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December  2009  

Ročník  2,  Čís lo  1  

Vrchvoda 

Naše občianske združenie funguje 

už viac ako rok (vzniklo v auguste 

2008). Podnetom na založenie 

Vrchvody boli informácie o začatí 

ťažby andezitu v lome Košariská. 

Vyvinuli sme nemálo energie, aby 

sa zvýšila informovanosť občanov aj 

pohľad príslušných orgánov na 

mienku verejnosti.  

Poslaním občianskeho združenia 

Vrchvoda je  všeobecný trvalo udr-

žateľný rozvoj obce, zvyšovanie 

kvality života občanov, spolupráca 

na rôznych úrovniach. 

Počas prvého roka existencie ob-

čianskeho združenie sme sa zapájali 

do celkového diania v našej obci 

Cigeľ – či už sú to aktivity v oblasti 

ochrany životného prostredia – tlak 

na orgány štátnej správy 

na zodpovednosť v posudzovaní 

vplyvov činnosti lomov v okolí obce, 

zapájali sme sa do občianskeho aj 

spoločenského života v obci, zú-

častnili sme sa celkom úspešne na 

volejbalovom turnaji „O pohár sta-

rostu obce Cigeľ“. 

Vyvíjame aj ekologické aktivity – 

v máji sme zorganizovali brigádu na 

tkz. Rúrach, kde sme vyčistili okolie 

tohto pekného miesta od rôznych 

odpadkov, zapojili sme sa do pro-

jektu organizácie Ekopolis 
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a Orangeu „Šanca pre regióny“. 

V auguste sme obdivovali pekné 

výletné miesto nad susednou ob-

cou Podhradie počas turistickej 

vychádzky na zrúcaninu hradu 

Sivý Kameň.  

Stále aktualizujeme našu webovú 

stránku www.vrchvoda.sk. Zaujíma 

nás aj história našej obce - ok-

rem iného, môžete na našej we-

bovej stránke nájsť  digitalizova-

nú podobu kroniky Cigľa z r. 

1965, zaujímavosti o histórii Cig-

ľa, povesti, zvyky,...  

V januári plánujeme uskutočniť 

školenie občanov Cigľa 

v používaní informačných a ko-

munikačných technológií. 

V súčasnosti má naše občianske 

združenie okolo 50 členov. Všet-

kým ďakujeme za podporu 

a účasť spoločných podujatiach. 

V budúcom kalendárnom roku 

bude môcť naše občianske zdru-

ženie prjímať príspevok na čin-

nosť od právnických aj fyzických 

osôb – 2 % z dane z príjmu. Ak 

nás podporíte aj týmto spôso-

bom, dopredu ďakujeme. 

Blížia sa Vianoce, a preto nám 

dovoľte všetkým popriať, aby ste 

ich mohli prežiť v kruhu svojich 

najbližších, v pokoji a porozume-
ní. 

Občasník  

Občianskeho združenia  

Vrchvoda Cigeľ  

Nadchádzajúce 
udalosti 

 Vianoce 

 Štefanská zábava (org. 
UZŢS v Cigli) 

 Silvester a vítanie No-
vého roka (OÚ Cigeľ) 

 Pochod vďaky SNP 
(23.1.) 
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K skrášleniu okolia našej obce 
sme prispeli aj my – členovia OZ 
Vrchvoda – mládeţ aj tí 
v najlepších rokoch .  
Dňa 1. mája 2009 sme sa rozhodli 
vyčistiť priestory v okolí tkz. Rúr 
(kde vyteká voda z potoka, ktorý 
je zvedený do rúry) a tieţ sa tu 
nachádza pstruhový revír 
s peknými kaskádkami. Je to 
miesto, kde sa mnohí z nás radi 
zatúlajú počas svojich prechá-
dzok a isto nechceme aby nám  

Brigáda na „Rúrach“ 

Rúry pred ... 
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 dojem z peknej prírody kazili 
rôzne odpadky – staré matra-
ce, tašky, papiere a pod. Zbe-
rom a odvozom rôznych hara-
búrd sme strávili niekoľko ho-
dín a všetkým nám dobre pad-
la opekačka vo vyčistenom 
priestore Rúr na záver. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí prispeli 
k spoločnému dielu! 

Rúry pred ... 

...  a po brigáde. 
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Minulý rok sme vyhlásili súťaţ na návrh loga pre naše 

občianske zdruţenie Vrchvoda. Dostali sme sedem ná-

vrhov. Členovia OZ rozhodli, ţe víťazom sa stal návrh 

od Maťa Dámera z Cigľa. Srdečne gratulujeme víťa-

zovi a odovzdáme cenu – 10 € poukáţku do obchodné-

ho domu Tesco. 

Máme LOGO! 

Uţ dlhší čas sme pomýšľali, ţe by 

sme uskutočnili turistickú pre-

chádzku na Sivý Kameň – zrúca-

ninu v minulosti významného 

hradu Hornej Nitry. 

Náš zámer sa stal skutočnosťou 

v nedeľu 23. augusta 2009.  

Po neutešenej zamračenej 

a upršanej sobote sa vyčasilo 

a my sme sa mohli kochať po-

hľadmi na celú dolinu pod krás-

nou modrou oblohou.  

