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August 2014

Po roku prichádzame opäť — pri príležitosti konania valného zhromaždenia vydávame už šieste číslo nášho časopisu, v ktorom prinášame zhodnotenie aktivít občianskeho združenia Vrchvoda v uplynulom
roku. OZ Vrchvoda pôsobí v obci Cigeľ
od augusta 2008.
Okrem tradičných akcií — účasti nášho
družstva (družstiev) na volejbalovom turnaji o Pohár starostu obce Cigeľ, spoluorganizovaní Cigeľskej kosy a Fašiangov,

občasník OZ Vrchvoda

dobrovoľníckych brigád pri skrášľovaní životného prostredia, administrovaní a neustálom aktualizovaní webovej stránky www.vrchvoda.sk,
aktívnej účasti našich členov na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, sa nám podarilo uskutočniť pár vydarených dní —spomeňme Šarkaniádu v októbri, zájazd na multižánrové predstavenie VERDI do Banskej Bystrice pred Silvestrom, počítačové školenia pre seniorov, brigádu na obnove studničky na Križkovciach v spolupráci s cigeľským urbariátom. Občanov Cigľa
hádam potešila aj taká maličkosť, akou bola
kvetinová výzdoba hornej autobusovej zastávky
v dedine či vydanie pohľadnice Cigľa.
Bližšie o niektorých spomenutých udalostiach sa
môžete dočítať na ďalších stránkach nášho časopisu, tiež v ňom nájdete naše plány na ďalší rok
a pár zaujímavostí.
Naše občianske združenie môže fungovať vďaka
financiám, ktoré dostávame od našich sympatizantov formou dvoch percent z daní, tento rok
sme dostali aj finančný príspevok od obce Cigeľ. Všetkým darcom srdečne ďakujeme!!!

Je úplne zbytočné pýtať sa, či má život zmysel, alebo nie. Má taký zmysel, aký mu dáme.
Seneca

Prehľad činnosti 2013—2014
August


Valné zhromaždenie OZ Vrchvoda, prítomných
bolo 30 členov a niekoľko hostí.

September


Účasť dvoch družstiev na volejbalovom turnaji—
XV. ročník volejbalového turnaja v Cigli sa niesol
duchom volejbalových skoroprofesionálov - prišlo
sedem prievidzských družstiev. Zostavu doplnili
naše dve družstvá Vrchvoda a Vrchvodička, ktoré
jediné reprezentovali Cigeľ. Nálada bola výborná, aj
počasie krásne, výkony športové...

Október


Šarkaniáda 2013 bola v nedeľu 27. októbra popoludní, od 14:00 hod pri vodnej nádrži v Cigli - Malá oáza pre Cigeľ a Hornú Nitru.Nádherné počasie,
úchvatná príroda a výhľad na údolie Nitry, nad cigeľskými lúkami lietali šarkany aj modely lietadiel,
v lampiónoch šťastíčko, zabávalo sa asi sto návštevníkov, na ohni sa piekli klobásky, v pohároch bolo
trošku čajíka i vínka - všetko bolo super!

December


Sviatočný zájazd do B. Bystrice— v sobotu 28. decembra 2013 večer od 18:00 hod sa hralo v Štátnej
opere v Banskej Bystrici multižánrové predstavenie
VERDI, spájajúce operu, činohru aj tanečné

umenie. Hlavné úlohy - Ján Kožuch a cigeľský rodák

regiony/obec-cigel-snp-mos/80910-clanok.html. Spomí-

Mgr. art. Šimon Svitok. Nezabudnuteľný zážitok, zájazd

na sa lyžiarske stredisko, partizánska minulosť a obete

vyšiel podľa očakávaní a ku spokojnosti účastníkov.

druhej svetovej vojny, úspechy obce a plány do budúc-

Tešíme sa na ďalšie vydarené podujatia nášho združenia.

