
Milí spoluobčania,
opäť sa vám chcem prihovoriť a poinformovať vás, čo sa 

za posledné tri mesiace v obci udialo, na čom sme spolu 
so zastupiteľstvom pracovali, čo sa nám podarilo a čo zase 
nie. Dovoľte teda, aby som predstavil jednotlivé témy do 
niekoľkých skupín a budem sa k nim vyjadrovať jednotlivo tak, 
ako to vnímam ja z môjho pohľadu a informácií, ktoré sú mne 
známe.

ŠKOLA
Vzhľadom na havarijný stav kúrenia v škole a telocvični, zís-

kali sme dotáciu z ministerstva školstva, tentoraz v hodnote 
50 000 € na vyriešenie dlhodobého problému unikajúcej vody 
z vykurovacieho systému. Kompletná nutná rekonštrukcia 
ústredného kúrenia nás bude stáť cca 70 000 €, takže  spolu 
so školou sme museli nájsť v rozpočte ešte 20 000 € na dofi-
nancovanie rozdielu. 

Škola sa mohla stať zo dňa na deň nevyhovujúca a všetci, 
ktorí sú za jej chod zodpovední, mali by veľký problém. Voda, 
ktorá sa dennodenne strácala zo systému, bola už niekoľko 
rokov rizikom. Táto havária by asi potešila naše deti, keď by 
mali voľno od školy, no ostatní, vrátane rodičov, by nadšení 
neboli.

Projekt staviame tak, aby bol celý vykurovací systém 
osadený modernými kondenzačnými kotlami Buderus, a zá-
roveň aby boli vymenené aj všetky výhrevné telesá, a aj roz-
vody nadimenzované tak, aby v budúcnosti, v prípade potreby 
využitia horného poschodia, boli náklady na pripojenie mini-
málne. 

Rekonštrukcia bude ukončená v polovici augusta, a teda 
naše deti by sa mali po prázdninách vrátiť do školy s novým 
moderným kúrením.

Pôvodný stav UK. 3 NP – práce v škole začaté.
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PROJEKTY
Teraz v júni sme podali projekt na kompletnú rekonštruk-

ciu verejného osvetlenia. Dali sme spracovať štúdiu, ktorá je 
potrebná na podanie žiadosti. Z uvedenej štúdie vyplýva, že 
by sme vymenili všetky svietidlá v obci za LED svietidlá. Z pô-
vodných 215 svietidiel by podľa uvedenej štúdie malo byť až 
329 nových.

V najbližšom období by mala vyjsť nová výzva na odkanali-
zovanie obcí. Do nej by sme sa chceli zapojiť a podať žiadosť. 
Splniť podmienky a zároveň zabezpečiť spolufinancovanie 
projektu nebude jednoduché. I keď z eurofondov bude do-
tovaných až 95 % oprávnených nákladov, aj tých 5 % bude 
pre obec značná položka. Určite urobíme všetko preto, aby 
sme podali kvalitný projekt, boli úspešní v hodnotení a bola 
s obcou alebo TVK a. s. Trenčín, ktoré sú taktiež oprávneným 
žiadateľom, podpísaná zmluva o pridelení NFP.

DIANE V OBCI
Na prelome apríla a mája sme v spolupráci s firmou Petra 

Mareka zabezpečili nový kamerový a zabezpečovací systém 
na hasičskú zbrojnicu a Galériu na povale.

Od mája nepretržite zabezpečujeme kosenie obce. Tu by 
som chcel aj touto cestou poďakovať vám všetkým, ktorí ste 
sa pridali a pomohli s kosením trávy v okolí vašich domov. 
Dúfam, že to nebola len jednorazová udalosť, ale pridáte sa 
i viacerí, a teda aj vašou zásluhou bude obec krajšia.  

V druhom júnovom týždni sme zrealizovali opravu ciest 
a chodníkov, ktoré sú v našej správe. Hlavná cesta, Želez-
ničná ulica a cesta po bývalú horáreň je v správe Slovenskej 
správy ciest.

Poďakovanie patrí pani Mihálikovej za profesionálny a pekný 
prístup k deťom a tiež za odvedenú prácu pre naše deti. 

EKOLÓGIA
Už v minulom čísle sme písali o problematike vývozu žúmp. 

Je pravda, že počet vyvezených žúmp z jednotlivých domov 
za sledované obdobie rástol, ale taktiež treba povedať, že sú 
stále medzi nami aj takí, ktorí majú asi urobené trativody ale-
bo ich jednoducho vypúšťajú do potoka?

Teší ma, že počet takýchto domácností rapídne klesá a chcem 
vám všetkým poďakovať za to, že ste aj príkladom pre svoje 
deti a susedov. Chcel by som poďakovať aj za našich pracov-
níkov, ktorí vykášajú brehy potokov a keď si pri práci nevšim-
nú „tajné“ vyvedenia (vraj dažďových zvodov), ešte to cítia 
i dlho doma...

Do oblasti ekológie je rovnako nutné zahrnúť aj nedovolené 
spaľovanie odpadov. Chcel by som vás všetkých upozorniť, 
že každý, kto spaľuje odpad zo svojich záhrad, resp. spaľuje 
rôzne plasty či iné nevhodné materiály v kachliach, krboch či 
kotloch, porušuje zákon.

Pri zistení danej skutočnosti bude obec postupovať v zmys-
le platných zákonov a bude vám za uvedený skutok vyrubená 
pokuta.

Možno ste ani nevedeli, že v obci sú ešte stále ulice, kde 
nebol nikdy položený asfalt. My, ktorí máme pred domami 
asfaltové cesty (i keď v mnohých oblastiach sú v zlom stave), 
si možno ani nevieme predstaviť, ako sa žije týmto našim 
spoluobčanom. Po týchto uliciach sa dá ísť maximálne 10km/
hodinu, a pritom za autom ide ešte kúdol prachu a v daždivom 
období sa brodia v blate. Prvý takýto úsek cca 70 bm = 250 m2 

sme  urobili vo vlastnej réžii a samozrejme pomohli aj občania 
bývajúci na danej ulici. Ešte nás pár takýchto úsekov čaká.

Ulica pri „Beluských“ pred a po.
Podporujeme aj výučbu cudzích jazykov, nakoľko sme pre-

svedčení, že táto oblasť je veľmi dôležitá pre uplatnenie sa 
našich detí v ďalšom živote. Pre deti aj dospelých sme uvoľnili 
priestory nad obecným úradom na výučbu anglického jazyka. 

STAROSTLIVOSŤ O SPOLUBČANOV
V týchto dňoch sme začali v zmysle VZN 2/2015 poskytovať 

novozriadené činnosti sociálnych služieb.
V tomto mesiaci sa nám podarilo rozbehnúť donášanie 

obedov zo školskej jedálne pre našich spoluobčanov. Službu 
využíva od prvých dní niekoľko ľudí. Cena takto prineseného 
obeda je 2,73 €. 

Samoobslužný stojan na cintoríne.
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BEZPEČNOSŤ, ČISTOTA  A VZHĽAD OBCE
Ďakujem občanom, ktorí kladne zareagovali na výzvu, aby 

neparkovali autá na chodníkoch. Opäť musím ale povedať, že 
niektorí sú imúnni.

Isto ste si všimli, že jeden 
ťažko zrakovo postihnutý 
spoluobčan už radšej cho-
dí po ceste, dúfajúc, že ho 
vodiči zbadajú a nezrazia. 
Táto fotografia poukazuje 
na daný úsek chodníka, na 
ktorom došlo viackrát k na-
razeniu nevidiaceho chodca 

do auta. Všetci, čo parkujete na chodníkoch, zamyslite sa nad 
tým – keby ste boli vy na jeho mieste, ako by ste reagovali na 
takýchto spoluobčanov?

Rozhodol som sa ešte raz vás všetkých požiadať o nepar-
kovanie áut na chodníkoch. Každý by si mal podľa svojich po-
trieb urobiť vo vlastnom dvore parkovanie a nevyužívať na 
parkovanie chodníky, resp. cesty.

Skúste sa zamyslieť, či by ste si trúfli takto parkovať naprí-
klad v Trenčíne a čo by nasledovalo?

Taktiež sme pokračovali v rokovaní s kompetentnými zlož-
kami ohľadne obmedzenia dopravy medzi Soblahovom a Mní-
chovou Lehotou. 

Zatiaľ sa nám podarilo značkami mierne upraviť rýchlosť, 
ale to nie je určite to, čo by obyvatelia Železničnej ulice aj reál-
ne cítili. Táto ulica a jej obyvatelia práve vzhľadom na začatú 
výstavbu NB7 dostávajú „zabrať“. Určite budeme rokovať 
s investorom, ZSE, TSK o konečnom vzhľade danej ulice.

ZáVER
Stále platí, že sme ešte len na začiatku, máme čo zlepšo-

vať v obci, ale aj v našich činnostiach. Preto budem rád, keď 
ma upozorníte na čokoľvek, čo môže pomôcť zlepšiť, skrášliť 
našu obec – jednoducho skvalitňovať náš život.

Ešte by som vám všetkým chcel popriať príjemné prežitie 
dovolenkových letných dní, aby ste si oddýchli, nabrali nových 
síl a všetci sa šťastlivo vrátili domov.

Marian Hudec, starosta

Z rokovania Obecného zastupiteľstva 
obce Soblahov dňa 1. 4. 2015:
Schválilo VZN č. 2/2015 o poskyto-
vaní sociálnych služieb a o úhrade za 
poskytované sociálne služby.
A) Prerokovalo pripomienky k návrhu 

VZN č. 3/2015. 
B)  Schválilo VZN č. 3/2015 o nakla-

daní s komunálnymi odpadmi a drob-
nými stavebnými odpadmi na úze-
mí obce. 

A)  Prerokovalo Zmluvu o prevode 
vlastníctva k nehnuteľnostiam a in-
žinierskym stavbám (sieťam) kúpou 
v lokalite Palmovská – za horizon-
tom v rozsahu stavebných objektov: 
SO 02 predĺženie vodovodu, SO 04 
kanalizácia splašková medzi obcou 
Soblahov a spoločnosťou LESTOA, 
s. r. o., Bratislava. 

B) Odporučilo starostovi obce, aby 
podpísanie uvedenej zmluvy bolo 
riešené spolu s vkladom prevzaté-
ho majetku obce Soblahov, ako ne-
peňažného vkladu do základného 
imania akciovej spoločnosti Tren-
čianske vodárne a kanalizácie, a. s., 
so sídlom v Trenčíne.

