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Správa o činnosti september 2016— august 2017 

(ne)bol, môže sa pozrieť na 
našom facebooku, ako nám 
bolo a uvidí, že sa zabavili 
všetci - malí i veľkí.   
OZ S úsmevom Lietalo 
Vám to naozaj krásne, na-
ozaj vydarená akcia, teší-
me sa s Vami. Pekné jesen-
né dni.  

Zájazd Valtice — Led-
n i c e 
Dňa 22. októbra 2016 sme 
zorganizovali pre členov, 
občanov Cigľa a sympati-
zantov združenia zájazd do 
Ledníc a Valtíc spojený s 
ochutnávkou vína vo valtic-
kej pivnici.  Sobota bola 
ráno hmlistá, ale o to ča-
rovnejšií bol pohľad na led-
nický zámok, ktorý sa po 
absolvovaní prehliadky 
ukázal v plnej kráse, keď sa 
vynoril z hustej hmly.  Ur-
čite budeme spomínať  aj 
na  „sklepiéra“ z Valtického 
podzemí. 

Na nasle dujúc ich 

stranách prinášame 

rekapituláciu  našich 

rôznych aktivít za 

uplynulý rok.  Nuž 

teda, zaspomínajme si. 

August  

V a l n é  z h r o -

m a ž d e n i e  O Z 

Vrchvoda sa konalo 

27. augusta 2016, 

prítomných a splno-

mocňujúcich bolo 39 

členov z celkového 

počtu 51 členov.   

September 

Od roku 2008 každý 
rok súťažilo na volej-
balovom turnaji jed-
no alebo dve družstvá 
za naše občianske  
z d r u ž e n i e . 
V sobotu 10. 9. 2016 sa 
pri škole na viacúčelo-
vom ihrisku konal 18. 
ročník cigeľského volej-
balového turnaja. Bolo 
5 družstiev, prvé tri ce-
ny si odniesli lepší hrá-
či, ktorí prišli na turnaj 
z okolia. V štvrtom a 
piatom družstve hralo 
niekoľko (spolu 6) oby-
vateľov Cigľa.  

Október 

Máme za sebou úspeš-
nú a krásnu šarkaniádu 
a landart. Akcia sa  
uskutočnila v nedeľu 
16.10.2016. Kto s nami 

 na Križkovciach 

boli sme ... 

https://www.facebook.com/OZ-S-%C3%BAsmevom-673729302733220/?rc=p
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November 2016 

 Výstava fotografií  - vernisáž  18. novem-

ber  2016 v pizzérii ŠENK  -  náš člen Martin sa 

rozhodol pomôcť deťom z OZ S úsmevom, ktoré je 

našim spriateleným združením. Išlo o výstavu, 

ktorej cieľom bolo pomôcť tým, ktorí to potrebujú.  

Martin  zastupoval  Vrchvodu na tradičnom úsme-

váckom vianočnom posedení na  chate na Kľaku , 

určite tým potešil úsmevácke deti a navzše dostal  

od úsmevákov  ocenenie. 

Keďže sme združením, ktoré rado pomáha svojmu 

(nielen) blízkemu okoliu, pomohli sme  aj materiál 

ne a spropagovaním charitatívnej akcie farskej ra-

dy v Cigli. Text na našej FB stránke: 

Zástupcovia farskej rady za filiálku Cigeľ organizu-

jú dňa 17.12.2016 ADVENTNÚ CHARITATÍVNU 

ZBIERKU na podporu núdznych rodín a jednotliv-

cov v stredisku JAZMÍN, N.O. - Handlová. Veci, 

ktoré by ste vedeli darovať, môžte priniesť do do-

mu kultúry od 08:00 do 12:00. V priebehu dňa na 

Vás čaká príjemný program so skupinou KAPELL-

KA a už tradičná ADVENTNÁ KAVIAREŇ, kde si 

budete môcť oddýchnuť pri kávičke či kúpiť hand-

made výrobky od našich spoluobčanov.   

