
JESENNÁ MELANCHÓLIA
 Ticho padá dážď na zlaté lístie,

jesenný súmrak sa vtiera do duše,

leto zmizlo do diaľav, celkom iste,

neistota ako pes, človeka priam pokúše.

Cintoríny do noci opäť jasno svietia,

záplava kvetov zdobí každý rov,

ach, ako tie roky neskonale rýchlo letia,

vlhkosť v očiach, 

zaženieme peknou spomienkou. 

Taká je jeseň, smutná i pekná zároveň,

prináša úrodu a koše plné citu,

čas, kedy si všetko pri modlitbe pripomeň,

a ťažko odoláš silnému srdca vlnobitiu.

Prof. Jozef Halgoš 

Milí spoluobčania,   
obdobie, na ktoré sa väčšina z nás vždy teší, na čas prázd-

nin, dovoleniek, oddychu, spoločenských stretnutí a kultúr-
nych akcií, je nenávratne za nami. Tak ako každý rok, aj teraz 
toto obdobie ubehlo veľmi rýchlo a opäť je tu september. Me-
siac, kedy sa pracovný život všetkých nás naplno rozbieha, 
a preto dovoľte, aby som vás v tomto septembrovom čísle 
informoval, čo sa za posledné tri mesiace v dedine udialo 
a na čom sme pracovali.
 
DIANIE V OBCI

V letných mesiacoch už každoročne hľadáme ľudí a hlav-
ne študentov na pomocné brigádnické práce. Žiaľ, záujem 
mladých ľudí – študentov, pracovať manuálne, je minimálny. 
Z toho dôvodu, sme sa dohodli s dvoma pracovníkmi aspoň 
na občasnej výpomoci (jeden dôchodca a jeden v aktívnom 
veku). Aj táto spolupráca obci veľmi pomohla a mohli sme po-
pri kosení a čistení dediny zrealizovať aspoň pár nových vecí. 
Medzi Potravinami Ivanič a nekonečnou stavbou – prečerpá-
vačky vody pre horný koniec (ktorú realizuje TVK Trenčín), 
sme vybudovali odstavnú plochu pre kontajnery tak, aby bola 
dostupná pre všetkých a zároveń, aby 9 ks kontajnerov bolo 
tak trochu schovaných, pretože pohľad na ne a ich okolie ne-
bol vždy lahodiaci oku.

Taktiež pri dolných bytovkách sme vybudovali nové odsta-
visko kontajnerov. Dôvodom zmeny pôvodného umiestnenia 
bolo nevyhovujúce a nebezpečné miesto. Pôvodne boli kon-
tajnery umiestnené v zákrute, pričom tu kedykoľvek mohlo 
prísť k dopravnej nehode.

Práce pokračovali i na novom Obecnom dome. V auguste 
boli ukončené práce na zateplení  fasády a realizácii po-
vrchových úprav. Ešte samozrejme treba dorobiť pár detailov 
(bránu, umiestnenie obecných a štátnych znakov, ...) a vzhľad 
budovy by mal mať konečnú  podobu.

Začiatkom júla sa uskutočnilo drvenie konárov, ktoré sme 
po zimnom oreze navozili na pasienky nad cintorín. Celko-
vo bolo takto rozdrvených 39,84 tony, čo je oproti minulému 
roku (23,12 tony) o 72 % viac. Tým, že viac vyzbierame – se-
parujeme, menej spaľujeme po záhradkách a ešte nám to aj 
vylepší štatistiky separácie, čoho dôsledkom je zaradenie do 
výhodnejšej skupiny, a tým všetci môžeme ušetriť na poplatku 
za likvidáciu odpadov.

 

 

Tí, ktorí navštevujete areál školy a futbalového ihriska, ste si 
isto všimli realizáciu nového dreveného pozadia na existujú-
com pódiu. Na zrealizovanie úpravy pódia sme mali dva dôvo-
dy. Prvým bolo zlepšenie akustiky pri vystúpeniach a zároveň 
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prekrytie pohľadu na staré kabíny. Chmeľové stĺpy sme kúpili 
z Trenčianskej Turnej, kde rušili chmeľnicu a ostatné sme už 
zrealizovali svojpomocne. Konečný výsledok „zapadol“ do 
prostredia a našich predstáv a jeho funkčnosť sme ocenili už 
počas Soblahovského leta, kedy malo svoju premiéru.

ORGANIZÁCIE 

Veľmi ma teší, že k aktívnym zložkám v obci, ako napr. Jed-
note dôchodcov, hasičom, turistom sa pripojil aj novovzniknu-
tý futbalový výbor. Všetko sú to organizácie a hlavne jednot-
livci, ktorí vo svojom voľnom čase chcú niečo urobiť nezištne 
pre svoje okolie a pre obec, v ktorej žijú.

Hasiči nám začiatkom septembra, počas osláv 95. výročia 
vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Soblahove, predsta-
vili hasičský skvost – striekačku, na ktorej pracovali viac ako 
dva roky vo svojom čase a zo svojich prostriedkov. Veríme, 
že striekačka bude v krátkom čase (po zhotovení prístrešku 
pred Hasičskou zbrojnicou) vystavená a bude pýchou nielen 
hasičov, ale i celej obce.

Jednota dôchodcov je už dlhoročne aktívna v úprave a starost-
livosti o výsadbu kvetov a krov. Týchto prác sa aktívne zúčast-
ňuje až 20 členov Jednoty dôchodcov. Farebné kvietky tešia 
nielen nás domácich, ale aj všetkých, ktorí navštívia našu 
obec. Veľká vďaka vám všetkým!

Teší ma, že futbalisti sa zaktivizovali a rozhodli sa svojpomoc-
ne skrášliť a obnoviť areál ihriska. Zástupcovia futbalistov 
prišli s návrhom na vedenie obce a vzhľadom na to, že areál 
ihriska využívajú futbalisti rôznych vekových skupín, obec vy-
hovela žiadosti a preplatila materiálne náklady, ktoré vznikli 
pri úprave areálu ihriska. Ako prvé začali svojpomocne s opra-
vou padajúceho múrika oddeľujúceho ihrisko od hľadiska, po-
kračovali zhotovením chodníka okolo multifunkčného ihriska, 
opravami reklamných plôch okolo ihriska a začali celkovo 
zveľaďovať celý areál. Na brigádach sa zúčastňovalo až 16 
chlapov.Okrem organizácií sa pripájajú aj jednotlivci a svojou 
prácou pomáhajú obci, napr. obnovením prechodu pre chod-
cov.

Dúfam, že elán naše organizácie neopustí a ja za vedenie 
obce aj za poslancov môžem prehlásiť, že budeme aj naďa-
lej podporovať každého (a nielen organizácie), kto chce robiť 
dobré meno Soblahovu, skrášľovať a zlepšovať podmienky 
života v obci. Ďakujem všetkým.

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO A AREÁL ŠKOLY
Tak ako som už v minulom čísle písal, multifunkčné ihrisko 

máme konečne v prevádzke a prioritne bude slúžiť pre potreby 
školy, organizácií, ale, samozrejme, aj pre ostatnú verejnosť. 
Tí, ktorí budú mať záujem o športovanie na uvedenom ihris-
ku, kontakt a podmienky zapožičania nájdete v Prevádzkovom 
predpise, ktorý je umiestnený pri vstupe na ihrisko a webstrán-
ke obce. Ihrisko je naozaj multifunkčné – môžete si na ňom 
zahrať futbal, hokejbal, nohejbal, tenis, volejbal, basketbal či 
hádzanú. Veríme, že nám všetkým bude slúžiť ešte dlhé roky. 
Dúfam, že ho nezničia nevychované deti, ktoré sa už snažili 
ho poškodiť. Učme ich, že veci si treba vážiť a keď vidíme, 
že ničia veci, budovy alebo čokoľvek iné, zasiahnime. Na to 
predsa dospelí sú, aby usmerňovali, vychovávali a išli príkla-
dom mladším. Nenechajme si zničiť to, čo patrí nám všetkým!

Slávnostne bolo otvorené za účasti predsedu TSK dňa 
10.8.2019

ŠKOLA A AREÁL ŠKOLY
Počas prázdnin sme pracovali aj na celkovom vzhľade oko-

lia školy. Budovali sa nové chodníky na vstupe do telocvične 
a zadného vstupu do školy, odstraňovali provizórne plechové 
zábrany a nahrádzali sa novými palisádami, odtokové vonkaj-
šie žľaby sa zakopávali do trubiek do zeme, vytvorili sa nové 
podstienky a na záver sa urobili zemné terénne úpravy. Ešte 
je potrebné dopracovať zopár drobností a areál školy bude 
mať iný vzhľad. Ďakujem pani riaditeľke a vedeniu školy za 
aktívny prístup pri riešení a dotváraní  školského prostredia.

PROJEKTY
V oblasti projektov v uvedenom období sme ukončili projekt 

na technické vybavenie učební v základnej škole, ktorý pod-
porilo Ministerstvo školstva SR a celková hodnota projektu 
bola 57 760,94 €. Som rád, že môžem zodpovedne povedať, 
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že technické vybavenie učebne je skutočne na vysokej úrovni 
a isto by nám ho závideli i mnohé firmy. Je potrebné veriť, že 
i takouto cestou opäť zvýšime úroveň našej školy a naše deti 
budú môcť byť zručnejšie a lepšie pripravené do života.

Milí Soblahovčania,
leto a prázdniny máme za sebou – čo však nebráni tomu, 

aby sme si naplno užívali a vychutnávali babie leto a pri-
chádzajúcu jeseň a zimu. Každé ročné obdobie má svo-

je čaro a je len na nás, ako svoje voľné chvíle využijeme. 
Robme to, čo nám robí radosť, trávme voľný čas s tými, na 
ktorých nám najviac záleží a potom bude jedno, či je vonku 
teplo alebo zima, alebo či prší alebo je pekne. Prajem vám 
príjemnú jeseň a veľa pozitívnej nálady do nadchádzajúcich 
dní, školákom a študentom prajem veľa úspechov v novom 
školskom roku.

