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Ďakujem...
Ďakujem Ti Pane, že si mi dal do úst slovo.
Môžem ním vysloviť moja najdrahšia mama.
Ďakujem Ti Pane, že si mi dal starostlivého otca
ale aj všetkých bratov a sestry, už nie som v živote sama.
Ďakujem Ti Pane, že si mi doprial oči,
nimi vidím krásu ľudí, kraja, celej prírody.
Ďakujem Ti Pane, za to že počujem
krásne melódie života, ale aj bolestné ľudské vzdychy.
Ďakujem Ti Pane, že si mi dal silu kráčať
po širokých cestách ale aj tŕnistých chodníkoch.
Ďakujem Ti Pane, zvlášť za moje dlane
môžem ich spínať ku Tebe v modlitbe.
Ďakujem Ti Pane, že si mi dal dar poznania
a ja rozoznávam čo je dobré a ako sa zachovať.
Ďakujem Ti Pane, za všetky dary života
za sviatosti pre nás, všetky Tvoje deti.
Ďakujem Ti Pane za každý prežitý pocit
radosti, bolesti, trýzne, nádeje či smiech i plač.
Ďakujem Ti Pane za každú prežitú chvíľu
v práci, v tanci, v radosti, bolesti, v modlitbe, v oddychu.
Ďakujem Ti Pane, že si mi dovolil prijímať a rozdávať
ten najdrahší poklad čo si mal a nám dal - Lásku.
Terézia Paulechová

POZVANIE NA MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE
Dňa 5. decembra 2010 v nedeľu
o 15.00 hod. srdečne pozývame všetky
deti aj so svojimi rodičmi na tradičné
stretnutie s Mikulášom, ktorý príde na
koči na námestie. V programe vystúpia
žiaci Základnej umeleckej školy
v Čachticiach a členovia Jednoty
dôchodcov Čachtice.
Prekvapením bude – púšťanie
balónikov šťastia a samozrejme
všetky detičky pán Mikuláš obdaruje
obľúbenými sladkosťami.
Tešíme sa na Vás
Obec a MKS Čachtice

POZVANIE NA VIANOČNÚ BESIEDKU
V nedeľu – 19. decembra 2010 sa v sále kultúrneho domu
v Čachticiach bude konať „Vianočná besiedka“ žiakov Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach a Základnej umeleckej školy v Čachticiach, ktorou chcú naši žiaci pod vedením
svojich pedagógov navodiť slávnostnú vianočnú atmosféru pre
nás všetkých.
Malí, veľkí, mladí, starší - všetci ste srdečne vítaní, príďte
medzi nás
Vaše deti

STRETNUTIE S DÔCHODCAMI

Aj v tomto roku – 10. novembra 2010 sa stretli pozvaní
spoluobčania – seniori v rámci tradície úcty k starším.
Patrili medzi nich spoluobčania, ktorí sa v tomto dožívajú
svojho okrúhleho životného jubilea – 60, 65, 70, 75, 80, 85
rokov a starší.
Po príhovoroch domácich i hostí nasledoval slávnostný
obed, potom malo pre nich vedenie obce pripravené varietné
vystúpenie a nakoniec si pri počúvaní krásnych ľudových piesní v podaní našej hudobnej skupiny „senior banda“ nielenže
zaspievali, ale aj zatancovali.
Potešil ich aj malý darček – teplučká deka a praktický
dáždnik.
starostka obce

AKTIVITY OBCE NA ZLEPŠOVANIE ŽIVOTA
OBČANOV NAŠEJ OBCE - FINANČNÉ ZDROJE
EÚ ZABEZPEČENÉ OBCOU V POSL. ROKOCH
VOLEBNÉHO OBDOBIA 2006-2010
Vstupom našej krajiny – Slovenskej republiky - do európskeho
spoločenstva sa aj nám naskytla možnosť využitia a čerpania
ponúkaných výziev na získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu rôznych zámerov na podporu rozvoja
obce.
Obec Čachtice samozrejme využila túto skutočnosť a po
vypracovaní prísl. projektovej dokumentácie reagovala na nasledovné výzvy:
- oblasť školstva:
v 4/2008 bola podaná žiadosť o NFP
na Základnú školu
Čachtice, ktorá však
v dôsledku požadovanej vysokej fin.
čiastky (presahujúcej
stanovený
benchmark na žiaka) bola
zamietnutá.
Po prepracovaní projektovej dokumentácie obec opätovne reagovala na ďalšiu výzvu,
upravila výšku benchmarku (počet žiakov školy x suma na žiaka)
a podaná žiadosť o NFP v júli 2009 na výmenu okien, zateplenie múrov a fasádu, úpravu časti podláh a vybavenie triedy
počítačmi bola úspešná, obec získala NFP v rámci regionálneho
operačného programu, prioritná os – infraštruktúra vzdelávania
na projekt:
„Rekonštrukcia a modernizácia 18-triednej ZŠ Čachtice“.
Oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú 726
316,51 €. U všetkých projektov z EÚ platí zásada: 80% hradí
EÚ, 15% štátny rozpočet SR a spoluúčasť obce je vo výške
5% z celkových oprávnených nákladov.
Okrem spoluúčasti obec z vlastného rozpočtu hradí ďalšie náklady súvisiace s realizáciou diela: maľovanie, hromozvod, drobné stavebné úpravy, byt školníka, telocvičňu a pod. Tu vidíme,
že náklady nie sú
zanedbateľné, naša
škola to však nevyhnutne potrebuje,
pretože po 36-tich
rokoch užívania je
pomerne
značne
opotrebovaná.
V
súčasnosti sú vymenené všetky okná
na triedach a byte
školníka,
takmer
celá budova (okrem
telocvične) je zateplená + fasáda. Práce stále pokračujú, veríme,
že vďaka priaznivému počasiu sa aj dokončia do zimných mesiacov. Do príchodu zimy plánujeme aj výmenu okien v telocvični,
ktorú zub času najviac nahlodal. Takúto pomoc by potrebovala
však aj „stará škola“ v súčasnosti MŠ a ZUŠ, a to hlavne výmenu
strešnej krytiny a okien.
- v záujme šetrenia energiou boli v roku 2009 v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce (intereg) v objekte ZŠ
Čachtice inštalované slnečné kolektory na ohrev teplej úžitkovej
vody pre potreby školy, čím došlo k výraznej úspore energií. Projekt realizovala Obec Pozlovice – rekonštrukcia MŠ vrátane vykurovania a Obec Čachtice ako „Solárny ohrev TUV v Základnej
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škole Štvrtej sednice Tatrína Čachtice“ s nákladom 24 171 €.
oblasť životného prostredia: intenzívna potreba dobudovania kanalizačnej siete v našej obci je aktuálna už viac ako
20 rokov, pretože s prípravnými prácami sa začalo ešte v roku
1989 býv. ZsVAK Bratislava. Práce sa síce realizovali, väčšinou s
podporou environmentálnych programov ŽP, avšak veľmi pomaly.
V súč. dobe je kanalizácia vybudovaná asi v jednej tretine obce
plus čistiareň odpadových vôd (ČOV). Nádej do tejto problematiky vniesla opäť vyhlásená výzva na dobudovanie kanalizačnej
siete vyhlásená MŽP SR, na ktorú obec zareagovala, zabezpečila
vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane vodoprávneho
povolenia a následne spracovala žiadosť o poskytnutie NFP na
tento účel, ktorá bola úspešná. Takže Obec Čachtice získala na
„Dobudovanie stokovej siete v aglomerácii Čachtice“ NFP 95
% z oprávnených výdavkov 6 596 595,55 €. Momentálne prebieha
výber dodávateľa na vykonanie prác formou verejného obstarávania, zmluva s ministerstvom je už podpísaná.
oblasť regenerácie sídiel – „Centrálna zóna Čachtice – skrášlenie obce krvavej Báthoričky“: Jedná sa o úpravu
verejných priestranstiev od kostola po kultúrny dom vrátane parkových úprav, výstavby verejného WC, fontány pred KD, klietky
pre železnú pannu, lavičiek, oddychovej zóny, rekonštrukcie časti miestnej komunikácie v ul. Pionierska a Kúria, sadové úpravy
okolia „umieráčika“, autobusovej zastávky a pod. Aj táto žiadosť
bola úspešná a rozhodnutím MVaRR SR bol obci na realizáciu
tohto zámeru schválený NFP vo výške 708 568,25 €. V tejto dobe
prebieha kontrola verejného obstarávania na výber dodávateľa na
realizáciu prác na TSK Trenčín. Vzhľadom k pokročilej ročnej dobe
sa so stavebnými prácami začne v jarných mesiacoch roka 2011.
Obec má pripravenú aj projektovú dokumentáciu vrátane stavebného povolenia na ďalšiu úpravu verejných priestranstiev
„Revitalizácia v obci Čachtice“ – úsek od kult. domu po obecný úrad vrátane novej bytovej výstavby (parkové úpravy, drobná
architektúra, detské ihriská, aut. zastávka, miestna komunikácia
v ul. Osloboditeľov po pálenicu a pod.), výzva na podanie žiadosti
by mala vyjsť v roku 2011.
- oblasť kultúrnych pamiatok: „Obnova NKP Čachtický
hrad“ – obec sa taktiež uchádza o fin. prostriedky na záchranu
Čachtického hradu – stabilizáciu a konzerváciu hradných múrov a prekrytie kaplnky, podaná žiadosť bola úspešná, zmluva o
poskytnutí NFP je už v konečnej fáze, pripravená na podpis u p.
ministra. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 2 484
047,56 €. Projekt umožní sprístupnenie hradu verejnosti so všetkými pozitívnymi dopadmi z toho vyplývajúcimi pre obec Čachtice
vrátane možnosti využitia objektu hradu a hradných priestorov na
rad kultúrnych podujatí a najmä z hľadiska zvýšenia počtu turistov
do obce. Aktívna spolupráca múzea Čachtice a Trenčín spolu s
obcou určite prispejú k naplneniu týchto aktivít.
- na podanie žiadosti, predpokladá sa v 3/2011, je pripravený
i projekt „Obnova NKP Drugetovská kúria“ (Konzulovec), t.j. je
vypracovaná projektová dokumentácia na komplexnú opravu tejto
významnej kult. pamiatky, vydané stavebné povolenie. Po oprave
by mala kúria slúžiť ako infocentrum, kongresová sála, knižnica,
neskôr ako reštauračné zariadenie s ubytovaním a bytom správcu.
- oblasť verejného osvetlenia: z operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, v rámci opatrenia Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
získala naša obec z MH SR fin. prostriedky na projekt: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čachtice“ NFP vo výške
249 946,90 €. Práce sa realizujú, hotová je väčšia polovica obce,
dúfajme, že počasie bude natoľko priaznivé, aby sa práce mohli
úspešne dokončiť a vybudované dielo slúžilo k spokojnosti občanov našej obce.
- oblasť sociálnych služieb: v rámci prioritnej osi Infraštruktúra
soc. služieb, sociálnoprávnej ochrany a soc. kurately Obec vypracovala projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu jestvujúceho
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Zariadenia opatrovateľskej služby, spracovala žiadosť, ktorá bola
rozhodnutím MVaRR SR schválená, v súčasnosti čakáme na podpis zmluvy. Projekt „Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej
služby Čachtice“ predstavuje celkové výdavky projektu vo výške
283 462,83 €.
Pre skvalitnenie života starších a chorých občanov hodlá obec
zabezpečovať prepravnú službu (návšteva lekára a pod.) osobným automobilom PEUGEOT Minibus Boxer. Auto bude 6-miestne
s infarktovým kreslom. Obec na tento účel vypracovala a predložila
projekt na MPSVaR SR, ktorý bol tiež úspešný a získali sme na
kúpu tohto auta dotáciu vo výške 25 000 €, spolufinancovanie
obce je 10 %. Podmienky poskytovania služby budú určené VZN.
- oblasť odpadového hospodárstva: v rámci opatrenia odpadové hospodárstvo bola obcou spracovaná a predložená žiadosť
o NFP na vybudovanie „Zberného dvora v obci Čachtice“, celkové oprávnené výdavky projektu: 1 025 720,48 €.
- podporné aktivity v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania
odpadov, ktorá bola vydokladovaná, zatiaľ sa čaká na vyhodnotenie
projektu MŽP SR. Cieľom projektu
je vybudovanie zberného dvora na
zber odpadov – sklo, plasty, pneumatiky, papier, žiarivky, textil a pod.,
jeho vybavenie strojovým parkom a
objektom na garážovanie vozového parku a vybavenie kontajnermi.
- oblasť zdravotníckych služieb: Projekt „Rekonštrukcia a
modernizácia zdravotného strediska v obci Čachtice“ , ktorý
bol predložený na MZ SR s nákladom 543 902,80 € nebol schválený pre nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci vo Výzve. Dúfajme, že v ďalšom kole, ktoré má vyjsť, bude žiadosť úspešná.
- oblasť propagácie: v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce
SR – ČR 2007 – 13 bola predložená žiadosť na realizáciu projektu:
„Objevme přírodní a kulturní krásy sousedú“ , kde naša obec
vystupuje ako hlavný cezhraničný partner, na českej strane je to
obec Nová Lhota. Cieľom projektu je inštalácia web kamerového
systému na panoramatické snímanie Čachtického hradu a druhá
kamera bude na námestí. Jedná sa o projekt menšieho rozsahu,
spolufinancovanie predstavuje 1 062 €, projekt bol schválený. Do
projektu je zapojených celkom 7 partnerov z českej i slovenskej
strany.
Obec Čachtice sa veľmi intenzívne zapojila do čerpania fin.
prostriedkov z EÚ a realizácia schválených i pripravovaných
projektov výrazne prispeje k zlepšeniu života obyvateľov našej
obce.
Zostáva nám už iba veriť, že vynaložené úsilie obce pri spracovaní projektov bude korunované úspechom.
Starostka obce

