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Milí spoluobčania,

čas dovoleniek a prázdnin ubehol veľmi rýchlo a ani sme sa ne-
nazdali a opäť je tu september – obdobie, kedy školáci nastúpili 
do školy a začal sa zhon bežných jesenných dní. Aj napriek 
tomu, že deti mali prázdniny, všetci aspoň pár dní dovolenky, 
na obecnom úrade všetko fungovalo bežne ako počas roka – 
pokračovali sme v plnení úloh, vypracovávaní projektov a aj 
stránkové dni fungovali rovnako ako počas bežného roka.

Dovoľte mi, aby som vás poinformoval o dianí v obci v tre-
ťom štvrťroku 2016, uviedol, čo nás trápi a čo očakávame 
v nasledujúcom období.
 
Dianie v obci

Na konci júna sme začali s opravou miestnych komunikácií. 
Konečne sa nám podarilo opraviť cestu, vedúcu na cintorín. 
Všetci vieme, ako táto cesta vyzerala – zahanbovala nás všet-

kých, keďže tadiaľto prechádza dennodenne mnoho domá-
cich, návštev a vzhľadom na krásnu prírodu a rozhľadňu i veľa 
turistov. Veríme, že nová cesta bude dlho slúžiť.

Križovatka pod školou bola tiež v dezolátnom stave, preto 
sme aj tu aspoň sčasti vylepšili stav vozovky.

Rozsiahlejšia oprava cesty sa uskutočila i na ulici Železničnej 2. 
Tu by som chcel skonštatovať, že sa nerobila kompletne celá 
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ulica, ale len najhoršie úseky. I keď mnohí z vás neboli úplne 
spokojní, že sa nenatiahol koberec na celú ulicu, verte, že i my 
by sme boli radi, keby sme mali neobmedzený rozpočet 
a mohli to urobiť kompletne – včítane sietí, a nielen túto ulicu, 
ale i celé Kolónie a Malú stranu.

Zároveň boli v obci opravované aj výtlky po zime, a to 
v rozsahu 72 m2.

Kompletná oprava ciest nás stála viac ako 40-tisíc eur 
a verím, že to bola dobrá investícia, ktorá aspoň sčasti zlepši-
la kvalitu nášho bývania.
 
PRoJeKTY

Som rád, že v týchto dňoch ukončujeme práce na začiatku 
dediny na prepojovacom chodníku od bytoviek po križovatku 
na Mníchovu Lehotu. Nebol to veru ľahký úsek, ale sme radi, 
že sa nám to podarilo.

Chodník od križovatky (v smere na Mníchovu Lehotu, ktorý 
už dlhé roky bol vo veľmi zlom stave, sme zrekonštruovali, 
napojili na chodník od bytoviek. V súčasnosti tieto chodníky 
merajú spolu viac ako 410 m.

V škole sme začiatkom augusta ukončili elektroinštalačné 
práce. Popri odstraňovaní havarijného stavu sme sa zamerali 
i na vnútorný vzhľad školy. V škole boli novo zrealizované dátové 
rozvody, rozhlas, kazetové podhľady, staré sokle vybrúsené 
a škola bola kompletne vymaľovaná. Mnohí ľudia po jej ná-
všteve skonštatovali, že mnohé obce, ale i školy v Trenčíne 
nám môžu len závidieť, a to nielen z materiálneho hľadiska, 
ale i na základe výsledkov našich žiakov v školskom roku 
2015/2016.

Chcel by som touto cestou poďakovať hlavne pani uprato-
vačkám M. Valachovej, S. Homolovej, školníkovi M. Ježíkovi 
a aj celému pedagogickému zboru za ťažkú fyzickú prácu pri 
príprave školy na začiatok nového školského roka.

Ešte dva týždne pred začiatkom školy to bolo jedno veľké 
stavenisko!

Dúfame, že v najbližšom období už nebudeme musieť riešiť 
havarijné situácie v škole a objem vyše 210-tisíc eur, ktorý 
sme v posledných dvoch rokoch vložili do školy, sa nám vráti  
v kvalitnej príprave našich detí do života.
 
Bezpečnosť

Po vyše pol roku by som vás chcel opäť požiadať o toleran-
ciu pri parkovaní na chodníkoch.

Drvivá väčšina z nás to pochopila a tí, čo bežne parkova-
li, už neparkujú na chodníkoch, ale, bohužiaľ, sú medzi nami 
stále – prevažne tí istí, ktorí nerešpektujú dopravné predpisy 
a ohrozujú pre svoju ľahostajnosť a lenivosť deti, mamičky 
s kočíkmi, jednoducho, nás všetkých…

Na záver by som chcel požiadať tých, ktorí si obecný po-
zemok pred svojím domom dlhodobo zamenili za odkladisko 
stavebných materiálov a odpadov, aby ich odstránili do 17. 10. 
2016. Aj svojím postojom môžeme zabezpečiť, aby každá uli-
ca bola pekná.

Počas leta sa v obci uskutočnilo viacero kultúrnych podujatí 
či inak sa spestril bežný život obce (detský tábor, zájazd do 
Buchlovíc, zájazd do Štúrova, Soblahovské leto, ...) 

O jednotlivých akciách sa dočítate ďalej a my sa už tešíme 
na všetky ďalšie akcie, ktoré nás čakajú – Detskú hodovú 
veselicu, Hodovú batôžkovú veselicu a Noc Divadiel – tento 
rok s rodinným predstavením Mrázik.

Na všetky akcie vás srdečne pozývame!
 Marian Hudec, starosta

Celý proces bol komplikovaný, nakoľko celý tento úsek 
realizovalo šesť spoločností a skoordinovať to niekedy nebo-
lo jednoduché, a preto sa i čiastočne preťahovali realizačné 
časy. Z tohto dôvodu by som vám všetkým chcel poďakovať 
za tolerovanie obmedzenia dopravy, zvýšenú hlučnosť a praš-
nosť v tejto oblasti.

Práce na Sedliackom dome stále pokračujú
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z rokovania obecného zastupiteľstva 
obce soblahov dňa 7. 9. 2016 
Neschválilo odpredaj časti parc. C KN 
č. 2150/4 – trvalý trávny porast v k. ú. 
Soblahov vo výmere 250 m2 v zmysle 
GP č. 43468608-33/16 vypracovaného 
Ing. Tomášom Baďurom, Trenčín zo 
dňa 11. 4. 2016, Ing. Ivanovi Mallovi, 
Soblahov.
Určilo odpredaj pozemku – novovznik-
nutá parcela C KN č. 2150/2 – TTP vo 
výmere 17 m2 v k. ú. Soblahov podľa 
GP č. 43468608-06/16 vypracované-
ho Ing. Tomášom Baďurom, zo dňa 
4. 2. 2016, ktorá vznikla odčlenením 
od pôvodnej parcely E KN č. 2150 vo 
vlastníctve obce Soblahov, ako prípad 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 
8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, pre Ing. Iva-
na Mallu, bytom Soblahov z dôvodu, že 
odpredávaný pozemok – parcela C KN 
č. 2150/2 je priľahlým pozemkom k po-
zemku vo vlastníctve žiadateľa.  
Zámer odpredať časť pozemku C KN 
č. 2150/2 vo výmere 17 m2 v katastrál-
nom území Soblahov, ako prípad oso-
bitného zreteľa bol zverejnený na we-
bovej stránke obce a na úradnej tabuli 
obce dňa 23. 8. 2016.
Schválilo odpredaj pozemku – novo-
vzniknutá parcela C KN č. 2150/2 –  
TTP vo výmere 17 m2 v kú Soblahov do 
vlastníctva Ing. Ivanovi Mallovi, Sobla-
hov za cenu 20 € /m2. Celková dohod-
nutá kúpna cena je vo výške 340 €.
Schválilo úpravu výšky režijných ná-
kladov na akcie v Školskej jedálni pri 
ZŠ s MŠ Soblahov od 1. 10. 2016 na-
sledovne:
príprava jedla s polievkou     1,50 €/os.
príprava jedla (druhý chod)   1,20 €/os.
príprava jedla s dovozom      0,70 €/os.
Schválilo zvýšenie kapacity MŠ v So-
blahove v šk. roku 2016/2017 na počet 
47 detí.
Schválilo úpravu poplatku za nájom 
priestorov Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ 
Soblahov na víkendové akcie od 1. 10. 
2016 nasledovne:

•  pre zimné obdobie    6 €/hodina 
•  pre letné obdobie 4 €/hodina.
A/ zobralo na vedomie Sprievodnú 

správu k Podnetom na Zmeny a do-
plnky č. 2 ÚPN obce Soblahov.

B/ Schválilo
1. Prílohu č. 1 – Podnety na Zmeny 

a doplnky č. 2 ÚPN obce;
2. Prílohu č. 2 – Informácia pre ve-

rejnosť o Zmenách a doplnkoch 
č. 2 ÚPN obce.

