
Jesenná sonáta
Padá zlatý list,
tichučko ako sen
stelie sa  na chladnúcu zem.
Znamenie jesene sa opäť hlási
nemým výkrikom.
Je tu jeseň,
ozýva sa večerným súmrakom z oblohy
husím gagotom.
Je tu jeseň,
sivasté závoje lesných víl
padajú do údolia  tokov.
stíchnuté strniská zvestujú zánik leta
a plačú za spevom prepelíc.
Je tu jeseň,
plná šuchotavého zlata
a jantárovej vône zemiačnísk.
Znova tak  krásne staronová,
zachytáva sa na hodváb pavučín.
Zem vydychuje vôňu burčiaku,
opája nás až do nemoty,
až do závratu
plného neskutočnej krásy.
... opäť je tu jeseň, ach.  

Prof. J. Halgoš

Milí spoluobčania,
letné obdobie, čas prázdnin a dovoleniek prešlo ako voda 

a vy v rukách držíte ďalšie, v tomto roku už tretie, číslo So-
blahovských novín. Tak ako  obyčajne, aj teraz vás chcem 
informovať o tom, čo sa v poslednom období udialo, čo je 
v obci nové, na čom sme pracovali a čo plánujeme.
 
Projekty

Už v minulom čísle novín som vás informoval o tom, že 
v súčasnosti máme rozpracovaných celkovo 7 projektov. Ak-
tualizácie a nové informácie k projektom, ku ktorým došlo 
v priebehu posledných 3 mesiacov, uvádzam nižšie:
1. Projekt cezhraničnej spolupráce s obcou Buchlovice (ČR) 

– „Cestičky našich predkov“ –  celkový rozpočet je vo výš-
ke 228.715 EUR, z toho požadujeme dotáciu vo výške 
194.408 EUR. Ministerstvo si vyžiadalo doloženie množ-
stva zmlúv a dokumentov. Doplnili sme a v súčasnosti opäť 
čakáme na vyjadrenie.

2. Projekt na vybavenie a modernizáciu učební v ZŠ v celko-
vej hodnote 58.340 EUR, z toho požadujeme dotáciu vo 
výške 55.433 EUR. V prvom hodnotiacom kole sme boli 
úspešní a v súčasnosti sme postúpili do druhého kola ro-
kovaní. Proces stále nie je ukončený – čakáme na rozhod-
nutie Ministerstva školstva SR.

3. Projekt na vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou 

trávou v areáli športového klubu v Soblahove. Úrad vlády 
SR bez vyhodnotenia zrušil uvedenú výzvu.

4. Havarijný stav osvetlenia telocvične vrátane novej elektro-
inštalácie riešime s Ministerstvom školstva SR. Predpo-
kladané nevyhnutné náklady sú vo výške 53.904 EUR. 
Ministerstvo školstva SR nám schválilo dotáciu a poskyt-
ne nám čiastku 30.000 EUR. V súčasnosti musíme sčasti 
zmeniť projekt, vybrať dodávateľa a je predpoklad, že do 
konca roka 2017 budeme mať v telocvični nové, vyhovu-
júce osvetlenie.

5. Zapojili sme sa i do projektu „Zdravie na tanieri“, kde je 
hlavným zámerom doplnenie konvektomatu do školskej 
jedálne. Cena projektu je 12.600 EUR, kde by mala obec 
financovať len 2.600 EUR. V tomto projekte sme neboli 
úspešní a skončili sme tretí pod čiarou – chýbal nám jeden 
bod. Škoda.

6. V projekte „Bezpečná obec“ žiadame Ministerstvo vnútra 
SR o dotáciu na doplnenie bezpečnostných kamier. Celko-
vá cena projektu je vo výške 17.498 EUR, z toho by mala 
obec financovať čiastku 3.450 EUR. Na prvú etapu sme už 
dostali 10.000 EUR. Zmenili sme projekt prvej etapy a v ok-
tóbri začíname. Druhá etapa nebola Ministerstvom vnútra 
SR zatiaľ vyhodnotená.

7. Žiadosť na Ministerstve financií SR na opravu havarijného 
stavu oplotenia cintorína. Ministerstvo nám schválilo dotá-
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ciu vo výške 13.500 EUR. Vďaka tomu by sa mali práce za-
čať v najbližších dňoch. Predpokladaný termín ukončenia 
prác – do konca októbra 2017.

Vzhľadom na skutočnosť, že starý plot bol vybudovaný bez 
dobrých základov, rozhodli sme sa zhotoviť v dĺžke 69,8 m 
nový betónový základ aj s novým oporným múrom a novým 
kovovým oplotením v dĺžke 90,7 m.

Vyššie spomenuté projekty boli dlhodobo rozbehnuté a stále 
sa na nich pracuje. Pracujeme však aj na nových výzvach 
a projektoch, o ktorých vás chcem informovať v nasledujúcich 
riadkoch.

Koncom septembra 2017 sme podpísali s Farským úradom 
v Soblahove zmluvu o kúpe pozemku vo výmere 466 m². Ide 
o pozemok vedený v katastri ako zastavaná plocha a nádvorie, 
ale v skutočnosti ide o trávnatú plochu, ktorá sa nachádza 
medzi potravinami p. Ivaniča a parkoviskom pred Hostincom 
u Ondreja. Tento pozemok bol pre obec strategický, a to 
z dôvodu, aby sme sa mohli zapojiť do dvoch projektov, ktoré 
budú mať vplyv hlavne na horný koniec dediny.

Prvý projekt spracováva spoločnosť Západoslovenská dis-
tribučná, a. s., a týka sa zámeru umiestnenia elektrického 
vedenia do zeme. V súčasnosti vedie po stĺpoch. V prípade 
realizácie tohto zámeru by sme zabezpečili stabilnejšiu sieť 
a celkom určite by sa zmenil vzhľad horného konca až po De-
pozit, teda po budovu nového obecného úradu. Podmienkou 
bolo nájsť vhodné nové miesto pre novú trafostanicu a toto 
miesto (medzi obchodom a parkoviskom) sa zdá ako ideálne. 
Je to dlhodobý projekt a mal by byť zrealizovaný v priebehu 
4 – 5 rokov.

Ten istý pozemok vieme využiť aj na iný krátkodobý pro-
jekt, ktorý bude mať vplyv tiež na horný koniec (konkrétne od 
Hostinca u Ondreja cez Šípkov a až na koniec dediny). Viem, 
že je dlhodobý problém s tlakom vody, a to najmä v letných 
mesiacoch. Po rokovaniach so spoločnosťou TVK, a. s., sme 
došli k záveru a dohode o vybudovaní dvoch prečerpávačiek, 
ktoré by mali zabezpečiť dostatočný tlak pre všetkých.

Rovnaký problém je aj na Cintorínskej ulici, preto aj tu by sa 
mala postaviť nová prečerpávačka, ktorá by mala byť umiest-
nená vedľa obecnej bytovky číslo 740. 

Celý projekt aj s financovaním už schválilo aj valné zhro-
maždenie TVK, a. s. V súčasnosti sa už vypracovávajú oba 
projekty a predpokladám, že v budúcom roku by slabý tlak na 
hornom konci nemal už nikoho obťažovať.
 
Nová budova obecNého úradu

Určite vás zaujíma, ako postupujú práce na novej budove 
obecného úradu a kedy dôjde k sťahovaniu. Proces verejného 
obstarávania bol ukončený a rekonštrukčné práce v interiéri 
začali 20. 9. 2017. Stavebné úpravy  by mali byť ukončené do 
konca novembra 2017.

Život v obci

Nový chodník na dolnom konci na začiatku obce v smere 
do Mníchovej Lehoty je sprístupnený už nejaký čas. Pôvodne 
siahal do úrovne prvého domu, avšak prax ukázala, že 
vzhľadom na novú ulicu bolo potrebné chodník dorobiť v dĺžke 
cca 20 m. Z toho dôvodu sme chodník svojpomocne dorobili, 
aby sme zvýšili bezpečnosť v obci aj na tomto úseku.

Taktiež sme osadili nový stĺp pre doplnenie nového osvetle-
nia cesty od kostola po obchod s potravinami. Tento úsek bol 
skutočne ešte tmavý a veríme, že postupne aj takto zvýšime 
bezpečnosť daného úseku.

V letných mesiacoch chlapi z obecného úradu zrekon-
štruovali aj sochu a príbytok  
– „kaplnku“ sv. Vincenta pri 
pohostinstve Kyra („pri Cukrár-
ni“). Keďže ide o súčasť obce 
a kultúrnu pamiatku, chceme, 
aby rekonštrukcia slúžila čo 
najdlhšie. Preto sme dali kapln-
ku po celom obvode navŕtať 
chemickými injektážami, aby 
múry viac nesali vlhkosť z oko-
lia. Veríme, že tento krok za-
medzí opadávaniu omietky a 
pamiatka ostane čo najdlhšie 
ako nová...

V minulom čísle som vás informoval, že lekáreň bude znovu 
otvorená v septembri, no žiaľ, majiteľovi lekárne sa nepodarilo 
splniť prísľub, termín otvorenia sa presúva na október. Po-
vinné stavebné úpravy sú už ukončené a čaká sa na kladné 
vyjadrenie hygieny a súhlas Trenčianskeho samosprávneho 
kraja so zriadením lekárne.

Na záver, by som ešte chcel poďakovať našim hasičom za 
tri zásahy za posledné tri mesiace. V prvom zásahu dňa 
7. 8. 2017 náš nezodpovedný občan vypaľoval trávu. Zady-
menie obce bolo nahlásené v nočných hodinách a aj preto 
bola lokalizácia zadymenia veľmi obťažná. Lokalizácia trvala 
cca 1,5 hodiny. Zásahu sa zúčastnili hasiči v zložení Michal 
Šedivý, Ján Sivák, Lukáš Beták, Jakub Fabo, Marek Fabo, 
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Jozef Sivák, Lukáš Červeňan, Tomáš Guzoň, Ján Šedivý, 
Martin Judiny a Peter Ďuráči.

V druhom zásahu dňa 31. 8. 2017 zasahovali pri požiari 
v Mníchovej Lehote. Odviedli výbornú prácu a škody na ma-
jetku rodiny Hanincovej a okolitých  susedov aj vďaka našim 
hasičom boli minimalizované. Zásahu sa zúčastnili Michal Še-
divý, Mário Červenka, Radovan Izrael, Milan Rožník a Peter 
Ďuráči.

Tretí zásah bol u nás v Soblahove dňa 20. 9. 2017. Tu ne-
šlo o zásah pri požiari, ale bola upchatá kanalizácia a hrozilo 
zatopenie prízemných priestorov bytovky pri škole. Aj vďaka 

perfektnej práci našich hasičov, hlavne Milana Rožníka, Mariá-
na Vanču a Jána Šedivého ukázali naši hasiči, že sa na túto 
zložku dá kedykoľvek spoľahnúť. Som rád, že sú pripravení 
pomôcť aj v prípade, ak nejde o požiar, ale vyskytne sa aj iný 
problém v obci. Ďakujem.

Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí akokoľvek pomáhajú pri 
zveľaďovaní a rozvoji našej obce. Žiakom a študentom želám 
úspešný školský rok, aby načerpali nové vedomosti a skúse-
nosti, vytvorili si nové priateľstvá, a aby na konci školského 
roka boli zasa o niečo múdrejší a skúsenejší.

