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Správa o činnosti
august 2014— august 2015
Milí priatelia!
Už sa stalo pravidlom,
že pri príležitosti konania valného zhromaždenia nášho občianskeho združenia
Vrchvoda, vydávame
nové číslo občasníka
Vrchvoda. Na nasledujúcich
stranách
p r i n á š a m e
rekapituláciu
našich
rôznych aktivít za
uplynulý rok.
Nuž
teda, zaspomínajme si:

August
Valné
zhromaždenie
OZ
Vrchvoda sa konalo
29. augusta 2014,
prítomných bolo 31
členov z celkového
počtu
53
členov.

Diskusia celkom živá a
vecná
priniesla
doplnenie plánu práce
o
ďalšie
aktivity
(šarkaniáda, latrína,
besedy,…) a s tým
súvisiace
navýšenie
rozpočtu o 350 €.

prišli pred druhou. Návšteva Oravského hradu s tromi vstupnými bránami,
citadelou, palácmi Korvína,
Jána z Dubovca, Turzovcov, Pálfiovcov... bola výnimočným zážitkom. Unavení a spokojní sme prišli domov o siedmej večer autoSeptember
busom spoločnosti SAD s
Od roku 2008 každý ochotným a zručným šoférok súťažilo na volej- rom.
balovom turnaji jedno alebo dve družstvá V nedeľu 19. októbra popoza naše občianske ludní od 14:00 na lúkach
z d r u ž e n i e . pri Malej oáze pre hornú
16. ročník volejbalové- Nitru - pri vodnej nádrži
ho turnaja v Cigli sme
hrali v sobotu 6. sep- pod vlekom v Cigli sme aj
tembra na umelom tento rok urobili Šarkaihrisku pri škole. Hoci niádu - pre radosť detičiek
sme na volejbalovom aj dospelých. Lietali šarkaturnaji žiadny pohár
ny a modely lietadiel, deti
nezískali, mali sme
krásny pocit z pekne súťažili, rodičia, organizáprežitého dňa s ľuďmi, tori a diváci povzbudzovali.
s ktorými je nám fajn... Pri altánku sa pripravoval
A to je nad všetky trofe- čaj, káva a občerstvenie, v
je..."
ohnisku horel príjemný
ohník, bolo nádherné jeOktóber
senné počasie... Ďakujeme
Zájazd do Poľska a viac ako 60 účastníkom za
na Oravu—ďakujeme spoločnosť, radi sme spoza váš prínos k úspechu ločne zažili ďalší úspešný a
nášho spoločného zá- krásny deň v prírode a s
jazdu. Akcia sa podarila pohodovými ľuďmi.
na jednotku s hviezdičkou. Do Noveho Targu sme prišli približne
o pol deviatej, nakupovali sme do pol jednej,
pod Oravský hrad sme
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December 2014
Ľubka Krausková tak ako každý rok registrovala naše združenie ako prijímateľa 2 % (3 %) príspevku z dane z príjmu fyzických a právnických osôb.
Obci Cigeľ sme predložili vyúčtovanie finančného príspevku z rozpočtu obce pre
činnosť nášho OZ.
Aj vďaka vašim prostriedkom môžeme robiť zájazdy, sadiť stromčeky, čistiť prírodu, zveľaďovať Malú oázu, publikovať články a fotografie na internete, vydávať
pohľadnice, pexeso, plagáty, časopis..., vzdelávať deti a seniorov, organizovať
Šarkaniádu, filmové predstavenia, besedy, tvorivé dielne, fašiangové pochody, aktivizovať spoluobyvateľov,
podporovať demokraciu a spoločenský život a robiť mnoho ďalších dobrých vecí pre Cigeľ a Hornú Nitru... Už dnes, keď vzniká toto číslo občasníka, vieme, že suma , ktorú týmto spôsobom získame a vďaka ktorej môžeme uskutočňovať rôzne zaujímavé aktivity, bude minimálne na úrovni minulého roka, zrejme ju aj
prekročí. Srdečná vďaka všetkým, ktorí nás takto materiálne, ale predovšetkým aj morálne
podporíte!!!
Na webe pribudlo počas zimy niekoľko zaujímavých článkov...