KOMUNÁLNE VOĽBY 2010
Kandidáti na starostu obce:
1. Peter Fraňo, 50 r., vodič, nezávislý kandidát
2. Anna Ištoková, 59 r., starostka,
Kresťanskodemokratické hnutie,
SMER - sociálna demokracia
3. Eduard Jamrich, 54 r., technik, nezávislý kandidát
4. Vladimír Juriga, 48 r., školník,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
5. Miloš Lacovič, 34 r., prípravár výroby, Strana zelených
6. Pavol Vido, 34 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov
Kandidáti na poslancov obce :
7. Michal Balala, Mgr., 32 r., plánovač, nezávislý kandidát
8. Kamil Belák, 32 r., podnikateľ, KDH
9. Juraj Bumbál, 49 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
4. Marek Bumbál, Mgr., 33 r., učiteľ, ĽS - HZDS
5. Zuzana Čapošová, Ing., 39 r., zootechnička, ASV
6. Ján Dendis, 25 r., skladník, ASV
7. Terézia Dendisová, 51 r., účtovníčka, ASV
8. Ján Gabriš, 27 r., operátor, nezávislý kandidát
9. Ľubica Gogolová, 41 r., riaditeľka SMŠ, SMER
10. Ivan Gregorovič, Ing., 39 r., živnostník, SZ
11. Ján Hakar, 55 r., obchodný riaditeľ, KDH
12. Marian Halák, Ing., 38 r., stavebný technik, ĽS - HZDS
13. Eduard Jamrich, 54 r., technik, nezávislý kandidát
14. Jana Jamrichová, Ing., 48 r., finančný manager, SMER
15. Vladimír Juriga, 48 r., školník, ĽS - HZDS
16. Ivan Kolník, Ing., 46 r., technik, ASV
17. Janka Kvasňovská, Mgr., 53r., učiteľka, SMER
18. Miloš Lacovič, 34 r., prípravár výroby, SZ
19. Mária Lamačková, 49 r., mzdová účtovníčka, ĽS - HZDS
20. Lucia Lišková, Mgr., 30 r., učiteľka, špecialistka prepravy, SZ
21. Bohumil Mihálik, Ing., CSc., 64 r., dôchodca, KSS
22. Martin Milata, 31 r., šéfkuchár, nezávislý kandidát
23. Pavol Ondrejka, Ing., 42 r., geodet, KDH
24. Roman Opatovský, Ing., 29 r., ekonóm, ĽS - HZDS
25. Rastislav Pepel, 41 r., riaditeľ marketingovo-reklamnej
agentúry, SZ
26. Elena Peterková, Ing., 48 r., ekonóm, KDH
27. Roman Puchý, Mgr., 39 r., zástupca riaditeľa ZŠ, ĽS - HZDS
28. Anna Sládeková, 57 r., prevádzkarka, SMER
29. Peter Sučanský, Bc., 41 r., podnikateľ, KDH
30. Mária Štekláčová, Mgr., 53 r., učiteľ, SF
31. Juraj Trebatický, 59 r., montážnik, KDH
32. Tibor Trebatický, 48 r., podnikateľ, ĽS - HZDS
33. Janka Truhlíková Prekopová, 42 r., invalidná dôchodkyňa,
nezávislý kandidát
34. Juraj Urban, Ing., 30 r., elektroinžinier, KDH
35. Milan Vido, 48 r., šofér, KSS
36. Pavol Vido, 34 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Ako voliť - občan z hlasovacieho lístka na starostu obce
vyberie jedného kandidáta, svoju voľbu prejaví zakrúžkovaním
poradového čísla pred menom kandidáta. Tak isto postupuje aj pri
voľbe poslancov OZ, vybraných kandidátov – maximálne v počte
11, tiež zakrúžkuje. Obidva hlasovacie lístky potom vloží do obálky opatrenej pečiatkou obce a vloží do pripravenej urny na hlasovanie.
Dátum konania volieb:
27. november 2010 od 07.00 do 20.00 h
Čachtice - Kultúrny dom
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KONČÍ SA VOLEBNÉ OBDOBIE –
BILANCUJEME UPLYNULÉ 4 VOLEBNÉ ROKY ...
V posledných rokoch sa nám zdá, akoby dni, týždne a mesiace
v roku bežali akosi rýchlejšie, máme stále menej času nielen jeden
na druhého, na svojich blízkych i priateľov, ale nestíhame ani v práci.
No a príčinou je aj prirýchle pracovné tempo a s ním i plynutia života
vôbec.
Zdá sa nám, akoby iba včera sme otvorili dvierka nového volebného obdobia 2006 – 2010 a už ich s istotou zatvárame. Je tu čas
obzrieť sa späť a aspoň v kocke zhodnotiť, čo sa nám podarilo a čo
nie, čo zostane na realizáciu budúcemu, novému vedeniu našej obce
po komunálnych voľbách.
Vo vedení obce okrem starostky pracoval tím 11 poslancov, hlavný kontrolór (HKO) a pracovníci obce. Vyzdvihujem prácu poslancov
obecného zastupiteľstva (OZ) a HKO, ktorí sa spoločných zasadnutí,
či už pracovných stretnutí alebo riadneho konania OZ, zúčastňovali v
takmer 100% zložení a vzájomná spolupráca sa vyznačovala spoločným úsilím o budovanie krajšej obce a o zlepšenie života pre všetkých jej obyvateľov. Pri ukončení volebného obdobia všetkým týmto
ľuďom, ktorí obetovali svoj čas, svoj um za spoločné dielo, patrí skutočná vďaka i uznanie. Myslím, že sa potvrdilo, že občania si ich zvolili
dobre.
Spoločnými silami sa nám podarilo vybudovať a zhodnotiť majetok
obce nasledovne:
Nový volebný rok 2007 sa začal výstavbou ďalších nájomných
bytov:
- v lokalite pri Zdravotnom stredisku, ktoré bolo iba semeniskom hromadenia odpadov a buriny, sa začala výstavba 14 bytov, určená hlavne
našim starším spoluobčanom, pretože sa jednalo o byty bezbariérové.
Položili sa aj základy 10-bytovky, štyroch 8-bytoviek a zrealizovala sa
nadstavba 14 bj. o ďalších 15 bytov. V poslednom volebnom roku sa
položili základy ďalšej 10 –bytovky a 8-bytovky, od ktorých budúci obyvatelia dostali kľúče iba pred pár dňami. To znamená, že za posl. štyri
roky postavila obec 8 bytových domov a v nich 89 obecných nájomných bytov, kde dúfajme, našlo domov 89 rodín. Vo finančnom vyjadrení aj tento bytový fond prispel k zhodnoteniu a zveľadeniu majetku
Obce Čachtice v objeme 4 415 137. Celkovo naša obec spravuje 140
bytov v 11-tich bytových domoch. Samozrejme k bytom nesporne patrí
aj vybudovanie infraštruktúry, t.j. miestnych komunikácií, chodníkov,
parkovísk a verejného osvetlenia, plynovodu, vodovodu a kanalizácie
v hodnote 437 524 €.
Schválené boli aj zmeny a doplnky k územnému plánu obce, čím sa
vytvoril väčší priestor pre rozvoj podnikateľskej činnosti v obci (hlavne
K &J &G Čachticeˇ a Nissens Čachtice) a tým sa vytvorili priaznivé
podmienky aj pre rozvoj zamestnanosti. Bez úzkej spolupráce s obcou
by tieto podniky dnes u nás nestáli. Vďaka rozšíreniu výrobných priestorov v roku 2010 vo fi Nissens sa vytvorilo cca 60 pracovných miest.
V roku 2007 bola rozšírená a zrekonštruovaná gynekologická ambulancia v objekte Zdravotného strediska a vymenené okná v čakárni na
1. poschodí i v čakárni lekárne . Nový šat dostala aj Svadobka
v Dome služieb, kde boli takisto vymenené okná, dvere, vymaľované
vnútorné priestory a obnovená bola aj vonkajšia fasáda. Zrekonštruované bolo vykurovanie Domu služieb – inštalované nové kotle ÚK. Na
námestí pribudlo prestrešenie pódia (malý amfiteáter), v ulici Železničná boli vybudované nové chodníky s odvodnením dažďových vôd,
vybudoval sa nový chodník v ul. Pionierska (od KD po bytovku č. 416).
V r. 2008 v suteréne KD boli úplne zrekonštruované, resp. novovybudované priestory na činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré
aj naši seniori intenzívne pod vedením svojej predsedníčky Helenky
Šimovej využívajú. Nový asfaltový koberec bol po dobudovaní kanalizačnej siete položený v ul. Komárno a časti Hviezdoslavovej, kanalizačná sieť sa rozšírila aj v časti ul. Pionierska, vybudované bolo i nové
vykurovanie oboch kultúrnych domov (starého KD i nového KD, kde
sídli fi LINX – tu sa zriaďovala i nová kotolňa), vytvoril sa priestor na
rozšírenie miestneho cintorína (Želovanského) – dorobilo sa oplotenie
a vybudovaný tu bol i nový chodník s verejným osvetlením a rozšírením vodovodu. V spolupráci s firmou K &J &G Čachtice sa začali
i prípravné projekčné práce na obchvate Čachtíc, pre komplikácie v
raste ekonomiky a nepriaznivom dopade celosvetovej krízy, sa však
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tieto práce zatiaľ odsunuli na neskorší, priaznivejší čas. V roku 2009 sa
za výdatnej pomoci a dobrej spolupráce s našimi hasičmi zrealizovala
výmera strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici, predtým sa na tomto
objekte vymenili všetky okná za plastové. Do budúcnosti je potrebné ešte vymeniť garážové brány a objekt HZ obliecť do novej fasády.
Od MV SR dostala naša obec darom pre DHZ Čachtice špeciálne
hasičské vozidlo, ktoré iste prispeje k zásahom pri likvidácii požiarov.
V objekte MŠ sa realizovala kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení (obklady, dlažby, sanita), čím sa skultúrnili priestory pre našich
najmenších.
Pre skvalitnenie športových výkonov (postup našich hráčov do
vyššej súťaže), bol komplexne zrekonštruovaný objekt športového
štadióna v ul. Komárno s nákladom cca 46 tis. €. Zrealizovaná bola
úplná prestavba vnútorných priestorov - výmena okien, dverí, sanity,
podláh, vnútorných stien vrátane maľby, obkladov, inž. sietí, inštalovala sa nová žumpa i WC pre verejnosť. Pre bud. obdobie zostáva ešte
opraviť strechu tribúny a v záujme ochrany obecného majetku v tejto
lokalite aj dobudovanie bytu pre správcu ihriska nad objektom.
Pre športové vyžitie našich žiakov i širokej verejnosti bolo za podpory
Vlády SR vybudované viacúčelové multifunkčné ihrisko s umelou trávou v areáli základnej školy. Na jeho vybudovanie dostala obec od Vlády SR nenávratnú dotáciu vo výške 39 832,70 €. Projekt: „výstavba
viacúčelového ihriska“ v obci Čachtice už viac ako rok slúži športovej verejnosti. Na objekte ZŠ boli osadené slnečné kolektory na ohrev
teplej úžitkovej vody pre potreby základnej školy.
Obec pre potreby rozšírenia sociálnych služieb odkúpila rodinný
dom č. 428 v ul. Malinovského a zámenou za RD č. 289 v ul. Podzámska získala i RD č. 429, vznikne tu do budúcna priestor pre rozšírenie ZOS-u. v týchto dňoch sa buduje i odvodnenie ul. Slnečná na
vykúpenom pozemku od rod. Palkechovej. Obec schválila v záujme
zachovania poštových služieb aj odkúpenie objektu Pošty Čachtice.
Na Čachtickom hrade sa realizovali záchranné práce na 2. vstupnej
bráne i veži v objeme 2 mil. Sk, ktoré obec získala z MK SR.
Obec žila aj kultúrnym životom, v roku 2007 sme si celo obecnými
oslavami pripomenuli 160. výročie IV. Sednice Tatrína v Čachticiach
v spomienkových augustových dňoch a v roku 2008 (september)
oslavy prvej písomnej zmienky o obci Čachtice, už jej 760 výročie.
Každoročne sa už tradične začiatkom mája konalo obľúbené, nielen
u našich občanov ale aj v širokom okolí, kultúrno zábavné podujatie
SAMI SEBE - jeho 11. ročník. Stále rovnako vyhľadávané a rovnako
úspešné, vďaka všetkým, ktorí sa na jeho tvorbe a príprave podieľajú
pod vedením hlavnej aktérky Alenky Novotnej. Medzi vydarené kultúrne podujatia patria aj spomienkové oslavy 125. výročia založenia DHZ
v našej obci, ktoré zorganizovali v spolupráci s obcou naši hasiči.
Celé uplynulé volebné obdobie sa nieslo v znamení príprav programovacieho obdobia 2007 – 2013 pomoci z EÚ a postupne aj realizácie jednotlivých zámerov. Tieto procesy sú veľmi náročné na prípravu, zdĺhavé a aj finančne náročné. Obec Čachtice pripravila niekoľko
náročných projektov, z ktorých niektoré sú už schválené, niektoré sa
už realizujú a časť z nich čaká na vyhodnotenie. Samozrejme niektoré
sa ešte pripravujú. Tu musíme mať na pamäti skutočnosť, že obec je
povinná zabezpečiť 5%-né spolufinancovanie a aj náklady navyše, ak
pri realizácii projektu vzniknú, čo nie je vždy jednoduché. Nové vedenie
obce teda čaká úloha mimoriadne náročná pri narábaní s financiami z
prostriedkov EÚ i obce a aj veľmi zodpovedná. Najväčším pozitívom
v čerpaní európskych fondov sa však javí skutočnosť, že každá z pripravených akcií je tak finančne náročná, že obec by si ju nikdy nemohla dovoliť realizovať z vlastného rozpočtu (kanalizácia, škola, verejné
osvetlenie, revitalizácia, čachtický hrad), teraz nás to však bude stáť
iba výšku spolufinancovania, t.j. 5% z celkových oprávnených nákladov na jednotlivý projekt.
I napriek svetovej kríze, ktorá neobišla ani nás, a realizovaným
aktivitám, môžeme konštatovať, že hospodárenie obce je plusové,
obec hospodári so ziskom, bez úverov. Poskytnuté úvery zo ŠFRB na
bytovú výstavbu sa do úverovej zaťaženosti obce nerátajú.
Ponúka sa nám tu teda jedinečná a neopakovateľná šanca obnovy,
výstavby a zveľadenia obecného majetku, ktorá nás bude stáť o 95%
menej, preto treba urobiť všetko pre jej úspešné využitie.
S úctou