nosti, dobré skutky aktívnych obyvateľov a miestnych

Február

organizácií. Po televíkende v STV, viacerých rozhlaso-

V stredu 26. februára 2014 sme sa stretli s našimi skôr

vých reláciách v SRO, to bola naša ďalšia pozitívna me-

narodenými spoluobčanmi, ktorí prejavili záujem o

dializácia a propagácia.

vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných

Jún

technológií. Dvojhodinové školenie od 16:00 bolo zame-

V sobotu 14. júna 2014 - zraz tých z nás, ktorí chceli

rané na používanie základných funkcií notebookov, kto-

priložiť ruku k dielu bol ráno o 8:30 na hornej zastávke

ré si buď doniesli, alebo ich poskytla naša základná ško-

v Cigli - vybrali sme sa peši aj autom: Julo Krausko s

la, v ktorej priestoroch sa školenie konalo. S pripojením

materiálom a náradím odviezol ku urbárskej chatke pod

na energiu a na internet pomohol Tónko Mjartan, ktoré-

lúkou na Križkovciach. Vydarilo sa všetko - • varenie

mu ďakujeme za pomoc, podobne ako ďakujeme aj za-

guľáša (majstroval Ludvo Fábry) • opravu striešky na

mestnankyniam ZŠ s MŠ v našom Cigli. Naši seniori

studničke a úprava odtoku zo studničky a jej okolia (Julo

usilovne spúšťali programy, písali texty, pracovali s klá-

a Jožo Dámer, Marek, Kajum, Ivan, Tóno) • vyžínanie

vesnicou a s myšou, posielali si maily... Pokračovali

trávy (Jano Krausko, Ľubka, Evka, Dadka, Anka, Ivka,

sme 21. marca 2014.

Zuzka) • opravu lavičky • opekanie špekáčok • minerál-

Pre deti sme počas jarných prázdnin pripravili rozpráv-

ka, vínko, ... atď.

kové popoludnie v kultúrnom dome—premietli sme si

Naše OZ Vrchvoda urobilo kus práce v spolupráci s Ur-

film Sorelina—Sestrička a princ zo snov—natáčaný aj v

bariátom v Cigli (www.urbarcigel.sk) na vyčistení stud-

Cigli.

ničky a prameňa toku, ktorý sa na dolnom konci vlieva

Marec

do Cigeľského potoka, rekonštrukciu drevených prvkov,

Naši členovia pomohli Únii žien pri organizovaní Fa-

vyžíňanie a pokosenie okolia prameňov vody v našom

šiangov 2014 v Cigli—boli v sprievode, v programe aj v

chotári... Ďakujeme si navzájom za obetavosť, vynalo-

zákulisí.

ženú námahu a odmenou nám je hodnotný výsledok prá-

Apríl

ce. Ani krátky ale výdatný dážď nám neprekážal - zažili

12. apríla 2014 vyšiel na portáli TASR väčší článok o

sme zas pekný deň v príjemnej a družnej spoločnosti v

našej obci a o našom združení: http://www.teraz.sk/

krásnej prírode.

Prispeli sme k
skrášleniu hornej

Naše aktivity

autobusovej

Pri tejto príležitosti sme vydali pohľadnicu Cigľa—

zastávky a na dre-

porozdávali sme na Kose, pár ešte máme k dispozícii.

venú studňu sme v

Celý rok aktualizuje Ivan Kadlečík webovú stránku

júni nainštalovali

www.vrchvoda.sk—okrem fotogalérií a postrehov z už

pár závesných kvetináčov s kvietkami, o ktoré sa aj počas sezóny staráme. Dúfame, že ste sa potešili spolu s
nami :)
Janko Krausko využil náš krovinorez od Siemensu pokosil trávu okolo altánka, okolie vodnej nádrže a
pomáhal ori vykášaní lyžiarskeho vleku.
Júl
Štvrtá Cigeľská kosa 2014 bola nielen súťažou zručných koscov. Bola tiež príležitosťou na kultúrne medziľudské stretnutia a bola výnimočnou možnosťou spo-