Marian Hudec, starosta obce

Z rokovania OcZ obce Soblahov dňa 
18. 9. 2019
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 30.6.2019.
Schválilo úpravy rozpočtu Rozpoč-
tovým opatrením č. 1/2019 na zmenu 
rozpočtu obce Soblahov na rok 2019 
podľa predloženého návrhu k 18.9. 
2019.
Schválilo tvorbu a čerpanie rezervné-
ho fondu obce Soblahov v roku 2019 
z prebytku hospodárenia roka 2018 vo 
výške 111 509,61 €  k 15.8.2019.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu ZŠ s MŠ Soblahov k 30.6.2019.
Zobralo na vedomie Správu hlavného 
kontrolóra obce Soblahov o výsledku 
kontroly vykonanej na základe plánu 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Schválilo Dodatok č. 2 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu obce Soblahov 
č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych slu-
žieb a o úhrade za poskytované sociál-
ne služby.
Zobralo na vedomie Správu nezávis-
lého audítora z overenia konsolidova-
nej účtovnej závierky a účtovnej závier-
ky zostavenej k 31.12.2018.
Určilo nájom nebytových priestorov 
v Obecnom dome, Soblahov 470 na II. 
poschodí, ktoré sú vo výlučnom vlast-

níctve obce Soblahov, vedené na LV 
č. 1, k. ú. Soblahov na dobu neurčitú, 
pre Občianske združenie Harmoniková 
akadémia, 913 38 Soblahov 364, IČO: 
51033119, ako prípad osobitného zre-
teľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zák. 
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov.
Dôvodom prípadu hodného osobitného 
zreteľa je, že obec Soblahov venuje 
veľkú pozornosť podpore a rastu talen-
tovaných a umelecky nadaných detí 
a mládeže v obci.
Zámer prenajať nehnuteľný majetok 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v súla-
de s § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov bol zverejnený 
na webovej stránke obce a na  úradnej 
tabuli obce dňa 2.9.2019.
Schválilo nájom nebytových priesto-
rov v Obecnom dome na II. poschodí, 
Soblahov 470, na dobu neurčitú pre 
Občianske združenie Harmoniková 
akadémia, 913 38 Soblahov 364, IČO: 
51033119, za nájom vo výške 1 € za 
rok, každú druhú stredu párny týždeň 
od 14:00 – 18:00 h.
Podmienkou nájmu je, že Harmoniko-

vá akadémia sa zúčastní kultúrnych 
a spoločenských akcií konaných v obci 
Soblahov v priebehu roka: Fašiangy, 
Stavanie mája, Deň matiek, Sobla-
hovské leto, Štefanská jazda a dve 
vystúpenia organizované obcou Sobla-
hov po vzájomnom odsúhlasení.
Zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o možnosti realizácie pro-
jektov v rámci MAS Inovec.
Zobralo na vedomie Vyhlásenie voľby 
hlavného kontrolóra na deň 11.12.2019 
na zasadnutí OcZ.
Schválilo Plán zasadnutí OcZ na rok 
2020.
Schválilo a povolilo uskutočňovanie 
sobášov mimo úradnej miestnosti, a to 
v Sedliackom dome, Hostinci u Ond-
reja a na Chate pod Ostrým vrchom po 
predchádzajúcom súhlase majiteľom. 
Poplatok za povolenie uzavretia man-
želstva mimo úradnú miestnosť je 230 €. 
Pre snúbencov, z ktorých aspoň jeden 
má trvalý pobyt v obci Soblahov, je po-
platok 30 €. K poplatkom sa pripočítava 
správny poplatok na úseku matrík za 
povolenie uzatvoriť manželstvo mimo 
úradne určenej miestnosti vo výške 70 €.
Kompletné znenie uznesení nájdete na 
www.soblahov.sk/uznesenia/.

Zuzana Hrnčárová

DOM SENIOROV SOBLAHOV
Obecné zastupiteľstvá obcí Soblahov 

a Mníchova Lehota v roku 2019 sa okrem 
iného zaoberali aj zámerom vybudovania 
spoločného zariadenia pre seniorov.

Plánovaný zámer vybudovania ta-
kého zariadenia v priestoroch farskej 
záhrady nie je zatiaľ možné realizovať, 
preto využijeme uvoľnené priestory bu-
dovy bývalého obecného úradu a po 
jej asanácii pristúpime k vybudovaniu 
zariadenia na tomto mieste. Bude to 
ekonomicky náročný projekt spoločný 
s obcou Mníchova Lehota financovaný 
dotáciou zo ŠFRB.

Projekt rieši novostavbu domu seniorov 
so sociálnymi službami. Navrhovaný ob-
jekt je trojpodlažný, s príslušnými plocha-
mi, ktoré tvoria novovybudované parkovis-
ko, spevnené plochy – chodníky a zeleň.
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TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME

Objekt je navrhnutý pre 40 klientov, z toho 32 
klientov v 16-tich dvojlôžkových izbách a 
8 klientov v jednolôžkových izbách. Ďalej 
sú v objekte navrhnuté ostatné priestory, 
nevyhnutné pre prevádzkovanie zaria-
denia (kancelárie, sociálne zariadenia 
personálu, sklady a pod.). Taktiež sa 

uvažuje s priestorom pre rehabilitáciu.
Vážení spoluobčania, predkladáme vám možnosť zapojiť sa do verejného pri-

pomienkovania danej architektonickej štúdie. Návrh architektonickej štúdie Domu 
seniorov Soblahov je k dispozícii na www.soblahov.sk v časti Obec – Projekty – Dom 
seniorov a na nahliadnutie na Obecnom úrade v Soblahove počas úradných hodín. 
Ďakujeme za vaše podnety.

RR

Obec Soblahov – najlepšie hospodáriaca samospráva v okrese Trenčín v roku 2018
Z 37 samospráv Trenčianskeho okresu, teda obcí a miest v rámci okresu Trenčín, sa v roku 2018 obec Soblahov umiestnila 

v rebríčku najlepšie hospodáriacich obcí a miest na prvom mieste. Vyplýva to z rebríčka hospodárenia miest, obcí a vyšších 
územných celkov, ktorý zverejňuje nezávislý ekonomický inštitút INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy). V rámci 
Trenčianskeho kraja sme sa v roku 2018 umiestnili z celkového počtu 276 samospráv (miest a obcí) na výbornom 12. mieste  
a v rámci Slovenska z 2 926 hodnotených obcí sme sa posunuli na 143. miesto.

Viac informácií o metodike vyhodnocovania nájdete http://www.hospodarenieobci.sk

Pokračujeme v článku o separovaní 
odpadov.
KOVY – červená nádoba

Kovy sa zbierajú do červených 1100 l 
kontajnerov.

V obci máme 4 kontajnery na kovy. 
Umiestnené sú na stojiskách pri potravi-
nách Jednota na dolnom konci, pri zá-
kladnej škole, pri potravinách Jednota 
v strede obce, pri potravinách Ivanič.
Frekvencia vývozu: 1x za mesiac
Patrí sem: Vyprázdnené, opláchnuté a 
stlačené kovové a hliníkové plechovky 
od alko a nealko nápojov, konzervy, že-
lezné a hliníkové spreje od deodorantov 

– prázdne a bez obsahu tlaku, kovové nádoby a obaly neznečistené ropnými látkami, 
farbami, farebné kovy, kúsky drôtu, plech, nepotrebné kovové náradie, spojovací 
materiál, kovový riad menších rozmerov – hrnce, príbory, kovové časti nábytku, iné 
kovy menších rozmerov. 
Nepatrí sem: Iné zložky ako sklo, plasty, drevo a iné, plechovky znečistené od 
farieb, náterov, lakov, riedidiel, tmelov, zvyškami potravín, železné a hliníkové spre-
je, ktoré obsahovali farby, laky; nádoby od sprejov, ktoré sú pod tlakom, kovové 
nádoby a obaly znečistené od ropných produktov – oleje, pohonné hmoty, kartuše 
montážnej peny, olejové filtre, akumulátory, monočlánky, elektrozariadenia ani ich 
časti, hasiace prístroje, plastové tašky a vrecia naplnené kovovým odpadom.
Dobrá rada: Duté obaly – plechovky je vhodné pre zmenšenie objemu stlačiť 
a vysypať do nádoby bez plastového obalu (tašky), v ktorej ste ich doniesli. Kovové 
obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt a plastových častí, prípadne vypláchnuť. 
Nadrozmerný kovový odpad je možné odniesť do zberní kovov.
Vedeli ste že: Zo 670 hliníkových plechoviek sa môže stať rám na bicykel?

Alena Patková

V stredu 9.10.2019 sa uskutoční zber objemného odpadu.
Odpad môžete priniesť na stanovené miesta v čase od 
9.00 – 16.00 hod.:
-      Železničná ulica
-      pri Obecný dom
-      horný koniec obce, dvor č. 270

Do kontajnera je ZAKÁZANÉ 
odovzdať stavebný odpad 

a pneumatiky!

 V sobotu 12.10.2019 sa uskutoční zber nebezpečného 
odpadu. Mobilný Eko-sklad bude pristavený od 
7.00 – 10.00 hod. v strede obce.

Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú preberať 
nebezpečný odpad:
- žiarivky a odpad obsahujúci ortuť, olovené akumulátory a batérie
- oleje a tuky
- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (obaly od farieb, 
lakov...)
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

POZOR! 
POVINNÉ PRIPOJENIE STAVBY ALEBO POZEMKU NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU SA BLÍŽI

Opätovne uvádzame článok týkajúci sa povinnosti pripojiť sa na verejnú kanalizáciu a spôsob dokladovania vývozu žúmp. Ter-
mín povinnosti pripojiť sa na verejnú kanalizáciu sa blíži, a tak vám pripomíname dôležité fakty, aby sa predišlo budúcim možným 
problémom.

Jednou z vážnych tém, ktorá je spojená s budovaním a roz-
vojom siete verejných kanalizácií nielen na Slovensku ale i v našej 
obci, je tiež téma pripojenia na ne. Opakom pripojenia sa na 
verejnú kanalizáciu je prevádzkovanie žumpy v situácii, ak nie 

je technicky možné pripojenie pozemku alebo stavby na ve-
rejnú kanalizáciu.

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
v súčasne platnom znení § 23 obsahuje povinnosť vlastníka 

MACKO V NAŠOM CHOTÁRI
V pondelok 23. 9. 2019 o 18:30 h bol na lúke pod Ostrým 
vrchom videný medveď. Pri vašich potulkách lesom vás 

vyzývame k obozretnosti a opatrnosti!
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stavby alebo vlastníka pozemku pripojiť stavbu alebo poze-
mok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a spl-
niť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu 
pripojenia na verejnú kanalizáciu. Splnenie tejto povinnosti 
je stanovené do 31. decembra 2021.

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
obsahuje výnimku na možnosť iného spôsobu nakladania 
s odpadovými vodami. Týmto iným spôsobom je povolenie 
žumpy.

Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody ne-
možno odvádzať do verejnej kanalizácie. Žumpa musí byť 

umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripoje-
nie stavby na verejnú kanalizáciu.

Majitelia žúmp musia dokladovať odvoz odpadových vôd za 
posledné dva roky k termínu 15. septembra 2018.

Obec neustále zaznamenáva a rieši nelegálne vypúšťanie 
odpadových vôd do potoka a priekop nezodpovedných maji-
teľov žúmp, ktorí ich riadne nevyvážajú. Veríme, že prísnejšie 
pravidlá a dodržiavanie zákona o odpadových vodách našimi 
občanmi prispejú k zlepšeniu životného prostredia, k skvalit-
neniu bývania v obci a ochrane vôd. 