Určilo zámenu pozemku – podiel 
28/224 pozemku, parc. C KN č. 23/1 – 
zastavané plochy a nádvoria podľa LV 
č. 623, časť B pod B2 (26/224) a B22 
(14/224) vo vlastníctve obce Soblahov 
za pozemok – C KN parc. 9/1 – zasta-
vané plochy a nádvoria podľa LV č. 623, 
časť B, bod B3 (9/224) a B18 (16/224) 
vo vlastníctve Viktórie Bačíkovej a Jo-
zefa Holúbka, ako prípad osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ 
zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov. Zámena pozemkov 
súvisí s vysporiadaním vlastníckych 
vzťahov pri dome súpisné číslo 213 
v k. ú. Soblahov vo vlastníctve obce – 
Sedliacky dom. Ide o priľahlé pozemky 
k stavbe, súpisné číslo 213.
Zámer zameniť parc. C KN č. 23/1 vo 
vlastníctve obce Soblahov za pozemok 
– C KN parc. 9/1 vo vlastníctve Viktórie 
Bačíkovej a Jozefa Holúbka v katas-
trálnom území Soblahov, ako prípad 
osobitného zreteľa bol zverejnený na 
webovej stránke obce a na  úradnej ta-
buli obce dňa 23. 8. 2016.
Schválilo zámenu pozemku – podiel 
28/224 pozemku, parc. C KN č. 23/1 
– zastavané plochy a nádvoria podľa 
LV č. 623, časť B pod B2 (26/224) 
a B22 (14/224) vo vlastníctve obce So-
blahov za pozemok – C KN parc. 9/1 – 
zastavané plochy a nádvoria podľa LV 
č. 623, časť B, bod B3 (9/224) a B18 
(16/224) vo vlastníctve Viktórie Bačí-
kovej a Jozefa Holúbka.  
Vzhľadom na to, že zamieňané pozem-
ky sa nachádzajú v tom istom katast-
rálnom území, v tej istej lokalite a ide 

o rovnakú výmeru zamieňaných po-
zemkov, zámena nehnuteľností – po-
zemkov sa uskutoční bezodplatne.
Zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu o uskutočnenej kontrole z Minis-
terstva hospodárstva SR na zrealizo-
vaný projekt „Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v obci Soblahov“ na mieste 
dňa 16. 8. 2016 a o jej výsledkoch.
Schválilo predloženie žiadosti o NFP 
na Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR v rámci programu 
Interreg V-A SK-CZ/2016/03 za účelom 
realizácie projektu “Po Malej strane 
s Adamom Betákom“.
Odporučilo vypracovať Smernicu obce 
Soblahov o zabezpečení prevádzky 
a používaní motorových vozidiel. Ter-
mín: 20. 10. 2016.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 30. 6. 2016.
Schválilo realizáciu časti oplotenia cin-
torína v zmysle Zmluvy o diele z 1. 8. 
2016 v celkovej sume 7 872 €.
Schválilo realizáciu obkladu katafalku 
v Dome smútku v Soblahove v celkovej 
sume 3 100 € na základe predložených 
cenových ponúk.
Schválilo v súvislosti s realizáciou pro-
jektu „Výstavby chodníka s premoste-
ním cez potok“ sumu 3 894 € na jeho 
osvetlenie.
Schválilo sumu 8 647 € na realizáciu 
chodníka na Železničnej ulici (obrubní-
ky, zámková dlažba, ukončenie až nad 
rodinný dom č. 47).
Schválilo sumu 6 140 € za dodatočné 
požadované práce na oprave ciest, kri-
žovatky a výtlkov v obci Soblahov pre 
spoločnosť STAVBY Nitra, s. r. o., Nitra, 
nad rámec ceny v zmysle Zmluvy o die-
le z 25. 5. 2016.
Schválilo Rozpočtové opatrenie č. 
1/2016. 
Schválilo Rozpočtové opatrenie č. 
2/2016 
Zobralo na vedomie správu hlavného 
kontrolóra o kontrole plnenia prijatých 
uznesení obecného zastupiteľstva za I. 
polrok 2016.

Úplné znenie uznesení nájdete na
www.soblahov.sk/uznesenia/ a na OcÚ.

Zuzana Hrnčárová

ZbeR obJeMnÉHo oDPaDU sa v obci Soblahov uskutoční 
dňa 12. októbra 2016 (streda) od 9.00 h do 16.00 h.

Odpad môžete priniesť do pristavených kontajnerov na Železničnú ulicu, pri Depozit a na horný koniec obce do dvora č. 270.
Do kontajnera je ZAKÁZANÉ odovzdať stavebný odpad!

zBeR neBezpečnÉHo oDpADU sa v obci Soblahov uskutoční 
dňa 15. októbra 2016 (sobota) od 7.00 h do 10.00 h.

Mobilný Eko-sklad bude pristavený v strede obce.
Pracovníci firmy Marius Pedersen budú preberať nebezpečný odpad: žiarivky a odpad obsahujúci 

ortuť, olovené akumulátory a batérie, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
(obaly od farieb, lakov, ...), vyradené elektrické a elektronické zariadenia.
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Územný plán (ÚPN) obce Soblahov je základný nástroj na zabez-
pečenie trvalo udržateľného rozvoja, riešenie usporiadania územia 
a určuje zásady využívania územia. Ľudovo povedané, slúži na to, 
aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Schválený ÚPN obce je 
k dispozícii, na Stavebnom úrade obce Soblahov a na krajskom 
stavebnom úrade. Samozrejme, že musí byť každému sprístupne-
ný, či už osobne na Obecnom úrade v Soblahove, prípadne je na 
nahliadnutie na obecnej webovej stránke http://www.soblahov.sk/
uzemny-plan-obce/. Úrady môžu povoliť len takú stavbu, ktorá je 
v súlade s ÚPN a za podmienok, ktoré sú dané ÚPN.

Obec Soblahov schválila svoj ÚPN v roku 2010. Kedže neskôr 
vznikli potreby zmien a doplnkov, bol v roku 2014 aktualizovaný.

V tomto čase sa v našej obci uskutočňujú drobné pozemkové 
úpravy v časti pod ulicou Palmovská a takisto chceme začať aj s veľký-
mi pozemkovými úpravami celého extravilánu obce. Z  toho dôvodu 
obec Soblahov pristúpila a schválila na júnovom zasadnutí obecné-
ho zastupiteľstva otvorenie a aktualizáciu ÚPN. Na septembrovom 
rokovaní obecného zastupiteľstva boli prerokované prvé návrhy 
zmien a doplnkov aktualizácie ÚPN. Tie sa následne zverejnia s vý-
zvou pre verejnosť, aby sa vyjadrila  k pripravenému návrhu alebo 
zaslala vlastné zmeny a doplnky ÚPN. Je dobré, že pripravované 
pozemkové úpravy sú koordinované spolu s tvorbou aktualizácie 
ÚPN, pretože majú veľký vplyv na výhľadovú víziu obce. Obec So-
blahov začala s týmito aktivitami, aby bol náš dlhodobý rozvoj kon-
cepčne a citlivo nastavený.

J. Maláň

oTvoRenie ÚZeMnÉHo PlánU 
oBce soBlAHov

DRobnÉ PoZeMKovÉ ÚPRavY 
v soBlAHove

V našej obci začal projekt drobných pozemkových 
úprav v intraviláne obce v časti pod Palmovskou ulicou. 
Táto časť je v Územnom pláne obce Soblahov označe-
ná NB1 a NB2 a je určená na individuálnu bytovú výstav-
bu. Cieľom týchto pozemkových úprav je z roztrúsených 
pozemkov vytvoriť stavebné pozemky s komunikáciami             
v zmysle schváleného Územného plánu obce Soblahov.

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor 
zvolal ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozem-
kových úprav, ktoré sa konalo 6. júla 2016 v sále Poľno-
hospodárskeho družstva v Soblahove. Na zhromaždení 
sa schválili stanovy združenia účastníkov a predstaven-
stvo, ktoré bude riadiť a koordinovať pozemkové úpravy.

V utorok 2. 8. 2016 predstavenstvo združenia účast-
níkov pozemkových úprav prerokovalo návrh všeobec-
ných zásad funkčného usporiadania územia a urba-
nistickej štúdie v obvode projektu pozemkových úprav. 
Do spolupodieľania tvorby projektu vstupujú jednotliví 
účastníci pozemkových úprav pri individuálnych rokova-
niach so spracovateľom projektu. Na individuálne stret-
nutie bude každý vlastník písomne pozvaný. Je veľmi 
dôležité zúčastňovať sa týchto stretnutí, aby sa predišlo 
nezrovnalostiam a nedorozumeniam pri usporiadaní 
pozemkov jednotlivých vlastníkov v projekte drobných 
pozemkových úprav.

J. Maláň

Aké sú nAše kyselky?
Kyselky využívané roky rokúce nie-

len našimi občanmi, ale i obyvateľmi zo 
širokého okolia ako doplnkový zdroj pit-
nej vody, boli iba zriedkavo monitorova-
né z hľadiska kvality daných prameňov. 
Obec Soblahov bola upozorňovaná 
na daný stav kyseliek, ktoré sa na-
chádzajú v našom katastrálnom území. 
Preto sme požiadali Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Trenčíne 
o zaradenie Kyselky na Huku I a II 
a Dolňanskej kyselky Huk III do zozna-
mu kyseliek a pravidelné monitorova-
nie kvality vody daných prameňov. Na 
základe našej žiadosti vykonali dňa 12. 
7. 2016 odborní pracovníci RÚVZ od-
ber vody z kyseliek. Laboratórne analý-
zy kyseliek boli vykonávané za účelom 
zistenia najmä mikrobiologického a bio-
logického zloženia kyseliek s cieľom 
identifikovať prípadné zdravotné riziká. 
Chemicko-fyzikálne zloženie kyseliek 
bolo vykonané len v minimálnom roz-
sahu, preto tieto ukazovatele majú len 
informatívny charakter. Kvalita vody 
v kyselkách nie je pravidelne sledova-
ná ako pitná voda určená na hromadné 
zásobovanie a taktiež nie je zdokumen-
tované pôsobenie kyseliek na ľudský 
organizmus. Zistené hodnoty sú len 
informáciou o kvalite kyseliek v danom 
čase odberu, preto odporúčame, aby 

obyvatelia kyselky (s vyhovujúcou kvalitou ) využívali len ako doplnkový zdroj pitnej 
vody a nie ako trvalý zdroj pitnej vody. Konzumácia vody z prírodných kyseliek je 
vždy na vlastné riziko.

Výsledky analýzy z hľadiska mikrobiologickej a biologickej:
Kyselka na Huku I – Horňanská, ľavý výtok – v čase odberu prekračovala stano-
vené limitné hodnoty v ukazovateľoch abiosestón (zistená hodnota 30 % pokryvu, 
limitná hodnota 10 % pokryvu) a koliformné baktérie (zistená hodnota 3 KTJ/100 
ml, limitná hodnota 0 KTJ/100 ml). Ostatné limitné hodnoty neboli prekročené.
Kyselka na Huku II – Horňanská,  pravý výtok – v čase odberu vyhovovala pre 
mikrobiologické a biologické ukazovatele.
Kyselka na Huku III – Dolňanská, výtok – v čase odberu vyhovovala pre mikrobio-
logické a biologické ukazovatele.

Výsledky vykonaných laboratórnych rozborov sú viditeľne umiestnené na infor-
mačných tabuliach pri odberných miestach.