spomínaných akcií si na nej môžete prečítať aj iné zau-

znať zaujímavých a talentovaných ľudí. Tento rok sme

jímavé články—z nich vyberáme:

napríklad mali možnosť sa zhovárať so spisovateľom

Kniha Cigeľ, dedina pod Vrchvodou, Šandor Metter-

Štefanom Wolfom, počúvali sme výrobcu gájd a muzi-

nichovci a Cigeľ Oživenie knižnice v Cigli, Pochod

kanta Juraja Dufeka, Lukáš Jánoška "lákal" deti na Etno-

vďaky—39. ročník, Fašiangy 2014, Cigeľská mládež

kurzy... Kľuska, Košút, Šeligová a z našich napríklad

boduje v stredoškolských súťažiach, Veľkonočné

Rasťo Minich kosia na európskej úrovni! Výsledkom

sviatky, Voľby do EP 2014, Rakovec—grantový pro-

podujatia je aj množstvo atraktívnych snímok, krátkych

gram pre optimistov pre Lacka Mikuša, Info o ob-

filmov, zážitkov a príhod.

nove strechy kostola v Cigli a ďalšie.

Pekné podujatie, úspešné, prínosné - už tradične sme

V sezóne sa staráme o poriadok a vykášanie priestorov

pomohli obci pri jeho organizácii. Gratulujeme Maj-

Malej zelenej oázy, iste Vás poteší nový parádny stôl—

strom Cigľa— Rasťovi Minichovi, Števkovi Mjartano-

vďaka Janko, Jožko a K + S :)

vi, a p. Beňadikovi.

Plán činnosti
September 2014—August 2015.
September
Účasť na volejbalovom turnaji.
Október
Výlet do Poľska – trhy a Oravský zámok
resp. večera v kolibe Krajinka pri Ružomberku. (4. 10. 2014)
Vyhlásenie dlhodobej súťaže: ,,Návrh na
kalendár obce 2016 “.
November
Seminár pre seniorov: Počítačová gramotnosť – textový editor
Vyhlásenie súťaže: ,,Návrh na kalendár
obce“.

Apríl
Deň zeme a Deň vody: brigáda
v spolupráci s urbárom (vyčistenie studničky na Zátinách a inštalácia lavičky)
Máj
Úprava okolia Zelenej oázy, ošetrenie a
okopanie vysadených stromčekov.
Jún
Turistická prechádzka do okolia.

December
Registrácia OZ z dôvodu možnosti poberať príspevky vo forme 2% dane z príjmu
fyz. a práv. osôb.

Júl
Cigeľská kosa – Pomoc OÚ pri organizačnom zabezpečení podujatia.

Január
Vyhodnotenie súťaže „Návrh na kalendárobce“.

August
Valné zhromaždenie členov OZ.
Príprava plánu práce na rok 2015/2016.

Február
Seminár pre seniorov: „Počítačová gramotnosť – nástroje na úpravu fotografie“
Účasť na fašiangovom sprievode.

Trvalé úlohy: Aktualizovanie webovej
stránky www.vrchvoda.sk , monitorovanie
stavu a aktivity v prospech lepšieho životného prostredia v obci, 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.

Marec
Plánovanie jarných aktivít a projektov.
Beseda v knižnici s pani Agátou: „Domáce
liečiteľstvo a bylinky nášho regiónu “

Zábavný príspevok Vierky Krauskovej
o atmosfére a priebehu valného
zhromaždenia 29.8.2013

