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August  2011  

Ročník  3,  Čís lo  1  

Vrchvoda 

ČLÁNOK 3 STANOV OZ 

CIELE ČINNOSTI OBČIANSKEHO 

ZDRUŢENIA 

 rozvoj občianskeho ţivota, 

spolkovej činnosti  

 podpora ekologického mysle-

nia a správania sa a envi-

ronmentálnej výchovy, 

ochrana ţivotného prostredia 

 rozvoj miestnej demokracie: 

o zapájanie obyvateľov 

do občianskeho ţivota, 

účasť na rozhodovaní  

o zvyšovanie informova-

nosti a vzájomnej ko-
munikácie v komunite  

o zvyšovanie právneho 

vedomia občanov 

 

Občianske združenie Vrchvoda 
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 rozvoj vzdelávacích, kul-

túrnych, športových aktivít  

 rozvoj turizmu, cestovného 

ruchu 

 ochrana národopisu, histo-

rických a duchovných 

hodnôt a kultúrnych pa-

miatok 

 skrášľovanie a zviditeľňo-

vanie obce, jej propagácia 

 práca s deťmi a mládeţou 

 publikačná a edičná čin-

nosť. 

 

 

Občasník  

Občianskeho združenia  

Vrchvoda Cigeľ  

Nadchádzajúce 
udalosti 

 Volejbalový turnaj 

 Hody 

 Pamiatka zosnulých 

  Filmový klub - Sorel-

lina 

 Fotografická súťaţ 

 Zdobenie medovníkov 

 Vianoce 

 

 

Rada OZ Vrchvoda 

Predseda Ján Krausko, Podpredsedníčka: Eva Kadlečíková, 

Tajomníčka: Dagmar Sharifiová 

Hospodárka: Ľubica Krausková 

Administrátor webu: Ivan Kadlečík 

Poslanie: všeobecný trvalo udrţateľný rozvoj obce, zvyšova-

nie kvality ţivota občanov, spolupráca na rôznych úrov-

niach. 
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Správa o činnosti OZ v období 

IX/2010 - VIII/2011 
 
 

Občianske zdruţenie Vrchvoda funguje od roku 2008. Počet 

členov je ustálený na cca 50. Z dôvodu lepšej akcieschopnosti 

sme na minulom VZ rozhodli o výške členského príspevku na 

symbolické 1 € a ukončení členstva pasívnych členov OZ. 

 

Trvalé úlohy boli priebeţne plnené. Z nich treba vyzdvihnúť 

najmä fungovanie našej webovej stránky, ktorá promptne pri-

náša aktuálne informácie o dianí nielen v našom OZ, monitoru-

je dianie v obci Cigeľ, prináša zaujímavé články o histórii, tradí-

ciách nášho regiónu. V tomto smere oceňujeme prácu najmä 

nášho administrátora webu Ivana Kadlečíka. 

 

Z akcií, ktoré sme spoluorganizovali s ďalšími organizáciami 

pôsobiacimi v Cigli spomeňme: 

 Tvorivú dielňu ADVENTNÉ VENCE -  v spolupráci s 

Úniou ţien Slovenska 

 FAŠIANGY – spolupráca s Úniou ţien Slovenska 

 Solárne dni v Cigli – spolupráca s obcou Cigeľ 

 STROMČEKY – sadenie stromčekov pri vodnej nádrži 

v Cigli – spolupráca s Urbárskym spolkom v Cigli 

 I. ročník Cigeľskej kosy – spolupráca s obcou Cigeľ 

a Slovenským koseckým spolkom. 

 

Kaţdoročne sa zúčastňujeme Pochodu vďaky SNP a volejbalového 

turnaja „O Pohár starostu obce Cigeľ“. V roku 2010 sme na tur-

naji obsadili historické skvelé druhé miesto a získali pohár, ktorý 

sme umiestnili do pizzérie ŠENK v Cigli. 

Pokúsili sme sa o získanie finančných prostriedkov pre projekt 

„Malá zelená oáza pre hornú Nitru“ z nadácie Slovnaft. Realizo-

vaním projektu sme chceli skrášliť okolie vodnej nádrţe pod vle-

kom osadením rôznych drevín, lavičiek, stojana na bicykle atď. 