Marian Hudec, starosta

Soblahov má aŽ troch kaNdidátov Na poSlaNcov do vúc
Blížia sa voľby predsedu a poslancov do VÚC. Dňa 4. novembra 2017 svojimi hlasmi rozhodnete, kto bude stáť na 

čele samosprávneho kraja, s akými poslancami bude župan v najbližších štyroch rokoch spolupracovať. Na kandidátke 
na poslancov do VÚC sa objavil i starosta našej obce Marian Hudec, ktorý kandiduje spolu so svojimi kolegami-starostami, ako 
nezávislý kandidát. Položili sme mu zopár otázok:
Boli sme zvedaví, prečo  ste sa rozhodli kandidovať.

Starostovia obcí sa každý deň stretávajú s problémami ob-
čanov, riešia otázky, ktoré vplývajú na kvalitu života občanov, 
riešia otázky týkajúce sa obcí, pričom niektoré majú vplyv 
aj na celý región. Preto rozhodovanie, či kandidovať alebo 
nekandidovať na poslanca do VÚC, nebolo veľmi ťažké 
a vyvstalo z práce, ktorú každý deň robím. Trenčiansky sa-
mosprávny kraj (ďalej „TSK“ – pozn. red.) má vo svojej pô-
sobnosti napríklad  autobusovú dopravu, správu ciest 2. a 3. 
triedy, čo v prípade Soblahova predstavuje všetky hlavné ťahy 
v obci. V oblasti zdravotníctva má TSK vplyv na rozhodnu-
tia o zdravotných obvodoch, umiestnení lekární, v sociálnych 
službách vydávajú rozhodnutia o zaradení zariadení do siete 
TSK, umiestnenie pacientov v domovoch sociálnych služieb 
a mnohé iné. Všetko sú to oblasti, ktoré sa dotýkajú aj Sobla-
hova a nás všetkých.

Prečo by mali občania z vašich obcí ísť voliť?
V prvom rade chceme všetkým povedať, že my sme hlavne 

starostovia a svoju prácu chceme konať aj naďalej čo najlep-
šie. Z pozície starostov už teraz zastupujeme záujmy občanov 
našich obcí, a to aj na úrovni kraja. Keďže sme všetci súčas-
ťou kraja, aj z toho dôvodu chceme mať vplyv na fungovanie 
krajskej samosprávy a podieľať sa na rozvoji nášho regiónu. 
Sme síce nezávislí kandidáti-starostovia, ale hlas jednotlivca 
v TSK by mal veľmi malú váhu, preto sme sa s ostatnými sta-
rostami (Jozef Kováč z Mníchovej Lehoty, Peter Mikula 
z Trenčianskej Turnej, Alena Bulková z Chocholnej a Michal 
Križan z Adamovských Kochanoviec) dohodli na spoločnej 
spolupráci. Sme presvedčení, že spolu dokážeme viac a aj 
preto ideme do týchto volieb s mottom: Pre občanov, nie pre strany.

Predpokladáme, že na zvolenie bude potrebných cca 3 000 
hlasov, a preto každý odovzdaný hlas bude dôležitý. Myslím 
si, že každému záleží na tom, kde žije a ako to v jeho okolí 
funguje. Preto každý, kto môže ísť voliť, mal by toto svoje prá-

vo a možnosť využiť a dať hlas ľuďom, ktorých pozná a môže 
ich kedykoľvek pristaviť, dávať im námety na zlepšenie, alebo 
naopak, keď potrebuje pomoc, vie, na koho sa môže obrátiť.

Ste starostovia obcí, kde vás svojimi hlasmi nominovali 
občania, zvládnete i ďalšiu poslaneckú stoličku?

O miesto poslancov sa uchádzame spoločne preto, aby sme 
mohli lepšie vykonávať funkcie starostov. Aj na úrovni kraja 
chceme zastupovať záujmy nášho regiónu, okresu a obcí!

Má samosprávny kraj také kompetencie, ktoré sú pre vaše 
obce najdôležitejšie?

Ako som už spomenul v otázke vyššie. Najdôležitejšia pre 
obec Soblahov je oblasť sociálnych služieb, autobusová do-
prava a správa ciest.

Okrem starostu sú z našej obce medzi kandidátmi i  Juraj 
Maláň a Lukáš Beták, podporíte ich?

Kandidatúre Juraja Maláňa a Lukáša Betáka sa teším 
a určite ich podporím svojím hlasom. Obaja sú poslancami 
obecného zastupiteľstva a budem rád, ak budú zastupovať 
naše záujmy aj vo VÚC. Každý volič má právo určiť jedné-
ho kandidáta z kandidátov na župana a okrem toho deviatich 
kandidátov z kandidátov na poslancov, ktorí môžu byť zvolení 
pre volebný obvod č. 9 – Trenčín.

Na záver, nech to už dopadne akokoľvek, vás chcem po-
žiadať, aby ste si v sobotu 4. 11. 2017 našli čas, prišli voliť 
a podporili svojich kandidátov. V prípade, ak nebudete mať 
medzi kandidátmi na poslancov svoje lepšie návrhy, budem 
rád, ak podporíte aj nás ostatných vyššie menovaných staros-
tov a poslancov, aby sme spoločne mohli presadzovať ciele 
a záujmy občanov. Za každý hlas vám vopred ďakujeme.

Želáme veľa úspechov v nastávajúcich voľbách, v prípade 
zvolenia, presadenie svojich cieľov v poslaneckom zbore sa-
mosprávneho kraja.

J. H.

Z rokovania ocZ obce Soblahov 
dňa 16. 8. 2017 
Schválilo 
A) predloženie žiadosti o NFP za úče-
lom realizácie projektu „Cestičky našich 
predkov“, ktorého ciele sú v súlade s 
Územným plánom obce Soblahov, Pro-
gramom rozvoja obce Soblahov, Pro-
gramom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a Stratégiou rozvoja vidieka TSK;
B) zabezpečenie realizácie projektu v sú-

lade s podmienkami poskytnutia pomoci;
C) zabezpečenie finančných prostried-
kov na spolufinancovanie realizované-
ho projektu vo výške rozdielu celkových 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci vo výške 11 355,78 €.     
Schválilo Zmluvu o uzavretí budúcej  
kúpnej  zmluvy č. 173/2017 medzi Mes-
tom Trenčín a obcou Soblahov, ktorej 
predmetom bude kúpa novovytvorenej 
C-KN, parc. č. 5109/22 – ostatné plo-

chy vo výmere 5 m2, odčlenenej Geo-
metrickým plánom č. 48035637-099-17 
vyhotoveným dňa 9.8.2017 z pôvodnej 
C-KN, parc. č. 5109/3 za účelom usku-
točnenia stavby „Rekonštrukcia komu-
nikácie v obci Soblahov“ – realizácie 
projektu cezhraničnej spolupráce „Ces-
tičky našich predkov“ v rámci programu 
Interreg V – A Slovenská republika – 
Česká republika.
Schválilo Kúpnu zmluvu č. 172/2017 
uzatvorenú medzi mestom Trenčín 
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a obcou Soblahov, ktorej predmetom 
je kúpa nehnuteľnosti – pozemku 
v k. ú. Soblahov, novovytvorenej C-KN 
parc. č. 5109/22 – ostatné plochy vo 
výmere 5 m2, odčlenenej Geometric-
kým plánom č. 48035637-099-17 vy-
hotoveným dňa 9. 8. 2017 z pôvodnej 
C-KN, parc. č. 5109/3 – vodné plochy 
v celkovej výmere 13 771 m2, zapísanej 
na LV č. 1172 ako vlastník Mesto Tren-
čín v podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu 
cenu vo výške 20 €/m2. Celková kúp-
na cena za prevádzanú nehnuteľnosť 
predstavuje sumu 100 €. Kúpna zmlu-
va je uzatvorená za účelom uskutočne-
nia stavby „Rekonštrukcia komunikácie 
v obci Soblahov“ – realizácie projektu 
cezhraničnej spolupráce „Cestičky na-
šich predkov“ v rámci programu Inter-
reg V – A Slovenská republika – Česká 
republika.  
Schválilo Nájomnú zmluvu uzatvorenú 
medzi Slovenským vodohospodárs-
kym podnikom, š. p., Banská Štiavnica 
a obcou Soblahov, ktorej predmetom je 
nájom častí pozemkov v nasledujúcom 
rozsahu: časť E-KN, parc. č. 5067 vo vý-
mere 92 m2, časť E-KN, parc. č. 5109/13 
vo výmere 28 m2, časť E-KN, parc. č. 
5112 vo výmere 31 m2, spolu 151 m2 
v k. ú. Soblahov, zapísaných na LV č. 
3511 ako vlastník Slovenská republika, 
tak ako je zakreslené v Prílohe č. 1 k tej-
to zmluve. Nájomca je oprávnený pred-
met nájmu užívať za účelom realizácie 
projektu „Cestičky našich predkov“ za 
ročné nájomné vo výške 1 €.
Schválilo Zmluvu o uzavretí budúcej 
kúpnej zmluvy medzi Štefanom Ivani-
čom, bytom Soblahov a obcou Sobla-
hov, ktorej predmetom bude kúpa no-
vovytvoreného pozemku C-KN, parc. 
č. 840/3 vo výmere 1 m2 – zastavané 
plochy a nádvoria, k. ú. Soblahov za 
účelom uskutočnenia stavby „Rekon-
štrukcia komunikácie v obci Soblahov“ 
– realizácie projektu cezhraničnej spo-
lupráce „Cestičky našich predkov“ 
v rámci programu Interreg V – A Slo-
venská republika – Česká republika.    
Schválilo Kúpnu zmluvu uzatvorenú 
medzi Štefanom Ivaničom, bytom So-
blahov a obcou Soblahov, ktorej pred-
metom je kúpa nehnuteľnosti – pozemku 
v k. ú. Soblahov, novovytvorenej C-KN, 
parc. č. 840/3 – zastavané plochy a ná-
dvoria vo výmere 1 m2, odčlenenej Geo-
metrickým plánom č. 48035637-099-17 
vyhotoveným dňa 9.8.2017 z pôvodnej 
C-KN, parc. č. 840/2 – zastavané plochy 
a nádvoria, zapísanej na LV č. 1472 za  
dohodnutú kúpnu cenu vo výške 20 €/
m2 v celkovej cene 20 €. Kúpna zmluva 
je uzatvorená za účelom uskutočnenia 
stavby „Rekonštrukcia komunikácie 
v obci Soblahov“ – realizácie projektu 
cezhraničnej spolupráce „Cestičky na-
šich predkov“ v rámci programu Interreg 
V – A Slovenská republika – Česká re-
publika.

