
Jarný sonet
Opäť potok a rieka svoj jarný veľhlas vedno spieva
tu pieseň plnú jarnej sily a neskrotnej sily života
z oblohy husí zbor jak chorál na zem sa rozlieva
jak jahňa tráva poskočí, vzduch splna hlasno klokotá 

Je tu jar, spieva škovránok vypustený z tvojej dlane
do oblohy zabodne sa a spieva, tak velebne spieva
toľko vďaky v tom speve za Tvoju dobrotu a lásku Pane
za jarne slnko, výkrik zeme, pokoj čo v nás dozrieva  

Za všetko čo nám každoročne z Tvojej ruky splna kanie
za náruč kvetov, za jak nevesta rozvoňaný biely sad
za lásku a dobrotu za neskutočné jarnodenné svitanie  

Za všetko čo nám bez náhrady každodenne dávaš brať
za tú každoročnú neskutočne krásnu jar náš večný Pane
prosím, úpenlivo prosím, maj nás i naďalej takto rád

Prof. Jozef Halgoš

Milí spoluobčania,
od môjho nástupu do funkcie starostu uplynulo už povestných 

100 dní. Preto by som vás chcel týmto spôsobom poinformovať 
o činnostiach, ktoré sme spolu so zastupiteľstvom za uvedené 
obdobie vykonali, resp. začali konať.

V prvom rade bolo nutné sa v čo najkratšej dobe 
oboznámiť so systémom fungovania obecného úradu, 
zastupiteľstva, školy a jednotlivých zložiek pôsobiacich v obci 
a vykonať s tým súvisiace opatrenia. Všetky organizácie, 
pôsobiace v obci, mali začiatkom roka výročné schôdze, kde 
bilancovali predchádzajúci rok, čo mi umožnilo stretnúť sa s ich 
členmi, vypočuť si problémy, ale aj dozvedieť sa o úspechoch 
jednotlivých organizácií.

Začali sme postupne – krok za krokom, s jednotlivými čin-
nosťami, s cieľom splniť prísľuby, ktoré sme vám my, všetci 
novozvolení, dali v predvolebnom období. 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva a jednotlivých  poslan-
cov, členov komisií, ale i prizvaných hostí, hodnotím veľmi 
dobre. Všetci zúčastnení aktívne pristúpili k svojim úlohám. 
Na pracovných poradách, ktoré sa niekedy pretiahnu i do ne-
skorých hodín, hľadáme spoločné riešenia a komromisy.

Na prvom riadnom zastupiteľstve sme prijali rozpočet, kto-
rý je zameraný na prípravu väčších projektov a zároveň by 
sme chceli jednotlivými rozhodnutiami, činnosťami zvyšovať 
bezpečnosť v obci, zlepšovať kvalitu služieb, zlepšovať infor-
movanosť a spestriť kultúrny život obce. 

Vytvorili sme novú webovú stránku (www.soblahov.sk), na 
ktorej sa ešte stále pracuje. Jej autorom je Michal Kotruch, kto-
rému touto cestou ďakujem. Na web stránke je vytvorený pries-
tor na kvalitnú informovanosť, ale máte možnosť aj prostred-
níctvom tejto web stránky zadávať priamo otázky či podnety, 
týkajúce sa činnosti obecného úradu a jeho zamestnancov. 

Úradné hodiny obecného úradu síce zostali zachované, avšak 
pracovníci OcÚ vybavia vaše požiadavky aj mimo úradných hodín.

Projekty
V tomto období sa zameriavame hlavne na rôzne programy 

financovania podporované vládou SR a Európskou úniou. 
V priebehu tohto roka sme už predložili tri žiadosti na spolu-
financovanie projektov štátnymi orgánmi. Jedným z projektov 
je riešenie havarijnej situácie v škole, ďalej žiadame o finanč-
nú dotáciu na zrealizovanie kanalizačnej prípojky celej Želez-
ničnej ulice a tretia žiadosť sa týkala opravy sochy sv. Jána 
Nepomuckého. Ďalšie projekty pripravujeme v spolupráci 
s mestom Trenčín. Zámerom je spoločné vybudovanie cyklo-
turistického chodníka na trase Soblahov – Trenčín.

ekológia
Veľmi dôležitá je pre nás aj oblasť nakladania s odpadmi. 