Projekt postúpil do uţšieho výberu, ale pre veľký počet ţiadate-

ľov, ţiaľ, neuspel. Dúfajme, ţe dobré nápady a práca, ktorú sme 

venovali tomuto dielu nevyjde nazmar a zúročíme ju 

v nasledujúcich rokoch. 

Ďakujeme všetkým členom aj sympatizantom za aktívnu účasť! 
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Plán práce na obdobie 2011/2012 
 

 
Trvalé úlohy:  

 aktualizovanie webovej stránky 
www.vrchvoda.sk  

 monitorovanie stavu a aktivity v prospech lep-
šieho ţivotného prostredia v obci  

 monitorovanie postupu zainteresovaných strán 
na kameňolome Košariská  

 monitorovanie postupu zainteresovaných strán 
na kameňolome Vtáčnik  

 monitorovanie dodrţiavania podmienok, ktoré 
sú uvedené v predloţených zámeroch firiem 
prevádzkujúcich okolité dva lomy  

 aktívna účasť na spoločenskom dianí v našej 
obci  

 monitorovanie moţností na získanie finanč-

ných prostriedkov na zlepšenie ŢP v obci z 
fondov a nadácií  

 

September  
 

k susedom“ – návšteva susednej obce Lehota pod 
Vtáčnikom po novej ceste 

 

Október  
-fotografická súťaţ (amatérskej fotografie z našej obce 

cieľom ktorej je zachytiť prednosti i nedostatky ob-
ce, jej kultúrno–spoločenský ţivot, sociálnu sféru 
a architektúru – (Vyhodnotenie v decembri)   

 
 

November  

 filmový klub  

 Tvorivá dielňa – výroba a zdobenie medovníkov lek-

tor – p. Renáta Úradníčková  
 
 

December 
 - Vyhodnotenie fotografickej súťaţe (amatérskej foto-

grafie z našej obce cieľom ktorej je zachytiť pred-
nosti i nedostatky obce, jej kultúrno – spoločenský 
ţivot, sociálnu sféru a architektúru)  

-Výber obrázkov pre vytvorenie kalendára, pexesa ale-
bo iného propagačného materiálu o obci 

 

Január  

- Cigeľský kroj: Zozbieranie dostupných informácií 

o krojoch a odievaní v našej obci v minulosti, vytvo-
renie popisu a imitácie typického kroja  

 Cigli  

 

 

 
Február  

vo forme 2% dane z príjmu fyz . a práv. osôb  

pre 
opätovné zazelenenie povytínaných plôch  

Domáci lekár a liečivé bylinky v našom chotári – be-
seda v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom 
v Prievidzi ( alebo s tetou Agátou).  

 

Marec  
školenie pre občanov obce ako pouţívať internet, 
získať rôzne informácie na nete  

 
 

Apríl  
- vypraco-

vanie a podanie projektu  

– zistenie zloţenia vody v novom jazere.  
    Vyhlásenie súťaţe :“ Meno pre vodnú nádrţ “ 
 

Máj  
rastu stromče-

kov, osadenie lavičiek v okolí novej vodnej nádrţe 
a jej ,,Krst“ 

v obci  
 

Jún  

štátnej správy na činnosť okolitých lomov a finan-
covanie prejazdu ich áut cez obec.  

 

Júl  

 Monitorovanie dodrţiavania pracovnej doby a počtu 

áut, ktoré prechádzajú cez obec.   

 Cigeľská kosa – pomoc OÚ pri organizačnom zabez-

pečení podujatia 
– Sivý kameň   

 
 

August  
 

 

a distribúcia občasníka Vrchvoda 
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Príleţitost-

ne zaznamenávam

e z nášho bliţšieho 

či širšieho oko-

lia pozdrav, pod-

net, reakciu na 

našu výzvu alebo 

aj pochvalu, poďa-

kovanie za našu 

činnosť. Pozitívna 

alebo aj negatív-

na spätná väzba je 

pre nás veľmi cen-

ná, vyuţívame ju 

pri úvahách o nových aktivitách a ďalšom smerovaní 

nášho občianskeho zdruţenia a radi sa podelíme aj s 

čitateľmi našich stránok o vybrané názory podpísa-

ných osôb z redakčnej alebo súkromnej pošty. Pre 

zachovanie diskrétnosti uvádzame pred citátom iba 

skratku krstného mena pisateľa. Všetkým veľmi pek-

ne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu poštu: 