Schválilo Zmluvu o uzavretí budúcej  
kúpnej  zmluvy medzi Vierou Aninovou, 
bytom Soblahov a obcou Soblahov, 
ktorej predmetom bude kúpa novo-
vytvoreného pozemku C-KN, parc. č. 
839/3 vo výmere 11 m2 – ostatné plochy, 
k. ú. Soblahov za účelom uskutočnenia 
stavby „Rekonštrukcia komunikácie 
v obci Soblahov“ – realizácie projektu 
cezhraničnej spolupráce „Cestičky na-
šich predkov“ v rámci programu Inter-
reg V – A Slovenská republika – Česká 
republika.  
Schválilo Kúpnu zmluvu uzatvorenú 
medzi Vierou Aninovou, bytom Sobla-
hov a obcou Soblahov, ktorej predme-
tom je kúpa nehnuteľnosti – pozemku 
v k. ú. Soblahov, novovytvorenej C-KN, 
parc. č. 839/3 – ostatné plochy vo výme-
re 11 m2, odčlenenej Geometrickým plá-
nom č. 48035637-099-17 vyhotoveným 
dňa 9.8.2017 z pôvodnej C-KN, parc. 
č. 839/2 – ostatné plochy, zapísanej na 
LV č. 275 za dohodnutú kúpnu cenu vo 
výške 20 €/m2 v celkovej cene 220 €. 
Kúpna zmluva je uzatvorená za účelom 
uskutočnenia stavby „Rekonštrukcia ko-
munikácie v obci Soblahov“ – realizácie 
projektu cezhraničnej spolupráce „Ces-
tičky našich predkov“ v rámci programu 
Interreg V – A Slovenská republika – 
Česká republika.
A) prerokovalo a schválilo delimitáciu 
nehnuteľnosti novovytvorenej C-KN, 
parc. č. 5069/2 vo výmere 21 m2 – za-
stavané plochy a nádvoria odčlenenej 
Geometrickým plánom č. 48035637-
099-17 vyhotoveným dňa 9. 8. 2017 
z pôvodnej E KN, parc. č. 5069 – ostat-
né plochy, zapísanej na LV č. 3267 vo 
vlastníctve SR – Slovenského pozem-
kového fondu Bratislava za účelom 
uskutočnenia stavby „Rekonštrukcia 
komunikácie v obci Soblahov“ – reali-
zácie projektu cezhraničnej spolupráce 
„Cestičky našich predkov“ v rámci pro-
gramu Interreg V – A Slovenská repub-
lika – Česká republika;
B) schválilo Protokol o odovzdaní 
pozemku pod stavbami z majetku SR 
do vlastníctva obce podľa ustanovení 
§ 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov medzi účastníkmi: 
odovzdávajúci Slovenský pozemkový 
fond Bratislava a preberajúci obec 
Soblahov na odovzdanie vlastníctva k 
nasledovnému pozemku C-KN, parc. č. 
5069/2 vo výmere 21 m2 – zastavané 
plochy a nádvoria odčleneného 
Geometrickým plánom č. 48035637-
099-17, vyhotoveným dňa 9. 8. 2017 
z pôvodnej E-KN, parc. č. 5069 – 
ostatné plochy zapísanej na LV č. 
3267 vo vlastníctve SR – Slovenského 
pozemkového fondu Bratislava. 
Schválilo zámer realizácie projektu 
„Splašková kanalizácia v obci Sobla-
hov“ v zmysle Výzvy Ministerstva pô-

dohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
na predkladanie žiadostí o nenávrat-
ný finančný  príspevok,  názov výzvy: 
Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, 
čistenie odpadových vôd, kanalizácia, 
kód výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19.
Zobralo na vedomie Správu nezávis-
lého audítora z overenia konsolidova-
nej účtovnej závierky a účtovnej závier-
ky zostavenej k 31. 12. 2016.

Z rokovania ocZ obce Soblahov 
dňa 6. 9. 2017  
Schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie obce Soblahov č. 1/2017 o orga-
nizácii miestneho referenda.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 30. 6. 2017.
A) prerokovalo žiadosť MUDr. Mareka 
Šumaja, Soblahov o odkúpenie časti 
pozemku, parc. č. KN-E 2150 za úče-
lom vybudovania ambulantného zdra-
votného zariadenia špecializovaného 
v cievnej medicíne;
B) vydalo predbežný súhlas s umiest-
nením zdravotného zariadenia spolu 
s parkovacími plochami s podmienkou 
zriadenia predkupného práva v prospech 
súčasného vlastníka. Pred realizáciou 
stavby je potrebné predložiť štúdiu rie-
šenia v súlade s Územným plánom 
obce Soblahov a stavebným zákonom. 
Vzhľadom na uvedený účel využitia po-
zemku, parc. č. KN-E 2150, je potrebné 
vykonať zmenu využitia daného územia 
v zmysle platného ÚPN obce.
Schválilo zvýšenie kapacity Maters-
kej školy v Soblahove v školskom roku 
2017/2018 na počet 43 detí.
A) schválilo kúpu parcely č. KN-C 849 
vo výmere 466 m2 – zastavané plochy 
a nádvoria v podiele 1/1, katastrálne 
územie Soblahov, zapísanej na LV č. 
43 od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť 
Soblahov, Soblahov za cenu 10 €/m2 
v celkovej sume 4 660 €;
B) schválilo Kúpnu zmluvu uzatvo-
renú medzi Rímskokatolíckou cirkvou, 
Farnosť Soblahov, Soblahov a obcou 
Soblahov, ktorej predmetom je kúpa 
nehnuteľnosti –  pozemku v k. ú. So-
blahov, parc. č. KN-C 849 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 466 m2, 
zapísanej na LV č. 43 za dohodnutú 
kúpnu cenu vo výške 10 €/m2 v celko-
vej sume 4 660 €.
Zobralo na vedomie Konsolidovanú 
výročnú správu obce Soblahov za rok 2016.
Zobralo na vedomie Inventarizačný 
zápis na základe uznesenia č. 9/1 – 2017 
zo dňa 25. 1. 2017 z vykonania auditu 
v ZŠ s MŠ Soblahov k 30. 6. 2017.
Zobralo na vedomie Správu o kontrol-
nej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Soblahov za obdobie 1. 1. 2017 – 30. 6. 
2017.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu ZŠ s MŠ Soblahov k 30. 6. 2017.

Zuzana Hrnčárová
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StavebNé úpravy Na ciNtoríNe NahláSte Na obecNom úrade
V poslednom období sa začína zvyšovať počet rôznych stavebných prác, stavebných úprav jestvujúcich hrobov bez súhlasu 

prevádzkovateľa cintorína obce Soblahov. Nájomníci hrobových miest pri stavebných úpravách hrobov musia dodržiavať prevádzkový po-
riadok obce a nahlasovať akékoľvek stavebné úpravy na obecnom úrade. Stromy a kry vysadzovať len s písomným súhlasom 
prevádzkovateľa a udržiavať poriadok okolo hrobov. Kto uskutočňuje výkopové práce  pri nových hroboch, je povinný zabezpečiť 
likvidáciu akéhokoľvek odpadu, zeminy, kamenia na vlastné náklady. Ďakujeme za porozumenie.

R. R.

Obecný tábOr SObík už pO tretíkrát
Druhý júlový týždeň sa už tradične nesie v znamení malých 

táborníkov – Sobíkov. Nebolo to inak ani tento rok. Nové zá-
žitky, dobrodružstvá, noví kamaráti. V pondelok 10. júla 2017 
sa obecný úrad zmenil na malú čarodejnícku školu. Deti na-
stúpili do tábora cez začarované nástupište 9 a ¾, kde ich už 
čakal veľký a starý čarodejník – profesor Dumbledore. Privítal 
deti v tábore a každému odovzdal čarovný prútik, bez ktorého 
by nemohli čarodejnícky tábor absolvovať. Za výrobu prútikov 
presne „na mieru“ podľa schopností a zručností každého die-
ťaťa ďakujeme nášmu prútikárovi – p. Ollivanderovi. Prútiky 
sme si dozdobili každý podľa svojho gusta a čarovanie 
a dobrodružstvá mohli začať! Najskôr však bolo potrebné, aby 
nás čarodejnícky klobúk roztriedil do fakúlt, ktorej sme počas 
celého týždňa zbierali body. Akí by sme to boli čarodejníci, ak 
by sme sa neučili čarovať a lietať? A tak hneď v pondelok sme 
mali hodinu lietania a naučili sme sa hrať špeciálnu čarodej-
nícku hru – metlobal. Pre muklov – nečarodejníkov – to môže 
znieť zvláštne, ale verte, že všetkým malým čarodejníkom 
v tábore sa táto hra nesmierne páčila! Metlobal je zvláštna 
športová aktivita, pri ktorej sa lieta na metlách a hrá sa s via-
cerými loptami. Vyhráva tím, ktorý má viac bodov – väčšinou 
je to tím, ktorý ako prvý chytí/nájde zlatú strelu, ale nemusí 
to byť vždy tak.☺ Celý týždeň nám ubehol veľmi rýchlo. Hrali 
sme sa, súťažili, vyrábali tímové zástavy, zúčastnili sme sa 
Štvorčarodejníckeho turnaja, v ktorom sme si zmerali svoje 
sily, spravili sme si výlet na kubranskú kyselku a vďaka našim 
hasičom sme sa zabavili na penovej párty!☺ Tohtoročný tábor 
bol doplnený o novinku – stanovačka/prespávačka ako odme-
na. A tak, keďže išlo o odmenu, deti sa naozaj snažili, aby sa 
stanovačky mohli zúčastniť. Jej súčasťou bolo aj prekvapenie 
vo forme zážitkovej nočnej cesty po dedine. Zúčastniť sa jej 
mohli všetci, ktorí nabrali odvahu  vydať sa po tmavej nočnej 
ulici. A tej odvahy bolo treba naozaj dosť, veď si predstavte, že 
stretnete trojhlavého psa, knižného ducha, ktorý sa schováva 
v našej knižnici, múdru veštkyňu – čarodejnicu, ktorá o vás vie aj 
tie najtajnejšie tajomstvá, alebo obrovského pavúka Aragoga 
či tajomnú a záhadnú Smrť, ktorá sa prechádza po potoku... 
to si predsa len vyžaduje odvahu. Počas nočnej cesty sme 
sa zastavili aj v pravej čarodejníckej krčme, ktorá si menila 
názvy len tak – ako sa jej zachcelo. Raz to bola Krčma u troch 
kačiek, potom Krčma u černokňažníka, ale to vôbec nevadilo. 

Černokňažník aj s čarodejnicami nás ponúkli ďatelinovým 
pivom a brušká sme naplnili čerstvo pochytanými dážďovka-
mi. Na záver sme navštívili chalúpku na okraji Zakázaného 
lesa, kde na nás čakal správca soblahovských lesov, lúk 
a hájov – Rubeus Jakubeus Hagrid. Predtým nás ale poriadne 
vystrašila studňa, z ktorej išli podivné a strašidelné zvuky. Na 
druhý deň sme zistili, že v nej naozaj strašilo – a nebol to nik 
iný ako mŕtvy krtko, ktorý sa z nej nevedel dostať. Keďže celá 
dedina bola v tú noc začarovaná a zahalená rúškom noci, na 
záver ju všetky deti svojimi prútikmi odčarovali a svetlá z pou-
ličných lámp sa znova vrátili tam, kam patria.☺ Bola to naozaj 
krásna noc plná zážitkov, tajomstiev a prekvapení nielen pre 
deti, ale aj pre animátorov. Nemyslite si, že sme ráno dlho 
vyspávali a leňošili! Žiadne také. Rozcvička, ťahanie vody zo 
studne v Sedliackom dome, umývanie sa v lavóre ako kedysi 
naše babky a dedkovia, raňajky, hry a súťaže. Aj taký bol náš 
posledný deň v tábore.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomoh-
li s prípravou a realizáciou obecného tábora Sobík – najmä 
obecnému úradu a všetkým jeho zamestnancom, pani ku-
chárkam v škole, pani riaditeľke Škorcovej, soblahovským 
hasičom Michalovi Šedivému a Mirovi Kohútovi, p. farárovi, 
p. Červeňanovej, manželom Kačenovcom, Aďovi, mojim rodi-
čom, Silvii a Paťovi a v neposlednom rade všetkým animáto-
rom – Alenke, Peťovi, Vande, Jakubovi, Lukášovi, Barborke, 
Sarah, Saške a pomocníčkam Monike, Simonke a Maťke, 
ktorí tomuto táboru obetovali neskutočne veľa hodín príprav. 
Animátorom deň nekončí o štvrtej, keď odídu deti domov, ale 
pokračuje dlho do noci, kým sa nenachystá všetko potrebné 
na to, aby aj ďalší táborový deň bol zaujímavý a do detailov 
pripravený. Vďaka za váš čas a obetu, veľmi si to vážim. Už 
teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu pri príprave 4. ročníka tá-
bora. Aj vďaka vám všetkým sme spríjemnili a ozvláštnili leto 
40 soblahovským deťom, ktorým ostanú spomienky na celý 
život. Ešte raz veľká VĎAKA!