Pripravujeme trojdohodu medzi mestom Trenčín a spoloč-
nosťou Marius Pedersen, a. s. (firma zabezpečujúca vývoz 
a likvidáciu smetí), ohľadne uskladňovania odpadov na zber-
nom dvore Soblahovská (bývalé Mestské hospodárstvo). Tým 
budú vytvorené podmienky pre pravideĺnú likvidáciu odpadov 
(hlavne nadrozmerného komunálneho odpadu, bioodpadu a sta-
vebnej sute) po predložení občianskeho preukazu všetkým 
občanom Soblahova. Dúfam, že týmto krokom zamedzíme 
vzniku neustále sa opakujúcich čiernych skládok v okolí obce. 
Predpokladám, že túto službu budeme môcť všetci využívať 
po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom, a to po dátume 
1. 4. 2015. Zamestnanci OcÚ a aktivační pracovníci (dlhodo-
bo nezamestnaní, ktorých platí Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny) by vám vedeli povedať viac. Každý týždeň nazbie-
rajú niekoľko vriec a o pár dní je situácia podobná. Verím, 
že čiernym skládkam, znečisťovaniu vôd, ničeniu verejného aj 
súkromného majetku a podobným protizákonným činnostiam 
predídeme umiestnením fotopascí, ktoré odhalia páchateľov. 

Chcem vás všetkých požiadať, aj teraz od 9. – 11. 4. 2015, 
budú v obci kontajnery na zber objemného, stavebného 

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky želá
starosta obce, pracovníci obecného úradu a poslanci obecného zastupiteľstva.
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a biologicky rozložiteľného odpadu. Využime túto službu a ne-
vyhadzujme nepotrebné veci do okolitej prírody. 

Do tejto oblasti spadá aj vážna problematika vývozu žúmp. 
Máme tu veľkú skupinu zodpovedných ľudí, ktorí sa správajú 
zodpovedne a pravidelne si nechávajú vyvážať svoje žumpy. 
Bohužiaľ, je tu aj dosť takých, ktorí túto službu nevyužívajú 
a svoje žumpy pravidelne vyprázdňujú “zázračným” spôsobom. 
Myslím, že v našej dedine nie je tajomstvom, kto koná tak ako 
má a kto nie. Nechcem tu zatiaľ písať zoznam domov, chcem 
však vyzvať aj tých, ktorí doteraz nevyužívali službu vývozu 
odpadu zo žumpy, aby tak robili. Veď predsa tu žijeme všetci 
spolu, dotýka sa to nás všetkých. Je nám to skutočne jedno? 
Stojí nám tých pár ušetrených eur za to? Potom sa čudujeme, 
prečo je toľko alergií, chorôb, rôznych zdravotných problémov. 
Sami si znečisťujeme prostredie a tým ničíme svoje zdravie, 
ale i zdravie našich detí a blízkych. Dúfam, že postupne sa 
nám tento stav celkom podarí odstrániť.

Bezpečnosť
Aj v tejto dôležitej oblasti sa nám podarilo pár výsledkov. Na 

našu žiadosť vykonali pracovníci Správy ciest orez drevných 
výrastkov na ceste medzi Soblahovom a Trenčínom. Chcel by 
som i touto cestou poďakovať za promptné reagovanie, čím 
prispeli k zníženiu rizika dopravných nehôd.

parkovanie áut na chodníkoch 
Chcel by som poďakovať občanom, ktorí kladne zareago-

vali na výzvu, aby neparkovali autá na chodníkoch. Sú tak 
ohľaduplní k našim deťom, mamičkám s kočíkmi a zdravotne po-
stihnutým, napr. nevidiacim, ľuďom, ktorí chodia s paličkou atď.

znova sa ale nájdu aj takí, ktorí nehľadia na druhých, 
ale len na svoje vlastné pohodlie a lenivosť. Stačí si raz 
vyskúšať prejsť po chodníku s kočíkom a každý zistí, že je to 
nielen nepraktické, ale i nebezpečné chodiť s kočíkom z chod-
níka na cestu, obísť auto a zasa späť a o pár metrov sa situácia 
opakuje znova a znova. Pripomínam, že parkovaním na chod-
níkoch porušujú i zákon, ktorý ukladá povinnosť pri parko-
vaní auta na chodníku nechať bezprekážkový prechod na 
chodníku v šírke 1,5 m. 

Viem, že mnohí máte v domácnosti dve a viac áut a ich par-
kovanie vo dvore spôsobuje malé prekážky, ako je napr. pre-
parkovávanie áut. Rovnaký problém mám aj ja. Tiež musím 
preparkovávať autá, čo nie je pohodlné, ale len kvôli vlastnej 
pohodlnosti nebudem predsa parkovať na chodníku alebo na 
ceste, a tým ohrozovať druhých. 

aj vy máte svoje deti, rodičov či inú rodinu, ktorá po 
tých chodníkoch dennodenne chodí. nečakajme, kým sa 
stane nejaké nešťastie, potom už bude neskoro ľutovať. 
vašou ohľaduplnosťou zvyšujete bezpečnosť v obci. 