Cupki—lupki,  dni letia, vítame rok 2017 

C i t u j e m e  z  w w w . v r c h v o d a . s k : 

Šťastný nový rok 2017 prajeme všetkým priateľom 

a priaznivcom obce Cigeľ a občianskeho združenia 

VRCHVODA. Na konci roka 2016 sme sa stretli via-

cerí v budove bývalej základnej školy v Cigli, okolo 

desiatej sme sa začali hrať hry, ktoré starostlivo a 

úspešne pripravila Martinka. V búrlivej zábave sme 

takmer ani nestačili zaznamenať príchod nového 

roka. Nech sa teda aj v novom roku nášmu združe-

niu a obci  Cigeľ dobre darí! Veľmi ďakujeme Mar-

tinke Krauskovej, našej „kultúrnej referentke“,  za 

trpezlivosť, zodpovednosť a starostlivosť o zábavný 

kultúrny program, ďakujeme obci Cigeľ a Únii  žien za prenájom priestoru a vybavenia. Ďakujeme všetkým 

obyvateľom obce a okolia za podporu a pomoc v roku 2016, prajeme príjemný a nerušený rok 2017. Všetko 

najlešie v roku 2017!   
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Jedného dňa v novembri Martinka navrhla, že by bolo fajn ísť si zahrať 
bowling.  A na jej veľké prekvapenie, koho sa spýtala, ten súhlasil. 
Tak sa stalo, že v sobotu podvečer z Cigľa vyrážali 3 plné autá hra-
niachtivých účastníkov (ďalšie 2 prišli nekôr). Smer Nitrianske Rud-
no. Aby sa zabránilo rodinkárstvu na dráhe (všetko to totiž boli man-
želské páry, až na jeden skoro manželský a jeden sólista) na začiat-
ku sa ťahali dvojice z klobúka,  vlastne z obálky. Tak sa stalo, že Bob 
si našiel Bobeka a Mach svoju Šebestovú. Tak, ako je to  v prírode, že 
všetko je 50:50, aj tu platilo, že 50 % párov boli zmiešané páry a 50% 
boli LGBT (a opäť 50:50). Avšak na dráhach toto už neplatilo, pretože na 
jednej strane bolo 75% žien a na druhej 78% mužov. 
Bolo dovolené všetko, okrem prešľapu. Na tento moment bol automat značne c i t l i v ý 
a nediskutoval. Ale čo sa týka techniky, akceptoval všetky spôsoby hodenia gule. Od tzv. Vandinho 

štýlu až po ten profesionálny. Našli sa  veru takí borci, ktorí dokázali poslať guľu na dráhu takmer 
30km/hod rýchlosťou. Avšak ani rýchlosť nezaručovala úspech. Keď kuželky videli, čo sa na nich 
valí, radšej sa rozutekali a spadla iba tá chuderka, čo to nestihla. Keď sa však na dráhu vybrala 
guľa rýchlosťou 2,7 km/hod a všetci sa rozosmiali, kuželky sa pochytali za plecia s presvedčením, 
že „toto ustojíme“. Nakoniec však popadali,  aj keď nie je celkom jasné, či od smiechu alebo sa tá 
guľa skutočne dokotúľala až k nim. Jedna kuželka však nechcela spolupracovať (na dráhe pri ok-
ne, druhá sprava). Tá ustála takmer všetky útoky. A keďže sa nechcela hrať, tak sme ju začali ig-

norovať aj my („Sprostá, nech si stojí aj s prestreleným srdcom“) 

Na zdolávanie kuželiek si páry dohodli vlastnú taktiku. Niekedy ten prvý zhodil takmer všetko 
a druhý zakončoval. Najlepším koncovým hráčom bola jednoznačne Vanda. Väčšine to robilo prob-
lém, najmä ak im prvý hráč nechal na dráhe dve kuželky a každú, pre istotu, na opačnej strane. 
Guľa mala dosť priestoru preletieť medzi ne. Ale aj v prípade, že prvý hráč netrafil nič, druhý preja-
vil dávku solidarity a tiež poslal guľu do „jarčeka“. Najhorší však boli tí, čo na prvýkrát zvalili všet-
ko. Nielenže nedovolili spoluhráčovi hrať a vystresovali aj automat, ktorý zabudol počítať a napísal 
X, ale na konci ešte aj zdržovali, pretože za trest museli opakovane hádzať. Tak im treba, nemali sa 

predvádzať! 