O tábor je každý rok veľký záujem a keďže chceme urobiť 
radosť čo najväčšiemu počtu detí s ohľadom na kvalitu, zva-
žujeme do ďalšieho roka rôzne alternatívy. O podmienkach a 
termíne ďalšieho tábora budete informovaní prostredníctvom 
webovej stránky obce, resp. aj v prvom čísle Soblahovských 
novín, ročník 2018. Už teraz však vieme, že na to, aby sa 

Zber obJemNého odpadu
Oznamujeme občanom obce Soblahov, že v stredu 

11. 10. 2017 sa uskutoční zber objemného odpadu.
Odpad môžete priniesť na stanovené miesta v čase 
od 9.00 – 16.00 hod.: 
• Železničná ulica 
• pri DEPOZIT 
• horný koniec obce dvor č. 270

Do kontajnera je ZakáZaNé odovzdať stavebný odpad!

Zber NebeZpeČNého odpadu
Oznamujeme občanom obce Soblahov, že v sobotu 14. 10. 

2017 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Mobilný Eko-
sklad bude pristavený od 7.00 - 10.00 hod. v strede obce.

Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú preberať 
nebezpečný odpad ako:
• žiarivky a odpad obsahujúci ortuť
• olovené akumulátory a batérie
• oleje a tuky
• obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (obaly od 

farieb, lakov...)
• vyradené elektrické a elektronické zariadenia.



6 číslo 3 - september 2017

dieťa mohlo zúčastniť tábora, musí spĺňať podmienku trvalé-
ho pobytu v Soblahove a absolvovanie minimálne 1. ročníka 
základnej školy. Samozrejmosťou je samostatnosť dieťaťa 
v základných oblastiach (jedenie, hygiena).

Obecný tábor Sobík je akýmsi mojím splneným snom, kto-
rý sa v lete 2015 stal skutočnosťou. Každý ročník tábora bol 

Upršané SoblahovSké leto
Spomienka na leto ešte celkom neustúpila do úzadia a vonku 

za oknami už padá lístie, ochladilo sa, jednoducho neklamný 
znak, že nastúpila jeseň – sychravá a upršaná. 

Aké ale bolo leto v Soblahove? A hlavne augustová udalosť 
– Soblahovské leto? 

Tohtoročné Soblahovské leto bolo plánované na 19. august 
2017 s upravenou súťažou vo varení kotlíkových špecialít. 
Kultúrny program, organizačný tím, stánky, lavice, občerstve-
nie, špeciálny program pre deti, súťažiaci, suroviny... to všet-
ko bolo nachystané, všetci sme sa tešili, ale ako to už býva, 
počasie si človek nevyberie. Do poslednej chvíle sme poze-
rali predpovede a dúfali sme, že predsa len pršať nebude. 
Keďže sa predpovede ani deň pred akciou nemenili, program 
vonku bol zrušený a presunul sa do sály PD Soblahov, za 
čo družstvu ďakujeme. Škoda toho počasia, lebo veru, ak by 
bolo pekne, mali ste sa na čo tešiť. Malí aj veľkí nacvičovali 
kultúrny program – dokonca celé pásmo o tom, ako sa 
kedysi v Soblahove pásli husi, ako sa kosilo a potom ako 
ženy hrabali tie naše soblahovské lúky. Program v upravenej 
podobe však predsa len bol. Vystúpili v ňom skúsené ženy z FSk 
Dolinečka, Pažiťári a novovzniknutá skupina, ktorá dostala názov 
Melenčár. Myšlienka vytvoriť v obci skupinu, ktorá by v sebe pohltila 

strednú vekovú kategóriu, bola v obci už dlhšie. Až teraz však 
prišiel jej čas – keď bolo treba vytvoriť kultúrny program pri 
príležitosti Soblahovského leta. Máme detský folklórny súbor 
Melenčárik, harmonikárov a neodmysliteľnú ženskú skupinu 
Dolinečka. Dnes sa k nim pridáva Melenčár, ktorý pozostá-
va najmä z manželských párov a dvojíc, ale aj jednotlivcov, 

niečím iný, špeciálny a nezabudnuteľný. Tretí ročník tábora 
skončil, zostali už len fotky a spomienky naň. Aj to, že pri písa-
ní týchto riadkov (takmer po dvoch mesiacoch od skončenia) 
mám úsmev na tvári, je znakom, že už teraz sa teším na ďal-
šie leto a ďalšie pokračovanie Sobíka...                                                                                                                                      

Martina Hudecová



7číslo 3 - september 2017

Dňa 26. 8. 2017 sa už tradične usku-
točnil zájazd občanov na kúpalisko, aj 
keď predsa trochu netradičný. Najprv 
sme totiž navštívili jedinečné centrum 
mesta Zakopané, ktorého súčasťou sú 
trhy a potom sme si šli oddýchnuť do 
termálneho aquaparku v Oraviciach. 
Boli sme príjemne prekvapení, keď sa 
nám naskytol výhľad na okolitú príro-
du a hory priamo z areálu aquaparku. 
Starší si užívali horúce perličkové 
kúpele a tí mladší vyskúšali všetky 
vodné atrakcie. Po krásne strávenom 
dni sme sa oddýchnutí vrátili domov. 

Teší nás, že zúčastneným sa nápad 
spojiť návštevu kúpaliska s návštevou 
Zakopaného páčil.                          A.P.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

predStavuJeme Novú riaditeľku ZŠ S mŠ Soblahov
Nový školský rok 2017/2018 začali žiaci našej obce so staronovým učiteľským zborom. Hlavná zmena nastala vo 

vedení ZŠ s MŠ Soblahov, kde na poste riaditeľky školy nahradila Mgr. Danku Nemcovú doterajšia učiteľka našej 
školy Mgr. Natália Škorcová. Po nástupe na tento zodpovedný a náročný post sme jej položili pár otázok:

Pani riaditeľka, skúste sa nám pred-
staviť a niečo o sebe povedať.

Moje, pre niekoho zaujímavé, pre 
niekoho bežné meno Natália mi v je-
den októbrový večer dala  moja mama. 
Nositeľky tohto mena sú vraj citlivé 
ženy, ktoré musia prekonať niekoľko 
prekážok, aby sa im splnili ich sny a túž-
by. Svojmu okoliu ukážu svoju silnú 
povahu. V pracovnej oblasti si správ-
nym nasmerovaním vedia presadiť 
svoje nápady, ale nie za každú cenu. 

S mojím menom a povahou žijeme vo 
vzájomnom spolunažívaní. Svoj voľný 
čas rada trávim prechádzkou v prírode, 
ak je škaredé počasie, rada si idem za-
plávať, prípadne príjemný večer trávim 
čítaním dobrej detektívky.

Čo vás viedlo k tomu, že ste sa 
prihlásili do výberového konania?

Na tejto škole som začala pracovať 
pred desiatimi rokmi. Hneď od prvej 
chvíle mi prirástla k srdcu. Na jednej 
strane boli žiaci, s ktorými sa veľmi 
dobre pracovalo, veľmi rada som rozví-
jala a upevňovala u nich ich vedomosti 
a zručnosti. Zároveň som sa stretla so 
zaujímavými ľuďmi, s mojimi kolegami, 
ktorí sršali veľkým pracovným entu-
ziazmom, tvorivosťou vo svojej práci 
a tento entuziazmus a tvorivosť posu-
nuli aj mňa ďalším smerom. Začali sa 
plniť moje sny a túžby, ktoré sa u mňa 
vyvíjali už odmalička. Na tejto škole 
som v určitom období stretla aj veľmi 

silné mamy, ktoré si vybrali práve našu 
školu, pre svoje trošku iné deti, ktoré 
moju prácu špeciálneho pedagóga na-
plnili svojou úprimnosťou, citlivosťou 
a láskavosťou. Naša škola je nasmero-
vaná správnym smerom, k mojej pova-
he patrí prekonávanie prekážok a rada 
by som pokračovala v dobre rozbehnu-
tej práci a aj svojou húževnatosťou 
a správnym pohľadom na túto prácu 
nadviazala a svojím riadením do ešte 
úspešnejšieho budúcna.

Aké sú vaše predstavy pri riadení ZŠ 
s MŠ Soblahov?

Vzhľadom na to, že v mojej riadiacej 
funkcii sa nachádzam na samom začiat-
ku, môžem zatiaľ povedať, že som si už 
v mojej koncepcii pri výberovom konaní 
stanovila ciele. Tie rešpektovali dlhodo-
bý cieľ ZŠ s MŠ Soblahov, od ktorého 
sa odvíjajú aj čiastkové ciele a tie sa 
týkajú tak ako výchovno-vzdelávacieho 
procesu, personálnej oblasti, aj mate-

ZáJaZd do ZakopaNého a do aquaparku v oraviciach

ktorým sú folklór, ľudové zvyky a tradície srdcu blízke. No-
vovzniknutej skupine držíme palce a želáme veľa nadšenia, 
elánu a veľa dobrých nápadov na ďalšie vystúpenia! Ak máte 
aj vy chuť pridať sa – spievať, tancovať či hrať, nech sa páči, 
dvere sú otvorené naozaj pre každého!☺

Musím povedať, že spoločné vystúpenie Dolinečky, Paži-
ťárov a Melenčára bolo naozaj jedinečné, plné radosti. Aj tu 
sa ukázalo, že keď sa chce, všetko sa dá. Dúfam, že 
aj v budúcnosti sa nám podarí v spolupráci pripraviť ďalšie 
pekné pásmo – tentokrát aj s Melenčárikom a soblahovskou 
mládežou.

Soblahovské leto bolo aj tentokrát, tak ako pred dvoma 
rokmi, upršané. Stáva sa pomaly tradíciou, že vždy, keď je 
obecná akcia, začne pršať...☺. Počasie ale nemohlo pokaziť 
zábavu, ktorá bola do skorých ranných hodín. Do tanca nám 
od 19. hodiny hrali a spievali hudobníci z topoľčianskej skupi-
ny David band. Dúfame, že budúci rok pršať nebude a spolu 
si užijeme krásne a slnečné Soblahovské leto aj so súťažou 
v kotlíkových špecialitách. My máme celý rok na nápady a vy 
zasa na to, aby ste sa zdokonaľovali vo varení toho, čo sa dá 
uvariť v kotlíku a budúci rok nám to všetkým predviedli!    