V prípade, ak nedôjde k zlepšeniu situácie, budem nútený 
vykonať ďalšie opatrenia.

doprava
Začali sme rokovať s Obvodným úradom v Trenčíne vo veci 

obmedzenia tranzitnej dopravy od Trenčína smerom na Mní-
chovu Lehotu – zatiaľ však bez výsledku. Zo strany Mníchovej 
Lehoty a Trenčianskej Turnej je zákazová značka, no od Tren-
čína smerom na Soblahov takáto značka nie je. Uvažujeme 
o rôznych spôsoboch riešenia tejto otázky. Musíme myslieť aj 
na to, aby sme neobmedzili Soblahovčanov a firmy pôsobiace 
v obci. 

osvetlenie
V strede obce – pod Depozitom sme skúšobne osadili 

2 ks diódových lámp a 1 ks na Železničnej ulici. Máme zámer 

postupne vymeniť všetkých 213 lámp v obci a bude potreba 
doplniť ešte cca 100 nových. Uvítal by som spätnú reakciu aj 
z vašej strany. Ak mate pocit, že skúšobné osvetlenie nie je 
vhodné alebo viete o obci/meste, kde majú vhodnejšie osvet-
lenie, dajte nám o tom prosím vedieť. Je to veľká investícia 
a bude nás značne finančne zaťažovať, ale súčasný stav je 
nevyhovujúci a s tým sa musíme aj s poslancami popasovať. 

Škola 
Pretože obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou 

školou v Soblahove, okrajovo by som sa chcel vyjadriť i k bu-
dove školy. Naša škola síce zvonku vyzerá veľmi pekne, no 
zvnútra je jej stav kritický, ba až havarijný. Vo vykurovacom 
období sa v systéme už niekoľko rokov stráca voda. V tomto 
období je to dokonca až 500 litrov vody denne! Preto je v naj-
bližšom období potrebné zabezpečiť nemalé finančné zdroje 
na výmenu rozvodov a kotlov. Odhadované náklady sú viac 
ako 100 000 EUR. Všetci si vieme predstaviť, čo by znamena-
la nutnosť okamžitej opravy pre rozpočet obce. Uvedený stav 
už riešime spolu s Obvodným úradom v Trenčíne a Minister-
stvom školstva SR.

Tiež bude nutné vyriešiť nevyhovujúcu elektroinštaláciu, 
dorobiť vrchné poschodie, ktoré je taktiež nedokončené – iba 
hrubá stavba.

Počas jarných prázdnin sa nám podarilo zrealizovať výme-
nu okien v telocvični, v kuchyni a v jedálni. Náklady na uvede-
né okná boli vo výške 35.000 EUR, z toho 30.000 EUR bola 
dotácia z Ministerstva školstva SR.

vzhľad oBce
postupne sme začali vyvíjať kroky, aby naša obec bola 

bezpečnejšia a krajšia.
chcel by som poďakovať všetkým občanom, ktorí v tej-

to dobe čistia chodníky, priľahlé trávnaté plochy a kraje 
ciest od kamienkov, čím prispievajú ku krajšiemu vzhľadu 
verejných priestranstiev.

Čistenie  všetkých vstupov do obce realizujeme spolu s ob-
čanmi zaradenými do aktivačných prác prakticky nepretržite. 
Doposiaľ sme od odpadkov vyčistili vstup od Mníchovej Leho-
ty, cintorín a jeho okolie. Bohužiaľ, situácia je po pár týždňoch 
opäť rovnaká. Stále sa nájdu takí, ktorí si doma síce poupratu-
jú, ale potom im už nevadí, že urobia neporiadok niekde inde 
– mimo ich vlastného a bez hanby vyvážajú odpad do okolia 
Soblahova. Stačí si pozrieť priestory starého cintorína – pri 
družstve, otoča pri bani alebo prejsť sa okolo plotov cintorína. 
Milí Soblahovčania, to nám naozaj nevadí? Nielen naše domy 
a dvory by mali byť čisté a upravené. Obec ako taká a jej 
okolie, príroda, sú predsa aj našou vizitkou! Preto prosím, ak 
uvidíte niekoho, ako čokoľvek vyváža na miesta, kam to ne-
patrí, upozornite ho, resp. kontaktujte obecný úrad alebo pria-
mo mňa. Do budúcnosti musíme na takýchto miestach zriadiť 
fotopasce, aby tí, ktorí znečisťujú okolie a prírodu, boli nám 
všetkým známi. 

Na základe našej žiadosti sa nám podarilo spolu s firmou 
T-com, s. r. o., odstrániť telefónnu skriňu (pod Depozitom), 
ktorá nám nebezpečne dlhé roky zasahovala do chodníka. 
Náväzne sme upravili i okolitý terén.