starostka obce
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NEBEZPEČNÉ ODPADY NEPATRIA
DO NÁDOBY NA KOMUNÁLNY ODPAD

ODPAD NÁŠ KAŽDODENNÝ ...
S problematikou odpadového hospodárstva sa
stretávame denne a veru nám spôsobuje nemalé
problémy. Náklady na likvidáciu odpadu, a nielen z
domácností, neustále rastú a odpadov je stále viac
a viac. V obci sme v posledných dňoch likvidovali divokú skládku za objektom ČOV, ktorá si vyžiadala značné náklady z rozpočtu obce, teda z fin.
prostriedkov všetkých nás, ktoré mohli byť využité
určite účelnejšie.
Obec podnikla určité kroky, ktoré by mali viesť
k systematickejšiemu nakladaniu s odpadom v
domácnosti a k jeho následnej likvidácii.
Na prelome posledných dvoch mesiacov roka,
novembra a decembra 2010, budú do obce firmou
Marius Pedersen (MP) dodávané červené nádoby
o obsahu 240 l na zber papiera a plastov, okrem
PET fliaš. Tu stále platí, že PET fľaše sa zberajú
do bielych alebo modrých igelitových vriec (stlačené), ich vývoz za zabezpečuje od domu občana 1 x
za 6 týždňov podľa harmonogramu MP. O tejto skutočnosti sú občania informovaní prostredníctvom
miestneho rozhlasu i káblovej televízie (TKR). Do
týchto červených odpadových nádob sa bude teda
zberať odpadový papier a odpad z plastu (nádobky
od jogurtu, smotany, ... fľaše z mlieka, tetrapakové obaly, ...), ktorý sa doporučuje vypláchnuť alebo
vytrieť papierom do sucha, aby nezapáchal. Vývoz
nádob bude taktiež podľa harmonogramu priamo z
domácnosti 1 x za 6 týždňov. Touto cestou prosíme občanov, ktorí majú záujem o tento druh nádob,
aby sa prihlásili na OcÚ, prípadne môžu mať jednu
nádobu dvaja susedia, ak im to bude takto vyhovovať, pretože škoda je vyvážať poloprázdnu nádobu.
Minulý mesiac sa uskutočnil zber veľkoobjemového odpadu (nábytok, sedačky, koberce, PVC, a
pod.), celkom sa v priebehu 4 dní odviezlo 5 kontajnerov o objeme 35 q. Takýto zber by sa mal organizovať min. 2 krát ročne, v prípade potreby môže
byť i častejšie.
Textil sa zberá a likviduje na výzvu Diakonie
Broumov, ktorá časť zberu (odevy, textil, prikrývky,
podušky, kuch. riady, obuv a pod) posúva soc. slabším vrstvám a soc. zariadeniam a neupotrebiteľnú
časť spracuje na iné výrobky.
Sklo sa zberá priebežne, veľkoobjemový kontajner je umiestnený vo dvore OcÚ a odváža sa do
Vetropacku Nemšová.
Elektro odpad - zber sa taktiež zabezpečuje
priebežne – jedná sa o práčky, chladničky,
el. spotrebiče, mikrovlnné rúry, žiarivky a pod.,
odpad odoberá fi BOMAT Veľké Orvište.
Problém sa javí v likvidácii zelenej hmoty a
drobných stavebných odpadov, ktorý bude treba
vyriešiť.
Zostáva nám zaželať si, aby projekt vybudovania zberného dvora bol úspešný, čím by sa vyriešilo
veľa problémov súvisiacich s likvidáciou odpadov.
Výzva k našim občanom - chráňme si už aj
tak znečistené životné prostredie a chovajme sa
tak, aby ho mohli užívať po nás aj budúce generácie. Nevytvárajme zbytočne skládky, nevyhadzujme
odpad do prírody, pretože aj podľa toho nás hodnotia turisti a návštevníci našej obce.
na zamyslenie starostka obce

