
Opäť sú tu VianOce
 
Koniec roka silno klope na oblok
December sa nám ako posol hlási
Zima sa rýchlo blíži krok čo krok
Meluzína si znova češe biele vlasy
 
Čas vianočný znova  bije na poplach
Deťom už opäť čakaním horia líca
na rodičoch vidieť darčekovský strach
a okolitým kopcom sa snehom belie štica
 
tak veľmi ťa čakáme Ježiško malý
i keď už všetci nie sme malé deti
nemeškaj, ponáhľaj sa z nebeskej diali
V očiach všetkým vianočné svetlo svieti
 
Ježiško príď, príď do každého domu
Daj prosím, zdravia, šťastia, pokoja
a mieru plnú natrasenú lásky k tomu
nech sa nám všetky rany duše zahoja

prof. J. Halgoš

Milí spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a máme tu opäť december a s ním aj 
blížiaci sa koniec roka. Tak ako sa už stalo pravidlom, rád by 
som vám predstavil činnosti, ktorým sme sa venovali v tomto 
štvrťroku, teda mesiacom október až december 2017.
 
Projekty

Niektoré projekty, ktoré máme dlhodobo rozpracované, sa 
v poslednom období vôbec nepohli, nie však pre našu nečin-
nosť, ale pravdepodobne z dôvodu, že naše ministerstvá sú 
také preťažené, že nestíhajú plniť termíny, ktoré si sami dali. 
Mám na mysli konkrétne Projekt na vybavenie a modernizáciu 
učební. Projekt Bezpečná obec takisto už dlho leží na stole 
preťaženého ministerského úradníka. V opačnom prípade, 
keď sme my nedodržali o pár hodín predloženie len doplňujú-
ceho dokumentu v projekte Cestičky našich predkov, projekt 
nám pozastavili a musíme ho podať nanovo a zase budú ten 
istý projekt posudzovať.

Poďme sa ale venovať projektom, ktoré sa pohli a riešili 
sme ich v tomto období.

V októbri sme zrealizovali opravu havarijného stavu oplote-

nia cintorína. Po minuloročnej prvej časti oplotenia sme zrea-
lizovali i druhú časť, ktorá bola podstatne náročnejšia. Bolo 
nutné kompletne vybrať starý nefunkčný základ, nepoškodiť 
existujúce hroby v tesnej blízkosti a zhotoviť nový oporný 
múrik v dĺžke 69,8 m. Nové oplotenie spolu s bránami bolo 
vykonané v dĺžke 90,7 m. Dotáciu od štátu sme dostali vo 
výške 13 500 EUR a z vlastných zdrojov sme dofinancovali 
čiastku 6 384 EUR. V konečnej fáze povrchových úprav veľmi 
pomohli zamestnanci obecného úradu a naši hasiči, aby sme 
stihli ukončiť práce do konca októbra a aby sme si mohli 
v dušičkovom období dôstojne uctiť našich predkov.

Od piateho decembra sme začali odstraňovať havarijný 
stav osvetlenia telocvične vrátane novej elektroinštalácie. 
Z pôvodne predpokladaných nákladov, ktoré boli vo výške 
53 900,00 EUR, sa podarilo vysúťažiť cenu 30 300 EUR. Minister-
stvo školstva SR nám schválilo dotáciu vo výške 30 000 EUR, 
a teda z vlastných zdrojov bude nutné doplatiť len čiastku 300 
EUR. Je nutné podotknúť, že v projekte sme museli urobiť 
mierne zmeny, ale aj napriek tomu výsledkom budú úsporné 

Pokojné prežitie vianočných sviatkov 
                             a úspešný nový rok 2018
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ledkové žiarovky (12 ks 
svietidiel po 200 W) a naše 
deti, športovci, cvičiace 
ženy a všetci ostatní, čo 
využívajú telocvičňu, budú 
mať také osvetlenie, ktoré 
bude spĺňať i tie najná-
ročnejšie požiadavky na 
kvalitu osvetlenia.

Projekty s cieľom zvýše-
nia tlaku vody na hornom konci a na ulici vedúcej k cintorínu 
sa ďalej realizujú a sú v štádiu povoľovacieho procesu.

Nová budova obecNého úradu
Práce na novej budove obecného úradu v týchto dňoch fini-

šujú. Pôvodný zámer bolo ukončiť stavebné práce do konca 
novembra 2017, no ako to pri takýchto prerábkach býva, aj 
tu sa ukázalo, že je nutné v priebehu procesu meniť rozsah 
prác, a teda aj samotný termín ukončenia. Vnútorné stavebné 
práce budú ukončené do 31. 12. 2017 a následne by sme 
chceli začať postupne so zariaďovaním interiéru. Mnohí sa 
ma pýtajú, aký je rozsah, na čo bude budova slúžiť a kedy sa 
sťahujeme.

Rozhodli sme sa budovu prerobiť tak, aby to bola moderná 
budova so všetkým, čo má taká budova mať. Na prízemí sme 
zrealizovali prakticky kompletne novú elektrinu, nové dátové 
kabeláže a vytvorili sme i dve nové sociálne zariadenia, aby 
ich mohli využívať i invalidní spoluobčania.

Koncepčne sme prízemie rozdelili tak, aby tam mohol sa-
mostatne fungovať obecný úrad, spoločenská miestnosť pre 
cca 40 ľudí a tiež zostal priestor i pre prípadnú pobočku poš-
ty. S vedením Slovenskej pošty zatiaľ rokujeme o tejto mož-
nosti, no vzhľadom na interné pravidlá Slovenskej pošty a na 
schvaľovací proces zatiaľ nemáme výsledné stanovisko týkajú-
ce sa prenájmu miestnosti na novom obecnom úrade. 

K otázke, kedy dôjde 
k samotnému sťahovaniu 
úradu, sa zatiaľ nechcem 
vyjadrovať. Momentálne 
nevieme určiť presný ter-
mín, nakoľko to závisí aj 
od dodania kancelárskeho 
nábytku a tovarov, ale ve-
rím, že sa tak stane ešte 
v prvom štvrťroku roku 
2018.  

Život v obci
Na základe viacerých podnetov od spoluobčanov, ktoré sa 

týkali nedisciplinovanosti a neohľaduplnosti vodičov, najmä na 
Palmovskej ulici nedodržiavajú požadovanú rýchlosť a takto 
ohrozujú ostatných a najmä deti, boli sme nútení obmedziť 
rýchlosť na 30 km/hodinu v celej štvrti Palmovská.

Mnohí sme si zvykli, že na tomto úseku zábradlie chýbalo, ale 
skutočne išlo o veľmi nebezpečný úsek, ktorý bolo treba dokončiť.

Aj keď to trvalo dlhšie, dnes už môžeme povedať, že aj 
predposledný neosvetlený úsek v obci je minulosťou. Lampa 
na ceste od kostola k obchodu je konečne osadená a úsek 
osvetlený. Podľa môjho názoru treba ešte doplniť stĺpy a lam-
py pri družstve. Tu už máme prísľub od predsedu družstva 
(pretože toto je plne v jeho kompetencii), že tma v tejto oblasti 
bude v dohľadnom čase tiež minulosťou.

Keď už píšem o osvetlení, nedá mi nespomenúť novú ulicu 
NB7 smerom na Mníchovu Lehotu, ktorá bola donedávna ne-
osvetlená. Viacerí sa pýtate na dôvod, prečo sa tu nesvietilo. 
Vysvetlenie je jednoduché. Podmienili sme spustenie osvetle-
nia až do času, kým sa noví majitelia nehnuteľností neprihlá-
sia k trvalému pobytu. Dnes už svietime, čo znamená, že už 
sú Soblahovčania a ja si dovoľujem ich aj touto cestou privítať 
v novom domove. 

Dobrou správou tiež je, že sme začali s rekonštrukciou 
sociálnych zariadení, ktoré sa nachádzajú z vonkajšej strany 
budovy OŠK. Iste viete, že boli v katastrofálnom stave, o čom 
by vedeli hovoriť najmä ženy. Po rekonštrukcii vznikne viac 

Kedže koniec roka sa veľmi rýchlo blíži, dovoľte mi popriať 
vám a vašej rodine pokojné, požehnané a milostiplné prežitie 
vianočných sviatkov a do nového roka všetkým prajem hlavne 
zdravie, šťastie a pohodu v rodine, v blízkom okolí i v práci.  

Marian Hudec, starosta

Taktiež sme na základe podnetu s vlastnými kapacitami zreali-
zovali nové zábradlie za budovou nového obecného úradu (za 
potokom) pri dome číslo 151.

sociálnych zariadení a tiež to prispeje k zvyšovaniu komfortu 
pri návšteve kultúrnych podujatí organizovaných v priestoroch 
ihriska. Predpokladaný termín ukončenia prác je naplánovaný 
na koniec januára 2018.

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek pomá-
hate obci a osobitne by som chcel poďakovať ženám z Jedno-
ty dôchodcov, ktoré sa príkladne starajú o záhony v obci. Vám 
všetkým ďakujem za vašu prácu v roku 2017.
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Z rokovania ocZ obce Soblahov 
dňa 25. 10. 2017
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu 
obce Soblahov k 30. 9. 2017.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu 
ZŠ s MŠ Soblahov k 30. 9. 2017.
Zobralo na vedomie úpravu rozpočtu 
ZŠ s MŠ Soblahov r. 2017 – presun fi-
nančných prostriedkov v rozpočte 
z prevádzky na osobné náklady.
Zobralo na vedomie Oznámenie OkÚ 
TN, odb. školstva o úprave rozpočtu 
v 10/2017.
Schválilo kapitálovú dotáciu vo výške 
12 085,44 € pre ZŠ s MŠ Soblahov na ná-
kup elektrickej smažičky a konvektomatu.
Schválilo na základe odporúčania 
Rady školy Správu ZŠ s MŠ Sobla-
hov o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach za rok 
2016/2017.
Schválilo prísediacu Okresného súdu 
Trenčín na volebné obdobie rokov 
2017 – 2021 Ing. Máriu Sivákovú.
Schválilo Plán zasadnutí OcZ Sobla-
hov na rok 2018 nasledovne: 14. 2., 18. 
4., 20. 6., 12. 9., 24. 10.   