Horný koniec pred a po úprave
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Na základe podnetov od občanov z horného konca sme 
začali terénne úpravy krajnice cesty. Tvorili sa tu kaluže vody. 
Nánosy pôdy zabránili odtekaniu vody, preto už bolo nutné 
vykonať nápravu. Tiež sa vykonal jarný orez stromov v obci.

kultúra
V období od decembra do februára sme mali bohaté ob-

dobie na kultúrne akcie a podujatia. Medzi sviatkami to bola 
tradičná Štefanská jazda, 29. 12. sme spolu zdolali nočný 

výstup na ostrý vrch, pochutili sme si na vynikajúcom gulá-
ši a po sviatkoch sme sa zasa až do skorých ranných hodín 
zabávali na 8. obecnom plese. Turisti zorganizovali zaujímavý 

... a súčasnosťPôvodný stav...

filmový festival pre milovníkov hôr a prírody. Fašiangovú se-
zónu sme zakončili pravou dedinskou zabíjačkou so všet-
kým, čo k tomu patrí.

Na všetkých akciách sa podieľalo mnoho ochotných ľudí, 
dobrovoľníkov, účinkujúcich, za čo im patrí pochvala a poďa-
kovanie. Nedá mi nepomenovať  jednotlivé  zložky, ktoré nám 
najviac pomáhali: FS Dolinečka, Melenčárik, Heligonkári, Pa-
žiťári, deti zo ZŠ a MŠ, cirkevnej škôlky, futbalisti, hasiči, tu-
risti, Jednota dôchodcov. Poďakovať treba aj podnikateľským  
subjektom v zastúpení pánmi: Jánom Hrankom, Pavlom Ja-
násom, Miroslavom Maxonom, Ivanom Mikušom, Miroslavom 
Hrnčárom, Ivanom Hostačným, Štefanom Balajom, Rasti-
slavom Hrčkom, Štefanom Ivaničom. Veľmi pomohli aj Jozef 
Ďuráči, Zuzka Šedivá ml., Miroslav Šedivý, Alenka Šedivá, 
ženy z farského spoločenstva (Spolok dcér kresťanskej lás-
ky), Marek Pleva, Vanda Mráziková, Barborka Šedivá, Sarah 
Sýkorová, Martina a Silvia Hudecové a taktiež poslanci obec-
ného zastupiteľstva. Pri našich akciách nám nezištne pomohli 
i obce Trenčianska Turná, Opatovce a Mníchova Lehota. Ak 
som na niekoho zabudol, nebolo to úmyselné, ale jednoducho 
bolo vás tak veľa. Platí staré známe – keď sa chce, všetko sa 
dá a v jednote je sila. Čakajú nás ďalšie akcie, kde máme mož-
nosť sa stretnúť, porozprávať sa a zabaviť. Ak máte chuť pomôcť 
alebo máte nápad, myšlienku, dajte o sebe vedieť. 

Hovorí sa, že:
… nový starosta na všetkom šetrí. 

Áno, šetrí sa, ale určite nie na kvalite. Kvalita služieb zostá-
va zachovaná, ak nie aj zvýšená. Šetriť v tomto prípade zna-
mená ušetriť peniaze za niečo, čo sa dá dosiahnuť aj lacnejšie 
a ušetrené peniaze môžeme použiť na ďalšie zveľaďovanie 
obce. Veď predsa, keď sa dá ten istý tovar či služba kúpiť 
lacnejšie, prečo tak neurobiť?

Sme ešte len na začiatku. Stále máme čo zlepšovať v obci, 
ale aj v našich činnostiach. Preto budem rád, keď ma upozor-
níte na čokoľvek, čo môže pomôcť zlepšiť, skrášliť našu obec 
– jednoducho skvalitňovať náš život.

Marian Hudec, starosta
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z rokovania obecného zastupiteľstva 
obce soblahov dňa 28. 1. 2015:
Schválilo Všeobecne záväzné na-     
riadenie obce Soblahov č. 1/2015 
o určení výšky dotácie na prevádz-
ku a mzdy na dieťa materskej školy aj 
školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce a o určení výšky do-
tácie na prevádzku a mzdy cirkevným 
zriaďovateľom materských škôl  a škol-
ských zariadení so sídlom na území 
obce Soblahov.
Schválilo rozpočet obce Soblahov  
vrátane programov a podprogramov na 
rok 2015.      
Schválilo aktualizáciu Plánu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Soblahov. 
Schválilo Plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Soblahov na rok 
2015 nasledovne: 28. 1., 1. 4., 10. 6., 
9. 9., 28. 10., 9. 12.
Schválilo členov komisií obecného za-
stupiteľstva nasledovne:
1.  Komisia finančná a investičná: Daniel 

Mrázik, Emília Halgošová, Bohusla-
va Ižariková, Bc. Martin Judiny, Mgr. 
Ladislav Tóth, PhD., Ing. Martin 
Ďuďák, Ing. Mária Siváková.