Január
Vo štvrtok 29. januára
2015 sme odviezli do
Prievidze a priviezli naspäť domov niekoľkých
našich spoluobyvateľov - seniorov, na
Obchodnú akadémiu,
na starom sídlisku,
oproti Domu kultúry.
Od 11:30 do 16:00 sa tu
konal Deň otvorených dverí a mohli

sme si spoločne pozrieť učebne teoretického a
praktického vzdelávania, zažiť ukážky moderného vyučovania, porovnať ako sa učilo
kedysi a ako dnes.
Február
V sobotu, na
Valentína 2015,
išiel opäť tradičný fašiangový
veselý 33 - členný sprievod dedinou. Hlavným
organizátorom
je Únia žien v
Cigli, aj naši
členovia sa aktívne podieľajú
na
zdarnom
priebehu tejto
milej akcie. Koniec
fašiangov sme v Cigli
oslávili ako sa
patrí. A na večernej dedinskej zábave v Kultúrnom dome bolo opäť výborne.
Cigeľské naivné divadlo bodovalo u všetkých viac ako 150 účastníkov! Cajfove
sólo bolo zas originálne, veselé a udivujúce. Ostatní divadelníci, vedení Laci Mikušom potvrdili ba až prekonali všetky optimistické očakávania.
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Máj
Jar bola v plnom prúde - v spolupráci s Urbariátom Cigeľ sme
urobili brigádu v lese - sadenie, vyžínanie, úprava studničky v lokalite Križkovce.
Spojili sme príjemné s užitočným a urobili sme kus práce.
Na brigáde sa stretlo cca 20
priateľov lesa :)

Vrchvoda

Na hornej autobusovej zastávke sme
opäť nainštalovali na studňu kvietky,
ktoré v parádnej kondícii prezimovala
v knižnici Drahuška Píšová. Pekné
kvetinové aranžmá vďaka našej opatere skrášľuje Cigeľ celú letnú sezónu.

Júl
Tradične
spo lupr áca
na ďalšom
ročníku Cigeľskej kosy.
Kosilo
rekordných 66
koscov z celého Sloven-

ska aj z Moravy. Nikde inde v celej tohtoročnej lige nebolo toľko
koscov. Ešte nikdy sme ani my
nemali viac ako 60 súťažiacich. Okolo dvanástej naše súťaženie prerušila búrka, ale krátko
po 16:00 sme už aj tak mali vyhodnotenie. Ďakujeme všetkým
priateľom, ktorí podporili piaty
ročník Cigeľskej kosy a svojím
d i e l o m
p r i s p e l i
k úspechu milého podujatia.
Majstrom Cigľa je Rastislav Minich, vo svojej kategórii zvíťazil v
Cigli Jaroslav Chrebet a Ligu
2015 vyhral Štefan Mjartan. Blahoželáme!

Ako sa hovorí — nielen prácou
je človek živý — na 30. mája
2015 sme zorganizovali zájazd
do Slovenského národného
divadla do Bratislavy na predstavenie Jana Eyrová. Doteraz spomíname na vynikajúce výkony hercov a tvorcov Môžete nájsť na www.vrchvoda.sk
tohto predstavenia, na pekné
zážitky z prechádzky po vyno- Na našej stránke (ne)vydávaní Cigeľského nosti v Rakovci, Slnovrat a cigeľské tradíw w w .v r c hv o da .s k spravodaja).
venom dunajskom nábreží...
cie, 70. výročie osloboIvan Kadlečík praviZ
webových
článkov
vydenia Cigľa, Info o KoJún
delne pridáva nové a
b e r á m e — seckej lige, film Maťa
Opäť na brigáde — tentoraz aktuálne informácie Info o výstavbe kanali- Dámera Spasiteľ z Wena Malej zelenej oáze, čisti- nielen zo života náš- z
á
c
i
e
, hrmachtu aj v Prieviho
OZ,
ale
aj
obce
li sme okolie, ale hlavne postaZ histórie prvej zmien- dzi a vo vysielaní
Cigeľ
(stránka
obce
v
Referendum,
ky
o
C i g l i , RTVS,
vili
LATRÍNU!!!
Za
tomto
smere
pokrivHajcman—nové
OZ v
Rekord
v
hode
gume“kadibudku” ďakujeme K+S.
káva, nehovoriac o nou čižmou na sláv- Cigli a mnoho ďalších.