Avšak treba uznať, že na dráhe vládla žičlivá nálada. Každý úspešný hod bol ocenený hurónskym 
pokrikom a potleskom a zakončený víťazným tančekom  autora. V takýchto momentoch sa na drá-

hu prišli pozrieť aj ostatní hostia v hale.  

Ani sme sa nenazdali a dve hodiny boli preč. Keďže informácia o konci hry sa na displeji objavila 
bez predošlého varovania, nie sú mi známe presné výsledky. Ale bodové rozpätie od 80 do cca 140 
hovorí za všetko.  Nebolo dôležité zvíťaziť, ale zabaviť sa. A to sa podarilo na 100%. Večer sme, ako 
už tradične, zakončili v obľúbenej pizzérii. Pri pivku, vínečku, hruškovici a hranolkoch. Veď po ta-

kom výkone bolo treba doplniť kalórie. 

Bolo perfektne a už teraz sa teším na  druhý, tretí,... ročník 

Zapísala VK  12.11.2016 

Športujeme s bowlingom :) 
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Február  2016 

Po roku prišlo opäť obdobie fašiangov a s ním 

spojené tradície v našej obci. Ako každý rok, aj 

tento, fašiangovníci  (mnohí z nich aj členovia 

nášho združenia) rozospievali a roztancovali  ce-

lú dedinu. Fašiangovalo sa 25.2.2017 od 9:30  - 

odchod ako vždy od Domu kultúry.  Patronát nad 

akciou drží miestna organizácia Únie žien.  

Fašiangy tradične pokračovali večernou zábavou,  

na ktorej členovia Cigeľského viac než naivného 

divadla odprevadili Basu Rózu na dočasný odpo-

činok. Nenechali sme si ujsť program pochováva-

nia basy  a rozlúčku s fašiangom ako sa patrí.  

Lacko Mikuš  opäť pevne držal v rukách drama-

turgiu aj réžiu tohto milého podujatia.  

Projekt pre izbu 

Martin s Jankom podali projekt  do zamestna-

neckého  grantového programu Allianz—u s cie-

ľom renovácie pamätnej izby v Cigli. Tento rok 

to nevyšlo, no možno nabudúce sa to podarí! 
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Máj a jún 2017 

Brigády a Európske solárne dni 

Občianski aktivisti a dobrovoľníci z obce Cigeľ aj 

tento rok upozornili na význam a neoceniteľnú 

hodnotu slnečnej energie, ktorá zohrieva nielen 

ľudské telo ale aj dušu. V peknom  počasí sme v 

máji vyčistili okolie altánku  v Malej zelenej oáze 

pod vlekom. Smetí tam býva neúrekom, niekoľko-

krát od marca sme odniesli z okolia Oázy aj viac 

vriec odpadu. Samozrejme, najskôr sme kade—

tade porozhadzované smeti v okolí altánka zbiera-

li. Je na počudovanie, ako niektorí návštevníci 

peknej oázy pri nádrži pristupujú k ochrane život-

ného prostredia, navyše aj poškodzujú  majetok a 

ničia hodnoty. Chceme aby ľudia, ale aj príroda 

mali úžitok z dostatku slnečnej energie a zachova-

ného ekosystému.  

Koncert s Janais 

 

S Urbariátom a Vrchodou do cigeľ-

ských lesov a lúk  

V sobotu 3.6.2017 sa konala už skôr plánovaná, 

ale pre nevhodné počasie raz odložená, brigáda. 

Venovali sme sa odstraňovaniu nežiadúceho po-

rastu okolo stromčekov, čisteniu studničky 

a úprave cesty na Križkovských lúkach. Tentokrát 

nám počasie prialo. Slniečko krásne svietilo, oblo-

ha ako na dovolenke a teplo až, až. Zišlo sa 16 

ochotných dobrovoľníkov, ktorí chceli urobiť nie-

čo užitočné, pomôcť prírode a tým aj sebe.  

 

Zájazd do opery v Banskej Bystrici   

Koncom mája — 27.5. 