Z rokovania ocZ obce Soblahov 
dňa 13. 12. 2017
Prerokovalo a schválilo plán kontrol-
nej činnosti hlavného kontrolóra na 
I. polrok 2018.
Schválilo VZN obce Soblahov č.2/2017 
o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti obce a o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
cirkevným zriaďovateľom MŠ a šk. za-
riadení na kalendárny rok 2018.
Schválilo VZN obce Soblahov č. 
3/2017 – „Poskytovanie dotácií z roz-
počtu obce  Soblahov“.
Schválilo pripomienky a zmeny k návrhu 
rozpočtu obce Soblahov na rok 2018.
Zobalo na vedomie stanovisko hlav-
ného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 
Soblahov na roky 2018, 2019, 2020. 
Schválilo rozpočet obce Soblahov  
vrátane programov a podprogramov na 
rok 2018.      
Zobralo na vedomie viacročný rozpo-
čet vrátane programov a podprogra-
mov na roky 2018 – 2020.
Schválilo dotáciu vo výške 2 000 € pre 
Rímskokatolícku cirkev Soblahov na 
čiastočnú úhradu nákladov na plynové 
kúrenie a obnovu zvonov.
Schválilo kapitálovú dotáciu vo výške 
300 € pre ZŠ s MŠ Soblahov na realizáciu 
projektu “Rekonštrukcia umelého 
osvetlenia a rozvodov v telocvični ZŠ“. 
Prerokovalo žiadosť Mgr. Jána Siváka  
o implementáciu VZN obce Soblahov č. 
4/2013 o zneškodňovaní odpadových 
vôd na území obce Soblahov do praxe 
a zabezpečenie plnenia § 5 a § 7 cit. VZN. 
Prerokovalo žiadosť Ing. Ivana Malla, 
o odkúpenie, príp. zámenu parc. CKN 
č.2150/4 v k.ú. Soblahov a odporučilo 
rokovať o podmienkach danej zámeny.
Prerokovalo Protest prokurátora Pd 
268/17/3309-5 proti VZN č.5/2015 vo 
veci umiestňovania volebných plagátov 
na verejných priestranstvách v obci 

Soblahov a uložilo  pripraviť návrh VZN, 
v ktorom budú zapracované pripomienky 
a bude v súlade s príslušnými zákonnými 
ustanoveniami.
Schválilo prísediaceho Okresného súdu 
Trenčín na volebné obdobie rokov 2017 
– 2021 Mgr. Ladislava Tótha, PhD.. 
Zobralo na vedomie Dohodu o ukon-
čení mandátnej zmluvy uzatvorenej 
medzi obcou Soblahov a Ing. Vladimí-
rom Zubričaňákom – SLUŽBY, ktorej 
predmetom je ukončenie zmluvy na 
zabezpečenie činnosti správy bytov 
v bytovom dome Soblahov 740 a 741.
Schválilo Mandátnu zmluvu uzatvo-
renú medzi obcou Soblahov a ERES 
property s.r.o., ktorej predmetom je 
zabezpečovanie služieb spojených  s pre-
vádzkou domu, užívaním bytov a neby-
tových priestorov a spoločných priesto-
rov v bytovom dome č. 740 a 741.
Schválilo tvorbu a čerpanie rezervného 
fondu obce v roku 2017.
Poverilo starostu obce upraviť rozpo-
čet obce Soblahov na rok 2017  roz-
počtovým opatrením č.4/2017 v príjmo-
vej a výdavkovej časti podľa skutočne 
prijatých a čerpaných finančných pro-
striedkov k 31. 12. 2017.
Schválilo kontrolórovi obce Soblahov 
odmenu vo výške 20 % zo mzdy za rok 
2017.
Zobralo na vedomie úpravu rozpočtu 
ZŠ s MŠ Soblahov v 12/2017.
Kompletné znenie uznesení nájdete na 
www.soblahov.sk/uznesenia a na OcÚ

Zuzana Hrnčárová

Kto má povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností? 
Upozorňujeme občanov, že do 31. januára 2018 sa podáva 

daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré zahŕňa daň z po-
zemkov, zo stavieb a z bytov. Nepodáva sa však každoročne, ale 
iba v prípade, keď u daňovníka nastali v roku 2017 zmeny v roz-
hodujúcich skutočnostiach, napríklad, keď daňovník predal alebo 
nadobudol, skolaudoval, kúpil, či inak získal nehnuteľnosť, 
prípadne ak mu bolo vydané na pozemok stavebné povolenie.

V prípade, že nehnuteľnosť zdedil, má povinnosť do 30 dní 
od nadobudnutia právoplatnosti dedičského konania podať 
daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Sadzby dane z ne-
hnuteľností (pozemkov, stavieb a bytov) sú zadefinované vo 
VZN č. 3/2016 (pozri internetovú stránku: www.soblahov.sk).

Za akých podmienok máte nárok na úľavu alebo odpuste-
nie miestneho poplatku za komunálny odpad? 

Obecný úrad v Soblahove oznamuje občanom, že žiadosti 
o odpustenie alebo úľavu z miestneho poplatku za ko-
munálny odpad spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok 
na úľavu alebo odpustenie je poplatník povinný predložiť 
správcovi poplatku  na obecný úrad do konca marca 2018, 
t. j. do 30.  3.  2018. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť na obec-
nom úrade alebo vytlačiť z internetovej stránky: http://www.
soblahov.sk/ziadosti-a-tlaciva/ a môžete ju predložiť na obec-
ný úrad počas úradných hodín. 

oprávnenými žiadateľmi o úľavu sú: 
• fyzická osoba (ďalej len „FO“), ktorá preukáže, že sa v urče-

nom období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 dlhodobo zdržiava 
v zahraničí viac ako 90 dní

• FO, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny od-
pad v mieste trvalého alebo prechodného bydliska

• FO, ktorá je umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia 
slobody

• FO, ktorá študuje mimo obce a je ubytovaná v zariadení 
poskytujúcom ubytovanie. Doklady preukazujúce dôvod po-
skytnutia úľavy: potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie 
ubytovacieho zariadenia, príp. preukázaný spôsob ubytova-
nia v mieste štúdia, napr. prechodný pobyt v mieste školy, 
potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad 
v mieste ubytovania 

• FO, ktorá pracuje mimo trvalého bydliska (s výnimkou denne 
dochádzajúcich). Doklady preukazujúce dôvod poskytnutia 
úľavy: pracovná zmluva a potvrdenie o prechodnom pobyte 
v mieste pracoviska príp. potvrdenie ubytovacieho zariade-
nia o spôsobe ubytovania

• rodiny so 4 a viac nezaopatrenými deťmi. Pokiaľ dieťa do-
končilo v príslušnom spoplatňovacom období  povinnú škol-
skú dochádzku,  je potrebné k žiadosti priložiť aj potvrdenia 
o štúdiu dieťaťa.

Alena Patková

ZiMNá údrŽba – Obecný úrad v Soblahove upozorňuje všetkých občanov/vodičov, aby počas zimnej údržby miestnych 
komunikácií neparkovali svoje motorové vozidlá na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a na chodníkoch. 
V prípade neprejazdnosti nebudú vaše ulice, v ktorých bývate, počas zimného obdobia udržiavané.
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výSledKy volieb do orgáNov SaMoSprávNych Krajov,  KoNaNých dňa 4. 11. 2017 v obci Soblahov
Počet voličov zapísaných v zozname voličov ............... 1 835
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ................. 635
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku ............................... 635
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do zastupiteľstva .............................................. 629
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby predsedu samosprávneho kraja ....................... 611

poČet platNých hlaSov odovZdaNých 
pre KaNdidátov Na predSedu
Meno Politický subjekt Počet hl.
Jaroslav Baška SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 287
Renáta 
Kaščáková

SaS, OĽANO, KDH, OKS, 
NOVA, Zmena zdola, DÚ

204

Štefan Škultéty NEKA 69
Ferdinand Vavrík NEKA 25
Petra Hajšelová RODINA - Boris Kollár 15
Nora Pániková SZS 7
Igor Valko NP 4

Jozef Kováč NEKA 281
Peter Mikula NEKA 167
Alena Bulková NEKA 110
Stanislav Svatik NEKA 109
Michal Križan NEKA 73
Tomáš Vaňo NEKA 72
Martin Markech SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 70
Štefan Škultéty NEKA 64
Eduard Filo SaS, OĽANO, KDH, OKS, 

NOVA, Zmena zdola, DÚ
61

Dominik Gabriel SaS, OĽANO, KDH, OKS, 
NOVA, Zmena zdola, DÚ

59

Lukáš Ronec SaS, OĽANO, KDH, OKS, 
NOVA, Zmena zdola, DÚ

59

Jozef Habánik SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 53
Roman Sokol SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 52
Ľuboš Chochlík SaS, OĽANO, KDH, OKS, 

NOVA, Zmena zdola, DÚ
46

Juraj Ondračka SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 46

Jaroslav Mego SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 42

Miroslav Řádek NEKA 41
Stanislav Pastva SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 40
Ján Krátky NEKA 39
Vladimír Poruban SaS, OĽANO, KDH, OKS, 

NOVA, Zmena zdola, DÚ
38

Miloš Mičega NEKA 37
Milan Berec SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 35
Juraj Bakoš SaS, OĽANO, KDH, OKS, 

NOVA, Zmena zdola, DÚ
32

Miloslav Baco NEKA 31
Danica Birošová NEKA 31
Ladislav Matejka SaS, OĽANO, KDH, OKS, 

NOVA, Zmena zdola, DÚ
29

Ingrid Opatovská NEKA 28
Martin Hošták NEKA 28
Peter Daňo SaS, OĽANO, KDH, OKS, 

NOVA, Zmena zdola, DÚ
25

Martin Žáčik ĽS Naše Slovensko 25
Ľubomír Horný NEKA 23

prípojKy Na KaNaliZáciu budú poviNNé
Vzhľadom na opakujúce sa skutočnosti, že mnohí naši spoluobčania 

zneškodňujú odpadové vody zo žúmp vypúšťaním do potoka, kanálov, 
na polia a záhrady resp. do spodných vôd, na čo reagujú aj mnohí naši 
spoluobčania podnetmi, Vás upozorňujeme na pripravovaný zákon, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. 
z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 
•  Nový vodný zákon hovorí o tom, že ak je v obci alebo jej časti verej-

ná kanalizácia, do konca roka 2021 sa musia na ňu všetci pripojiť. 
Majitelia domov s povolením na žumpu majú teda štyri roky, aby sa 
pripojili na verejnú kanalizáciu. 

•  Doterajšie výnimky z pripojenia pre staršie domy sa zrušia. 

•  Vlastník stavby alebo pozemku, ktorý si povinnosť pripojiť sa na 
verejnú kanalizáciu nesplní ani po výzve, môže dostať pokutu za 
tento priestupok až do výšky 331 eur. Pokiaľ priestupok trvá, je 
možné uložiť pokutu aj opakovane. 

• Zmeny nastanú aj pre majiteľov žúmp, ktorí nemajú možnosť pripo-
jiť sa na verejnú kanalizáciu. Budú musieť dokladovať vývoz odpa-
dových vôd za posledné dva roky a vývoz žumpy má byť kontrolo-
vaný podľa meranej spotreby vody dodanej verejným vodovodom.

• Novela vodného zákona ministerstva životného prostredia má pla-
tiť od marca 2018. 
V súvislosti s uvedeným pripravovaným zákonom sa obec rozhod-

la finančne podporiť tých vlastníkov nehnuteľností, kde je jestvujúca 
kanalizácia a nie je vybudovaná prípojka na verejnú kanalizáciu k hra-
nici pozemku a pripojenie vybudujú v roku 2018.