"Chcem vam podakovat za promtny clanok na webe 

posielam par foto ktorre mozete na stranke pouzit." 

autor Slovenské rekordy   

pán I: " Nenarodil som sa v Cigli, ani som tu trvalo ne-

býval, ale z Cigla pochádzajú moji rodičia Jozef Svitok 

Mjartaneje a Jozefina Krausková od Kaštieľov. A moji 

rodičia často spomínali na pána učiteľa Plichtu, ktorý 

sa nezmazateľne zapísal do ţivota obce. Myslím si, ţe 

by bolo dobré čím skôr spísať spomienky na učiteľa 

Plichtu (ak sa uţ na tom nepracuje). lebo pamätníci 

vymierajú. Pripájam zopár fotiek."  

pán V.: "Azbest rakovinovo tvorna látka zapríčiňujúca 

po vdýchnutí rakovinu pľúc.Likvidácia vhadzovaním 

do pripraveného auta neprípustná.Pohyb iných osôb 

neprípustný.Zriadenie nezákonnéj skládky nebezpeč-

ného odpadu neprípustné.Likvidácia podlieha prísnym 

bezpečnostným opatreniam na ochranu zdravia a ţivo-

ta.Prach andezitový sa v pľúcach správa podobne ako 

azbest.ˇURAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR.Má 

naša obec potrebu ohrozovať zdravie svojich občanov? 

Akú cenu sme ochotný poloţiť za zisky niekoho druhé-

ho? Koľko pracovných miest našim občanom dali naše 

chrasty v horách? KOĽKÝ OBČANIA NAŠEJ OBCE 

ZOMRELI NA RAKOVINU PĽÚC ? Aj môj otec.Nie je čas 

ozdraviť naše prostredie????? Aj naše deti tu ţijú."  

pán V.: " Dovoľujem si navrhnuť aby sa občanom po-

skytla moţnosť a svojimi iniciatívnymi návrhmi by po-

mohli obecnému zastupiteľstvu vypracovať plán, ako 

by sme pouţili nemalé finančné prostriedky, ktoré sme 

získali či získame ušetrením na elektrickom prúde s 

pomocou nášho nového výhodného slnečného osvetle-

nia za čo sú občania Cigľa patrične vďační. Občania 

tak môţu svojimi návrhmi napomôcť pánovi starostovi 

a poukázať kde ich najviac topánka tlačí. Zahrnúť sa 

môţu aj finančné prostriedky za prechod ťaţkých vozi-

diel z lomu Lehota. Nakoľko stále jazdia cez našu 

obec." 

pani E.: "mám tri vnučky a veľmi som im dnes chcela 

pripraviť pekného a radostného Mikuláša tak, ako si to 

pamätám ja z detstva. Internet vie veľa, nuţ som si 

chcela osvieţiť pamäť. No a najkrajšieho Mikuláša som 

po chvíli hľadania dostala ja v podobe Vašej stránky. 

Cez slzy som čítala zvyky z kroniky, pozerala fotografie 

a spomínala na detstvo. Aj keď som mimo môjho dra-

hého Cígľa uţ štyridsať rokov, navţdy zostane tým naj-

krajším a mne najmilším kúskom zeme. Drţím Vám 

palce a ďakujem! " 

pani M.: "Dobrý deň, zaujala ma vaša beseda o eure. 

Pracujem v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi 

na úseku vzdelávania (aj) seniorov, a rada by som pre 

nich usporiadala podobnú besedu akú ste mali v Cígli. 