2017 sme organizovali a 

spoločne navštívili Štátnu 

operu v Banskej Bystrici — 

užili sme si operetu Čardá-

šová princezná, kde účin-

koval aj náš rodák  Šimon 

Svitok. Nezabudnuteľnú 

atmosféru malo osobné 

stretnutie so Šimonom po 

predstavení. 

Z našej FB konverzácie: 

Milí priatelia! 

Srdečne vám všetkým ďa-

kujem za včerajšiu podporu a úžasnú atmosféru na 

predstavení Čardašová princezná! Ďakujem za nád-

herné kvety! 

Veľmi rád som vás videl (aj keď len krátko po pred-

stavení) a verím, že budú aj ďalšie príležitosti na na-

še spoločné stretnutia...či niekde v divadle, alebo v 

Cígli. 

Všetkých vás pozdravujem, urobili ste mi radosť, že 

ste prišli.... 

Prajem vám príjemné dni plné pohody a do skorého 

stretnutia.... 

Šimon  

Ďakujeme, Šimon! 

http://www.vrchvoda.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=1
http://www.vrchvoda.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=1
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Január  

Vyúčtovanie dotácie od obce Cigeľ 

Príprava projektu na zabezpečenie ochrany 

Zelenej oázy proti vandalizmu 

 

Február  

Účasť na fašiangovom sprievode. 

Bowling resp. iné športové podujatie 

Marec  

Popoludnie v knižnici 

Plánovanie kvetinovej výzdoby  - obratište 

Apríl  

Deň zeme – brigáda v spolupráci s Cigeľským  ur-

bariátom.  

Deň vody 

Máj  

Úprava okolia zelenej oázy, ošetrenie a oko-

panie vysadených stromčekov.  

 

Divadelné predstavenie alebo zájazd (hrad 

Beckov, Čachtice a pod., resp. podľa záujmu) 

 

Jún a júl 

Letná údržba Malej zelenej oázy, nátery, op-

rava vylomených častí, bezpečnostný sys-

tém—osadenie 

 

August  

Valné zhromaždenie členov OZ 

Príprava plánu práce na rok 2018/2019 

Trvalé úlohy:  

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, 

monitorovanie možností na získanie finančných 

prostriedkov z fondov a nadácií,  osveta,  zlepšova-

nie kvality života občanov Cigľa, údržba a oprava 

zničených zariadení v Malej zelenej oáze, starostli-

vosť o kvetinovú výzdobu na  obratišti, spolupráca 

s OZ S úsmevom. 

September  

Účasť na volejbalovom turnaji 

 

Návrh informačnej tabule pri partizán-

skych bunkroch na Bielom kameni 

Šarkaniáda 

 

Október  

Výlet do Poľska s návštevou Oravskej priehrady 

Údržba Malej zelene oázy—výmena dosiek, 

nátery, ... 

 

November  

Beseda 

Podanie žiadosti o dotáciu obci Cigeľ 

December 

Registrácia OZ z dôvodu možnosti poberať 

príspevky vo forme 2% dane z príjmu  fyz. a 

práv. osôb. 

Pohľadnice obce—výber z galérie OZ, ná-

vrh 

Plán práce na september 2017—august 2018 

http://www.vrchvoda.sk


“z pera”  Vierky K. — brigáda Križkovce 

Redakčná rada: 
Eva Kadlečíková 
Ivan Kadlečík 
Dagmar Sharifiová 
Prispievatelia:  
Vierka Krausková 

V r c h v o d a ,  C i g e ľ  

Sme na webe! 

www.vrchvoda.sk 

občianske združenie 

Vrchvoda 
Cigeľ 
Email: 
vrchvoda@gmail.com 

September 2017 (zberný dvor) 

Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned 
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Po úvodnom privítaní (rozumej prípitku a príhovore) sme sa odfotili a, už znalí pomerov, vybrali na svoje pra-
coviská. Každý sa mohol slobodne rozhodnúť, či bude variť guláš, šúpať zemiaky, čistiť urbársku chatu, stud-
ničku, alebo sa zaroní do buriny a bude hľadať stromčeky. Teraz, keďže jar už značne pokročila, stihla žihľava, 
malinčie a iná nechcená flóra vyrásť do peknej výšky. Kto mal košeľu s dlhým rukávom, ten si pochvaľoval. 
A kto nie, určite nebude mať reumu. Ale  podriapané a popŕhlené ruky mal! Tempo sme mali výborné, urobili 
sme oveľa viac ako vlani. Vidno, že už máme prax. Ani po tých stromčekoch sme už nemuseli až tak veľmi pát-
rať, kde-tu už aj trčali nad burinou. Ale niekde trčali iba palice a stromček nikde. Nuž, príroda je taká, prežijú 
iba tí silnejší. Bolo horúco. Aj sme si zaspievali „Sadaj slnko, sadaj“, ale neposlúchlo nás a pražilo ďalej. Aby 
sme nedostali úpal, dvakrát sme si v tieni dali pauzičku a pili sme vodičku. A podajedni aj pivko v pohári so 
stopkou! Veď kultúra patrí k životu. Okrem toho sme zdolali aj dve tácky rebarborových koláčov. Preto, keď 
nás prišli zavolať na obed, hrdinsky sme pozvanie odmietli a pokračovali sme v práci. Jednohlasne sme zvolili 
taktiku – teraz robme a poobede oddychujme. A veru, dobre sme sa rozhodli.  Po obede by sa už nikomu ne-
chcelo zohýnať sa na slnku. 
Okolo druhej sme dosiahli vopred vytýčený cieľ a spokojní sa vybrali na obed. A bol už najvyšší čas. Guláš na 
nás čakal,  známa veta „za ušká“ znela éterom, len lavička (namiesto stola) chýbala. Ale stačilo iba pripomenúť 
a hneď sa našli dvaja ochotní, ktorí ju priniesli. Pokľakali sme si kolo nej, rýchlo miešali a silno fúkali a snažili 
sa nepopáliť si ústa. Lebo raz darmo, keď si hladný, aj horúce sa dá zjesť. Ako vždy, guláš nemal chybu. 
V tomto je guláš-majster naozaj majster. Ako bodky za obedom prišli na rad koláče a zákusky z rôznych zdro-
jov. A potom už leháro... Každý si našiel nejaké miestečko, kde sa dalo prevrátiť a oddychovať. Ostalo také ti-
cho, až to bolo divné. Ale netrvalo dlho. Spomenuli sme si, že máme aj vínko a treba ho vypiť. A ako tak popí-
jame, ujo Didi vzniesol kritiku do našich radov. Naše akcie sa mu vraj páčia, ale mu chýba, že si nezaspieva-
me. Síce sme mu trochu oponovali, že jeden pokus už máme za sebou, ale mne nebolo treba dvakrát hovoriť. 
Aj mne chýba, keď si nezaspievam. Tak som skúsila, aj niektorí ďalší sa pridali. A Katka ma naučila novú pes-
ničku (len mi ešte musí zopakovať/napísať slová), takže teraz môžem konštatovať, že v Cigli som sa naučila už 
dve pesničky .  
Podvečer sme sa začali rozchádzať. Ako prví išli tí, ktorí sa rozhodli ísť peši. My ostatní sme ešte poupratovali, 
zbalili, čo bolo treba vziať a nasadli do auta. Chceli sme ísť domov. Ale Julko nás po Jančiho vete, že ideme 
dokončiť ten zvyšok, takmer vysadil. Janko, takéto žarty si radšej odpusti, lebo na to doplatíš!  Bol to deň plný 
zážitkov strávený v spoločnosti priateľov a ovečiek, ktoré práve spásali Križkovskú lúku. Aj keď unavení, už 
teraz sa tešíme na ďalšiu akciu. Ale musíme lepšie vyberať termín – radšej skôr ako neskôr. Zapísala 

VK, v Cigli, 4.6.2017" 

Sme na Facebooku! 

Vrchvoda OZ 

Komunálny odpad triedený na železo, drevo, stavebný 
odpad a veľkoobjemový odpad, môžu občania Cigľa 
priviesť do zberného dvora pri Obecnom úrade nasledovne: 
v nepárny týždeň v sobotu v čase od 8.00 do 12.00 hod. a v 
párny týždeň v stredu od 12.00 do 17.00 hod.  