R.R.

poČet platNých hlaSov odovZdaNých pre 
KaNdidátov Na poSlaNcov
Meno Politický subjekt Počet hl.
Marian Hudec NEKA 450
Juraj Maláň SaS, OĽANO, KDH, OKS, 

NOVA, Zmena zdola, DÚ
355

Lukáš Beták NEKA 347
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dôStojNé prieStory, peKNá výStava
Jesenné mesiace sú obdobím, kedy naši záhradkári zbe-

rajú plody svojho celoročného úsilia. Svojimi výpestkami sa 
každoročne prezentujú na tradičnej výstave ovocia a zeleniny 
v našej obci. Nebolo to inak ani tento rok, keď sa stretli v ne-
deľu 8. 10. 2017 v dôstojných priestoroch Galérie na povale. 
V týchto priestoroch bola výstava organizovaná po prvýkrát, 
a bolo to veľmi dobré rozhodnutie organizátorov. Je to miesto, 
ktoré vďaka výťahu je dostupné nielen pre starších občanov, 
ale i pre mamičky s kočíkmi, ktoré môžu svoje ratolesti zobrať 
so sebou. Výstava tu bola nielen po prvýkrát, ale bola dopl-
nená o historické fotografie z minulosti našej obce a našich 
predkov. Tak si ľudia prezreli nielen úrodu z našich záhrad 
a polí, ale mali možnosť nájsť si na fotografiách svojich sta-
rých a prastarých rodičov a známych. Z niektorých fotografií 
boli milo prekvapení, pretože ich nemajú vo svojich rodinných 
archívoch a vidia ich po prvýkrát. Mnohí sa pochválili, že vlast-
nia ešte iné snímky a sú ochotní ich priniesť, aby mohli byť 
zverejnené na takýchto zaujímavých výstavách. To bol i zá-
mer organizátorov výstavy. Aby historické fotografie nezostali 
schované v domácich archívoch, ale aby sa dostali na verej-

nosť a vypovedali o živote ľudí v našej obci v minulom období. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priniesli svoje plody ovocia 
a zeleniny, fotografie mapujúce život v obci v minulosti. Veľká 
vďaka patrí organizátorom, ktorí príprave výstavy venovali 
veľa voľného času, aby sme sa my ostatní potešili peknou 
úrodou našich pestovateľov, ale si i zaspomínali na minulosť 
pohľadom na historické fotografie.

J.H.

Peter Sýkora ĽS Naše Slovensko 23
Jana Plšková SME RODINA - Boris Kollár 22
Stanislav Šurik ĽS Naše Slovensko 22
Peter Sika SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 21
Peter Urbánek ĽS Naše Slovensko 21
Milan Hrnčárik SME RODINA - Boris Kollár 20
Daniela Felgrová NEKA 18
Dagmar Mikulová NEKA 18
Martin Smolka NEKA 18
František Bagin SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ 18
Adam Šlesarik ĽS Naše Slovensko 17
Marek Trsťan NEKA 16

Milí Soblahovčania,
ďakujeme vám, že ste využili svoje volebné právo a 4. novembra 2017 ste sa zúčastnili vo voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov. Veľmi si vážime každý jeden váš hlas. Sme radi, že ste aj vašími hlasmi pomohli, aby obec Soblahov mala svojho 
zástupcu v Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávného kraja.

M. Hudec, J. Maláň, L. Beták

Hody aj tento rok v krojocH
Už po tretí rok oslavujeme hody v So-

blahove tradične – v krojoch. V piatok, 
24.11., sme sa spolu s deťmi zabavili 
na detskej batôžkovej veselici, ktorej 
sa zúčastnilo takmer 80 detí, pričom 
väčšina bola v krojoch. To bolo kriku, 
džavotu, detského smiechu a radosti! 
Zahrali sme sa, zaspievali, zatancovali 
si a počas programu vystúpili deti z Me-
lenčárika a z Harmonikovej akadémie. 
Z roka na rok máme šikovnejšie deti, 
na ktoré je radosť sa pozerať! Deti si 
vlastnú zábavu užili a ešte viac sa tešili 
z farebných balónov, ktoré dostali. Za 
pomoc ďakujem mojim ochotným po-
mocníkom – Vande, Barborke, Sárke, 
Monike, Simonke a Paťovi. 

Denisa Martinková NaS - ns 14
Rastislav Šepták NEKA 14
Viera Žilková NEKA 11
Henrieta Crkoňová NEKA 9
Dominik Kalin SME RODINA - Boris Kollár 8
Matúš Šustek NÁRODNÁ KOALÍCIA 8
Alexander Kollár NÁRODNÁ KOALÍCIA 6
Ľubomír Slávik NaS - ns 6
Ľuboslav Krasňan NÁRODNÁ KOALÍCIA 4

úČaSŤ voliČov v %: 34,60

* modré označenie – zvolení kandidáti
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noc divadiel

Na druhý deň, v sobotu 25. 11., sa sála zaplnila dospelými, 
vyparádenými v krojoch či už soblahovských, alebo z blízkeho 
okolia, s batôžkami a košíčkami, v ktorých sa skrývali nielen 
domáce koláče a pálenky, ale aj klobásky, slaninka a iné 
dobroty. Do tanca a dobrej nálady nám hrala skvelá domá-
ca kapela – Cukríkovci a v prestávkach sa o zábavu starali 
ostatní harmonikári a heligonkári. Počas prvej batôžkovej 
veselice, v roku 2015, v programe vystúpili soblahovskí mlá-
denci a dievky – zoskupenie, ktoré vzniklo špeciálne na túto 

príležitosť. O rok neskôr v programe vystúpili Trúfalci a tento 
rok sme veľmi radi, že sa mohlo predstaviť niečo nové, a to 
zoskupenie 27 ľudí dobrej vôle a nálady, ktorí si dali meno Me-
lenčár. Na batôžkovej si odtancovali a odspievali svoje druhé 
vystúpenie a opäť ich môžete vidieť na pripravovanej Štefan-
skej jazde, kde vystúpia všetci, ktorí sa v Soblahove zapájajú 
do kultúrneho života. Tohtoročné hody sme si užili, zabavili 
sme sa a dobre sme si zatancovali... Už teraz sa tešíme na 
ďalší ročník! J

Martina Hudecová

Nocou divadiel v roku 2015 sa začala tradícia pravidelných 
divadelných predstavení Mestského divadla Trenčín v našej 
obci, ktoré sa konajú dvakrát ročne. Po Andulkách v klietke 
a Mrázikovi z pera a v réžii našej občianky Zuzany Mišákovej, 
sme tento rok uvítali v rámci medzinárodného projektu Noc 
divadiel predstavenie Druhá kapitola v réžii Štefana Richtá-
recha.

Autora hry Neila Simona nazývajú Shakespeare našich 
čias, pretože dokázal načrieť do zákutí ľudskej duše a vášní 
ako najväčší z dramatikov. Noc divadiel to začala a na fašian-
gy pokračovali. Počas fašiangov sme v našej obci videli Žen-
ský zákon a Bábku. Hra Druhá kapitola bola aj sfilmovaná 
a vyniesla Oscarové ocenenie. Že táto komédia plná nádeje 
na nové začiatky má dušu, to sme videli 18. novembra u nás.

Na budúci rok plánujeme 11. marca o 17:00 pre našich ob-
čanov priviesť opäť kvalitnú komédiu. Bude ňou hra Simona 
Williamsa Nikto nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle. 

Réžiu mal Matúš Bachynec, mladý režisér z trenčianskeho 
Juhu, ktorý má za sebou Troch veteránov v Martine, Ťapákov-
cov v Trnave a životopisné divadlo o Marte Kubišovej v SND. 
V predstavení účinkujú Štefan Richtárech v úlohe nesmelého 
Leonarda, ktorému komplikuje život pubertálna dcéra v poda-
ní Diany Minarovičovej, a nenapraviteľný otec. Stvárňuje ho 
skvelý a známy slovenský herec Karol Čálik, na ktorého sa 
v našej obci veľmi tešíme. V úlohe feministickej vydavateľky 
sa predstaví Zuzana Mišáková. Zápletka tejto búrlivej komé-
die vyplýva z toho, že Leonard napíše knihu pod ženským 
pseudonymom. Túto knihu sa rozhodne vydať práve feminis-
tické vydavateľstvo, lenže vydavateľka trvá na stretnutí s „au-
torkou“. To spustí kolotoč humorných situácií, ktoré pošteklia 
bránicu všetkých divákov.

Ďakujeme Z. Mišákovej a celému jej kolektívu za to, že 
priviedla opäť do našej obce divadlo. 

R.R.
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„SpoloČNe beZ hraNíc“
galéria na povale – program cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013
Slovenská republika – Česká republika • Soblahov – buchlovice

Mikuláš potešil všetky deti
Soblahovské námestie sa 5. decem-

bra, v predvečer sviatku sv. Mikuláša, 
krátko po 16:00 hodine, zaplnilo množ-
stvom zvedavých a očakávajúcich detí 
a ich rodičov. Neodradilo ich ani slabé 
mrholenie a sychravé počasie, a tak 
spoločne privítali Mikuláša a jeho po-
mocníkov a rozsvietili vianočný strom-
ček, ktorý nám všetkým pripomína blí-
žiace sa Vianoce. Deti si pre Mikuláša 
pripravili básničku či pesničku a za odme-
nu ich Mikuláš odmenil milým slovom 
a balíčkom plným sladkých dobrôt. Dos-
pelí mali možnosť zahriať sa vareným 
vínkom a deti zasa teplým čajom. Tento 
rok nám budovu bývalého Depozitu ob-
sadili čerti, ktorí si tam spravili peklo. 
A tak deti, ktoré neposlúchali, museli 
najprv absolvovať návštevu pekla a roz-
hovor so samotným kráľom čertov – Lu-
ciferom. Uvidíme, či deti dodržia sľuby, 
ktoré v ten deň dali Mikulášovi, anjelom 
a čertom. Snáď áno a my ich budeme 

môcť privítať aj o rok. Myslím Mikuláša, nie čertov. Za pomoc a čas ďakujem v mene 
všetkých detí P. Cverenkárovi, M. Fabovi, B. Hôrkovej, S. Hudecovej, P. Plevovi, 
J. Fabovi, P. Janásovi, M. Plevovi, celému obecnému úradu a jeho zamestnancom, 
M. Vančovi, D. Mrázikovi a M. a J. Vojtekovcom.