Schválilo použitie pozemku, parc. č. 
902 v k. ú. Soblahov, vo vlastníctve 

obce Soblahov pre umiestnenie stavby 
premostenia prítoku Soblahovského 
potoka na pozemok parc. č. 1119/1 v k. ú. 
Soblahov vo vlastníctve Agnesy Miške-
chovej.
Určilo odpredaj pozemku – novo-
vzniknutá parcela C KN č. 902/2 – za-
stavaná plocha vo výmere 44 m2 v k. ú. 
Soblahov podľa GP č.36335924-040-
15, ktorá vznikla odčlenením od pôvod-
nej parcely č. 902 vo vlastníctve obce 
Soblahov vedenej na LV č. 1, ako prí-
pad 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 do-
plnení niektorých zákonov, pre Jozefa 
Šedivého a manželku Máriu Šedivú, 
z dôvodu, že odpredávaný pozemok je 
oplotený spolu s priľahlým pozemkom 
vo vlastníctve žiadateľov a túto časť 
pozemku dlhodobo užívajú žiadatelia. 
Zámer odpredať časť pozemku, parc. 
č. 902 vo výmere 44 m2 v katastrálnom 
území Soblahov, ako prípad osobitné-
ho zreteľa bol zverejnený na webovej 
stránke obce a na úradnej tabuli obce 
dňa 10. 3. 2015. 
Schválilo odpredaj pozemku – novo-

vzniknutá parcela C KN č. 902/2 – za-
stavaná plocha vo výmere 44 m2 v katas-
trálnom území Soblahov do vlastníctva 
Jozefovi Šedivému a manželke Márii,  
za cenu 20 €/m2. Celková dohodnutá 
kúpna cena je vo výške 880 €.
Schválilo max. kapacitu 48 detí na-
vštevujúcich MŠ Soblahov v šk. roku 
2015/2016.
Schválilo pridelenie 2-izbového obec-
ného nájomného bytu č. 3 vo výmere 
48,05 m2 na 2. poschodí v bytovom 
dome Soblahov 741 pre Ľubomíra 
Teplana a manželku Zuzanu, od 1. 4. 
2015.
Schválilo pridelenie 2-izbového obec-
ného nájomného bytu č. 1 vo výmere 
42,90 m2 na 2. poschodí v bytovom 
dome Soblahov 741 pre Janu Vojteko-
vú, od 1. 4. 2015.
A)  Vyhovelo protestu prokurátora Pd 

56/15/3309-5 zo dňa 4. 3. 2015 proti 
VZN obce Soblahov č. 2/2011 o po-
vodňových plánoch záchranných 
prác právnických osôb a fyzických 
osôb – podnikateľov na území obce 
Soblahov – článku IV. Sankcie – po-
kuty. 

B)  Zrušilo článok IV. Sankcie – pokuty 
predmetného VZN.
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Zobralo na vedomie Rozpočtové opa-
trenie č.1/2015 z 30. 3. 2015, Program: 
6 Školstvo, Podprogram: 6.2 Základná 
škola.
A)  Prerokovalo výšku mesačného 

platu starostu obce podľa § 4 ods. 4 
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest. 

B) Schválilo mesačný plat starostu obce 
Soblahov podľa § 3 ods. 1 zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších 
zmien a doplnkov a jeho zvýšenie 
o 30 %, t. j. v celkovej výške 2.209 € 
s účinnosťou od 1. 4. 2015.

Z rokovania Obecného zastupiteľstva 
obce Soblahov 10. 6. 2015: 
A) Zobralo na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu obce Soblahov za rok 2014. 

B) Schválilo Záverečný účet obce 
Soblahov za rok 2014 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad.

Schválilo tvorbu rezervného fondu vo 
výške 71.523,29 € a zároveň čerpanie 
RF vo výške 71.523,29 € na úhradu ka-
pitálových výdavkov, obstaranie dlho-
dobého majetku.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov za I. štvrťrok 2015.
Schválilo Rozpočtové opatrenie č. 
2/2015.
A)  Prerokovalo návrh plánu kontrol-

nej činnosti hlavného kontrolóra na 
II. polrok 2015.

B) Schválilo plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na II. polrok 
2015.

Schválilo Program rozvoja obce So-
blahov na roky 2015 – 2023. 
Neschválilo zriadenie vecného breme-
na na pozemku parc. č. 4041/2 v k. ú. 
Soblahov na základe žiadosti Jozefa 
Michalíka. 
Schválilo v súlade s § 11 zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plat-
nom znení s prihliadnutím na § 6 ods. 
12 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a samosprá-
ve a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v platnom znení výšku finančné-
ho príspevku na záujmové vzdelávanie 
detí s trvalým pobytom na území obce 
Soblahov, v centrách voľného času 
zriadených na území iných obcí alebo 
miest vo výške 60 € na dieťa na rok 
2015, najviac 20 € na 1 akciu podľa vy-
dokladovaných skutočných nákladov 
a priloženého zoznamu detí. 
A)  Schválilo poskytnutie finančného 

príspevku na aktivity v Centre voľ-
ného času pri Základnej škole sv. 
Andreja-Svorada a Benedikta, Ul. 

1. mája v Trenčíne v zmysle uza-
vretej zmluvy.

B)  Odporučilo starostovi obce roko-
vať s Rímskokatolíckou cirkvou, 
Biskupstvo Nitra o nových podmien-
kach zmluvy o poskytnutí dotácie 
na Centrum voľného času.

Schválilo finančný príspevok vo výške 
100 € na športovo-súťažné podujatie 
Deň rodiny podľa predloženej žiadosti 
pre Rímskokatolícky farský úrad Sobla-
hov na základe predložených dokladov. 
Schválilo poskytnutie finančného prí-
spevku na aktivity v letnom tábore v Dol-
nej Súči podľa predloženej žiadosti vo 
výške max. 20 € na dieťa na rok 2015 
podľa vydokladovaných skutočných ná-
kladov a priloženého zoznamu detí pre 
Rímskokatolícky farský úrad Soblahov.
Schválilo poskytnutie finančného prí-
spevku na náklady spojené s modlením 
detí v Rádiu Lumen podľa predloženej 
žiadosti vo výške max. 20 € na dieťa 
na rok 2015 podľa vydokladovaných 
skutočných nákladov a priloženého 
zoznamu detí pre Rímskokatolícky far-
ský úrad Soblahov.
Schválilo poskytnutie finančného prí-
spevku na záujmové vzdelávanie detí 
podľa predloženej žiadosti vo výške 
max. 20 € na dieťa na rok 2015 podľa 
vydokladovaných skutočných nákladov 
a priloženého zoznamu detí pre Cir-
kevnú materskú školu sv. Mikuláša 
v Soblahove.
Schválilo poskytnutie finančného prí-
spevku na náklady spojené s organizo-
vaním letného tábora detí hasičského 
krúžku podľa predloženej žiadosti vo 
výške max. 20 € na dieťa na rok 2015 
podľa vydokladovaných skutočných 
nákladov a priloženého zoznamu detí 
pre Dobrovoľný hasičský zbor Sobla-
hov.
Schválilo poskytnutie finančného prí-
spevku na plavecký kurz detí mater-
skej školy podľa predloženej žiadosti 
vo výške max. 20 € na dieťa na rok 
2015 podľa vydokladovaných skutoč-
ných nákladov a priloženého zoznamu 
detí pre ZŠ s MŠ Soblahov.
Schválilo poskytnutie finančného prí-
spevku pre žiakov základnej školy ab-
solvujúcich lyžiarsky výchovno-vzdelá-
vací kurz v šk. roku 2014/2015 podľa 
predloženej žiadosti vo výške max. 20 € 
na dieťa na rok 2015 podľa vydokla-
dovaných skutočných nákladov a pri-
loženého zoznamu detí pre ZŠ s MŠ 
Soblahov. 
Schválilo poskytnutie finančného prí-
spevku pre žiakov základnej školy na 
plavecký kurz, konaný v mesiacoch sep-
tember, október 2015 podľa predloženej 
žiadosti vo výške max. 20 € na dieťa na 
rok 2015 podľa vydokladovaných sku-

točných nákladov a priloženého zozna-
mu detí pre ZŠ s MŠ Soblahov. 
Schválilo poskytnutie finančného prí-
spevku pre hráčov OŠK – žiakov a mlad-
ších žiakov na neplánované turnaje 
podľa predloženej žiadosti vo výške 
max. 20 € na dieťa na rok 2015 podľa 
vydokladovaných skutočných nákladov 
a priloženého zoznamu detí pre Obec-
ný športový klub Soblahov. 
Schválilo termín na predkladanie žia-
dostí o finančné prostriedky na záujmo-
vé vzdelávanie detí vo veku 5 – 15 
rokov na rok 2015 jednotlivými organi-
záciami do 30. 9. 2015.
Schválilo 
A) predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci opatre-
nia 2.2 OP Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast na realizáciu 
projektu „Modernizácia verejného 
osvetlenia v obci Soblahov“, ktorý 
je realizovaný obcou Soblahov, 

B)  zabezpečenie realizácie projektu 
v súlade s podmienkami poskytnu-
tia pomoci,

C)  zabezpečenie finančných prostried-
kov na spolufinancovanie realizo-
vaného projektu vo výške rozdielu 
celkových výdavkov projektu a po-
skytovaného NFP v súlade s pod-
mienkami poskytnutia pomoci.

Schválilo vklad majetku obce Sobla-
hov, ako nepeňažný vklad do Základ-
ného imania akciovej spoločnosti Tren-
čianske vodárne a kanalizácie, a. s., so 
sídlom v Trenčíne v nasledovnej špeci-
fikácii majetku:
1. Nehnuteľnosti, ktoré sa nezapisu-

jú v katastri nehnuteľností: 
Líniové stavby: „Dostavba IBV Pal-
movská – Soblahov“
SO 02 Predĺženie verejného vodovodu
•  Vodovodné potrubie HDPE DN 

110 v dĺžke 345,60 m
•  Podzemný hydrant DN 80 – 3 ks
SO 04 Splašková kanalizácia
•  Kanalizačné potrubie PVC-U DN 

300 v dĺžke 247,77 m
•  Kanalizačné šachty DN 1000 – 8 ks
•  Prečerpávacia šachta DN 2500
• Výtlačné potrubie PP DN 90 v dĺž-

ke 296,30 m
• Gravitačná kanalizácia PP K2 DN 

300 v dĺžke 6,20 m
Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí – strojové zariadenia
• Technologické zariadenie prečer-

pávacej stanice splaškových vôd.
Ocenené znaleckým posudkom č. 
18/2015, ktorý vypracovala spoločnosť 
Top House, spol. s r. o., Trenčín, zna-
lecká organizácia so sídlom Zlatovská 
cesta Trenčín.
Úplné znenia uznesení nájdete na 
www.soblahov.sk                           Z.H.



5číslo 2 - jún 2015

MENíME SEN NA REALITU...
Tým snom je predstava krajšieho 

Soblahova, väčšieho záujmu občanov 
Soblahova o dianie v obci, o jej  vzhľad. 

Sme len na začiatku cesty. Mám ra-
dosť z toho, že sme si urobili našu obec 
krajšou, že sa zapojilo veľký počet So-
blahovčanov, ktorí sa stali príkladom 
pre tých, ktorí ešte nenabrali viac od-
vahy sa zapojiť.

Spoločne sme upravili záhony na za-
čiatku obce, pri železnom moste, pred 
pamätníkom SNP, Depozitom, na hor-
nom konci obce, na cintoríne pred do-
mom smútku i Kaplnke sv. Vendelína.