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu so mnou v tejto 

alebo inej oblasti ma naváhajte kontaktovať"  

pán J.: "veľmi ma potešilo, keď som objavil Vašu 

stránku, je veľmi zaujímavá, výborné články, kvalitné 

fotografie, často aktualizovaná (na rozdiel od oficiálnej 

stránky Cigla ...). Cigeľ je moja srdcová záleţitosť, v 

60.-70. rokoch sme chodili s rodičmi kaţdé letné 

prázdniny navštevovať starých rodičov, nádherné spo-

mienky na krásnu prírodu, kravičky, ovečky na pa-

sienkoch, vôňa sena na povale..." 

pani S.: Často navštevujem Vašu adresu a tak mi do-

voľte zaţelať Vám do roku 2010 veľa elánu vo Vašej 

práci. Vaše stránky sú maximálne aktuálne časovo a 

informačne. Teším sa na stretnutie s rodákmi 

23.januára a s radosťou si prejdem aj trasu tak vyda-

reného podujatia, ktoré sa v obci organizuje z môjho 

pohľadu odjakţiva. Vaše zdruţenie VRCH VODA sa 

však jednostranne zameriava na problematiku ťaţby 

kameňa a s tým súvisiace problémy. Neradi a vôbec uţ 

sa nevenujete aj inému, čo maximálne a na roky do-

predu ničí územie Cígľa. Pozorne si prejdite vyklčované 

hory - bez toho aby som našla čo i len jednu stromče-

kovú škôlku či novovysadený les nájdem vyťaţené časti 

hory, a to veľmi bez rozumu, bez toho, aby sa odstráni-

li pne, haluzina a vysadili sa mladé sromčeky. A čo 

nočné pytliacke poľovačky-veľmi náhodne som bola 

svedkom jednej takej, keď v noci pripomínala ciglian-

ska hora diaľnicu pre tereňáky s lovcami na korbe. 

Napísali nám 
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Páči sa mi 7 divov Cígľa a navrhujem ešte jednu poloţ-

ku - súčasný starosta obce. Veď kde inde na našom 

maličkom Slovensku sa v čase krízy stavajú v tak 

úţasnom prostredí nájomné byty? Keď si pozriem su-

mu preinvestovaných peňazí len za posledný rok, tak 

padnem na zadok, ako to dokázal. Aj v našom meste 

sa stavajú byty, ale súkromné, a rodiny, mladí ľudia 

keď chcú byt, nie je problém, ale musia si ho kúpiť, čo 

znamená dať dohromady minimálne 2 mil.SK. Beţne 

sa stavajú v hojnej miere krčmy, a v Cígli sa zrekon-

štruovala tribúna na futbalovom ihrisku, máte ihrisko 

z umelým trávnikom, buduje sa detské ihrisko. Opra-

vená škola, osvetlenie cintorína urobené zaujímavo 

štýlovo sú pre Vás asi zamozrejmosťou. Otvorte preto 

svoje oči dokorán a uvedomte si, ţe Cígeľ sa nekončí za 

Vašim plotom, spolupracujte, hľadajte spoločnú reč, 

argumentujte a verím, ţe nájdete riešenia, nedeľte sa 

na tých, ktorí sú s nami a tí, ktorí su proti nám. Na to 

je tá Vaša a moja dedina príliš malá. Skúste aj Vy uro-

biť niečo, čo ľudí spojí /rada a často spomínam na 

stretunutie rodákov pri príleţitosti 645.výročia vzniku 

obce/, chce to síce veľa času, energie a aj peňazí, ale 

dá sa. Ešte raz šťastný Nový rok a dovidenia 23.1. v 

Cigli, priatelia!"  

pani E.: "ciele a napad Vasho projektu spadaju do kri-

terii grantoveho programu a jednoznacne ide o typ pro-

jektu, ktore byvaju v programe Sanca pre vas region 

podporene. Po precitani vasho projektu myslim, ze ste 

velmi dobre zvladli popois vychodiskovej situacie, rov-

nako popis cielov projektu."  

pani J: "Dobrý deň, chcela by som sa informovať akým 

spôsobom sa dá poslať ţiadosť o byt, kedy asi pribliţne 

bude dostavaná bytovka, aké sú podmienky získania 

bytu. Mala by som oň záujem nakoľko s manţelom 

čakáme bábätko a chceli by sme sa osamostatniť" 

pán P: "Dobry den, jelikoz jsem ve Vasi krasne obci 

nekolikrat byl,moc se mi tam libilo,hlavne krasna pri-

roda a semtam se na vase stranky podivam chtel jsem 

se informovat jak probihaji jednani o schvalovani tezby 

v kamenolomu.Zda-li byla firme KRUH S.R.O. povolena 

tezba a pokud ano tak jaky rocni limit jim byl zastupi-

telstvem schvalen. Dekuji za informaci." 