 

 

Výlet Vrchvody na Sivý Kameň 

Úspešní na volejbalovom turnaji v Cigli 

Uţ tradične sa začiatkom sep-

tembra koná v Cigli volejbalový 

turnaj „O pohár starostu obce 

Cigeľ“. My sme sa tohto turnaja 

zúčastnili druhýkrát – postavili 

sme dve druţstvá Vrchvodu 

a Vrchvodu junior. Všetci sme 

mali radosť, pretoţe nálada bola 

výborná a podarilo sa nám vybo-

jovať štvrté a šieste miesto.  
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Niekoľko týždňov po spustení webovej stránky nášho občianskeho 

združenia Vrchvoda nás veľmi milo prekvapil a potešil povzbudivý 

email od rodáčky z Cigľa – známej aka-

demickej maliarky Emílie Čisárikovej.  

Emília Čisáriková pochádza z rodiny  Mi-

kušovcov z Cigľa. Vyštudovala umeleckú 

strednú priemyselnú školu v Bratislave. 

Momentálna žije a tvorí spolu so svojím 

manželom, tiež výtvarníkom, v Dunajskej 

Lužnej na juhozápadnom Slovensku. 

Obrazy cigeľskej rodáčky skrášľujú inte-

riéry - verejné i súkromné - nielen na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. Patria 

k vyhľadávaným artefaktom milovníkov 

výtvarného umenia. Paleta výtvarných 

aktivít pani Čisárikovej je bohatá – kraji-

nomaľba, heraldika, monumentálna tvorba, textil, vitráž, mozaika, 

interiérový dizajn.  

S výtvarnými dielami pani Cisári-

kovej sa môžeme stretnúť aj u nás 

v Cigli. Jej dielom je  napríklad 

erb obce, mozaika v dome 

smútku, plastika na starej fa-

sáde budovy ško-

ly. 

 

 
 
 
 

 
Emília Čisáriková - Svitanie v brezovom háji. 

 
Na nasledujúcej strane uverejňujeme rozhovor redakcie občasníka Vrchvoda 
s cigeľskou rodáčkou pani Čisárikovou. 
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R:Ste rodáčka z našej de-

dinky Cigeľ, kde ste žili až 

do čias svojich stredoškol-

ských štúdií. Aké boli Vaše 

ďalšie cesty? 

E.Č.: Cesta životom bola, tak ako 

u každého človeka, niekedy ťažká a hore 

kopcom, inokedy rovnejšia a slnečná. 

Dnes, keď už mám vnučky, viem, prečo ma 

rodičia tak ťažko odprevádzali do Bratisla-

vy. Mala som pätnásť rokov a bolo to dva 

týždne po invázii v roku 1968. V meste boli 

tanky a ja, ako sa hovorí, som vôbec neve-

dela, kde je sever. Aj som si poplakala, ale 

škola bola úžasná. Príjemná, tvorivá atmo-

sféra. Dostala som tam základy profesie, 

stretla manžela. Dodnes mi je moja práca 

aj koníčkom, čo pokladám za veľký dar. 

R.: Narodili ste sa v rodine Mikušovcov, Vaši 

rodičia žijú v Cigli. Ku ktorým miestam v Cigli 

sa viažu Vaše spomienky z detstva? 

E.Č.: K celému Cigeľu. Bývali sme u starých 

rodičov / Fabianeje / na dolnom konci pod 

Hájom. V zime tam bola úžasná sánkovač-

ka dolu Trninkou. Lucia vymetala kúty, pri-

šiel Mikuláš aj s čertom. Na jar mladí vy-

nášali Morénu. Cez leto chlapci urobili ba-

ňu pod mostom, kde sa spájali dva potoky. 

Sem – tam v tôni pri mlyne chytili šťuku, 

niesli ju metajúcu sa pod košeľou a tvárili 

sa  tajuplne. Asi sa to ani vtedy nesmelo. 

My menší sme pod skalami hľadali rakov. 

Kúpali sme sa v tej strašne studenej, ale 

čistučkej vode. Boli tam roje bledomodrých 

motýľov a spokojného detského džavotu.  

A v tom studenom potoku sa robila aj kaž-

dodenná hygiena, lebo studňa bola ďaleko 

a voda z nej sa používala len na varenie.  

S dievčatami sme chodili na Lúky. Ešte 

dnes presne viem, kde rástli fialky, záruž-

lie, sasanky či nezábudky a na Háji trus-

kavce. Veľmi rada som bola so starkým pri 

vrštati. Občas ma poslal do krčmy 

s papierovou trojkorunáčkou kúpiť Taras 

Buľbu. Mne sa ten výlet vždy veľmi páčil. 

Najväčšiu časť detstva som však prežila 

u starých rodičov / Mjartaneje / na hor-

nom konci. So starkým som chodila až na 

Chorvatice. Cestou mi ukazoval kde je aká 

studnička, kde rastú jahody, maliny, lies-

kovce, hríby. Plávky sme potom doma 

piekli posolené na peci a v peci starká 

piekla úžasný chlieb a ešte lepšie posúchy. 

Mútila maslo, odhrievala tvaroh, varila, 

priadla, snovala, tkala na krosnách. Bolo 

tam teplo domova a prežívala som krásne 

detstvo, na ktoré nikdy nezabudnem.   

R.:Aký máte vzťah k svojmu rodnému kraju? 

E.Č.: Určite poznáte pesničku „ Rodný môj 

kraj, najkrajší na svete...“ to platí. 

R.: Aké zmeny pozorujete v Cigli oproti časom, 

keď ste v ňom žili? 