J. H.
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MoDeRnIzácIA veRejnÉHo osvetlenIA v oBcI soBlAHov
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky bola vy-

hlásená výzva KaHR-22VS-1501 dňa 30. 4. 2015. Cieľom tej-
to výzvy je poskytnutie pomoci pre zlepšenie technického sta-
vu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory 
energie. Obec Soblahov požiadala o nenávratný finančný prí-
spevok vo výške 214 283,03 EUR (dostali sme 214 196,77 
EUR) na modernizáciu verejného osvetlenia s väzbou na cieľ 
opatrenia „Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia 
a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie“. 
Zlepšením technického stavu verejného osvetlenia v obci Sobla-
hov, ktoré bolo zastarané, sa dosiahlo skvalitnenie života v obci. 
Zabezpečením dobrej viditeľnosti a zrakovej pohody všetkých 
užívateľov sa zvýšila bezpečnosť cestnej i pešej premávky. 
Navrhnutými cieľmi projektu bolo optimalizovať energetickú 
náročnosť sústavy verejného osvetlenia, znížiť náklady na 
údržbu sústavy verejného osvetlenia, modernizovať svietidlá, 
výložníky, rozvádzače a znížiť nepriaznivé svetelné emisie. 
Prostredníctvom hlavného cieľa projektu sa zabezpečila výme-

na 215 ks svietidiel a doplnenie 114 ks nových. Demontovalo 
sa 6 ks rozvádzačov RVO1 – 6, ktoré boli nahradené novými. 
Úspora elektrickej energie dosiahla 65,39 % vo výške 237,73 
GJ/rok.

J. H.

„spoločne Bez HRAnÍc“
Galéria na povale – program cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013
slovenská republika – česká republika • soblahov – Buchlovice

V rámci cezhraničnej spolupráce sa stretli predstavitelia 
městyse Buchlovice s predstaviteľmi našej obce Soblahov, 
aby prehodnotili zámer prípravy nového spoločného projektu. 
Cieľom stretnutia v júni 2016 v Buchloviciach bola príprava 

Pracovná porada 31. augusta 2016 v Soblahove

SoblahovSké leto
V sobotu 13. 8. 2016 sa na ihrisku usku-

točnil ďalší ročník kultúrneho Soblahovského 
leta a zároveň V. ročník súťaže Soblahovský 
kotlík, do ktorého sa zapojili 3 súťažné a 1 
nesúťažné družstvo. Tak ako aj minulý rok, 
vzorky gulášov si hodnotili a bodovali súťažiaci 
sami tak, že ochutnali každý z gulášov a určili 
mu počet bodov. Tento ročník bol zaujímavý 
najmä preto, že sa v ňom stretli tímy, ktoré 
išli variť guláš s cieľom zabaviť sa. Možno aj 
preto sa zhodli v počte bodov, ktoré dostala 
každá vzorka. Víťazmi piateho ročníka sa 
teda stali – Kachnovci, My štyrjé a Truck servis 
transport! Víťazom blahoželáme a ďakujeme 
za navarenie naozaj výborných gulášov.

Tohtoročné Soblahovské leto však nebolo 
len o varení guláša. Naša FSk Dolinečka 

pARtneRsKÉ oBce poKRAčUjú 
v spoločnýcH pRojeKtocH

projektu nazvaného Buchlovice Arnošta Hrabala na českej 
strane a u nás Po Malej strane s Adamom Betákom. Projekt 
cezhraničnej spolupráce s obcou Buchlovice bude predlože-
ný a financovaný z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Ide o infraštruktúrno-kultúrny projekt v rámci pro-
gramu Interreg V-A SK-CZ/2016/03.

Na Festivale cesnaku v Buchloviciach 23. 7. 2016
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v tomto roku oslavuje už 35. výročie 
vzniku, čo treba osláviť. Máme byť na 
čo hrdí, však našu dedinu reprezen-
tujú či už v okolitých dedinách, ale aj 
v zahraničí. Takisto predstavujú neod-
mysliteľnú súčasť každého kultúrneho 
podujatia, ktoré u nás máme. Preto aj 
tohtoročné Soblahovské leto sa nieslo 
práve v znamení osláv Dolinečky. 
V rámci programu vystúpili FSk Doli-
nečka, FTS Trúfalci z Mníchovej Lehoty 
a už aj zo Soblahova, FSk Lehoťanka, 
ĽH Jáderko, Soblahovskí heligonkári 
a ostatní Lehoťania v spoločnom pro-
grame Ve Hlote na poteku. Špeciálnym 
hosťom bol skvelý spevák a cimbalis-
ta Roman Veverka z Čiech, ktorý nám 
predstavil svoj modrý cimbal a zahral 
nielen ľudové piesne, ale v novej po-
dobe predstavil aj svetoznáme piesne 
od Beatles, Pink Floyd, U2, Leonarda Co-
hena, Eltona Johna, Stinga, Queen 
a ďalších.

Tento rok nám počasie naozaj vyšlo, 
a tak sme si mohli užiť príjemné sobot-
né popoludnie a neskôr sa zabávať až 

týžDeň v DetsKoM táBoRe
Už sa stáva pravidlom, že začiatkom júla sa v Soblahove 

koná denný obecný tábor, ktorý dostal pomenovanie Sobík, 
podľa názvu našej dedinky. Pre nás je to tiež špeciálny týž-
deň, kedy prácu a povinnosti, ktoré máme, vymieňame za 
niečo úplne iné – prácu s deťmi. To nie je len 8 hodín a päť 
pracovných dní. Je to mnoho hodín príprav, rozmýšľania, 
vybavovania, vymýšľania nápadov, ale je to zároveň aj čas, 
kedy sa stretne tím ľudí, kamarátov, ktorí aj napriek tomu, že 
každý má svoje povinnosti – niektorí doma, iní v práci, sa roz-
hodnú, že venujú kúsok zo seba niekomu ďalšiemu – deťom.  
A verte, že to naozaj stojí za to! Čokoľvek, čo robíte preto, že 
naozaj chcete a dáte do toho srdce, má zmysel! A takým je aj 
tento tábor. Nevadí, že pár dní máme menej spánku, nevadí, 
že nie sme vôbec doma a nevadí ani to, že si minieme do-
volenku v práci. Keď strávite päť dní s deťmi, s ich bezsta-
rostnosťou, smiechom, úprimnou radosťou či neuveriteľnými 
výmyslami a nezbednosťami, dostanete sa opäť do detského 
sveta fantázie, zabudnete na každodenný stres a uponáhľa-
nosť všedných dní. Zrazu máte celý deň úsmev na tvári a po 
týždni úplne zabudnete na ten bežný svet, v ktorom žijete 
ostatných 360 dní v roku.

Samozrejme, nie je to všetko jednoduché. Všetko treba 
dobre naplánovať, zariadiť a pripraviť program na každý deň 
tak, aby sa deti nenudili a celý deň sa zabávali. A hlavne, je 
to veľká zodpovednosť za to, čo je pre vás, rodičov, v živote 
najdôležitejšie – vaše deti.

Tento rok sa tábor niesol v znamení rozprávok. Každý deň 
bol pre deti pripravený program v téme z niektorej z moder-
ných, ale aj tých tradičných rozprávok. Prešli sme si aj zača-
rovaným lesom, ktorým nás sprevádzala lesná víla, stretli sme 
smiešneho šaša, ale aj hrôzostrašného čertiska. Chceli sme 
vyslobodiť spiacu Šípkovú Ruženku, ktorú strážil drak, ale po 
ceste na nás Rumburak poslal taký strašný mrak, z ktorého sa 
spustil lejak, že sme museli bežať, aby sme sa dostali čo naj-
rýchlejšie na Brezinu. Všetci sme nakoniec skončili mokrí ako 
vodníci. Našťastie, že máme v Soblahove ochotných hasičov, 
ktorí nás povozili späť domov. Deti tak mali namiesto lezecké-

ho dobrodružstva v Tarzanii iný zážitok – viezli sa v naozajst-
nom hasičskom aute, za čo hasičom veľmi pekne ďakujeme!

Ako minulý rok, aj tento rok sa konali táborové Olympijské 
hry, v ktorých deti ukázali svoju šikovnosť. A čo bolo iné ako 
minule? Mnoho maličkostí a k tomu dve veľké naozajstné pár-
ty. Jedna penová a druhá narodeninová pre našich osláven-
cov.

V stredu sme strávili deň pri rozhľadni s Pipi Dlhou Pan-
čuchou, jej koňom a tiež s pirátom, ktorý jej uniesol opičku 

do rána. Do tanca nám hrala hudobná skupina DAVID band od Topoľčian, ktorá 
urobila neskutočne dobrú náladu a na tanečnej ploche ste mohli vidieť samých usmi-
atych ľudí a ľudí každého veku.

Oslavy leta máme teda za sebou. Zabavili sme sa, zatancovali si, pochutili sme si 
na gulášoch, stretli sme mnoho známych alebo spoznali aj nových ľudí... Myslím, že 
všetko dopadlo tak, ako malo a my sa už tešíme na to budúcoročné leto. Nechajte 
sa prekvapiť! ;-)

Tina
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– pána Galána. Deti ju však svojou šikovnosťou vyslobodili 
a našli stratený poklad. Poobede nám zasa policajti prišli uká-
zať zbrane, vysvetlili nám, čo robia v práci a na čo ktorá zbraň 
alebo predmet slúži. Deti si mohli všetko vyskúšať, sadnúť 
si do policajného auta a na chvíľu sa stali malými policajtmi 
a policajtkami. Potom prišli na rad hasiči a my všetci sme sa 
mohli tešiť z naozajstnej penovej párty! Veru, vybláznili sme 
sa do sýtosti. Touto cestou sa chcem poďakovať policajtom 
Michalovi a Martinovi, soblahovským hasičom a v neposled-
nom rade aj Spolku priateľov Soblahova za to, že sme mohli 
stráviť popoludnie pri rozhľadni.

V piatok sme pre deti pripravili narodeninové prekvapenie 
a oslavu pre našich oslávencov – Nelku, Simonku, Helenku, 
Jakubka, Mareka a Šimona. Najskôr sme si vyrobili všetko, čo 
k správnej oslave patrí, potom sme sa naučili niečo o našich 
tradíciách a ľudovom tanci, zatancovali sme si, zahrali sme 
sa, súťažili a ani sme sa nenazdali a už sme sa lúčili s 2. 

ročníkom denného tábora. Za školu tanca ďakujeme Milovi 
Červeňanovi – vedúcemu FTS Trúfalci z Mníchovej Lehoty 
a zo Soblahova. Tiež ďakujeme p. Červeňanovej za nádhernú 
a chutnú tortu, rodičom za zákusky, ovocie a iné občerstvenie 
a drobnosti, ktoré na narodeninovú oslavu patria a p. farárovi 
za zapožičanie farských priestorov.

