
Drahí spoluobčania, rodáci, miestni podnikatelia, spoluveriaci! 
 

Pomôžte nám zachrániť miestny kostol sv. Matúša z 18. st.!! Tento raz začíname od strechy!! 

 

V posledných rokoch nás nevľúdne počasie (prívalové či dlhotrvajúce dažde, topiaci sa sneh, silný vietor a pod.) 

neustále presviedča o tom, že strecha kostola prestáva plniť svoju ochrannú funkciu – každý návštevník kostola si 

mohol všimnúť presakujúce „mokré mapy“ či vodu stekajúcu po stenách; každý návštevník cintorína mohol 

spozorovať okolo kostola popadané kusy šridiel či nestabilné válovce na streche. 

 

Odborníci preskúmali súčasný stav krovu i krytiny a usúdili, že ich kompletná výmena je naozaj nevyhnutná, 

aby sa predišlo ohrozeniu zdravia či ďalším škodám na spoločnom majetku!!  

 

Preto predstavitelia farskej rady za filiálku Cigeľ vyhlásili finančnú zbierku pre tento účel.  

Predbežné cenové kalkulácie viacerých stavebných firiem (strecha kostola + zvonice/materiál + všetky 

realizačné práce): 

 v intervale 56 - 60 tisíc €   

 

K dnešnému dňu máme reálne k dispozícii: 

 1 900,- € z milodarov občanov a veriacich  

 10 000,- € z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, ktoré sme prijali 14. 05. 2014 

 

Táto doposiaľ získaná suma však nie je ani zďaleka dostatočná k zahájeniu potrebných stavebných prác. Dokonca 

pokiaľ v najbližšom období nezačneme vo veci reálne konať, môže sa stať, že o dotáciu zo štátu prídeme, nakoľko 

tieto peniaze sú termínovo viazané k 30. 11. 2014 – do uvedeného dátumu musíme financie náležite použiť, ich 

využitie zdokumentovať a následne vydokladovať Úradu vlády SR. 

      

Potrebné stavebné práce by sme najradšej zahájili najneskôr začiatkom nového školského roka, aby sme stihli 

vybaviť všetky nevyhnutné, zmluvne zakotvené administratívne záležitosti, a tiež aby sme sa vyhli nepriaznivému 

počasiu chladnejších jesenných a zimných mesiacov. 

 

Uvedomujeme si, že finančná situácia mnohých ciglianskych rodín nie je v súčasnosti ideálna, ale zdá sa, že bez 

Vašej finančnej podpory sa nám nepodarí toto „veľdielo“ zrealizovať. 

 

Ak sa rozhodnete finančne podporiť spomínaný projekt, svoj peňažný dar môžete: 

 

 buď odovzdať osobne p. Ivete Krauskovej (č. d. 186 – horná autobusová zastávka) 

 

 alebo poukázať na číslo účtu 5057913700/0900 v Slovenskej sporiteľni a.s.; do poznámky pre prijímateľa 

uveďte heslo: „kostol Cigeľ– strecha“ 

 

Tiež vás chceme poprosiť – ak poznáte niekoho, kto by bol ochotný prispieť, príp. by nám vedel poradiť o iných 

možných zdrojoch financovania takéhoto projektu - nasmerujte ho na členov farskej rady. 

Sme presvedčení o tom, že pokiaľ sa podarilo uchovať náš miestny kostol uplynulých 252 rokov, bolo by múdre, 

morálne, zodpovedné a hodnotné, aby sme ho všetci Cigľania (veriaci, ateisti či ľudia iného vierovyznania) 

spoločnými silami a prostriedkami zachovali aj pre budúce generácie našich potomkov. Domnievame sa, že 

záchrana miestneho kultúrno-historického dedičstva (hoci sa jedná o sakrálnu pamiatku) presahuje rámec 

vierovyznania či náboženstva ako takého. Zachrániť „kus miestnej histórie“ je prejavom úcty a rešpektu voči našim 

koreňom, identite, práci, dielu a odkazu našich predkov. Konajme dnes tak, aby sme sa v budúcnosti nemuseli 

hanbiť za svoju ľahostajnosť. A naučme už dnes aj naše deti, vnúčatá a cez nich aj budúce generácie našich 

potomkov ctiť si tradície a históriu nášho kraja. 

 

S nádejou v spoluprácu a Vašu pomoc                                                                             členovia farskej rady Cigeľ, máj 2014 

tel:5057913700