RR

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE PREHLIADKY
Dôležitý oznam pre podnikajúcich na území obce Soblahov

Obec Soblahov v zmysle § 23 písm. 
a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 
v znení neskorších právnych úprav 
má za povinnosť vykonávať cestou 
kontrolných skupín obce preventívne 
protipožiarne prehliadky v objektoch 
právnických osôb a fyzických osôb- 
podnikateľov, u ktorých nevykonáva v zmy-
sle § 25, odst. 1, písm. a) vyššie cito-
vaného zákona štátny požiarny dozor 
Okresné riaditeľstvo HaZZ. Prácu kon-
trolných skupín a vykonávanie kontrol 
riadi preventivár obce.

Preto dávame do pozornosti týmto 
subjektom, najmä tým, ktorí vykonávajú 
na území obce nasledujúcu činnosť: 

kamenárske práce, stolársku činnosť, 
zámočnícke práce, autodielne, elektro-
dielne a ostatné výrobné prevádzky, že 
ich ešte v tomto roku navštívia kontrol-
né skupiny zložené z členov DHZO.  

Kontrolné skupiny kontrolujú: 
Dokumentáciu ochrany pred požiar-

mi: požiarnu identifikačnú kartu, po-
žiarny evakuačný plán, požiarne popla-
chové smernice, protipožiarnu hliadku 
pracoviska, pokiaľ sa zriaďuje, požiar-
nu knihu – zápis každé tri mesiace od 
technika požiarnej ochrany, revízne 
správy od elektroinštalácie, plynu, 
bleskozvody, hasiace prístroje, potvr-
denie o kontrole a čistení komína, pro-

jekt požiarnej ochrany objektu, resp. 
pož.charakteristiku a taktiež prísluš-
nými značkami vyznačené únikové vý-
chody, hlavné uzávery plynu, elektriny. 
Prenosné hasiace prístroje musia mať: 
značku CE, kontrolu v termíne podľa 
štítku na prístroji, musí byť zavesený v držia-
ku vo výške najviac 150 cm, označený 
predpísaným piktogramom.

Dovoľujeme si vás aj touto cestou požia-
dať o spoluprácu a umožnenie kontrolným 
skupinám vykonať zo zákona vyplývajúce 
preventívne protipožiarne prehliadky vo 
vašich prevádzkach a tak zabezpečiť ná-
ležité protipožiarne opatrenia.

RR

SOBLAHOVSKÉ LETO OPÄŤ S DAŽĎOM
V sobotu, 10. augusta 2019, to vyzeralo na ozaj pekný 

a slnečný deň. Dobrovoľníci od piatka či soboty rána chystali 
ihrisko, pódium a okolie na plánovanú soblahovskú kultúrnu 
akciu, kde sa stretnú domáci, rodáci či priatelia a kamaráti 
z okolitých obcí a spoločne oslavujú leto. Tohtoročné Sobla-
hovské leto bolo špeciálne. Do Soblahova zavítal aj predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby spolu so starostom 
obce slávnostne otvoril nové multifunkčné ihrisko, ktoré bude 
slúžiť všetkým milovníkom športu a športových aktivít. 

V kultúrnom programe vystúpili domáce folklórne skupiny 
– Harmoniková akadémia Jožka Opatovského, DFS Melen-
čárik, FTS Trúfalci, FSk Melenčár a FSk Dolinečka. Všetci 
si svoje vystúpenia užili a predviedli nám kúsok zo svojho 
umenia. Po bloku domácich vystúpení patrilo pódium nevi-
diacemu, charizmatickému spevákovi Marianovi Bangovi 
a jeho manželke Saške, ktorí nám spríjemnili horúce augusto-
vé popoludnie. Svojou pozitívnou energiou a krásnym hlasom 
potešili všetkých prítomných. Účastníci si mohli pochutiť na 
výbornom guláši, boršči, kapustnici či tradičnej soblahovskej 
melencovej polievke. Všetky jedlá pripravovali dobrovoľní 
kulinárski nadšenci – aby ste si mohli pochutnať na rôznych 
dobrotkách. A veru, všetky boli výborné a s radosťou varené! 
:) Ďakujeme! 

Aké by to však bolo leto bez dažďa? O to viac, naše Sob-
lahovské? K nemu to už jednoducho patrí. A tak sa ohlásil aj 

dážď a veru, v prestávkach pršalo až do rána. Ľuďom to však 
nevadilo a tí, čo sa chceli zabávať, zabávali sa až do skorých 
ranných hodín v rytme hudobnej skupiny LUX zo Senice. Deti 
sa mohli počas dňa vyblázniť vo vodných bublinách alebo na 
obrovskej šmýkačke. Že sa to páčilo deťom, o tom niet po-
chýb! Ale páčilo sa to veru aj niektorým dospelým! :)Hlavné je, 
že sme sa všetci zabavili a každý sme si našli to svoje – či už 
to bolo jedlo, kultúrny zážitok, rozhovory s priateľmi, alebo len 
„nasávanie“ energie z hrejúceho slniečka a užívanie si voľnej 
soboty. 

Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k or-
ganizácii tohto kultúrneho podujatia. Futbalistom za technickú 
prípravu, organizáciu a zabezpečenie bufetov, hasičom za 
čistenie areálu a službu počas podujatia, našim pravidelným 
dekoratérom – šikovníkom pod vedením Moniky Červeňano-
vej a Daniela Mrázika, ktorí ozaj krásne nazdobili celý areál; 
všetkým účinkujúcim folkloristom za čas, ktorý venovali ostat-
ným a tiež kuchárom a ostatným pomocníkom. Ďakujeme 
a snáď o rok to už vyjde bez dažďa! 

Martina Hudecová
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Na obecnej akcii Soblahovské leto sa zúčastnila i delegá-
cia z družobnej obce Rudniki z Poľska. Na tom by nebolo nič 
mimoriadne, veď naša spolupráca pokračuje už niekoľko rokov. 
Iné bolo to, že i v Poľsku prebehli komunálne voľby a zmenilo 
sa vedenie obce. Štvorčlenná poľská delegácia pod vedením no-
vého starostu Grzegorza Domaňskieho bola u nás po prvýkrát. 
Už v piatok po príchode sa uskutočnili prvé rokovania poľskej 
delegácie s vedením našej obce o ďalšej spolupráci. V sobotu 
mali celodenný program, pozreli si priestory nového Obecného 
domu, ZŠ, priestory Sedliackeho domu, HZ a kostola. Popoludní 
boli hosťami na Soblahovskom lete. V liste, ktorý nám po tejto 
návšteve poslali, sa píše: „Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu 
pohostinnosť. Prijali ste nás ako skutoční priatelia, hoci sme sa 
stretli po prvýkrát. Teší nás Vaša srdečnosť, otvorenosť a dob-
ré srdce. Táto prvá návšteva s Vami bude hlboko vrytá v našich 
spomienkach. Veríme, že spolupráca našich obcí bude i naďalej 

pokračovať, pretože nám dáva veľa inšpirácií na zlepšenie pod-
mienok života našich spoluobčanov.”

JH

PRVÝKRÁT V SOBLAHOVE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

VEDENIE ZŠ S MŠ A TRIEDNICTVO:
ZŠ:              počet žiakov: 190

VEDENIE ŠKOLY
riaditeľka školy             Mgr. Natália Škorcová 
zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ         PaedDr. Ingrid Oravcová   

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

ŠKD:                                     3 oddelenia – počet detí: 69
vychovávateľky ŠKD                  Adriana Ridošková

                                                    Eva Janovská 
                                                  Nikol Balnová

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ZŠ
ekonomicko-mzdová účtovníčka    Bohuslava Ižáriková
školník                                       Ladislav Nerpas
upratovačka                              Mária Valachová
upratovačka                         Milada Krátka

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ŠJ
vedúca                               Helena Bilická
hlavná kuchárka                        Emília Šedivá
 Katarína Trúnková
 Mária Vojtěchovská
 Jana Lorencová
 Lucia Krsková

MŠ:                                      počet detí: 48

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

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – MŠ
upratovačka                           Jarmila Kačenová

ŠKOLA VOLÁ
V pondelok, 2. septembra 2019, príjemné teplé slniečko 

sprevádzalo žiakov, rodičov aj učiteľov do školy. Začal nový 
školský rok 2019/2020. Škola opäť aj v tomto mesiaci septem-
ber otvorila dvere školy svojim žiakom. Po dvoch mesiacoch 
sa v našej škole stretlo mnoho usmiatych tvárí, no najväčšie 
očakávania sa odrážali v tvárach nových prváčikov.

V slávnostnom príhovore sa všetkým zúčastneným priho-
voril pán starosta Marian Hudec, pani riaditeľka Mgr. Natália 
Škorcová aj deviataci, ktorí si pre učiteľov, spolužiakov a hlav-
ne nových prvákov pripravili milé povzbudivé slová. Pán sta-
rosta pani riaditeľke oficiálne odovzdal kľúče od multifunkčné-
ho ihriska, ktoré budú využívať žiaci na hodinách telesnej 
a športovej výchovy a aj v popoludňajších hodinách.

Po skončení oficiálnej časti otvorenia školského roka prvá-
kov a ich rodičov privítala v triede pani učiteľka, Mgr. Monika 
Balajová. Plní očakávania sa prváci oboznamovali s novým 
prostredím,  zložili prvácky sľub a slávnostne boli pasovaní za 
žiakov našej školy.

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

Vedenie školy
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CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV T5
•  20. november 2019: matematika, slovenský jazyk a lite-

ratúra
Celoslovenské testovanie žiakov T9
•  1. apríl 2020: matematika, slovenský jazyk a literatúra
•  15. apríl 2020: náhradný termín

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ S MŠ SOBLAHOV
• 6. apríla a 7. apríla 2020

TERMÍNY PRÁZDNIN
Prázdniny  Termín prázdnin
jesenné  30. október – 31. október
vianočné  23. december 2019 – 7. január 2020
polročné 3. február 2020
jarné 24.február – 28. február 2020
veľkonočné 9. apríl – 14. apríl 2020
letné 1. júl – 31. august 2020

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY V ŠK. ROKU 2019/2020
Záujmové krúžky ZŠ
Badminton Mgr. Ľuboslava Jozeková
Športové hry Mgr. Andrej Paulíny
Loptové hry Mgr. Andrej Paulíny
Školská knižnica Mgr. Monika Balajová, 
 Mgr. Patrícia Zajacová
Spisovateľský ateliér PaedDr. Miroslava Chrastinová
Hasičský krúžok Marián Vančo
Fenomény sveta PaedDr. Miroslava Chrastinová
Taliansky jazyk Adriana Ridošková

V spolupráci – ZUŠ Nemšová
hudob. odb. – dych. nástroje Slavomír Markech, 
 Mgr. Veronika Tvrdoňová, Dis.art.

hudob. odb. – kláves. nástroje Edita Varhaníková
 Bc. Ján Ondračka
hudobný odbor – spev Bc. Ján Ondračka
hudobný odbor – teória Bc. Ján Ondračka
tanečný odbor Mgr. art. Veronika Miščíková

V spolupráci – Súkromná  ZUŠ TN
 
výtvarný odbor Mgr. Jana Erteľová
literárno-dramatický odbor Mgr. Zuzana Mišáková, Dis.art.