Päť táborových dní ušlo ako voda, ani sme sa nenazdali 
a bol piatok. Užili sme si kopec zábavy a dúfam, že aj deti, ale 
minimálne my, animátori, sa už tešíme na budúce leto a ďalšie 
zážitky! Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli k uskuto-
čneniu tábora, obecnému úradu a jeho zamestnancom, pani       
kuchárkam zo školy a hlavne všetkým úžasným mladým ľu-
ďom – Alenke, Peťovi, Vande, Lukášovi, Filipovi, Barborke, 
Sarah, Katke, Tomášovi a Maťke za to, že sa každý deň na-
plno venovali deťom a do večera pripravovali všetko, čo bolo 
potrebné na ďalší deň. Aj vďaka vám bol tábor taký, aký bol, 
takže veľká vďaka!

Tina

zAčIAtoK ŠKolsKÉHo RoKA v zŠ
V pondelok ráno, 5. 9. 2016, po letných prázdninách ožila 

celá škola a zaplnila sa malými prváčikmi so svojimi rodičmi, 
žiakmi, ktorí k nám prišli z iných škôl aj všetkými žiakmi 
a učiteľmi, ktorí prišli na slávnostné otvorenie nového školské-
ho roka 2016/2017. Aj keď nám počasie neprialo a nemohli 
sme túto chvíľu stráviť spoločne na školskom dvore, ako býva 
zvykom, neubralo to na slávnostnej atmosfére, ktorú každá 
pani učiteľka vyčarila vo svojej triede.

Riaditeľka školy Mgr. Danka Nemcová privítala všetkých 
prítomných – starostu obce Soblahov Mariana Hudeca, ro-
dičov, kolegov i žiakov a milým slovom sa prostredníctvom 
rozhlasového vysielania ku všetkým prihovorila spolu so žiak-
mi 9. ročníka, ktorí našich najmladších žiakov priviedli do 1. 
triedy k novej p. učiteľke Mgr. Ľuboslave Jozekovej.

Pani učiteľka 22 svojich nových žiakov a ich rodičov sr-
dečne privítala a našich prvákov, ktorí zložili slávnostný sľub, 
pasovala za žiakov našej školy a privítala ich v našej „školskej 
rodine“.



8 číslo 3 - september 2016

Dúfame, že nastávajúci školský rok bude pre všetkých žia-
kov, nielen prvákov, takým úspešným, ako bol aj tento prvý 
deň.

Určite bolo pre všetkých prítomných príjemným prekvape-
ním, keď prekročili prah školy.  Vnútorné priestory školy dosta-
li cez prázdniny nový šat. Uskutočnila sa celková rekonštruk-
cia elektrických rozvodov, na ktorých sa finančne podieľala 
obec Soblahov spolu so základnou školou. Zo svojich finanč-
ných prostriedkov zabezpečila ZŠ vymaľovanie vnútorných 
priestorov budovy školy. Takže škola je zvonku aj zvnútra ako 
nová. A naše deti môžu byť hrdé a pyšné, že dennodenne, 
keď prichádzajú do školy, môžu sa učiť v príjemnom a čistom 
prostredí našich tried. Snažíme sa, aby škola bola moderná. 
V škole je päť interaktívnych tabúľ, v materskej škole sú tri.

Máme tri odborné učebne IKt:
IKT I.: počítačová sieť s pripojením na internet, 13 žiackych 

PC staníc, 1 učiteľský notebook, 1 dataprojektor, pre-
mietacie plátno, učiteľský server, tlačiareň, skener, 
program iMindMap.

IKT II.: počítačová sieť s pripojením na internet, 17 žiackych 
PC staníc, 1 učiteľský notebook, 1 dataprojektor, mag-
netická tabuľa na písanie fixkou, program iMindMap.

IT:  s pripojením na internet, 1 interaktívna tabuľa, 1 uči-
teľský notebook, 1 dataprojektor s ultrakrátkou projek-
ciou, interaktívny program Grafity, vizualizér, program 
iMindMap, magnetická tabuľa na písanie fixkou.

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ZŠ
I. stupeň Mgr. Monika Balajová                                
 Mgr. Ľuboslava Jozeková 
 Mgr. Natália Škorcová
 Mgr. Patrícia Zajacová
 PaedDr. Miriam Piršelová
                                
II. stupeň         Mgr. Janka Dorotová
 PaedDr. Eva Kobzová
 Mgr. Daniela Kúdelková
 Mgr. Andrej Paulíny
 PhDr. Barbora Tvrdoňová 
 Mgr. Peter Valaský  
školský špeciálny pedagóg:    Mgr. Natália Škorcová
výchovný poradca:          Mgr. Janka Dorotová
asistent učiteľa:             Oľga Olasová

ŠKD:    3 oddelenia – počet detí: 66
vychovávateľky ŠKD:      Adriana Ridošková
   Mgr. Helena Holomeková
   Oľga Olasová

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ZŠ
Bohuslava Ižariková      ekonomicko-mzdová účtovníčka
Milan Ježík                      školník
Viera Ďuďáková               upratovačka
Mária Valachová               upratovačka

MŠ:  počet detí: 47
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – MŠ
Janka Reháková                 zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
Mgr. Martina Kostelná
Miriam Pojezdálová
Eva Tomášková

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – MŠ
Jana Jasajová               upratovačka
 
pRázDnInY v ŠK. RoKU 2016/2017
Jesenné:                28. október 2016 – 31. október 2016
začiatok vyučovania                         2. november 2016
Vianočné:                     23. december 2016 – 5. január 2017
začiatok vyučovania                                       9. január 2017
Polročné:                  3. február 2017 
začiatok vyučovania                              6. február 2017
Jarné – Trenčiansky kraj:    27. február 2017 – 3. marec 2017
začiatok vyučovania                                       6. marec 2017
Veľkonočné:                13. apríl 2017 – 18. apríl 2017
začiatok vyučovania                           19. apríl 2017
Letné:                           3. júl 2017 – 31. august 2017
začiatok vyučovania                                4. september 2017

 zápis do 1. ročníka zŠ: 8. a 9. apríl 2017

testovanie žiakov
•  5. ročníka základných škôl (T5-2016): 23. novembra 2016

na vybraných základných školách Slovenskej republiky 
z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

•  celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl 
(okrem žiakov s mentálnym postihnutím) „TESTOVANIE T9 
– 2017“: 5. apríla 2017 z predmetov matematika a slovenský 
jazyk a literatúra.
Náhradný termín konania Testovania T9 – 2017 sa uskutoční 
dňa 20. apríla 2017.  

vedenie školy

Výhodou je tiež veľká telocvičňa a blízkosť ihriska OŠK, kto-
ré využívame na telesnú a športovú výchovu.

V tomto školskom roku ponúka škola nasledovné krúžky:
záujmové krúžky realizované školou cez vzdelávacie poukazy:
· pohybové hry    1. – 4. r.
· športové hry    5. – 9. r.
· moderný tanec    2. – 9. r.
·  výtvarný krúžok  1. – 9. r.
·   ručné práce    3. – 9. r.
·  mediálny krúžok  5. – 9. r.
·  knihovníček    1. – 4. r.
·   hasičský krúžok  1. – 9. r.
záujmové krúžky realizované lektormi jazykových škôl:
·  dva krúžky anglického jazyka – v ZŠ aj v MŠ
záujmové krúžky v ZŠ s MŠ poskytované ZUŠ Nemšová:
·  hra na flautu
·  hra na trúbku
·  hra na gitaru
·  hra na klavíri
· folklórny tanec: folklórny súbor MELENČÁRIK, vedený 

folkloristkou zo súboru Lúčnica

veDenIe zŠ s MŠ A tRIeDnIctvo:
zŠ:   počet žiakov:  172

VEDENIE  ŠKOLY
Mgr. Danka Nemcová   riaditeľka školy
PaedDr. Ingrid Oravcová   zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ
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materská  škola

BeH o MAtúŠov GRoŠ
Počas prvého týždňa školského roka 2016/2017 sme sa 

zúčastnili po prvýkrát bežeckej súťaže Beh o Matúšov groš, 
ktorá sa konala v piatok 9. 9. 2016 na Mierovom námestí 
v Trenčíne. Súťažilo sa v troch kategóriách chlapcov a troch 
kategóriách dievčat. Štart bol na Mierovom námestí, z ktorého 
pretekári bežali smerom k okresnému úradu, hore po farských 
schodoch, ďalej smerom k hotelu Elizabeth a naspäť ku štartu 
na Mierovom námestí, kde bol aj cieľ behu.

Za krásneho slnečného dňa našu školu výborne reprezen-
tovali Matej Pagáč, ktorý v kategórii chlapcov narodených 
v roku 2007 a mladších obsadil 1. miesto. V tejto vekovej 
skupine sa nestratili ani dievčatá. Ema Oravcová dobehla na 
piatom a Nela Bahnová na šiestom mieste. Do  úvahy treba 
zobrať fakt, že sú to žiačky iba 2. ročníka a do budúcnosti 
naše bežecké nádeje.

V kategórii  chlapcov 2004 a ml. sa výborným záverečným 
finišom predstavil Mário Červenka, ktorý sa zo šiestej pozície 
prepracoval na pekné 3 miesto. Michal Halgoš dobehol na 5. 

mieste, čo v súťaži družstiev znamenalo fantastické 1. miesto. 
Dievčatá Simona Červeňanová a Viktória Mikulajová obsadili 
v súťaži družstiev tejto vekovej kategórie pekné 3. miesto.

školský klub detí lienka
V šk. roku 2016/2017 

bude navštevovať (ŠKD) 
školský klub detí Lienka 
65 detí prvého stupňa 
a jedno dieťa druhého 

stupňa. Deti sú rozdelené do troch od-
delení podľa ročníkov.

