Vážený pán starosta, vážení poslanci, vážení obyvatelia obce Cigla!

Veľmi milo ma prekvapila webová stránka vašej , vlastne aj mojej obce.
Je veľmi pekne spracovaná a na rozdiel od iných obcí , čo ma veľmi zaujalo aj potešilo, má aj stránkufotogalériu z minulosti aj súčasnej doby .
Ale , aby ste vedeli kto Vám sa rozhodol napísať. Volám sa Miroslav Stanič. S mojimi rodičmi sme sa
do Cigly presťahovali v r. 1964, keď môj otec Michal ako učiteľ tam dostal umiestnenku. Predtým
pôsobil ako riaditeľ na ZŠ v Ruskej Vôli a Remeninách. Podľa toho, čo mi zostalo v spomienkach,
viem, že otec tu v obci urobil kus dobrej práce: opravil a zveľadil školu, zaslúžil sa o obecný vodovod,
na JRD robil istý čas, keď to nemal kto ,pokladníka, zaslúžil sa o vybudovanie kultúrneho domu, klubu
mládeže, nacvičoval divadelné hry, vybudoval s pomocou mladých ľudí a JRD futbalové a volejbalové
ihrisko v Lužku, ktoré už teraz neexistuje (všimol som si to, keď som pred časom prechádzal zo
Svidníka do Košíc cez Ciglu, lebo som si chcel oživiť spomienky , ale aj dcéram ukázať ,kde som
vyrastal), spolu s mládežníkmi staval park a podobne, založil klub mladých v budove vtedajšieho
MNV, premietal filmy ( ja som po ne chodil pešo na poštu v Dubovej) a podobne. Otec sa po celý
život snažil žiť s mladými ľuďmi a podporoval ich v tom , aby sa čo najviac vzdelávali. Veď v tom čase,
v druhej polovici 60 rokov, začalo študovať na vysokých školách z takej malej dediny dosť mládeže:
Hudákovci, Jačaninovci, Bilasovci, Petrušovci, Poliakovci, Tkáčovci. Možno aj ďalší , ale si to všetko už
nepamätám. A myslím, že na tom mal môj otec zásluhu.
Mama učila v materskej škôlke, neskôr robila v Odeve vo Svidníku.
V roku 1974 bola škola pre nedostatok žiakov zrušená a presťahovali sme sa do Svidníka, kde som
začal chodiť na Gymnázium a otec učil v Krajnej Bystrej.
Po skončení gymnázia som začal študovať na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach, ktorú som v odbore
matematika-fyzika ukončil v r. 1982 a začal som učiť na Elektrotechnickej fakulte Vysokej technickej
fakulte , kde so m prednášal a cvičil predmety matematická analýza, algebra a numerické
metódy.Mám dve dcéry: Anička ukončila Právnickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe a pracuje
na Ministerstve životného prostredia v Prahe a je vydatá. Mladšia dcéra Janka študuje archeológiu na
Karlovej univerzite v Prahe. Manželka je docentkou biofyziky na Univerzite vetrinárneho lekárstva
a farmácie a bývame v obci Baška , asi 2 km od Košíc.
Bolo mi potešením, že som mohol pozrieť w-stránky obce a zaspomínať si na milé chvíle a kamárátov
: Jožka Tkáča , Vlada Ovšaníka , Jožka Šepitku. Ešte raz vďaka všetkým, ktorí sa zaslúžili o výstavbu
stránky, za ich čas a obetavosť.
Všetkých pozdravujem

RNDr. Miroslav Stanič