V spolupráci – Jazyková škola Empíria
Anglický jazyk Mgr. Katarína Gáborová

V spolupráci – Lucy´s English School 
Anglický jazyk Mgr. Lucia Plevová

PLAVECKÝ VÝCVIK
Školský rok 2019/2020 žiaci 3. a 4. ročníka od 4. – 11. 9.  

začali športovou aktivitou. V rozsahu desiatich vyučovacích 
hodín 42 žiakov absolvovalo základný plavecký výcvik. Pla-
vecká výuka prebiehala v Mestskej plavárni v Trenčíne pod 
vedením profesionálneho a skúseného trénera plaveckej 
školy Róberta Pastierika. Cieľom základného kurzu bolo deti 
naučiť orientovať sa vo vodnom prostredí, naučiť sa splývať, 
dýchať vo vode a základy plaveckých štýlov kraul a znak.

Plavecká znalosť je veľmi potrebná, prospieva zdravému 
vývinu detí, k otužovaniu, psychohygiene a v plnej miere sa 
podieľa i na výchove detí v kolektíve.

V mene žiakov a rodičov patrí veľká vďaka Obecnému úra-
du Soblahov, ktorý nás finančne podporil a vychádza v ústrety 
v znižovaní finančných nákladov na mnohé aktivity.                 

Mgr. Ľ. Jozeková

OBNOVA OKOLIA ŠKOLY
Vedenie Základnej školy s mater-

skou školou v Soblahove okrem vý-
chovno-vzdelávacej činnosti, v spoluprá-
ci s obcou Soblahov venuje pozornosť 
aj obnove a spríjemneniu prostredia 
okolo školy.

V tomto roku sa nám podarilo obno-
viť schody pri vstupe do školskej ku-
chyne, nový nádych dostal aj chodník, 
ktorý je za budovou školy pri vstupe do 
telocvične ZŠ s MŠ Soblahov a nový 
šat získalo aj okolie školy zeleným tráv-
natým porastom.

V spolupráci s obcou Soblahov sme úspešne ukončili projekt Polyfunkčnej učebne 
v základnej škole, kde si  budú žiaci rozvíjať technické zručnosti v rámci predmetu 
technika.

DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA
Od 1. septembra 2019 s účinnosťou od 1. 1. 2019 nadobúda 

účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsob-
nosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom die-
ťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla 
dieťaťu v materskej škole v poslednom ročníku a v základnej 
škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora 
výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finanč-
né odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Podľa § 4, ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. sa dotácia na 

stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučo-
vania a odobralo stravu.

Povinnosti pri odhlasovaní detí alebo žiakov zo stravy, ako 
aj nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú pla-
tenia úhrady pri nesplnení si týchto povinností, si upravuje 
zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vydaním VZN a pria-
mo škola alebo školské zariadenie v rámci svojich interných 
predpisov/poriadkov. Nastavenie podmienok zo strany žiada-
teľov zabezpečujú účelnosť, efektívnosť, ako aj hospodárnosť 
s vynaloženými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu.

Vedenie školy
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MATERSKÁ  ŠKOLA
Druhého septembra sa otvorila brána 

MATERSKEJ ŠKOLY. Pre pani učiteľky 
bolo na prvý pohľad všetko rovnaké, 
ako  minulý školský rok. Prostredie, ná-
bytok, triedy sa nezmenili, ale predsa 
bolo niečo iné. No predsa deti! Niektoré 
odišli do prvej triedy, niektoré prestúpili 
z triedy mladších detí do triedy starších 
detí. A niektoré prišli celkom nové. Pre 
tie je začiatok školského roka vždy naj-
ťažší. V napätí v septembri kráčali do 
materskej školy. Nevedeli, čo ich čaká. 
V hlave sa im premietalo množstvo 
zmätených myšlienok. Čo tam bude-
me robiť? Aká bude moja pani učiteľ-
ka? Nebudem sa báť? Príde po mňa 
mama? Je to pre deti nové, prelomové 
a zároveň zázračné. Materskú školu si 
deti „požičajú“ na niekoľko rokov. Sta-
ne sa ich druhým domovom. Deti oča-
kávajú, že v materskej škole stretnú 
nových i starých kamarátov, že sa tam 

budú hrať a zabávať, že sa naučia nové veci. A my, pani učiteľky, sa budeme snažiť, 
aby sme splnili ich očakávania, aby sa deti v materskej škole cítili dobre, aby s 
úsmevom prekračovali prah materskej školy každé ráno.

Želáme všetkým deťom, aby boli šťastné a spokojné.
Kolektív MŠ

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
A  CESTOVANIE ZA POZNANÍM SVETA SA ZAČÍNA...

Nový školský rok 2019/2020 v Cirkevnej materskej škole 
svätého Mikuláša sa začal podobne, ako v ostatných mater-
ských školách.  Deti sú zadelené v dvoch triedach podľa veku. 
O deti sa stará kolektív kvalifikovaných učiteliek a teta Martuš-
ka a Gitka.

Prichádzajúca jeseň nás pozýva tráviť dlhé hodiny v prírode 
najkrajšej, najmúdrejšej a najúžasnejšej Božej učebni, kde sa 
dozvieme všetko, čo šikovný a múdry škôlkar potrebuje o oko-
litom svete vedieť. Pohybom na čerstvom vzduchu  si  utužu-
jeme zdravie a udržiavame  celé telo v dobrej forme.

Čakajú nás zaujímavé predstavenia, koncerty, divadlá, 
prednášky a rozhovory s múdrymi ľuďmi. Tešíme sa na vy-
stúpenia pre starých rodičov, Mikuláša, rodičov a mamičky. 
Radi sa oblečieme do soblahovského kroja a naučíme veľa 
piesní, tancov, zvykov a tradícií a tak urobíme radosť všet-
kým, ktorí nás budú počúvať.

To všetko nás čaká a ešte veľa, veľa iných vecí v novom 
školskom roku.

Prajeme všetkým nám i ostatným deťom a školákom veľa 
zdravia, Božieho požehnania a darov Ducha.

Za deti a kolektív CMŠ sv. Mikuláša J. Jamborová

ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI
POTREBUJEME MODLITBU

V dnešnej dobe techni-
ky a vyspelých komunikač-
ných prostriedkov je veľmi 
jednoduché vedieť sa spojiť 
so svojimi drahými, komu-
nikovať s nimi aj na druhom 
konci sveta, poslať správu 

cez Facebook či Messenger, Snapchat, zavolať si cez Skype. 
Môžeme tak prejaviť záujem o druhých ľudí, upevňovať svoje 
vzťahy s nimi. Bez takýchto kontaktov a záujmu o druhého 
človeka ľudské vzťahy chladnú.

Platí to aj v našom vzťahu k nášmu Nebeskému Otcovi. Na 
to, aby náš vzťah s ním sa upevňoval, potrebujeme s ním ko-
munikovať. Nepotrebujeme na to vôbec najnovšie výdobytky 
techniky, stačí láska a viera. Modlitba je vyjadrením našej lás-
ky k Bohu, našej túžby po ňom a dôvery k nemu. Ak chceme 

zistiť, či niekto má ešte vieru v srdci, stačí sa spýtať na jeho 
modlitbu. Ak sa modlí, môžeme povedať, že v srdci má miesto 
pre Boha. Ale ak sa už prestal modliť, Boha zo svojho života 
už vyhodil.

Mnoho by sme mohli hovoriť o modlitbe, ale zamerajme sa 
na tieto veci: 
1. Chcem si denne nachádzať čas pre môjho Boha. Žiad-
na výhovorka tu neexistuje – buď ho miluješ a potrebuješ 
v živote, alebo nie. Krátke chvíle modlitby počas dňa sú veľmi 
dôležité a môže si na ne nájsť čas každý – keď cestuje v aute 
či autobusom, či ide na zastávku, na prechádzku, na chvíľu 
sa zatvorí vo svojej izbe, ide okolo kostola, keď je v posteli, pri 
čistení zemiakov.... 
2. Chcem Bohu úplne dôverovať a odovzdať mu všetko 
v modlitbe. Častokrát chápeme modlitbu ako poslednú šan-



NAŠE LETNÉ AKTIVITY
Náhliaci sa čas alebo len pomalšie tem-

po? Ťažko presne pomenovať každoden-
nú seniorskú skutočnosť. Tá je v mnohom 
ovplyvňovaná nami samými, ale aj vonkaj-

ším okolím. Keď sa dobre cítime fyzicky aj  psychicky, všetko 
okolo nás je príjemnejšie a veselšie. Keď však príde trápenie, 
život má zrazu celkom inú tvár a aj okolie v tých chvíľach vní-
mame inak. A práve vtedy sú dobrým liekom blízke ľudské 
vzťahy, ktoré  človeka povzbudia a potešia. O to sa snažíme 
aj my, v rámci našej činnosti – aby náš život bol zaujímavý 
a pestrý, aby sme čas trávili aj v spoločnosti iných seniorov, 
s ktorými nám je dobre, vymenili si skúsenosti, zasmiali sa, 
pobavili sa v spoločnosti  ľudí, ktorú si na všetkých našich 
stretnutiach, výletoch a podujatiach tvoríme sami. Tak to bolo 
aj  počas tohtoročných letných aktivít.

Leto sme začali v prírode – batôžkovou opekačkou v pek-

nom prostredí Dolňanskej  kyselky. Nechýbala ani letná turis-
tika na Lúčky – Kalinky – Kubrický rybník, kde sme sa všet-
ci účastníci odmenili pečeným pstruhom a pokračovali cez 
Dúbravky cestou  domov.