pán L: "som Vaším obdivovateľom a skladám ,,klobúk,, 

pred tým čo robíte pre túto obec. Dnes je málo ľudí, 

ktorí by bez honoráru čo by len prstom pohlo... a to 

keď som z rodnej obce odchádzal, bolo takmer samo-

zrejmosťou, ţe sme ţili ako rovný s rovným, viac sme 

sa schádzali a komunikovali... Ľudia sa však aj vďaka 

Vám môţu prebudiť, nájsť v sebe to čo začalo akosi 

krpatieť, mali by nájsť zmysel svojho ţivota... A bez 

toho aby sa nezaujímali o okolie kde ţijú a s kým ţijú, 

to naozaj nejde... Teším sa z toho, ţe po návrate do 

rodnej obce Cigeľ je tu niečo a niekto, kto vie čo chce, 

a vie akým smerom ísť... Ďakujem Vám a teším sa, ţe 

znova prebudíme to dobré, skromné a pohostinné sr-

diečko ľudí v tejto obci..."  

pán J.: "V audioarchíve Slovenského rozhlasu je moţ-

nosť vypočuť si reláciu Rádia Regina Zvony nad kraji-

nou, ktorá bola venovaná našej dedine zo dňa 

27.6.2010. Moţno by ste mohli zverejniť link" 

pani J.: "Dobrý deň, ohľadne prejazdu nákl. áut cez 

našu obec, mylím si ţe taáto situácia začína byť neú-

nosná."  

pani J.: "...obec pošle projekt na Program obnovy dedi-

ny - studne, radi by sme sa zapojili tieţ do projektu 

Zelené oázy. Ako ţiadateľ by mohla byť Vrchvoda, no 

môţete rátať aj s aktívnou účasťou obce. Vaše návrhy 

sú dobré, len treba vybrať ten najlepší a rozpracovať 

ho..."  

pán R.: "dovolte mi podakovat sa Vam, aktivnym cle-

nom OZ Vrchvoda, za cinnost, ktoru vykonavate pre 

nas, spoluobyvatelov, ktorí sa v sucasnosti nezdrziava-

ju v Cigli. Velmi si vazim vznik webovej stranky vrch-

voda.sk , ktora nas v zahranici udrziava informova-

nych o diani a problemoch v Cigli." 

pán L.: "Naozaj naše okolie je krásne a verím ţe ten 

neduh, ktorý sa okolo našej obce teraz točí, sa podarí 

dať na správnu mieru... Sme v regióne, ktorý má 

mnoţstvo moţností, atrakcií a pod. a prečo ho neurobiť 

ešte atraktívnejším. Niekedy naozaj stačí málo - dobrá 

myšlienka, chuť a odhodlanie ísť za svojím cieľom. Dr-

ţím palce všetkým takýmto aktivitám a podporím ich 

vţdy nie len formálne ale, aj osobne svojou účasťou. Je 

čas naozaj strhnúť ľudí na svoju stranu, nie politickú, 

ale ľudskú..." 
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Tipy na prechádzky v okolí Cigľa 

 
 
 

Naša obec a jej okolie, ktoré sa nachádza na úpätí pohoria Vtáčnik, ponúka mnohé 

moţnosti trávenia voľného času. Vyberáme pár atraktívnych miest, kde môţete preţiť 
príjemné chvíle s vašimi blízkymi. 
 
 
1 Vodný svet  

- Športovo-rekreačný areál nachádzajúci sa medzi obcami Cigeľ a Sebedraţie ponúka 
mnoţstvo aktivít, napr. lov rýb a golf. Zároveň je to miesto oddychu v peknom prostre-
dí rybníkov, kde sa môţete občerstviť a ochutnať jedlá z rýb. 