Na Slovensku v súčasnosti vzniká približne 600 000 t nebezpečných
odpadov ročne !
Časť pochádza z priemyslu a časť vyprodukujú občania v domácnostiach. S väčšinou z týchto odpadov nie je nakladané správne, v dôsledku
čoho dochádza k úniku škodlivín a poškodzovaniu životného prostredia. To
sa často prejaví až po niekoľkých rokoch či desaťročiach.
Ktoré odpady z domácnosti zaraďujeme medzi nebezpečný
odpad?
napr.:
• zvyšky maliarkych farieb, lepidiel, riedidiel, olejov, atď.
a obaly z týchto látok
• kyseliny, zásady, rozpúšťadlá
• pesticídy (látky proti škodcom), niektoré hnojivá
• žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
• batérie a akumulátory
• tlačiarenske farby, tonery
• vyradené elektrické zariadenia (staré elektrospotrebiče
-chladničky, televízory, mikrovlnné rúry, monitory, ...)
• papier, plasty, sklo, kovy, textil a pod. znečistené chemikáliami
• lieky a liečivá
• izolačné stavebné materiály obsahujúce azbest
• brzdové kvapaliny, nemrznúce zmesi a pod
• ropné látky
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VYBERÁME Z ROKOVANÍ
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (OZ) V R. 2010
V roku 2010 sa poslanci OZ na zasadnutiach OZ stretli doteraz
5 krát a schválili:
- úpravu vzťahov prevádzkovania siete TKR v obci v prospech fi
Stelar, p. Sika, na základe nájomnej zmluvy je výlučným prevádzkovateľom káblovej siete na území obce firma STELAR, p. Dušan
Sika
- kúpu nehnuteľnosti RD č. 428 v ul. Malinovského a tiež zámenu
nehnuteľnosti RD č. 429 za RD č. 289 v ul. Podzámska pre príp.
potreby rozšírenia ZOS Čachtice
- predloženie projektu na inštaláciu web kamery na panoramatické snímanie Čachtického hradu v rámci cezhraničnej spolupráce pri
realizácii projektu „Objevme kulturní a přírodní krásy sousedů“,
- prípravu projektov na získanie NFP z prostriedkov EÚ na projekty:
- rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby Čachtice
- odpadové hospodárstvo – zberný dvor Čachtice
- rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska
- obnova KP Drugetovská kúria – Konzulovec
-revitalizácia verejného priestranstva – II. Etapa
Ďalej OZ schválilo:
zakúpenie objektu Pošty v Čachticiach v záujme zachovania
poštových služieb
- výkup pozemku pre odvodnenie ul. Slnečná s perspektívou
vybudovania miestnej komunikácie pre novú lokalitu výstavby rodinných domov
- vstup obce do združenia obcí Beckov-Čachtice-Modrovka s
cieľom zvýšenia ekonomickej prosperity regiónu cestou turizmu
(propagácia trojhradia: Beckov, Čachtice, Tematín)
- rozdelenie kapitálových výdavkov na r. 2010 (dobudovanie cintorína a chodníkov vrátane osvetlenie, oprava MK)
- plán prípravy, otvárky a dobývania výhradného ložiska vápenca
v dobývacom priestore Čachtice,
- odkúpenie plynovodu v ul. Mierová od SŠHR SR
- záverečný účet za rok 2009 s fin. zostatkom 584 725,83 €,
- rekonštrukciu vnútorných priestorov objektu OFK Čachtice
(výmena okien, dverí. Podláh, kanalizácie, žumpy)
- predbežné schválenie odpredaja pozemku parc.č. 2729 pri
rodinnom dome 181 v ulici Medzihorská pre Mgr. Ľubicu Nguyenovú
- predaj pozemku v ulici Lysiná pre Patríciu Gregorovičovú
- preverenie možnosti kúpy pozemku pre výstavbu nízkoštandardných bytov pre rómskych spoluobčanov
- odpredaj a dodatočné majetkoprávne vysporiadanie z roku 1956
pre rozšírenie štátnej cesty pre p. Ľudovíta Hrabinu bytom Stará Turá a odpredaj pozemku na ulici Družstevnej pre Jozefa Augustína
- nesúhlas so zámerom výstavby čerpacej stanice pohonných
hmôt na ulici Družstevná
- určenie počtu poslancov do OZ v počte 11 a 100% úväzok starostu na celé funkčné obdobie 2010 - 2014
- stavebné úpravy vnútorných i vonkajších priestorov rekonštrukcie Základnej školy Čachtice
- návrh rozpoštu na rok 2011 a výhľadovo rozpočty na rok 2012 a
2013
- návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
na rok 2011 a úprava dane z nehnuteľností poplatky za vývoz
komunálneho odpadu
- prenájom múru hasišskej zbrojnice na Malinovského ulici na
reklamné účely
- zmluvu o nájme a prevádzkovaní vodohospodárskeho majetku
(ČOV) za doterajších podmienok (0.-€) od 1.7.2010 do 31.12.2011
- odpredaj pozemku na ulici Osloboditeľov pre Eduarda Jamricha
Obecné zastupiteľstvo ďalej v priebehu roka riešilo aktuálne problémy súvisiace s chodom a fungovaním obce.
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O ALŽBETE BÁTORIOVEJ...
V posledných rokoch, poviem to po čachticky - \“Rostú nám
po novinách a časopisoch, aj v televízii a rozhlase dokumenty
jako hríby po dieždi!\“ Zapríčinil to ako prvý režisér Juraj Jakubisko, ktorý nám oznámil, koľko rokov pripravujú s manželkou dokumentačný materiál o jednej z najzaujímavejších žien - Alžbete
Bátoriovej. Zdá sa, že sa chytili protichodných rečí, s ktorými vyšli
maďarské \“historičky\“, že ona nebola tou zlovestnou ženou, ktorá trápila - mučila dievčatá a kúpala sa v ich krvi, aby si udržala
mladosť a krásu, ale bola to dobrá a starostlivá pani, ktorá podporovala chudobných a pomáhala chorým.
Skutoční historici ktorejkoľvek národnosti tvrdili a dodnes
tvrdia na základe nezvratných dôkazov, že Alžbeta Bátoriová zo
sadistických či iných protiľudských činností mučila, a tým aj so
spoločníkmi zabíjala nevinné mladé ženy a dievky. Historici ale
netvrdia, ani nespresňujú počet obetí, keďže boli z rôznych krajín a nedá sa to zodpovedne tvrdiť dodnes. Historici netvrdia, že
zabíjala, aby získavala ich krv a kúpala sa v nej. Ani pri mučení
nepoužívala žiadnu pannu, žiadnu visiacu klietku s ostňami. Nikto
nikde nenašiel kosti, o ktorých by bol tvrdil, že sú to kosti nevinných poukrývané po rozsiahlych katakombách.
Historici nepreklínajú Čachtický hrad,ktorý bol akože hlavným
miestom jej orgií. Mučila, mučila všade, kde sa práve so svojimi
obeťami nachádzala a postihla ju chorobná túžba! \“Upravovatelia\“ charakterov ľudí stavajú palatína Turzu ako hlupáčika na
kolenách prosiaceho o lásku bez ohľadu na to, že tento \“hlupáčik\“ bol v krajine osobnosť hneď po panovníkovi a azda aj ako
panovník bohatší. Jeho manželka nebola naivka, lebo obrovský
majetok dokázala spravovať k spokojnosti všetkých.
Zaslúžená odmena vinníkov neminula. Pomocníci súdení a po
zásluhe prišli o životy.Hlavnú vinníčku palatín pred súd nepostavil.S ohľadom na postavenie v spoločnosti a muža - hrdinu, tak
nemohol urobiť. Izolácia na Čachtickom hrade bola z toho pohľadu správna. Poverení ľudia sa o ňu starali. Koluje veľa spôsobov,
za akých musela prežívať pobyt na hrade.
Veľa bolo trápení, ktoré jej \“prišívali\“ senzácií chtiví, ktorých
je stále dosť.
Je isté, že nepriateľmi nebola na hradnom nádvorí po krk zahrabaná, ani nebola v žiadnej primurovanej kobke, že neprijímala
stravu cez malé okienko, aby ju návštevníci mohli opľúvať, ani
nebola prikovaná k studenej kamennej stene.
Vieme pravdu, že bola v jednej miestnosti strážená drábom.
Mala tam potrebné kusy nábytku vrátane postele. Prichádzať k
nej mohli rodinní príslušníci, kňaz, úradné osoby a stará žena,
ktorá jej nosila jedlá. Drábi strážili celý hrad.
Dnes sa musíme prizerať a počúvať o veciach a činnostiach,
ktoré sa nikdy neudiali.Nečestní úchylkári vydávajú sa za najspravodlivejších. Zázraky ich však obchádzajú. Kedysi žiadali, aby sa
prihlásii ľudia, ktorí stretli ducha Alžbety Bátoriovej. Po čase som
počul, že sa to nepodarilo nikomu. Zaujímvé bolo, že dievčatko
na \“praxi\“ u snúbenca /z majetkových dôvodov tak rozhodli rodiny/, malo mimoriadne liečiteľské schopnosti, jazykové nadanie,
šermom ubilo naraz niekoľko skúsených chlapiskov, stačila na
bohatý spoločenský život, aj rodiť deti! Zaujímavé sú hovoriace
odťaté mužské hlavy, proti brehu bleskurýchle drevené kolieskové korčule, zázračné rogalo, zázrak na zázrak!
Historická osobnosť Juraj Závodský udáva, že Alžbeta Bátoriová zomrela v noci o druhej hodine 21.augusta 1614. Stanislav Turzo napísal Jurajovi Turzovi, že Bátorička zomrela náhle.
\“Večer sa zmienila drábovi o tom, aké má studené ruky. Vankúš,
ktorý mávala zvyčajne pod hlavou, si položila k nohám. Píše,
že sa veľmo modlila a spievala.Je možné, že v hodinách pred
smrťou predsa sa v nej prebudila iskierka ľútosti nad spáchanými
zločinmi. Tej noci zomrela, ráno ju našli mŕtvu.\“
Vladimír Ammer
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O láske

Život každého z nás je jedna veľká kniha rôznorodých žánrov.
Nájdeme v nej veselohry, komédie, drámy, žiaľ v niektorých prípadoch i tragédie. Na jej stránkach je zachytené všetko od narodenia, cez obdobie mladosti, zrelého veku i staroby. Zachytené sú
úspechy, sklamania, rasty, pády, výhry, prehry, skrátka každý
jeden prežitý okamih.
Autor život nebýva vždy len prajným. Nie každému človeku
dopraje čítať a listovať vo svojej knihe aj po 70-tke. Nie každému
dopraje i vo svojej jeseni života písať stránky s prevažne radostnými textami, bohatými na dobré skutky vyžarujúce lásku k ľuďom
i svojmu okoliu.
Jedným z takto obdarovaných je pán Gabriel Vlček, občan našej
obce, ktorý sa vo svojich 72 rokoch ešte teší relatívne dobrému
zdraviu, je obklopený milujúcou rodinou, skvelými priateľmi. Jeho
životným krédom je byť nápomocný v každej chvíli a každému kto
ho potrebuje.
Nášho Gabka, ako ho viacerí oslovujeme, mám česť poznať už
takmer 20 rokov. Vnímam ho ako človeka skromného, priateľského, ctižiadostivého, nesmierne zodpovedného a čo ma na ňom
fascinuje najviac, je zmysel pre umenie, humor a obetovanie seba
samého pre radosť iných.
Práve tieto jeho vzácne vlastnosti ma povzbudili k tomu, aby
som ho požiadala o dovolenie zalistovať spolu s ním v jeho knihe
života a zároveň sa podeliť i s vami, vážení čitatelia.
Na prvej strane je veľkými písmenami napísané: narodil som sa
8.10.1937 v Mnešiciach ako tretie dieťa rodičom Márii a Gustavovi. Vyrastal som v robotníckej rodine v jednoduchých pomeroch.
Základnú školu som navštevoval v Mnešiciach a Novom Meste
nad Váhom, Po jej ukončení som pokračoval v štúdiu na Priemyselnej škole strojníckej v Novom Meste nad Váhom.
V roku 1956 som narukoval do Martina ako tankista. Tu začínajú
spomienky. Gabko s úsmevom na tvári dodáva:\“Toto bolo moje
dovtedy najkrajšie obdobie života, na ktoré veľmi rád spomínam.
Záložiaci ma nahovárali aby som sa bral k hudbe. Lenže do vojenskej hudby bola veľmi malá šanca, pretože bola príliš silná konkurencia. Tam som nemal šťastie. Veliteľ pre kultúrno-politickú
prácu ma však poveril vedením 35-členného speváckeho súboru. Poriadali sme rôzne celovečerné podujatia, zábavy. Zúčastnili
sme sa Armádnej súťaže tvorivosti v Martine, kde sme obsadili l.
miesto.\“
Moja otázka znie:\“Odkedy sa u vás prejavoval hudobný talent.\“
Gabko si vzdychne a vracia sa do svojho detstva: \“Môj otec bol
muzikant mestskej ligy, mama nesmierne rada tancovala a krásne
spievala. Zrejme som to dostal do vienka ako dar. U nás doma sa
spievalo všade. Pri šúpaní kukurice, pri sadení či kopaní zemia-