18. júla sme organizovali autobusový duchovný a poznáva-
cí výlet do Poľska – Ludźmierzu – pútnického miesta, ktoré 
vzniklo pred viac ako 600 rokmi a známe je nielen v celom 
Poľsku. Navštívili sme nádherný, veľmi pôsobivý areál, ktorý 
pútnikom ponúka okrem svätyne (bazilika minor zasvätená 
Matke Božej kráľovnej Podhalia) krásne priestory na modlit-
bu – Ružencovú záhradu s plastikami zobrazujúcimi postupne 
všetky tajomstvá posvätného ruženca, poľný oltár – priestor 
na slávenie sv. omše pod holým nebom, nadrozmernú sochu 
kľačiaceho sv. Otca Jána Pavla II., kaplnku zasvätenú sv. 
J. Pavlovi II., krížovú cestu, Boží hrob, Bránu viery, ktorá nám 
má pripomínať dôležitosť našej viery, rozvíjať ju tak, aby rástla 
v dôvere v Boha. Do komplexu areálu patrí aj Dom a reštaurácia 
pre pútnikov a tzv. „mediálny stan“, v ktorom nám krátko po 
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cu a nádej v nejakom probléme. Ale ona má byť nielen ako 
posledná možnosť, ona má sprevádzať všetko od začiatku až 
do konca. Treba veriť a dôverovať Bohu, že sme v každom 
okamihu života v jeho láskavom náručí – v šťastí i v smútku aj 
v ťažkých chvíľach. Pre veriaceho človeka je Boh vždy istota! 
Preto všetko treba odovzdávať Bohu a veriť, že On sa posta-
rá. Veď je milujúci Otec! A potom budeme vidieť úžasné, ba až 
zázračné Božie pôsobenie v našich životoch. Ak ale nedôve-
rujeme dosť Bohu, ako môže On konať? Preto mu povedzme 
v ťažkých chvíľach: „Bože, odovzdávam ti toto a toto, ty konaj, 
úplne ti dôverujem! Potom budeme vidieť, aký veľký a mocný 
je Boh! To nie je rozprávka, to je realita. 
3. Mnohokrát sa modlíme len vtedy, keď niečo od Boha 
potrebujeme. Ale Bohu máme i denne ďakovať, máme ho 
denne oslavovať, chváliť za všetko úžasné, čo koná v našich 
životoch. A denne je toho toľko. Stačí si to len uvedomiť a mať 

otvorené oči a srdce! 
4. Modlitba nie je o slovách, ale o srdci. My si často myslí-
me, že čím viac povieme, tým je modlitba lepšia. Ale podsta-
tou modlitby nie je hromadiť slová, hovorí nám to sám Ježiš. 
Podstatou modlitby je túžba po Bohu, chcieť byť s ním. Preto 
srdce rozhoduje. Nemusíme ani nič hovoriť, stačí si vzbudiť 
túžbu byť s Bohom, ponoriť sa do jeho prítomnosti. Čiže naša 
láska k Bohu je podstatná pri modlitbe. Veď aj zaľúbení si ne-
musia ani nič hovoriť, len si pozerajú do očí, držia sa za ruky 
a vychutnávajú spoločné chvíle lásky.

Modlitba je teda úžasná skutočnosť, je vyjadrením našej 
túžby po Bohu. Obľúbme si modlitbu, nachádzajme si čas na 
Pána a potom budeme cítiť, že viera nám prináša radosť a že 
Boh skutočne môže konať.

Peter Valaský, správca farnosti

Milí noví farníci, sme radi, že ste v našej farnosti našli svoj nový domov.
Rád by som vás privítal vo farnosti a spoznal sa s vami. Preto by som vás chcel pozvať na posedenie pri káve a koláčiku 

v nedeľu 13.10.2019 o 15:00 h na fare v Soblahove.
Prihlásiť sa môžete do 11.10.2019 na t. č. 0910 350 285.

Peter Valaský, správca farnosti

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE
Ako už určite viete, v našej obci, v budove nad lekárňou, sa 

nachádza Centrum včasnej intervencie. Centrum poskytuje so-
ciálnu službu pre rodiny s deťmi od 0 do 7 rokov, ktoré sú zdra-
votne znevýhodnené alebo ktorých vývin je z rôznych dôvodov 
ohrozený či oneskorený. Momentálne majú v starostlivosti 58 
rodín. Služby sú poskytované pre rodinu ako celok, snažia sa 
vnímať potreby všetkých jej členov, nielen jedného dieťatka. 
Odborná pomoc je poskytovaná najmä v prirodzenom prostre-
dí rodiny, takže rodina nemusí za službami dochádzať. Okrem 
toho organizujú rodičovské skupiny, spoločné akcie, rôzne 
aktivity pre deti, odborné prednášky atď. Novinkou je požičov-
ňa senzorických pomôcok, ktoré môžu poskytovať rodinám aj 
vďaka finančnej podpore nadácie Volkswagen. Pomôcky sú 
využívané v domácom prostredí klientov CVI Trenčín na stimu-
láciu dieťaťa. Doba výpožičky je 1 mesiac.

Ďalšou novinkou je požičovňa edukatívnych hračiek a po-
môcok, kde nájdete rôzne pomôcky vhodné na psychomoto-
rický rozvoj a stimuláciu dieťaťa. Požičovňu sme zriadili pre 
našich klientov vďaka finančnej podpore nadačného fondu 

Tesco a nadácie EPH.
Požičovňu môžete za poplatok využiť aj vy pre vaše deti 

každú stredu v čase od 15.00 do 17.00 h. Už teraz sa na vás 
tešíme. 

Tím CVI

ČINNOSŤ V NAŠEJ ZO JDS
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folklórna skupina Dolinečka

príchode premietli dokument o histórii a legendách tohto po-
svätného miesta až po súčasnosť. Pri vstupe do Baziliky Mat-
ky Božej nás obklopila atmosféra ticha, lásky a pokoja umoc-
nená slávením sv. omše, ktorú slúžil náš pán farár Mgr. Peter 
Valaský. Po sv. omši sme sa spoločne s naším duchovným 
otcom pomodlili krížovú cestu a po nej  nasledovala prehliad-
ka celého areálu ružencovej záhrady. Tu sme všetci spoločne 
prežili časť dňa plného duchovnej atmosféry, pokoja v duši a ra-
dosti v srdci. Aj nebo sa tešilo  spolu s nami a zahrievalo nás 
lúčmi slnka nielen tu, ale po celý deň. Po dobrom obede sme 
pokračovali na druhú časť výletu – smer Námestovo – Orav-
ská priehrada. Výletnú a poznávaciu plavbu loďou ORAVA sme 
si užili po Oravskej priehrade s nádherným výhľadom, zaujímavý-
mi sprievodnými informáciami a s prehliadkou Slanického ostrova 
umenia. Slanický ostrov je návršie obce Slanica, ktoré jediné 
ostalo nad hladinou vodnej nádrže a dnes sa tu nachádza 
Múzeum  slovenskej ľudovej plastiky a maľby. Dopraviť sa 
na ostrov je možné len loďou. Poslednou zastávkou nášho 
výletu bol salaš v prostredí Malej Fatry, priamo pod Malým 
Rozsutcom na občerstvenie a nákup ručne vyrobených po-
chutín, mliečnych a syrových výrobkov.

Letnú  brigádu  na čistení  záhonov a verejných priestran-
stiev v obci sme organizovali v rámci príprav obce na Sobla-
hovské leto, na ktorom mala účasť aj naša organizácia – tra-
dičnou melencovou polievkou a rôznymi upečenými dobrotami.

O pár dní neskôr sme usporiadali vlakový výlet do Tatran-
skej Lomnice – na  najobľúbenejšie turistické miesto – Skal-
naté pleso. Keďže nám počasie prialo, užili  sme si nádherné 
panoramatické výhľady na okolité skalné štíty aj vzdialené 

vrchy našich a poľských Tatier.
29. augusta sme si položením venca a zapálením svie-

čok pri pomníku SNP uctili pamiatku  padlých v SNP. Bola to 
súčasť pietneho aktu pri príležitosti 75. výročia SNP za účasti 
starostu obce Mariana Hudeca, ktorý vo svojom príhovore, 
okrem iného, menovite spomenul mená všetkých našich spo-
luobčanov, ktorí v SNP položili svoje  životy. Na spomienkovej 
slávnosti sa zúčastnila a v programe vystúpila FSk  Dolinečka.

Teší nás, že o tradičnú „farskú opekačku“ v príjemnom prostre-
dí farského dvora a záhrady je z roka na rok väčší záujem. 
Na pripravených dobrotách, vrátane kysnutých, sladkých aj 
slaných koláčoch si 5. septembra pochutnalo 53 účastníkov. 
Tento rok sme na nej s radosťou privítali aj našich priateľov 
z Mníchovej Lehoty a v priateľskej  atmosfére sme mali dosta-
tok času na spoločné rozhovory, spomínanie a výmenu skú-
seností. Za pekne prežité spoločné odpoludnie patrí vďaka 
aj nášmu pánovi  farárovi, správcovi našej farnosti nielen za 
poskytnutie priestoru. Oceňujeme jeho pretrvávajúci záujem 
o dianie a podporu našej ZO JDS a aj touto cestou mu radi  
vyslovujeme našu vďačnosť.

Tohtoročné letné aktivity a nielen tie, mali vždy jeden a ten 
istý zámer – umožniť našim dôchodcom stretávať sa, poroz-
právať, zažiť blízkosť druhého človeka, odniesť  si pekné zá-
žitky, dobré pocity a tešiť sa zo života. Veríme, že sa nám to 
spoločným úsilím darí a pri dobrom zdraví bude dariť i naďa-
lej, aby všetky naše ďalšie veľké i malé spoločné podujatia 
prinášali radosť nielen nám, ale aj nášmu okoliu.

Antonia Adameková

Milí priatelia folklóru
Folklórna skupina Dolinečka nezaháľala ani počas horúcich 

letných dní. Okrem iných vystúpení sme sa zúčastnili folklór-
nych slávností na Starom Hrozenkove. V príjemnom prostredí 
sme návštevníkom predviedli pásmo „Ako sa kedysi na veselí 
spievalo“. Odmenou nám bol srdečný potlesk vďačných poslu-
cháčov. Na Slávnostiach cesnaku v partnerskej obci Buchlovi-
ce v Českej republike sme už po niekoľko rokov pravidelnými 
hosťami. Nebolo to inak ani v tomto roku a pásmom „Hrabanie 
sena“ sme zaujali prítomných poslucháčov. V pásme s nami 
vystúpili i Monika a Simonka Červeňanové, ktoré spevom 
a harmonikou spestrili vystúpenie. Leto ušlo ako voda, blíži sa 
jesenné obdobie, v ktorom sa budeme pripravovať na ďalšie 
folklórne programy, ktorými potešíme priaznivcov folklóru nielen 
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u nás, ale i v širokom okolí. V mene celej folklórnej skupiny 
prajem všetkým občanom hodne zdravia, rodinnej pohody 
a veľa Božieho požehnania.

E. Fabová

Na záver citujeme pozdravenie Ing. Miloslava Hrdého, ktorý 
patrí k zakladateľom známeho Festivalu cesnaku:

Pozdravenie a veľké poďakovanie Ženskému zboru DOLI-
NEČKA, mám ich rád a vždy mi urobia radosť. Svojím vystúpe-
ním potešia srdcia návštevníkov podujatia a taktiež vytvoria 
dojemné chvíľky pri bohoslužbe slova pri tohtoročnom Festi-
vale cesnaku. Taktiež veľmi ďakujem vedeniu obce Soblahov, 
že je nápomocné pri našom snažení a podporuje stretávanie 
ľudí obidvoch obcí na našej akcii.