Náš zámer bol vytvoriť záhony s mini-
málnou údržbou, farebne pestré počas 
celého roka, za prijateľné ceny. Veľkej  
pomoci – materiálnej i odbornej sa nám 
dostalo prostredníctvom firmy p. Laš-
ša – Green projekt. Dreviny sme zvolili 
nižšieho vzrastu z dôvodu bezpečnosti 
cestnej premávky, odolné voči soli pri 

STAVANIE MájA
Posledný aprílový deň je každoročne dňom, kedy sa v kaž-

dej obci, v každom meste stavia máj. Tak to bolo aj u nás. 
Ženy z Dolinečky spoločne s deťmi z Melenčárika ozdobili 
máj, ktorý potom pracovníci obce postavili. Vypočuli sme si 
piesne v podaní FSk Dolinečka, deti z Melenčárika predviedli 
svoje tanečné umenie a až do skorých ranných hodín sme sa 
spoločne zabávali pri tónoch a speve Jožka Opatovského 
a Vlada Martíneka.

VďAČIŤ TI CHCEM, MAMA!
Takto znie začiatok textu zo spoločnej piesne, ktorú ako po-

ďakovanie všetkým mamám zaspievali všetky deti – z oboch 
škôlok a deti pôsobiace v Melenčáriku v sprievode troch spe-
váčok – Sarah Sýkorovej, Alenky Šedivej a Barborky Šedi-
vej. Mnohé vlhké oči v preplnenej sále PD svedčili o tom, že 
deti vydali zo seba 
maximum a snažili 
sa, aby svoje mamič-
ky či babičky potešili. 
Vďaka patrí všetkým 
pani učiteľkám, ktoré 
naučili deti text piesne 
a Natálke za hudobný 
sprievod. 

Práve vďaka tomu, že sa všetci spojili, vytvorila sa neopa-
kovateľná atmosféra, ktorá dala peknú bodku za jednotlivými 
vystúpeniami detí z MŠ Soblahov, detí z CMŠ sv. Mikuláša, 
detí z FS Melenčárik či ostatných žiakov základnej školy. Ne-
deľa 10. mája tak patrila všetkým mamám a starým mamám, 
ktorým máme stále za čo ďakovať, nielen počas Dňa matiek. 

Takže milé mamičky a babičky, ešte raz vám prajeme všet-
ko najlepšie, hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania, trpez-
livosti s nami – občas neposlušnými deťmi či vnúčatami a veľa 
radosti zo života a dôvodov na úsmev! 

Martina Hudecová

ODPADy – ČO S NIMI?
V týchto dňoch platíme za odpad. Poplatky sa každým 

rokom zvyšujú, tak ako sa zvyšuje aj množstvo vyproduko-
vaných odpadov. Za triedený zber obec neplatí. Hlavne trie-
dením znižujeme poplatok za komunálny odpad. 
Čo urobiť pre to, aby sme  platili menej?
-  Snažme sa čo najviac odpad separovať a znižovať tak 

množstvo komunálneho odpadu. 
-  Recyklujme – odnášajme do zberní a špeciálnych kontajne-

rov všetko, čo sa dá, najmä papier, sklo, kovy, textil.
-  Kompostujme predovšetkým domácim kompostovaním. 

zimnej prevádzke, odolné voči suchému počasiu. Nosnú výplň záhonov tvorí biely ka-
meň, všade je uložená textilná fólia proti prerastaniu trávy a buriny. Som presvedčený, 
že je to optimálne riešenie vzhľadom na údržbu, celkové náklady i estetickú stránku. 
Za dva-tri roky bude kamenná drvina iba jemným doplnkom bohatých záhonov. Na ich 
realizácii sa podieľalo veľké množstvo brigádnikov z JDS, z radov poslancov, ich rodin-
ných príslušníkov, zamestnancov obecného úradu, detí základnej školy s učiteľmi, ale 
aj občanov z ulíc, kde sa výsadba záhonov realizovala. Verím, že postupne nás bude 
pribúdať a naše smelé plány a sny budeme aj spolu realizovať. 

Ďakujem všetkým, ktorým záleží na vzhľade našej obce, hlavne tým, ktorí priložili 
ruku k dielu. Poďme premeniť sen na realitu.

D. Mrázik

OZNAM k VyUžíVANIU ZBERNéHO DVORA: 
Zberný dvor na ulici Soblahovská 65, smer Trenčín (oproti 

LEONI Trenčín)
Prevádzkové hodiny zberného dvora:  
pondelok – sobota: 8.00 hod. – 17.30 hod.
telefonický kontakt: 0902 999 458, dispečing 032/640 13 40
Obmedzenie:  
-  Drobný stavebný odpad môžete doviezť maximálne 

v objeme 1 m³ ročne. Pri odovzdaní uvedeného odpadu je 
potrebné odovzdať v zbernom dvore súhlas vydaný obcou 
Soblahov a predložiť OP. 

 Ing. Martina Mráziková
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Cesta RozpRávkovým lesom alebo Deň Detí v Dolinke
V sobotu 30. mája 2015 sa Dolinka premenila aj vďaka pra-

covníkom z PD Soblahov, zamestnancom OcÚ a mnohým 
ochotným ľuďom na rozprávkový svet. 

Dolinka už dlho nezažila toľko návštevníkov zo Soblahova, 
ale i blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Deň detí prišlo s nami 
prežiť mnoho detí z Trenčína, ale prišli i z Ilavy, Topoľčian, 
Žiliny, Nového Mesta, Bratislavy či dokonca až z ďalekej Ukra-
jiny. Celkom absolvovalo Rozprávkovú cestu okolo 300 detí. 
Od 13. hodiny mohli deti spolu s rodičmi prejsť cestu Rozpráv-
kovým lesom, stretnúť postavičky z rozprávok, ktoré pozna-
jú a možno aj z takých, ktoré zatiaľ nepoznajú. Každé dieťa 
sa muselo pri vstupe zaregistrovať a potom hor sa na úlohy, 
ktoré mali pre ne pripravené rozprávkové postavičky. Najskôr 
museli zdolať prekážky vo svete Indiánov, kde ich čakala Po-
cahontas s kmeňovou sestrou Rybanou. Tí odvážnejší mohli 
vyliezť po lezeckej stene a rozhliadnuť sa naokolo. Ďalej ich 
čakali obľúbení hrdinovia z ruskej rozprávky – Máša a med-
veď. Medveď Miško síce nemal zimný spánok, no horúce po-
časie ho, kvôli jeho teplému kožúšku, veľmi netešilo. Ale čo by 
pre deti nespravil? V lesíku už deti lákala vôňa medovníčkov 
a perníková chalúpka. V tej našej však nebývala zlá ježibaba, 
ktorá chcela Janka a Marienku hodiť do pece a zjesť, ale jej 
sestra, dobrá ježibabka spolu s lesnou vílou. Ďalšia lesná víla 
na deti čakala v kreatívnom kútiku, kde deti mohli nakresliť to, 
čo v ten deň videli a zažili. A veru, nájdu sa medzi nimi možno 
aj budúci maliari či maliarky. Neskutočné rady detí čakali na 
to, aby im Vanda a Simonka namaľovali obľúbený obrázok na 
tvár. Vyskúšali si aj, aké ťažké to mala Popoluška, keď chcela 
ísť na bál a macocha jej dala triediť šošovicu, hrach, fazuľu či 
kukuricu. Aj tu boli holúbky, ktoré by im radi pomohli, no deti 
boli veľmi šikovné a zvládli to samé. V Dolinke deti navštívili 
aj Červenú čiapočku, ktorej pomohli preniesť kamene, ktoré 
potrebovala, aby vlkovi naplnila brucho či vodníčku Moniku, 
ktorej pomohli pochytať všetky rybky z rybníkov a dokonca 
sa tam objavila aj zlatá rybka. Či naozaj splnila tri želania, 
môžeme len hádať.  Veľkým dobrodružstvom bolo hlavne 
pre chlapcov skúsiť si úlohu hasiča alebo Požiarnika Sama. 
Sadnúť si do hasičského auta aj s prilbou na hlave, či strie-
kať hasičskou striekačkou je snom nielen chlapcov, ale i diev-
čat. Nakoniec sa deti dostali po siedmich rozprávkach až do 
Balónového kráľovstva, kde ich tiež čakali úlohy a balónik za 
odmenu. Za každú splnenú úlohu ich rozprávkové postavičky 
odmenili úsmevom a sladkou odmenou. A za absolvovanie 
celej cesty a nazbieranie všetkých pečiatok deti dostali roz-
právkové puzzle. 

To však nebolo všetko! Deti mohli vidieť ovečky, kozičky, 
tancovali sme na detské pesničky, hrali sme sa, skákali vo 
vreci, kopali jedenástku a veľa súťažili. Nakoniec sme pre-
svedčili aj rodičov, aby sa zapojili, a tak sa stalo, že v súťaži 
preťahovanie lanom dokonca vyhrali deti nad rodičmi. A mu-
sím povedať, bolo to dlho nerozhodné, ale nakoniec deti za-
slúžene zvíťazili. Veď v jednote je sila!  

Bol to naozaj vydarený deň, za ktorý ďakujem najmä všet-
kým mladým (Barborke Š., Sarah, Dominike, Alenke, Barbor-
ke H., Monike, Paulínke C., Terezke, Paulínke J., Saške, Van-
de a Simonke, Šimonovi, Samovi a Paťovi), ktorí chceli urobiť 
ostatným radosť a ochotne pomáhali so všetkými prípravami 
(a tých príprav bolo naozaj veľa). Poďakovanie tiež patrí spo-
ločnosti Venus puzzle, Cukrárni Bátky, Farskému úradu a že-
nám, ktoré napiekli medovníky, hasičom, turistom, rodinám, 
ktoré poskytli zvieratká a všetkým, ktorí akokoľvek pomáhali 
s prípravou, priebehom a upratovaním po tejto akcii. Odme-
nou pre nás všetkých bol úsmev na tvárach detí. 

Martina Hudecová
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„SPOLOČNE BEZ HRANíC“

Galéria na povale – Program cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013
Slovenská republika – Česká republika • Soblahov – Buchlovice

POĽOVNíCkA VýSTAVA
Výstava trofejí Poľovníckeho združenia Ostrý vrch bola otvorená vernisážou dňa 24. 4. 2015 vo výstavných priestoroch 

v Galérii na povale. Vernisáže sa zúčastnili členovia PZ Ostrý vrch Soblahov, pozvaní hostia a občania Soblahova.

VýSTAVA fOTOGRAfIí 
Z 1. SVETOVEj VOjNy

V období od 6. júna 2015 do 11. júla 2015 je pre vás 
v Galérii na povale pripravená Výstava fotografií z 1. sveto-
vej vojny. 

Na fotografiách sú zachytené dôležité listiny, významné 
osobnosti a udalosti z 1. svetovej vojny, ktoré sa odohrali 
v okolí našej družobnej obce z Českej republiky v Buchlovi-
ciach.

J. Reháková

Z ČINNOSTI TVORIVEj DIELNE

Všetkým prítomným sa prihovoril predseda PZ Ján Drha 
a Ing. Juraj Maláň, zástupca starostu obce. V príhovore 
poukázali na dôležitosť práce PZ a poďakovali členom za vy-
naložené úsilie pri práci v lese – starostlivosť o revír, kŕmenie 
zveri v zimnom období ap.