 
2 Jančekova skala 

- Prírodný útvar, ktorý sa týči medzi Cigľom a Lehotou pod Vtáčnikom. Zo skaly je 

pekný výhľad na Hornú Nitru. Táto nenáročná trasa v blízkosti lyţiarskeho vleku je 
vhodná na nedeľnú rodinnú prechádzku. 

 
3 Rekreačné stredisko Púšť  

- Panoramatická cesta povedľa Bane Cigeľ nás dovedie k RS Púšť, kde sa nachádzajú 

športové zariadenia a reštaurácia v prostredí ihličnatých lesov. Táto trasa je značená 
aj ako cyklistický chodník. 
 
4 Uhlištia  

- Chatová oblasť popri lesnej ceste do Handlovej, ktorá vedie cez Kriţkovské lúky. 

 
5 Biely Kameň  

- Vrch, ktorý leţí nad Handlovou je turistom známy najmä vďaka Pochodu vďaky SNP, 

ktorý sa koná kaţdoročne v zimnom období. Ponúka výhľad na Handlovskú kotlinu 
a za priaznivej viditeľnosti vidieť aj najväčšie pohorie Slovenska - Tatry. 
 
 

Tipy na prechádzky v okolí Cigľa 
 

Vrchvoda Strana 6 z 12 



 
 

7 
 

 
6 Lyžiarsky vlek a vodná nádrž  

- Športová atrakcia obce je vyhľadávaná v širokom okolí ako jedna z mála umelo za-
sneţovaných zjazdoviek na Hornej Nitre. Vodná nádrţ vybudovaná na zasneţovanie 
vleku má viacero vyuţití a v blízkosti nádrţe sa nachádza ohnisko s posedením. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

7 Sivý Kameň - Podhradie  

- Cesta do Podhradia vedie cez hraničné lúky okolitých chotárov. Dominantou obce je 
zrúcanina stredovekého hradu s bohatou minulosťou. Pod hradom sa nachádza po-

hostinstvo s detským ihriskom. 
 
8 Lehota pod Vtáčnikom 

- Susedná obec v tesnej blízkosti pohoria Vtáčnik. Obec ponúka moţnosti pre kultúr-
ne, ale aj športové vyţitie – krytá plaváreň, lyţiarsky vlek a amfiteáter na Sekaninách, 

ktorý je dejiskom rôznych koncertov, festivalov a iných kultúrnych podujatí. 
 
9 Kaskády pri rúre 

- Zaujímavosťou chotára je potok tečúci v rúre, ktorý vyúsťuje neďaleko obce do kory-
ta, na ktorom sú umelo vytvorené kaskády dôleţité pre ţivot pstruhov. Túto oblasť ne-

navštevujú len rybári, ale aj skupiny ľudí túţiacich po oddychu a opekačke v prírode. 
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Zdá sa, ţe naša obec je rajom ťaţobného priemyslu. V po-

sledných rokoch začalo podnikateľov lákať najmä loţiská 

andezitu v pohorí Vtáčnik  a tak začali rúbať, sekať, bú-

chať  - dosť bezhlavo a kade-tade. Pri pohľade na doráňané 

pohorie človeku srdce puká. Nás , ktorí ţijeme 

v podhorských dedinách Vtáčnika otravujú prachom, hlu-

kom, nákladnými autami,   zničenými prírodnými scené-

riami. Dosť sme bojovali proti otvoreniu lomu Košariská, 

no ťaţobná loby je zatiaľ v presile. Aj keď momentálne je 

v lome Košariská ticho (ostal riadne zdevastovaný les) je 

len otázkou času dokedy a ţe je len ticho pred búrkou. Dá 

sa predpokladať, ţe ťaţobných dravcov  (doterajší, ktorý 

kdesi záhadne zo štátu zmizol) sa nad Košariskami zlietava 

dosť. Ale v našom raji nemáme len Košariská. 