Včerajšie valné zhromaždenie OZ Vrchoda sa konalo v komornej atmosfére. Už pri úvodných slovách nášho predsedu Janka niektorým členom zvlhli oči, správa o minuloročnej činnosti v Evkinom
podaní rozľútostila takmer všetkých členov OZ, ale
pri správe stave financií už plakali aj nečlenovia.
Dôvodom ich smútku nebol ani tak aktuálny stav
financií v pokladni, ale skôr stále sa zvyšujúca hustota dymu v altánku. To už aj menej technicky
zdatní účastníci valného zhromaždenia rozmýšľali
nad tým, kde „soudruzi z NDR udělaly chybu“. A
najmä nad tým, či bude jednoduchšie preložiť altánok alebo ohnisko. Prípadne, či zhromaždenie neorganizovať výlučne v bezveterných dňoch.
Ale oficiálnu časť sme zvládli, všetky správy a rozhodnutia boli vypočuté a aj akceptované, s výnimkou jediného návrhu, ktorý bol rázne zamietnutý
ihneď po jeho predložení (tento návrh sa týkal konzumácie guláša v altánku). Nikto so sediacich vnútri návrh neprijal a vynikajúci guláš si vychutnal
radšej v blízkom okolí. K osám v guláši sa priznávali iba tí najmajetnejší (priznanie bolo totiž spoplatnené), ostatní sa s ich neustálym dobiedzaním
vyrovnávali v tichosti a po svojom. Ale ani tento
incident nič neubral na chuti. Neustále opakovaná
fráza „za ušká, za ušká“ už zľudovela a určite sa
bude hojne využívať aj v budúcnosti (kto nevie o
čom je reč, jeho škoda, mal tam byť). Viac ako 40
účastníkov určite vie o čom je reč.
Pri trávení guláša, popíjaní vínka, čaju, prípadne
kávy sa diskutujúci zaoberali vážnymi témami
prednesenými počas rokovania: ako napr. nutnosť
pokrstenia krovinorezu, strategický plán účasti na
blížiacom sa volejbalovom turnaji, ako zaistiť nezničiteľnosť vybudovaného dielka, atď, ...
V uvoľnenej atmosfére sa tí najvytrvalejší dočkali
aj bezvetria a v altánku si vychutnali obraz blikota-

blikotajúceho ohňa na strope. Ten však odhalil nielen jeho krásu, ale aj skryté závady. Takže teraz už
existuje presnejšia predstava o najbližších prácach,
ktoré si altánok ešte vyžaduje. Okrem nevyhnutných údržbových prác bola zistená aj potreba vybudovania tanečného parketu. Novozakúpený amplión sa osvedčil nielen pri čítaní správ ale aj pri
vytváraní úžasnej atmosféry. Mal len jedinú chybu: príliš veľa obsluhujúcich s nie celkom jasnou
predstavou ako dosiahnuť svoj cieľ. Ale každý sa
učí na vlastných chybách.
Bolo to úžasné popoludnie a už teraz sa môžeme
tešiť na budúcoročné valné zhromaždenie. Vítaní
budú všetci: mladí, starší, deti aj dôchodcovia,
podmienkou je dobrá nálada a snaha pomôcť dobrej veci.

O brigáde na Križkovských
lúkach
Čo:

Oprava studničky a jej okolia

Kto:

Všetci, ktorým sa nelenilo a priložili ruku k dielu

Kedy: Sobota 14.6.2014
Kde:

Križkovské lúky

Ako:
a)

Skrátená verzia

Ráno sa všetci pozbierali v Cigli na obratišti, ale namiesto
do Prievidze išli na Križkovce. Tam, kým Ľudvo varil guláš, baby vykášali trávu. Ak v nej náhodou našli aj stromček, tak im až srdiečko poskočilo od radosti, že to nerobia
zbytočne. Chlapi sa zatiaľ pustili do boja so strieškou. Kedže ich bolo dosť a strieška už bola riadne prehnitá, z boja
vyšli víťazne. Potom začali rozmýšľať ako ďalej. Po obede, posilnení gulášom a vínom, za nadšeného povzbudovania žienok, urobili novú striešku a opravili lavičku. Spoločne potom upravili odtok a okolie studničky a v dobrej
nálade sa vrátili dojesť guláš a dopiť čo ostalo. Na záver sa
lúčili so slovami: Bolo super, ešte si to zopakujeme.

b)