2.  Komisia stavebná a životného pro-
stredia: Ing. Zuzana Halgošová, Ing. 
Martina Mráziková, Lukáš Beták, 
Ing. Alena Kostelná, Ing. Ján Vojtek, 
Pavol Fabo.         

3.  Komisia pre kultúru, šport a vzdelá-
vanie: Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý, 
PhDr. Mária Izraelová, Alžbeta Hrn-
čárová, Ing. Ján Vojtek, Janka Re-
háková, Jozef Sivák, Marián Šedivý, 
Emília Fabová, Jozef Ďuráči, Zuza-
na Mišáková. 

4.  Komisia sociálna a zdravotná: Katarí-
na Pagáčová, Anna Tvrdoňová, Ing. 
Lenka Imrišková, Zuzana Hrnčárová.

5.  Komisia pre verejný poriadok a bez-
pečnosť: Ing. Juraj Maláň, Bc. Mar-
tin Judiny, Patrik Pleva, Ľubomír Še-
divý, Mgr. Marián Varga.

6.  Komisia na ochranu verejného 
záujmu a vybavovanie sťažností: 
Ing. Marián Jantošovič, Ing. Juraj 
Ďuďák, PhD.

7.  Redakčná rada Soblahovských 
novín: Lukáš Beták, Zuzana Hrnčá-
rová, Mgr. Eva Kobzová.

Schválilo Zmluvu o budúcej zmluve o zria-
dení vecných bremien medzi obcou Sobla-
hov a Západoslovenskou distribučnou, a. s.
Zrušilo Dodatok č. 1 k Zásadám od-

meňovania poslancov a členov komi-
sií Obecného zastupiteľstva obce So-
blahov z 11. 12. 2012 a uznesenie č. 
95/6-2012 z 12. 12. 2012, ktorým bol 
dodatok schválený. 
A. Zriadilo v zmysle ustanovení § 10 

ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov a § 15 ods. 1 písm. 
b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov Dobrovoľný ha-
sičský zbor obce. 

B. Schválilo Zriaďovaciu listinu Dob-
rovoľného hasičského zboru obce 
Soblahov.

Nariadilo Dobrovoľnému hasičskému 
zboru obce Soblahov v zmysle § 23 ods. 
1 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov vykonať preven-
tívne protipožiarne kontroly v mesiacoch 
02/2015 – 06/2015 u:
a)  fyzických osôb v obci Soblahov
b) fyzických osôb – podnikateľov a práv-

nických osôb, u ktorých preventívne 
protipožiarne kontroly nevykonáva 
OR HaZZ v Trenčíne. 

Úplné znenia uznesení nájdete na 
www.soblahov.sk.

výsledky referenda v oBci soBlahov konaného 7. 2. 2015
Počet okrskov ............................................. 1
Počet oprávnených občanov 
zapísaných v zozname na hlasovanie .. 1 789
Počet oprávnených občanov, 
ktorým sa vydali hlasov. lístky ................. 656
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov .. 656
Počet odovzdaných plat. hlasov. lístkov .. 654
Počet odovzdaných neplatných 
hlasovacích lístkov ...................................... 2
účasť v % ........................................ 36,66 %

otázka č.   znenie otázky
odpoveď 

„áno“
odpoveď 

„nie“
neplatné 

hlasy
počet % poč. % poč. %

1. Súhlasíte s tým, aby sa manžel-stvom ne-
mohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem 
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 630 96,03 23 3,50 3 0,45

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám 
osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 611 93,14 38 5,79 7 1,06

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžado-
vať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálne-
ho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo 
deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

617 94,05 34 5,18 5 0,76

z činnosti sociálnej a zdravotnej komisie
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí zriadilo novú komisiu so zameraním na veci sociálne a zdravot-

né. Úlohou tejto komisie je vytvárať podmienky pre zabezpečenie sociálnych a zdravotných služieb pre občanov Soblahova, 
ktorí si tieto potreby nedokážu zabezpečiť sami. 

Opatrovateľskú službu možno poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce Soblahov, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby. Sociálna služba sa poskytne fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Podmienky poskytnutia tejto služby sú definova-
né vo Všeobecne záväznom nariadení obce Soblahov o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby. 

V súvislosti s uvedeným vyzývame spoluobčanov, ktorí majú záujem o zabezpečenie opatrovateľskej služby, aby nás o tejto sku-
točnosti informovali na Obecnom úrade Soblahov. Ako ďalšiu službu, ktorú chceme zabezpečiť, je donáška obedov do domácnosti.

J. Ďuďák, predseda komisie

Milí Soblahovčania,
ku kultúre našej obce neodmysliteľne patrí aj jej vzhľad. 