kov, pri všetkých rodinných oslavách. Celá naša rodina bola spevácky nadaná. Spomínam si na to, ako som veľmi rád ako malé
dieťa spieval aj pri jedle, pohmkával si a kontroval rukou. Otec
sa raz na mňa zadíval a hovorí: - Budem ti musieť kúpiť opicu a
budeš hrať a živiť nás. Ja som naňho pozrel s údivom, lebo som
nevedel čo má na mysli. Prečo opicu? Jeden pán chodil po dedinách so živou opicou. Nosil so sebou rám zo sita a naň búchal a
opica do taktu tancovala. Bolo to veľmi milé a zábavné. Ľudia mu
za to platili- čiže si privyrábal. No žiaľ, u nás zostalo len pri sľuboch. Opicu mi nekúpili a ani bohatí sme nikdy neboli.\“
-A čo obdobie štúdia na priemyslovke? - \“Vtedy sme doprevádzali ako muzikanti jednu tanečnú skupinu. Mám krásne spomienky na školský ples, svadby. Škoda, že sa škola skončila a naše
cesty sa rozišli.\“
Kniha života nášho Gabka nám oznamuje, že v r. 1958 po
skončení základnej vojenskej služby sa vracia pracovať do Premy
= Chirany Stará Turá, kde pracoval 3 mesiace pred vojnou ako
technológ a potom ako konštruktér ďalších 42 rokov.
V tomto období bol veľmi aktívny. V Mnešiciach vykonával čestnú
funkciu predsedu ČSM, /vtedajšej mládežníckej organizácie/, čo
nebolo podľa jeho slov príliš jednoduché. Gabko sa chytí za hlavu
a opäť spomína: - Všetko by bolo dobré, keby nebola organizácia veľmi zadlžená a zdevastovaná. Ja som sa na to nemohol
pozerať a tak som sa dal do práce spolu s mojimi kamarátmi.
Opravili sme čo sa dalo a skrášlili si prostredie, v ktorom sme
trávili veľmi veľa svojho času. Všetci sme sa tu chceli cítiť ako
doma a tak nám na tom veľmi záležalo. Aj drevo sme si museli
sami navoziť, narúbať a tak kúriť. Všetko toto malo svoje neopakovateľné čaro. Keď sme už mali trochu tepla, hlavami nám
hmýrili rôzne nápady, myšlienky. S partiou chlapcov a dievčat zväzákov sme sa pokúšali hrať divadlo. Samozrejme kulisy sme
si vyrábali sami, kroje popožičiavali z okolitých dedín,Dolné Srnie
a Moravské Lieskové. Zohnali sme si knihu a pustili sa do prvej
veselohry - Kmotrovci. Keď sme texty ako tak ovládali, poprosili
sme starších divadelníkov, aby nám poradili a usmernili nás. A tak
sme s divadlom chodili po dedinách.\“
Tu sa mi žiadala otázka, tak som Gabka prerušila. - Kto vás vozil
na predstavenia?
Gabko sa z chuti zasmial a hovorí: -Kto by nás vozil a za čo?
Pekne krásne vlakom alebo do Dolného Srnia pešo s kárami.
Jáj to boli časy. Raz sme sa tak vybrali v zime, snehu bolo asi
30 cm, zima ako v ruskom filme, káry plné rekvizít a tlačili sme
o dušu.\“ - Nemôžem tomu uveriť. Ešte k tomu do mojej rodnej
dedinky. To ste fakt zvládli? - Jaj, - pokračuje Gabko - zvládli a
veľmi hravo. Celou cestou sme si spievali a opakovali texty. Boli
sme mladí a nepoznali sme žiadne prekážky. Občas nám Štátne
majetky požičali pojazdnú dielňu, ktorú sme si museli ísť odrobiť
brigádami.\“
- A čo honoráre, ako to bolo vtedy? - Dievča moje, čo aké honoráre? Búrlivý potlesk a boli sme spokojní. Nám o to ani nešlo. My
sme chceli niečo robiť, zažiť a baviť iných i seba.\“
- A čo Stará Turá? Miesto vášho celoživotného zamestnania? Ako inak, i tam som bol členom Divadelného krúžku pri závodnom klube ROH. Či vo veselohrách alebo v drámach, vždy sa mi
ušli hlavné postavy. Napríklad hru Zdravý a nemocný sme hrali
14-krát, Ženbu 12-krát, po celom okolí. Divadlo mi tak prirástlo k
srdcu, že už som nevedel bez toho existovať.
- Stali sa občas aj nejaké trapasíky? - Že či? Len bolo treba vedieť
z nich vykľučkovať tak, aby divák nič nezbadal. Napríklad v Trasovisku nám vypadol text. Moja kolegyňa kopala do mňa, ja zasa
do nej. Kolísali sme kolísku donekonečna, až som sa nejako priblížil ku šepkárovi. Potom sme sa pohli. Tomu sa hovorí dokonalé
\“okno\“.
Ja som mal vo zvyku naučiť sa celý text hry, vtedy mi to ešte pálilo. No ale tréma a zodpovednosť urobia občas svoje.\“
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Láska je ako oheň - všetko prečistí
Nemilujeme ženu preto, čo hovorí, milujeme to, čo hovorí, pretože
ju milujeme.
Najtajnejšie želanie musíme žene vyčítať zo zatvorených očí.
Úspešná žena je tá, ktorej sa podarí nájsť takého muža.

Veselé povedačky
Kto má dosť peňazí, kúpi si auto, kto nemá na auto, umiera inak.
Niečo iné si myslí kôň a niečo iné ten, kto na ňom sedí.
Stromy rastú tak, že majú korene dolu. Hore by im uschli.
Buď šťastný, že si živý, lebo inak budeš dlho mŕtvy.
V lese sa sever pozná podľa toho, že stromy majú kôru.
Myšlienky zberá Vladimír Ammer

ŽIJÚ MEDZI NAMI...