Martina Hudecová

partNerSKá Spolupráca poKraČuje
Predstavitelia obce Soblahov navštívili 15. 11. 2017 Buchlovice, aby prehodnotili a naplánovali ďalšiu spoluprácu. Predmetom 

stretnutia bolo zhodnotenie a závery k projektu s názvom Cestičky našich predkov. Spoločne s predstaviteľmi Buchlovíc navštívili 
Múzeum v Podhradí, kde má naša obec inštalovanú stálu expozíciu, ktorej súčasťou bol i Soblahovský kroj. Táto expozícia bude 
nahradená inými predmetmi predstavujúcimi našu obec. Na stretnutí boli predstaviteľmi obcí prednesené inšpirácie do budúcnosti, 
čo sa týka kultúrneho a spoločenského života občanov obidvoch obcí a hlavne ďalších spoločných projektov.

tradiČNý SoblahovSKý viaNoČNý jarMoK
Dňa 10. decembra 2017 sa uskutočnil 4. ročník tradičného 

Soblahovského vianočného jarmoku. Konal sa v Galérii na po-
vale a predstavilo sa nám 13 šikovných žien. Jarmok predsta-
voval návrat k tradíciám a tento rok bolo naozaj z čoho vyberať. 
Sortiment bol rôznorodý, šikovné žienky ponúkali na predaj šité 
aj háčkované veci, hračky, výrobky z keramiky, ručne vyrábané 
šperky, domáce bylinné čaje, vianočné ozdoby vyrábané tech-
nikou falošný patchwork a, samozrejme, nechýbali ani tradičné 
jarmočné dobroty ako koláčiky, medovníky, med či domáci čer-
nicový džem. Teší nás záujem o ručnú prácu zo strany žiakov, 
kde dve šikovné dievčatá ponúkali výrobky pletené z papiera či 
iné vianočné dekorácie a pozdravy. Náš jarmok predstavoval 
ideálne miesto pre stretnutie a návštevu ľudí s možným malým 
nákupom. Hlavne však miesto pre príjemné trávenie predvia-
nočných chvíľ.

Silvia Vondrová
Ďakujeme všetkým ženám a dievčatám za usporiadanie jarmoku.

patchworK 
V dňoch 1. a 2. 12. 2017 mohli naši spo-

luobčania po druhýkrát navštíviť výstavu 
ručných prác vyrobených technikou „Patch-
work“. Vystavené predmety – rôzne deko-
rácie, či už k sviatkom vianočným alebo 
na bežné využitie v domácnosti si mohli 
nielen pozrieť, ale i zakúpiť. Ženám, ktoré 
výstavu uskutočnili srdečne ďakujeme.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

teStovaNie ŽiaKov
e-testovanie

V rámci projektu “Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 
školách s využitím elektronického testovania“ mali možnosť žiaci 5. ročníka 
absolvovať prípravu žiakov na T5-2017 elektronickou formou. Dňa 9. novembra 
2017 v škole prebiehalo E-Testovanie 5 - 2017. Pre žiakov boli pripravené testy 
z matematiky a slovenského jazyka.
Komparo

Testovanie žiakov 8. ročníka – výstupné testovanie na konci ZŠ + generálka 
na Testovanie 9 – matematika, slovenský jazyk, biológia, geografia, všeobecné 
študijné predpoklady.

Testovanie žiakov 9. ročníka – priebežné testovanie + príprava na Testovanie 
9 – matematika, slovenský jazyk.
testovanie 5-2017

Testovanie T 5-2017 sa uskutočnilo 22. 11. 2017. Žiaci 5. ročníka boli testovaní 
z matematiky a slovenského jazyka.

PaedDr. Ingrid Oravcová

vZdelávaMe Sa aj MiMo šKoly...
•  divadelné predstavenie anna Franková – predstavenie 

na motívy knihy denník anny Frankovej
Predstavenie Anna Franková je autentický príbeh trinásťročnej 

Anny, ktorá sa spolu s rodinou počas 2. svetovej vojny dva 
roky ukrývala v tajnej zadnej časti jednej budovy v Amsterda-
me. Zápisky končia pár dní predtým, ako ich vojaci našli 
a odvliekli do koncentračného tábora. Anna v koncentračnom 
tábore zomrela. Jej zápisky sa však zachovali a po vojne sa 
o ich knižné vydanie zaslúžil Annin otec, ktorý jediný z rodiny 
vojnu prežil. Miesto konania: Kino hviezda
•  divadelné predstavenie hlbokomorské rozprávky

Inscenácia pre deti, ktorá je divadelnou adaptáciou popu-
lárnej a oceňovanej detskej knižky Hlbokomorské rozprávky 
od výnimočnej slovenskej spisovateľky Moniky Kompaníkovej, 

Zimná básnička
December biely pán, na dvere nám zaklopal. 

Priviedol si pomocníkov Perinbabu aj anjelikov.  

December biely pán, má pre deti sladký plán.

Pre všetkých má prekvapenie a už z diaľky sa jeho kabát červenie.   

December biely pán, Mikuláša k nám pozval.  

Na soboch a saniach veľkých vezie vrece dobrôt sladkých.

December biely pán, aj rozprávkovo nachystal.   

Pod jedličky vyzdobené, položí darčeky vysnívané.    

Január mesiac nový, ten všetkým zdravie a lásku nosí, 

a my Lienkáči malí, pridáme k tomu pár želaní.

 deti z ŠKD

behu projekcie zasahovať do deja. Išlo o prepracovaný kon-
cept nového druhu vzdelávania s využitím najmodernejších 
technológií. Mimo geografických a prírodopisných aspektov 
bol zameraný aj na život miestnych obyvateľov a ich zvyky 
v kontraste k nášmu spôsobu života. Projekcia bola obohate-
ná o besedu s autormi, ktorí sa expedície zúčastnili. Tým bol 
program obohatený o dôležitú osobnú rovinu, do ktorej sú za-
pojení všetci zúčastnení diváci. Miesto konania: Kino Hviezda
•  job ForuM – 9. ročník medzinárodného veľtrhu pra-

covných príležitostí a vzdelávania
Cieľom bolo zoznámenie žiakov so systémom stredných 

škôl a uľahčiť im rozhodovanie o ďalšom štúdiu na strednej 
škole. Miesto konanie: EXPOCENTER Trenčín
•  prírodovedná exkurzia – Slovenské národné múzeum / 

prírodovedné múzeum bratislava
Žiaci pozorovali a zoznamovali sa s prírodninami na vysta-

vených exponátoch. Naučili sa spoznávať jednotlivé druhy 
rastlín, živočíchov a nerastov.

PaedDr. Ingrid Oravcová

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. 
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás podlieha. 

Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.
Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká.

Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k štedrovečernému stolu.
 Pokojné Vianoce a šťastný nový rok želajú zamestnanci a žiaci Základnej školy s materskou školou Soblahov.

očarila všetkých, ktorí chcú spoznať nielen hlbokomorský 
svet, ale predovšetkým silu skutočného, hlbokého priateľstva. 
Ako aj to, aká je dôležitá pomoc druhým... Miesto konania: 
Bábkové divadlo Žilina
•  Kultúrno-vzdelávacie podujatie medzinárodného  vzde-

lávacieho projektu Svet okolo nás – vietnam brána do 
indočíny
Program bol koncipovaný tak, aby žiaci mali možnosť v prie-
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materská  škola

MiKuláš v Zš
Dňa 6. decembra navštívil Mikuláš aj deti v základnej škole. 

Ako obyčajne, aj tentokrát si zobral na pomoc anjelov i čertov, 
ktorí budili rešpekt. Deti sa ich návšteve veľmi potešili a rady 
Mikulášovi zarecitovali či zaspievali. Niektorí si pripravili aj 
spoločné hudobné vystúpenia a od anjelov si za to vyslúžili 
sladkú odmenu. 

PaedDr. Eva Kobzová

Milí čitatelia,
dňa 1. 12. 2017 v piatok sa konala v priestoroch školskej 

telocvične akcia s názvom Vianočný punč. Jej  poslaním bolo 
vzájomne sa viac spoznať a nadviazať spoluprácu medzi 
rodičmi a pedagógmi, aby sme spoločne mohli vytvárať čo 
najlepšie podmienky pre prácu s našimi deťmi. Predajom 
sme chceli finančne podporiť rozvoj školských a záujmových 
činností našich detí v škole. Ďakujeme všetkým, ktorí si 
v tomto predvianočnom období našli čas, rodičom, pani 
učiteľkám, deťom. Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Škorcovej 
(hlavne za odvahu), prijať náš nápad. Veľké ĎAKUJEM patrí 
šikovným kuchárkam, ktoré uvarili veľmi chutný punč vo 
svojom osobnom voľne bez nároku na odmenu. Ďakujeme 
Jožkovi Opatovskému a deťom z Harmonikovej akadémie 
za ich vystúpenie. Starším žiačkam za ich skvelý tanec. 
A v neposlednom rade ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré 
prispeli k vytvoreniu pravej vianočnej atmosféry svojimi 
sladkými a slanými dobrotami. A všetkým členkám Rady 
rodičov, ktoré sa veľkou mierou zaslúžili o tento krásny 
predvianočný podvečer. Radi by sme v tejto akcii pokračovali 
aj v budúcom roku, či už na pôde školy, alebo niekde inde 
v obci. Advent je čas, kedy majú mať ľudia k sebe bližšie 
a prejaviť spolupatričnosť. Robíme to pre naše deti. Prajeme 
všetkým spoluobčanom šťastné a pokojné vianočné sviatky.

 Rada rodičov pri ZŠ Soblahov

viaNoČNá roZprávKa
„Zvoní, zvoní zvonček malý, Vianoce sú pred dverami.“

Ako mávnutím čarovného prútika sa naša materská škola 
pred prvým adventom mení na vianočnú rozprávku. Pani 
učiteľky ako zázračné víly a deti ako vianoční škriatkovia 
usilovne pripravujú škôlku na slávnostné, rozprávkové obdobie 
plné zázrakov a dobrodružstiev.

Kým príde do škôlky Mikuláš, musí byť všetko pripravené. 
Triedy upratané, stromčeky vyzdobené, vianočné ozdoby na 
svojom mieste. Mikuláš predsa musí vidieť, že sme sa všetci 
usilovne snažili. A my chceme, aby sa u nás Mikuláš cítil ako 
v rozprávke. Inak obdobie pred Mikulášom a Vianocami majú 
rady najviac pani učiteľky. Vtedy stačí deťom pripomenúť, že 
Mikuláš a Ježiško všetko vidia a zázračne sú všetci „ako med“. 
Mikuláša si uctievame nielen pohostením, ale aj programom. 
Nech sa po dlhej ceste občerství a trošku si oddýchne. Zväčša 
príde Mikuláš aj s čertom. No a čo! To je dobrý čert. Mikulášov 
pomocník. Keď je pojašený, anjelik ho pokarhá. Sranda je 
s nimi. Rozprávkový deň s Mikulášom je vždy čarovný.

Potom nás ešte čaká veľa zážitkov do Vianoc. Príde nás 
navštíviť ujo Jaro s pesničkami. Koncertom rozospieva 
a roztancuje celú škôlku. S rodičmi si deti v materskej škole 
počas vianočných tvorivých dielní vyrobia ozdoby, pohľadnice, 
či dekorácie. Škôlka vtedy vyzerá ako škriatkovská dielňa. 
Veľkí, či malí, všetci majú plné ruky práce. Rozprávať sa, 
smiať, pomáhať si navzájom je dovolené. A tak večer býva 
príjemným rozptýlením pri predvianočnom zhone a debatou pri 
vianočnom punči… Rodičia nám pomáhajú aj pri organizovaní 
vianočného bazáru. Prispievajú svojimi ručne vyrobenými 
výrobkami a aj ich kúpou. 