 V roku  2008 bola asi 1 km juhovýchodne nad našou ob-

cou povolená činnosť Kameňolom Vtáčnik – rozšírenie 

ťažby a výstavba technologickej linky na úpravu ande-

zitu. Existujúcu ťaţbu pyroxenického andezitu rozšírili na 

rozsah do 200 000 t za rok, vybudovali areál s kompletnou 

technológiou na spracovanie vyťaţenej suroviny a vybudo-

vali prístupovú  komunikáciu do lomu. Verejnosť sa vtedy 

nevyjadrila, úrad ţivotného prostredia rozhodol, ţe navrho-

vaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Čo robiť so znečisťovaním ovzdušia, ťaţkou dopravou a 

hlučnosťou prevádzky z neďalekého lomu Vtáčnik a ich 

technologickej linky na spracovanie andezitu?  Navrhujeme 

najmä: 

- zakázať vyuţívanie miestnej komunikácie nákladný-

mi autami do a z lomu Vtáčnik, prejazd povoľovať iba 

pre fyzické a právnické osoby sídliace v obci Cigeľ,  

- prostriedky získané za prejazd nákladných áut úče-

lovo viazať na výsadbu a údrţbu verejnej zelene, čis-

tenie a skrášľovanie spoločných priestranstiev v ma-

jetku obce 

- poţiadať Urbárske pozemkové spoločenstvo v Malej 

Lehote o spoluprácu pri plánovaní a výsadbe zazele-

ňovacieho valu - vybudovať protihlukové bariéry a 

zazeleňovacie valy v katastrálnom území obce Cigeľ 

- spolupracovať s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva pri určení miest merania v obytnej zó-

ne obce 

- poţiadať od spoločnosti KSR – Kameňolomy SR, s.r.o 

o všetky výsledky meraní hluku a prachu a aktívne 

sa podieľať na pravidelnom meraní a vyhodnocovaní 

vplyvov ťaţby a technologickej linky na ţivotné pro-

stredie  

- vykonať prieskum dodrţiavania schválených pod-

mienok prevádzky lomu a linky, vrátane funkčnosti 

odprašovania a skrápania - monitorovať a reagovať 

na čas výkonu hlučných činností v lome 

- sledovať a vyhodnotiť celkovej záťaţe obce prachom, 

hlukom, dopravou atď.. a poţadovať vysvetlenia, aj 

od iných spoločností v záujme všestranného rozvoja 

územia a kvality ţivota obyvateľov obce.  

Obzvlášť závaţná je všeobecne známa škodlivosť andezi-

tového prachu pre dýchacie orgány človeka. Takţe mno-

hým občanom nie je ľahostajný pohľad na kúdoly prachu 

valiace sa z lomu Vtáčnik. Okrem toho mnohých občanov 

našej obce celkom slušne vie potrápiť hluk z drvičky, 

mnohokrát sa prechádzka do prírody kvôli hluku stáva 

utrpením. Stalo sa (a nie raz), ţe drvička si veselo drvila 

aj o pol jednej v noci. Je dôleţité, aby si občania všímali 

úroveň prachu či hlučnosť a ozvali sa. Pretoţe keď si ne-

budeme chrániť my sami našu prírodu a prostredie, 

v ktorom ţijeme, iní nám ju chrániť nebudú. Náš člen 

a poslanec obce Ivan Kadlečík oslovil v tomto duchu lis-

tom relevantné orgány – Obecný úrad a Štefan Mjartan – 

starosta obce, Obvodný úrad ţivotného prostredia v Prie-

vidzi a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievi-

dzi.  

Bodka na záver: 

V súčasnosti prebieha posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie EIA, pretože ťažbu v lome chcú zvýšiť na 

500 000 ton ročne. 
 

Cigeľ a lom Vtáčnik  
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Slovenský kosecký spolok je občianske zdruţenie so síd-

lom v Pohorelej. Spolok vznikol v roku 2008, jeho sloga-

nom je „Za krásne zelené stráne Slovenska“, zdruţuje 

ľudí s úctou k tráve, ich cieľmi sú propagácia vidieckeho 

turizmu, ochrana ţivotného prostredia, rozvoj a starostli-

vosť o prírodné, historické a kultúrne dedič-

stvo... Organizujú Slo-

venskú koseckú ligu a 

Slovenský pohár v kosení, 

kurzy kosenia. Tzv. star-

šinom zdruţenia je Lukáš 

Janoška, niekoľkonásob-

ný majster v kosení v 

Pohorelej, Ostrom Grúni, 

Terchovej, Liptovskej Tep-

ličke...  