Počas celého šk. roka môžu deti 
voľne prechádzať jednotlivými oddele-
niami a zúčastňovať sa jednotlivých te-
matických oblastí výchovy (TOV) podľa 
vlastného výberu.

V septembri prvákov privítame v ŠKD 
tradičnou slávnostnou Imatrikuláciou, 

súčasťou ktorej bude zloženie sľubu. 
O program sa postarajú deti z II. a z III. 
oddelenia. V októbri sa budeme pre-
zentovať svojimi prácami na Výstave 
ovocia a zeleniny na Obecnom úrade 
v Soblahove.

Zapojíme sa do súťažno-vzdelávacej 
aktivity „Hovoríme o jedle“, ktorá je or-
ganizovaná aj Ministerstvom školstva 
SR. V rámci Mesiaca úcty k starším 
vyrobíme malé darčeky pre našich 
starých rodičov. November je tradične 
venovaný tichej spomienke na zosnu-
lých a príprave na advent. Počas via-

nočného obdobia pripravíme predajnú 
vianočnú výstavku prác detí z Lienky. 
V decembri určite napíšeme list Ježiš-
kovi s našimi želaniami. Ak pani Zima 
nadelí sneh, budeme sa počas zimy 
sánkovať, stavať snehuliakov a bude-
me sa tešiť na vysvedčenie za polročnú 
prácu.

Deti z Lienky a pani vychovávateľky 
(Mgr. Hela Holomeková, Oľga Olaso-
vá a Adriana Ridošková) želajú pekný 
nový školský rok sebe, rodičom aj pe-
dagógom.

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Určite boli plné 
pekných zážitkov. Všetci sme načerpali nové sily a s nimi 
teraz vykročíme plniť úlohy, ktoré nový školský rok prinesie. 
Materská škola nie je len o výchove a vzdelávaní, o učebných 
osnovách a plánoch, je to v prvom rade prostredie plné detskej 
hravosti a radosti. Je to prostredie, kde na prvom mieste je 
šťastie a spokojnosť detí.

SEPTEMBER je mesiac, kedy sa začína nielen jesenné 
obdobie, ale pre škôlkarov aj nový školský rok. Pre niektorých 
prvý, pre niektorých posledný a pre niektorých taký ako tie 
ostatné.

September je pre deti začiatkom nových kamarátstiev, dobro-
družstiev, informácií, zážitkov prežitých v materskej škole. Je to 

aj mesiac zvykania si na nový režim,  prostredie, nové pani 
učiteľky, hračky, postieľky a pod. Pocit odlúčenia od rodinných 
príslušníkov najviac prežívajú deti, ktoré prídu do materskej 
školy prvý raz. Plač, strach, hnev, obavy detí sú v tomto ob-
dobí v škôlke na dennom poriadku. Nepotrvá to však dlho 
a pocit zúfalstva vystrieda pocit bezpečia a spokojnosti, keď 
deti zistia, že v materskej škole je aj sranda, aj zábava, veľa 
kamarátov a neskromne si dovolíme tvrdiť, že aj dobré pani 
učiteľky.

V novom školskom roku nás čaká svet objavovania prírody, 
pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej 
spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka. Zažijeme 
veľa dobrodružstiev prostredníctvom exkurzií a výletov, naučíme 
sa o zvykoch našich predkov, čaká nás kurz plávania, niekoľko 
tvorivých dielní spolu s rodičmi a iné zaujímavé aktivity.

Prvé dni v našej škôlke boli pretkané slnečnými lúčmi, a tak 
sme ich využívali najmä na pobyt vonku. Slniečko nás spre-
vádzalo pri cvičení na školskom ihrisku, na vychádzkach 
do okolia materskej školy i pri hrách na ihrisku pri materskej 
škole. Stihli sme aj prvú dôležitú návštevu obecného 
úradu. V rámci spoznávania profesií a oboznamovania detí 
s významnými miestami obce sme navštívili obecný úrad 
a pána starostu, ktorý deťom priblížil radosti a starosti jeho 
povolania.

Nezaháľali sme ani v činnostiach v triede. Deti okrem hra-
nia stihli už aj maľovanie, modelovanie, kreslenie, cviče-
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nie v telocvični základnej školy a pod. Neradi by sme, aby to 
znelo vystatovačne, no chceme poukázať na to, že materská 
škola nie je len o hre a zábave. Majstrovstvom učiteliek je, ak 
zvládnu deti aktivizovať k činnostiam tak, aby ich ako hru 
a zábavu vnímali.

Tešíme sa a vážime si všetkých rodičov, ktorí nám prejavili 
dôveru tým, že zverili deti do našej starostlivosti. Sme 
nesmierne šťastné, že nám fandíte, držíte palce a pomáhate.

Prajeme všetkým deťom krásny školský rok plný pohody, 
radosti, hier, zábavy a šťastia.

Držte nám palce, budeme to potrebovať!
    Pozdravuje vás kolektív materskej školy

cirkevnÁ materskÁ škola

Ani v našej Cirkevnej materskej škole sv. Mikuláša to ne-
bolo inak. Piateho septembra sme medzi nami privítali nové 
deti a spoločne prežívame ich prvé chvíle odlúčenia od 
mamy v novom prostredí plnom nových kamarátov a hračiek. 
Na nekonečné otázky „a mama príde?“ trpezlivo odpovedajú 
pani učiteľky. Kolektív celej Cirkevnej materskej školy sa sna-
ží deťom tieto začiatky čo najviac uľahčiť citlivým prístupom. 
Podobne ako deti, aj rodičia prežívajú tieto chvíle a v oku kaž-
dej maminy sa mihla slza, keď odchádzala zo školy do práce. 
Pre obe strany je začiatok ťažký, ale spoločne a trpezlivo to 
určite zvládneme.

Podľa pokynov Ministerstva školstva SR sme začali praco-
vať s novým Školským vzdelávacím programom. Pre deti 
v tomto školskom roku, tak ako  i v minulých školských rokoch 
máme pripravené aktivity a činnosti, aby sa v období predškol-
ského veku naučili čo najviac. Blízkosť prírodného prostredia 
nám umožňuje v našej práci praktizovať formy zážitkového 
učenia, kde deti majú možnosť vidieť na vlastné oči, dotýkať 
sa rúčkami, privoňať, ochutnať, počúvať a vyskúšať si mnohé 
veci a tým získavať množstvo skúseností, vedomostí a zruč-

mesiac september odomkol brány škôl
ností o všetkom, čo je okolo nás a čo nás obklopuje.

 Na začiatku septembra deti navštívili a spoznávali pole, 
rôzne druhy plodín, rozlišovali plodovú zeleninu od koreňovej, 
spoznávali dopestované semienka rastlín i to, že melón môže 
byť i malý, fazuľa narastie i do trojmetrovej výšky a fazuľky 
sa schovávajú v strukoch. Pozorovali vykopávanie zemiakov 
a  pobehali si po strnisku, o ktorom sa dozvedeli, čo rástlo na 
steblách. Po zbere úrody navštívia deti  pivnicu starej mamy, 
kde bude uskladnená úroda ovocia i zeleniny na zimu.

Stihli sme zakopať biologický a nebiologický odpad a na 
konci školského roku deti zistia, čo naša Zemička strávi a čo 
nie. Pozorujeme prírodu, život v nej a tešíme sa spoločne 
z Božieho stvorenstva v tejto najúžasnejšej Božej učebni.

V tomto školskom roku si naša Cirkevná materská škola 
pripomína i piate výročie svojho vzniku. Ďakujeme nášmu Ne-
beskému Otcovi za tento dar. Naša vďaka patrí samozrejme 
i tým, ktorí sa o jej vznik pričinili. Pozývam vás na detskú svätú 
omšu pri tejto príležitosti a spoločné stretnutie po svätej omši 
na farskom dvore dňa 5. 10. 2016.

Za kolektív CMŠ sv. Mikuláša J. Jamborová

Život našej farnosti
Deň farnosti a rodiny je obľúbenou akciou soblahovských 

farníkov. I tento rok sme 25. 6. zažili krásny deň plný vzájom-
ných stretnutí, hodovania, súťaží a príjemnej atmosféry.

Vydarenou akciou bol i náš výlet do Rakúska do St. Mar-
gareten na Pašiové hry, ktoré nám priblížili Ježišovo umuče-
nie. Predtým sme navštívili katedrálny chrám v Nitre, kde sme 
prešli Bránou milosrdenstva a zúčastnili sa sv. omše. Cestou 
sme sa zastavili v čokoládovni v Kitsee, kde sme dosýta po-
koštovali čokoládu, ktorú vyrábajú v miestnom závode a kúpili 
aj domov pre potešenie svojich blízkych.
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Aj tento rok sme pripravili pre deti letný farský tábor v Dolnej 
Súči 18. – 22. 7. a pre miništrantov zasa v Zubáku 27. – 29. 7. 
Ďalšou letnou akciou pre deti bola Noc v Pastoračnom centre 
7. 8. Najskôr sme si opekali, potom pozreli pekný film a ne-
skoro večer mladí pripravili pre deti nočnú hru. Po úvodnom 
strachu z tmy ju nakoniec všetky deti úspešne a bez ujmy na 
zdraví absolvovali.

Nový školský rok sme v Soblahove i v Mníchovej Lehote 
otvorili sv. omšou pre deti zo ZŠ a prosbou k Duchu Svätému 
o pomoc v usilovnom štúdiu.

Niektorí naši miništranti sa 10. 9. zúčastnili Diecéznej mi-
ništrantskej púte v Hronskom Beňadiku. Po prehliadke staro-
bylého chrámu sme sa zúčastnili na sv. omši, ktorú celebroval 
diecézny biskup Viliam Judák. Po chutnom guláši a výborných 
koláčoch od soblahovských žien miništranti absolvovali rôzne 
súťaže a toto stretnutie tiež spestrili motorkári na svojich pa-
rádnych strojoch.

Tento rok bola veľmi vydarená aj púť na Lúčky 11. 9. Spolu 
s farníkmi z Motešíc sme sa tam zúčastnili sv. omše, po ktorej 
nasledovalo príjemné posedenie a malé agapé, aj vďaka na-
šim hasičom a hasičom z Neporadze.