Čo by to boli Vianoce bez koláčikov. Ako ich pripraviť? Naše 

deti to vedia. Každoročne pečú pred Vianocami koláčiky deti 
samy. Pani učiteľky im iba pomáhajú, keď treba. To je krásna 
vôňa v celej škôlke. To je múky všade – po zemi, po zásterkách, 
po líčkach, na rukách... To je cesta po zemi! Nevadí. Škôlka je 
vtedy vianočná pekáreň a to všetko patrí k veci. Deti sú šťastné 
a veselé. Napečené koláčiky si slávnostne naservírujeme, keď 
pozveme prvákov na vianočnú besiedku. Taká návšteva nás 
veľmi poteší. Zasmejeme sa spolu, s prvákmi pospomíname 
na škôlkarske časy, zaspievame si spolu vianočné piesne 
a koledy. Besiedkou uzavrieme vianočný kruh v materskej 
škole a dáme bodku za rozprávkou. Zídeme sa až v novom 
roku oddýchnutí a v dobrej nálade.

Milí naši priaznivci, vážení čitatelia, želáme vám zo srdca 
Vianoce plné rozprávkových chvíľ, veľa pohody, radosti, lásky 
a spokojnosti. V novom roku nech ste zdraví a nech máte 
každý deň dôvod na úsmev.

Srdečne vás pozdravujú deti a celý kolektív MŠ

cirkevnÁ materskÁ škola
a uŽ je tu ZaS predviaNoČNý ČaS

Aj v našej materskej škole ten čas akosi rýchlo uteká a ani 
sme sa nenazdali a začalo sa adventné obdobie.

I napriek tomu sme však stihli počas krásnej farebnej jesene 

veľa vecí, deti sa mnohému naučili, všeličo si vyskúšali a hlav-
ne sme strávili v prírode veľa, veľa hodín. 

Naše vychádzky smerovali do lesov a na lúky okolo celej 
našej dedinky. Deti pozorovali denne meniacu sa prírodu, 
úbytok hmyzu na lúke, ktorý sa chystal na zimný čas, mravce 

T T T T
T T T T
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Život našej farnosti

pri záverečných úpravách mraveniska, posledné kvietky na 
lúkach, utíchajúci spev vtákov, smrekovec opadavý, ktorý sa 
na jeseň rozlúčil so svojím ihličím, vyfarbené lístie a následne 
krásny mäkký koberec pod nohami na chodníkoch v lese. 

Nezabudli sme ani na naše polia a záhrady. Zážitok mali 
deti pri pozorovaní kosenia kukurice a následnom silážovaní 
na družstve v Soblahove. Tu sa dozvedeli, ako sa pripravuje 
krmivo na zimu pre kravičky. Pozorovali zber úrody na poli 
– vykopávanie zemiakov, zber koreňovej zeleniny, kapus-
ty a ostatných plodov jesene. V triede sme si pripravili veľkú 
výstavu mnohých druhov zeleniny a ovocia, kde si deti mohli 
každý druh chytiť do rúk, ohmatať, privoňať a nakoniec sme 
našu výstavu spracovali na chutné zeleninové a ovocné ša-
láty. Neskôr sme navštívili pivnicu, kde bola všetka zelenina 
uskladnená na zimu. A keď už bola kapusta v pivnici, pripravili 
sme si ju tak, aby deti mali možnosť pozorovať, ako vzniká 
mliečne kvasenie a kapustičku sme si nakrájali a natlačili 
i s ingredienciami, ktoré treba, aby sa z nej stala kyslá kapus-
tička, ktorá je pre nás veľmi zdravá. 

Samozrejme, nezabudli sme zakopať biologický a nebiolo-
gický odpad v prírode, aby deti videli, čo naša zemička strávi 
a čo nie. Ten následne po roku vykopeme a zistíme, ako a s čím 
si príroda poradila. Pozberali sme odpadky po lesných cestič-
kách a popritom našli veľa miest, kde bolo vyhodeného veľa 
odpadu, čo sa nám vôbec nepáčilo.    

Do materskej školy sme pozvali našich starých rodičov, aby 
sme sa im poďakovali za všetko, čo pre nás robia a pripravili 
im krásny program.

Našimi piesňami a básňami sme potešili i pozvaných hostí na 
Obecnom úrade v Soblahove, a to bábätká s rodičmi a jubilan-
tov zo Soblahova. Pripravený program sa páčil i členom z Jed-
noty dôchodcov, ktorým sme spestrili ich spoločné stretnutie.

V októbri pán farár posvätil zrekonštruovaný školský dvor, 
ktorého úpravy a doplnenie sme uskutočnili vďaka získaným 
financiám z projektu TSK. V spolupráci s rodičmi s ich ocho-
tou a časom venovaným tejto aktivite sa podarilo pekné dielo. 
Ďakujeme všetkým vám, milí naši rodičia.

Na besede s babičkou Olinkou sa deti dozvedeli o tom, ako 
deti kedysi chodili do školy, ako a s čím sa hrávali, ako pomá-
hali rodičom, pásli húsky i kravičky. Deti si prezerali fotografie 
z minulosti a zistili, že deti kedysi nenosili rifle, tričká, bundy 
či otepľovačky v zime. Nepoznali televíziu, počítač ani telefón. 
Nemali kúpeľňu ani detskú izbu, večer si svietili petrolejovou 
lampou, kúrili v peci a jedli zo spoločnej misky. Zato však mali 
denne čerstvé mliečko od kravičky a domáci chlebík. Veľa 
z rozprávania mohli deti vidieť v našom soblahovskom dom-
čeku pod farou, kde kedysi bývala rodina Mráziková, ktorý 
sme po besede navštívili. 

Medzi sebou sme privítali i milú návštevu – mamičku Janku 

Holubkovú, ktorá nám prišla porozprávať, ako sa treba starať 
o malé bábätko a prišla medzi nás i s malou Barborkou. Keď-
že sme sa práve učili o rodine a starostlivosti o dieťatko, bol to 
pre deti zážitok. Barborke sa u nás páčilo a maminka deťom 
ukázala, čo všetko dieťatko potrebuje, ako sa prebaľuje, kŕmi, 
oblieka, nosí. Ďakujeme maminke i Barborke.

Ďalším hosťom bol náš dávny kamarát Igorko Šedivý, kto-
rý nás pravidelne navštevuje a porozprával deťom o svojom 
zdravotnom znevýhodnení, zrakovom postihnutí. Deti si mohli 
vyskúšať, ako sa cíti človek, keď jeden zo zmyslov mu chýba. 
Mali možnosť prechádzať so zaviazanými očami a orientovať 
sa s bielou paličkou. Igorko s nami absolvuje i spoločné vy-
chádzky a deti sa tak učia, ako treba správne pomáhať člove-
ku so zdravotným postihom.

Nezabúdame ani na ľudové tradície a trasenie plotov na 
Ondreja.

Mikuláš nás navštívil 6. decembra a spolu s našimi rodičmi 
i starými rodičmi sme zažili milé spoločné popoludnie, spojené 
s pekným programom detí. Betlehemci priniesli zvesť o tom, že 
onedlho oslávime príchod Ježiša. A bolo nám spolu dobre.

Hudobný workshop zameraný na podporu rytmu, melódie, 
harmónie, intenzity inštrumentálneho prejavu bol pre deti  pú-
tavý . Každé dieťa malo svoj hudobný nástroj – bubon, čím sa 
stávalo členom veľkého orchestra, ktorý hral i pod vedením 
jednotlivých detí. Bola to veľmi zaujímavá aktivita, v ktorej sa 
deti dokázali spoločne zladiť a išlo nám to super. Bubnová 
škola sa teda vydarila a spokojní boli i naši inštruktori.

Ešte nás čaká pečenie medovníkov a ďalšie prípravy na 
Vianoce, ktoré sa blížia. Spoločné škôlkarske „štedrovečerné 
posedenie“ s oblátkami a všetkým, čo kedysi bolo súčasťou 
Vianoc v rodinách našich prastarých otcov a materí, koledo-
vanie i vinšovanie bude začiatkom Vianoc.

Dovoľte nám poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhate 
a stojíte pri nás. Ďakujeme našim skvelým rodičom, pánu fa-
rárovi i všetkým dobrodincom.

Požehnané vianočné sviatky, veľa milostí, radosti a pokoja od 
Lásky, ktorá vstúpila medzi nás, vyprosuje pri jasličkách kolektív 

Cirkevnej materskej školy svätého Mikuláša

22. – 24. 9. osem rodín našej farnosti strávilo spoločný 
víkend v Hutách, neďaleko Zuberca. Spoločné chvíle pri soche 
Ježiša Spasiteľa na Kline, v aquaparku Oravice, pri hrách, 
posedeniach, športe a na sv. omši v Krivej na Orave, rodisku 
bl. Zdenky Schelingovej, boli pre všetkých zúčastnených 
krásnym ľudsko-duchovným zážitkom.

1. 10. navštívili našu farnosť muži z folklórnej skupiny Lidovec 
zo Solčian a pripravili si pre našich farníkov mariánsku akadémiu 
pri príležitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime.

18. 10. Deti našej farnosti sa v Soblahove i v Mníchovej 
Lehote pripojili k celosvetovej akcii Milión detí sa modlí 
ruženec a obetovali tak svoje modlitby za pokoj vo svete a za 
všetky deti sveta.

Na Nedeľu Krista Kráľa 26. 11. sme slávili farské hody, 
pri ktorých sme ďakovali Bohu za dar chrámu, v ktorom sa 

môžeme stretávať s Bohom.
Ďalšiu nedeľu 3. 12. sme začali adventnú prípravu na 
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Vianoce požehnaním adventných vencov a celofarskou 
adoráciou, pri ktorej sme sa modlili pred Eucharistickým 
Ježišom za potreby farnosti i celého sveta.

V utorok 5. 12. sme po príchode sv. Mikuláša do obce 
slávili spolu s deťmi predvečer slávnosti titulu nášho farského 

kostola, sv. Mikuláša, biskupa, v stredu 6. 12. sme sa stretli na 
bohoslužbe pri príležitosti sviatku patróna našej farnosti. Po 
sv. omši nasledovalo tradičné agapé v Pastoračnom centre.

V kostole v Soblahove sme začali s realizáciou plynového 
kúrenia, ktoré by malo byť dokončené pred Vianocami.

Peter Valaský, spávca farnosti

Zo života našich dôchodcov
V októbri sa stretli naši členovia, aby 

si uctili starších spoluobčanov. Pri tejto 
príležitosti dňa 4. 10. 2017 navštívili 40 
našich občanov nad 85 rokov a odo-
vzdali im malé darčeky. Predstavitelia 
obce darovali našim členom vstupenky 
na koncert J. Opatovského Za horami 
za dolami, za čo im patrí naša vďaka. 

Zasadnutie našich členov oživili svo-
jím vystúpením deti z Cirkevnej mater-
skej školy sv. Mikuláša pod vedením 

riaditeľky J. Jamborovej. 
V septembri sa začal 31. ročník 

Akadémie tretieho veku, vzdelávania 
seniorov z trenčianskeho regiónu. Aka-
démiu navštevujú aj štyri naše členky, 
jedna už šiesty ročník.

