75
Svítok Ján
75
Kováčik Ľuboš

obec
432
118
S.číslo

32
164
295
103
91
272
11
31
359
421

SEPTEMBER

Meno
Šimurka Marián
Komová Marta
Krausková Ivana
Kanianska Viera
Výročie Chrebetová Emília
Janechová Mária
65
55
OKTÓBER
60
Meno
55
Čertíková Terézia
50
Fajerová Terézia
60
Mjartan Anton
70
Beňadiková Gabriela
Benko Ľudovít
Výročie Šušol Jozef
55
NOVEMBER
60
Meno
65
Litwiaková Anna
Mjartan Ivan
Výročie Weiss Milan
Dolinská Anna
75
Svitok Milan
96
DECEMBER
60
75
Meno
Mjartanová Božena
55
Faziková Ľudmila
80
Packa Emil
55
Mjartan Milan
75
Krausková Štefánia
65
Fleischer Richard
50

Všetkým oslávencom srdecne blahozeláme!

S.číslo
57
263
116
177
299
221

Výročie
55
70
50
60
65
65

S.číslo
123
16
325
251
353
274

Výročie
65
85
85
75
65
75

S.číslo
37
400
209
329
212

Výročie
70
50
60
60
70

S.číslo
3
100
245
64
134
362

Výročie
70
65
55
55
75
60
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Farské novinky za rok 2015
Uplynulýliturgickýroksastretávasnovým,amyvámopäťprinášamesúhrn
toho najpodstatnejšieho, čo sa v našej filiálke a farnosti udialo za uplynulé
mesiace.
Nový kalendárny rok sme začali pomerne akčne a angažovane
Referendom o ochrane detí a rodiny, ktoré sa konalo 7. februára.
Z iniciatívy farského spoločenstva v našej filiálke samotnému dňu
hlasovania predchádzali aj sprievodné akcie – prednášky v kostoloch
hlbšie analyzujúce problémy zahrnuté pod referendové otázky,
distribúcia letákov a propagačných materiálov (odznaky, nálepky,
plagáty), diskusie... Hoci po sčítaní hlasov bolo referendum vyhlásené za
neplatné (celoslovenská účasť 21,4%), v našej dedine sa ho zúčastnilo
32,13% občanov!! Za seba ako angažovaného občana v danej
problematike a súčasne ako jedna zo signatárov odborného stanoviska k
nevhodnosti „rodového scitlivovania“ detí
(www.rodovescitlivovanie.wordpress.com) vyjadrujem úctu a rešpekt
voči všetkým, ktorí nepodľahli tlaku selektovaných informácií o
zbytočnosti referenda, nezostali ľahostajní voči zodpovednosti za svoje
deti, vnúčatá a rodiny, a zúčastnili sa ho. S hlbokou úctou sa skláňam pred
všetkými, ktorí aj takýmto spôsobom vyjadrili svoj postoj a podporu
tradičnej rodine, manželstvu a výchove detí. Domnievam sa, že hoci
výsledky nepresiahli požadovanú nadpolovičnú väčšinu, ani 20-30% nie
je zanedbateľnéčíslo – je to celá pätina (!) – a v našej dedine tretina (!!) –
obyvateľov Slovenska, ktorá podporila tradičné hodnoty manželstva a
rodiny. Lebo o tom bolo dané referendum, nie o boji proti niekomu či
niečomu...
V rovnaký deň večer - 7. februára 2015 – sa konal v Cigli v poradí 12-ty
farský fašiangový ples pod režisérskou taktovkou ciglianskych členov
farskej rady. O gastronomické kúzlenie, obsluhu počas zábavy a celkový
dizajn interiéru sa v tentoplesový večer staralšikovný, úslužný a kreatívny
team Pizzérie Šenk Cigeľ. Za organizátorov plesu ďakujem šéfke p. Zuzke
Nechalovej a jej zohratej „bande“ za obrovský kus invencie, ochoty a
služby, ktorý každý jeden z nich vložil do tohto projektu. Treba nahlas
povedať, že nebyť ich, tento ples by nebol tým, čím bol!Tajne sa nádejám,
že naša spolupráca s„Picérkou“ bude pokračovať aj do budúcna Malým
špecifikom tohto plesu bolo, že sme sa snažili zaradiť do tomboly
vlastnoručne zhotovené výrobky našich rodákov. Podarilo sa a originálne
vecičky „made by Cigľan/ made by Cigľanka“ sa aj vďaka plesu možno
nachádzajúužajuvásdoma.Úprimneazosrdcaďakujemvšetkýmľuďom
dobrej vôle, ktorí ochotne prispeli k našej veci – Marte a jej dcéram, Reni,
Sonke, Zdenke, Jojovi,Peťovi,ujoviMirovi, ujoviPaľovi,rod. Belaňovej (ak
som na niekoho zabudla, prosím, odpustite). Moja veľká vďaka patrí aj
sponzorujúcim podnikateľom a firmám. Tí, čo ste boli na plese, si určite
pamätáte, že som hovorila o tom, že výťažok z plesovej tomboly bude
použitý aj pre projekt Farma nadácie Viac než šperk, ktorá je aktívna v
afrických oblastiach (www.viacnezsperk.sk). Okrem vzdelávania,
zdravotníckej osvety, adopcií na diaľku a podpory práce miestnych
obyvateľov sa spomínaná nadácia snaží zmierňovať chudobu a hlad
Afričanov tým, že pomáha africkým vidieckym rodinám zakladať farmy –
poskytuje im zvieratá (sliepky, kozy), ktoré sa tak stávajú zdrojom ich
obživy (cez mlieko, vajcia) aj príjmu. Z plesového zisku sa nám podarilo
vyčleniť 350,-€, ktoré sme zaslali nadácii na nákup zvierat (sliepky po 5,€, kozy po 35,-€). Ďakujem, že ste nám aj takýmto spôsobom pomohli
pomáhať.