Zástupcovia obce na viacerých stretnutiach s členmi Jednoty 
dôchodcov v obci predstavili víziu o malom Bavorsku. Aby 
nás reprezentovali kvetmi vysadené záhony, vykosené, upra-
vené verejne plochy, bohatá zeleň, natreté zábradlia...

Skúsme túto víziu realizovať už teraz, keď nás prvé jarné slneč-
né lúče vyháňajú do našich záhrad, dvorov. Nenechávajme to iba 
na členov Jednoty dôchodcov, ktorí nám zastrešujú túto činnosť 
v obci. Poďme tento zámer realizovať spolu – vysaďme kvety, 

vyhrabme trávniky, orežme kríky, vyčistime chodníky, potoky, 
priekopy či krajnice ciest... urobme si náš Soblahov krajší, aby sa 
nám tu lepšie bývalo, aby sa k nám radi vracali naši rodáci, hostia 
či náhodní návštevníci. Zapojme sa do týchto jarných prác spo-
ločne všetci, občania obce mladí i starší, občania nových lokalít. 

Nie je to vždy len o peniazoch, je to o vzťahu k prírode, 
k poriadku či k sebe samému.

Dokážme i my sami sebe i okoliu, že nám záleží, ako vyzerá 
náš Soblahov a zapojme sa do skrášľovania jeho okolia.

D. Mrázik, predseda kultúrnej komisie



5číslo 1 - marec 2015

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

„Roky pribúdajú, priateľstvá zostávajú...“ 
Pod týmto názvom sa nesie výstava zame-
raná na roky, keď ruský jazyk bol povinným 
cudzím jazykom vtedy ešte na ZDŠ. Žiaci 
nadväzovali nové priateľstvá s ruskými žiak-
mi formou dopisovania a neskôr aj osobných 
návštev. Na výstave si môžete pozrieť listy, 
pohľadnice písané krasopisnou azbukou, 
rôzne suveníry, fotografie z nezabudnuteľ-
ných stretnutí, albumy a samovary. Pri tom 
spomínaní na niekoľko desaťročí späť vám 

budú robiť nostalgickú atmosféru ruské pies-
ne z gramoplatne. 

Výstavu si prezrelo veľa návštevníkov a ne-
chýbali ani žiaci ZŠ, ktorí sa učia ruský jazyk 
ako ďalší cudzí jazyk. Výstavu si prišli pozrieť  
ale aj deti z materských škôl, ktorých najviac 
zaujala „premietačka“ diapozitívov. Niektorí 
ju videli po prvý raz.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa 
podelili o svoje spomienky s nami ostat-
nými a zapožičali na výstavu  zbierky listov, 
pohľadníc a fotografií.

Činnosť tvorivej dielne je zameraná na udalosti a sviatky v roku. Stretávame sa pravidelne 
v stredu. Výrobky a výtvarné práce so zimnou tematikou vystriedali fašiangy, Valentín a teraz sa 
pripravujeme na veľkonočné sviatky. Galéria na povale je už vyzdobená výtvarnými prácami, slie-
počky už máme nakašírované a vymaľované a ešte nás čaká zdobenie veľkonočných vajíčok. 
Pribudli k nám aj ďalší malí umelci.

tvorivá dielňa k veľkej noci
V Galérii na povale sa 21. marca 2015 stretli tvorivé ženič-

ky, ktoré si chceli pre svojich kúpačov vyzdobiť veľkonočnú 
kraslicu. Pod vedením Anky Marcinátovej to zvládli všetky 
hravo. A. Marcinátová priniesla na ukážku svoje „umelecké 
dielka“ – kraslice zdobené slamou. Vysvetlila, akú slamu na 
zdobenie kraslíc používa, predviedla prípravu, techniku zdo-

benia a samozrejme prezradila aj svoje „finty“. Tvorivá dielňa 
sa niesla v príjemnej a tvorivej atmosfére. Navštívili nás, 
a to nie po prvýkrát, aj členky Invalidného klubu dôchodcov 
z Trenčína.

Ďakujeme  Anke Marcinátovej, že priučila ženy a deti tradičnej 
technike zdobenia kraslíc.