Blížia sa najkrajšie sviatky roka Via-
noce. Preto mi dovoľte v mene výboru 
Jednoty dôchodcov v Soblahove po-
priať vám veselé, pokojné a radostné 
vianočné sviatky. V novom roku 2018 

nech vás sprevádza predovšetkým zdra-
vie, šťastie, nechýba vám sila a predovšet-
kým optimizmus v prekonávaní nových 
prekážok života.

Na Vianoce a v novom roku,
lásku, šťastie, zdravie na každom kroku.
Úspechov a šťastia veľa, 
zo srdca vám všetkým želá
vaša Jednota dôchodcov.

 ZO JDS A. Markovská

folklórna skupina Dolinečka
vážení a milí priatelia,
FSk Dolinečka sa snaží už 37 rokov svojimi piesňami 

a starodávnymi soblahovskými zvykmi potešiť našich občanov. 
Nebolo to inak ani tento rok. Chcela by som sa poďakovať 
Obecnému úradu v Soblahove za to, že nám dáva možnosť 
a priestor na tieto vystúpenia. S príchodom vianočných sviatkov 
tak ako väčšina ľudí i my cítime čaro, ktoré sa opakuje iba raz 
do roka. Niekedy nám je ľúto, keď sa po sviatkoch stávame 
znova tými, ktorým je ľahostajné pomôcť alebo obdarovať milým 
slovom, povzbudiť takého, ktorý to potrebuje.

Keď prichádza podvečer a zvony zvonia na veži, vieme 
že celá dedina si sadá k štedrovečernému stolu. S vinšom 
„Pochválený buď Ježiš Kristus, vinšujem vám tieto vianočné 
sviatky, narodenie Krista Pána, aby vám dal Pánboh šťastie, 
božské požehnanie a po smrti kráľovstvo nebeské” začína sa 
obrad Štedrej večere.

Dovoľte nám, vážení spoluobčania, aby vám celá naša 
folklórna skupina popriala pokoj a lásku počas vianočných 
sviatkov aj po celý nasledujúci rok.

Emília Fabová

ZaSlúŽia Si Našu úctu a vďaKu
Jeseň je obdobím, keď sa stromy odievajú do pestrofareb-

ných šiat, slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hla-
dia naše tváre. Práve v tomto jesennom čase vzdávame úctu 
starším občanom, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. 
Bolo by nedôstojné, aby sme si na nich spomenuli len v ok-
tóbri, vďaku im prejavme počas celého roka. Ľudová múdrosť 
hovorí: „Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi“. Radi 
sme ich privítali medzi sebou na obecnom úrade, aby sme si 
ich uctili a spolu zaspomínali na minulosť i prítomnosť prežitú 
v našej obci. Stretli sa tu ľudia, ktorí sa často vzdávali radostí, 
ktoré im život ponúkal v prospech svojich blízkych. Jubilanti, 
ktorí prijali naše pozvanie, sa stretli 12. 10. 2017 v priestoroch 
obecného úradu. Manželské páry, ktorých život spojil pred 50, 
55 či 60 rokmi. Nie všetkým sa podarilo prísť, zo 16 párov sa 
dostavilo 11, ktoré privítal starosta obce Marian Hudec. 
V malom kultúrnom programe vystúpili deti z oboch mater-

ských škôl a zo základnej školy. Pri srdečnom posedení bolo 
na čo spomínať, veď život priniesol nielen veselé stránky, ale 
i tie smutnejšie, ktoré museli prekonať. Boli veľmi radi, že sa nich 
nezabudlo ani v tomto pokročilom veku, že si mohli spoločne po-
sedieť, zaspomínať a stráviť príjemné dopoludnie.

T T

T

TT

V rovnaký deň sme privítali jubilantov, ktorí v tomto roku 
oslavujú 60. narodeniny. Scenár ich prijatia bol podobný, kul-
túrny program sa tiež nemenil, no bol doplnený hudobnou 
produkciou Jožka Opatovského. Pozvaných jubilantov bolo 
32, ale prišlo ich len 21, čo je škoda, pretože stretnutie bolo 
srdečné a priateľské. Zaujímavosťou stretnutí bolo, že v tých-
to priestoroch obecného úradu to bolo posledné spoločenské 
podujatie pred presťahovaním sa obecného úradu do nových 
priestorov.

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme.
J.H.
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KvalitNá Strava, šiKovNé KuchárKy
V septembrových číslach Soblahovských novín základná 

škola s materskou školou predstavuje nielen svoj pedagogic-
ký zbor, ale i nepedagogických zamestnancov. Všetkých, ktorí 
zabezpečujú nielen vyučovanie, ale i celý chod školy. V minulom 
roku i teraz sme pozabudli na zamestnancov, ktorí sa starajú 
o hladné žalúdky učiteľov, žiakov, deti i cudzích stravníkov – 

Zaspomínajme si
od prvého vStupu do šKolSKých lavíc – v šKolSKoM roKu 1947/48  

uplyNulo 70 roKov
Tak veru, 30. septembra uplynulo už 70 rokov a jeden 

mesiac, čo sme sa  v tzv. Národnej škole, v jednotried-
ke na hornom konci stretli ako prváci (bol to školský rok 
1947/48), tentoraz však v Hostinci u Ondreja, aby sme 
si zaspomínali na veselé i smutné zážitky i na pani uči-
teľku Irenu Sabovú. Pred stretnutím sme sa poklonili pri 
jej hrobe na soblahovskom cintoríne a položili venček 
kvetov so stuhou a nápisom „Ďakujeme a spomíname 
žiaci školského roku 1947/48 – prváci“.  Spomínali sme 
tiež na pani učiteľku Mikulcovú, ktorá nás viedla cez 4. 
ročník školského roku 1950/51. Bola na nás náročná, 
ale milá a po všetkých stránkach sympatická. V posled-
nom 5. ročníku nás učila pani učiteľka Hesková, teraz 
Hrabčáková, ktorej sme odovzdali pozdrav osobne. 
Žije v Trenčíne a teší sa dobrému zdraviu.

Naše stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfé-
re. Stretávame sa takmer pravidelne posledných 25 ro-
kov v päťročných intervaloch. Z pôvodných 15 dievčat 
a 15 chlapcov odišla do večnosti už takmer polovica, 
viac chlapcov ako dievčat.

Pravidelne medzi nás prichádza Jožko Šedivý z blíz-
kej Moravy, a tak to bolo aj tento rok a prišiel tradične 
aj s demižónikom „moravského bíleho“. Ďakujeme, 
Jožko.

Poďakovanie patrí aj pánovi farárovi Mgr. Petrovi Va-
laskému, ktorý slávil svätú omšu na úmysel vďaky za 
náš život dňa 20. 10. 2017.

Dovoľujeme si týmto povzbudiť našich spolurodákov 
organizovať podobné stretnutia. Vrelo a úprimne súhla-
síme so známou slovenskou spisovateľkou Veronikou 
Šikulovou, ktorá uviedla v jednom známom denníku: 
“Celý ľudský život je totiž jedna báseň, len si to občas 
treba pripomenúť“... my už len dodávame, že na to sú 
aj naše stretnutia.

Ľudmila Šedivá, rod. Halgošová, 
Jaroslav Baláž

Fotografia 4. ročníka v školskom roku 1950–51 v Soblahove – ľu-
dová škola (teraz MŠ cirkevná)
Pani učiteľka: Mikulcová
Foto: súkromný archív pani Valiky Balajovej rod. Švecovej
Poznámka: aktuálne žije v Soblahove osem žien a dvaja muži
Horný rad chlapci zľava:
Jozef Fabo, Ján Holúbek, Jozef Fabo, Jozef Mianovský, Ján Juriga, 
Ján Cádra, Milan Fabo, Jaroslav Baláž, Štefan Halgoš
Stojaci rad dievčatá:
Valika Švecová, Anna Ďuďáková, Ľudmila Šedivá, Oľga Ježíková, 
Helena Fabová, Jozefína Ďaďková, Mária Holúbková
Sediaci rad s pani učiteľkou Mikulcovou:
Agnesa Fabová, Helena Fabová, Michal Ďuďák,Vendelín Mrázik, 
Zlatica Caganová, Ľudmila Halgošová
Prvý rad:
Mária Červeňanová, Jozef Šedivý, Anna Mistríková, Štefan Ako, 
Helena Bajcarová, Karol Ďuďák, Mária Jamborová 
Prvý ročník v školskom roku 1947/48 bol v hornej jednotriedke s pani 
učiteľkou Irenou Sabovou. 

skrátka naše kuchárky. Šesťčlenný kolektív: vedúca jedálne 
p. Bilická, hlavná kuchárka E. Šedivá, kuchárka K. Trunková, 
pomocníčky M. Vojtěchovská, J. Lorencová, L. Krsková veľmi 
dobre vedia, čo majú deti najradšej, čo milujú. No nemôžu 
vyvárať len samé maškrty, strava musí byť vyvážená a rôz-
norodá. Všetko musí mať svoju gramáž, kalorickú hodnotu, 
čerstvosť a samozrejme, kvalitu. Cenová dostupnosť obedov 
je nielen pre žiakov a deti, ale i pre cudzích stravníkov. Spo-
kojní sú i naši dôchodcovia, ktorí donáškovým  spôsobom 
dostávajú čerstvú stravu až do svojich domovov. Vzrastajúci 
počet obedov si vyžaduje modernizáciu a dopĺňanie vybave-
nia kuchyne. Obecný úrad v spolupráci so školou vyčleňujú 
každoročne finančné prostriedky, aby náročná fyzická práca 
kuchárok bola uľahčená. Do konca roka by mala kuchyňa 
dostať nový konvektomat a smažičku, ktoré pomôžu pri na-
rastajúcom počte vydávanej stravy. Obľúbené sú i spoločen-
ské podujatia, na ktorých sa stretávajú rodiny pri oslavách. 
Najlepším vysvedčením našich kuchárok sú prázdne taniere 
a spokojnosť stravníkov. Veríme, že usmiate tváre kuchárok 
zostanú v spomienkach našich detí až do dospelosti.

Dobrú chuť!                  
J.H.
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FotoMáNia v Soblahove
Aj takto by sme mohli pomenovať eufóriu, ktorá sa udiala 

po výzve obecného úradu  na poskytnutie starých fotografií. 
Veľa Soblahovčanov siahlo do  svojich rodinných zbierok či al-
bumov. Do výzvy sa zapojilo aj viacero rodákov cez Facebook 
obce či e-mailom. Aktivita občanov nabrala také obrátky, aké 
sme naozaj nečakali.

Do fotoarchívu obce pribudlo takmer 500 fotografií, ktoré 
majú pre históriu našej obce mimoriadnu hodnotu.