Pre tých, ktorí majú čas a chce sa im čítať

Už dávnejšie v hlavách predsedu urbáru a vedenia Vrchvody vírily myšlienky okolo nie celkom vyhovujúceho stavu
studničiek v cigeľskom chotári. A keď sa konečne oteplilo,
tak sa tie myšlienky premenili aj na reálne plány.
Najprv sa naplánoval termín brigády a zabezpečilo
a pripravilo drevo na striešku. Tu svoje odborné skúsenosti
zúročili Jozef s Júliusom.
V stredu pred plánovanou akciou sa konala bojová porada
s presným rozdelením úloh. Priestory a pohostenie zabezpečili Ivko a Evka (na grilované krídelká so "susedinou"

omáčkou a jahodovú bublaninu s medovkou sa poniektorým
slinky zbiehajú ešte aj teraz).
Vo štvrtok sa do urbárskej chaty odviezlo všetko, čo sa dalo,
aby sa potom nestrácal drahocenný čas. V sobotu ráno,
o 8:30, sa na autobusovom obratišti stretli tí, ktorí chceli
pomôcť a zároveň chceli stráviť deň s priateľmi. Každý si so
sebou priniesol to, s čím chcel prispieť - vyžínačku, kosák,
pracovné rukavice, ale aj varechu, či kotlík na guláš.
Proviant s verjcajchom sa naložil na auto a chlapi sa odviezli na urbársku chatu, kde vybudovali základňu. T.j. nachystali drevo, založili oheň, pripravili suroviny na guláš a nechali
Ľudva, aby varil (vždy je totiž dobré vedieť koho treba chváliť, keď sa guláš vydarí, alebo...).
Chlapi - Jožko, Ivko, Quayum a Marek sa vybrali na miesto
určenia - k studničke. Zhodiť starú strechu bolo ľahké, vyčistiť studničku jednoduché, ale urobiť novú strechu, to už dalo
trocha zabrať. Ale keď sa chce, všetko sa dá. Ešte pred obedom bola konštrukcia hotová.
Dievčence za nimi zatiaľ išli pekne po svojich (aj keď sa
predsa len nad nimi Július zľutoval a priviezol ich na miesto). Keďže pri výmene striešky by veľmi nepomohli, boli
prevelené na iné, dôležitejšie, miesto. Pod križkovskými
lúkami sú totiž tretím rokom vysadené stromčeky, ktoré až
doteraz viac slúžili v zime ako krmivo pre zver (ale teraz to
už končí, pretože sa začalo budovať oplotenie). Táto výsadba
bola na jar doplnená o nové sadenice, preto Ľubka, Evka,
Dadka, Anka, Ivetka a Zuzka išli vyžínať porast okolo sadeníc. O hrubšiu robotu sa postaral Janči, ako hlavný vyžínač.
Ani Tóno sa pri nich nenudil, až do obeda sa nezastavili.
Okolo obeda sa začali zbiehať pri ohni. Keďže guláš ešte
potreboval zopár minút, tí hladnejší zatiaľ opiekli špekáčky. Nakoniec sa však dočkali všetci. Pretože medzitým začalo pršať, uchýlili sme sa pod prístrešok urbárskej chaty,
kde sa partia v kľude najedla.
Po dobrom obede sa už vyžínať nedalo (jednak sa ťažko zohýnalo a navyše bolo mokro), tak sa všetci presunuli
k studničke, kde dokončili striešku, vyčistili a upravili odtok
a opravili aj lavičku. S dobrým pocitom sa vrátili na základňu, kde dojedli guláš, dopili vínko a vybrali sa domov.
Strávili sme spolu krásny deň, je za nami niečo vidieť
a dúfame, že každý, kto pôjde okolo a bude sa chcieť napiť
a oddýchnuť si na upravenom mieste, našu prácu ocení
V šírom poli studienočka kamená a v nej voda, vodička
a v nej voda studená...
Autor: opäť Vierka K.
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