Členovia PZ vystavili svoje ulovené trofeje, fotografie z čin-
nosti, poľovnícke knihy, časopisy, ktorými priblížili návštev-
níkom svoju náročnú a dôležitú prácu v lese. Návštevníci 
výstavy mali možnosť vidieť aj filmy zamerané na prírodu a les-
níctvo, ktoré sa premietali počas trvania výstavy.

Poďakovanie za realizáciu výstavy patrí členom PZ zvlášť 
Ing. Róbertovi Minárikovi, Filipovi a Marekovi Ševčíkovcom, 
Martinovi Vojtekovi.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

NAšI NAj...
•  Matematická súťaž PyTAGORIáDA, okresné kolo
2. miesto: Hana Kišová – kategória P3
3. miesto: Anna Siváková – kategória P4
úspešný riešiteľ, 5. miesto: Martin Jozek – kategória P6
•  Medzinárodná matematická súťaž kLOkAN
úspešný riešiteľ: Matúš Sedláček – titul KLOKANKO 2
úspešný riešiteľ: Matej Pagáč – titul KLOKANKO 2
úspešný riešiteľ: Hana Kišová – titul KLOKANKO 3
úspešný riešiteľ: Martin Országh – titul KLOKANKO 4, titul 
ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN
úspešný riešiteľ: Adrián Dorot – titul KADET 9
•  BIOLOGICká OLyMPIáDA – okresné kolo
3. miesto: Sarah Sýkorová – kategória C, projektová časť
•  Celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT geniality show
diplom expert Svetobežník: Martin Jozek
diplom expert Spoločnosť kedysi a dnes: Matúš Kohút 
diplom expert Spoločnosť kedysi a dnes: Samuel Fabo
diplom expert Svetobežník: Samuel Fabo
diplom TOP expert: Samuel Fabo
diplom expert Svetobežník: Lucia Jantošovičová
diplom expert Svetobežník: Patrik Šedivý
diplom expert Svetobežník: Adrián Dorot
diplom expert Spoločnosť kedysi a dnes: Adrián Dorot
diplom TOP expert: Adrián Dorot
•  On-line súťaž Informatický bobor
úspešný riešiteľ: Hana Kišová – kategória Bobrík
úspešný riešiteľ: Zuzana Červeňanová – kategória Bobrík
úspešný riešiteľ: Anna Siváková – kategória Bobrík
úspešný riešiteľ: Renáta Hiklová – kategória Benjamín
úspešný riešiteľ: Adam Urban – kategória Benjamín
úspešný riešiteľ: Matúš Kohút – kategória Benjamín
úspešný riešiteľ: Kristína Lacková – kategória Kadet
úspešný riešiteľ: Simona Gomulecová – kategória Kadet
•  Vedomostná súťaž o Európskej únii – EUROškOLák 

2014 (súťaž organizuje Europe Direct Trenčín)
3. miesto: súťažné družstvo – Katarína Čupalková, Martin 
Jozek, Mikuláš Krátky
•  ČíTAME S OSMIjANkOM – celoslovenská čitateľská súťaž
strieborné pásmo (druhá osmička): kolektív žiakov 3. a 4. triedy
•  VšETkOVEDkO – celoslovenská vedomostná súťaž
titul Všetkovedko: Hana Kišová
titul Všetkovedko: Timea Holubková
•  Výtvarná súťaž „Máme radi šťastné konce“ – Trenčian-

sky samosprávny kraj
ocenená práca: Jakub Cigáň „Dlhý, Široký, Bystrozraký“
ocenená práca: Vanesa Balajová „Radúz a Ľudmila“
ocenená práca: Alex Červenka „Kráľ času“
•  Aranžovanie kvetov – Slovenský zväz záhradkárov
1. miesto: Paulína Cverenkárová, Renáta Hiklová
•  Beh Hornej Súče
1. miesto: Renáta Hiklová
2. miesto: Mário Červenka
2. miesto: Ondrej Pruška
3. miesto: Adam Urban
•  Beh Soblahova
3. miesto: Simona Červeňanová – kategória Zajac
2. miesto: Mário Červenka – kategória Zajac
1. miesto: Renáta Hiklová – kategória Gazela
1. miesto: Ondrej Pruška – kategória Gepard
•   Malý futbal jEDNOTA CUP – okresné kolo
3. miesto: žiačky ZŠ R. Hiklová, P. Jandová, L. Jantošovičová, 
D. Jančovičová, L. Opatovská, S. Gomulecová, S. Ďuďáková

•  fLORBAL – okresné kolo
3. miesto: žiačky ZŠ R. Hiklová, P. Jandová,  L. Jantošovičová, 
D. Jančovičová, L. Opatovská, S. Gomulecová, S. Ďuďáková, 
A. Vojteková

Naše ďalšie úspechy sa dozviete na Slávnostnej školskej aka-
démii vzhľadom na to, že niektoré súťaže aktuálne prebiehajú. 

Skončili sme rok, v ktorom sme opäť dosiahli pekné výsled-
ky. Je dôležité, keď si človek uvedomí, že ak sa v ňom skrýva 
i to najmenšie zrniečko talentu, musí ho rozvíjať, aby robil ra-
dosť nielen sebe, ale i ostatným. Žiaci dosiahli výsledky, ktoré 
by bez tvrdej driny a odhodlania nebolo možné dosiahnuť, za 
čo im patrí obdiv a vďaka. 

Ďakujeme i rodičom, ktorí vychovávajú mladých, zodpoved-
ných, nadaných ľudí, a pre ktorých je veľkým zadosťučinením 
úspech svojho dieťaťa. Vychovať dobrého a čestného človeka 
je naozaj ťažké. Iba dobrý rodič vie, koľko námahy to stojí. 

A, samozrejme, ďakujeme i našim pedagógom, ktorí našich 
najlepších pripravovali, venovali im svoj čas, podporu a dôveru. 

Všetci sme tak trochu spisovateľmi. Píšeme si každú sekundu, 
minútu, deň svoje zážitky a skúsenosti do knihy života. Je nešťas-
tím a smolou, keď neobjavíme bohatstvo ukryté v našom vnútri. 

Ako hovorí Reuben Siverling: 
„Desaťhaliernik má rovnakú hodnotu ako dvadsať zlatých, 

ktoré ležia na dne mora a zožiera ich hrdza. Rozdiel v hodnote 
týchto mincí sa prejaví až vtedy, keď ich vylovíme a použijeme 
na to, na čo sú určené. Naša hodnota sa stane skutočnou, 
keď sa naučíme vchádzať do svojho vnútra a využívať ohrom-
ný potenciál, ktorý tam leží.“ 

Vedenie školy

PRíkLAD DETí HODNý NASLEDOVANIA
Deti, ktoré sú dnes už dospelé: Zuzana Opatovská, Matúš 

Opatovský, Marek Ako, Tomáš Sady a Dominik Šedivý 
v roku 2006 nelenili a vyčistili soblahovský Žlábek. 

Miestny názov Žlábek dnešnej mladej generácii už nič ne-
hovorí. V minulosti sa tu ženy stretávali pri praní bielizne po 
celý rok i počas zimných mesiacov, pretože táto voda nezamŕ-
zala ani v najtuhších mrazoch. Zdravú a číru vodu využívali na 
pitie, varenie a napájanie dobytka. 

Veríme, že i medzi dnešnou mládežou sa nájdu dobrovoľníci, 
ktorí sa rozhodnú udržiavať toto miesto vyčistené, aby i to malé 
množstvo vytekajúcej vody vytvorilo oku lahodiace jazierko, 
ako to bolo v minulosti. Za vaše snaženie ďakujeme.

OcÚ Soblahov
Rok 2006

Takto to vyzerá dnes.
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BEH SOBLAHOVA
Dňa 5. júna 2015 sa konal už 43. ročník 

Behu Soblahova. Športovú akciu, ktorej 
sa zúčastnilo sedem škôl z Trenčianskeho 
okresu – ZŠ Hodžova, ZŠ Bezruča, ZŠ 
Kubranská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Horná Súča, 
ŠZŠI TN, ZŠ Soblahov – odštartoval už 
dlhoročný štartér 
Mgr. Pavol Halgoš. 
Žiaci súťažili v rôz-
nych kategóriách – 
ZAJAC, GAZELA, 
GEPARD. 

Výsledky našich 
športovcov nájde-
te v: Naši naj...

V umiestnení škôl 
dosiahli celkovo 
pekné prvé miesto. 
Našim športovcom 
srdečne blahože-
láme.

NáRODNé PROjEkTy, do ktorých sme sa zapojili:
• „Elektronizácia vzdelávacieho 

systému regionálneho školstva“
-  národný projekt prinesie vybu-

dovanie a vytvorenie funkčného 
elektronického vzdelávacieho sys-
tému, jeho súčasťou je aj zriadenie 
a vybavenie digitálnych tried a pri-
spôsobenie digitálneho obsahu 

• „Nové trendy vzdelávania uči-
teľov ANj na Zš“

- národný projekt je zameraný na 
zvýšenie kvality vyučovania ang-
lického jazyka s možnosťou získa-
nia didaktických prostriedkov na 
výučbu  jazyka pre I. aj II. stupeň

• „Zvyšovanie kvality na Zš s vy-
užitím elektronického testovania“

- cieľom národného projektu je vy-
tvorenie podmienok na postupné 
zapojenie všetkých základných 
škôl do elektronického testovania 

- prínos pre školu: moderný spôsob 
testovania a odborné vyškolenie 
personálu školy, podpora auto- 
evalvácie školy, zvýšenie prestíže 
školy, bezplatný prístup k rozsiah-
lej elektronickej databáze testov 
a úloh

- výstupy:  
1. E-test: overovanie testovacích 

zošitov pre Národný ústav certi-
fikovaných meraní vzdelávania

2.  PISA 2015: medzinárodné tes-
tovanie 15-ročných

•  „Moderné vzdelávanie – digitál-
ne vzdelávanie pre všeobecno-
vzdelávacie predmety“

-  národný projekt je zameraný na 
podporu profesijnej orientácie žia-
kov ZŠ na odborné vzdelávanie 
a prípravu prostredníctvom rozvoja 
polytechnickej výchovy, zameranej 
na rozvoj pracovných zručností 

• „komplexný poradenský sys-
tém prevencie a ovplyvňovania 
sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí“

- prioritným zameraním národného 
projektu je zvýšenie zamestnateľ-
nosti a efektívna príprava žiakov 
základných škôl so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potreba-
mi pre trh práce, prevencia pred 
nezamestnanosťou podporou ka-
riérového poradenstva v zmysle 
programového vyhlásenia vlády

•  „Aktivizujúce metódy vo výchove“
-  národný projekt je zameraný na 

zmenu foriem a metód výchovy 
s prihliadnutím na vnímanie a mys-
lenie súčasných detí a mládeže, 
bude pritom využívať nové infor-
mačné a komunikačné technológie

materská  škola
NAšIM BUDÚCIM PRVákOM
Na tri rôčky škôlka milá, rada si nás pritúlila. 
Navštívime naposledy školský dvor a všetky triedy.
V škôlke sme sa naučili veľa krásnych básní,
spoznali sme slovenčinu, ten náš jazyk krásny.
Tu sme sa tiež naučili poprosiť a pozdraviť,
pri rozprávke tíško sedieť, spievať, kresliť, súťažiť.
Krásny bol náš život v škôlke, pestrý ako dúha.
Lebo pani učiteľka bola naša mama druhá.
Lúčime sa, hračky známe, už odtiaľto odchádzame.
Lebo veľká škola čaká na každého predškoláka.

