5 ROKOV

Občianske združenie Spolok čachtického ringu je nezisková organizácia, ktorá
vznikla v apríli roku 2006 z partie kamarátov a známych, ktorí chceli začať robiť
niečo prospešné pre svoje okolie. Časom sa k nám pridali aj ďalší, ktorým boli naše
aktivity sympatické. Medzi ciele združenia, ktoré sa snažíme napĺňať patrí: organizo‑
vanie a usporadúvanie kultúrnych podujatí, ochrana a rozvoj prírodných a kultúrnych
pamiatok v regióne Čachtíc, propagácia kultúrnych a historických pamiatok v regióne Čachtíc, vydavateľská
a publikačná činnosť. Spolok čachtického ringu ﬁnancuje všetky podujatia, organizované pre verejnosť, zo zdrojov
príjmu 2% z daní od právnických a fyzických osôb, sponzorských darov a z členských príspevkov.

Prehľad akcií, ktoré Spolok čachtického ringu za 5 rokov svojej existencie pripravil pre širokú verejnosť:

Rok 2006

Rok 2007

• Literárno – hudobný večer – akcia konaná v múzeu, kde
svoje diela čítali a o poézii rozprávali Ľ. Feldek, R. Dobiáš,
E. Ondrejička, M. Mališ. Akciu moderoval D. Nagy a o hud‑
bu a spev sa postaral P. Remiš
• Letné premietanie v SMŠ – premietanie cestovateľského
ﬁlmu a beseda s P. Ondrejovičom
• Hody 2006
‑ Výstava fotograﬁí Jara Kupča „ Cesty a zastavenia“
‑ Koncert kapely Slniečko
‑ Koncert kapely Vrbovskí víťazi
• Beneﬁčné predstavenie sa konalo na Mikuláša v MKS a vy‑
stúpili Sendreiovci a Vrbovskí víťazi

• Čistenie cesty na hrad
• Letné premietanie v SMŠ – zišli sme sa pri cestovateľskom
ﬁlme a svoje zážitky z ciest nám priblížil P. Ondrejovič
• Hody 2007 – na príchodzích čakal Jarmok remesiel, hudba
a spev v podaní rodiny Vlčkovej, Vrbovské vŕby, Strýci ze
Strání, ochotníci z Ľubele, koncert kapely Slniečko
• Literárno – hudobný večer s M. Geišbergom a jeho synom
Martinom
• Na beneﬁčné predstavenie konané v decembri prijalo
pozvanie Divadlo Dino a predviedli sa nám vo výbornej
hre Drápačky

Rok 2008

Rok 2009

• Čistenie cesty na hrad – akcia konaná tradične v apríli a za‑
meraná na zber odpadkov od Čachtíc až na hrad
• Upratovanie katakomb – 1. máj sme oslávili prácou
• Literárno – hudobný podvečer s Ľ. Feldekom, R. Dobiá‑
šom, E. Ondrejičkom
• Letné premietanie v SMŠ ﬁlmu Alžbeta Báthoryová ‑ fakty
a ﬁkcie a beseda s autorom diela M. Bitarovským
• Hody 2008 – koncert kapiel Premeny a Slniečko
• Smerové informačné tabule Čachtický hrad – zabezpečili
sme návrh, výrobu a nainštalovali sme ich
• Pripravili, vytlačili a do domácností sme priniesli informač‑
nú brožúru „Odpad je tu čo s ním“
• Beneﬁčné predstavenie odohralo Divadlo Dino s hrou Horí
ohník horí

• Pálenie Moreny – vítanie jari. Rozhodli sme sa, že budeme
každoročne vítať dlho očakávanú jar. Uskutočnilo sa za hu‑
dobného sprievodu kapely Vrbovské vŕby
• Čistenie cesty na hrad
• Letné premietanie v SMŠ – premietali sme opäť cestovateľ‑
ský ﬁlm a besedovali o ďalekých krajinách s dobrodruhom
a cestovateľom P. Ondrejovičom
• Hody 2009 – koncert trenčianskej kapely Gary Moore Band
• Beneﬁčné predstavenie konané na Mikuláša. Vystúpilo Di‑
vadlo Dino s hrou Turci na diaľnici

Rok 2010

• Zabezpečili sme pre vás Bažant kinematograf, ktorý počas
4 dní premietol 4 ﬁlmy z česko ‑ slovenskej produkcie
• Hody 2010 – pomáhali sme pri príprave hodového pro‑
gramu, ﬁnancovali sme vystúpenie kapely Slniečko a po
akcii sme upratali námestie od odpadkov
• Beneﬁčné predstavenie ‑ tento rok je to už piaty krát, čo sa
stretávame v tomto predvianočnom čase a opäť pomô‑
žeme niekomu, kto našu pomoc potrebuje. Prinášame Vám
fantasmagóriu o raji a pekle na zemi v podaní Záhoráckého
divadla zo Senice s hrou Zmrňený čért

• Pálenie Moreny – vítanie jari. A opäť sme s veľkým sprievo‑
dom smerovali do doliny, kde sme sa na lávke spevom roz‑
lúčili s Morenou a privítali jar
• Čistenie cesty na hrad – stále je čo zberať po tých z nás,
ktorí nevedia, že odpadky nepatria do prírody
• Výstavba detského ihriska sa realizovala z výťažku z be‑
neﬁčnej akcie konanej v roku 2009 a tiež za nášho nema‑
lého ﬁnančného prispenia. Detské ihrisko sme postavili
v areáli ZŠ

Ďakujeme vám za priazeň a veríme, že sa budeme i naďalej stretávať pri podujatiach, ktoré pre vás pravidelne pripravujú členovia
Spolku čachtického ringu. Viac o nás a o pripravovaných podujatiach na www.cachtice.info Pokiaľ chcete podporiť naše aktivity,
poukážte nám, prosím, 2% z daní. Bližšie info nájdete na našej internetovej stránke alebo vám ich podáme na tel. č. 0903 252 414

Ďakujeme ﬁrmám Virtue, s.r.o. a PM Print, ktoré nám pomohli s prípravou a tlačou tohto letáku.

Prajeme vám krásne prežitie Vianoc
a všetko dobré do nového roku.