V sobotu 30. júla 2011 sa na lúkach pri futbalovom 

ihrisku a štadióne uskutočnilo jedno z kôl slovenskej ko-

seckej ligy po prvýkrát u nás, v Cigli. Súťaţ v kosení trávy 

ručnou kosou, I. Cigeľská kosa, začala o 13:00 prezentá-

ciou súťaţiacich v siedmich kategóriách. Mnohí z nás sa 

prišli pozrieť, zabaviť, občerstviť sa, prípadne si zasúťaţiť 

a podporiť chvályhodný cieľ - demonštrovať úctu k tráve a 

radosť z práce pri spracovaní trávy tradičným spôsobom. 

Naše OZ  ako spoluorganizátor súťaţe v Cigli významne 

prispelo k bezproblémovému priebehu pretekov, Cigeľča-

nia aj súťaţili – medzi našich najlepších koscov patrí Paľo 

Mjartan a Rasťo Minich, medzi starostami zabodoval aj 

pán starosta Štefan Mjartan, cigeľské ţeny reprezentovala 

Janka Svitková a svojím koseckým umením nás všetkých 

očaril 92 – ročný „strýco Ozanineje“ pán Jozef Krausko. 

Bol zaznamený rekord v súčasnom kosení – rojnici ručnou 

kosou, keď  v rojnici kosilo 71 koscov.  

Sme radi, ţe naša dedina sa stala súčasťou takejto peknej 

celoslovenskej súťaţe, ktorá nás všetkých obohatila 

a vrátila ku krásnym slovenským tradíciám. 

 

Štefan Wolf Slameníkov v Cigli  

Napísal Ivan Kadlečík     

  

30. júla 2011, na podujatie I. Cigeľská kosa, prišli do na-

šej obce aj významné osobnosti slovenského kultúrneho a 

spoločenského ţivota. Napríklad predseda OZ Slovenský 

kosecký spolok, Lukáš Jánoška, docent Norbert Gábor-

čík, ktorý sa dlhé roky zaoberá problematikou pestovania 

tráv vo Výskumnom ústave trávnych porastov a horského 

poľnohospodárstva v Banskej Bystrici, autor projektu Slo-

venské rekordy Igor Svítok, a ďalší - starostovia, kosci a 

environmentalisti z 

celého Slovenska.  

Váţime si, ţe našu 

obec navštívil aj spi-

sovateľ, gazda a maj-

ster kamenár Štefan 

Wolf - Slameníkov z 

Novej Bane. Rod Wol-

fovcov ţije na štáloch 

pri Novej Bani poriadne dlho a Štefan Wolf pozná svoj 

rodokmeň aţ do desiatej generácie. Medzi významnými 

predkami bol aj novobanský richtár Juraj Wolf či vzdela-

nec Štefan Wolf -Kňazolúcky. Väčšina predkov sa venova-

la obrábaniu pôdy a hospodárstvu. O tvorbe a zaujíma-

vých osudoch, o svojráznom ţivotnom štýle takmer osem-

desiatročného pána Wolfa sa dozvieme na internetových 

stránkach, či z jeho kníh. Úprimne veríme, ţe sa nám 

podarí stretnúť, viac sa mu venovať a pozhovárať sa s ním 

v Cigli znova. Srdečne majstra pozdravujeme, ďakujeme 

za knihy, ktoré nám venoval ako aj za celkový prínos k 

úspechu našich prvých koseckých majstrovstiev. Ţeláme 

Štefanovi Wolfovi veľa zdravia, energie a Boţieho poţeh-

nania. 
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Nájdi si čas 

 

Nájdi  si  čas byť priateľský - 

je to cesta k šťastiu. 

Nájdi si čas snívať – 

posúva to tvoj voz k hviezdam. 

Nájdi si čas ľúbiť, prijímať lásku – 

je to výsada bohov. 

Nájdi si čas obzrieť sa vôkol – 

deň je prikrátky na sebeckosť. 

Nájdi si čas smiať sa – 

je to hudba duše. 

Stará anglická modlitba 
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