Veru tak, končí sa školský rok a to je čas, 
keď sa treba rozlúčiť s deťmi, ktoré odchádzajú 

do školy. S každým dieťaťom odchádza zo škôlky aj veľký kus všetkých pani 
učiteliek. Každé dieťa je zapísané v našich srdciach a necháva v ňom stopu. 
Preto sme my – pani učiteľky bohaté v srdci, bohaté v spomienkach, bohaté 
láskou. Strávili sme s deťmi v materskej škole veľa času. Odovzdali sme im 
všetko, čo sme vedeli. A robili sme to s láskou a radosťou. A teraz nastal čas, 
aby sme im rozviazali krídla a pustili ich do školského sveta, zverili ich novým 
pani učiteľkám, otvorili im dvere nových zážitkov a skúseností. 

Milí naši budúci prváci: bude nám za vami smutno. Už navždy budete na-
šimi škôlkarmi, aj keď vyrastiete, aj keď možno na nás časom zabudnete. 
Prajeme vám veľa radosti a šťastia v živote a veľa, veľa úspechov v škole!

Vaše pani učiteľky – Janka, Evka, Mirka, Martinka

Rozlúčka detí s materskou školou na obecnom úrade 24. 6. 2015.
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AkO SA MáME V škôLkE
ČO Sme Už Zažili?

Ako každý rok, aj tento nám neza-
budnuteľný zážitok pripravili dobrovoľ-
ní hasiči v Soblahove, a najmä pán 
Kohút, ktorý sa nám venoval celé dopo-
ludnie. Deti mali možnosť vyskúšať si 
hasičské oblečenie, prilby, posedieť si 
v hasičskom aute, vypočuť si hasičskú 
sirénu zblízka. V neposlednom rade sa 
zážitkovou formou naučili veľa o práci 
hasičov a o tom, ako predchádzať požia-
rom. Tešíme sa, že aj v našej materskej 
škole máme potenciálnych hasičských 
záchranárov, členov hasičského krúž-
ku. Ďakujeme hasičom, ktorí sa venu-
jú deťom v tejto oblasti a odovzdávajú 
svoje skúsenosti mladšej generácii. 

Máj sme odštartovali vystúpením 
pre mamičky najskôr v materskej škole 
a potom v kultúrnom dome. Za námahu 
a usilovnosť pri cvičení programu boli 
najväčšou odmenou pre deti usmiate 
a dojaté tváre mamičiek a všetkých zú-
častnených na vystúpeniach.

Keď sme s deťmi preberali tému o do-
mácich zvieratách a ich mláďatách, 
rodili sa práve na družstve nové a nové 

teliatka. To sme skrátka museli využiť! 
Veď máme družstvo rovno „pod no-
som“. A tak sme sa tam vybrali, aj keď 

po daždi, zamazaní po kolená... Stálo 
to za to! Čo by za to dali deti v meste 
a iných materských školách, aby videli 
jednodňové teliatka...

O ďalšie zaujímavé dopoludnie pre 
deti sa postaral pán Ševčík a poľov-
nícky zväz v Soblahove. Pútavou be-
sedou počas poľovníckej výstavy 
v Galérii na povale priblížil pán Ševčík 
deťom prácu poľovníka a zážitkovým 
učením obohatil deťom vedomosti o prí-
rode v Soblahove a na Slovensku.

Keď deťom rozpráva príbeh poľovník 

s „flintou“ v ruke a s verným psíkom pri 
nohe, pani učiteľky nemajú šancu! Bol 
to krásny užitočný zážitok. Ďakujeme 
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tento rok sme po prvý raz s deťmi 
absolvovali aj plavecký výcvik v spo-
lupráci s profesionálnymi lektormi plá-
vania. Deti sa naučili nebáť sa vody, 
potopiť sa, namočiť si uši, nos... Srandy 
bolo kopec, prežili sme to všetci v zdraví 
a s úsmevom na perách. Určite ideme 
do toho aj budúci školský rok!

Deň detí v materskej škole sme de-
ťom osladili nielen malými sladkými 
darčekmi, ale aj športovým dopolud-
ním, súťažami, v ktorých vyhrali všetky 
deti. A v spolupráci s cirkevnou mater-
skou školou sme deti potešili bábkovým 
divadlom a rozprávkou o Polepetkovi.

Aby sme deťom spestrili koniec škol-
ského roka a odmenili ich za celoročnú 
námahu, absolvovali sme s väčšími 
deťmi turistickú vychádzku na kyselku. 
V krásnom prostredí, obkolesené príro-
dou, sa deti dosýta vyšantili na prelie-
začkách. 

Vďaka obetavým a ochotným rodi-
čom sa naše deti mohli zúčastniť špor-
tovej olympiády v Hossa sport centre 
v Trenčíne. Za výborne zvládnuté špor-
tové disciplíny boli odmenené medaila-
mi a diplomami. Ďakujeme za nádher-
né dopoludnie.

ČO NáS Čaká?
Tešíme sa na výlet do Trenčína. Navští-

vime pekáreň, kde nám ukážu, ako sa 
pečie chlebík a iné pekárenské výrob-
ky. 

Pripravujeme sa na rozlúčkový pro-
gram detí, ktoré odchádzajú do školy.

A čaká nás leto – prázdninové obdobie. 
Ďakujeme všetkým rodičom za dôve-

ru, pomoc, spoluprácu. A všetkým, ktorí 
materskej škole fandia, podporujú ju 
a pomáhajú. Vážime si to.

Všetkým prajeme krásne leto plné 
radosti, šťastia, veľa slniečkových dní 
a najviac času stráveného s vašimi deť-
mi.

Pozdravuje vás kolektív 
materskej školy v Soblahove

Zo života cirkevnej materskej školy
LETO Už kLOPE NA DVERE, 

A My, DETI Z CIRkEVNEj MATERSkEj škOLy SVäTéHO MIkULášA, SA Už TEšíME NA PRáZDNINy
Ako jeden veľký skok nám ubehol už štvrtý školský rok. Iba 

prednedávnom sme medzi sebou privítali nových kamarátov a 
o pár dní sa budeme lúčiť s našimi predškolákmi, ktorí sa plní 
očakávania tešia do školy. Želáme vám, naši kamaráti, veľa 
sily, aby sa vám prvé čiarky podarili. A písmenká aby boli ako 
kvietky, aby ste ich rozpoznali všetky, všetky. 

Prajeme vám veľa Božieho požehnania, darov Ducha a zdra-
via vo vašej novej škole.

Počas celého školského roka sme sa naučili veľa nové-
ho. V najkrajšej a najmúdrejšej učebni v prírode sme strávili 
mnoho hodín pozorovaním krás, zaujímavostí, tajomstiev 
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a počúvaním jej zvukov v každom ročnom období. Zberali 
sme odpadky a čistili chodníčky, poznávali zákutia a lokality 
nášho chotára, navštívili sme chránené územie Dolinového 
potoka a učili sa úcte ku všetkému stvorenstvu. Pekné chvíle 
sme pravidelne trávili na Dolňanskej kyselke a touto cestou 
sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa starajú o toto miesto, 
ktoré si naše deti veľmi obľúbili.

Pre rodičov detí sme pripravovali spoločné stretnutia, ktoré 
boli sprevádzané i vystúpením detí. Pozvali sme ich v októbri 
– Mesiaci úcty k starším, na Mikuláša, vo vianočnom období, 
na fašiangový karneval i na Deň matiek. Deti rady spieva-
jú i tancujú a vedieme ich k zachovávaniu ľudových a kultúr-
nych tradícií. Nacvičili sme krásne typické soblahovské ľudo-
vé pásma, v ktorých sa zachováva pieseň i nárečie našich 
prastarých rodičov. Tieto pásma boli i obohatením osláv Dňa 
matiek v obci, ale i v Trenčíne v Dome sociálnych služieb na 
Lavičkovej ulici.

Zapojili sme sa do výtvarných súťaží, nakoľko deti majú 
talent a nadanie, a tak sa snažíme podporovať ich v týchto 
danostiach.

Navštívili sme kováčsku dielňu, stolársku dielňu, poľnohos-
podárske družstvo, hospodársky dvor a rozvíjame obzor detí 
i v tejto oblasti, aby mali možnosť vidieť a presvedčiť sa, ako 
a čo sa vyrába.

Zorganizovali sme pre deti divadelné i hudobno-výchovné 
vystúpenia, pri ktorých sa deti zabavili i poučili.

 Už druhý školský rok sa v našej cirkevnej materskej škole 
pripravovali na svoje povolanie učiteľky materskej školy štu-
dentky Pedagogickej a sociálnej akadémie svätého Andreja-
-Svorada a Benedikta z Trenčína a všetky úspešnými matu-

ritnými skúškami ukončili strednú školu. Aj im prajeme veľa 
úspechov v ich ďalšom štúdiu či v práci s deťmi.

Pre deti sa koná každý týždeň i svätá omša, za čo ďaku-
jeme nášmu pánu farárovi, ale i našim rodičom, ktorí sa zú-
častňujú sv. omší a svojím príkladom tak podporujú deti v ich 
duchovnom raste.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám po-
čas školského roka pomáhali.

V prvom rade nášmu Milujúcemu Otcovi, pánu farárovi, 
vám, milí naši rodičia za ústretovosť, povzbudenie, rady, tr-
pezlivosť, hmotnú pomoc a hlavne za vaše deti, ktoré sú pre 
nás radosťou a naplnením v našej práci. Ale i všetkým tým, 
ktorí nás podporujú svojimi modlitbami i  hmotnou pomocou.

Ďakujeme tete Aničke, ujovi Jurajovi, ujovi Mirkovi, pánovi 
Podolákovi. Ďakujeme našim kamarátom hasičom, ktorí nás 
previedli svojím hasičským kráľovstvom, obecnému úradu, 
ktorý nám umožnil navštíviť rôzne výstavy v Galérii na po-
vale a tým, ktorí tieto výstavy pripravili. Tiež ďakujeme ujovi 
Dominikovi, ktorý nám poodhalil tajomstvá poľovníctva, ujovi 
Slavovi a jeho rozprávaniu o včelách a ich živote.

Počas školského roka sme s vašimi deťmi prežili veľa krás-
nych chvíľ, ktorými sme sa navzájom obohacovali a spoločne 
sa radovali z ich úspechov. Čaká nás ešte druhá škôlkarská 
púť na pútnické miesto Skalka nad Váhom, spojená s výle-
tom do Trenčianskej Závady na Uhliská. V budúcom školskom 
roku nás čakajú ďalšie nové a zaujímavé aktivity, na ktoré sa 
už teraz tešíme.