V rámci Dňa matiek a Dňa otcov sme mali slávnostné sv. omše s
charakteristickými obetnými darmi, komentármi, prosbami a
modlitbami, zvyčajne doplnené o príznačné piesne v podaní kostolného
zboru. Otcovia a maminy dostali na záver sv. omše aj maličkú pozornosť
(kvetinku, srdiečko či maškrtu). Aj týmto spôsobom chceme zachovávať
rešpekt a obdiv tým, ktorí sa o nás – svoje deti – starajú neúnavne,
nezištneasláskou.
Aj tento rok na sviatok sv. Cytila a Metoda sme vystúpali v rámci
tradičnej púte na Zátiny a po omši sme si pochutili na kotlíkovom guláši.
Počasie ani atmosféra nesklamali! Tohto roku nám dokonca vyhrávali k
jedlu Jakubisovci (Braňo a Dominika s Veronikou) a Barborka
Michalovičová.
A boli sme aj na letnom tábore! Tohto roku sa nám podarilo
zorganizovať v celkovom poradí 9-ty farský tábor, v rámci projektu
organizovania však bol prvý v tejto forme – 1. denný tábor. Tohto roku
sme neopúšťali na noc vlastné domovy, a počas dňa sme trávili spoločne
čas na farskom dvore a v okolí Cigľa a Sebedražia. A aby vaše deti, ktoré na
táboreneboli,vedeli,očoprišli,ponúkamnáhľaddoprogramu:

boli sme na výlete v Technickom a moto-múzeu v Lehote pod
Vtáčnikomadomovsmesaviezlivhasičskomaute...
boli sme si obzrieť Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, podnikli
sme púť na miestnu kalváriu, odtiaľ sme sa presunuli na obed do Humna u
Gregora v Čičmanoch, kde sme potom spoločne strávili 1,5 hod. s
čičmianskymi valachmi Maťkom a Kubkom, abysme sa dozvedeli niečo viac
otypickýchčičmianskychdreveniciachaichvýzdobe,nazáver smesivrámci
tvorivýchdielní,pribačovskýchpesničkáchzdobilivlastnédreveničky...
boli sme na rybníkoch Vodný svet v Sebedraží na divadelnom
predstavení o námorníkovi Kotvičkovi a jeho hľadaní pokladu; pozreli sme
saajnaračiufarmu...
bolismesapozrieťnaJRDKošna„škôlkupreteliatka“
sfáralismemašinkoudobane–doBanskéhoskanzenuamúzeav
katastriBaneCigeľ...
bolismenakúpaliskuDúhavPartizánskom...
varilismenafarskomdvorekotlíkovýguláš..
spalismenafare...
O poživeň pre deti sa starala Pizzéria Šenk Cigeľ. Ďakujeme Bohu za
príjemné počasie, rodičom a farníkom za modlitby, a celému nebu za to,
že sa nám nikto nezranil.Verím, že deti si tábor užili, a uvidíme sa spolu na
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Farské novinky za rok 2015
(pokračovanie zo strany 7)