Štatistika návštevnosti nášho webu
Služba naj.sk ukončila svoju prevádzku k 30. aprílu 2015. Odvtedy sme, žiaľ, bez
tejto spätnej väzby, bez NAJ štatistík prístupov na naše stránky. Obľúbenosť našich stránok každoročne výrazne narastá - pre zaujímavosť a pre porovnanie s inými internetovými projektami publikujeme odhad štatistík návštevnosti na rok
2015, vychádzajúc z údajov prvých štyroch mesiacov roka:
Ročný počet zobrazovaných stránok: 100 000.
Ročný počet návštev: 12 000.
Počet rôznych počítačov za rok: 3000.
Ďakujeme za podporu a veríme, že každý z tisícok návštevníkov si na našich stránkach nájde, čo ho zaujíma - históriu obce, aktuality o Cigli, údaje, historky, štatistiky, obrázky, komentáre, analýzy, pozvánky na podujatia...
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Plán práce na september 2015—august 2016
Trvalé úlohy:

Január

Aktualizovanie webovej stránky
www.vrchvoda.sk , monitorovanie stavu a aktivity
v prospech lepšieho životného prostredia v obci,
aktívna účasť na spoločenskom dianí v našej obci,
Caption
describingmožností
picture or na získanie finančných
monitorovanie
graphic.
prostriedkov z fondov a nadácií , osveta, zlepšovanie kvality života občanov Cigľa, ...

Vyúčtovanie dotácie od obce Cigeľ
Podanie žiadosti o dotáciui obci Cigeľ

September

Marec

Účasť na volejbalovom turnaji
Spolupráca na Dni dobrovoľníctva

Beseda o bylinkách a ľud. liečiteľstve a varenie bylinkového čaju v knižnici.

Október

Seminár pre seniorov: Počítačová gramotnosť.

Výlet do Poľska s návštevou Vlkolínca a večera
v kolibe Krajinka pri Ružomberku

Apríl

Šarkaniáda, Landart deň – tvorivé popoludnie výsledkom ktorého budú malé alebo aj
väčšie výtvarné diela vytvorené priamo
v prírodnom prostredí z prírodných materiálov, ktoré môžu byť autentické alebo aj dotvorené (v dvoch kategóriách deti a rodičia; deti).
Výtvarné diela budú tvorené a nainštalované
v priestore Zelenej oázy.
November
Vyhlásenie fotografickej súťaže: ,,Moja
obec“. Pohľady na obec a významné miesta v obci.
(použitie snímok na propagačné predmety, plagáty, kalendáre, ... pre nasledujúce obdobie)
Seminár pre seniorov: - Počítačová gramotnosť.
December
Registrácia OZ z dôvodu možnosti poberať
príspevky vo forme 2% dane z príjmu fyz. a
práv. osôb.

Február
Účasť na fašiangovom sprievode.
Divadelné predstavenie.

Deň zeme – brigáda v spolupráci s Cigeľským urbariátom.
Máj
Úprava okolia zelenej oázy, ošetrenie a okopanie vysadených stromčekov.
Brigáda – preliezky, hojdačky pre deti pri nádrži
Jún
Turistická prechádzka do okolia.
Vyhodnotenie súťaže ,,Moja obec“.
Júl
Cigeľská kosa – Pomoc OÚ pri organizačnom zabezpečení podujatia.
August
Valné zhromaždenie členov OZ.
Príprava plánu práce na rok 2015/2016.
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Oravský hrad
Výprava viac ako 40 Cigeľčanov s kamarátmi z Prievidze a okolia v októbri 2014
mala úspech (zorganizovalo naše OZ).
Snímky z nakupovania v Novom Targu
nemáme, ale Oravský hrad sa na fotkách
skvie
v
celej
svojej
kráse.
Zachovalý rozsiahly hrad sa týči na strmom vápencovom brale priamo nad obcou vo výške 112 m nad hladinou rieky
Orava.
Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou.

Zo zahraničia pochádza skoro 60 percent návštevníkov z celkového počtu
približne 150 tisíc, ktorí ročne navštívia Oravský hrad. Prvé písomné
zmienky o vzniku murovaného hradu
sú z roku 1267. To je letopočet, ktorý
musí sprievodkyňa opakovať návštevníkom z USA niekedy aj trikrát. Ne-

chcú uveriť, že také staré stavby
môžu existovať ešte v takom
dobrom stave. Celý komplex sa
skladá z horného, stredného a
d o l n é h o
h r a d u .
Ako prvú postavili citadelu horného hradu, ktorá sa týči na strmom brale nad priepasťou hlbokou
až
112
metrov.
Pôvodne bol do nej prístup len
po drevených rebríkoch, čím sa
hrad stal prakticky nedobytný.
Dodnes sa hovorí o tom , že hrad
silou nikdy nepokorili, vždy iba
zradou alebo ľsťou. Do hornej
časti hradu v súčasnosti návštevníci vystupujú po strmých nekrytých schodoch, vytesaných priamo do hradnej skaly. Výstup je
skutočným dobrodružstvom a
vyžaduje si dobrú fyzickú kon-

dičku. Odmenou je nádherný
výhľad do ďalekého okolia.
V strednej časti hradu sa dodnes zachovala studňa, ktorá
vraj v minulosti siahala do
hĺbky 90 metrov. V roku 1800
postihla hrad obrovská katastrofa, keď požiar zničil všetky jeho drevené časti. Zachovali sa len dva pôvodné drevené stropy v dolnej časti hradu.