Cirkevné podujatia – birmovky, procesie, oltáriky, 1. sv. pri-
jímania, pohreby najstaršie od roku 1935, žatva a následne 
dožinkové oslavy z 50. rokov, zber chmeľu – 70. roky a práca 
u “Bulhara”, škola od roku 1940,  divadlo v Soblahove v 50. – 
60. rokoch, futbal od 50. rokov, hasiči z 30. rokov, dychovky 
60. – 80. roky, organizácie v obci 40. roky a ich činnosť, kurzy 
pečenia/varenia – 70. roky, rodinné foto, stretnutia, oslavy od 
začiatku 20. storočia.

V archíve obce sa  aktuálne nachádza cez 800 fotografií 
s popisom, resp. určením ich veku. Výsledkom tejto akcie bola 
výstava v Galérii na povale. Pre nás organizátorov najväčším 
poďakovaním bola mimoriadna účasť a pozitívny ohlas. Moje 
poďakovanie patrí M. Drienkovej a M. Červeňanovej, ktoré 
svojou kreativitou dali výstave punc originality.

Zároveň chcem poďakovať aj vám, ktorí ste pomohli zväč-
šiť zbierku nášho sedliackeho domu a dvora. Časti vozov, 
chomúty na kone a kravy, pracovné náradia, pluhy, rajtar, ko-
lovrat, krčahy, obrazy, časti krojov, truhlice, sane, sudy, píly.

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zachovaniu 
kultúrneho dedičstva obce.

D. Mrázik

Harmoniková akadémia 2017
Heligónka sa v Soblahove stáva veľkým fenoménom. Získava stále väčšiu popularitu i členskú základňu. A ak sú novými fanú-

šikmi tohto hudobného nástroja naše deti, tak máme radosť o to väčšiu.

Keď pred tromi rokmi založil J. Opatovský súkromnú Harmo-
nikovú akadémiu, jeho školu začali navštevovať 2 deti. Žiakov 
postupne pribúdalo – detských, dospelých, zo Soblahova aj 
z iných obcí. Aktuálne sa počet zastavil na čísle 28 malých aj 
veľkých hudobníkov. Nasledovali  pravidelné týždenné vyučo-
vacie hodiny u Jožka v obývačke. Písanie množstva notového 
materiálu, podkladov pre výučbu, osnov a metodík. Neskôr 
z kapacitných dôvodov musel prejsť rekonštrukciou suterén 
jeho domu na vybudovanie učebne, sanitárnych a nahráva-
cích priestorov. Veľa driny, odriekania a cvičenia po večeroch 
stálo za to. Harmoniková akadémia J. Opatovského sa zako-

renila v srdciach nielen soblahovských priaznivcov, ale aj 
z blízkeho či širšieho okolia. Po tom, čo sa im podarilo zosta-
viť si svoj program, roztrhlo sa vrece s vystúpeniami.

Mohli sme ich vidieť a najmä počuť:
• v Trenčianskych Tepliciach na „Teplických mechoch“
• v máji a septembri na medzinárodnom stretnutí stomikov 

v hoteli Régia v Bojniciach;
•  koncertovali na pivnom festivale v Ilave;
•  deti Alžbetka Hrnčárová, Ivko Hostačný, Simonka a Monika 

Červeňanové sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Beskyd-
ská heligónka 2017 v Ostraviciach; Ivko získal 1. miesto 
v kategórii Junior do 13 rokov, Simonka a Monika získali 
Cenu poroty. Alžbetka obsadila 10. miesto;

•  na koncertoch dôchodcom v Košeci, Ad. Kochanovciach, 
Zamarovciach, Soblahove, Ilave;

•  na koncerte „Za horami, za dolami“ u nás v Soblahove;
•  na „čarovnej harmonike v Soblahove“;
•   na ustanovujúcej schôdzi poslancov VÚC v Trenčíne;
… a v neposlednom rade na všetkých obecných podujatiach 
(Deň matiek, Stavanie mája, Soblahovské leto, Batôžková ve-
selica a Štefanská jazda).

Ak sa ho opýtate: „Jozef, ako sa darí deťom hrať, ide im to?” 
S úsmevom dodá: „Ono sa to časom poddá.“

Jožkovi  a deťom ďakujeme za vzornú reprezentáciu obce 
a želáme veľa úspechov. 

D. Mrázik

Z činnosti DobrovoľnÉHo HasičskÉHo ZborU soblaHov
KoNtrola a ČiSteNie KoMíNov

Súčasné ceny plynu, ale ešte stále aj možnosť zásobiť sa 
lacnejším drevom mnohých majiteľov rodinných domov pri-
viedla na myšlienku na prechod z plynového vykurovania na 
kúrenie tuhým palivom alebo kombinovane. Pri prechode na 
tuhé palivo alebo pri občasnom prikurovaní drevom nesmie-
me zabúdať na dôležitú súčasť vykurovacieho systému, a tou 
je komín. Pripomínam, že v prípade požiaru nám poisťovňa, aj 

keď máme poistku, ale chýbajú revízne správy a potvrdenia 
o čistení a kontrole komínov, škody nepreplatí. Preto je potreb-
né komíny udržiavať v dobrom technickom stave a pravidelne 
ich kontrolovať a čistiť. 

O kontrole a čistení komínov hovorí vyhláška MV SR č. 
401/2007 Z. z.. Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontro-
lovať najmenej v týchto lehotách:
1. Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým 

tepelným výkonom do 50 kW,
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•  raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotre-
biče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

•  raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotre-
biče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

•   raz za dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené 
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

 2.  Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým 
tepelným výkonom nad 50 kW,
• raz za dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče 

na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
•  raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotre-

biče na plynné palivá.
Mário Červenka

MedZiNárodNé SúČiNNoStNé cviČeNie ZloŽieK iZS teNtoKrát v Soblahove
Dňa 23. septembra 2017 sa pod záštitou predsedu TSK Ing. 

Jaroslava Bašku uskutočnilo v našej obci medzinárodne sú-
činnostné cvičenie zložiek IZS. Cvičenia sa zúčastnili okrem 
členov DHZ všetkých obcí okresu Trenčín aj príslušníci OR 
HaZZ v Trenčíne, OR PZ v Trenčíne, Leteckého útvaru MV 
SR, Slovenskej pátracej služby a v neposlednom rade aj naši 
kamaráti hasiči z družobných obcí Gmina Rudniki (PL) a Sloup 
(ČR). Soblahovský chotár tak obsadilo 220 cvičiacich, 35 ku-
sov pozemnej techniky a jeden vrtuľník. 

V ťažkom horskom členitom teréne, ktorý bol premočený 
silným dažďom a ktorý naviac pokryla hustá hmla nebolo ľahké 
plniť náročné úlohy, ktoré nám riadiaci cvičenia Mgr. Ján Si-
vák stanovil. Námetom cvičenia totiž bola likvidácia požiaru 
chaty Bindárka a okolitého požiaru lesného a trávnatého pora-
stu šíriaceho sa do oblasti Ostrého vrchu. Ďalšou úlohou bolo 
pátranie po troch zranených osobách, ktoré sa stratili v okoli-
tom priestore chaty. Už takto vyvinutá situácia si vyžadovala 
zriadenie troch zásahových úsekov a neľahkú rozhodovaciu 
schopnosť každého jedného zasahujúceho príslušníka. Ne-
hovoriac o tom, že cvičenie začalo už pri samotnom ohlásení 
udalosti na tiesňovú linku KOS IZS v Trenčíne, ktoré následne 
začalo jednotlivé dobrovoľné hasičské zbory zvolávať priamo 
zo svojich obcí, čím sa preverilo vyrozumievanie, zvolanie, 
ako aj dojazd jednotlivých zložiek na miesto udalosti. Môžem 
však s veľkým potešením a hrdosťou prehlásiť, že pod vede-
ním riadiaceho cvičenia, veliteľa zásahu Michala Šedivého 
a troch veliteľov úsekov sme všetky tieto náročné úlohy do 
bodky splnili, čo skonštatovali aj dvaja pozorovatelia z Veli-
teľstva VS OS SR a ZVJS, ktorí sa cvičenia tiež zúčastnili. 

Samozrejme, okrem samotného cvičenia bol po vyhodnote-
ní pripravený aj bohatý program pre verejnosť, ktorá mohla vi-
dieť napríklad ukážky hasičskej mládeže, historickú hasičskú 
techniku, ukážky služobnej kynológie PZ alebo už spomínaný 
vrtuľník Bell-429 z Letky MV SR, ktorý počas celého cvičenia 

lietal nad obcou a pristával priamo na ihrisku. 
Medzi prítomnými hosťami nechýbal predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja, rektor Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka v Trenčíne, prednosta Okresného úradu v Trenčíne, 
zástupca riaditeľa KR PZ v Trenčíne, či starostovia okolitých 
obcí, ktorí prišli podporiť nielen toto podujatie, ale aj svojich 
hasičov. Priamo v teréne nechýbal okresný riaditeľ hasičov 
z Trenčína, či riaditeľ odboru poriadkovej polície z Trenčína. 

Na záver mi dovoľte aj touto cestou poďakovať Jánovi 
Sivákovi za náročnú prípravu a organizáciu tohto podujatia. 
Nielen v mene svojom, ale aj v mene Janka Siváka, by som 
z tohto miesta chcel poďakovať ešte raz všetkým sponzorom 
za podporu, našim hasičom za vynikajúco zvládnuté zabezpe-
čenie podujatia, obci Soblahov za spoluprácu, futbalistom za 
poskytnutie areálu a nezabúdame ani na naše pani kuchár-
ky zo školy, ktoré sa chvályhodne postarali o všetkých nás, 
hladných cvičiacich. Nielen ukážková spolupráca medzi jed-
notlivými záchrannými zložkami, ale práve aj vynikajúca spo-
lupráca v logistickom zabezpečení prispela k tomuto, dovolím 
si povedať, veľmi úspešnému cvičeniu, ktoré sa nielen svojím 
rozsahom zaradilo medzi tie NAJ svojho druhu v kraji.  

Lukáš Beták

jeSeň  v 
turiSticKoM šate

Po horúcom lete pri-
šlo jesenné ochladenie 

sprevádzané zubatým slnkom babieho 
leta, skorším nástupom tmy, dažďom 
a rannými hmlami. Ale aj napriek tomu 
kroky soblahovských turistov viedli zas 
von do prírody, preč od ťažkostí každo-
denného života, v ústrety vrcholom hôr 
a kopcov, v ústrety kráse slovenských 
dolín, v ústrety čaru našej domoviny.  

Turistická jeseň v soblahovskom tu-
ristickom klube dala šancu niekoľkým 
zaujímavým akciám, ktoré organizoval 
soblahovský turistický klub. Aj jesenné 
ciele vytýčené v Pláne turistických akcií 
nášho klubu sme ako vždy prerokovali 
na každotýždenných schôdzach v Hos-
tinci u Ondreja. 