PRIPOMENULI SME SI 75. VÝROČIE 
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO 

POVSTANIA
Pietny akt 75. výročia SNP sa konal v našej obci vo štvrtok 29. 

augusta 2019 položením venca pri pamätníku SNP. Starosta 
obce Marian Hudec pozdravil a prihovoril sa spoluobčanom 
v tento slávnostný deň celého Slovenského národa. Vo 
svojom príhovore vyzdvihol historický význam SNP a vzdal 
hold obetiam povstania, ktorí obetovali to najcennejšie, svoje 
životy za našu slobodu. 

RR

… Pri tej bani je dedinka, Soblahov je zvaná...
Úryvok piesne, ktorou Jožko „Cukrík“ 

Šedivý otváral VI. ročník Soblahov-
skej čarovnej harmoniky v sobotu 6. 
júla 2019. Pekné slnečné popoludnie, 
vynovená tribúna v areáli Obecného 
športového klubu vítali milovníkov heli-
góniek, harmoník i ozembuchov. Akcia, 
ktorá sa z roka na rok stáva známejšou 
nielen u nás v obci, v širokom okolí, 
ale i vo vzdialenejších kútoch nášho 
Slovenska. Dobrou propagáciou, nad-
šenými organizátormi, kvalitnými mu-
zikantmi sa Soblahov prezentuje ako 
obec, ktorá má v súčasnosti nielen 
dobré meno v rámci regiónu, ale boha-
té kultúrne zázemie, ktoré tu dlhé roky 
chýbalo. Sprievodným slovom účastní-
kov podujatia privítala „duša“ čarovnej 
harmoniky Slávka Kamberská a pro-
gram sa mohol rozbehnúť. Chlapci z 
Harmonikovej akadémie J. Opatovské-
ho ukázali pružnosť svojich detských 
prštekov preberaním po gombíkoch 
svojich nádherných nástrojov. Už sa 
neboja pridávať i sólové spevy, čo obo-

hacuje ich vystúpenie. Potom sa rozbehla plejáda ostatných mladších i starších hu-
dobníkov. Piesne z rôznych kútov našej vlasti, majstrovské zvládnutie výnimočných 
nástrojov rozochveli srdcia všetkých prítomných. Muzikanti z Trenčianskej Turnej, 
Hornej Súče, Trenčianskeho Jastrabia, Turčianskych Teplíc, Trenčianskej Teplej, Bo-
dovky, Velušoviec, Jaslovských Bohuníc, Zborova nad Bystricou, Dolnej Marikovej, 
Považskej Bystrice, Myjavy. Najdlhšiu cestu k nám merali po tretíkrát Chorvátovci 
zo Zábiedova na Orave. V závere vystúpenia sa predstavili domáci muzikanti, ktorí 
opäť dokázali, že majú heligónku radi, vedia sa jej oddať a potešiť prítomných di-
vákov. Spolu 45 účinkujúcich sa pokúsilo rozohriať srdcia prítomných divákov, čo 
sa im aj podarilo. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli, podali pomocnú ruku, 
sponzorom, ktorí prispeli hmotnými i finančnými darmi, aby i tento ročník dôstojne 
reprezentoval našu obec, náš Soblahov.

JH 

ZÁJAZD ŠTÚROVO – OSTRIHOM
V sobotu dňa 17.8.2019 sa uskutočnil zájazd občanov Soblahova do Štúro- va a maďarského Ostrihomu. Účastníci 

zájazdu – 54 občanov sa pri príjemnom 
počasí osviežili na termálnom kúpalis-
ku Vadaš, kde si svoje miestečko na-
šiel každý malý i veľký návštevník a pa-
miatokchtiví účastníci navštívili Baziliku 
svätého Štefana v Ostrihome, ktorá sa 
nachádza na Hradnom vrchu na mies-
te, kde v čase panovania maďarského 
kráľa Štefana stál už iný kostol. Pri vý-
stupe na jeho kupolu sa naskytol krás-
ny výhľad na samotné miesto i jeho 
okolie. Účastníci zájazdu sa vo večer-
ných hodinách spokojne vrátili späť do 
Soblahova s peknými zážitkami.

S. Vondrová
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SOBÍK OBJAVUJE SVET
Druhý júlový týždeň, od 8. – 12. 7. 2019, patril už tradične 

deťom zo Soblahova a dennému obecnému táboru Sobík, 
ktorý už tradične po piatykrát organizoval obecný úrad v spo-
lupráci s dobrovoľníkmi – animátormi. Nechce sa mi veriť, že 
už je to 5 rokov, odkedy vznikla myšlienka vytvoriť niečo pre 
deti – týždeň, na ktorý budú rady spomínať. Možno krátko-
dobo, ale verím, že si naň spomenú aj po mnohých rokoch 
– možno, keď budú mať vlastné deti alebo vnúčatá. To je však 
ešte ďaleko. Mňa však teší, že myšlienka denného sobla-
hovského tábora sa ujala a z roka na rok Sobík zažíva väčší 
„boom“ a záujem detí a rodičov o pobyt v tábore sa zvyšuje.

Tento rok sme sa spolu s takmer 50-kou detí stali námor-
níkmi a moreplavcami a spoločne sme objavovali Zem. Išli 
sme po stopách Krištofa Kolumba, Bartolomea Diaza, Jame-
sa Cooka či Ameriga Vespucciho a podarilo sa nám objaviť 
všetky kontinenty vrátane nášho cieľa ďalekej a exotickej In-
die. Najskôr však sme sa museli naučiť, ako sa stavia loď, me-
rajú sa vzdialenosti na mori, ako sa orientuje na mape a tiež 
ako sa uväzujú laná. Veď predsa sme námorníci a na plavbu 
nás vyslala samotná španielska kráľovná Izabela Kastílska! 
Navštívili sme Eskimákov, objavili Severnú Ameriku, spriatelili 
sme sa s miestnymi obyvateľmi – Indiánmi, ktorí nás naučili 
strielať z luku a iné „finty“. Prekonali sme aj ľudožrútov, ktorí 
na nás čakali v Brazílskom pralese, keď sme putovali do Juž-
nej Ameriky, ktorá je známa najmä pestovaním kukurice. Užili 
sme si aj zážitkové kukuričné bludisko, kde sme sa niekoľko-
krát stratili, ale nakoniec sme sa všetci dostali z bludiska von. 
:) Plavili sme sa na skutočnej lodi po Sĺňave a jednu sme mali 
zakotvenú priamo na dvore obecného úradu, ktorú pre deti 
z tábora zmajstrovali šikovní chlapci (Peťo, Aďo, Paťo, Lukáš, 
Kubo a Rasťo), za čo im veľmi pekne ďakujeme. Z Juž-
nej Ameriky sme putovali ďalej cez Atlantický oceán až k cípu 
južnej Afriky – Mysu Dobrej Nádeje. Tu sme stretli domorodý 
africký kmeň, ktorý sa nás najskôr zľakol, ale nakoniec sme sa 
aj s nimi spriatelili a vyskúšali sme si niektoré činnosti, ktoré 
bežne takí domorodci robia. Veľkou zábavou bolo najmä tan-
covanie kmeňového tanca, ktorý prekvapivo „chytil“ všetkých 
– dokonca aj chlapcov, a tak sme ho tancovali vždy, keď naň 
deti dostali chuť. :) Z Afriky sme pokračovali cez Austráliu až 
do Indie, kde sme od domorodých Indiek získali vzácne ko-
renie, pre ktoré sme boli vyslaní. Indky nás priučili domácim 
zvykom, a tak sme si aj my mohli skúsiť, aké to je, obedovať 
bez použitia príbora – len tak rukami. Bodku za tohtoročným 
táborom spravila zážitková noc, kedy sme museli z opuste-

ného ostrova zachrániť Elizabeth Swanovú a Willa Turnera, 
ktorých uniesol obávaný pirát Francis Drake. Museli sme vy-
slobodiť dve dámy, ktoré sprevádzali Elizabeth a Francis ich 
uväznil, aby jej nemohli pomôcť... Na ostrove sme stretli aj 
dvoch čudákov – starca a rytiera, ktorý stratil hlavu a nevedel 
ju nájsť a opäť sme spadli do pasce ľudožrútom, ktorí nás 
chceli uvariť v kotli na večeru. Našťastie bol nablízku Jack 
Sparow, a tak sa nám spoločne podarilo vyslobodiť Elizabeth 
a Willa a všetko dobre dopadlo.

Piaty ročník je za nami, leto tiež, a mne neostáva nič iné, 
len poďakovať sa za úžasnú prácu všetkým animátorom – Sil-
vinke, Vande, Alenke, Saške, Katke, Monike, Simonke, Bar-
borke, Maťke, Peťovi, Lukášovi, Kubovi a tiež aj animátorom 
v zácviku – Adrianovi a Matejovi. Tiež som vďačná za celý 
podporný tím ľudí, ktorí sa podieľajú na fungovaní tábora ale-
bo príprave programu na jednotlivé dni (najmä nočnej ceste), 
a to: Monike a Marianovi Červeňanovcom, Katke a Peťovi Pa-
gáčovcom, Silvii Holubek Šalkovskej, Silvii Vondrovej, Anič-
ke a Milanovi Kačenovcom, Barbare a Ivanovi Halgošovcom, 
Danielovi Mrázikovi, Martinovi Sedláčkovi, Katke, Jurajovi 
a Betke Maláňovcom, Nikolke Mišákovej, Aďovi Patkovi, Pa-
ťovi Plevovi, Rasťovi Kačenovi a v neposlednom rade mojim 
rodičom Danke a Marianovi. Tiež ďakujem p. riaditeľke Škor-
covej za súčinnosť a poskytnutie priestorov ZŠ a telocvične, 
pani kuchárkam za obedy a ochotu pri našich nezvyčajných 
požiadavkách a všetkým ostatným, ktorí akokoľvek prispeli 
svojou pomocou k priebehu tábora. Každý ročník tábora je 
iný, každý je výnimočný, no jedno je rovnaké – ostáva v mo-
jich najkrajších spomienkach a vždy sa teším na to, čo nám 
prinesie ďalší rok. :)

Martina Hudecová



Obec Soblahov sa od samého vzniku vyvíjala ako 
poľnohospodárska, k čomu patrili príslušné staveb-
né objekty, maštale, stodoly, šopy a sýpky potrebné 
na pestovanie plodín  a chov  zvierat. Preto vyčíňa-
nie červeného kohúta v týchto objektoch si vyžiada-

lo koľkokrát obrovské škody na majetku ale i zvieratách. Naši 
predkovia si uvedomili, že pred požiarom sa lepšie ubránia, 
keď odhodlaní  jednotlivci  budú spoločne organizovaní, pa-
trične vystrojení a hlavne vycvičení pre boj s požiarom. Na 
prvom zhromaždení 7. septembra 1924 sa dohodli na zalo-
žení Hasičského zboru v obci Soblahov. Výročie založenia si 
už viac generácii hasičov vždy v päťročných intervaloch pri-
pomíname. Nebolo to inak ani v tomto roku, keď pripadalo 95 
rokov od založenia. 