Martina Hudecová
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otvoreNá bráNa Školy
V pondelok, 4. septembra 2017, príjemné teplé slniečko 

sprevádzalo žiakov, rodičov aj učiteľov do školy. Začal nový 
školský rok. Po dvoch mesiacoch letných prázdnin škola opäť 
otvorila bránu svojim žiakom. Pred budovou školy sa stretlo 
mnoho usmiatych tvárí, no najväčšie očakávania sa odrážali 
v tvárach nových prváčikov.

V slávnostnom príhovore sa všetkým zúčastneným priho-
vorila riaditeľka školy Mgr. Natália Škorcová, starosta obce 
Marian Hudec  aj deviataci, ktorí si pre učiteľov, spolužiakov 
a hlavne nových prvákov pripravili milé povzbudivé slová.

Po skončení oficiálnej časti otvorenia školského roka prvá-
kov a ich rodičov privítala v triede pani učiteľka Mgr. Gabriela 

Pytlíková. Plní očakávania sa 
prváci oboznamovali s novým 
prostredím,  zložili prvácky 
sľub a slávnostne boli paso-
vaní za žiakov našej školy.

Prvý deň školského roka 
bol úspešný. Veríme, že 
rovnako úspešné a pokojné 
budú aj ďalšie dni tohto škol-
ského roka.

Vedenie ZŠ s MŠ

vedeNie ZŠ S mŠ a triedNictvo
ZŠ:                 počet žiakov: 181
vedeNie Školy
riaditeľka školy           Mgr. Natália Škorcová         
zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ PaedDr. Ingrid Oravcová                           

pedaGoGickí ZameStNaNci – ZŠ
I. stupeň – primárne vzdelávanie  Mgr. Monika Balajová
                                     Mgr. Ľuboslava Jozeková
                                           Mgr. Gabriela Pytlíková
                                                 PaedDr. Miriam Piršelová
                                               Mgr. Patrícia Zajacová
II. stupeň – nižšie stredné vzdelávanie   Mgr. Janka Dorotová
                                             PaedDr. Miroslava Chrastinová
                                             PaedDr. Eva Kobzová
  Mgr. Danka Nemcová
                                               Mgr. Andrej Paulíny
                                           PhDr. Barbora Vrbovská
                                               Mgr. Peter Valaský
školský špeciálny pedagóg:    Mgr. Natália Škorcová
výchovný poradca:                   Mgr. Janka Dorotová
asistent učiteľa:                   Oľga Olasová

Škd:                         3 oddelenia – počet detí: 75
vychovávateľky ŠKD:               Adriana Ridošková
                                        Mgr. Erika Bouchnerová
                                            Mgr. Kristína Božková

NepedaGoGickí ZameStNaNci – ZŠ
ekonomicko-mzdová účtovníčka Bohuslava Ižáriková            
školník                                      Ľubomír Gereg
upratovačka                               Mária Valachová
upratovačka                              Silvia Homolová

mŠ:                          počet detí: 43

pedaGoGickí ZameStNaNci – mŠ
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ   Janka Reháková                   
  Mgr. Martina Kostelná
  Miriam Pojezdálová
  Eva Tomášková

NepedaGoGickí ZameStNaNci – mŠ
upratovačka                         Jarmila Kačenová

riálneho zabezpečenia základnej školy, 
materskej škôlky a školskej jedálne. 
Pri riadení ZŠ s MŠ Soblahov by som 
chcela uplatniť hlavne efektívnu komu-
nikáciu. Myslím si, že spoločné hodno-
ty v efektívnej komunikácii pozitívne 
ovplyvnia celkovú kultúru školy a vní-
manie okolia.

Čo by ste chceli realizovať ako prvé?
Z môjho pohľadu sa momentálne 

snažím pomalými krôčikmi napĺňať 
čiastkové ciele. Momentálne to nie je 
len jeden konkrétny prvý cieľ, ale ruka 
v ruke na mojom začiatku na seba 
nadväzujú viaceré čiastkové ciele 
a snažím sa ich správne dotiahnuť 
do úspešného konca. Môžem však 
uviesť, že ako niečo nové a prvé pre 
mňa v mojej novej funkcii bolo otvorenie 
nového školského roka príhovorom.

Je podľa vás lepšie učiť alebo riadiť 
svojich kolegov?

Táto posledná otázka je pre mňa mo-
mentálne ťažká, pretože moje riadiace 
kroky sú zatiaľ na úplnom začiatku ces-
ty. Skúste sa ma spýtať o rok a sama 
som zvedavá na moju odpoveď.

Želáme vám do vašej nastávajúcej 
práce veľa zdravia, elánu, nech žiaci 
našej školy spomínajú na školské roky 
v dobrom a radi sa budú sem vracať.

Za rozhovor poďakoval J. H. 
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školský klub detí lienka

materská  škola

Pred niekoľkých dňami zaznelo školské zvonenie pre všet-
kých žiakov ZŠ s MŠ v Soblahove. No najkrajšie bolo zvone-
nie  pre našich najmenších, pre našich prváčikov.

Plní očakávania a zvedavosti  vstúpili prváci do svojej trie-
dy, kde boli triednou pani učiteľkou pasovaní za prváka. Na 
úspešný vstup do školy ich pripravovali pani učiteľky z mater-
ských škôlok. Počas školského roka budú objavovať, spozná-
vať a získavať nové vedomosti a zručnosti. Naučia sa písať, 

čítať, počítať a nadobúdať väčšiu istotu v získavaní nových 
skúseností. Oboznámia sa s novými hrami, spoznajú nových 
kamarátov, a to nielen v škole, ale aj v školskom klube.

Žiaci zo školského klubu Lienka želajú pedagógom, spo-
lužiakom, rodičom a hlavne sebe prvákom úspešný školský 
rok 2017/2018. Čo všetko zvládneme a zažijeme počas tohto 
nášho úspešného obdobia, s tým sa vám na stránkach Sobla-
hovských novín pochválime.                      

Adriana Ridošková

ZaČal Sa Nový ŠkolSký rok
4. septembra sa naplnila materská škola džavotom, plačom, 

smiechom, radosťou i smútkom. Tento školský rok pribudlo do 
MŠ 13 nových detí. Prvý týždeň bol práve pre ne najťažší. 
Adaptovať sa na nové prostredie, nový režim, nových kama-
rátov, zvyknúť si na fungovanie vo veľkej skupine s novými 
pani učiteľkami je pre deti náročné. Odlúčenie od rodinných 
príslušníkov, vyňatie zo známeho prostredia prežívajú rôzne. 
Veríme, že sa nakoniec adaptujú všetky deti a že sa im v na-
šej materskej škole bude páčiť.

Veselšie a radostnejšie bolo v triede starších detí. Medzi 
nimi sme privítali nového kamaráta, Martinka. Tešíme sa, že 
je medzi nami.

Všetkým deťom želáme v školskom roku veľa pekných zá-
žitkov, veľa kamarátstiev a my, pani učiteľky, si želáme, aby sa 
deťom v škôlke páčilo. Budeme robiť všetko pre to, aby sme 
prianie naplnili.

Prváčikom, na ktorých stále myslíme, prajeme veľa škol-
ských úspechov a radostných chvíľ v škole. Držíme im palce!

Ďakujeme všetkým, ktorí nám veria, podporujú nás rôznymi 
spôsobmi, ďakujeme rodičom, že nám zverujú deti do opatery.

S prianím, aby bol tento školský rok úspešný pre všetkých, 
vás pozdravuje celý kolektív materskej školy.

Malé Lienky si už stihli vyrobiť krásne červené lienky 
a usilovní Mravčekovia sa pustili s chuťou do učenia.

Kolektív MŠ

cirkevnÁ materSkÁ škola
„Zhora a či oddola, prišiel rozkaz do dvora, či sa páči a či nie, že sa začne učenie.“

Nový školský rok sa začal i v našej Cirkevnej materskej ško-
le svätého Mikuláša. I keď pre nové detičky bol začiatok ťažší, 
pomaly si zvykajú na nové prostredie, kamarátov, pani učiteľky 
i ostatný personál materskej školy. Zoznamujú sa s hračkami, 
učia sa, poznávajú  všetko nové okolo seba. Prajeme im, aby 
sa im v našej materskej škole páčilo a rodičom ďakujeme za 
prejavenú dôveru k nám.  Podobne ako po iné roky i v tomto 
školskom roku vychádza naša práca zo Štátneho vzdeláva-
cieho programu a následne Školského vzdelávacieho progra-

mu. Pripravili sme pre deti množstvo zaujímavých aktivít a čin-
ností, ktorými sa pripravujú na ďalšie vzdelávanie v základnej 
škole. Nakoľko blízkosť prírodného prostredia nám umožňuje 
stráviť s deťmi veľa času v prírode, metódou zážitkového uče-
nia deti poznávajú všetko okolo seba prostredníctvom zapo-
jenia všetkých zmyslov. Majú možnosť ohmatať, vidieť, po-
čúvať, privoňať, ochutnať. V prírode sa učia mnohým veciam 
potrebným pre ich budúci život, chrániť a starať sa o všetko 
živé okolo seba. Zachovávať ľudové tradície, nezabúdať na 

celoslovenské testovanie žiakov t9
• 21. marec 2018:  matematika, slovenský jazyk a literatúra
• 5. apríl 2018:    náhradný termín

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s mŠ Soblahov
• 11. a 12. apríl 2018

termíny prázdnin
jesenné 30. október - 31. október 2017
vianočné 23. december 2017 - 5. január 2018
polročné 2. február 2018
jarné 19. február - 23. február 2018
veľkonočné 29. marec - 3. apríl 2018
letné 2. júl - 31. august 2018
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Život našej farnoSti
24. 6. sa uskutočnil tradičný Deň rodiny a Petropavlovská 

opekačka. Pre rodiny s deťmi boli pripravené pekné súťaže 
a spolu sme prežili krásny deň.

5. 7. sme boli na Cyrilometodskej púti v Nitre, kde sme sa 
zúčastnili na zasvätení Slovenska Božskému Srdcu a Srdcu 
Panny Márie.

Od 17. – 21. 7. si deti mohli oddýchnuť a načerpať sily na 
farskom tábore v Dolnej Súči, kde im animátori pripravili pekný 
program. 

S miništrantmi zo Soblahova sme si 2. 8. urobili výlet na 
Horu Butkov pri Ladcoch a na kúpalisko do Púchova.

4. 9. začal nový školský rok a my sme ho začali s deťmi 
základnej školy sv. omšou šk. roka a opekaním na farskom 
dvore.

7. 9. sme sa s Jednotou dôchodcov v Soblahove stretli na 
opekaní.

10. 9. sa uskutočnila tradičná púť ku svätému krížu na 
Lúčkach, kde sa slávila sv. omša a stretli sa veriaci farností 
Soblahov a Motešice.

11. 9. asi 100 veriacich v Divadle Andreja Bagara v Nitre 
videlo veľmi úspešný muzikál Povolanie pápež, ktorý sa 
nás všetkých veľmi emotívne dotkol a bol pre nás hlbokým 
duchovným zážitkom.