Veľmi sa zmenil spôsob života. Vtedy ne-

bola televízia, ľudia sa viac stretávali, mali 

k sebe bližšie. Veď napríklad také driapač-

ky, to bol vzdelávací kurz a estráda záro-

veň. Kým sa tie kopy peria podriapali, pre-

brali sa klebety, recepty a iné užitočné ra-

dy do domácnosti. Spev nikdy nechýbal.   

R: Mnohých Cigeľčanov by iste zaujímalo, kde 

by si mohli pozrieť Vaše obrazy, ilustrácie. Ne-

chystáte v nasledujúcich mesiacoch výstavu, 

resp. existuje na Slovensku expozícia výtvar-

ných prác z Vašej dielne? 

E.Č.: Obrazy mám v rôznych zbierkach, ale 

stála expozícia neexistuje. Keď sa mi naj-

bližšie podarí pripraviť výstavu, určite dám 

vedieť a všetkých Cigeľčanov srdečne po-

zdravujem. 

 

 
 

Ďakujeme za rozhovor. 
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Na západnom 

okraji pohoria 

Vtáčnik, nad 

obcou Podhra-

die (550 m 

n.m.) sa nachá-

dza miesto, kto-

ré je aj pre 

mnohých Cigeľ-

čanov cieľom turistických vychádzok – je to 

zrúcanina hradu Sivý kameň. Na kopec vedie 

krátky neznačkovaný chodník. Hradný kopec je 

od roku 1973 vyhlásený za chránený prírodný 

výtvor. 

História 

Smrťou Matúša Čáka Trenčianskeho v roku 

1321 zanikla moc oligarchov a rozsiahle majet-

ky prešli do vlastníctva panovníka. Na hornej 

Nitre bol jediným strediskom kráľovských ma-

jetkov Bojnický hrad a tak vznikla nevyhnutná 

potreba výstavby druhého hradu. Tejto úlohy sa 

zhostili synovia bána Gileta, Mikuláš a Ján, kas-

teláni z neďalekých Bojníc. Hrad postavili po 

roku 1330, keď ešte používali titul castellani de 

Baymocz, no určite pred rokom 1352, keď už 

vystupujú ako castellani de Baymocz et Kesse-

lökö (z maď. kese - v staršom význame sivý a 

kö - kameň). Hrad pravdepodobne tvorila hra-

nolová obranná veža a priľahlý obdĺžnikový pa-

lác. Podľa farby stavebného materiálu ho na-

zvali Sivým Kameňom.  

Podľa dávnej povesti je vznik hradu spätý s na-

hromadeným bohatstvom uhorského veľmoža, 

pána Váhu i Tatier, Matúša Čáka Trenčianske-

ho. Jej hodnovernosti navrávajú niekdajšie ne-

ustále spory a bitky o jeho vlastníctvo, mnoho-

násobné plienenie, až napokon úplné rozobratie 

obyvateľmi okolitých dedín.  

Povesť 

 

eď v Uhorsku kráľ Ladislav štvrtý dokonal, na-
stali u nás pre kdekoho najlepšie časy. Hneď 
po jeho smrti si tak došiel na svoje aj Matúš 

Čák, lebo sa to začalo spĺňať, po čom mu duša túžila. 
Kedysi bol Matúš najskôr veľkým pánom v Trenčíne, 
no čoskoro si nadobudol už aj inde také majetky, že sa 
mu v bohatstve sotva dakto vyrovnal v celej stolici, ba 
i krajine. 
Neuspokojím sa, až kým mi nebudú patriť všetky 

zámky, rozložené naokolo – vravieval vraj dokonca aj 

v snách. Oj, veru ich nahonobil zakrátko neúrekom. 
Ani len jediný z uhorských veľmožov ich viac v moci 
nemal ako Matúš. Okolo pätnásť zámkov a priam toľko 
kaštieľov mu patrilo, že sa až chýr začal do sveta šíriť, 
že Matúš udatným pánom Váhu i Tatier je. 

Jemu sa najlepšie zo všetkých videl Trenčín. I sa tam 
usídlil hneď zamladi. Trenčiansky hrad tak opevnil, že 
ho v ňom ani uhorské kráľove vojská nemohli zložiť. 
Ani ho za jeho života nedobyli.  
Z tadiaľ Matúš vychodil na poľovačky. Tu sa vraj vše 
svojim spoločníkom tak k noci zatúlal, že ho dlho nájsť 
nemohli. Sám prišiel potom ráno na koni domov.  

Keď býval Matúš ešte veľmi mladý, vyšiel si na svojom 
koni kamsi pod kopce Vtáčnika, až ta kde stoja teraz 
lehotské a podhradské domy. Len hradu, no akiste ani 

dedín tam vtedy ešte nebolo, iba pár domov kde-tu 
stálo. Až sa trenčiansky pán lepšie poobzeral navôkol, 
zahľadel sa na pekný menší kopec, z vrchu ktorého 

mal výborný výhľad na široké okolie. A jednostaj mu 
oči tam odbiehali, tuná by sa veruže dobre vynímal 
nový hrad. A ako sa tak pozrel zavše v tú stranu, 
zazrel v diaľke i domec, priam na úpätí toho kopca. 
Práve sa klonilo k večeru, nuž mu prišlo na um, že 
odcválať domov je prineskoro a treba mu dakde pre-
nocovať. Tak zamieril k tomu domku a keď bol už pri 