táboreajorok... snáď...
V rámci prác na kostole sa tohto roku vykonala revízia bleskozvodov a doplnil sa ich
počet podľa projektovej dokumentácie; tiež sme vymenili hlavné vchodové dvere. V
budúcnosti uvažujeme o odvodnení kostolného muriva (zo strany cintorína) a tiež o
sanácii kostolným múrov (sakristia), nutnou sa javí následné vymaľovanie stien interiéru
kostola...
Drahíspoluobčania,milíspolufarníci,
v mene farskej rady za našu obec Vám aj nám zo srdca prajem a vyprosujem požehnaný
adventný čas naplnený radosťou z očakávania príchodu toho, ktorý je Pokojom,
Milosrdenstvom,CestouaLáskou.
Nech sú Vaše vianočné sviatky plné radosti, veselosti, pokoja, kúzelných okamihov,
splnenýchprianí,radostnýchstretnutí,láskavejslužbyaobohateníduše.
A nový rok nechVám prinesie mnoho dobra, pevné zdravie,spokojnosť, odvahu,užitočnú
pokoru, nevyčerpateľnú silu vytrvať, pripravenosť poučiť sa i z neúspechov a schopnosť
vidieťajvtomnezmyselnomzmysel...
za farskú radu - Katarína Vidová

V našej obci pribudla ďalšia služba, a
to Textilná výroba Martiny
Mečiarovej, sídlom Cigeľ 258, tel.
kontakt: 0915 732 362, Otváracie
hodiny sú Pondelok až Piatok od
8.00 do 15.30 hod. Vyrábajú
posteľné obliečky na objednávku,
obrusy, obliečky na vankúšiky 40x40
cm, štóle, závesy, prehozy na postele.
V utorok a štvrtok od 10.00 do
16.00 hod. opravujú odevy
(prešívanie zipsov, zužovanie,
skracovanie atď.)

šPORT
Šport ako taký je historicko – spoločenský
fenomén, širokospektrálny jav, ktorý pokrýva
všetky telovýchovné a športové aktivity, či sa
robia na výkonnostnej a vrcholovej úrovni,
alebo ich organizujú školy, alebo sa realizujú v
rámci voľného času, relaxácie. Je to činnosť,
ktorá je dostupná pre každého, ktorá má
internacionálny obsah a dosah. Aj v tomto roku
2015 sa okrem kultúrno – spoločenských
podujatíuskutočnilivnašejobciajtiešportové.
17. januára 2015 ako bol naplánovaný, tak sa aj
konal jubilejný 40. ročník Pochodu vďaky SNP.
Tohto ročníka sa zúčastnil v histórii druhý
najvyšší počet registrovaných účastníkov a to
1807, okrem toho aj mnoho neregistrovaných.
Poprvýkrátsaslávnostnéhootvoreniazúčastnil
predseda NR SR pán Peter Pellegrini. Keďže to
bol okrúhly ročník niektorí dlhoroční
organizátori a účastníci boli ocenení diplomom
alebo čestným uznaním. Ďalší ročník je
naplánovanýužčoskoro16.januára2016.
V sobotu 28. februára 2015 sa zišli v kultúrnom
dome neregistrovaní priaznivci malej bielej
loptičky na 9. ročníku stolnotenisového turnaja
o pohár starostu obce. Deväť žiakov a
dvadsaťdva dospelých našlo odvahu a prišlo sa
predstaviť do kultúrneho domu, aby ukázalo

svojeumenie.Turnajtrvalpraktickycelýdeň,na
ktorého konci bolo vyhodnotenie starostom
obce. V žiackej kategórii sa na prvých troch
miestach umiestnili Andrej Koryťák, Milan
Mikuš a Marek Kucman. V kategórii dospelých
sa po niekoľkoročnom ovládanístupňovvíťazov
Mjartanovcami, situácia zmenila a prvý skončil
Peter Košík, druhý Štefan Mjartan ml. a tretí
JozefDámer.
V nedeľu 26. júla 2015 o 12.00 hod. začal písať
svoju históriu 40. ročník futbalového turnaja
SNP. Patrí v okrese medzi najdlhšie trvajúce a
neprerušené ročníky. Za roky jeho trvaniasme u
nás privítali veľa futbalistov z nášho okresu, ale
aj našej družobnej obce Vikýřovice okres
Šumperk, takisto z Chorvátska z mesta Jakšic.
Na 40. ročníku sme privítali mužstvá zo
susedného Sebedražia, neďalekých NedožierBrezian a Ráztočna. Víťazom sa stali naši
susedia Sebedražania, ktorí zvíťazili hneď v
prvom zápase nad domácimi hráčmi Cigľa
vysoko 6:3. V druhom zápase NedožeryBrezany zdolali Ráztočno. V boji o tretie miesto
bol Cigeľ úspešnejší ako Ráztočno a vyhrali 3:1.
Vo finále sa stretli Sebedražie s NedožermiBrezanmi, kde ich Sebedražie hladko zdolalo
5:1.