Na kostole v Mníchovej Lehote sa úspešne vykonala obnova exteriéru Kostola Najsvätejšej Trojice, urobili sa v spodnej časti 
sanačné omietky a vymaľoval sa celý exteriér. Zároveň sme dali na schválenie kompetentným orgánom projekty vykurovania 
a opravy zvonov na kostole v Soblahove. Všetkým podporovateľom nech to dobrý Pán odplatí!

Peter Valaský, správca farnosti

zvyky a obyčaje, pestovať v deťoch lásku k ľudovej piesni, 
byť hrdý na svoj pôvod a krajinu, v ktorej žijú – i to je náplňou  
našej práce, ktorú sa snažíme vždy zodpovedne plniť.

V novom školskom roku sa o 35 detí stará profesionálny 
kolektív pani  učiteliek, pani kuchárka a pani upratovačka.

Ďakujeme našim milým rodičom, ktorí nám vždy vychádzajú 
v ústrety a pomáhajú vo všetkom, čo je potrebné. Ďakujeme 

i vám všetkým, ktorí nám pomáhate.   
Našim kamarátom v škole  prajeme veľa úspechov v prvej 

triede a radosti z učenia.
Prajeme hojnosť Božieho požehnania a darov Ducha všet-

kým deťom začínajúcim nový školský rok či už v materských, 
základných, ale i stredných školách.

Za kolektív CMŠ J. J.
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folklórna skupina Dolinečka
Vážení a milí priatelia folklóru, naši spoluobčania.

Dovoľte FSk Dolinečke, aby vás čo najsrdečnejšie pozdravila.
Folklórna skupina má za sebou viaceré kultúrne podujatia.
Zdobenie mája s našimi malými nástupcami – Melenčári-

kom bolo pekným kultúrnym zážitkom.
Samozrejme, naším každoročným zvykom je spievanie Ďura 

na chríbe, kde sme zaspievali aj piesne z hrabania sena.
Zúčastnili sme sa folklórnych slávností v Mníchovej Lehote. 
V júli mávajú Buchlovice takzvané cesnakové slávnosti. 

Tam sme predviedli veľmi pekný program „Začepčenie a od-
čepčenie nevesty“.

Nesmieme zabudnúť ani na Soblahovské kultúrne leto, kto-
ré tento rok pre počasie nevyšlo tak ako po minulé roky, ale 
v družstevnej sále sme mali pekné vystúpenie spolu so sku-
pinou Melenčár.

V Starom Hrozenkove sme sa ako FSk zo Slovenska zú-
častnili na ich dožinkových slávnostiach, kde sme mali i svoj 
program.

Pretože sa blíži október, Mesiac úcty k starším, prajeme 
našim skoršie narodeným občanom v prvom rade ešte veľa 
zdravia a hojného Božieho požehnania.

S úctou Fabová, vedúca FSk Dolinečka

Zo života našich dôchodcov
Horúce letné dni sa pomaly končia, dni sa krátia, blíži sa je-

seň. Naše členky sa počas letného obdobia starali o výsadbu 
a kvetinovú výzdobu v obci. Vysoké teploty, nedostatok vlahy 
si vyžadovali viac úsilia na udržanie kvetinových záhonov pri 
živote. Pretože mali svoje úseky porozdeľované, ich snaha 
nebola márna, a tak bola naša obec i počas letných mesiacov 
plná zelene a kvetov. 

Naši seniori využívajú priaznivé počasie na záujmové akti-
vity a prechádzky prírodou. 

Dve naše členky sa zúčastnili na 16. náučno-turistickom 
zraze dôchodcov z regiónu Trenčín v Drietome. 

Dolňanská kyselka sa stáva tradičným miestom nášho ope-
kania. Tu sme si zo svojich prinesených batôžkov vybrali dob-
roty, opiekli klobásku, zaspomínali, zaspievali. 

Mnohí naši členovia sa neuspokoja len s nenáročnými krát-
kymi prechádzkami. Tí zdatnejší vyrazili cez Lúčky, Kalinky 
na rybník do Kubrice, kde ich čakali ostatní členovia, aby si 
spoločne pochutili na pečenej rybke. 

V auguste sme sa spoločne prešli trenčianskou Brezinou. 
Leto sme ukončili septembrovým opekaním na farskom 

dvore. Na tejto tradičnej akcii sa zúčastnilo 46 našich členov, 
ktorí pospomínali na prežité letné dni. 

Aktivity našich seniorov sa nezameriavajú len na prechádzky 
a turistiku. Dňa 29. 8. 2017 pri príležitosti 73. výročia SNP 

sme sa zišli pri pomníku padlých. Tu sme si zaspomínali na 
hrdinov, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. No, žiaľ, 
dnes sa často zabúda na tých, ktorí bojovali v ťažkých pod-
mienkach v slovenských horách proti fašistickému Nemecku. 
Preto je našou nielen občianskou, ale hlavne ľudskou povin-
nosťou si tieto udalosti pripomenúť a nezabúdať na tých, ktorí 
vybojovali našu slobodu.

ZO JDS A. Markovská 

ZvUk harmoník potešil Srdcia nÁvštevníkov
Robiť kultúrnu akciu pod šírym nebom prináša pre orga-

nizátorov dilemu, ako to vypáli, a hlavne, aké bude počasie. 
Tak to bolo i pri príprave IV. ročníka Soblahovskej čarovnej 
harmoniky. Predpovede na sobotu neveštili nič dobré, tak ne-
čudo, že organizátori podujatia posledné noci pre nervozitu 
veľa toho nenaspali. Bol pripravený i mokrý variant, ale vonku 
je vonku. Polojasná obloha bola predsa len zhovievavá k tým 
nadšencom, ktorí každoročne priložia ruku k dielu a pripravia 
toto milé stretnutie milovníkov heligóniek, harmoník, ozembu-
chov a iných ľudových nástrojov. 

Športový areál OŠK Soblahov v sobotu 1. júla 2017 ožil 
prípravami na vystúpenia harmonikárov a iných hudobníkov. 
Pomohli i chlapci z partie Dolinka cupu, ktorí sa uskutočnil na 
druhý deň. Pestrofarebné stánky, pivové sety, malé pódium, ozvu-

čenie dostávali svoju podobu a tvár. Duša podujatia Slávka 
dohliadala na to, aby všetko bolo na správnom mieste. Chlap-
skú partiu mal na starosti Jožko „Cukrík“ s kamarátmi a podu-
jatie sa mohlo začať. Areál sa začal napĺňať nielen účinkujú-
cimi, ale i milovníkmi týchto ľubozvučných nástrojov. Počasie 
ako vyšité, o občerstvenie postarané, hudobníci pripravení.

Slávka privítala všetkých účinkujúcich i návštevníkov 
a predstavenie sa začalo odvíjať. Program rozbehli deti z Har-
monikovej akadémie Jožka Opatovského. Osem heligóniek 
v rukách malých muzikantov ukázalo, čo dokážu tieto nástroje, 
keď majú deti odborné vedenie. Po nich sa predstavili ostatní 
účinkujúci: J. Johaník z Tr. Teplej, J. Melicherík z Považskej 
Bystrice, po prvýkrát sa u nás ukázali harmonikári  M. Šulek, 
J. Červeňan, M. Červeňan, doplnení Št. Bošanským, ktorý 
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o Z N a m
Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Je peknou tradíciou v našej obci, že obecný úrad pozýva v tomto období 

šesťdesiatročných jubilantov a manželské páry, ktorých spoločný život vydržal 50, 55, 60 rokov. Tieto páry nájdeme v našej 
evidencii a následne ich pozývame. V minulosti sa nám stalo, že po stretnutí sa prihlásili manželské páry, ktoré spĺňajú tieto 
roky spoločného manželstva, no my sme ich nepozvali i keď tu bývajú. Takýto prípad sa mohol stať, no nešlo o nepozornosť 
pracovníčok obecného úradu, ale dôvodom je, že ich manželstvo nebolo uzavreté v našej obci. V takom prípade neboli 
zaevidovaní u nás. Preto, ak spĺňate tieto kritériá a nie ste pozvaní na deň 12. 10. 2017, prihláste sa na obecnom úrade 
do 5. 10. 2017, radi vás privítame s ostatnými jubilantmi.
      Ďakujeme.                                    RR

poďakovaNie darcom krvi
Touto cestou chceme vyjadriť úctu a vďaku všetkým dar-

com krvi, ktorí prišli darovať krv 18. 9. 2017 do Pastoračného 
centra v Soblahove. Všetkým tým, ktorí si uvedomujú, že 
darovať krv sa jednoducho „má“, pretože je nenahradi-
teľná, nie je možné ju vyrobiť. Ďakujeme darcom krvi, aj 
vďaka vám môže niekto žiť.

Prihlásených bolo 28 darcov a darovalo 26, z toho 2 prvo-
darcovia. Poďakovanie patrí aj obecnému úradu za 
občerstvenie.

M. Buranská a kolektív NTS Trenčín

JedNým Slovom: „ďakuJeme“
Sú v živote človeka chvíle, keď ho osud pripraví o to najcen-

nejšie, o zdravie. Ťažké chvíle nastanú nielen pre neho, ale 
pre celú rodinu. Preto je naozaj vzácnosťou, keď sa i v dneš-
nej uponáhľanej dobe nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, 
zorganizujú zbierku medzi kamarátmi, aby pomohli.

„V núdzi poznáš priateľa“. Porekadlo, ktoré sa potvrdilo v našej 
rodine do bodky. Ochorenie môjho manžela Ľuboša Šedivého, 
aby mohol byť aspoň trošku samostatný, si podľa odborníkov 
vyžaduje individuálny prístup fyzioterapeuta, ako aj špeciálnu 
rehabilitáciu. Keďže v štátnom zariadení takéto služby nepo-
skytujú, jediná možnosť je hľadať odborníkov v súkromnej 
sfére, čo znamená, že poisťovňa vám nič nepreplatí. V snahe 
posunúť sa aspoň o krôčik, navštívili sme rehabilitačné cen-
trum ADELI v Piešťanoch. Dvojtýždňový pobyt naznačil, že 
to je tá cesta, ktorá by mohla zlepšiť život môjmu manželovi. 
Odporúčanie lekára znelo, že rehabilitáciu je treba zopakovať 

po 3 až 4 mesiacoch. Rodinný rozpočet však takúto čiastku v 
tomto roku nám už nedovolí zaplatiť.

Porekadlo sa naplnilo, keď v jeden podvečer zazvonili ka-
maráti a prišli na vopred ohlásenú návštevu. To, čo mi podali, 
ma šokovalo, potešilo i dojalo. Týmto by som chcela poďako-
vať Jankovi Ďuráčimu, Vladovi Ďuďákovi, Jožkovi Halgošovi, 
ktorí sú pravidelnými návštevníkmi môjho manžela. Návšte-
vám kamarátov sa Ľubo veľmi teší a posúva ho to dopredu. 
Finančným darom prispeli i sponzori z expedície Mont Blancu 
a chlapci z Dolinka cupu, medzi ktorých dlhé roky patrí. 

Z hĺbky srdca všetkým ďakujeme, s pomocou ich finančnej 
podpory môžeme stráviť ďalší dvojtýždňový pobyt v rehabili-
tačnom centre.

Ďakujeme všetkým kamarátom, sponzorom i neznámym dar-
com za ich veľkú podporu, ktorá nám veľmi uľahčí náš život.