ňom, zvolal zjasna na starenku, čo práve dvíhala nošu 
s drevom pred maličkou maštaľkou:  
- Dajbože dobrý večer, stará mati! A či ste sama do-
ma, alebo ešte býva dakto spolu s vami? Starenka sa 

ver’ zaraz obzrela a hneď i začudovala, aká to k nej 
návšteva zavítala, keď sa iba zriedka v tomto kraji 
objavil cudzí človek. No ona sa nepreľakla, len tichou, 

pokojnou rečou riekla:  
- Nie som sama, ctihodný pane... Moja vnučka býva so 
mnou. Chúďa, sirota je to... A slzy ju pritom zaliali. Ale 
hneď sa spamätala a dodala: - Oj, vskutku by som si 
bez nej ani nevedela rady. Vždy mi iba ona v dome 
pomôže. 

- A nemohli by ste ma tu prenocovať? Nevidí sa mi 
teraz proti noci ďalej ísť, povedal váhavo Matúš.  
- Keď ťa treba, synak, pritúliť, to ťa len pritúlime. 
Nepatrí sa pretĺkať nocou v cudzom kraji, povedala 
starenka a viedla ho do domku.  

V izbe vyšívalo dievča sediac na stolčeku. Matúš si v 
jednej chvíli myslel, že sa vari s ním nebude ani roz-

právať, no keď dievčina občas zdvihla hlavu, chtiac-
nechtiac sa na ňu zadíval. Čím dlhšie sa kradmo díval, 
tým viac mu nedalo zraky z nej odtrhnúť. Dievča bolo 
prenáramne krásne. Ani nevedel, čo by mal vyriecť 
najprv. Iba tak prosto vyrazil zo seba: 
- Nocľah som hľadal, a tak som zavítal ku vám, či by 
ste ma reku tejto nastávajúcej noci neprenocovali. 

Dievča nerieklo nič, zložilo plátno a odbehlo k starej 
materi. Netrvalo dlho a vrátili sa do izby obe. Najprv 
starenka s krčiažkom a chlebom v rukách a za ňou 
dievčina s bielym obrúskom. Hneď ho chytro prestreli 
a starenka začala rovno núkať hosťa:  
- Aspoň trochu mlieka a niečo chleba som priniesla... 

Zajedzže si, ktohovie, odkedy si vôbec nejedol. 
- Och stará mamka, nie som ešte tak vyhladovený. 
Prišiel som pýtať nocľah a nie zato, žeby ste ma hostili, 
- začal Matúš, ale skôr vari iba zo slušnosti, lebo aj bol 
hladný. A ako odhrýzal z chleba, nespustil devu z očí. 
Veru sa mu preukrutne videla.  

K 

Sivý Kameň 
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A kým sa na druhý deň mládenec vycválal na svoje 
necesty ďaleké, ešte vtisol starenke do ruky strieborný 
peniaz so slovami: 
- Či by ste ma, dobrá mamka, tak prenocovali, keby 
som hľa, ešte dakedy k vám zablúdil?  

- Pravda, prenocujeme, veru si rúči čeľadník... Tak len 
príď, keď sa ti u nás vidí.  
Tri desiatky krát, ak aj nie viac, prišiel Matúš Čák pod 
kopec zo sivých skál, kde bývala starenka so svojou 
milou vnučkou. Miruškina pôvabná krása – lebo tak sa 
dievčina volala - ho až tak náramne priťahovala, že 
často neodolal, i sadol na koňa a uháňal, kam ho ťaha-

la horúčosť v srdci. Veru i tie dve v domci ho vídávali 
rady, lebo to bol robotný človek. Tu studňu prečistil, 
tam nové žliabky pozhlobával. A len bez ustania na ten 

kopec so skaliskom za domom zraky upínal.  
Mocný hrad hore postavím, taký čo odolá každému 
vojsku, nech sa tu len na Uhroch kedy zjaví. A ty, 

Mirka, budeš mojou paňou na hrade i v celom kraji! 
Nadchádzajúcej jari sa naskutku začne stavať!  
Takto vravieval, i začali rýchlo zlatky pribúdať. Nie ale 
pre prepych, starenka s dievčaťom ďalej gazdovali nie 
v biede, no v skromnosti ako káže božia vôľa. Potajme 
sem vypravil časť svojich majetkov v striebre, zlate, 
aby bolo všetko narichtované na zdarné započatie 

stavby po zime.  
No dlho ta už nechodil.  
- Voliť uhorského kráľa treba, - dostal zvesti zanedlho, 
a že aj škriepky budú istotne pritom. 

- A azda nielen škriepky, ale ba aj boje o vládu a trón, 
- povzdychol si smútkom Matúš. 
A nakoniec i tak bolo. Keď sa na kráľovských dvoroch 

v Čechách ani Uhorsku nevyslovila dohoda, koho by tu 
mali najskôr poslúchať, začala sa vojna. A tak zaraz 
Matúš Čák či chcel, či nie, musel sa do týchto vecí 
zamiešať. No potom už len čím ďalej, tým viac chodil 
bojovať s vojskom kdekade a sotva sa mu podarilo 
uzrieť lesy bojnického panstva.  