Už niekoľko týždňov prebieha sanácia a rekonštrukcia kos-
tola v Mníchovej Lehote. Po tlakovej chemickej injektáži sa 
pokračovalo vybúraním centrálneho okna vo svätyni a vybra-
tím starej podlahy a položením novej z prírodného kameňa. 
Kostol je aj vymaľovaný a pokračujeme v ďalších úpravách. 
Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí pomáhajú manuálne, 
modlitbou i finančne, aby tento starobylý Boží príbytok zo 14. 
storočia dostal dôstojnú a krásnu podobu.

 Peter Valaský, správca farnosti

folklórna skupina Dolinečka
Dolinečka je taková malá dolina, také 

u nás, na moravské straně, je hojně ta-
kových míst, které se jmenují dolina, 
dolinečka. V našem případě se jedná 
o stálici ve sborovém folklorním zpěvu 
v ženském podání, o Ženský sbor DO-
LINEČKA ze Soblahova. Myslím, že to 
byl jeden z prvních větších vjemů 
v době, kdy jsem poprvé a podruhé na-
vštívil obec Soblahov u Trenčína a za-
čala (musím přiznat) velmi plodná spo-
lupráce mezi touto obcí a městečkem 
Buchlovice. Tím prvním vjemem byla 
existence ženského sboru vyrovna-
ných kvalit, zdá se mi, že je to proto, že 
ženy ve sboru jsou si věkově i mentál-
ně blízké a tak jejich zpěv plyne, jako-
by – jedním dechem. Velmi mě potěšilo 
jejich zpívání písní místně příslušných, 
to, že v jejich zpěvu nebyla cítit celo-
slovenská ani jiná pachuť, naopak, že 
voněly jejich domovem – Soblahovem 
a okolím. Přítomnost harmonikáře jen 
podtrhovala charakter písní a dávala 
zpěvačkám možnost krátkého oddechu 

před další slokou nebo písní.
Mnohokrát jsme se takto setkali a mě 

to přinášelo vždy radost a velké uspo-
kojení. Proto jsem velmi stál o to, když 
jsme zakládali tradici další akce v Buch-
lovicích – Festivalu česneku – že Žen-

ský sbor Dolinečka byl pozván. 
A tak to, prosím, trvá až podnes, a já 

si uvědomuji, že mnohým děvčatům už 
pobyt v kroji na přímém sluníčku, jaké 
umí být koncem července, může být už 
velmi nepříjemný a otravný. A ony se 
přesto nevymlouvají a zase přijedou 
a vydrží. I proto je mám rád!

Chtěl bych tímto ze srdce poděkovat 
nejen za sebe a další návštěvníky na-
šich buchlovických setkání, jsou jich ti-
síce během jednoho česnekového dne, 
také za návštěvníky různých vernisáží, 
na kterých Dolinečka zazpívala a měla 
úspěch před stovkami lidí. A chtěl jim 
a jejich rodinám přát dostatek pevného 
zdraví, aby ještě mohly radost kolem 
sebe rozdávat, a také sebe svým zpě-
vem těšily – jedna druhou a všechny 
vzájemně.
S úctou k jejich dlouhé krásné činnosti

Miloslav Hrdý,
tajemník Úřadu městyse Buchlovice 
ve výslužbě a spokojený důchodce

Ve Zlíně 28. července 2016

Jednota dôchodcov
V prvom rade chcem poďakovať všetkým členom jednoty 

dôchodcov, ktorí sa zúčastňujú brigád v našej obci. Veď všetci 
chceme našu obec skrášľovať, aby bola radosťou nielen pre 
telo a dušu našich ľudí, ale i návštevníkov našej obce. Počas 
letných prázdnin si mnohí starí rodičia popri opatrovaní svo-
jich vnúčat našli čas na naše rôzne akcie. Medzi ne patria 
i vychádzky našou krásnou prírodou, spojené s opekaním na 
Dolňanskej kyselke, turistika na Lúčky, Kalinky, ochutnanie 
pečených rýb v Kubrici. Na týchto akciách sa zúčastnil hojný 
počet našich členov.

Dňa 29. augusta 2016 sme sa zúčastnili pietneho aktu pri 
pomníku SNP, kde sme si uctili a pripomenuli významnú uda-
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losť, 72. výročie Slovenského národného povstania. Je nám 
ľúto, že sa tam zišlo veľmi málo našich členov, ako aj ostat-
ných občanov Soblahova. Vyzývame aj iné organizácie, aby 
prehodnotili svoje aktivity a zúčastňovali sa tohto pietneho 
aktu. Veď pri oslobodzovaní našej vlasti zomrelo veľa našich 
občanov, ktorí si zaslúžia našu úctu.

Prázdninové zážitky s vnúčatami sme si porozprávali na 
septembrovom stretnutí na farskom dvore, kde sme sa stretli 
na ďalšom opekaní. Spoločne sa tešíme na ďalšie naše stret-
nutia a akcie, na ktoré vás srdečne pozývame.

A. Markovská, ZO JD Soblahov

Od skončenia I. svetovej vojny ubeh-
lo takmer storočie. V súvislosti s týmto 
historickým medzníkom v dejinách ľud-
stva sa našej rodine dostala zaujímavá 
správa, ktorá nás potešila. So svojimi 
dojmami sa chceme s Vami podeliť. 

V I. svetovej vojne bojoval i môj 
dedko Ján Jando, ktorý sa narodil v r. 
1882, zomrel v r. 1915. Počas I. sve-
tovej vojny bol ako vojak v Rakúsku 
postrelený do brucha a liečený vo Vie-
denskej nemocnici, kde v roku 1915 
následkom zranenia aj zomrel. V čase 
úmrtia mal 33 rokov. Zostali po ňom 3 
deti. Štefan – 11-ročný – môj otec, Ján 
7-ročný a Jozef 2-ročný. Vojna sa skon-
čila. Farníci zo Soblahova na počesť 
padlým vojakom osadili na kaplnku sv. 
Vendelína pamätnú tabuľu s menami 
padlých farníkov počas bojov v rokoch 
1914 – 1918. Na čelnú stenu kapInky 
dali namaľovať maľbu – Výjavy z bojov 
I. sv. vojny. Takýmto spôsobom si uctili 
ich pamiatku. 

Na tieto mal‘by i pamätné tabule si 
veľmi dobre pamätám. Môj otec ma 
ako dieťa veľmi často brával na cin-
torín. Takmer každú nedeľu po skonče-
ní rannej svätej omše sme prichádzali 
na cintorín. Zastavili sme sa pri kaplnke 
sv. Vendelína. Tam sme zapálili sviečku 
a pomodlili sa. Otec mi na tomto mieste 
rozprával o svojom otcovi, ktorý padol 
vo vojne vo Viedni a tam je i pocho-
vaný. Otec často navštevoval i hrob 
svojho syna a môjho brata, ktorý zahy-
nul počas výkonu základnej vojenskej 
služby. 

Čas plynul a minulý rok sme si pri-
pomenuli 71. výročie skončenia II. sve-
tovej vojny. Do Soblahovských novín 
prispieval i náš rodák Ing. Štefan Červe-
ňan. O tomto našom rodákovi sa môže-
me dočítať v monografii obce na strane 
263 „Významné osobnosti Soblahova“. 
Pán Štefan má dcéru Zuzanu, ktorá 
žije v Tennessee v Amerike a zaují-

ma sa o dejiny. Na naše veľké prekva-
penie sa dopracovala až k informácii 
o našom dedkovi, ktorý bojoval v I. 
sv. vojne a je pochovaný na Hlavnom 
cintoríne vo Viedni v samostatnom hro-
be. Prostredníctvom Obecného úradu 
Soblahov nám poskytla všetky podrob-
né informácie. Pre našu rodinu to bola 
veľmi zaujímavá a potešujúca správa. 
Na základe tejto informácie sme v apríli 
2016 navštívili menovaný cintorín a na-
šli sme aj hrob nášho dedka.

Touto cestou by sme sa jej chceli veľ-
mi pekne poďakovať, že nám aj po ta-
kom dlhom čase pomohla nájsť miesto, 
na ktorom odpočíva náš dedko. Naša 
srdečná vďaka patrí aj pánovi starosto-
vi Marianovi Hudecovi, ktorý bol veľmi 
ústretový pri objasňovaní nášho zaují-
mavého zistenia a poďakovanie patrí aj 
predsedovi redakčnej rady Soblahov-
ských novín Jožkovi Halgošovi. 

vďačná rodina Jandová 
vnučka Marta Šumajová

I. svetová vojnA – spoMIenKA A poďAKovAnIe  

Soblahovská čarovná harmonika
Heligónka, harmonika, ozembuch, úžasné nástroje, ktoré 

dokážu zabaviť, rozospievať a pritiahnuť množstvo posluchá-
čov. V posledných rokoch nastal neuveriteľný rozmach prá-
ve týchto ľudových nástrojov. Po celom Slovensku sa konajú 
stretnutia heligonkárov, harmonikárov, ozembuchárov, spevá-
kov, aby sa predviedli a ukázali, čo tieto hudobné nástroje 
v ich talentovaných rukách dokážu. Vďaka prvotnej myšlien-
ke, odvahe a oduševneniu muzikantských nadšencov sa aj 
v našej obci pred dvoma rokmi podarilo stmeliť skvelú partiu 
soblahovských muzikantov. Hrávajú nielen pre svoje poteše-
nie, ale rozveseľujú aj svoje okolie a Soblahovská čarovná 
harmonika znamená príležitosť ukázať ich umenie aj pred šir-
šou verejnosťou. Tak to bolo aj v sobotu 2. júla 2016, keď sa 
v areáli OŠK Soblahov stretli milovníci týchto nástrojov na III. 
ročníku Soblahovskej čarovnej harmoniky. Za krásneho, ba 
až úmorného slnečného počasia sa začínali schádzať harmo-