Rodina Šedivá   

tu už bol – z Mníchovej Lehoty, M. Nečeda zo Zborova nad 
Bystricou. Seniorom J. Halgošovi a P. Izraelovi “pichol” Jožko 
„Cukrík“, po nich zahral T. Marták zo Starej Bošáce. Naši Pa-
žiťári J. Chabada, M. Keleši a M. Mikulaj vytiahli krásne kúsky, 

pri ktorých sa prizerajúcim zastavoval dych. Do vienka zábavy 
prispeli naši domáci D. Michalec, P. Pleva, Jožko „Cukrík“, J. 
Jantošovičová a tiež už naša S. Kamberská. Ľudovú hudbu 
Chorvátovci z oravského Zábiedova sme tu mali už vlani 
a znova boli úžasní. Heligonkári J. Chupáč z Hornej Súče a D. 
Minárik z V. Bieroviec sú ozdobou každého takéhoto vystúpe-
nia, čo potvrdili aj u nás. Z Bytče sa predstavil M. Majtan, ktorý 
je už stálym účinkujúcim. Harmonikári z Čadce P. Kondek, R. 
Švec a R. Zadubanová vytiahli zo svojho repertoáru melódie, 
ktoré sú našim ľuďom veľmi známe. Po týchto harmonikároch 
sme pripravili malé prekvapenie. Jožko „Cukrík“ Šedivý pred-
stavil svoju bývalú kapelu „Cukríkovci“ v pôvodnom zložení 
s Ivanom Forgáčom a Ivanom Holúbkom. Chlapci ukázali, že 
to ešte stále vedia a trávnik sa zaplnil tanečnými pármi.

Skončil sa IV. ročník stretnutia heligonkárov a milovníkov 
iných ľudových nástrojov. Podujatie si získava okruh svojich 
priaznivcov. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli 
pri jeho organizovaní, bez nároku na akúkoľvek odmenu, len 
preto, že majú tento druh zábavy radi a chcú, aby to v našej 
obci naozaj žilo.

J. H.
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Z činnoSti dobrovoľného haSičSkého ZborU Soblahov
Dňa 18. 6. 2017 sa družstvo dorastencov v zložení Matúš 

Kohút, Jakub Fabo, Samuel Fabo, Tomáš Keleši, Juraj Sivák, 
Denis Schery, Marek Fabo, Patrik Šedivý a Lukáš Červeňan 

po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na krajskej sú-
ťaži v  Dohňanoch. Prvou disciplínou pre nich bola štafeta. 
V prvom pokuse dosiahli čas 86,21 s. V  druhom pokuse sa 
zlepšili a čas 84,71 s im stačil na priebežné tretie mies-
to a na dovtedy vedúce družstvo z Lednice strácali 2,88 s. 
Nasledoval prvý pokus na požiarnom útoku, kde po zaváhaní 
na koši dosiahli čas 32,66 s, ale i tak sa priebežne posunuli 
na druhé miesto, keďže po štafete druhý Dulov svoj požiarny 
útok nedokončil. Pri druhom pokuse najskôr zlyhala piš-
toľ a pri opakovanom pokuse, s ktorým boli chalani spokojní 
nebola časomiera vynulovaná, takže svoj pokus si museli zo-
pakovať. Pokiaľ si znova nachystali hadice všetky družstvá už 
mali svoje druhé pokusy za sebou a chalani mali všetko vo 
svojich rukách. Svoj požiarny útok dokončili s časom 24,7 s, čo 
bol najlepší čas v ich kategórii. To im stačilo v celkovom súčte 
109,41 s na tretie miesto, keď na druhý Dulov stratili 0,57 s 
a na víťazov z Lednice 1,63 s.

Miroslav Kohút

turistický klub pri OŠk Soblahov
leto v turiStickom Šate

Rozpálené strechy do-
mov, horúci vzduch, spar-
no, páliace cesty a chod-
níky – kam sa pred tým 
v horúcom lete schovať? 

Kde hľadať úľavu pred tým všetkým, 
pred  nadpriemernými teplotami dňom 
i nocou? Príroda je tá mocná čarodej-
ka, poskytne úľavu v tieni stromov, v 
chladivom vánku, v objatí vôd horských 
potokov a riek. Aj východ a západ let-
ného slnka vyzerá v lone prírody ča-
rovne, úplne inak než z oblokov našich 
domovov. A kroky soblahovských turis-
tov viedli opäť von, preč od niektorých 
ťažkostí, ktoré prináša letné obdobie, 
v ústrety  chladivému vánku, čerstvé-
mu vzduchu, v ústrety vrcholom hôr 
a kopcov.

Turistické leto v soblahovskom turistic-
kom klube už tradične dáva šancu jednot-
livcom a ich dovolenkovým a súkromným 
turistickým a poznávacím akciám, ale 
okrem toho niekoľko zaujímavých akcií 
bolo organizovaných aj soblahovským 
turistickým klubom.  Turistické ciele vy-
týčené v Pláne turistických akcií nášho 
klubu sme ako vždy prerokovali na kaž-

dotýždenných schôdzach v Hostinci 
u Ondreja, a ich realizáciu sme nakoniec 
dotiahli do úspešnej bodky.

Prvou letnou lastovičkou bol autobu-
sový zájazd 17. 6. 2017, a to do Vyso-
kých Tatier, na Kôprovský štít (2 363 m), 
ktorý znamenal otvorenie letnej turistic-
kej sezóny v našom klube. Zúčastnilo 
sa ho 44 turistov. Kvôli zlému počasiu 
a takmer celodennému dažďu, ve-
tru a hmle museli turisti prehodnotiť 
svoj cieľ a vystúpili po Hincovo pleso, 
a niektorí si urobili túru okolo Poprad-
ského plesa. Ale čo nás nezabije, to 
nás posilní, a aj po tomto hektickom 
a na sily náročnom turistickom výlete 
sa tešíme na ďalšiu turistickú možnosť 
dostať sa na tento štít, ktorý nás k sebe 
tento rok nepustil.

Tradičnou turistickou akciou sa stal 
Výstup na Janov vrch v Kubrici. Ne-
vysoký vrch, ale veľký svojím menom, 
pretože poskytuje prístrešie pre všet-
kých oslávencov – nositeľov mena Ján. 
Tak to bolo aj tohto leta, a 24. 6. 2017 
sa naši turisti zúčastnili tohto milého 
výstupu spojeného s gratuláciami všet-
kým Jánom a Janíčkom.  

Tento rok sme zorganizovali 8. 7. 
2017 už 7. ročník Soblahovského vý-

nosu – akcie, ktorá je naším dieťaťom, 
členovia nášho klubu túto akciu vymys-
leli, zrealizovali už sedem  úspešných 
ročníkov, a akcia láka každoročne do 
Soblahova a na soblahovskú zjazdov-
ku svojich verných fanúšikov, ktorí si 
chcú zmerať svoje nosičské i turistické 
sily. Vydarený guláš, horský bufet, zvuky 
heligónky a gitary, nové nosičské re-
kordy, to všetko dalo aj tomuto ročníku 
punc úspešnosti.

A už nastúpil mesiac august a s ním 
spojené každoročné táborenie, ktoré 
organizujeme vždy v niektorom z ma-
lebných horských zákutí, tento rok sme 
spoznávali okolie v Nitrianskom Rudne. 
Akcie sa zúčastnilo 15 turistov nášho 
klubu a tento trojdňový výlet spojený 
s turistickým programom opäť, ako kaž-
dý rok, nemal chybu. Spoznali sme krá-
sy prírody v okolí Nitrianskeho Rudna, 
zabavili sme sa, a už teraz rozmýšľame 
nad lokalitou, v ktorej si zorganizujeme 
táborenie a stanovačku budúci rok.

Leto nás pomaly opúšťa a lúče sln-
ka, ktoré nás v strede leta niekedy až 
zmorili, nás teraz hrejú čoraz menej 
a menej, pribúda mračien, daždivých 
mrakov, sychravých nocí a dní. Ale to je 
už od veky-vekov každoročný kolobeh 
prinášajúci zrod, rozkvet, odkvitanie 
a spánok prírody, ktorá tu od dávnove-
ku bola, je a bude. Je na nás chrániť ju 
a prispôsobiť sa jej podmienkam. 

Našich turistov čakajú zaujímavé je-
senné akcie, ktoré sú uverejnené na 
našej výveske a sme odhodlaní ich 
s potešením zorganizovať a zúčastniť 
sa ich. Dúfame, že možno aj s vami, 
ktorí si chcete plniť turistické výzvy, 
ktorí máte záujem spoznávať prírodu, 
nových ľudí a i sami seba.  

Slávka
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Kalendár obce Soblahov
Tretie vydanie Kalendára obce Soblahov, v ktorom nájdete termíny všetkých podujatí, ktoré sa uskutočnia v obci v roku 

2018, si budete mať možnosť zakúpiť na OcÚ Soblahov. Termín upresníme. Cena 3 €.

noc divadiel bUde v Soblahove UŽ po tretíkrÁt
Naša obec sa už po tretíkrát stane súčasťou medzinárod-

ného projektu Noc divadiel. Po úspešnom uvedení Anduliek 
v klietke, Mrázikovi, Bábke a Ženskom zákone k nám opäť 
zavíta Mestské divadlo Trenčín, aby 18. novembra o 18.00 h 
uviedlo v sále PD Soblahov komédiu Druhá kapitola.

Brilantná konverzačná komédia nekorunovaného kráľa 
broadwayských divadiel Neila Simona – označovaného ako 
Shakespeare našich čias, v ktorej sa vysporadúva s vlastnou 
životnou skúsenosťou. Smiech aj smútok štvorice postáv, 
ktoré bojujú s vášňou, samotou, láskou, pochybnosťami... 
Napriek tomu, že prežívajú zložité obdobie, s nádejou hľadia 
do budúcnosti a čakajú na moment, kedy vo svojich životoch 
otvoria druhú, šťastnejšiu kapitolu. Hru režíroval Štefan 
Richtárech, ktorého poznáme už ako režiséra predstavení 
Bábka a Ženský zákon. Zároveň si zahrá postavu vdovca 
Georgea Schneidera. Produkciu vedie Soblahovčanka 
Zuzana Mišáková, predstaviteľka Jennie Maloneovej, ktorú 
sme už videli ako Marfušku, bábku alebu Zuzu v Ženskom 
zákone. Hudbu k predstaveniu zložila Diana Minarovičová, 
predstaviteľka Fanny Medwickovej, v Soblahove známa 
ako Anička zo Ženského zákona. Posledným na doplnenie 
štvorlístka je Jakub Ružička, ktorého hlas poznáme z dabingu. 
Svoj hlas prepožičal postavám vo filmoch Harry Potter, Víla 
Cilliling, Veľká šestka, Trinásty okrsok, Transformers a veľa 

iných. Momentálne ho môžete vidieť v divadle Heineken 
tower stage v predstaveniach Atlantída, Maľované na skle, 
Šľahačková princezná a v predstaveniach Túlavého divadla. 
Z obrazoviek možno spomenúť televízny film Chuť leta 
(RTVS), Normálna rodinka a Rodinné prípady (Markíza). 

Vstupenky na predstavenie si môžete zakúpiť v predpredaji 
na obecnom úrade alebo pred vystúpením. Vstupné: 3 €. 