Ba už poľovačky v horách prestali. Trvalo naskutku 
veľmi dlho, čo sa Matúš neprechodil po svojich pan-
stvách, aby sa aspoň prezvedel, ako ľudia robia na 
poli. Zrazu nebolo dňa, čo by do bitiek nebolo treba 
tiahnuť, oj nepokojné časy to bývali. 

Aj druhá zima sa tak chytro pominula, po nej tretia a 
celý dlhý rok, no veru ani po ňom sa trenčiansky pán v 

kraji neobjavil. A clivota, ktorá dievčinu stále častejšie 
obchádzala, sa rýchlo menila v hlboký zármutok. Ako-
by chmár málo nebolo, so štvrtými snehmi odobrala sa 
aj milovaná starenka.  
- Och dobrý bože, čože si len teraz sama počnem v 
pustom kraji? – zúfalo si dievča, keď samé zlé chýry 
prichodili. Matúš vraj padol do zajatia a môžbyť už ani 

len medzi živými nebude.  
Netrvalo dlho a z istých chýrov bola zvesť, a zo zvesti 
zanedlho krutá pravda, že sa už milý Matúš z bojov 
nevráti. Mirku ale ani táto tiaž nezlomila, veď už sa 
nesmierne vytrápila v obavách a neistote. 
– Dám ja vari ten hrdý hrad presne podľa Matúšových 

plánov vystavať, nech je takto na známosť naplnená 
jeho náklonnosť a láska k tomuto kraju. Ako sem len 
rád chodieval! Malý vŕšok, akoby z ničoho vymiesený 
na prostriedku údolia je naozaj sťaby stvorený pre 
nové hradisko hrubých múrov a štíhlych veží, ktoré sa 
stane spoľahlivým vartášom tu hneď nad domami 
okolo. Pôda je tu úrodná, vyživí isto celú a nie malú 

dedinu, preškoda jej bude takto ladom ležať. Obrovité 
sivé skaliny navôkol poskytnú dostatok kameňa na 
stavbu, i zlatiek na plácu bude nadostač.  
I zaraz sa ujalo dievča pozvať chýrnych majstrov 
zblízka i z ďalekých krajov - architekta, kresličov aj 

návrhárov, kamenárov, staviteľov, murárov, drevorub-
cov, šindliarov, tesárskych tovarišov, práca sa našla 
pre všetkých.  
Aj veru sa títo veľmi sprvoti divili tomu, i furt sa pýtali, 
čože sa taká skromná dievčina chytila do stavby hra-
du. No keď práca bola vždy dobre zjednaná i zlatky 
riadne platené, každý si to len tak vysvetlil, v spojitos-

ti s miestnou povrávačkou o drakovi a poklade, ktorý 
vraj mal strážiť. A že ho práve naša dievčina dákou 
ľsťou zmohla a za zlatky z dračieho pokladu teraz 

mocný hrad stavia. Len tých pár tunajších gazdov, čo 
ich raz sám Matúš zvykol navštevovať, tu chyrovalo o 
inej spojitosti.  

Nech je ako chce, múry hradu rástli ako z vody. A 
celkom pod nimi prirastal i jeden domec k druhému, 
až dva a pol tucta ich za jedinké leto pribudlo, až sa zo 
skromnej gazdovskej osady stávala poriadna rozložitá 
dedina. A tak sa pod sivými útesmi, poskytujúcimi 
výborný kameň na stavby, zjavili rodiny hradných 
majstrov a remeselníkov, bo si ten kraj tiež preveľmi 

zaľúbili. Po nich tu hneď otvorili svoje dielne kováči aj 
obuvníci, plátenníci, súkenníci i kolesári. I roľníci po 
prvýkrát poorali zem a keď pozbierali úrodu, hrad stál 
pyšný v svojej novote nad súdržnou dedinou, čo ju s 

hrdosťou Podhradím začali nazývať.  
- Náš hrad Sivým Kameňom nazveme, ako ináč sa dá? 
Veď za rána slnečného krásne striebristo žiari do sve-

ta, aby v podvečerných súmrakoch tak hrozivo stem-
nel nad krajinou a čierne matným opevnením odstra-
šoval výbojného nepriateľa. Takto sa tá dievčina stala 
paňou Matúšovho hradu, tak aj po mnoho liet richtár-
čila rozumne, štedro, hospodárne Podhradiu, až kým 
sa tam nepobrala, za svojou láskou.  

Nikdy sa neprestalo vravieť, že kus Matúšovho pokladu 
je ešte stále ukrývaný na hrade. Od tých čias už skú-
šal kdekto domnelé bohatstvo získať. Všetkým sa ale 
veľmi zle privodilo naveky...  
 
 
 

 mocného hradu už takmer nič nezostalo, 

nikdy sa ale žiadny poklad nenašiel. Nik 

ho už ani ne-

hľadá, ba aj stará 

povesť už takmer za-

budnutá. Len tá 

krásna dievčina v 

obecnom erbe Pod-

hradia ostala. 