Otáčame ďalšiu stranu knihy života, kde je rok 1964. Gabko
spojil svoj život s dievčinou z Čachtíc, Editou, rodenou Belákovou,
s ktorou kráčajú spolu už 45 rokov.
Narodili sa im dvaja synovia, Juraj a Peter. So slzami v očiach sa
Gabko vrátil späť o niekoľko desaťročí a rozjíma: - Od malička
som ich viedol k hudbe a spevu. Doteraz mám uchované nahrávky na kazetách, ako sa snažili, komolili slová, ale spievali.\“
Ja môžem len potvrdiť, že u Vlčkovcov platí staré známe, že
\“jablko nepadá ďaleko od stromu. Obaja chlapci celý svoj život
zasvätili láske k hudbe, spevu, divadlu. V ich šľapajach kráčajú i
vnučky Julinka a Veronika spolu s mamičkou Júliou.
S príchodom do Čachtíc prišla i nové príležitosti realizácie v
oblasti kultúrneho života. Gabko aktívne pracoval v ZPOZ-e, kde
mal možnosť i sobášiť, či vítať deti do života. Divadelná kariéra
pokračovala i tu, pod vedením p. Gregorku Karola ako i p. Vladimíra Ammera - ako režisérov. Úspešne účinkoval zhruba v ll divadelných hrách. V 80-tych i 90-tych rokoch sa zúčastnil so svojou
rodinou speváckej súťaže Spieva celá rodina, kde získali popredné miesta.
Dostali sme sa až na stranu, kde je zapísaný rok 1999 a s ním
spojený program našej obce Sami-sebe. Gabko je jedným zo stálic, ktorý si môže právom povedať, že ďalších desať rokov nezaháľal. Všetci priaznivci programu ho poznajú ako výborného harmonikára, speváka, herca, tanečníka v jednej osobe.Svoje miesto
tu majú i jeho synovia, nevesta a vnučky. Manželka je nápomocná
zasa pri technickom zabezpečovaní.
Okrem hudby a herectva má Gabko ešte jednu veľkú celoživotnú lásku, ktorou je lyžovanie. Už od roku 1966 sa tomuto športu
venuje veľmi intenzívne. Podľa literatúry sa zasvätil do techniky
a úrovne úplne sám. Aj svojich synov drezúroval od malička na
Javorine a teraz sa s hrdosťou prizerá na ich kvality v tejto oblasti
športu. Ani vnučky nezaostávajú. S tými rád navštevuje lyžiarske
kopce v Kálnici a spoločne si vychutnávajú lyžiarke radovánky.
Jeho túžbou a želaním je, keby sa ešte aj v ďalších rokoch mohol
postaviť na lyže. Hrôzou mu však začína byť strach a neistota,
ktorý so sebou prináša staroba a ňou spojené zdravotné problémy.
Keď mu je na duši a srdiečku ťažko, má takmer vždy pri sebe
najúčinnejší prostriedok. Milované vnučky, s ktorými si zahrá na
harmonike, zaspieva, alebo ide zaplávať. Často ich so svojou
manželkou doprevádzajú na ich záujmových krúžkoch, predstaveniach i súťažiach. Sú svetlom i zmyslom jeho života. S mladšou
Veronikou i v tomto roku spolu vystúpili na stretnutí nevidiacich
občanov v Novom Meste nad Váhom.
Ako senior je členom Jednoty dôchodcov Slovenska v Čachticiach, kde zastáva funkciu podpredsedu a zároveň je i členom
kapely, pri tejto organizácii.
Moja otázka záverom znela: - Čo vo vás zanechalo úplne tie
najkrajšie spomienky a čo vás hreje pri srdiečku i po mnohých
rokoch najviac? - Opäť sa lesknú Gabkovi v očiach slzy šťastia
a dojatia. - Mojimi najcennejšími úspechmi v živote sú možnosť
zaspievať si s takým veľkým hudobným telesom ako bola dychová
hudba Tolarka z Karlových Varov, duet s Jožkom Černým, Vlastou
Gricovou ako i s Lýdiou Volejníčkovou.
Som hrdý na to, že som nežil nadarmo\“ - toto boli jeho posledné
slová nášho rozhovoru.
Mňa v tej chvíli napadli takéto slová:
Gabuško zlatý náš,
šedivú hlávku máš.
Ej zatiaľ, zatiaľ dobre s nami,
kým je Gabko Vlček medzi nami.
So želaním pevného zdravia, lásky, optimizmu, porozumenia a
sily ďakuje za rozhovor Alena Novotná.
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VAJCE A KURČA - KURČA A VAJCE
Už od nepamäti si človek pri svojich obydliach choval domáce zvieratá. Táto zvyklosť našich predkov nám \“verným\“ chovateľom ostala dodnes.
Tak ako v minulosti, tak i dnes sú nám potrebné pre svoje úžitkové vlastnosti, či už ide o hrabavú a vodnú hydinu, králiky, holuby
a exotické vtáctvo.
Mnohí z nás sa nazdávajú, že \“zlatá éra\“ v domácich chovoch je
už za nami a že to nemá zmysel.
My, čachtickí chovatelia, združení okolo najväčšieho nadšenca
všetkých čias Jozefa Vladu sme presvedčení o opaku. Vieme, že
nízka cena predáva. Aj to je pravda. Skúsme sa kriticky pozrieť,
čo si za túto nízku cenu kupujeme.
Iste mi dajú za pravdu tí, ktoré si doma chovajú zopár sliepok
na vajíčka, či kurčiat alebo moriek na mäso. Je to jedno, či ide o
čistokrvné alebo hybridné plemená hydiny.
Produkcia domácich chovov predčí kvalitou produkciu veľkých
fariem, teda to, čo je konečný produkt na pulte hypermarketov.
Priznávame i to, že k zníženému záujmu o domáce chovy prispel
aj zánik mnohých ZO SZCH, ktoré boli kedysi v každej obci a prinášali členom potešenie, radosť a hlavne úžitok.
Napriek všetkému mnohí poznajú rozdiely medzi vajcom a vajcom,
kurčaťom a kurčaťom....
A práve preto nás teší, nč nastupuje nová generácia chovateľov,
ktorí vedia, že ich zaravie je založené aj na kvalitných domácich
produktoch.
Veľakrát sa vzdáme chovu pre istú pohodlnoť, ktorú tak radi
skrývame za slovíčka
typu \“chcem si na chvíľu oddýchnuť\“.
Pre zanieteného chovateľa je to oddych aj relax. Vie, že doma
vychovaná hydina, zajace a iné zvieratá kŕmené kvalitným krmivom, pasúce sa na zelenom výbehu na čerstvom vzduchu, na
slniečku, ktorú dostáva žihľava, lucerka a obilie, poskytuje kvalitné produkty pre zdravú výživu.
Takže porovnávajme produkty od chovateľov a produkty z
hypermarketov. Obe sú rovnaké a pritom diametrálne odlišné.
Mnoho dobrých chovateľov vraví, že táto ušľachtilá činnosť spojená hlavne s výstavami je pohladením pre ich zdravie.
S chovom súvisí i určité samozásobenie rodiny.
Obrovským prínosom, najmä v dnešnej spoločnosti je to, že
sa staráme o výchovu mladej generácie.Tým, že sa deti starajú o
zvieratá, sa do určitej miery formuje ich osobnosť, charakterové
vlastnosti. Práve preto nemajú čas sa venovať nekalým činnostiam.
My sme ale optimisti a veríme, že čas drobnochovateľstva ešte
len príde.
Veď väčšine našich ľudí bolo roľníctvo a pôdo donedávna všetkým teda živobytím.
V ich žilách prúdi krv roľníka, gazdu, chovateľa. Nuž časy sa menia
a každý z nás môže prispieť k tomu, aby sa menili k lepšiemu.
A na úplný záver môjho príspevku si listujem v knihe renomovaného českého autora nespočetného množstva kníh s chovateľskou tematikou - p. Ing. Havlína, CSc. Na prvej strane ma
zaujal preslov z roku 1981. Citujem:\“ V súčasnej dobe má veľký
význam mravenčia práca drobnochovateľov. Ich prácu treba oživiť
a oceniť. Tieto snahy sa dokonca dostali i do vrcholových jednaní
ÚV KSČ a samotného XVI. zjazdu KSČ.
Obdobne sa o rozvoji a ocenení drobného chovu jednalo na XXVI.
zjazde KSSS.\“
Veru taká bola doba.
Za ZO SZCH Štefan Selecký
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V OBJATÍ - POVIEDKA
Zrodil sa raz v jednom kraji nádherný deň. Slniečko svietilo a vo
vzduchu sa vznášala jemná vôňa kvetov. Pohľad nádhernou kopaničiarskou prírodou vyvolával v srdci pokoj a spriaznený pocit radosti.
V tento rozprávkový deň sa po lúke prechádzali dve mladé duše.
Jedna patrila chlapcovi a druhá dievčaťu. Žiarila z nich spriaznenosť
vrcholiaca vzájomnými pohľadmi a vrúcnymi bozkami. Chlapec sa
zadíval dievčaťu do očí a ona pohľad opätovala. Obaja boli zaslepení láskou. Po pohľadoch nasledoval dotyk, dotyk sladkých
pier na sladké pery. Po niekoľkých bozkoch sa vydali na svoje
obľúbené miesto. Na kopec Lopeník nad dedinkou Bošácou. Bol z
neho výhľad na všetky kopce, dedinky a osady v okolí. Dorazili na
miesto a ľahli si do voňavej trávy. Hľadeli na seba a končekmi prstov sa jene dotýkali svojich chvejúcich sa tiel. Po nežných bozkoch
nastala chvíľka vzrušenia a neuveriteľný pocit túžby. Zrazu dve duše
splynuli v jednu.
Ich milovanie bolo prejavom lásky, ktorá nerozumie slovu hranice.
Srdcia dvoch búchajú v jedno telo...
Na ďalší krásny deň v pekné ráno vyšlo slniečko. Potôčik tiekol
dolinou a vtáčiky
spievali svoje každodenné piesne. Dve zamilované duše sa znovu
ocitli na obľúbenom mieste a ako jedno spriaznené telo ležali tíško v
tráve. Zrazu nastalo hlučné ticho.
Vtáčiky zmĺkli a konáre stromov sa ani nepohli. Zamilovaní si okolie
nevšímali, boli zaslepení len sami sebou. V tom tichu zaznela rana a
ďalšia a za nimi ďalšie tri. \“Bum,prásk!\“ Zdvihol sa vietor na belasej
oblohe sa zrazili tmavé mraky. Z krásneho dňa sa stvorila neobyčajne silná búrka a spustil sa prudký dážď. Obaja sa zľakli. Pozreli
sa na zatiahnutú oblohu a hneď vedeli, čo je vo veci. Pobrali sa
domov, no neponáhľali sa. Nebolo sa kde ukryť pred dažďom, preto
šli len krokom. Premokli do nitky. Počas cesty bola dievčina v dobrej
nálade, no na chlapcovi to badať nebolo. Niečo ho trápilo. Trápili ho
tie rany, ktoré počul, než sa spustil lejak. Tušil, čo je vo veci. Neboli
to blesky, ale výstrely. Výstrely smrti, dobre to vedel. Bola vojna a
písal sa rok 1944. Tie rany značili ťažký stret partizánov s nemeckými vojakmi. Tých pár výstrelov nebolo posledných, ale v búrke už
nebolo viac počuť. Onedlho sa ocitli pred domovom. Pred bránou sa
prežehnali posledným bozkom a rozlúčili sa vzájomným pohľadom.
Keď dievčina prišla domov, prešla cez domový dvor až do stajne. Vždy podala poníkovi trošku sena, keď šla okolo. Dala seno
do hrántika a podhodila sliepkam zopár hrstí žita. Potom vošla do
domu, ktorý susedil so stajňou. Otvorila dvere. Hľadela na drevenú
podlahu, na ktorej ležal jej otec v kaluži krvi. Nad otcom kľačala
plačúca matka trúchliaca po mužovi. Dievča nevedelo čo robiť.
Chcela sa hodiť matke okolo krku, ale v tom ju pod krkom akoby
slučka zovrela. Nemec, ktorý sa vynoril spoza dverí ju silne zovrel.
Chcela vykríknuť, no päsť bola silnejšia. Matka chcela pomôcť dcére, ale stačila jedna rana mierená rovno do tváre a ocitla sa hneď
vedľa manžela.
Na zemi ležali dve nehybné telá.
Dcéra v slzách, vidiac svojich rodičov nehybných na zemi, plakala.
Od žiaľu, ale aj od bolesti, ktorú jej spôsobili dvaja vojaci so znamením svastiky na pleciach. To, čo bolo pre jedného súdené, zdalo sa
pre dvoch zábavné.
Keď sa chlapec rozlúčil so svojou druhou polovičkou, mal namierené do svojho domova. Otvoril dvere na kuchyni, všade vládlo ticho.
Zdalo sa mu to normálne, otec chodieval k susedom na pohárik
repáku. Matka, ktorá vyšívala celé dni vždy v podvečer navštevovala
susedy. Všetko bolo v poriadku, až kým neprišiel ku stolu, ležal tam
list. Všimol si ho hneď a začal čítať: \“Syn môj jediný, stalo sa tak,
že Nemci nás už nenechali na pokoji ako doteraz. Matka teraz leží
plytko na cintoríne kvôli nim a mne sa nedalo inak, ako sa pridať k
partizánom do lesa. Ak dočítaš tieto mokré riadky, uvedom si jedno.
Si dospelý. Milujem ťa, syn môj. Tvoja pamiatka musí zostať navždy
a len v mieri, v mieri a slobode našich sŕdc. Boh ťa opatruj!!!\“
Chlapec v prvom okamihu zbledol a v očiach sa mu vyvinula
nenávisť. Krvavé slzy stekajúce po tvári ho donútili zutekať na cin-
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torín. A pravda! Na cintoríne bol vykopaný čerstvý hrob s jednoduchým krížom. Na kríži sa chvelo meno jeho matky. Tá chvíľa bola
pre neho zlom všetkého. Spomienky, potom smútok a nakoniec
nenávisť. Ponáhľal sa so slzami v očiach behom k svojej drahej.
Už bol skoro tam. Vyvalil dvere, ale čo nevidí, na zemi dve nehybné telá. Ona nikde. Nevedel, čo zrazu. Podišiel k telám, klesol na
kolená a s plačom si hovoril: \“Čo sa to vlastne stalo? Kde je moja
láska? Kde ju nájdem?!\“ Vybehol von. Vyšiel do záhrady a zakričal
meno svojho dievčaťa. Nič! Tak sa rozbehol rýchlo do lesa. Bežal
ako o život a neustále volal jej meno. Znovu sa spustil prudký lejak.
Uháňal ako zmyslov zbavený. V diaľke počul výstrely, neustále sa
približovali. Les sa zatmieval a hmla sa zrážala pred jeho očami.
Dobre videl len na koruny stromov, kam hmla vôbec nesiahala. No
zrazu sa v pomykove zastavil, mierili na neho tri pušky. Zdvihol ruky
a prosil o to, aby mohol ísť ďalej, pretože pôjde, aj keby ho mali
zastreliť. Vtom spoznal svojho otca, ktorý pomaly pokladal zbraň.
Po ňom zložili zbrane všetci. Podišiel k synovi a bez slov sa objali.
Žiadne slová, iba slzy. Otec schytil synovu tvár do svojich dlaní a
povedal: \“Bež syn môj! A neotáčaj sa!\“ Syn sa s červenými očami
vytrhol otcovi a bežal ďalej. Bežal, ani sám nevedel kam, stále počul
len výstrely a prudký dážď, ktorý narážal do listov pevných dubov.
Keď už nemal síl, znovu klesol na kolená. Popri dažďových kvapkách mu po tvári stekali aj červené slzy. Zrazu si uvedomil, že už
nepočuje žiadne výstrely a utíchol aj dážď. Hmla sa celkom stratila.