Už tradične jesenná turistická sezóna 
začína 4-dňovým autobusovým turistic-
kým zájazdom, tento rok turisti od 14. 
– 17. 9. 2017 navštívili Západné Tatry-
Huty. Zájazdu sa zúčastnilo 50 turistov. 
Bol spestrený zastávkou v Múzeu Čier-
ny orol v Liptovskom Mikuláši, a čereš-
ničkou na torte sa stala hodinová plav-
ba po Liptovskej Mare. Turistické trasy 
viedli do Spálenej doliny, na Roháčske 
plesá, Volovec, Ostrý Roháč, Sivý vrch, 
Radové skaly až do Hút. Niektorí turisti 
sa rozhodli pre túru z Hút cez Kvačian-
sku dolinu do Kvačian. Veľká vďaka 
všetkým za krásnu atmosféru počas 
prežitého predĺženého víkendu a organi-
zátorom akcie za super nápady a super 
organizáciu celého zájazdu. 

Novinkou sa túto jeseň stala vlako-
vá turistika – a to na Veľký Grič (971 m 
n. m.).  Počasie viacerých turistov od-

radilo, ale päť skalných prišlo ráno na 
vlakovú stanicu a o 5.41 hodine vyrazili 
vlakom zo Soblahova smer Handlová. 
Napriek dažďu, hmle a silnému vetru 
sa stúpaním turisti dostali až na vrchol 
Veľkého Griča a zvládli aj zostup späť 
na vlakovú stanicu. Česť našim sobla-
hovským odolným turistom, ktorí  to na-
priek zlému počasiu nevzdali a potvrdili 
nepísané pravidlo, že „Správny turista 
nepozná pojem zlé počasie“. Sila príro-
dy prináša aj počasie, ktoré nie je vždy 
na želanie, a je na nás, ako sa s tým 
popasujeme. 

Ďalšou  jesennou akciou v októbri bol 
každoročný hviezdicový výstup na Inovec 
a hneď po ňom sme zorganizovali každo-
ročné tradičné klubové stretnutie pri Ka-
čenovej chate, spojené s opekačkou. 

V  novembri sa soblahovskí turisti vy-
dali na výstup na Suchý vrch, úspešne 

Turistický klub pri oŠK soblahov



15číslo 4 - december  2017

ŠpoRT

SpoloČeNSKá KroNiKa
Narodili sa: 
David Kopál
Zara Fabová
Riva Alassaf

Starí páNi bilaNcovali pri KapuStNici
Posledný zápas sezóny sme odohrali v sobotu 14. 11. 2017 

proti mimoriadne zdatnému súperovi z Beckova. Po rýchlych 
góloch v prvom polčase sme získali komfortný náskok 3:0, 
druhé dejstvo bolo už o niečom inom. Súper pridal nielen 
v aktivite, ale aj dvoma gólmi zdramatizoval zápas. Náš tím 
nakoniec oslavoval víťazstvo v tomto zápase a aj celoročnú 
neporaziteľnosť. Za celý rok sme odohrali 9 zápasov, z toho 
sme 5x zvíťazili a 4x remízovali.

Po zápase sme  pri fantastickej kapustnici a kubrickej mar-
huľovici bilancovali sezónu. Spomenuli  sme si najmä na 
zápasy doma proti Trenčianskej Turnej počas víchrice kon-
com septembra, Trenčianskemu Jastrabiu v celozápasovom 

lejaku  ako aj na farské derby s Mníchovou Lehotou a vyrov-
nané stretnutia s Neporadzou. V 9 zápasoch sme súperom 
nastrieľali 28 gólov, z ktorých najviac nastrieľali Michal Treba-
tický a Marián Šedivý.

Náš hrajúci tréner P. Rehák ml. v tejto sezóne mohol počítať 
na jednotlivé zápasy s 20 hráčmi, ktorí hájili farby Soblahova. 
Určite nebol spokojný so všetkými výsledkami počas sezóny, 
keďže chcel vyhrať všetky zápasy.  To je výzva pre nás všet-
kých do budúcej sezóny.

Na záver chceme  poďakovať  všetkým hráčom za prístup, 
za podporu našim priaznivcom, manželkám, priateľkám, OŠK 
a hospodárovi. 

D. Mrázik a J. Vojtek

rok 2017 v číslach:
Počet obyvateľov k 18. 12. 2017:    2 271
Prihlásení na trvalý pobyt:               78
Odhlásení:                 42

Od ukončenia posledného majstrovského stretnutia v jesen-
nej časti uplynul už mesiac a naši futbalisti si užívajú zimnú 
prestávku. Je to čas, kedy máme možnosť načerpať nové sily, 
doliečiť zranenia z dlhej sezóny a pripraviť sa na nové zápasy 
v jarnej časti. Touto cestou môžeme zrekapitulovať, ako si po-
čínali naše futbalové družstvá v roku 2017.

Muži ukončili jarnú časť predčasne, po problémoch s hráč-
skym kádrom sa vytvoril nový mladý kolektív s vekovým prie-
merom okolo 22 rokov, ktorý si viedol na jeseň pomerne slušne. 
Za 6 výhier, 1 remízu a 7 prehier a skóre 38:33 ukončil jesen-
nú časť na 5. mieste. Na prvé miesto strácajú 9 bodov, súťaž 
je vyrovnaná a na jar je o čo hrať. Najlepší strelec je Patrik 
Pleva, ktorý dal 16 gólov. Tréner mužstva je Vlado Vasyliev, 
vedúci mužstva je Pavol Sady.

Dorast ukončil minulú sezónu na druhom mieste. K mu-
žom sa posunuli hráči ako Jakub Fabo, Lukáš Červeňan, Ján 
Schéry, Martin Sivák, ktorých ale nahradili ďalší šikovní cha-
lani. Herne nesklamali, vyhrali 7 zápasov, 5 prehrali a patrí 
im po jeseni priebežné 5. miesto. Najlepší strelec je Patrik 
Šedivý, ktorý dal 20 gólov. Tréner mužstva je Jakub Kačena, 
vedúci mužstva je Ľubomír Fábik.

Starší žiaci prešli najväčšou obmenou kádra. Na jar vyhrali 
4. ligu, na jeseň sa im však nedarilo a budú sa pripravovať na 
záchranárske práce v jarnej časti. Na jeseň nevyhrali, získali 
jeden bod za remízu a 10 prehier. Dúfame, že na jar budú mať 
viac dôvodov na radosť. Mužstvo trénuje Ivan Halgoš.

Mladší žiaci skončili na jar na 10. mieste a v jeseni im zatiaľ 
patrí 8. miesto. Hráči naberajú skúsenosti aj v zápasoch star-
ších žiakov, čo sa odzrkadľuje aj na ich hre. Vyhrali 5 zápasov, 
prehrali 7 a strelili spolu 61 gólov. V tejto štatistike sú dokonca 
tretí najlepší tím. Najlepším strelcom súťaže a mužstva je Michal 
Halgoš, ktorý dal 24 gólov.

Prípravka je náš najmladší kolektív, ktorý funguje v Soblahove 
už druhý rok a má veľkú perspektívu. Spojený je aj s deťmi 
z Mníchovej Lehoty, ale pribúdajú aj deti z okolia, čo je vizitka 
dobrej práce s mládežou v Soblahove. Rozvíjajú sa tu 
už v mladom veku prvé futbalové zručnosti, preto je táto práca 
veľmi zodpovedná a samozrejme aj namáhavá. Tu nám pomá-
hajú vo veľkej miere aj rodičia, za čo im ďakujeme. Od jesene 
prebrali kategóriu prípravky Simona Gomulecová a Simona 
Ďuďáková, hráčky AS Trenčín. Držíme im palce pri práci.

Rasťo Kačena

Privítanie našich najmenších detí na OcÚ dňa 27. 9. 2017.

ho zvládli, a v poriadku sa vrátili domov. 
Dňa 17. 11. sa každoročne zúčastňujú 
výstupu na Veľký Kriváň v Malej Fatre, 
a ani tento rok nebol výnimkou. Aj táto 
turistická akcia sa vydarila a ďakujeme 
soblahovským turistom za chuť vstať, 
cestovať a vyšliapať trasu za svojím tu-
ristickým cieľom, urobiť niečo pre seba 
aj pre  iných, a nevzdávať sa. 

Do konca tohto roka nás čakajú ešte 

zaujímavé turistické akcie, a to výstup 
na Omšenskú Babu, Štefánsky Čer-
nachov, a dňa 29. 12. nás čaká orga-
nizovanie každoročného tradičného 
nočného výstupu na Ostrý vrch. Dúfa-
me, že spojenými silami členov nášho 
turistického klubu obhájime punc so-
blahovských  turistov ako turistických 
nadšencov telom i dušou. 

Slávka

T T T

opustili Nás
Anna Jurigová   vo veku 81 rokov

aKo Sa darilo Futbalu v roKu 2017

Narodené deti:      21
Úmrtie:    15

uZaVreli MaNželStVo
Monika Nejezchlebová a Roman Jambor 
Veronika Mercellová a Andrej Guzoň
Lenka Varšányiová a Ján Fabo
Martina Panáková a Jozef Šedivý
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Trenčianske folklórne združenie STODOLA 
s obcou Soblahov usporiadajú 

ZiMNý FeStival FolKlórNych SKupíN
„Putovný“ zimný festival sa uskutoční 

v sobotu 27. januára 2018 v Soblahove

pripravujeMe pre váS...

SoblahovSké fašiangy 
5. ročník tohto podujatia sa bude konať 

10. februára 2018. 
Program začne fašiangovým sprievodom 

a bude pokračovať v areáli 
Obecného športového klubu Soblahov.

Príďte si pozrieť kultúrny program, pochutnať si na 
zabíjačkových špecialitách, posedieť si pri dobrom 

občerstvení v spoločnosti dobrých ľudí.

jeSeNNý beh SoblahovoM
Druhý decembrový deň sa v našej 

dedine niesol v znamení športu. Konal 
sa 2. ročník Jesenného behu Soblaho-
vom, ktorého sa zúčastnilo 36 bežcov. 
Účastníci boli nielen zo Soblahova, ale 
i z Trenčína a okolitých dedín. Navštívili 
nás aj bežci zo Žiliny či Liptovského Mi-
kuláša. Tento beh sa nesie v znamení 
pretekov, ale má byť práve rekreačným 
behom, završujúcim celú bežeckú se-
zónu. Po dobehnutí trasy vedenej de-
dinou i našou krásnou soblahovskou 
prírodou si účastníci posedeli pri 
čajíku a dobrom guláši. Spoločne sa 
podelili o všetky bežecké zážitky z ce-
loročnej bežeckej sezóny. Tento rok sa 
beh konal v pokročilom dátume a jeho 
účastníci už bežali aj v snehu. V budú-

com roku sa budeme snažiť zorganizovať jesenný beh skôr. Veríme, že viacerí z vás 
sa ho zúčastnia a strávia s nami príjemný športový deň. Tohtoročného jesenného 
behu sa zúčastnili i členky propagujúce Nordic Walking (severskú chôdzu). Správna 
technika chôdze so špeciálnymi paličkami prospieva pri mnohých zdravotných pro-
blémoch a v súčastnosti je veľmi populárna.

B. Hôrková

TT TT TT TT TT TT