nikári z rôznych kútov našej vlasti. Pri pohľade na ich nádher-
né nástroje a ich hru už pri rozohrávaní nám niektorým behali 
zimomriavky po chrbte, ako sa môžeme s nimi porovnávať. 
Ale veď nám nejde o žiadnu súťaž, ale o stretnutie sa s ľuďmi 
rovnakého  muzikantského razenia, a o príjemne strávené so-
botňajšie popoludnie. Jozef „Cukrík“ Šedivý a Slávka Kamber-
ská ako organizátori podujatia spolu so soblahovskými mu-
zikantmi a priateľmi vítali všetkých účinkujúcich pohárikom na 
posmelenie i malými darčekmi na pamiatku. V tomto roku sme 
prvýkrát pristúpili k ozvučeniu celého podujatia. Vďaka obecnému 
úradu, ktorý muzikantom  zapožičal aparatúru, sa akustika zlepšila 
a všetci si mohli vychutnať vystúpenia účinkujúcich. Technické 
zabezpečenie harmoník mal znova na starosti Jožko „Cukrík“ 
Šedivý so svojimi kamarátmi. O občerstvenie sa starala partia 
Soblahovčanov, ktorá zabezpečuje Dolinka Cup. Zaujímavos-
ťou programu bol úvod, v ktorom vystúpila 22-členná spe-
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Z činnosti DobrovoľnÉHo HasičskÉHo ZborU soblaHov

vácka skupina Jednoty dôchodcov z Trenč. Stankoviec pod 
vedením L. Žišku. Potom sa predstavili najmenší soblahovskí 
harmonikári pod vedením svojho učiteľa J. Opatovského. Tie-
to talentované a snaživé deti ukázali všetkým, akí sú šikovní, 
učenliví, že sa už naučili naozaj dosť a ich umelecký rast je 
na veľmi dobrej ceste. Podrobne nemôžeme písať o všetkých 
účinkujúcich, ktorí k nám na tento ročník zavítali. S potešením 
môžeme konštatovať, že účinkujúci boli z Oravy, Kysúc, Bytče, 
Považskej Bystrice, Nitry, ale i z okolitých dedín. Všetci hrali naozaj 
úžasne, no najviac to rozpálili Chorvátovci z Oravy, kapela, ktorú 
doplnili muzikanti z našej obce. Keď sme spočítali všetkých 
muzikantov, tak nám vyšlo, že na tomto ročníku sa zúčastnilo 
18 muzikantov z našej obce, asi 21 ich bolo cezpoľných, čo 
je veľmi pekný výsledok. Čarovná harmonika, to nie sú len 

muzikanti. Nemohla by existovať bez ľudí, ktorí sú ochotní ne-
zištne pomôcť. Spomeniem aspoň niektorých, ktorí pomohli 
teraz i v minulosti: manželom Jantošovičovým za organizáciu, 
E. Šupčíkovej za obsluhu, A. Markovskej, M. Ďuďákovej za 
bezkonkurenčnú melencovú polievku, Obecnému úradu So-
blahov a M. Jantošovičovi za ozvučenie, organizátorom Dolin-
ka cupu za občerstvenie, sponzorovi R. Hrčkovi za reklamné 
predmety a tradične J. Kačenovi za spracovanie kamerového 
záznamu a vyhotovenie DVD a CD pre všetkých účastníkov 
podujatia.  Nevymenovali sme  všetkých, pomohli  viacerí, 
ktorým patrí naše veľké poďakovanie. Už teraz sa tešíme na 
ďalší ročník Soblahovskej čarovnej harmoniky, na ktorú ste už 
dopredu srdečne pozvaní.

J. H. a Slávka

Dňa 20. augusta sa päť členov našej organizácie – Marián Vančo, Vladimír Struška, Ján Šedivý, Jozef Fabo a Filip Štulajter 
zúčastnili osláv 140. výročia založenia hasičského zboru v družobnom mestečku Buchlovice. Oslavy začali slávnostným sprie-
vodom cez mestečko do miestneho kostola, kde sa uskutočnila svätá omša s vysviackou zástavy miestnych hasičov. Po omši 
sme sa presunuli do miestneho hotela, kde sa konala slávnostná recepcia. Na úvod recepcie starosta hasičov Buchlovíc privítal 
pozvaných hostí a členov hasičského zboru, ktorí boli povýšení a odmenení za prácu v zbore. Aj my sme sa poďakovali za po-
zvanie na oslavy a odovzdali sme pamätný list na počesť osláv. Popoludní nasledovali ukážky s použitím historickej techniky pri 
zdolávaní požiaru, prezentácia techniky, ktorú používajú hasičské zbory v obciach a na záver nasledovala jazda po meste.

Marián Vančo

úspecHY HAsIčsKej MláDeže
Dňa 2. 7. sa v Rybanoch konal 6. roč-

ník súťaže mladých hasičov. Náš DHZ 
reprezentovalo družstvo v zložení: Ma-
túš Kohút, Janko Kohút, Juraj Sivák, 
Martin Tvrdoň, Mário Červenka, Denis 
Schery, Samuel Fabo a Patrik Šedivý, 
ktorí v kategórii 8-členných družstiev 
získali 1. miesto. V kategórii 5-členných 
družstiev sa umiestnili na peknom 2. 
mieste. 

Dňa 9. 7. sa v Dolných Ozorovciach 
konal Memoriál Viliama Peťovského mla-
dých hasičov, kde sme v kategórií 8-člen-
ných družstiev získali 1. miesto. V kate-
górii 5-členných družstiev sa umiestnili na 
peknom 7. mieste. Rovnako sme získali 
aj trofej pre najlepšieho prúdara. 

Dňa 13. 8. sa naši mladí hasiči zúčastnili 
7. ročníka súťaže mladých hasičov v Dvor-
ci. V kategórii 8-členných družstiev získali 
1. miesto, v kategórii 5-členných družstiev 
sa umiestnili na výbornom 2. mieste. 

Dňa 3. 9. vo Veľkých Chlievanoch 
naši mladí hasiči vyhrali v kategórii 
8-členných a získali 2. miesto v kategó-
rii 5-členných. 

Ukončenie našej sezóny detských súťaží s vodou sa uskutočnilo 10. 9. v Trenčí-
ne-Opatovej O pohár červených bleskov. Tu sa súťažilo v troch disciplínach: štafe-
tový beh 8 x 50 m, zdravotná príprava a útok s vodou. Družstvo v zložení: Adam 
Jantošovič, Patrik Šedivý, Denis Schery, Matúš Kohút, Samo Fabo, Martin Tvrdoň, 
Mário Červenka, Juraj Sivák, Saša Paučeková a Amélia Beniaková obsadili celkovo 
1. miesto. Družstvo mladších v zložení Matej Jantošovič, Janko Kohút, Matej Ďuďák, 
Lukáš Zámečník, Zuzka Červeňanová, Mário Červeňan, Jakub Sivák, Andrej Izrael, 
Timea Holubková a Jakub Keleši obsadili pekné 11. miesto.

Miroslav Kohút, Mário Červenka

spoločensKá KRonIKA
POčeT OByVaTeľOV ......... 2 222 
UZaVreLi MaNžeLSTVO: 
Rudolf Meliš a Elena Kabíčková
Martin Kohút a Juliana Hyžová
Pavol Holúbek a Petra Holúbková
Jaroslav Kováč a Dominika Krátka
Martin Ako a Erika Klognerová

NarOdiLi Sa: 
Matúš Vincent
Patrik Jambor
Richard Šedivý 
Patrik Jantošovič
Matias Hýsek 
Tobias Vojtěchovský

OPUSTiLi NáS: 
Štefan Izrael               vo veku 89 rokov
Ľudovít Klogner          vo veku 58 rokov 
Anna Jantošovičová   vo veku 94 rokov
Mária Fabová             vo veku 90 rokov
Magdalena Jandová   vo veku 72 rokov
Jozef Fabo                 vo veku 82 rokov 
Štefan Psota              vo veku 87 rokov
Magdaléna Jamborová vo veku 88 rokov
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pRIpRAvUjeMe pRe vás...
☺ detská batôžková veselica – 18. 11. 2016, 16.00 h. Rodičia, v prípade záujmu nahláste vaše deti na OcÚ Soblahov, kde 

budú vydávané vstupenky. Vstup je voľný. Predpredaj vstupeniek od 2. 11. 2016.
☺ Noc divadiel v Soblahove – 19. 11. 2016, 15.00 h 
☺ Hodová batôžková veselica – 19. 11. 2016, 19.00 h – predpredaj vstupeniek od 2. 11. 2016.
☺ Otvorenie sedliackeho domu – november 2016
☺ Vítanie Mikuláša v obci – 5. december 2016
☺ Okrem kultúrno-spoločenských akcií pripravujeme pre vás druhé vydanie Kalendára obce Soblahov, ktorý si môžete 

zakúpiť na OcÚ Soblahov koncom novembra 2016. Nájdete v ňom termíny všetkých podujatí, ktoré sa uskutočnia v roku 
2017 a dôležité informácie pre život v obci.

O ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach vás budeme informovať.

Turistický klub pri OŠK Soblahov
plánované turistické ciele. Plán aktuál-
nych akcií na najbližšie dva mesiace je 
možné pozrieť si na miestnej výveske.

Svoju letnú činnosť sme začali v júni 
pravidelnou každoročnou akciou – So-
blahovským výnosom, akciou, ktorá 
zviditeľňuje hlavne výnimočnosť a krásu 
Soblahovskej zjazdovky. Tento rok sme 
uskutočnili už 6. ročník akcie, náročnej 
na jej organizáciu. Úspešný priebeh 
a veľmi zaujímavé, až heroické výkony 
nosičov krosien so sudom do sobla-
hovskej zjazdovky sa stali odmenou 
nášmu klubu za všetku tú námahu, 
ktorú sme vynaložili na zorganizovanie 
tejto akcie. Krásne počasie, vynikajúce 
výkony súťažiacich, bohaté a zaují-
mavé odmeny pre všetkých, to všetko 
iba podčiarklo hlavnú myšlienku tohto 
podujatia – oslava tvrdej, náročnej 

a prepotrebnej práce vysokohorských 
nosičov. 

Letné prázdninové mesiace júl a au-
gust sú v našom klube už tradične ve-
nované zahraničným horám, výstupom 
jednotlivcov na vysnívané a napláno-
vané zahraničné štíty. V tomto roku 
niektorí naši zdatní turisti a horolezci 
vyliezli a vyniesli vlajku a znak obce 
Soblahov na vrcholy takých kopcov, 
ako sú Zugspitze, Mont Blanc, Triglav, 
Prisank, Olymp, Zehnerspitze.

