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Milá paní Aničko,
co nejsrdečněji Vás pozdravuji a děkuji za Váš krásný a milý dopis. Jsem přesvědčen, že
člověk s Vaším zájmem o naši rodnou obec se již dlouho nenarodí. Díky, že jste mezi námi.
Věřím, že webové stránky naší krásné Cigly budou krásnější a zajímavější. K tomu Vám přeji
hodně sil, pevnou vůli a zdraví.
S www.cigla jsem se náhodně seznámil asi před rokem. Rozdíl proti současnému stavu je
značný. Současné webové stránky se vyznačují širokým záběrem života lidí v obci.
Z leteckých snímků obce je evidentní, že lidé věnují značnou pozornost opravám a
modernizaci svých domů. Byl jsem překvapen nádherou našeho rodného domu. Opravené a
zkrásněné domy v obci prozrazují, že v nich žijí převážně lidé mladšího věku, kteří dbají, aby
krásná příroda byla v souladu s čistou a krásnou obcí.
Práce na webových stránkách má trvalý charakter. Nikdy nekončí, protože i život lidí a
vše kolem něj se neustále mění. Při další práci na w-stránkách by Vaše pozornost měla
směřovat ke zhodnocení úrovně a kvality života lidí v obci před 2. světovou válkou a po ní,
kdy v naší obci probíhala kolektivizace zemědělství. Výsledkem této významné akce se život
lidí výrazně změnil k lepšímu. V této době společenských změn došlo také v obci k zásadní
proměně – byl zaveden elektrický proud, vodovod a plyn. Život lidí se díky těmto proměnám
přiblížil životu ve městech.
Můj příspěvek do „fotogalerie“ bude skromný. Fotky z dřívějška jsou již součástí
stávající fotogalerie. Ty novější byly pořízeny při mých návštěvách v Cigle, Bardějově,
Humenném, Mezilaborcích a dokonce i na Kubě a ve Španělsku. Fotogalerii hodnotím velmi
kladně, neboť zahrnuje všechny věkové skupiny.
Svoje fotografie posílám poštou (nikoliv naskenované).
A teď některé stránky mého profesního zaměření:
Moje cesta k vědění nebyla snadná. Rodiče neuvažovali, že bych šel na studia. Nejstarší
bratr Ivan, který v mých 14 letech byl již učitelem, si všiml, že hraji dobře šachy a jdou mi
početní příklady. Na základě těchto skutečností usoudil, že mám dobré předpoklady ke studiu
technických oborů. Rodiče přesvědčil, aby s mým studiem souhlasili.
Přijímací zkoušky na gymnasium v Prešově jsem složil úspěšně, a to především díky
dobrým výsledkům z matematiky. Gymnasium jsem ukončil maturitou s vyznamenáním ve
Svidníku. Vysokou školu technickou v Košicích jsem absolvoval v roce 1955. Moje
diplomová práce byla komisí hodnocena velmi dobře a na základě jejího doporučení jsem
obdržel umístěnku do Ústavu pro výzkum rud v Praze. Zde po cca 3 letech praxe ve
výzkumné činnosti mi bylo nabídnuto studium ve formě vědecké aspirantury. Součástí tohoto
studia byly vedle odborných předmětů i světové jazyky, a to ruský, anglický a německý
(anglický jsem si zvolil navíc). Státní zkoušky z těchto jazyků jsem složil úspěšně. K výše
jmenovaným jazykům jsem časem připojil i španělštinu vzhledem k mému pracovnímu
pobytu na Kubě po dobu 3 let s celou rodinou.
Během tohoto studia jsem současně absolvoval 3-semestrální kurz v oboru regulace a
automatizace na Vysoké škole strojní v Praze.
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Studium v rámci vědecké aspirantury jsem ukončil obhajobou kandidátské práce na Akademii
věd ČSSR v Praze v r. 1961 a získal titul „kandidát technických věd“. Byl jsem zároveň
prohlášen nejmladším kandidátem technických věd v celé Československé republice.
V roce 1970 jsem byl Ústavem pro výzkum rud v Praze z pověření Ministerstva hutí a
rudných dolů vyslán na Kubu jako odborný poradce pro výzkum barevných kovů. Svou prací
jsem tam přispěl k rozvoji kubánského hospodářství.
V roce 1977 jsem na základě úspěšného konkurzního řízení nastoupil na Státní komisi
pro vědeckotechnický a investiční rozvoj v Praze (SKVTR). Jako vedoucí pracovník jsem byl
odpovědný za výzkum technologií barevných kovů a posléze jako hlavní koordinátor státního
programu „Výzkum a rozvoj nových materiálů“. Vzhledem k tomu, že tato moje činnost
navazovala na týž vědeckotechnický program v zemích RVHP, vyžadovala se ode mne
perfektní znalost ruského jazyka. Tuto podmínku jsem splňoval. Výzkum nových materiálů
dle státního programu zahrnoval širokou oblast pro průmysl, ale i pro zdravotnictví. V rámci
zdravotnictví se řešila zejména problematika endoprotéz kyčelních kloubů.
Jako pracovník SKVTR jsem pro své spolupracovníky v roce 1987 zorganizoval zájezd
na východní Slovensko v počtu cca 40 lidí. Navštívili jsme Košice, Prešov, Bardejov a
Bardejovské kúpele, Svidník, Stropkov, Duklu, Šíravu, Humenné a také naši obec Ciglu.
Během hodinové přestávky v Cigle si účastníci zájezdu obec prohlédli a já jsem měl čas
navštívit matku a sestru u Štefančiků. Návštěva východního Slovenska a zvláště obce Cigla se
účastníkům zájezdu velmi líbila.
Během své výzkumné činnosti jsem originálně vyřešil celkem 12 technických problémů,
které byly patentovány. Většinou jde o přístroje pro regulační techniku.
Spolu s fotkami posílám poštou současně své dva odborné články, a to v jazyce
španělském a německém. Originály článků v ruštině se mi nedochovaly.
V rámci svých zahraničních cest v letech 1978-1989 jsem navštívil řadu zajímavých
zemí, které projevovaly velký zájem o spolupráci s Československem. Byly to státy
socialistického tábora, ale i státy západní jako západní Německo (NSR) a Švédsko.
Spolupráce s nimi byla velmi úspěšná a pro obě strany užitečná. Bohužel díky sametové
revoluci v roce 1989 byla veškerá tato spolupráce a její výsledky anulovány. Známe rčení „trh
vyřeší vše“ v praxi neuspělo.
Moc Vám chci Aničko poděkovat za krásný kalendář, který ve mně vzbudil vzpomínky
na obec, ve které jsem se narodil a žil. Kalendář visí na viditelném místě našeho bytu.
V Praze dne 29.7.2013

P.S. Fota a ukázky odborných článků posílám poštou.
Na zadní straně fotek jsou uvedena jména osob.
Pozdravuji vážené zastupitelstvo a radu obce Cigla.
Zdravím všechny občany Cigly, ať se jim vše dobře daří.

Ing. Michal Jačanin CSc.
Praha