Bolo ticho. Počul len silný tlkot svojho srdca. Srdca, ktorému niečo
chýbalo. Chýbala mu láska toho druhého srdca, ktoré stále hľadal a
nemohol nájsť. V tom začul výkrik. V okamihu sa postavil a spozornel. Zakričal jej meno. Kričal zo všetkých svojich mladých síl. Začala
sa mu vracať nádej návratu svojej stratenej lásky. A teraz to počul,
v diaľke zaznelo jeho meno. Okamžite sa rozbehol tým smerom,
odkiaľ zaznel ten výkrik.
Dievčinu mali v zajatí Nemci a vliekli ju do bunkra na pobavenie svojich kumpánov. Ťahali ju za ruky, akoby pre nich nebola ani
človekom. Keď vzdorovala až príliš, drsne ju udreli do tváre. Tvár
mala celú dobitú a z nosa jej valila krv, nevládala už ďalej. No keď
začula hlas svojho drahého, v sekunde nabrala síl a začala sa vytrhávať otrokárom z pevného zovretia. Kričala jeho meno tak, ako to
len šlo. On volanie opätoval a utekal, ako mohol. Nemci si až teraz
všimli, že za nimi beží nejaký chlap. Rýchlo sa poskrývali za stromy
a natiahli si uzávery na zbraniach. Jeden z nich chcel umlčať dievča
päsťou do tváre. Nepodarilo sa mu to, vytrhla sa vojakovi a rozbehla sa naproti svojmu vysnenému chlapcovi. Ich pohľady sa stretli.
Približovali sa jedna duša k druhej. Ani ona, ani on sa už nemohli
dočkať, kým sa stretnú. Milovali sa tak veľmi, že už si život bez seba
nevedeli ani predstaviť.
Dievčaťu prebehlo mysľou, koľko toho spolu prežili, že taká veľká
láska sa predsa nemôže skončiť zle a vo svetlej nádeji bežala, ako
len vládala. Chlapcovi sa v mysli rozliehala túžba pi svojej láske,
ktorú už nikdy nepustí z očí ani na sekundu.
Už boli od seba iba zopár metrov. Roztvorili náruče a už boli spolu v
objatí. Ten pocit sa pre nich nedal opísať. Pozreli si do očí a z oboch
úst vyšli tie isté dve slová. \“Milujem ťa!\“ Ale čo sa nestalo. Spoza
stromu vyšiel výstrel. Z hlavne zbrane sa vinul štipľavý dym pušného
prachu. Jedna guľka v tom okamihu zasiahla dve láskou rozbúchané srdcia. Dvom mladým dušiam sa odrazu podlomili kolená a klesli
na chladnú a mokrú zem. Zomreli v objatí. Ich oči stále ronili slzy,
ktoré sa ako malé potôčiky spájali v jeden väčší. V tmavom lese na
Lopeníku chladnú dve telá a cez koruny stromov začínajú presvitať
lúče slnka. Príroda sa prebudila a uctila si pamiatku lásky. Životy
hasnú, ale nehasne láska, tá nikdy nezomiera. Dve duše zrazu stoja
pred bránou, držia sa za ruky a hľadia si do očí s úsmevom na tvári.
To je príbeh lásky, na ktorú nesiaha ani smrť.,.
A teraz, veľa rokov po vojne sa už len spomína na utrpenia, ktoré
vládli krajom. Teraz stojí na Lopeníku drevená veža. Na tej veži sa
držia za ruky dve duše a pozerajú sa na prekrásnu okolitú prírodu.
Hľadia na seba takým istým spôsobom, ako pred rokmi ich predchodcovia.
Láska nikdy nezomiera....
Matej Surman
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ABILYMPIÁDA
Čo je abilympiáda
Abilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a
zručností zdravotne postihnutých. Umožňuje im nielen ukázať svoju
šikovnosť, talent a vôľu, ale aj dokázať zdravej populácii, že zdravotne postihnutý človek nemusí byť poľutovaniahodným či menejcenným
jedincom úplne odkázaným na pomoc druhých. Vďaka ukážkam činnosti v jednotlivých súťažných disciplínach sa niekoľkým súťažiacim
podarilo získať zamestnanie.Naša práca v tejto oblasti bola ocenená
tým, že nás prijali za člena Medzinárodnej abilympijskej asociácie,
ktorá sídli v Japonsku.
Ako vznikla abilympiáda
Organizácia známa dnes pod názvom Rehabilitation Internacionak
/RI/, vznikla v roku 1922 v USA a bola pôvodne zameraná na podporu
postihnutých detí. Niekoľkokrát zmenila svoje meno a postupne rozšírila svoj program aj na dospelé osoby so zdravotným postihnutím.
Na činnosti organizácie sa v posledných desaťročiach čoraz výraznejšie podieľajú aj samotní handicapovaní,napríklad od roku 1992 je
prezidentom RI vozičkár z Nového Zélandu John Stott.
Japonsko zastupujú v RI dve organizácie: Japonská asociácia pre
rehabilitáciu postihnutých a Japonská asiociácia pre zamestnávanie
postihnutých. Druhá menovaná pripravuje už od roku 1972 celojaponskú súťaž v pracovných schopnostiach telesne postihnutých
Abilympics,ktorá sa koná každoročne. Od roku 1978 začali v krajine
vychádzajúceho slnka pripravovať medzinárodnú súťaž pod názvom
International Abilympics,ktorá sa po prvýkrát uskutočnila v roku 1981
v Tokiu - jej organizátormi boli japonský organizačný výbor a Rehabilitation International.
Určite to vtedy nebola náhoda: RI totiž spolu s Organizáciou spojených národov vyhlásili rok 1981 za Medzinárodný rok zdravotne
postihnutých /v tom čase bol prezidentom RI profesor MUDr. Harry
Fang z Hong Kongu/. Prvá medzinárodná abilympiáda bola teda jednou z akcií, ktorá sa pri tejto príležitosti konala...
Potom v rokoch 1983 -1992 nasledovalo Desaťročie zdravotne
postihnutých, na vyhlásení a programe ktorého sa opäť aktívne
podieľala RI. V priebehu roku 1985 sa konala 11. medzinárodná abilympiáda, tento raz v kolumbijskom hlavnom meste Bogota. Počas
nej bola na podnet profesora Harry Fanga založená Medzinárodná
abilympijská federácia /anglicky: \“International Abilympic Federation\“ - IAF/ a to pod vedením zakladateľov hnutia z Japonska. Táto
federácia sa odvtedy pravidelne schádza každý rok.l
Keď sa v roku 1990 v Paríži neuskutočnila plánovaná III, medzinárodná abilympiáda, profesor Fang so spolupracovníkmi vyvinuli
mimoriadné úsilie, aby sa mu podarilo zorganizovať v roku 1991 III.
medzinárodnú abilympiádu /III. International Abilympics/ v Hong Kongu. Išlo o najväčšiu akciu tohto druhu: prišlo na ňu približne 2000
účastníkov z 83 krajín, medzi ktorými bola vďaka výdatnej podpore
organizátorov aj výprava z Československa. Dôležitou novinkou bolo,
že okrem súťaží v pracovných schopnostiach boli do programu zaradené aj činnosti voľného času, napr. aranžovanie kvetov a varenie.
III, medzinárodná abilympiáda bola jednou z akcií, ktoré sa konali
na konci Desaťročia zdravotne postihnutých. Na jej organizovaní sa
opäť podieľala aj Rehabilitation Internatinal, ktorá tu bola zastúpená
svojím vtedajším prezidentom F.Setonem, generálnou sekretárkou S.
Hammermanovou a ďalšími funkcionármi.
O usporiadanie IV. medzinárodnej abilympiády /IV. International
Abilympics/ sa uchádzali krajiny Austrália a Rakúsko, nakoniec sa v
Berlíne rozhodlo, že táto akcia prebehne v roku 1995 v západoaustralskom meste Perth.
Doteraz bolo na 5. medzinárodných abilympiádach dokopy 64 disciplín, a to ako v hlavnej kategórii tak aj v kategóriach voľnočasových
a detských.
Rokovanie o dejisku budúcej abilympiády sa konalo na 15. zasadnutí výkonného výboru IAF v Soule, kde sa po prednesení kandidatúr
jednotlivých krajín rozhodlo o pridelení usporiadania abilympiády
Českej republike.
Ako vznikla slovenská abilympiáda
Do rozpadu ČSFR sa abilympiády so slovenskými účastníkmi kona-
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li v Čechách. Prvú abilympiádu na Slovensku usporiadali v decembri
1994 Zväz telesne postihnutej mládeže, Ideálna mládežnícka aktivita,
Ministerstvo školstva a vedy v SR, Slovenská humanitná rada, Rada
mládeže Slovenska a Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so
zníženou pracovnou schopnosťou.
V Bratislave sa v dňoch 27.6. - 30.6. 2009 konal už 9. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností
zdravotne postihnutých. V zahraničí i u nás sa pre oficiálny názov
tejto prestížnej akcie používa anglické slovo Abilympics - v poslovenčenej podobe Abilympiáda, ktoré vzniklo zložením zo slov olympics of
abilities, teda olympiáda schopností.
Vďaka týmto súťažiam majú ľudia so zdravotným postihnutím šancu nielen realizovať sa - ukázať svoju šikovnosť, talent a vôľu, ale
aj dokázať zdravému obyvateľstvu, že zdravotne postihnutý človek
vôbec nemusí byť menejcenným jedincom, úplne odkázaným na
pomoc druhých. Po zorganiziovaní už vlastne deviatich celoslovenských a účasti na troch celosvetových abilympiádach určite netreba
dokazovať, že na Slovensku máme v radoch postihnutých ľudí špecialistov v rôznych oblastiach, ktorí nielenže môžu konkurovať zdravým
kolegom, ale nezriedka v istom zmysle ich aj prekonajú.
Dobrá skúsenosť z abilympiád je aj tá, že viacerým súťažiacim
sa vďaka týmto súťažiam podarilo získať pracovné miesto. Možnosť
sebarealizácie je pre zdravotne postihnutých niekedy dôležitejšia ako
zlepšenie finančnej situácie - aj keď to tiež nie je zanedbateľné.
Do doby rozpadu federácie sa abilympiády konali v Českej republike. Po rozpade sa v roku 1994 konala prvá Abilympiáda už aj na
Slovensku. Na príprave a organizovaní tejto súťaže spolupracovali Zväz telesne postihnutej mládeže, Ideálna mládežnícka aktivita
a Inštitút pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou.
Prvý ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností zdravotne hendikepovaných občanov sa konal v
Bratislave v termíne 1.12. - 4.12.1994.Súťaží, ktorých sa účastníci
mali možnosť zúčastniť sa bolo spolu jedenásť.
Druhý ročník celoslovenskej abilympiády sa konal v termíne 30.11.3.12.1995 a uskutočnil sa taktiež v metropole Slovenskej republiky v
Bratislave. Samotná organizácia podujatia prebiehala v priestoroch
SOU Obchodného, ktoré sa nachádza v mestskej časti Rača. Organizátori na spestrenie súťaže pridali k pôvodnému počtu disciplín ďalších sedem.
Tretí ročník sa konal aj za účasti súťažiacich zo susedných krajín. Zahraniční účastníci pricestovali z Českej republiky a Poľska. Na
tomto ročníku prebiehali súťaže celkovo v 23. disciplínach.
Na štvrtom ročníku abilympiády boli pridané ďalšie dve disciplíny.
Na tento ročník pricestovali aj priatelia z Portugalska. Od 4. ročníka
sa celoslovenské abilympiády usporadúvajú v nepravidelných intervaloch z dôvodu čoraz ťažšieho získavania finančných prostriedkov
na takýto druh aktivít.
Aj napriek týmto ťažkostiam v termíne 11.11.-14.11.1999 bola
usporiadaná 5. celoslovenská abilympiáda. Súťažiaci mali možnosť
preukázať svoje schopnosti a zručnosti v 22. disciplínach.
Šiesta sa konala 29.8.-1.9.2002 v SOU Obchodnom v Bratislave
v Rači Na pántoch. Z 18 súťaží, ktoré sa uskutočnili, bolo 14 postupových pre celosvetovú abilympiádu v Indii. Súčasne sa počas 6.
celoslovenskej abil. konal medzinárodný seminár, ktorý bol venovaný
rozvoju abilympiád v Európe.
Siedma prebehla v decembri2004 a zrealizovalo sa na nej 19
súťažných disciplín.
Na ôsmej bolo 17 súťaží, ktoré sa prispôsobili záujmu súťažiacich
a konala sa v roku 2006.
A tak sme sa dostali až k deviatej, ktorá sa práve 30.6.2009 skončila.
Stretlo sa tu množstvo šikovných ľudí, ktorí aj navzdory svojmu
postihnutiu dokážu vytvoriť úžasné veci. Či to bolo vyšívanie, háčkovanie, ozdobovanie perníkov a veľkonočných vajíčok, maľšovanie
vodovými farbami na papier, modelovanie z hliny, paličkovanie - pod
šikovnými rukami vznikali doslovne malé diela, pri ktorých sa mi tajil
dych. No nemôžem zabudnúť hádam na najnavštevovanejšie disciplíny - voňavé cukrárstvo a lákavú studenú kuchyňu. Nováčikom boli
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tentokrát disciplíny - výroba vianočnej pohľadnice a dámske kaderníctvo.
Myslím si, že abilympiády sú aj o stretávaní. Aké bolo úžasné keď
sa stretli a vyobjímali súťažiaci, ktorí sa tu pravidelne stretávajú.
Aj obec Čachtice mala na tohtoročnej abilympiáde svoje želiezko v
ohni, a bolo poriadne horúce. Janka Truhlíková-Prekopová získala
dokonca dve umiestnenia - 2 miesto v disciplíne studená kuchyňa a
ďašie 2 miesto v disciplíne výroba vianočnej pohľadnice.
- Na abilympiádu sa vždy teším, stretnem tu množstvo priateľov
a známych, ale zároveň je pre mňa aj veľkou výzvou. Na tohtoročnú
som sa v predstihu aj dôkladne pripravovala, a odmenou mi bolo to,
keď som pri vyhlasovaní výsledkov mohla počuť aj svoje meno. Cítila som jemné chvenie, lebo konkurencia bola naozaj veľká a najmä
dobrá.
Chcela by som sa poďakovať vedeniu obce Čachtice a pani starostke Anne Ištokovej za finančnú podporu, vďaka ktorej som mohla
na abilympiádu cestovať. Zároveň by som chcela poďakovať pani
Ľubici Jurdovej, Ivete Tomášikovej a Silvii Hadbábnej za pomoc pri
príprave, no nemôžem zabudnúť ani na všetkých, ktorí mi držali palce a na svojho manžela, za to že ma podporuje vo všetkých mojich
aktivitách.
V roku 2011 sa bude konať medzinárodná abilympiáda - International abilympics v Južnej Kórei a tak verím, že sa nájdu sponzori a
dobrí ľudia, vďaka ktorým by som mohlaˇ\“naše Čachtice\“ reprezentovať aj za hranicami.
Janka Truhlíková – Prekopová