Termín osláv bol stanovený na sobotu 7. septembra 2019, 
teda v deň založenia. Samozrejme, že takáto akcia sa musí 
pripravovať dlho dopredu a vyžaduje aj mnoho času a nápa-
dov. Práve v tomto čase sa mnohoročná myšlienka nášho čle-
na Mgr. Jána Siváka o prinavrátenie historickej konskej strie-
kačky, ktorá sa v našej obci nezachovala blížila k úspešnej 
realizácii, tak sme ukončenie rekonštrukcie historickej strie-
kačky spojili s výročím.

Na hasičskej zástave je vyšité heslo Bohu na slávu a blížne-
mu na pomoc, tak aj my sme v naplnení tohto nemohli začať 
inak ako slávnostným pochodom s našou hasičskou zásta-
vou i zástavou družobných poľských hasičov – stražakov 
z družobnej obce Bobrowa z Gminy Rudniki od sochy nášho 
patróna sv. Floriána do kostola na sv. omšu. Za účasti na-
šich vzácnych hostí, najvyššieho predstaviteľa dobrovoľných 
hasičov prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha, starostu obce 
Soblahov Mariana Hudeca, starostu obce Mníchova Lehota 
Jozefa Kováča, predsedu Krajskej organizácie DPO v Trenčí-
ne Jozefa Smolinského, predsedu UzO DPO SR v Trenčíne 
Martina Baďuru, občanov obce sme sa modlili za našich už 
zomrelých predchodcov, poďakovali sa a prosili o ochranu pri 
vykonávaní našej činnosti pri pomoci blížnemu. Po skončení 
sv. omše nasledovala procesia už aj s pánom farárom k ha-
sičskej zbrojnici, kde sa konalo požehnanie zrekonštruovanej 
historickej striekačky pánom farárom Mgr. Petrom Valaským.

Milí čitatelia Soblahovských novín, viac o priebehu osláv 95. 
výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Sobla-
hove a o skutočne zaujímavom pôvode a prácach na rekon-
štrukcii historickej striekačky sa dočítate v nasledujúcom čísle 
Soblahovských novín.                             Výbor DHZ Soblahov
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Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU SOBLAHOV
OSLAVY 95 ROKOV OD ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU V OBCI SOBLAHOV

Turistický klub Ostrý vrch Soblahov
LETO S TURISTICKÝM BATOHOM

Leto... teplúčko, dovo-
lenky, slniečko vysoko 
na oblohe, teplý vánok, 
nádherné teplé večery, 
omamná vôňa všetkého 

rozkvitnutého a rozvinutého navôkol, 
farby prírody v tom najúžasnejšom 
odtieni, aký si len vieme predstaviť... 
pre srdce turistu nepredstaviteľné, že 
by sa v takomto čarokrásnom období 
nevybral na potulky do prírody, von, 
hocikam, do hôr vysokých i nízkych, 
k riekam, potokom, do dolín, k moru – 
lebo v tomto období je všade krásne, 
zdravo, očarujúco, uzdravujúco.

Začiatok turistickej letnej sezóny bol 
vo veľkom štýle, začali sme každoroč-
ným Soblahovským výnosom, ktorému 
prialo počasie aj tento rok, a k úspeš-
nosti podujatia prispeli hrdinské výkony 
všetkých účastníkov, veľkých, malých, 
žien, mužov i detičiek. Všetci víťazi boli 
odmenení darčekmi, ale najväčšiu ra-
dosť všetkým prinieslo vedomie, že pri 
tomto ťažkom výstupe prekonali hlav-
ne sami seba.

Dovolenkové obdobie júl a august 
býva každoročne venované osobným 
turistickým cieľom jednotlivých turistov. 
Niektorí z turistov navštívili naše ma-
jestátne Vysoké Tatry, kde si zliezli na 
Spišský štít a Mačaciu vežu. V Nízkych 
Tatrách si zas niektorí soblahovskí  tu-
risti prešli hrebeňovku a Slemä, Onište 
a Veľký Bok, a tí odvážnejší si vyskú-
šali svoje osobné lezecké hranice a le-
zecké umenie na feratách pri Kremnici 
na Skalke. Ďalší členovia klubu spojili 
svoju dovolenku s turistickým cieľom 
a v Chorvátsku si vyšli na Sveti Jure 
(1762 m n. m).

Každoročnou klubovou akciou sobla-
hovských turistov býva táborenie, tohto 
roku to bolo na Homôlke v dňoch 16. – 
18. 8. 2019. Tohtoročného trojdňového 
táborenia sa zúčastnilo 16 členov turis-
tického klubu, ktorí počas tejto stanovačky 
vystúpili cez Srvátkovú lúku na Vápeč 
(956,6 m n. m.) a ďalší deň na vrchol 
Homôlky (906 m n. m.). Opätovne vy-
darená trojdňová turistická akcia, ktorá 
neznamenala len turistiku, táborenie, 

zábavu a opekačku, ale má význam 
i ako stmeľujúca akcia členov klubu, 
ktorá zároveň vytvára priestor vymy-
-slieť dobré nápady a podnety pre naše 
budúce turistické plány. Ďalšou plá-
novanou turistickou akciou bola trasa 
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Strážovskými vrchmi, a to z Radaru do 
Kubrej, krásna turistika krásnou okoli-
tou prírodou, žiadna naháňačka, žiad-
ny časový či iný stres, iba človek, turista, 
objavujúci a obdivujúci, a rešpektujúci 
krásu a zázraky letnej prírody.

Poslednou letnou turistickou akciou 
je pripravovaný 4-dňový autobusový 
zájazd do Slovenského raja. Už te-
raz ďakujeme organizátorom, ktorí sa 
podujali zorganizovať tento turistický 
zájazd, pretože to určite nie je jedno-

duché zorganizovať všetko, čo treba,  
program, dopravu, ubytovanie, stravu 
a všetko ostatné pre toľko ľudí na-
raz, a veríme, že aj tento zájazd dopad-
ne ako každý rok – na jednotku  s hviezdič-
kou.

Slávka

20. VÝROČIE DOLINKA CUP
Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho a športového diania 

v obci je futbalový turnaj Dolinka cup. Tento rok sa konal 20. 
ročník a boli to oslavy, ako sa patrí. Po siedmich ročníkoch, 
ktoré sa odohrali na ihrisku OŠK Soblahov, sa  turnaj vrátil na 
miesto, kde uzrel svetlo sveta, do Dolinky. Na miesto, ktoré si 
vás ihneď podmaní, ktoré má svoje nezameniteľné čaro.

Futbal v Dolinke sa začal oveľa skôr ako tieto turnaje, ktoré 
začali v roku 1999. Vystriedalo sa už zopár generácií, ktoré 
tam chodili hrávať futbal a zažili tam nezabudnuteľné chvíle. 
Prišlo určité obdobie, keď sa futbal prestal hrať a Dolinka za-
čala zarastať kríčkami...

.... až prišla partia chalanov, začala sa pravidelne každú 
nedeľu stretávať a hrávať futbal. Po pár mesiacoch vznikla 
myšlienka zorganizovať turnaj. Bol rok 1999 a najbližší svia-
tok a voľný deň bol 15. september.

Pomôžem si poznámkami z denníka organizátorov:
Prvý turnaj bol skromný. Pár stolov a rozkladacích stoličiek. 

Dve plastové sedenia, jedno pri guláši, jedno pri občerstvení. 
16 bás piva, ktoré sa chladilo na hornom konci v potoku a vozili 
sme ho na táčkach do Dolinky v priebehu turnaja. K tomu 10 
tureckých medov a štamperlík dobrej domácej pálenky. Ráno 
sme prišli, odohrali turnaj a do tmy bolo všetko zbalené a keď 
bolo náhodou málo, po ceste domov nejaká tá krčmička ešte 
bola...

Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá: Starší páni, dorast, Dolinka 
a Starší starí páni. Víťazom sa stali Starí páni.

Na tohtoročný turnaj prijali pozvanie tímy: 1. FC Melenec, 
Starí páni, tím z Kubrice, nováčikovia FSk Melenčár a Paži-
ťári. Spolu 58 futbalistov a 2 futbalistky. Už týždne dopredu 
lanárili kapitáni po dedine najlepších futbalistov do svojich 
mužstiev. Všetci prišli dobre pripravení, niektoré mužstvá si 
priviedli aj svoje fan kluby. Počasie vyšlo na jednotku, orga-
nizátori  výborne pripravili hraciu plochu, na 100 % pripravili 
občerstvenie i pitný režim.

Všetci sa snažili predviesť svoj futbalový kumšt a bojovali 
o víťazstvo svojho tímu. Zápasy však prebiehali korektne, bez 
faulov, zranení a rozhodne sa bolo na čo pozerať.

Víťazom turnaja sa stali piatykrát v histórii futbalisti Kubrice 
pred nováčikom FSk Melenčár a Starými pánmi Soblahova. 
Za zmienku stojí, že v tíme Melenčára nastúpil 76-ročný Pa-
vol Halgoš – učiteľ a v bránke Kubrice 64-ročný Jozef Šlesár 
– obaja nás udivovali svojimi výkonmi. Rovnako treba spome-
núť, že v tíme Pažiťárov nastúpili 2 ženy, čo bolo prvýkrát 
v histórii turnaja.

Futbal bol samozrejme na 1. mieste, ale v tento deň sa aj 
oslavovalo a spomínalo na celú históriu. Medzi jednotlivými 
zápasmi sme si podrobnými informáciami z denníka Patrika 
Šedivého pripomínali najdôležitejšie a najpamätnejšie fakty.

Za pripomenutie stojí rok 2003.
Tu nám ponúkol spoluprácu P. Juriga pri hlásení zápasov 

a vyhlasovaní výsledkov. Pribudli ceny za umiestnenie na 
turnaji – 1. cena – malý súdok piva. Prvýkrát bolo čapované 
pivo. Výčap + kompresor, no to nebol výčap, ale kasňa, s kto-
rou mali problém štyria chlapi naložiť a zložiť z plaťáku. Vody 
sa tam muselo naliať ako do bazéna a keď to chvíľu išlo, tak 
nestíhala elektrina. Ale na tú dobu palec hore!

Rovnako i rok 2004.
Pre deti vymyslel atrakciu rozhadzovania cukríkov z veľkého 

koša Juro Ďuďák. Tento rok sme vymenili kábel z 220 V na 380 
V, pribudol modernejší výčap. Hlavne bol menší a ľahší. Prvý-
krát bol nafukovací hrad pre deti.Tento turnaj sa nedohral pre 
prietrž mračien. Posledné dva zápasy sa nedohrali a po daždi 
chalani odkopali „jedenástky“ kvôli výsledkom. Tento rok Paľ-
kovi zhorela aparatúra a kto ostal v Dolinke, zmokol do nitky.