 

 

Zdroj: 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid

=244f9c43-4124-42ba-8824-7fdf9e79065e 

  

Z 

Sivý Kameň dnes 
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Podľa vzoru starovekých siedmich divov sa po celom 
svete i na Slovensku – naposledy v našom Trenčian-
skom samosprávnom kraji – usporadúvajú zoznamy 
pozoruhodností. Ľudia sa snaţia vybrať niekoľko z 
najväčších prírodných, kultúrnych, historických a 
technických zaujímavostí svojho okolia s cieľom vy-
zdvihnúť jedinečné a pozoruhodné stavby, prírodné 
alebo ľudské výtvory, udalosti, monumenty alebo 
podujatia. 
V októbri 2009 sme spustili internetové hlasovanie o 
Sedem divov Cigľa. Prosíme návštevníkov stránok 
http://www.vrchvoda.sk/, obyvateľov obce, turistov  
 

 
 
a priaznivcov Cigľa, aby sa hlasovaním na internete 
vyjadrili, ktoré z pamiatok, objektov, prírodných 
úkazov a udalostí povaţujú za najviac typické alebo 
jedinečné pre Cigeľ, ktoré z divov by si zaslúţili veľ-
kú pozornosť a publicitu. Hlasovať bude moţ-
né pribliţne do konca decembra 2009. Kto nemá prí-
stup k internetu, môţe hlasovať tak, ţe lístok 
s uvedením jedného svojho „divu“ hodí do poštovej 
schránky domu č. 257 alebo 205.  Cieľom je spropa-
govať našu obec a blízke okolie, ukázať, ţe máme 
viacero pozoruhodností, pre ktoré sa oplatí našu obec 
navštíviť a vracať sa sem. 
 

 
Sedem divov Cigľa  

 

Kostol sv. Matúša, kríže a kaplnky  17 hlasov 

Pamätník obetiam SNP a partizánske bunkre  17 hlasov 

Pochod vďaky a izba tradícií  16 hlasov 

Stará lipa pri kostole  38 hlasov 

Lyžiarske stredisko Priedavky - Šabľová a vodná nádrž  23 hlasov 

Uhlie, andezit, chloropály  2 hlasy 

Futbalový turnaj SNP  4 hlasov 

Pramene a studničky  22 hlasov 

Pekáreň  12 hlasov 

Banské pamiatky - šachty, rúry, trhliny, zosuvy...  18 hlasov 

Kameňolomy Vtáčnik a Košariská  7 hlasov 

Hory a lesy - Biely kameň  55 hlasov 
 

 
  

Divy Cigľa 
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13. 12. 2009  

Kameňolom Košariská sa nachádza približne kilometer východ-
ným smerom od Cigľa na úpätí kopca Tlstý diel. V lete 2009 tu 
bola odlesnená plocha niekoľko hektárov lesa a začal sa ťažiť 
andezit. Potrebné povolenia získala spoločnosť Kruh, spol. 
s r. o, doteraz vyťažila cca 20 tisíc ton, preprava nákladnými 
autami (ešte stále) smeruje cez obec. Koncom roka 2009 Kruh 
plánuje zvýšiť ťažbu na 300 000 ton ročne. Kameňolom začína 
byť v obci vidno, počuť a cítiť. Na viacerých posled-
ných zastupiteľstvách sa rokovalo aj o tom. Obyvatelia podáva-
jú protestné stanoviská. Poslanci tiež nesúhlasia, aby sa ťažilo 
300 tisíc ton ročne.  

Z negatívnych vplyvov na ľudí a životné prostredie vyberám:  

 vznik hluku, prachu a odpadov z odstrelov, drvičiek, 
nakladania a prepravy 

 znečisťovanie ovzdušia výfukmi z dieselagregátov, 
strojov a nákladných áut  

 odlesnenie a nezvratné narušenie scenérie krajiny vy-
ťažením časti  kopca Tlstý diel 

 otrasy z odstrelov a ťažkej dopravy v poddolovanej 
oblasti a blízko obce  

 zvýšené riziko požiaru pri súčasnom nedostatku vody  

 obmedzenie a ohrozovanie turistov, ale aj zveriny, 
vtáctva  

 stresovanie obyvateľov rôznosťou názorov, aj vplyvmi 
lomu na zdravie a kvalitu života 

 zníženie trhovej hodnoty pozemkov, budov pre býva-
nie a rekreáciu.  

 Medzi pozitíva lomu sa zvyčajne uvádzajú:  

 dopyt po surovine a podpora miestneho podnikania 

 vznik a udržanie pracovných príležitostí  

 dostupnosť stavebného materiálu pre obec a obyvate-
ľov obce  

 financie za využívanie územia a ciest, za znečisťovanie 
ovzdušia, za vyťažený materiál a iné.  

Názory odborníkov, podnikateľov, úradov i samotných obyvate-
ľov dotknutého územia na znesiteľnosť dopadov kameňolomu, 
na vyváženosť negatív a pozitív, sú rôzne a často protichodné. 
Každý väčší (prekračujúci určený limit) zásah do životného pro-
stredia preto podlieha tzv. EIA – posudzovaniu vplyvov na-
vrhovaných činností na životné prostredie pred ich povole-
ním. Povinnosť vyjadrovať stanoviská má každý zúčastnený a 
dotknutý subjekt, okrem verejnosti. Preto sa môže stať, že pre 
tento nedostatočný prejav vôle verejnosti, pre slabú informova-
nosť, kvôli určitej autocenzúre (cenzúre) názorov obyvateľov, 
sa práve na záujem verejnosti pri rozhodovaní prihliadne naj-
menej. Nejde iba o porovnanie výhod a nevýhod navrhovanej 
činnosti, opísanie a vyhodnotenie jej možných vplyvov, ale 
športovo povedané, „hrá sa“ aj o určenie rozsahu činnosti, for-
muláciu a kontrolu dodržiavania opatrení na zmiernenie znečis-
ťovania alebo zabránenie poškodenia životného prostredia.  