Prajeme vám krásne spoločné chvíle oddychu s deťmi cez 
prázdniny, veľa zdravia a radosti z vašich detí. 
Kolektív Cirkevnej materskej školy sv. Mikuláša v Soblahove

Zo života Farnosti
Farnosť je a má byť živou bunkou, 

ktorá funguje, rastie vo viere a láske. 
Každodenná sv. omša sláviaca sa v na-
šej farnosti, vysluhovanie sviatosti 
zmierenia, pri ktorej sa ľudia zbavujú 
svojich vín a stávajú sa lepšími, hlása-
nie Božieho slova do sŕdc ľudí, ktoré 
pretvára ich životy, modlitby, ktoré neu-
stále plynú do neba k Bohu, skutky lás-
ky, ktoré robia život krajším a ľahším, 
to sú denné prejavy našej viery, vďaka 
ktorým žije farnosť. A mnohé ďalšie ak-
tivity nám napomáhajú rásť vo viere. Aj 
tentokrát ich bolo dosť.

Pôstne obdobie bolo požehnaným 
časom farnosti – intenzívnejšie preží-
vanie viery skrze pobožnosti krížovej 
cesty, do ktorej sa zapojili deti, matky, 
otcovia, mládež, ruženčiari, miništran-
ti. Očistili sme si duše vo veľkonočnej 
svätej spovedi, deti intenzívnejšie cho-
dili na svätú omšu, modlili sa, čítali Bo-
žie slovo. Vyvrcholením bolo slávenie 

Veľkonočného Trojdnia, kedy sme pre-
žívali s Ježišom podstatné chvíle našej 
spásy. 

8. mája sa v našej farnosti konalo 
Stretnutie miništrantov Dekanátu Tren-
čín. Okolo 40 miništrantov sa zúčastnilo 
na sv. omši a potom súťažili medzi se-
bou vo futbale, stolnom tenise, kalčete. 
Najlepšími boli, samozrejme, domáci 
miništranti . Naše ženy prichystali pre 
nich výborné občerstvenie, za čo im 
patrí vďaka. 

9. mája sa prvoprijímajúce deti spolu 
so svojimi rodičmi vybrali do Bratislavy, 
aby si pozreli ZOO, navštívili pútnické 
miesto Marianka a modlili sa ruženec 
do Rádia Lumen.

17. máj bol významným dňom našej 
farnosti, pretože 18 detí prvýkrát prija-
lo Pána Ježiša v Eucharistii. Pekne sa 
skoro rok pripravovali na túto vzácnu 
chvíľu na náboženstve i v kostole. Na 

druhý deň, v pondelok, vo farskom kos-
tole sme poďakovali Pánovi za tento 
dar a po svätej omši bola super ope-
kačka na fare. 

Sviatok Božieho Tela, 4. júna, sme 
oslávili svätou omšou a slávnostnou 
procesiou, pri ktorej eucharistický Ježiš 
prechádzal ulicami našej farnosti a po-
žehnával našu farnosť. 

Všetko toto, verím, pomohlo duchov-
nému životu našej farnosti a prinesie 
ovocie viery a lásky, ktoré tak veľmi 
potrebujeme, aby život v našom spo-
ločenstve bol stále krajší. Veď kde je 
Boh, tam je láska.

Zároveň chcem poďakovať všetkým, 
ktorí pomáhajú pri organizovaní týchto 
akcií a podávajú pomocnú ruku, keď 
treba, a tak rozvíjajú našu farnosť. 
Nech to dobrý Pán všetkým odmení!

Peter Valaský, 
správca farnosti Soblahov
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Folklórna skupina Dolinečka
Blíži sa júl 2015, kedy naša folklórna skupina oslávi 34 rokov 

od svojho vzniku. V roku 1981 sa začala skupina žien z obce 
stretávať, aby si spoločne zaspievali starodávne ľudové piesne, 
ktoré sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. Vtedy ani jednej 
z nich nenapadlo, že je to začiatok neuveriteľne dlhej folklórnej 
tradície v našej obci, ktorá tu dovtedy nikdy nebola. Názov Doli-
nečka vyplynul z polohy našej obce, ležiacej v prstenci okolitých 
hôr a za to dlhé obdobie sa to meno dostalo do povedomia nielen 
našich obyvateľov, ale milovníkov folklóru v širokom okolí, ba aj 
v zahraničí. Folklórna skupina je po celé obdobie neoddeliteľnou 
súčasťou všetkých kultúrnych a spoločenských udalostí nielen 
v našej obci, ale aj v blízkom okolí. Nedajú sa spočítať všetky 
akcie, na ktorých ženy z Dolinečky účinkovali. Boli to hodiny a ho-
diny nielen vystúpení, ale i nácvikov, pretože keď chcete niečo 
ukázať, musíte to mať perfektne pripravené, aby obecenstvo 
ocenilo vaše vystúpenie. Počas tých rokov sa menilo i oblečenie 
žien vo folklórnej skupine. I keď od začiatku to boli naše sobla-
hovské kroje, no ženy začínali v tom, čo našli doma, či v dedine 
po starých alebo svojich mamách. Postupom času sa kroje zjed-

nocovali a dnes sú ženičky v nich ako jedna, čo je radosť nielen 
pre divákov, ale i objektívy fotoaparátov. Lebo folklór, to je nielen 
spev, tanec, ale i nádherný kroj, ktorý prezradí o účinkujúcich, 
ktorý región na Slovensku reprezentujú.          

Za tie dlhé roky si folklórna skupina zmapovala zvyky a oby-
čaje z nášho regiónu a pretavila ich do zvykoslovných pásiem: 
Zimný večer na dedine, Ďurove piesne, Svadobné zvyky, Má-
čanie konopí, Hrabanie sena, Dožinky, Krštenie, Pranie na po-
teku. Tieto pásma pútavo opisujú život našich predkov v obci. 
V minulosti si ľudia spievali pri práci, oslavách, svadbách, 
krstinách. Veľmi často sa stretávali a spev bol vyjadrením ich 
radosti alebo smútku, ich života alebo smrti. 

Na záver chcem poďakovať všetkým ženám FSk, bez ich spoloč-
ného úsilia a záujmu o folklór by sme nemohli existovať také dlhé 
obdobie. Poďakovanie patrí i obecnému zastupiteľstvu za morálnu, 
ako aj finančnú pomoc. Preto sa i my snažíme spestriť obecné po-
dujatia svojím vystúpením. Želám všetkým našim občanom poho-
du, šťastné návraty z dovoleniek a veľa letných kultúrnych zážitkov.

E. Fabová, vedúca FSk

Postupom času si ženy kroje zjednotili.Kroje v začiatkoch folklórnej skupiny neboli jednotné.

Jednota dôchodcov
Členovia Jednoty dôchodcov v našej 

obci sa snažia zapájať nielen do kultúr-
nych a spoločenských akcií, ale chcú 
a pomáhajú i pracovne pri skrášľovaní 
našej obce nielen výsadbou kvetov, ale 
aj ich udržovaním v životaschopnom 
stave.

Niektoré členky našej jednoty sú zá-
roveň i členkami folklórnej skupiny Do-
linečka, a tak reprezentujú našu organi-
záciu na kultúrnych akciách mimo našu 
obec. 

Tak to bolo i v apríli 2015, keď potešili 
svojím vystúpením seniorov v penzióne 
dôchodcov na Juhu v Trenčíne pri sta-
vaní mája. 

V máji si členky jednoty pripomenuli 
Deň matiek, pretože sú nielen matkami, 
ale i babičkami. Štyri členky našej orga-
nizácie sa 20. mája 2015 zúčastnili kraj-
skej speváckej súťaže seniorov v Ilave. 
Po návrate sa mohli pochváliť peknou 
vecnou cenou za reprezentáciu našich 
dôchodcov. 

Organizujeme i turistické výlety, no 

počet členov našej organizácie na 
nich nebýva príliš veľký. Dúfame, 
že záujem o historické pamiatky 
mesta Banská Štiavnica bude oveľa 
väčší. Toto známe banské mesto 
chceme navštíviť koncom júna.    

Na záver prajeme nielen členom 
našej organizácie, ale všetkým ob-
čanom príjemne strávené letné me-
siace, načerpanie nových síl a teší-
me sa na jesenné stretnutia.

Výbor JDS Soblahov
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ROZHĽADňA NAD jALOVČINOU
Rozhľadne – ponúkajú nám pohľady z výšok, pohľady, ktoré 

z výšky vnímame úplne inak. Rozhľadne sú významné turis-
tické ciele, miesta stretnutí, poznávania.

V susednej Českej republike v posledných rokoch vyrastali 
ako „huby po daždi“ a prispievajú k rozvoju cestovného ruchu.

Už niekoľko rokov uvažujem, či by sme aj tu v Soblahove 
nemohli mať rozhľadňu. Vždy som si myslel, že by mala byť 
na Ostrom vrchu. No po tom, ako som začal zisťovať, čo všet-
ko by postavenie takejto stavby vyžadovalo a ako je to veľmi 
finančne náročné, som túto myšlienku prehodnotil.

Na jeseň minulého roku som oslovil Ing. arch. Jána Kvas-
nicu, ktorý už pre obec Soblahov v minulosti projektoval 
niektoré stavby, vytvoril projekt rekonštrukcie základnej ško-
ly, navrhol prvky dedinskej architektúry, rekonštrukciu domu 
smútku a osadenie historických krížov a pod. Zvolené miesto 
pre umiestnenie rozhľadne, ktoré som mu ukázal sa mu zapá-
čilo a veľmi ochotne a nezištne nám pripravil projektový návrh 
rozhľadne.

Po zistení vlastníckych vzťahov majiteľov pozemku a získa-
ní ich súhlasu, ako aj súhlasu nájomcu pozemku PD Soblahov 
sme založili občianske združenie s názvom Spolok priateľov 
Soblahova. Naším cieľom je postaviť podľa projektu rozhľadňu 
s posedením, ktorá bude slúžiť nielen nám Soblahovčanom, 

ale aj turistom, cyklistom a návštevníkom. Rozhľadňa by mala 
byť postavená nad cintorínom v blízkosti trasy bývalej lesnej 
železnice, kde stojí informačný panel.

No kým sa tak stane, je najdôležitejšou úlohou získať fi-
nancie na stavbu a vybaviť neskutočne veľa povolení, vrátane 
stavebného povolenia. Proces je to naozaj náročný.

Na spoluprácu sme oslovili už niektorých z vás. Zatiaľ sme 
sa skoro u každého stretli s pochopením a podporou. Niektorí 
projekt podporili finančne, niektorí ponúkli svoju pomoc s ma-
teriálom na stavbu, geodetickými prácami a tiež so zabezpe-
čením statiky objektu.

Chýba toho ešte veľa. Hlavne to najpodstatnejšie – financie. 
Preto ak máte ktokoľvek možnosť, a budete chcieť prispieť 
finančne alebo materiálom, 
vaša pomoc bude vítaná.

Rozhľadňa bude „naša 
– soblahovská, postavená 
nami Soblahovčanmi“. Ak 
sa nám to spoločne podarí, 
bude to pekné miesto, na 
ktoré budeme určite hrdí.

Za Spolok priateľov Soblahova Miroslav Mrázik

Turistický klub pri OŠK Soblahov
TURISTICká jAR

A je tu ten stály 
kolobeh prírody, is-
tota našej existen-
cie. Jar plná zrodu 
všetkého nového 
a mladého je fuč 
a horúce leto ne-
dočkavo klope na 

dvere, na okná, na strechy domov, na 
koruny stromov, na všetky rozkvitnuté 
kvetiny okolo nás, na celú prírodu. Ne-
odbytný a neúnavný čas nás všetkých 
ženie dopredu k novým cieľom, k no-
vým výzvam. A pre nás turistov je tých 
letných výziev dosť a dosť. Ale najskôr 
chceme zbilancovať našu turistickú jar. 