Oravský hrad sa člení na horný, stredný a dolný hrad.
Horný hrad tvorí Citadela - najstaršia časť hradu, ktorá bola postavená v
13. storočí a slúžila na obranu hradu.
Stredný hrad sa skladá z Korvínovho paláca, paláca Jána z Dubovca a
obytnej veže.
Dolný hrad tvorí Turzov palác, kaplnka svätého Michala, západná a východná bašta, budova fary a obranný systém zložený z prvej, druhej a
tretej hradnej brány.

Zaujímavosti o Oravskom hrade
Na hrade bola nakrúcaná prvá čiernobiela verzia filmu Dracula z roku 1922. Ďalej sa tu točili filmy ako Kráľ drozdia brada, Princezná
a žobrák, Sokoliar Tomáš.
Na strednom hrade sa nachádza hradná studňa, ktorej pôvodná hĺbka bola 90 metrov. Studňu dal vyhĺbiť František Turzo v polovici
16. storočia mala 70 m.
Na rodinnom erbe Turzovcov vo dvore, nájdete Božie meno - Jehova
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Jana Eyrová v SND
Autori – Marián Amsler a Anna Saavedra – divadelným predstavením prerozprávali obľúbený a nadčasový príbeh, ktorý pozná väčšina
divákov (najmä ženského pohlavia) či už z prečítania románu samotného, alebo i z množstva televíznych spracovaní. A práve táto skutočnosť
ich s najväčšou pravdepodobnosťou doviedla k vytvoreniu nového pohľadu, k inému dramatickému spracovaniu, ktoré je vo svojom romantickom

obsahu

známe

z predchádzajúcich

klasických

spracovaní.

V predstavení nejde len o biografické spracovanie života hlavných postáv
(známe z prečítaného románu), ale témy ako nešťastná láska, rodinné
tragédie, pomery vtedajšej doby sú spracované novým, inovatívnym spôsobom, čím divákovi autori prinášajú iný pohľad na poznaný dej či obsah.

V divadelnom

predstavení

je

príbeh

a ťažký

osud

citlivej

a ambivalentnej siroty Jane Eyrovej rozprávaný súbežne so životným
príbehom autorky románu Charlotte Brontëovej a jej dvoch sestier (Emily a Anne). Práve autorka Charlotte vystupuje ako rozprávačka a tvorkyňa obsahu, často sa v rámci deja dostáva do dialógov s hrdinkou Jane a Jane naopak
do prekáračiek so samotnou autorkou.
Divadelné predstavenie predkladá konfrontácie Brontëovej s vydavateľom, s rodinou, spomienky Jane
Eyrovej na svoje detstvo. Poznaná najzákladnejšia romantická myšlienka románu - že utrpenie býva skôr či neskôr
odmenené dobrom a šťastím - je podľa mňa ukrytá v ťažšej a zložitejšej divadelnej kompozícii, ktorá je daná práve
prelínaním vyššie popísaných dvoch svetov. Autobiografického i románového. Románová línia predostiera divákovi na odľahčenie i humorné scény či komické obrazy (herci prechádzajú z jednej postavy do druhej, zvieratá často
prehovoria, bavia obecenstvo). Domnievam sa, že takéto spracovanie môže u diváka striktne orientovaného na
prečítaný obsah vyvolávať zmiešané pocity, vnútornú neistotu a možno i nepochopenie či až sklamanie, nakoľko
predstavenie svojou formou prebilo známy obsah poznaného diela. Samotná scéna divadelného predstavenia je
veľkolepá, pre diváka sú zaujímavé mobilné plochy, úžas vzbudzuje posuvný pás pre majestátne nástupy či ukončovanie výstupov hercov, pútavé efekty, kúdole dymu, či množstvo prekrásnych dobových kostýmov, podčiarkujúcich charakter postáv.
Herci zaujmú diváka výbornými a vyrovnanými hereckými výkonmi, zvládajú množstvo výstupov a hranie
rozmanitých typov a charakterov postáv. V hlavných úlohách Charlotte Brontëovej a Jane Eyrovej sa predstavujú
Zuzana Fialová a Petra Vajdová. Vajdová ako Jane pôsobí na diváka veľmi dôrazne, rozvážne, avšak dôveryhodne,
Fialová v roli autorky veľmi sugestívne. V ďalších postavách sa predstavujú vynikajúci známi herci – R. Stanke, R.
Roth, J. Oľhová, K. Magálová, G. Dzuríková, A. Bárta, Ľ. Kostelný, I. Kuxová a mnohí iní. Atmosféra celej zobrazujúcej doby je podčiarknutá sugestívnou i lyricky pôsobiacou hudbou. Oživujúcim prvkom je živý dievčenský zbor
Canens (dievčatá – neherečky stvárňujú chovankyne v Iowoodskom sirotinci).
Toto vyše trojhodinové divadelné predstavenie bolo pre mňa neopakovateľným umeleckým zážitkom z viacerých uvedených aspektov. Aj taká bola Jane Eyrová v SND.
(Pozn. Zájazd na predstavenie Jana Eyrová organizovalo naše OZ v máji 2015)

