
Vážení účastníci jubilejného 45. ročníka Pochodu vďaky SNP, vážení hostia! 

 

Som úprimne rád, že 18. januára 2020 môžem na pôde obce Cigeľ opäť privítať účastníkov 

jubilejného 45. ročníka Pochodu vďaky SNP Cigeľ-Handlová. 

Pri vzniku tohto podujatia nás inšpirovali smutné udalosti, ktoré sa odohrali v našej obci 13. 

januára 1945. Obec bola zavčas ráno obsadená nemeckým trestným komandom, vyše 100 

chlapov bolo odvlečených do Prievidze na vypočúvanie a mučenie. Ôsmi občania sa už nikdy 

nevrátili a ďalší prišli s podlomeným zdravím. A to len preto, že naši občania pomáhali 

partizánom z oddielu „Major“, ktorý operoval v pohorí Vtáčnika. Preto si tieto udalosti 

pripomíname a nezabúdame na hrdinské činy našich otcov a dedov počas Slovenského 

národného povstania. 

Bolo nás 39 mladých ľudí z obce a dnes si už ani nespomíname, kto prišiel s takou originálnou 

myšlienkou, aby sme sa išli pozrieť na „ťažkých“ lyžiach do hôr po partizánskych chodníčkoch. 

V tú februárovú nedeľu v roku 1976 kedy sme uskutočnili prvý neorganizovaný pochod, bolo to 

skôr účelné využitie voľného času, ale myšlienka to bola dobrá a ako sa hovorí, chytila nás 

a nielen nás mladých, ale aj funkcionárov straníckych a spoločenských organizácií v obci. 

Všetkých 44 ročníkov sa zúčastnil nestor, nielen ciglianskej turistiky, Jaroslav Čertík, ktorý sa 

prednedávnom dožil 72 rokov. Samozrejme stále je aktívnym organizátorom. 

Naše podujatie si našlo pevné miesto v živote športovej verejnosti, hlboko sa zakorenilo medzi 

všetkými vekovými kategóriami. Za dobu trvania nášho podujatia sa ho zúčastnilo tisíce 

účastníkov a dúfame, že tomu bude tak aj v budúcnosti. Veď vlani sa ho zúčastnilo už 2677 

registrovaných účastníkov, čo je absolútny rekord. Náš pochod bol už dvakrát súčasťou 

celoslovenských zimných zrazov turistov a to vo februári 1984 na 18. ročníku a v roku 1997 na 

31. ročníku. Boli sme zaradení do medzinárodného kalendára podujatí IVV a to od 26. ročníka, 

čo vtedy znamenalo účasť zahraničných turistov, ale oni sa zúčastňujú aj v súčasnosti. Môžeme 

teda konštatovať, že podujatie je nielen celoslovenské ale aj medzinárodné.  

Som rád, že máme schopných organizátorov a spoločne s mestom Handlová sa od 10. ročníka 

podieľame spoločne na tejto čoraz obľúbenejšej akcii. Teším sa, že nás podporujú naši sponzori, 

bez ktorých pomoci by sme takúto akciu nemohli zorganizovať – patrí im veľké poďakovanie. 

V mene organizátorov Vám účastníkom a všetkým zúčastneným ďakujem, že ste nás poctili 

svojou návštevou a tešíme sa na opätovné stretnutie na ďalšom ročníku s poradovým číslom 46,  

ktorý sa uskutoční 16. januára 2021. 
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