V sobotu 22. augusta 2015 Cigeľ znovu žil
futbalom. V tento deň sa konal už 9. ročník
Memoriálu Jaromíra Ďurinu. Súperili na ňom
veteráni Seberažia, Koša, Lehoty pod
Vtáčnikom a domácehoCigľa. Aj v tomto turnaji
presvedčivo zvíťazili bývalí hráči Sebedražia,
pred Lehotou pod Vtáčnikom, tretím Košom a
ažnaštvrtom miesteskončilidomácihráči.
17. ročník volejbalového turnaja v Cigli sa
uskutočnil v sobotu 5. septembra na umelom
ihrisku pri škole. Zmiešané družstvá si rozdali
sily v boji o putovný pohár starostu obce.
Zúčastnilo sa ho 8 družstiev.Víťazom turnaja sa
stalo KBŠ z Prievidze, keď vo finále zdolalo
Kuratenka2:0.TretískončiliTexasMasaker,ktorí
vyhrali nadTroskami 2:0.Tento turnaj už dávno
presiahol hranice obce a v tomto ročníku aj
hranice Slovenska., keď v niektorých tímoch
boli hráči z Česka a Poľska. Treba poďakovať aj
organizátorom Petrovi Mašurovi, Janke
KrauskovejaobomIgoromSvitkom.
Obec Cigeľ prostredníctvom TJ Partizán Cigeľ
reprezentujú vo futbalovom svete v tejto
sezóne 2015/2016 mužstvá žiakov, dorastu,
dospelých a prípravky. U dospelých sa na
vedúcich postoch ani v tejto sezóne obsadenie
nezmenilo, trénerom je stále Miroslav Oršula,
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jeho asistentom Marcel Černák, vedúcim mužstva a zároveň
predsedom TJ Igor Svitok ml. Momentálne po odohranej
jesennej časti zimujú na krásnom prvom mieste tabuľky V.
ligy Sever ZsFZ. Družstva dorastu sa v tejto sezónne ujal
staronový tréner Zdeno Vajcik a darí sa mu dosahovať
striedavo raz lepšie inokedy horšie výsledky. U žiakov taktiež
nastala zmena na mieste trénera, keď sa im začal venovať
dlhoročný skúsený hráč Boris Jurenka. Keďže detí, ktoré by sa
aktívne chceli venovať futbalu je stále málo, spájajú sa žiaci
aj s prípravkou aby spoločne trénovali. Tým najmenším sa
odhodlane venuje Štefan Orság. Aj keď skoro polovicu tímu
tvoria aj dievčatá, za chlapcami vôbec nezaostávajú. Takmer
všetky turnaje, na ktorých sa zúčastnili, skončili na prvom
mieste. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na usporiadavaní
futbalových zápasov a ich samotnom hraní podieľajú, za ich
snahuaochotu.

Tabuľky
po jesennej časti 2015/2016

Dorast

Tento rok sa za veľkej podpory pána Ladislava Hanusa začal v
našej obci súťažne hrať aj ďalší šport a to stolný tenis. Stolný
tenis sa už v Cigli súťažne hral niekedy pred 20 rokmi a
doteraz sme poznali len jednorazové turnaje o pohár
starostu obce, ktoré sa hrali v kultúrnom dome. Naši chlapci
budú hrať v sezóne 2015/2016 v VI. lige mužov, kde hrá
jedenásť obcí prievidzského okresu. Reprezentovať nás budú
títo hráči: Michal Sedliaček, ĽubošWeiss, Branislav Schubert,
Štefan Mjartan, Ladislav Hanus, Štefan Kluka,Vladimír Fajer,
Ľudovít Fábry, Dalibor Čertík, Marek Kucman aTomáš Svitok.
Teší nás značný záujem o tento šport a pravdepodobne v
budúcom roku Cigeľ prihlási aj svoje„B“ mužstvo. Držíme im
palce, aby im elán vydržal čo najdlhšie a želáme úspechy a
peknúreprezentáciunašejobceCigeľ.