(im)

Vrchvoda, Cigeľ
Redakčná rada:
Eva Kadlečíková
Ivan Kadlečík
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Vrchvoda
Cigeľ

Email:
vrchvoda@gmail.com
Sme na webe!
www.vrchvoda.sk

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“
Mahátmá Gándhí

VZ 2014 - “z pera” Vierky Krauskovej
Ako obyčajne, aj tento rok sa konalo v deň výročia SNP valné
zhromaždenie. Už pred samotným rokovaním boli striktne rozdelené
úlohy – kto urobí plán, kto správu o hospodárení, kto skontroluje, čo ho
napadne, kto navarí guláš a aj to, kto zabezpečí pekné počasie. Nikto si
nedovolil odfláknuť zverenú úlohu, takže na valnej hromade, kde sa zišlo 29 členov OZ, išlo všetko ako po masle. Už pri podpisovaní prezenčky
sa podával welcomme drink a niečo sladké pod zub. Krátko po druhej
Evka vzala do ruky amplión a požiadala o „trochu“ pozornosti. Mládež
pre istotu ostala sedieť pri ohni (okrem dvoch dievčeniec, ktoré sa nedopatrením dostali na miesto, z ktorého nebolo
úniku, takže si, sediac za stolom, vypočuli celý program). Ale keďže Janči, majúc na starosti pekné počasie, zabezpečil
aj správny smer vetra, tentokrát sa sedelo v altánku veľmi príjemne (bez sĺz).
Všetky správy sme si so záujmom vypočuli, dozvedeli sme sa, že sme minuli viac ako bolo v pláne :-(, ale aj z
príspevkov 2% z daní sme dostali viac :-), takže celkovo sme na tom lepšie, ako sme plánovali a preto bolo prijaté rozhodnutie o splatení pôžičky zakladateľke s najvyšším vkladom. Na budúci rok sa snáď vyrovnáme aj s ostatnými pôžičkami.
Po prednesení plánu na ďalší rok sa rozpútala debata o tom, čo by bolo dobré ešte do plánu zahrnúť – šarkaniádu, ktorá sa minulý rok veľmi vydarila, program ku dňu detí, debatu s cestovateľom, divadelné predstavenie aj
„kadibúdku“. Výsledkom debaty bolo navýšenie výdavkov takmer o 300€.
Po skončení oficiálnej časti sme si pochutili na vynikajúcom guláši. Každý už vedel, že misky treba držať za
ušká; chlieb, ešte teplý (priamo z pece cigeľskej pekárne) nemal chybu a vínko malo tiež svoje grády. Čo staršie, posadalo kolo ohňa (ako dvanásť mesiačikov, akurát, že nás bolo štrnásť) a čo mladšie, to sa rozutekalo. Najprv odišli dievčence na Jančekeje skalu a potom, nenápadne, sa za nimi vytratili aj chlapci. Vraj na hríby... Ale treba povedať, že keď
sa po dvoch hodinách v opačnom poradí vrátili, priniesli aj hríby. A nie málo!
Ale ani my sme sa pri ohni nenudili. Preberalo sa všeličo, napríklad sa riešil akútny problém kvapiek (guláš,
víno, masť zo slaninky a špekáčiek,..), technológia prikladania do ohňa s minimálnym dymením, výroby polienok v žabkách, trvanlivosť lavičiek, tipovali sme pravdepodobnosť výdrže základnej výbavy v altánku, využitie nového stola
(dnešnú zaťažkávaciu skúšku zvládol na výbornú), ...
Večer, krátko po siedmej, sme rýchlo zbalili (bolo vidieť, že niektorí už v tom majú prax), aby sme sa po ôsmej
večer v silnej zostave opäť stretli, tentokrát na vatre. Zabavili sme sa, aj sme si zatancovali a po tomto celodennom outdoorovom programe, sme sa rozišli. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločne strávené chvíle.
(vk)