V roku 2008, kedy úrady schválili žiadosť spoločnosti Kruh - 
ťažiť do 100 tisíc ton kameňa ročne v lome Košariská v Cigli, 

posudzovanie podľa EIA nebolo. Petícia bola bezvýsledná. Preto 
mohli občania, vrátane členov nášho občianskeho združenia 
uplatňovať svoje názory, nároky a pripomienky iba medializá-
ciou prípadu a písomnými sťažnosťami, žiadosťami a výzvami 
ministerstvám, úradom, obmudsmanovi, prezidentovi, poslan-
com parlamentu atď. Podľa dnešných vyjadrení p. Milana Slo-
viaka, konateľa spoločnosti Kruh, najmä kvôli týmto aktivitám 
obyvateľov obce, na odporúčanie obvodného úradu životného 
prostredia, zmenili dopravnú trasu (tak aby nákladné autá 
nešli cez dedinu), rozpracovali podklady na posudzovanie 
podľa EIA.  

V novembri 2009 obec Cigeľ na úradnej tabuli informovala ve-
rejnosť o doručení zámeru Lom Košariská Cigeľ. Obsahom bolo 
rozšírenie ťažby v lome na 300 tisíc ton ročne, doprava je 
riešená lesnými cestami z lomu Košariská okolo chatovej 
osady Kamenisté, cez urbárske lesy na okraj Prievidze pri 
bani. Zámer spracovala firma Enviconsult, je vypracovaný v 
jednom variante, odporúča sa v ňom aplikovať skrátené kona-
nie a ustúpiť od správy o hodnotení s argumentom, že ide o 
pokračovanie povolenej činnosti s vyriešenými stretmi záujmov 
a nepredpokladá sa že by boli počas povinného hodnotenia 
zistené nové skutočnosti.  

Niektorí obyvatelia – aj členovia nášho občianskeho združenia – 
využili právo v dvadsaťjedendňovej lehote podať písomnou for-
mou obci Cigeľ stanovisko k navrhovanej činnosti. Zdôraz-
ňujú podľa nich nedostatočné zhodnotenie a kompenzovanie 
negatív, ktoré by museli ako obyvatelia dotknutej obce znášať - 
predovšetkým hluk, prach, odstrely, narušenie krajiny, riziká... 
Nesúhlasia s intenzitou rôznych vplyvov, najmä s objemom 300 
tisíc ton ročne, čo by si vyžiadalo priemerne denne 150 jázd 
nákladnými autami v našom katastri. Druhého decembra 2009 
na neverejnom zasadnutí svojim uznesením č. 20/2009 obecné 
zastupiteľstvo v Cigli berie na vedomie zámer, podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie lom 
Košariská.  

Vo štvrtok 10.decembra 2009 dopoludnia sa v kancelárii staros-
tu obce Cigeľ, Štefana Mjartana koná stretnutie predkladate-
ľov zámeru rozšírenia lomu (Milan Sloviak – Kruh a Ivan 
Pirman – Enviconsult) s obyvateľmi obce – väčšina poslan-
cov obecného zastupiteľstva a dvaja autori písomných stano-
vísk k zámeru lomu - Ľubica Krausková, Ivan Kadlečík. Neskôr 
prišiel aj vedúci prevádzky, lomu. Obidve strany sa vzájomne 
informovali o svojich pohľadoch na danú problematiku, motí-
voch a podrobnostiach vlastných stanovísk, v pokojnej atmosfé-
re. P. Sloviak sa upokojujúco vyslovil, že ťažba 300 tisíc ton 
ročne ani nie je technicky možná, že nebude, prejavil ochotu 
podporovať obec materiálom i finančne, obyvateľom obce dá 
kameň pre vlastnú potrebu zadarmo, podporí aj Vrchvodu, vy-
budujú si sídlo v Cigli, chce dobre vychádzať s občanmi, chce 
aby sa mu podnikanie darilo. P. Pirman hovoril, že je mimoriad-
ne spokojný s vypracovaným zámerom, najmä kvôli riešeniu 
dopravnej trasy, považuje predchádzajúce protesty proti dopra-
ve obcou za oprávnené, obhajoval skrátený postup EIA, neveľ-
mi pripúšťal námietky z písomných stanovísk obyvateľov. P. 
Krausková prezentovala svoje výhrady k rozšíreniu ťažby, p. 
Kadlečík priblížil niektoré body zo svojho písomného stanoviska, 
ktoré bolo doručené aj na ministerstvo, obvodný a krajský úrad 
životného prostredia, zaujímal sa o termín verejného preroko-
vania zámeru (vraj v januári alebo v apríli). Poslanci zastupiteľ-
stva si pozorne vypočuli všetky názory, informácie a pohľady na 
dopad činnosti na ľudí. P. starosta informoval o pozvánke na 
ministerstvo životného prostredia 21. decembra 2009, kedy sa 
rozhodne o rozsahu hodnotenia a ďalšom postupe hodnotenia 
EIA.  

Večer 10. decembra 2009 na riadnom zasadnutí obecného za-
stupiteľstva zástupca starostu p. Černák informoval o stanovi-
sku zastupiteľstva k zámeru – jednoznačne a jednohlasne proti 
ťažbe nad sto tisíc ton ročne.  