III. trieda skupina Sever - žiaci
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Ocenenie knihy a Cigeľskej kosy
Dňa 9. decembra 2015 prevzal starosta našej obce Štefan Mjartan dve ocenenia na 6. ročníku etnologickej súťaže Mjartanovo Sebedražie konanej v
tejto obci. Boli sme ocenení za monografiu vydanú pod názvom Cigeľ – Dedina a ľudia v nej so znamením srdca a za podujatie Cigeľská kosa,
zachovávajúce hodnoty tradičnej kultúry. Hodnotenie Cigeľskej kosy komisiou bolo nasledovné:„Predkladaný návrh dáva do povedomia podujatie,
ktoré svojim zameraním popularizuje ale i dokumentuje a prispieva k uchovaniu jedného z tradičných
prvkov ľudového hospodárenia – kosenie trávy ručnou kosou. Toto podujatie tvorí aj súčasť Slovenskej
koseckej ligy. Jeho prezentácia smerom k širokým vrstvám, snaha o medzigeneračné prepojenie ale i
samotnýnávrhnaoceneniejedostatočnouzárukoupokračovaniatejtotradícieajvbudúcnosti.“
Hodnotenie monografie komisiou bolo nasledovné: „ Práca je klasickým príkladom vlastivednej
monografie, čomu zodpovedá aj jej štruktúra a širokospektrálnosť tematického zamerania jednotlivých
kapitol. Jednotlivé kapitoly nás postupne oboznamujú s historickým, prírodným, demografickým,
kultúrnym a spoločenským dianím a reáliami o obci. Autori v nej podávajú pomerne podrobné a vzhľadom
na väzbu s lokalitou unikátne a jedinečné informácie. Aj keď text a celkový obsah knihy je čitateľsky veľmi
príťažlivý, odporúčali by sme v budúcnosti názvy jednotlivých kapitol pomenovávať vecnejšie a jednotlivé
archívne dokumenty prezentovať vo väčšom zobrazení. Práci však na druhej strane kvitujeme bohatý
poznámkovýaparátaodkazynapoužitúliteratúru,množstvokvalitnéhoobrazovéhomateriálu.Jecenným
prínosom nielen pre samotných obyvateľov obce a laikov, ale i záujemcov o lokálne dejiny z radov odbornej
verejnosti.“

ODOVZDÁVANIE
HASIČSKÉHO AUTA
Naša obec opäť„zabodovala“ a to tým, že v sobotu 19. decembra 2015
dostala najkrajšídarček kVianociam v podobe nového hasičského auta a
protipovodňového vozíka na odčerpávanie zatopených rodinných
domov. Slávnostne nám boli odovzdané podpredsedom vlády SR a
ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, štátnym tajomníkom MV,
Marianom Sadloňom, tiež za účasti hostí pána Jaroslava Bašku –
predsedu VÚC TSK, pána Vendelína Horvátha – generálneho sekretára
DobrovoľnejpožiarnejochranySR,pánagenerálaAlexandraNejedléhoprezidenta HaZZ SR. Hasičské auto IVECO Daily je cisternová
automobilová striekačka, má nádrž s 750 l, maximálnu rýchlosť 100
km/hod, je určená na poskytovanie pomoci v prípadoch, ak je ohrozený
život, zdravie a majetok osôb a to najmä pri : zdolávaní požiarov triedy
A,B, preprave družstva, hasiacich látok a vecných prostriedkov ochrany
pred požiarmi, ako aj osobných ochranných pracovných prostriedkov na
miesto zásahu v takom zložení, ktoré umožňuje samostatnú činnosť,
vykonávaní hasebného zásahu vodou a penou. Dúfame, že bude našim
členomDobrovoľnéhohasičskéhozborunápomocnépriichčinnosti.
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Redakčná rada:
Mgr. Vincent Chrebet, Mgr. Štefan Mjartan, Ing. Lucia Svitková

SILVESTROVSKÁ
ZABÍJAČKA
Obecný úrad v Cigli začína novú tradíciu konania
silvestrovskej zabíjačky. Upúšťa od konania
zábavy, ktorá sa konala už 16 rokov po 24.
hodine zo Silvestra na Nový rok. Aj z dôvodu
niektorých jedincov, ktorí v posledných rokoch
zničili majetok obce a nevedeli sa normálne
baviť a tak osláviť Nový rok. Zabíjačka začne od
9. hodiny a skončí v popoludňajších hodinách
ohňostrojom. Pozývame občanov na dobrú
kapustnicu, kašu, jaternice, klobásky a ďalšie
dobroty, ktoré budú podávané za symbolickú
cenu od 14. hodiny. O zábavu sa postará Duo
bratrancov Čertíkovcov.

Fotodokumentácia:
Ing. Jozef Dámer
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