RR

SpoloČeNSká kroNika
Počet obyvateľov k 26. 9. 2017: 2 243 

NArOdiLi SA: 
Teodor Keňo, Lea Kucharovičová, 
Elena Šedivá, Michal Vavruš, 
Marko Buranský, Hana Holubková, 
Tamara Chromíková,  
Diana Halgošová, Zara Kubalošová

uZAvreLi MANžeLStvO
Janka Jantošovičová a Sascha Johann Werner
Monika Vraždová a Alexander Kašička
Barbora Budayová a Peter Belúch
Bianka Dokupilová a Ľuboš Gago
Barbora Tvrdoňová a Štefan Vrbovský
Dominika Mináriková a Martin Judiny
Mária Fedáková a Lukáš Mrázik

OPuStiLi NáS: 
Katarína Fabová        vo veku 86 rokov
Ján Fabo                    vo veku 84 rokov
Agnesa Halgošová     vo veku 69 rokov
Anna Opatovská        vo veku 88 rokov
Jozef Jantolák            vo veku 86 rokov

pripravuJeme pre váS...
8. 10. 2017  10.00 – 19.00 h, Galéria na povale

Výstava ovocia, zeleniny a ľudovej 
tvorivosti a Výstava starých fotografií   

Vážení spoluobčania, máte vo svojich archívoch fotky vašich 
starých, prastarých rodičov, fotky zo svadieb, z obecných akcií 
akými sú procesie, birmovky a iné z obdobia spred roku 1960? 
Prineste ich na obecný úrad spolu s menom, kto sa na fotke 
nachádza a približne z akého roku fotka je. Fotky preskenujeme 
a hneď vrátime. Aj vaše rodinné fotky sa môžu stať súčasťou 
pripravovanej výstavy a celkovej histórie Soblahova.

15. 10. 2017  16.00 h, sála PD 
 Koncert Za horami, za dolami

18. 11. 2017 18.00 h, sála PD, Noc divadiel v Soblahove

24. 11. 2017  16.00 h, sála PD 
 Detská batôžková veselica. Pre deti v krojoch 
 bude pripravená odmena.

25. 11. 2017  19.00 h, sála PD, 
 Hodová batôžková veselica 
 – predaj vstupeniek od 6. 11. 2017 

1. 12. – 2. 12. 2017  Galéria na povale
Spoločná výstava Buchlovický a Sobla-
hovský kroj v rámci cezhraničnej spolu-
práce ČR – SR, Buchlovice – Soblahov 

1. 12. – 2. 12. 2017  Galéria na povale 
Výstava prác vyrobených technikou 
patchwork spojená s predajom 

  5. 12. 2017  Vítanie Mikuláša v obci

26. 12. 2017  14.00 h, pred Hostincom u Ondreja 
 Štefanská jazda 

29. 12. 2017  Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch
O ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach v obci vás 

budeme informovať prostredníctvom www.soblahov.sk 
a miestnym rozhlasom.
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ŠpOrt
OŠK

Po letnej prestávke vstúpili do nové-
ho ročníka aj naše futbalové družstvá. 
Tak ako aj v minulej sezóne, aj tento 
rok sme pre širokú základňu chlapcov 
a dievčat prihlásili do súťaže všetky 
mládežnícke kategórie – prípravku, 
mladších žiakov a starších žiakov. 
Nový ročník odštartovali taktiež aj do-
rastenci a muži.

Muži odštartovali sezónu už prvý au-
gustový týždeň. Po neúspešnej minulej 
sezóne sa opäť prihlásili do 8. ligy, kde 
ich čaká v jesennej časti 14 zápasov, 
s každým tímom raz doma a raz vonku. 
Tím sa doplnil novými hráčmi a pribudli aj 
hráči z dorastu. Na súpiske je momentál-

ne asi 20 hráčov a po prvých kolách majú 
na konte 4 výhry a 4 prehry. Mužstvo si 
pod vedením nového trénera Vladimíra 
Vasylieva na seba ešte zvyká, ale zá-
sluhou trénera a účasti na tréningoch sa 
posúva herne vpred.

Dorast vedie od začiatku sezóny Jakub 
Kačena, ktorý vymenil Maja Jantošovi-
ča vo funkcii trénera. Dobre sa zapra-
covali noví hráči zo žiakov, ktorí sú už 
v mladšom veku súčasťou základnej 
zostavy a môžu spoločne hrať viac 
rokov. Niektorí môžu nastupovať aj za 
mužov, čo je tiež výhoda. V mužstve je 
mix hráčov zo Soblahova, Mníchovej 
Lehoty a Trenčína. Na jeseň odohrajú 
v 6. lige 12 stretnutí, po piatich kolách 
majú bilanciu 4 výhry a 1 prehra.

Starší žiaci sa stali v minulej sezó-
ne víťazom 4. ligy a v sezóne ani raz 
neprehrali. Na konci sezóny sa viacero 
kľúčových hráčov posunulo do dora-
stu, zopár hráčov sa zranilo, preto aj 
výsledky nemôžu byť také, aké boli 
v posledných rokoch. Napriek tomu 
majú deti záujem trénovať a posúvať 
sa vpred, čo sa neskôr určite prejaví 
aj vo výsledkoch. Na jeseň ich čaká 12 
zápasov, momentálne majú 1 remízu 
a 3 prehry. Mužstvo vedie nový tréner 
Ivan Halgoš.

Mladší žiaci hrajú 4. ligu, kde ich čaká 
na jeseň 12 zápasov. Na súpiske je asi 
20 chlapcov a dievčat, ktorí môžu hrať 
aj v kategórii starších žiakov a niektorí 
aj za prípravku, preto majú možnosť 
získavať zápasovú prax. Momentálne 
majú na konte 3 výhry a 2 prehry. Tré-
ner je Rasťo Kačena.

Naši najmenší prípravkári momentál-
ne hrajú zápasy turnajovým spôsobom 
s mužstvami Svinná, AS Trenčín „C“, 
Bobot, Trenčianske Jastrabie a Tren-
čianska Turná. V tejto vekovej kategó-
rii je veľký potenciál a postupne sa do 
skupiny hráčov začleňuje viac a viac 
nových futbalistov a futbalistiek zo So-
blahova a tiež okolia, čo nás teší. Tré-
nerom je Vladimír Vasyliev, pri práci mu 
asistujú Simona Gomulecová a Simona 
Ďuďáková.

R. Kačena

DOLiNKA cUp 2017
V nedeľu 2. 7. 2017 na pravé poludnie na štadióne OŠK od-

štartoval už 18. ročník amatérskeho futbalového turnaja Do-
linka CUP. Tento rok turnaj dosiahol vek dospelosti a zrelosti. 
Zúčastnili sa ho tak bývalí, ako aj aktívni či amatérski futbalis-
ti. Prišli za zábavou, za kamarátmi, ale hlavne podporiť dobrú 
vec. Chuť zahrať si futbal nebola limitovaná vekom, veď naj-
mladší hráč mal 16 rokov, najstarší 59. Turnaja sa zúčastnili 

tradične mužstvá: 1. FC Melenec (obhajca prvenstva z minulého 
roka), Starí páni Soblahova, Slimáci a tím Kubrice.

Zápasy boli vyrovnané, najväčší futbalový kumšt predviedli 
futbalisti Kubrice a odniesli si prvenstvo. V histórii turnaja je to 
ich štvrtý triumf – srdečne blahoželáme!

V kopaní „jedenástiek“ sa vo finále stretli dve generácie, 
tréner Rasťo Kačena a jeho zverenec Šimon Kňážek. V tomto 
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VyLOSOVANiE OŠK SOBLAHOV -  Jeseň 2017

kolo dátum čas deň domáci hostia
3 27.8. 17:00 Ne Motešice Soblahov
4 3.9. 16:30 Ne Soblahov Bobot
5 10.9. 13:30 Ne Ivanovce Soblahov

13 15.9. 16:30 Ne Skalka n.V. Soblahov

6 17.9. 16:00 Ne Soblahov Skalka n.V.
7 24.9. 16:00 Ne Svinná Soblahov
8 1.10. 16:00 Ne Soblahov Omšenie
9 8.10. 14:30 Ne Horňany Soblahov

10 15.10. 14:30 Ne Soblahov Motešice

11 22.10. 14:00 Ne Bobot Soblahov

12 29.10. 14:00 Ne Soblahov Ivanovce

kolo dátum čas deň domáci hostia
11 27.8. 10:30 Ne Soblahov Dolná Súča

1 3.9. 10:30 Ne Čachtice Soblahov
2 10.9. 10:30 Ne Soblahov Tr. Jastrabie
3 17.9. 10:30 Ne Svinná Soblahov
4 24.9. 10:30 Ne Soblahov Zamarovce
5 1.10. 10:30 Ne Bzince pod 

Javorinou
Soblahov

6 8.10. 9:30 Ne Soblahov Záblatie
7 15.10. 11:30 Ne Bošáca Soblahov
8 22.10. 9:30 Ne Soblahov Krajné

9 29.10. 9:30 Ne Tr. Turná Soblahov

10 5.11. 9:30 Ne Trenčianske 
Stankovce

Soblahov

kolo dátum čas deň domáci hostia
3 26.8. 17:00 So Soblahov Brezová pod B.
4 3.9. 11:00 Ne Podolie Soblahov
5 9.9. 16:30 So Soblahov Bzince pod 

Javorinou
7 24.9. 13:30 Ne Soblahov Veľká Hradná
8 30.9. 16:00 So Horné Srnie Soblahov
9 7.10. 14:30 So Soblahov Opatová n.V.

10 15.10. 12:00 Ne Nová Ves 
n.V.

Soblahov

11 21.10. 14:00 So Soblahov Pobedim
12 29.10. 14:00 Ne Selec Soblahov
13 4.11. 13:30 So Soblahov Dubodiel

kolo dátum čas deň domáci hostia
1 26.8. 10:30 So Chocholná- 

-Velčice
Soblahov

13 1.9. 9:30 Pia Soblahov Luborča
2 6.9. 17:00 Str Horná Súča Soblahov
3 9.9. 10:30 So Soblahov Selec

12 15.9. 10:30 Pia Stará Turá Soblahov
4 21.9. 16:30 Št Záblatie Soblahov
5 27.9. 17:00 Str Soblahov Bobot
6 4.10. 16:30 Str M. Lieskové Soblahov
8 14.10. 12:00 So Tr. Stankovce Soblahov
9 21.10. 9:30 So Soblahov Omšenie

10 28.10. 10:30 So Veľká Hradná Soblahov
11 4.11. 9:30 So Soblahov Tr. Teplice

viii. liga tN – dospelí

iv. liga – starší žiaci

vi.liga „Sever“- dorast

iv. liga – mladší žiaci

súboji zvíťazila skúsenosť – Rasťo premenil všetkých 8 kopov.
V závere turnaja, pri pive a guláši nielen organizátori, ale 

aj hráči, ktorí  absolvovali všetkých 18 ročníkov, spomínali na 
nezabudnuteľné zážitky, ktoré im priniesol turnaj počas rokov 

jeho  existencie. Pri jeho zrode vtedy nikto netušil, že to raz 
bude stálica športového diania v obci.

Ďakujeme organizátorom a už teraz sa tešíme na nový ročník.    
Daniel Mrázik