Štvrtkové schôdze v Hostinci u On-
dreja sa stali už naším pravidelným kaž-
dotýždenným stretnutím a plánovaním 
toho, čo a ako podnikneme, v závislos-
ti od počasia, od nášho času a našich 
turistických plánov. Tu tiež vzájomne 
hodnotíme priebeh už vykonaných turis-
tických akcií, učíme sa z ich priebehu, 
navrhujeme zlepšenia či pravidlá. Tu 
je vítaný každý turista alebo priaznivec 

turistiky, tu má každý možnosť povedať 
svoj názor, svoj plán, svoju víziu o ďal-
šom chode turistického klubu. 

V marci 2015 sme hneď naštartovali 
pochodom na Strážov, ktorý bol organi-
zovaný ako autobusový zájazd. Výstup 
na Strážov preveril sily a možnosti via-
cerých turistov, i tých skúsených, preto-
že počasie dalo zabrať všetkým, nemaz-
nalo sa s turistami, ale práve preto bol 
vrchol kopca pre tých, ktorí ho dosiahli, 
mimoriadne krásnou odmenou. O týž-
deň nato sa niektorí naši členovia turisti 
zúčastnili Leteckej 50-ky a o ďalší týž-
deň už ich turistické topánky zanechali 
stopy pri výstupoch na Inoveckom ma-
ratóne. 

Začiatok apríla a veľkonočné sviatky 
sa stali časom na ďalší úspešný auto-

busový zájazd, a to tradične do Malej 
Fatry – Terchová. 

Nezvyklá nádielka snehu dala aj 
tentoraz účastníkom do tela. Naším 
nasledujúcim klubovým podujatím bol 
pochod z Trenčína na Krásin, neďaleký 
kopec, ktorý sme navštívili spoločne pr-
výkrát, aby sme sa presvedčili, že reči 
o jeho zaujímavosti neklamali. 

Mesiac apríl bol celý popretkávaný 
dlhými kilometrovými pochodmi, kto-
rých sa zúčastnili aj viacerí naši turis-
ti, a to Vojenská 50-ka, Novomestská 
50-ka, a Dubnická 30-ka. A keďže tieto 
pochody dali našim turistickým nohám 
zabrať, tak sme ich následne vystrie-
dali čistením prírody, ktoré sme spo-
ločne uskutočnili ako turistickú akciu 

Spoločenská kronika
Počet obyvateľov k 30. 6. 2015: .......
................................................ 2 190

UZaVreli maNželStVO: 

Mária Vojteková a Marek Šedivý

Lucia Fabová a Rastislav Zaťko 

Lucia Fabová a Lukáš Reščák
NarOdili Sa: 
Laura Blažejová
Matúš Nápoký 
Tomáš Margorín

OPUStili NáS: 

Štefan Drienka     vo veku 91 rokov

Ing. Jozef Jando  vo veku 78 rokov

Jozef Ďuďák       vo veku 60  rokov

Mária Jurigová     vo veku 95 rokov
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v spolupráci s OcÚ dňa 26. 4. 2015. 
Tejto akcie sa zúčastnili aj nečlenovia 
turistického klubu, čo sme s radosťou 
privítali, a veríme, že nabudúce sa ich 
počet znásobí. 

Prvý májový deň zastihol našich turis-
tov na Lopeníku a o týždeň nato nie-
ktorých z nás májové slniečko privítalo 
v Malej Fatre na Kľaku, a niektorí z nás 
dali prednosť našej klubovej spomienko-
vej turistickej akcii na Ostrý vrch, veno-

existuje nejaké turistické srdce, ktoré by 
takýmto príjemným a zároveň atraktív-
nym turistickým výzvam dokázalo odolať? 

Všetky tieto naše spoločné akcie sú 
nielen priamo o turistike, o šliapaní ki-
lometrov, o zlezení skál či kopcov. Pod-
stata našich akcií tkvie omnoho hlbšie, 
spočíva v utužovaní nášho zdravia, v po-
znávaní prírody, jej krásy, ale i v rešpek-
tovaní jej sily a moci, ale hlavne spočíva 
vo vzájomnom poznávaní našich cha-
rakterov, vo vzájomnej pomoci nielen 
na turistických akciách, ale i v bežnom 
živote, v utužovaní našich vzájomných 
priateľstiev, vo vzájomnom pochopení 
a opore nielen na horách, ale i mimo 
nich. A to je tá obrovská životná hodno-
ta, ktorú nám prináša práca v turistickom 
klube i samotná turistika, a táto hodno-
ta, táto životná sila, je nevyčísliteľná a je 
na  nezaplatenie.

SlávkaPohľad na Ostrý vrch. Z ktorej strany?

Dobrovoľný hasičský Zbor soblahov
Dňa 13. júna 2015 sa v Trenčianských Stankovciach konala 

Okresná súťaž „Plameň“.
Zúčastnilo sa na nej 11 kolektívov. Soblahov mal zastúpenie 

v kategórii chlapci v zostave Amélia Beniaková, Zuzka Červe-
ňanová, Eliška Ďuďáková, Mário Červenka, Adam Jantošovič, 
Juraj Sivák, Denis Schery, Matúš Kohút, Patrik Šedivý a Samuel 
Fabo. Súťažilo sa v disciplínach požiarny útok CTIF + štafeta, 
kde obsadili 3. miesto a požiarny útok s vodou, kde naše deti 
obsadili 1. miesto.

Dňa 16. mája 2015 sa v Opatovej nad Váhom konal 4. roč-
ník súťaže “O pohár červených bleskov“. Zúčastnilo sa na nej 
13 kolektívov. 

Soblahov reprezentovali v kategórii starší chlapci Amélia 
Beniaková, Zuzka Červeňanová, Eliška Ďuďáková, Mário 
Červenka, Adam Jantošovič, Juraj Sivák, Denis Schery, Matúš 
Kohút, Patrik Šedivý a Samuel Fabo. Súťažilo sa v disci-
plínach požiarny útok s vodou, štafeta a zdravotná príprava. 
Umiestnili sa na peknom 4. mieste. 

Dňa 8. mája 2015 sa v Neporadzi konala “Okresná súťaž 
dobrovoľných hasičských zborov“. 

Náš zbor reprezentovali 2 kolektívy. V kategórii muži nad 
35 rokov v disciplíne požiarny útok s vodou sme obsadili 

6. miesto. V kategórii muži, ktorí súťažili v disciplínach štafeta 
+ požiarny útok s vodou, sme získali 3. miesto. 

Rok 2015 je postupový, „Krajská súťaž dobrovoľných hasič-
ských zborov“ sa konala 20. júna 2015 v Košeci. Náš okres 
reprezentovalo družstvo mužov z Opatovej nad Váhom, ktorí 
v Neporadzi vyhrali.

M. Červenka

vanej našim členom a priateľom, ktorí 
už nie sú medzi nami. 

A keďže jarné mesiace sú mesiacmi 
dlhých a náročných turistických pocho-
dov, aj my, soblahovskí turisti predsa 
nebudeme zaostávať, preto sme sa 
úspešne zhostili zorganizovania Sobla-
hovskej 35-ky a Soblahovskej 15-ky, 
a tieto dve akcie sme si či už ako organi-
zátori, alebo priami účastníci užili v plnej 
paráde. 

A sú tu letné mesiace, horúce, s dlhý-
mi teplými nocami, s páliacim slnkom 
na lícach, sľubujúce nielen romantiku, 
ale hlavne turistické  zážitky. V júni sa 
tešíme na autobusový zájazd do Tatier 
spojený s hlavným cieľom – výstupom 
na Rysy. Čaká nás zorganizovanie na-
šej srdcovky – Soblahovského Výnosu. 
Plánujeme spoločnú letnú stanovačku 
v okolí Rajeckých Teplíc. No povedzte, 

PRIPRAVUjEME PRE VáS...
18. 7. 2015 • DEň fUTBALU • OZ Prefe-
renčný klub za pomoci svojich partnerov 
organizuje v areáli OŠK Soblahov detský 
futbalový turnaj pre hráčov nar. okolo r. 
2004. Popri turnaji budú v areáli prebie-
hať i rôzne súťaže a disciplíny pre deti 
a neskôr súťaž v kopaní penált. Poduja-
tie vyvrcholí benefičným zápasom medzi 
bývalymi aj aktívnymi hokejistami a fut-
balistami. Všetky služby v areáli budú na 
báze dobrovoľného príspevku – jedlo, ná-
poje, vstup, súťaž v kopaní 11 atď. Celý 
výťažok z akcie ide CSS, kde sa starajú 
o postihnuté deti, zriaďovateľom je TSK.

15. 8. 2015 • IV. ročník  súťaže vo 
varení guláša „SOBLAHOVSký 
kOTLík“ – športový areál OŠK
Do súťaže sa môžu prihlásiť rodiny, 
priatelia, kolektívy z ulice, organizácie 
a všetci, ktorí sa radi zabavia a majú 
odvahu ukázať svoje majstrovstvo vo 
varení do 12. 8. 2015 na Obecnom 
úrade Soblahov, č. t. 032/652 87 05, 
soblahov@soblahov.
Po vyhodnotení súťaže bude v areá-
li OŠK o 19.00 h tanečná zábava. Do 
tanca bude hrať hudobná skupina 
Rytmus z Novej Bošáce.

16. 8. 2015  • LETO S HUDBOU – areál 
OŠK. Kultúrno-spoločenské podujatie je 

pre vás pripravené v nedeľu o 16.00 
hod. Toto popoludnie bude miestom 
stretnutia spoluobčanov, priateľov 
i známych pri vystúpení folklórneho 
súboru VRšATEC z Dubnice nad 
Váhom, ktorý sa radí medzi najlepšie 
amatérske FS na Slovensku.

29. 8. 2015 • Uctenie si pamiatky 
padlých v 2. svetovej 
vojne

15. 9. 2015 • Priateľské stretnutie 
dolín pri sv. omši na 
Lúčkach

?. ?. 2015 •  Pripravujeme aj mno-
hé ďalšie, budeme 
vás informovať...
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V piatok 17. apríla 2015 prijal starosta obce Marian Hudec na 
obecnom úrade zlatú medailistku z majstrovstiev Európy v kla-
sickom silovom trojboji Ivanu Hornú. Vo svojom príhovore jej 
zablahoželal k dosiahnutiu pekného športového úspechu. Svo-
jimi športovými výsledkami reprezentuje nielen Slovensko, ale 
zviditeľňuje i našu obec. Pri tejto príjemnej udalosti sa mladá 
športovkyňa zapísala do pamätnej knihy obce Soblahov. 