ČACHTICE
Bol som ešte malý,

Večer, keď sme opekali,

keď sa mi to stalo.

skovávačku hrávali,

Mal som stále plienku

naraz sme len zutekali,

no už vtedy ma to hrialo.

aby sme neprehrali.

Vyrastal som ako z vody,

Začal som to v srdci cítiť,

spoznával som to tu vraj,
každý deň bol pre mňa nový,
miloval som ten náš kraj.

Čachtice moc milovať,
keď mi bolo občas ťažko,
mal som sa tu kam schovať.

Behával som po potoku,
občas pomôcť na pole.

Aj keď padá ten náš hrad

Bol som ešte mladý v puku,

a vždy som starší v krásnom
máji,

mával som aj mozole.

milujem! Mám strašne rád!
Chodieval som chytať ryby,

V Čachticiach som ako

sem tam pozrieť do lesa,

v RAJI...

našiel som tam krásne huby,
moja tvár len smeje sa.

Matej Surman

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA ROK 2010
PRIVÍTALI SME NOVÝCH OBČIANKOV
Január
Zvonček Matúš, 528
Peterková Laura, 1278
Šimo Samuel, 204
Grabasová Dominika, 1041
Heráková Nikola, 906
Február
Opatovský Peter, 1028
Trebatický Michal, 1133
Ried Alexander, 604
Marec
Bicek Tomáš, 202
Pepelová Kristína, 681
Hadbábny Sebastián
Kušnier Matej, 1054
Lacková Elena, 734
Apríl
Repková Klaudia, 384
Matyáš Dominik, 426
Janega Matúš, 38
Hargašová Eliška, 743
Máj
Herák René, 123
Jún
Bohovicová Terézia, 1279
Heráková Iveta, 288
Júl
Kubáň Jakub, 1100
Mihala Matúš Ján, 980
Kačic Dávid, 113
Dedík Adam, 1072
August
Novotná Laura, 677

Kačániová Sofia
September
Siková Nela, 751
Jurisová Adriana, 809
Kukučková Lucia, 679
Pohl Matúš, 485
Paráková Nina, 615
Október
Hanicová Nela, 517
Hrnčárik Sebastián, 610
Bahník Oliver, 426
Vitaj dieťa medzi nami,
vitaj v rodnej dedine,
želáme ti šťastia,
zdravia na spevavej pevnine...
NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM
V R. 2010 VYKROČILI
Február
Roman Ondrejka, 497
a Helena Mičová
Ľuboš Novotný, 677
a Martina Bertanová
Martin Kubáň, 1100
a Mária Slabá,1100
Marec
Ing. Juraj Kováč
a Marianna Ondreičková,308
Apríl
Ing. Martin Hanic a Mgr.Júlia Jurechová,73
Ing.Jozef Pisca,1169
a Daniela Gajdošechová,772
Ing.Tomáš Imriška,446
a Miriama Hrabinová,270
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Ing. Marek Klas,1280
a Mgr. Katarína Krznarič,1280
Máj
Pavol Hostačný, 972
a Anna Antalová
Martin Kurinec
a Mária Blanárová, 1249
Andrej Masár, 661
a Martina Jamborová
Peter Jamrich
a Monika Hollá, 638
Martin Olach, 1279
a Eva Ševčíková
Ján Gablech, 552
a Miriama Hantáková
Michal Halienka, 1278
a Michaela Matyášová, 426
Jún
Miroslav Novotný, 358
a Anna Prekopová
Peter Herák, 20
a Pavlína Balážová
Júl
Ladislav Langer
a Antónia Heráková, 932
Október
Jiří Novák a Ivana Luptáková, 689
Jozef Masár, 1076
a Michaela Hlístová
Ondrej Kosa, 1286
a Miroslava Filová, 1223
....len keď sme našli lásku, vieme,
čo nám v živote chýbalo...
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ROZLÚČILI SME SA
Január
Slanina Milan 910
Šupka Alojz 96
Vacho Ľudovít 949
Bumbál Ernest 1236
Imriška Eduard 1052
Február
Jankechová Elena 27
Čapošová Mária 47
Betáková Mária 836
Marec
Vítek Jozef 50
Lacovič Jozef 161
Apríl
Šimová Anna 332
Jamrich Emil 173
Kováčik Pavol 779
Elischer Eduard 555
Ábel Rudolf 1135
Máj
Slaninová Elena 92
Imriška Milan 541
Lacková Mária 105
Elischer Rudolf 491
Elischerová Anna 555
Johanovská Eva 620
Jún
Pavlechová Mária 686
Šulganová Amália 331
Machajdíková Hribová Jana 750
Trúsiková Anna 743
Schovanec Jaroslav 120
Júl
Milata Karol 1049
Švec Peter 411
Šimová Mária 785
Stražovská Anna 563
Janicová Valéria 514
Bučková Helena 427
Palcút Dušan 197
Janíčková Eleonóra 1065
Ábel Matúš 582
August
Ištok Karol 1240
Pániková Emília 62
Trsťanová Zdeňka 948
Čirák Michal 1184
Čavojská Zlata 1239
September
Imriška Tomáš Ing. 446
Imriška Pavel 1131
Október
Janicová Božena 514
Schovancová Anna 842
Novotná Štefánia 1048
November
Plašienka Valér 925
..Nuž choďte a snívajte svoj
najkrajší sen...

V mesiacoch január - jún
blahoželáme k okrúhlym
životným jubileám:
50 rokov
Brixová Silvia,773
Vlado Emil,Ing., 14
Luptáková Irena,689
Slanina Vladimír,789
Pytlíková Ľubica,416
Okienka Jozef,
Hanák Eduard,Ing., 461
Opatovský Peter,1287
Čavojský Jozef,654
Krchnavá Jarmila,Ing.,855
Vacho Marián,1089
Heráková Mária,261
Vicianová Eva,Ing.,386
Šimo Slavomír,1194
Jurech Ján,73
Švecová Darina,218
Trebatický Miroslav,1027
Trebatická Emília 1031
Jaromerský Jozef,987
Matyášová Marta,1087
Steinecker Jozef,353
Schovanec Peter,120
Vido Marián, 349
Fraňo Peter, 977
Moravčík Dušan, 1026
Stančík Pavol, 213
Kamenická Anna, 743
Pavlechová Božena, 235
Kožuch Ján, 996
Šimo Milan, 556
Moravčíková Erika, 1026
Morávek Jozef, 567
Hevierová Janka, 678
Vlado Ján, 1062
Horáčková Mária, 1014
Kolníková Alena, 382
Hrabina Pavol, 270
Chudý Jaroslav, 117
Bumbál Jaroslav, 107
Gonová Lívia, 1137
Hadbábna Mária, 645
Škorvagová Mária, 681
Heráková Oľga, 338
Heráková Anna, 115
Herák Miroslav, 748
Čavojský Jozef, 650
Chudý Pavol, 707
Hakárová Mária, 1290
Krchňavý Eduard, Ing.1078
Udvorka Ľubomír, 697
Pevala Miroslav, 655
Herák Jaroslav, 365
Švec Pavol, 218
60 rokov
Opatovský Milan,Ing., 324
Beláková Kamila,1002
Gablech Ján,552

Šicko Milan,Mgr.,379
Mišáková Mária,324
Tomášiková Bohdana,454
Lacková Anna,329
Lacovič Pavol,161
Blašková Daniela,705
Balalová Marta,677
Šicková Henrieta,MUDr.,379
Gúčik Vladimír,525
Krajča Peter,870
Halienka Ľubomír,604
Repková Anna, 474
Molcová Anna, 1179
Marko Milan, 12
Olach Peter, 603
Janíčková Petronela, 1081
Janega Michal, 38
Vidová Anna, 874
Rabatin Karol, 37
Polgár František, 681
Ščepková Helena, 448
Bumbál Miroslav, 356
Bahník Ján, 6
Opatovská Ľubica, 324
Vidová Petronela, 1147
Bartek Bohumil, 1190
Maliková Irena, 202
Hanák Ján, 534
Urbanová Elena, 516
Ladická Ľudmila, Ing. 1181
70 rokov
Benák Milan,Ing., 284
Ladický Jozef,Ing.,1181
Hlásniková Sidónia,1218
Bednárová Božena,931
Strapko Viktor,119
Šimo Rudolf,961
Hrabina Milan,1159
Gulánová Mária,345
Olachová Katarína,701
Čejtei Ján,385
Jamrich Adolf,164
Šimová Helena, 990
Konopová Anna, 41
Atalovičová Mária, 1149
Krchnavá Mária, 354
Pechník Emil, 843
Chrapa Rudolf, 318
Antal Juraj, 193
Opatovský Július, 283
Hluchý Pavol, 434

Vidová Marta, 426
Madžová Marta, 546
Janíček Augustín, 1065
Bumbálová Mária, 1236
Krchnavý Milan, 970
Remeníková Mária, 850
Olachová Štefánia, 545
Kršková Mária, 543
Pagáč Václav, 32
Hanic Jozef, 780
Čapošová Rozália, 819
Beláková Ľudmila, 927
Rarík Florián, 1196
Pyšná Mária, 238
Remeník Zdenko, 850
85 rokov
Vlado Jozef,715
Imriška Karol,652
Švecová Mária, 1287
Jurigová Mária, 854
Miháliková Gabriela, 1233
Ammer Vladimír, 325
Ábelová Cecília, 1047
90 rokov
Zvončeková Valéria,920
Vidová Alžbeta,402
Žitná Anna, 1017
Opatovská Lídia, 61
Nad 90 rokov
Škriečka Samuel - 1919
Križan Ján - 1919
Fraňová Mária - 1919
Jurisová Mária - 1919
Lukáčik Ernest - 1917
Čavojský Vincent - 1916
Barteková Emília - 1916
...Žite v zdraví
dlho medzi nami,
nech Vám slúži srdce
i zem po nohami...
60 rokov spoločného života
v manželstve sa dožili manželia
Ján Lesay a manž. Anna rod.
Šišková, Hviezdoslavova 963
Toto krásne jubileum oslávili
v kruhu rodiny – svojich detí s
rodinami, krásny život v dobrom
zdraví im popriali aj zást. obce.

80 rokov
Blahová Hedviga,744
Šimo Tibor,774
Paulechová Cecília,480
Labudíková Jozefína,324
Belák Ján,927
Lacovič Ernest,216
Gregorková Mária,499
Vladová Berta,715
Vachová Ema,89
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