Okrem zahraničných štítov navštívili 
naši soblahovskí turisti v letných mesia-
coch i naše jedinečné Vysoké Tatry, 
kde vystúpili na vrcholy štítov, ako sú 
Jahňací štít, Lomnický štít, Kozí štít, 
Čierny štít, a  Baranec v Západných 
Tatrách. August ukončili turisti na kaž-
doročnej spoločnej klubovej stanovač-

letoM  svetoM...
Tak sme sa dočkali 

– je tu leto… s jeho ne-
tušenými pokušeniami, 
so všetkými jeho vôňami 
– vzduchu, kvetov, stro-

mov, trávy, so slnkom nielen na oblo-
he, ale aj v našich dušiach a srdciach. 
Pre nás, turistov, leto znamená nielen 
krásne skoré teplé rána, dlhé romantic-
ké večery, spálené líca či nosy od sln-
ka,  dovolenkové raje, pre nás, turistov,  
prišiel čas na  realizáciu  vysnívaných 
turistických mét.   

Niektoré dobre zaužívané veci ne-
meníme – stále sa stretávame každý 
štvrtok v Hostinci u Ondreja nielen pri 
dobrom pive, ale tu plánujeme a hodno-
tíme všetky turistické výzvy a dosiahnuté 

Soblahovský výnos Zájazd do ždiaru

noc DIvADIel v soBlAHove
Do medzinárodného projektu Noc divadiel 2016 sa už po dru-

hýkrát zapojí aj naša obec. Minulý rok uviedlo Mestské divadlo 
Trenčín u nás detektívku Andulky v klietke a tiež komédiu Báb-
ka, ktoré sa stretli s výborným ohlasom. Tentokrát uvedie tento 
súbor u nás rodinné predstavenie. Príďte si počas hodového 
víkendu v sobotu 19. 11. o 15:00 do sály Pd Soblahov pozrieť 
kultovú ruskú rozprávku Mrázik upravenú pre divadlo. Naživo 
sa môžete stretnúť s Ivanom, Nastenkou, Mrázikom i Marfuškou. 
Chýbať nebude ani chalúpka na stračích nôžkach. Predpredaj je 
zabezpečený na obecnom úrade. Vstupné je 3 €, deti do troch 
rokov zdarma. Tešíme sa na malých aj veľkých divákov!
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ke, tentoraz v Buchloviciach. Táto sta-
novačka znamená pre soblahovských 
turistov nielen turistickú, ale i poznáva-
ciu a stmeľujúcu príležitosť. Tohto roku 
vyšla stanovačka vo všetkom včítane 
dobrého počasia na čistú jednotku.

A už je tu čas, na ktorý čakajú nie-
len soblahovskí turisti, ale aj iní naši 
turistickí sympatizanti z iných obcí – 
prichádza september a s ním spojený 
už tradičný 4-dňový autobusový turis-
tický zájazd, ktorý sa teší veľkej obľú-
benosti. Tohto roku poriadame zájazd 
do Ždiaru a do Zakopaného (Poľsko). 
Novinkou je, že došlo k výmene organi-
zátorov zájazdu, dlhoročný organizátor 
a garant jeho úspešnosti odovzdal or-
ganizátorské žezlo mladším členom tu-
ristického klubu, ktorým držíme  z celej 

sily palce pri jeho organizovaní.  
Je nám cťou vysloviť doterajším 

organizátorom, predovšetkým Vilko-
vi  Jantošovičovi, a tiež Jozefovi Ka-
čenovi poďakovanie... za tú úžasnú 
myšlienku, za pretavenie  myšlienky do 
reality, za dlhoročné obrovské organi-
zátorské nadšenie, za zodpovednosť 
za hladký priebeh každého zájazdu. 
Celé dlhé roky sme spoznávali vďaka 
týmto zájazdom výnimočné prírodné 
i umelecké krásy a klenoty nášho Slo-
venska i Moravy, veľa sme sa naučili, 
zažili sme veľa krásnych chvíľ, získali 
sme veľa dobrých priateľov, zažili sme 
kopu zábavy a dobrej nálady. Všetkým 
zájazom ste určili ich smer, dali ste im 
kus zo seba, vdýchli ste im dušu. Ešte 
raz  – veľké ĎAKUJEME!

No a čo plánujeme v našom turistic-
kom klube v blízkej budúcnosti? V ok-
tóbri pozývame všetkých záujemcov na 
turistický vlakový zájazd na Ľadonhoru 
do Kysuckej vrchoviny, ďalší víkend na 
výstup na Inovec, a tiež na každoročné 
klubové stretnutie v prírode pri záve-
rečnej opekačke. 

Všetky akcie, ktoré v turistickom 
klube organizujeme, chápeme nielen 
ako odušu šliapanie do vrchov či po 
dolinách, nie je to len o turistickej vy-
trvalosti či kondičke. Je to hlavne o vzá-
jomnom spoznávaní, rešpektovaní, po-
moci, nielen pri brázdení turistických 
a horských chodníkov a vrcholov, ale 
i v našich životoch.

Slávka

ŠpoRt
FUtBAlový tURnAj DolInKA cUp

V nedeľu 3. 7. 2016 sa stretli na štadióne OŠK všetci priaznivci futbalu, zábavy, hráči súčasní i bývalí. Mottom turnaja bolo „prišli 
sme sa baviť futbalom a spomínať“.

Tohtoročný 17. ročník amatérskeho futbalového  turnaja Dolinka cup sa niesol v znamení jeho histórie, ale aj histórie futbalu 
v Soblahove. Počas jeho priebehu sme si pripomínali detské roky tohto turnaja i roky dospievania.

HIstóRIA tURnAjA

Myšlienka usporiadať turnaj v Dolinke sa zrodila v roku  1999 
pri stavbe lešenia u M. Šedivého. Stretli sa tam  Paťo Šedivý 
z Kubrej, Miro Izrael ml. a Jozef Šedivý st. “Brnko“. V Dolinke 
si dovtedy každú nedeľu dopoludnia chodila partia chalanov 
zahrať futbalový zápas a následne si dať po zápase zaslúžené 
pivo. Ale čo tak turnaj? A už hľadali voľný termín. Dátum padol 
na 15. september – sviatok Panny Márie. Začiatky boli skromné, 
pár stolov, stoličiek, dáždnikov. Elektrina bola vedená spojením 
viacerých predlžovacích káblov – spolu 330 metrov, o to väčšie 
bolo nadšenie všetkých organizátorov i všetkých zúčastnených. 
Pitný režim (pivo + alkohol) sa vozil na „táčkoch“ a keď cez ihrisko 
prechádzal majster „provianťák“ J. Šedivý, zápas bol na ten 
čas prerušený. Prvým víťazom sa stali „Starí páni. Tieto a aj iné 
historické momenty sme si mohli pripomenúť  na tohoročnom už 
17. ročníku Dolinka CUP.

DolInKA cUp 2016

Na tohtoročný turnaj sa prihlásili 4 mužstvá: Kubrica, 
Starí páni, 1. FC Melenec a obhajca – družstvo Slimákov. 
Počasie prialo a bolo priam futbalové. Súperi zvádzali veľké 
ale veľmi korektné súboje bez faulov. Rozhodca Jožko Hal-
goš – Pilčík nemal takmer žiadnu prácu. 

Turnaj zaslúžene vyhral premiérovo 1. FC Melenec, ktorý 
mal vo svojom strede najlepšieho strelca turnaja J. Kačenu 
s 10-timi strelenými gólmi. Výkony boli vyrovnané, nebolo 
slabého mužstva a všetci si vyslúžili potlesk publika. 

Keďže celý turnaj sa niesol v znamení histórie, v zasa-
dačke OŠK sa celý deň premietali fotografie, videá z pred-
chádzajúcich ročníkov a prestávky zápasov patrili spo-
mienkam na jednotlivé ročníky.
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záveR tURnAjA 11 M KopY
Najlepším strelcom v  kopaní 11 m kopov bol Filip Michalec s 9 úspešnými strela-

mi. V detskej kategórii zvíťazil David Juriga s 3 presnými zásahmi.
Bola to úžasná nedeľa. Za týmto úspechom už tradične organizačne stojí partia 

chlapov pod vedením Patrika Šedivého a Juraja Ďuďáka. Ich nadšenie a zanietenosť 
pre dobrú vec ani po 17 ročníkoch nepokleslo, skôr naopak profesionalita a organi-
začné schopnosti sú z roka na rok lepšie.
Chlapi, ďakujeme.

Necháme sa prekvapiť, čo si pripravíte pre nás na budúci rok.
dm

stRetnUtIe po 40 RoKocH

Ďalším sprievodným programom bola spomienka na rok 
1976, kedy naši futbalisti dosiahli výnimočný úspech – víťaz-
stvo v Slovenskom pohári. Víťazstvo nad Tr. Stankovcami 
2:0 na štadióne Jednoty Trenčín pred 15 000 divákmi (bol to 
predzápas ligového súboja Jednota TN – Slovan BA) 
je z kategórie nezabudnuteľných. Práve na tomto turnaji 
sa stretla po 40 rokoch generácia chlapov, ktorá sa o tento 
úspech postarala.

Ďakovné listy odovzdané starostom obce boli poďakovaním 
nielen za reprezentáciu obce, ale aj za dlhoročný rozvoj fut-
balu v našej obci. Obrazy s historickými fotografiami tej doby 
odovzdávali naši súčasní ligoví futbaloví majstri Slovenska 
a víťazi Slovenského pohára – Soblahovčania Jakub Holúbek 
a Matúš Opatovský. Stretnutie bolo dojemné a malo nádych 
pompéznosti. Krásnu bodku za stretnutím dal Jožko Šedivý 

Cukrík, ktorý svojím harmonikárskym umením rozospieval 
všetkých pamätníkov.

veľKý úspecH IvAnY HoRnej
Európska šampiónka a vicemajsterka sveta v klasickom silovom trojboji Ivana Hor-

ná zo Soblahova žne ďalšie úspechy na lifterských pódiách. Z Majstrovstiev sveta 
v americkom Killeene (Texas) priniesla striebornú medailu, čo považuje za doterajší 
vrchol svojej krátkej, zato však úspešnej športovej kariéry. Ďalšou výzvou pre Ivanku 
budú novembrové akademické MS v Mexiku, kde by chcela vo vzpieraní vylepšiť 
trhové i nadhodové maximum.

Držíme palce!                                                                                                    J. H.