V družnej a priateľskej atmosfére sme sa porozprávali nie-
len s ňou, ale i s jej otcom, Ing. Ladislavom Horným, ktorý sa 
nemalou mierou podpísal pod jej doterajšie úspechy. Ako nám 
spoločne porozprávali, tieto silové športy majú už akosi v ro-
dine, vzpieraniu sa venoval nielen otec, ale v tejto disciplíne 
dosahovala veľmi pekné výsledky i staršia sestra Lenka, ktorá 
doniesla množstvo medailí nielen z majstrovstiev Slovenska, 
ale i zo zahraničných vzpieračských zápolení. Natešený otec 
bol veľmi hrdý a spokojný s výsledkami oboch svojich dcér 
a jeho radosť znásobovala i rodinná udalosť, keď sa stal 
čerstvým starým otcom. 

I keď Ivana súťaží za oddiel Fitness Gabrhel Trenčín, jej 
osobným trénerom je práve otec, ktorý má bohaté skúsenosti 
s týmto nie veľmi propagovaným a verejnosti známym špor-
tom. Radí jej nielen pri tréningoch, sprevádza ju po súťažiach, 
ale je i jej hlavným sponzorom, pretože v tomto športe je 
to s financovaním športovcov naozaj biedne. Všetky nákla-
dy spojené s ME si museli hradiť z „vlastného vrecka“, a ani 
zlatá medaila im nekompenzovala náklady spojené s týmto 
európskym podujatím. Postupne sme sa v rozhovore dostali i  k sa-
motným majstrovstvám Európy. Konali sa v dňoch 21. až 28. 
marca 2015 v Parkhoteli v Plzni v Českej republike. Boli to 
majstrovstvá v klasickom silovom trojboji, čo je označenie pre 
powerlifting, bez super dresov, čiže raw. V zápolení žien do 63 
kg dosiahla Ivana v konkurencii 11 súperiek titul kontinentál-
nej šampiónky, keď v kombinovanom súčte nadvíhala 422,5 

kg (drep 152,5 kg, benčpres – tlak na lavičke 80 kg, mŕtvy 
ťah 190 kg). Cenné kovy dosiahla i v čiastočných disciplínach 
trojboja: zlato za mŕtvy ťah a striebro v drepe. Bol to obrovský 
úspech a prekvapenie i pre vedenie slovenskej reprezentá-
cie silových športov. Ako nám Ivana prezradila, tomuto športu 
sa venuje len niečo cez dva roky a veľmi ju to chytilo a ne-
smierne ju to baví. Po majstrovstvách Európy sa v sobotu 4. 
apríla 2015 konali Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji 
v Častej v podporných dresoch. Ani tu sa naša športovkyňa 
nestratila. V zápolení žien dosiahla absolútne prvenstvo so 
značným výkonnostným odstupom. Nadvíhala dovedna 475 

Žijú medzi nami
Sme veľmi radi, že v našich novinách môžeme predstavovať ľudí z našej obce, ktorí sa nejakým významným spôsobom pričinili 

o jej zviditeľnenie, zaujímajú sa o jej históriu, dosiahli výnimočné úspechy v kultúrnej, športovej, spoločenskej oblasti.

kg (180 kg/95 kg/200 kg), čo vzhľadom na jej telesnú váhu 
63,3 kg znamenalo zisk 508,3 Wilksovho bodu. Za pozornosť 
stojí i fakt, že Ivana súťažné dresy mala na sebe iba počas je-
diného týždňa pred slovenským šampionátom. Podpora, ktorú 
jej tak podporné dresy poskytli, bola viac-menej symbolická. 
Možno predpokladať, že v prípade systematického tréningu 
v dresoch by jej výkonnosť bola o dosť vyššia.

Dosiahnuté výsledky jej dávajú veľkú nádej do športovej 
budúcnosti. Po tvrdej príprave sa 12. júna 2015 zúčastnila MS 
vo Fínsku, kde obsadila v celkovom poradí 6. miesto. V disciplí-
ne mŕtvy ťah skončila na peknom 3. mieste. 

Športová príprava zaberá Ivane veľa času. Okrem športu sa 
však musí venovať aj štúdiu geodézie a kartografie na Sloven-
skej technickej univerzite v Bratislave. Jej ďalšou veľkou záľu-
bou sú jej psy, s ktorými sa zúčastňuje na rôznych súťažiach, 
z ktorých nosia medaily a poháre. Ako sme videli na rôznych 
fotografiách, majú ich naozaj veľa, viac ako ona zo športových 
zápolení. Sme radi, že sme mohli predstaviť mladú slečnu, kto-
rá všetok svoj voľný čas venuje svojim záľubám a koníčkom. 

J. H.
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15. ROČNík žIACkEHO fUTBALOVéHO TURNAjA MEMORIáL ING. VIkTORA kAČENU
V nedeľu 28. júna sa konal jubilejný 15. ročník žiackeho futbalové-

ho turnaja Memoriál Ing. Viktora Kačenu za účasti mužstiev: Skalka 
nad Váhom, Ladce, Stará Turá a domáci výber OŠK Soblahov. 
Konečné poradie: 
1. Soblahov 
2. Skalka nad Váhom 
3. Stará Turá 
4. Ladce 

Domáce mužstvo po dvoch víťazstvách zaslúžene vyhralo 
celý turnaj a potvrdilo tým prvenstvo z minulého ročníka.

MILí SOBLAHOVČANIA, PAMäTNíCI, PRIAZNIVCI SOBLAHOVSkéHO fUTBALU
Uplynuli iba tri mesiace, keď som vás 

žiadal o pomoc – zapožičať fotografie 
o soblahovskom futbale. Za toto obdo-
bie som absolvoval veľmi veľa stretnutí, 
vypočul si veľký počet príbehov, videl 
množstvo fotografií a iných dokumentov 
o futbale v Soblahove. Bol som a stále 
som prekvapený, koľko mojich známych, 
susedov trávilo svoju mladosť na zele-
nom trávniku. Najmä na starších fotkách 
som nachádzal pre mňa nových futbalis-
tov, ktorých som postupne oslovoval 
s prosbou o ďalšie a ďalšie fotografie.

Ale teraz sme vo finále → od 15. 8. 
2015 bude:
•  na webovej stránke Soblahova pod 

OŠK elektronický fotoarchív fotogra-
fií od roku 1952 až doteraz

•  na tej istej stránke bude výber top 50 

fotografii s konkrétnymi menami 
a popisom úspechu danej generácie

•  v budove OŠK bude stála expozícia 
fotografií a iných dokumentov o so-
blahovskom futbale

•  vo VIP miestnosti OŠK bude knižnica 
futbalových kníh na ich zapožičanie

•  od 15. 8. 2015 budete môcť nahliadnuť 
do spomienok našich pamätníkov.
Na začiatku som mal sen zachovať 

pre ďalšie  generácie kus mojej i vašej 
histórie a vďaka vám všetkým, ktorí ste 
mi s týmto unikátnym dielom pomáhali, 
sa tento sen zmenil na realitu. Najväčšie 
ďakujem však patrí Miroslavovi Hrnčá-
rovi, ktorý sa postaral o grafické preve-
denie, Miroslavovi Izraelovi za konzultá-
cie a vedeniu OšK za podporu.

Verím, že vám prinesie rovnaké pote-
šenie ako mne pri jeho tvorbe.
P.S: Ak ešte doma nájdete novú dote-
raz nezverejnenú fotografiu alebo mi 
chcete porozprávať váš príbeh, budem 
veľmi rád.

Ešte raz vďaka všetkým za pomoc.
Daniel Mrázik, predseda 

kultúrno-športovej komisie OcZ
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ŠPORT
Vážení spoluobčania, športovci,

v skratke vás poinformujeme o výsledkoch, úspechoch, ale 
i neúspechoch našich futbalových družstiev.

Kolektív dospelých pokračoval vo výsledkoch i hre z jesen-
nej časti, nepomohla ani zmena trenéra. Nezáujem pretrvával 
zo strany niektorých hráčov, čoho výsledkom bolo konečné 13. 
miesto v 7. lige Sever a pri avizovanej reorganizácii to značí 
zostup do poslednej 8. ligy. Malá iskierka nádeje bliká v tom, že 
dospelí sa v posledných týždňoch dali dohromady a po splnení 
podmienok je podaná prihláška do súťaže.

Dorast sme v tomto ročníku nemali. Avšak chlapci sa v prie-
behu jarmej časti stretávali a niektorí trénovali spolu so žiakmi, 
ktorí končia v tejto kategórii. Na prvom neoficiálnom tréningu už 
pod vedením nového trénera sa ich stretlo takmer dvadsať. Ve-
ríme, že to tak bude i naďalej, podmienky na to majú vytvorené, 
už je to len na nich. Prihláška do ročníka 2015/16 je podaná.

Mladší žiaci (po dlhých rokoch novootvorená kategória 
v Soblahove) sa ako nováčik určite nemajú za čo hanbiť, ich 
účinkovanie by som nazval úspechom v 4. lige. V konečnom 
zúčtovaní obsadili pekné štvrté miesto so ziskom 21 bodov za 
7 výhier a 7 prehier. I v zápasoch, kde ťahali za kratší koniec, 
to bývalo veľmi tesné a herne dobré.

Naším najúspešnejším kolektívom sú starší žiaci, ktorí po 
dramatickom závere ročníka skončili v 4. lige na medailovom tre-
ťom mieste. Po jeho skončení už absolvovali turnaj v Mníchovej 
Lehote, na ktorom obsadili druhé miesto a 15. ročník Memoriálu 

Ing.Viktora Kačenu v Soblahove vyhrali. Na futbal starších žia-
kov sa dalo pozerať, určite už je vidieť dlhodobá práca trénerov 
oboch žiackych kategórií. Do dorastu prechádza 7-8 chlapcov, 
ktorí by nemali mať problém sa uchytiť v tejto kategórii. Tréner-
mi žiakov sú Jakub Kačena, Rasťo Kačena, Jozef Klimo. Keďže 
obe mužstvá, ktoré skončili v 4. lige pred nami, odmietli postup 
do 3. ligy, dostal ponuku náš klub. Túto výzvu sme prijali a mladší 
i starší žiaci budú v nasledujúcej sezóne hrať ako „dvojička“ v 3. 
lige Sever SŽ + MŽ v krajskéj súťaži ZsFZ Nitra. Okrem športovej 
kvality to bude prínos a určite i reklama našej obce. Veď okrem 
iných sa budú stetávať s mužstvami z Dubnice n. V., Nemšovej, 
Nového Mesta n. V., Topoľčian, Novák, Ilavy…

Nakoľko v najmladšej kategórii máme najviac detí a niekto-
ré nemali toľko možností nastúpiť v majstrovských stretnutiach, 
rozhodli sme sa v ďalšej sezóne prihlásiť i kategóriu prípraviek.

A aby to bolo kompletné, tak Soblahov reprezentujú, a nie 
zle, „starí páni“.

Na nasledujúce obdobie sme si „naložili“ požehnane, ale 
veríme, že hlavne pri tých najmenších podajú pomocnú ruku 
rodičia, ale i stále sa sťažujúci členovia OŠK – niektorí.

Pred pár dňami tu boli reči o „hrobároch“ soblahovského 
futbalu. Taký názor môže interpretovať len ten, kto nemá ani 
potuchu o tom, čo sa pri futbale v Soblahove deje. Bavíme sa 
tu zhruba o 100 futbalistoch a futbalistkách z našej obce. Tak 
si na to spravte vlastný názor sami…

Výbor OŠK Soblahov