J. Reháková

zBer oBjemného 
odpadu, 

staveBného 
odpadu 

a BioloGicky 
rozloŽiteľného 

odpadu
v dňoch   

9. – 11. apríla 2015 
(štvrtok, piatok, sobota) 

Odpad môžete priniesť 
na stanovené miesta 

nasledovne: 
Štvrtok, piatok:    
od 9.00 h do 16.00 h
•  Železničná ulica, pri 

DEPOZITE:
objemný odpad 
a biologicky rozložiteľný 
odpad

Štvrtok, piatok:    
od 9.00 h do 16.00 h
soBota:      
od 9.00 h do 14.00 h
•  horný koniec obce – 

dvor č. 270:  drobný 
stavebný odpad, 
objemný odpad 
a biologicky rozložiteľný 
odpad 
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marec – mesiac knihy
obecná knižnica bude v tomto roku otvorená v sobotu od 

15.00 – 18.00 hod. Pozývame všetkých čitateľov a budúcich 
čitateľov do knižnice, aby si prišli vypožičať knihy, určite si tam 
nájdu tú svoju obľúbenú knižku! Doteraz máme prihlásených 
takmer 50 čitateľov, z čoho tvoria tri štvrtiny deti a mládež. 
Veľmi nás to teší, že si aj tí najmenší našli cestu ku knihe. 

V marcových týždňoch navštívili knižnicu okrem pravidelných 
návštevníkov aj deti z materských škôl a ŠKD. V knižnici sme 
zaznamenali za jeden týždeň návštevnosť 98 detí, ktoré mali 
príležitosť prezrieť si knižky a niečo zaujímavé sa dozvedieť. Tí malí 
si poprezerali ilustrácie v knihách, vypočuli rozprávky a potom si 
svoje vedomosti overili formou prezentácie v rozprávkovom kvíze. 
A že deti rozprávky poznajú, mala som sa možnosť presvedčiť!

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

Školský kluB 
detí „lienka“

V novembri sme si v klube pripra-
vili dni zdravej výživy. Rozprávali 
sme sa, čo je dobré pre naše telo, 
ako sa máme zdravo stravovať a čo 
piť. Na záver týchto dní si deti z dru-
hého oddelenia pripravili praktickú 
prezentáciu spojenú s ochutnáv-
kou ovocia, zeleniny a pečiva. Deti 
z prvého oddelenia sa naučili, ako 
sa „vyrábajú“ nátierky a pri dobrom 
čajíku ich aj ochutnávali. Ako „do-
máca úloha“ bola priniesť recept na 
obľúbenú nátierku. Tak sme mohli 
vyskúšať aj osvedčené recepty na-
šich mamičiek. Uvedieme niekoľko 
z nich a môžete ich počas blížiacich 
sa veľkonočných sviatkov ponúknuť 
šibačom.

Bambino, 
nastrúhaná mrkva, 
50 g nastrúhané Eidamu, 
strúčik-dva cesnaku. 

(Maťko Kalinčík)

Rybacia konzerva, 
1 cibuľka, 
3 lyžice masla, 
2 trojuholníky Lunexu + soľ. 

(Emka Ďurišová)

Maslo, 
najemno nasekané cíbiky, 
soľ, horčica. 

(Adrián Mrázik)

1 nátierkové maslo, 
½ pohára malej majonézy, 
3-4 strúčiky cesnaku, 
1 uvarené vajíčko. 

(Simonka Vojteková)

Dobrú a hlavne „zdravú“ chuť 
prajú deti z Lienky.

Na lyžovačku som sa veľmi tešil, 
lebo na žiadnej som ešte nebol. Išiel so 
mnou aj najlepší kamarát David, a tak 
aj cesta do strediska Vernár pri Popra-
de rýchlo ubehla. 

Penzión Suchá, v ktorom sme sa uby-
tovali, sa mi veľmi páčil – zvonka aj vnú-
torné vybavenie. Všetci šiesti chalani 
sme bývali v najväčšej izbe penziónu.

Hneď prvý deň sme išli na svah. Tam 
nás rozdeľovali do skupín, podľa toho, 
ako je kto zdatný v lyžovaní. Ja som 
bol v štvrtej skupine. Lyžovali sme sa 
na takom malom svahu, ale mne sa aj 
tak zdal hrozne veľký. Učil som sa brz-
diť, otočiť, vyvažovať a tak. Podobne to 
bolo aj druhý deň. Ale na tretí deň sme 
už išli na taký strmý kopec, až som sa 

bál. Až keď som ho prešiel asi 20-krát, 
nabral som viac odvahy. Každý deň 
sme lyžovali 6 hodín a večer nasledo-
vala diskotéka. Bola zábava. Aj učiteľa 
sme mali výborného. Veľmi dobre nás 
učil. To sa ukázalo posledný deň, keď 
sme museli zdolať obrovský slalom. 
Všetci sme dostali diplomy. 

Domov som sa vrátil unavený, ale 
s presvedčením, že určite pôjdem aj na 
budúci rok. 