    

Lom Košariská 
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Vianočné sviatky a 

príprava na ne majú 

svoj hlbší zmysel v 

príprave našich sŕdc 

na Božiu milosť vo 

sviatostiach. Advent 

kresťanom pripomína, 

že Kristus príde. A ži-

vot veriacich je ne-

ustálym a bdelým 

očakávaním tohto prí-

chodu. Nejde iba o to, aby si pripomenuli 

historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 

rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa po-

trebnejšie je pochopiť, že celý život musí 

byť adventom, bdelým očakávaním nového 

konečného prí 

chodu Krista.

 

Horeli štyri sviečky na adventnom venci, 

tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali 

hovoriť.  
Prvá sviečka vzdychla a povedala: 

,,Volám sa Mier. 
Moje svetlo síce svieti,  

ale ľudia žiaden mier nedodržujú.“ 

Jej svetielko bolo čím ďalej tým menšie, až 
úplne zhaslo...  

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka 
povedala: 

,,Volám sa Viera,  

som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič 
o Bohu vedieť,  

nemá teda cenu, aby som svietila.“ 
Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka 

zhasla...  

Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia 
sviečka: 

,,Volám sa Láska. 
Už nemám silu, aby som horela. 

Ľudia ma odstavili na stranu. 

Vidia len samých seba a žiadnych iných,  
ktorých by mali mať radi.“ 

A zhaslo i toto svetlo...  
V tom vošlo do miestnosti dieťa. 

Pozrelo sa na sviečky a povedalo: 

,,Vy musíte predsa svietiť a nie byť zhasnu-
té!“ 

A skoro začalo plakať...  
V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka:, 

,Neboj sa!  
Pokiaľ svietim ja, môžeme i ostatné sviečky 

znovu zapáliť.  

Volám sa Nádej!“  
Zapálilo dieťa od tejto sviečky zápalku a  

rozsvietilo znovu ostatné sviečky.  
Plameň nádeje by nikdy nemal  

v Tvojom živote zhasnúť......a každý z nás  

by mal mať plamene: 
MIERU, 

VIERY, 
LÁSKY  

a NÁDEJE 

neustále dodržovať. 

  

Vrchvoda 

Vianoce, Vianoce prichádzajú ... 

 

Tichá noc 

 

Tichá noc, svätá noc! 

Všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pár, 

stráži Dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní, 

nebesky ticho spí, sní. 

 

Tichá noc, svätá noc! 

Anjeli zleteli, 

najprv pastierom podali zvesť, 

ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 

Kristus, Spasiteľ je tu, 

Tešiteľ sveta je tu! 

 

Tichá noc, svätá noc! 

Nežná tvár, lásky žiar 

božsky rozsieva v jasličkách tam: 

bije záchranná hodina nám 

v Tvojom zrodení, Boh Syn, 

Ježiško, Láska, Boh Syn! 
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Recepty na mňam, mňam dobroty 

 

Točený slivkový perník 

 
Cesto: 

 600 g hladkej múky 

 5 vajec 

 100 g tuku 

 250 g práškového cukru 

 4 lyţice medu 

 1 lyţica sódy bikarbóny 

 1 lyţica mletých klinčekov 
 
Plnka: 

 500 g slivkového lekváru 

 200 g hrozienok 

 250 g orechov 
 
Postup: 
Múku, vajcia, tuk a ostatné prísady 
spracujeme na hladké cesto. Roz-
delíme ho na 3 časti a dáme na 2 – 
3 hodiny do chladu. Kaţdú časť 
rozvaľkáme, natrieme lekvárom, 
rovnomerne posypeme hrozienka-
mi, nadrobno posekanými orechmi 
a stočíme. Uloţíme na vymastený 
plech. Boky natrieme olejom, od-
delíme pásikmi alobalu, aby sa ne-
zlepili. Povrch potrieme rozšľaha-
ným vajíčkom. Pečieme pomaly asi 

45 minút. 

 

Pizza rožky (známe  ako Libuškine) 

 
Cesto:  

 1 kg hladkej múky 

 2 hrsdte polohrubej múky 

 1 lyţica soli 

 ¾ l mlieka 

 1 dl oleja 

 1 ¾ kocky droţdia 
 
Plnka: 

 250 g tuku 

 10 strúčkov cesnaku 

 1 lyţica soli 

 50 dkg salámy 

 Kečup, tvrdý syr, kukurica 
 
Postup: 
Zamiesime cesto, necháme vykysnúť. Na do-
ske ho vyvaľkáme na hrúbku asi 0,5 cm. Naň 
nastrúhame na strúhadle tuk, cesnak, posy-
peme soľou. Stočíme do rolády, ktorú rozde-
líme na 8 častí. Kaţdú časť rozvaľkáme, po-
trieme kečupom, do stredu naukladáme sa-
lámu, syr, kukuricu. Znovu stočíme do rolá-
dy, trochu po nej prejdeme valčekom, aby 
ostala plochá. Potrieme vajíčkom, posypeme 
rascou, sezamom a pokrájame na trojuholní-

ky. Pečieme na vymastenom plechu. 
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Odchody autobusov zo zastávky Cigeľ, kult. dom  

 

Odchody autobusov zo zastávky Cigeľ, dolný 
koniec 

 
Odchody autobusov z Prievidze, autobus. stanica do Cigľa 

 
 

Cestovný poriadok platí od 13. decembra 2009              www.sadpd.sk  

http://www.sadpd.sk/