Pár údajov zo štatistiky“:
•  Všetkých 20 ročníkov sa zúčastnili starí páni, 18x družstvo 

Kubrice
•  dva ročníky sa hrali 15.9. až do prvého veľkého dažďa 2001 

a ešte v roku 2007, ostatné sa hrali na sv. Cyrila a Metoda 
5.7. alebo víkend blízko tohto sviatku

•   Na turnajoch hrali tímy: Dolinka, Dorast, Starí páni, Starší 
starí páni, A – mužstvo Soblahova, Kubrica, Hasiči, Kolo-
nie, 1. FC Melenec, Slimáci, Melenčár a Pažiťári

•  Najviac ročníkov turnaja vyhrali futbalisti Kolónie – 5x, Ku-
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Pred rokmi som našiel v archíve Soblahovského futbalu za-
ujímavú fotku. Všetkých aktérov som poznal, preto som hneď 
pátral, pri akej príležitosti vznikla. Potom som objavil do série 
druhú, tretiu aj štvrtú – všetky z toho istého dňa, z futbalového 
turnaja O pohár srandy z roku 1979. Práve tento rok je 40 
rokov od jeho konania.

Turnaja sa zúčastnili: organizátori funkcionári Družstevník 
Soblahov, Hasiči Soblahov, družstevníci z PD Soblahov a vo-

dári z Vodohospodárskych stavieb Trenčín.
Drvivá väčšina hráčov v týchto mužstvách sa dlhé roky po-

dieľala na rozvoji soblahovského futbalu.
... fotografie sú fotené na ihrisku, dnes je tam asfaltová plo-

cha.
Nech je tento krátky príspevok spomienkou i poďakovaním 

za ich obetavú prácu.
D. M.

O POHÁR SRANDY 1979

Členovia výboru + členovia TJ 1979

JRD Soblahov 1979 Vodohospodárske stavby 1979

Hasiči 1979

brica 5x, Hasiči 2x, Dolinka 1x, 1. FC Melenec 2x, Slimáci 
2x, St. páni 2x

•   Jeden z najnapínavejších súbojov bolo finále 2013 Dolinka-
-Kolónie a samozrejme zápasy starých pánov a Dolinky 
z prvých ročníkov 1999 a 2000. 
Po turnaji a vyhodnotení nasledovali 11 m kopy, po nich 

tombola a to už bola bodka za nádherným dňom.
Na záver starosta obce M. Hudec poďakoval organizátorom 

– celému tímu Dolinky a odovzdal pamätný list za dlhoročnú 
tvorivú prácu pre rozvoj športového diania v obci. Organizátori 
si vyslúžili dlhotrvajúci zaslúžený potlesk od všetkých zúčast-
nených tímov, fanúšikov a hostí...

To, čo pre nás chlapi a ženy z Dolinky tento rok pripravili, 
sa bude v nasledujúcich rokoch len ťažko prekonávať. Už sa 
tešíme na budúci rok.

Ďakujeme.
D. M.

MEMORIÁL ING. VIKTORA KAČENU
Posledný júnový víkend sa tradične koná na našom ihrisku 

žiacky futbalový turnaj, Memoriál Ing. Viktora Kačenu. Toh-
toročný 19. ročník bol oproti všetkým ostatným odlišný. Mi-
nulé roky reprezentovali žiaci v kategórii do 15 rokov. Tento 
rok sa organizátor turnaja, Jakub Kačena rozhodol vytvoriť 2 
tímy z kategórie mladších žiakov do 13 rokov, ktorý bol v tejto 
sezóne úspešný a doplnili sme hráčov od prípravky. Turnaj 
mal kvalitné obsadenie, pozvanie zúčastniť sa turnaja prijali 
tri tímy z vyššej súťaže – FK Slovan Hlohovec, FK Melčice- 
Lieskové, MFK Ilava, ďalej MFK Stará Turá, TJ Slovan Skalka 
nad Váhom, TFK 1939 Záblatie, TJ Tatran Bobot, TJ Veľká 
Hradná, OŠK Soblahov „A“ a OŠK Soblahov „B“. 

Hralo sa na dvoch ihriskách, mužstvá boli rozdelené do 

dvoch skupín, kde sa odohralo dokopy 20 zápasov. Na zá-
klade umiestnenia v skupine sa odohralo ďalších 5 zápasov o 
celkové umiestnenie. V prvej skupine sa darilo „A“ tímu, kto-
rý vyhral postupne so Skalkou nad Váhom 8:0, Starou Turou 
1:0, Záblatím 1:0 a Hlohovcom 3:1. To znamenalo postup do 
finále. V druhej skupine „B“ tím nemal až také šťastie. Na-
priek prehrám s Ilavou 0:4, Bobotom 0:5, Melčicami 0:5 sa 
im podarilo zvíťaziť nad Veľkou Hradnou 1:0, čo bolo malým 
prekvapením. V konečnom zúčtovaní hrali v zápase o celkové 
umiestnenie o 9. miesto. Ich súperom bola Skalka nad Vá-
hom, ktorú porazili vysoko 6:0.

Finálový zápas odohrali dve najlepšie mužstvá turnaja, vý-
ber OŠK Soblahov „A“ proti Ilave. Posledný krok našim nevy-
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POZÝVAME VÁS...

Soblahovské noviny • číslo 3 – september 2019 • Vydáva: Obecný úrad Soblahov, 913 38 Soblahov, IČO: 00311987, 
č. t. 032/652 87 05 • e-mail: soblahov@soblahov.sk • www.soblahov.sk • Predseda redakčnej rady: Jozef Halgoš 

• Evidenčné číslo MK SR: EV 3370/09 • ISSN: 1339-4819 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne • Vydané 30. 9. 2019 
• Grafická úprava: Invity, s.r.o., Nová Dubnica • Tlač: Printcity Slovakia, s.r.o. • Náklad: 950 kusov •

13.10.2019   Výstava ovocia, zeleniny, domácich prác 
 a žiackych prác, Obecný dom
20.10.2019   Koncert Za horami, za dolami, sála PD
16.11.2019    Noc divadiel v Soblahove
22.11.2019   Detská batôžková veselica, sála PD

23.11.2019  Hodová batôžková veselica
  5.12.2019   Vítanie Mikuláša v obci
26.12.2019    Štefanská jazda, 14:00 h, 
 pred Hostincom u Ondreja
29.12.2019  Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA: 
Daniel Hýsek, Tereza Guzoňová, 
Alica Madarová, Dominik Madara,
Melánia Šedivá, Tomáš Tóth,
Kristína Divinská, Karim Buček, 
Teodor Vlk

OPUSTILI NÁS:
Irena Fabová               vo veku 73 rokov
Jolana Jamborová       vo veku 87 rokov
Jaroslav Psota            vo veku 57 rokov
Anna Jandová             vo veku 86 rokov
Ján Ďuriška                 vo veku 91 rokov
Anton Kačena              vo veku 44 rokov

UZAVRELI MANŽELSTVO
Romana Oravcová a  Peter Čibík  
Lucia Laginová a Michal Kotruch 
Kristína Veselá a Roman Koníček
Gabriela Šagúlová a Juraj Čaňo 
Martina Hudecová a Rastislav Kačena

Počet obyvateľov k 30. 9. 2019:  2 345

šiel a prehral 0:3. Napriek snahe rozhodli vlastné individuálne 
chyby a kvalita hráčov súpera. Individuálne ocenenie, najlepší 
strelec turnaja si odniesol náš hráč Michal Halgoš, najlepší 
brankár bol Adam Spál z Hlohovca a najlepším hráčom turna-
ja Karol Blaško z víťaznej Ilavy.  

Celkové umiestnenie: 1. Ilava, 2. Soblahov „A“, 3. Bobot, 4. 
Hlohovec, 5. Veľká Hradná, 6. Stará Turá, 7. Melčice-Liesko-
vé, 8. Záblatie, 9. Soblahov „B“, 10. Skalka nad Váhom.

Počas celého dňa vládla na ihrisku príjemná atmosféra. K 
celkovej atmosfére prispeli diváci, rodičia detí, hlásateľ Daniel 
Mrázik, kolektív OŠK a deti samotné svojimi výkonmi a gólmi. 
Veríme, že táto pekná športová udalosť bude pokračovať aj 
budúci rok, ktorý by bol jubilejným, 20. ročníkom. 

R. Kačena

ĎALŠIE ÚSPECHY IVANY HORNEJ
Ivana Horná ako jediná reprezentantka SR sa 22.septembra zúčastnila prestíž-

nej súťaže Arnold Classic Europe v silovom trojboji, ktorá sa konala v Barcelove. 
Umiestnila sa na 2. mieste v silnej konkurencii 13 pretekárok. Vytvorila 2 nové ná-
rodné rekordy v kategórii žien do 63 kg, a to v tlaku na lavičke (105 kg) a v trojboji s 
výkonom 482,5 kg! V drepe zvládla 167,5 kg a v mŕtvom ťahu 210 kg.

Aby toho nebolo málo, tak v júli a v auguste sa zúčastnila 2 medzinárodných sú-
ťaží pre zmenu vo vzpieraní v Brne, na ktorých sa umiestnila v absolútnom poradí 
medzi ženami na 1. mieste.

Ďakujeme našej rodáčke za vynikajúcu reprezentáciu v SR a vo svete. Želáme jej 
naďalej veľa zdravia, šťastia, športových a osobných úspechov!

 Radakčná rada blahoželá Tinke, pravidelnej prispievateľke do Soblahovských novín, k uzavretiu manželstva. 
V manželskom života jej želáme zdravie, šťastie a vzájomnú lásku.

OZNAM 
V mesiaci október pozýva obecný úrad jubilantov a manželské páry, ktoré oslavujú 50. , 55. a 60. výročie uzavretia manželstva na 
slávnostné stretnutie. V tomto roku sa bude konať 17.10. Vážení spoluobčania, ak ste v tomto roku oslávili takéto krásne výročie, ale 
váš sobáš nebol v obci Soblahov a máte tu trvalý pobyt, prihláste sa na obecnom úrade do 11.10.2019. 
Ďakujeme.

KALENDÁR SOBLAHOVA NA ROK 2020 
Piate vydanie Kalendára obce Soblahov, v ktorom nájdete základné údaje o obci,  dôležité kontakty, termíny kultúrno spolo-
čenských akcií konaných počas roka a zaujímavosti o obci Soblahov si budete môcť zakúpiť na Obecnom úrade v Soblahove. 
O termíne  predaja budeme včas informovať. Cena zostáva nezmenená 3 €.


