Občianske združenie Vrchvoda Cigeľ
Plán činnosti na rok 2010/2011
Trvalé úlohy:








aktualizovanie webovej stránky www.vrchvoda.sk
monitorovanie stavu a aktivity v prospech lepšieho životného prostredia v obci
monitorovanie postupu zainteresovaných strán na kameňolome Košariská
monitorovanie postupu zainteresovaných strán na kameňolome Vtáčnik
monitorovanie dodržiavania podmienok, ktoré sú uvedené v predložených zámeroch
firiem prevádzkujúcich okolité dva lomy
aktívna účasť na spoločenskom dianí v našej obci
monitorovanie možností na získanie finančných prostriedkov na zlepšenie ŽP v obci z
fondov a nadácií

September
 účasť na volejbalovom turnaji
 turistická vychádzka – peši k susedom – návšteva susednej obce Lehota pod
Vtáčnikom
 monitorovanie možností účasti na projektoch
Október
 monitorovanie možností účasti na projektoch
November
- Tvorivá dielňa – výroba adventných vencov ( lektor – p. Lesajová)
December
- distribúcia občasníka Vrchvoda – vianočné tradície v obci
- súťaž: tradičné vianočné recepty v našej obci ( toto by mohla byť aj predvianočná
súťaž a zmonitorovali by sme postupne celú cigeľskú kuchyňu) alebo fotografická
súťaž (amatérskej fotografie z našej obce cieľom ktorej je zachytiť prednosti i
nedostatky obce, jej kultúrno – spoločenský život, sociálnu sféru a architektúru) –
celoročná súťaž
Vyhodnotenie v nasledujúcom občasníku
- informácie o možnosti založenia ľadovej plochy pre deti a mládež, prípadne účasť
členov pri budovaní plochy
Január
 účasť na Pochode vďaky SNP v Cigli
 monitorovanie možností účasti na projektoch

Február
 registrácia OZ z dôvodu možnosti poberať príspevky vo forme 2% dane z príjmu fyz .
a práv. osôb
 žiadosť na OÚ v Cigli o umožnenie spolupráce s povodím Váhu pri vyčistení koryta
miestneho potoka Cigľanka
 školenie pre občanov obce ako používať internet, získať rôzne informácie na nete

Marec
 Domáci lekár a liečivé bylinky v našom chotári – beseda v spolupráci
s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi
 aktualizovať informácie o postupe prác na kameňolome Košariská
 podanie daňového priznania
Apríl
 V prípade výzvy vhodnej pre našu činnosť - vypracovanie a podanie projektu
 Deň vody – zistenie zloženia vody v novom jazere
Máj


Jún


vyčistenie priestoru prírodnej lokality "Rakovec – okolie prameňa“
monitorovanie a fotodokumentácia čiernych skládok v obci

podanie žiadosti o informácie na príslušné orgány štátnej správy na činnosť okolitých
lomov a financovanie prejazdu ich áut cez obec

Júl


Cyklistická vychádzka – rekreačné stredisko Púšť

August
 valné zhromaždenie členov OZ
 športové volejbalové popoludnia
 príprava plánu práce na rok 2011/2012