Dominik Škoda, 6. trieda

karneval
Dňa 13. 2. 2015 sa v našej škole 

konal karneval. Organizátori tohtoroč-
ného karnevalu sme boli my – ôsmaci. 
Keďže sme karneval organizovali už po 
druhýkrát, nebol to pre nás problém 
a prípravy dopadli veľmi dobre. Celý 
karneval sa niesol v duchu Angry Birds. 
Na začiatku sme sa všetkým prihovo-
rili my a potom aj naša pani riaditeľka. 
Nasledovala promenáda masiek, ich 

vyhodnotenie a neskôr zaujímavé a zá-
bavné súťaže, na ktorých sme sa všetci 
veľmi dobre zabavili. Tí, ktorí neboli 
odmenení, dostali šancu vyhrať ešte 
nejakú maličkosť v tombole. Tento rok 
sa rodičia aj deti veľmi vyhrali s maskami, 
pretože boli veľmi nápadité a hlavne 
mnohé boli vlastnej výroby. 

Boli sme veľmi radi, že tento rok sa 
zúčastnilo presne 100 masiek. Potom 
pokračoval karneval pre žiakov 2. stup-
ňa. Zatancovali sme si slávnu Makare-
nu, zabavili sa a s dobrým pocitom sme 
sa pobrali domov. 

Aspoň takto sa chceme poďakovať 
všetkým maskám, rodičom a hlavne 
učiteľom, ktorí nás vo všetkom podpo-
rovali a pomáhali nám. 

Ešte raz všetkým veľká vďaka a teší-
me sa na budúci rok.

Šedivá, Sýkorová,                          
žiačky ôsmeho ročníka

Boli sme na lyŽiarskom

Milí občania!
Želáme vám krásne sviatky Veľkej noci, želáme vám veľa zdravia, šťastia, radosti z jarného 
slniečka a v ďalších dňoch veľa životnej pohody. 

Žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ



a noc plný rozprávok a bytostí z kníh 
H. CH. Andersena.

Marec je aj mesiac začínajúcej jari. 
Ani na to v materskej škole nezabud-
neme. Jar ako mesiac veľkonočných 
sviatkov si pripomenieme už na Veľko-
nočných tvorivých dielňach, na ktorých 
sa zúčastňujú deti s rodičmi.

Ešte veľa rozprávkových aj neroz-
právkových akcií a činností deti zažijú 
v materskej škole. My sa tešíme, že 
nám rodičia dávajú dôveru a zverujú 
svoje deti do opatery. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomá-
hajú, ktorí nás podporujú a ktorí nám 
veria. 

So želaním všetkého dobrého 
pozdravuje 

celý kolektív materskej školy
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RozpRávkovo v mateRskej škole
Po vianočných sviatkoch a dlhých 

prázdninách sa znova v materskej ško-
le rozozvučal bzukot detských hláskov. 
A odvtedy sa máme v škôlke rozpráv-
kovo. Doslova.

Fantazijný kolotoč sme roztočili už 
počas fašiangového obdobia. Deti usi-
lovne pod vedením svojich pani učite-
liek a v spolupráci s ľudovým súborom 
Melenčárik nacvičovali fašiangové pás-
mo. Za pilnosť a svedomitú prípravu sa 
deti dočkali odmeny v podobe potlesku 
a pochvál po fašiangovom vystúpení 
v obci počas obecnej zabíjačky. 

Ďalšie rozprávkové zážitky deti na-
zbierali počas karnevalu v materskej 
škole. Škôlka sa v ten deň zmenila na 
ríšu fantázie, v ktorej sme stretli prin-
cezné, víly, indiánov, šašov, Spiderma-
nov a podobne.

Symbolickým pochovaním basy v ma-
terskej škole sme rozprávkový fašian-
gový kolotoč zastavili a nastúpili sme 
na rozprávkový vláčik. 

Ten nás najprv zaviezol do krajiny 
kníh, spisovateľov, ilustrácií, detských 
príbehov, rozprávok a encyklopédií 
– do knižnice. Deti poznajú mesiac 
marec ako MESIAC KNÍH. Spoznáva-
jú nielen proces výroby knihy, učia sa 
rozlišovať rozprávky autorské a ľudové, 
bližšie spoznávajú známych sloven-
ských spisovateľov detských kníh, ale 
oboznámia sa aj so svetovým a naj-
uznávanejším rozprávkarom všetkých 
čias – Hansom Christianom Anderse-
nom. A to nie náhodou. 

Rozprávkový vláčik sa zastaví najprv 
v krajine ľudových rozprávok, kde deti 
dramatizáciou, ilustráciami, výrobou le-
porela a pod. získajú nové vedomosti 
a zručnosti. 

Ďalšou zastávkou rozprávkového 
vláčika bude stanica „Divadelná“. De-
ťom sa predstavia herci Trenčianske-
ho hradného divadla prostredníctvom 
predstavenia „Žabiatko“.  

Poslednou a najdlhšou zastávkou 
rozprávkového vláčika v materskej 
škole bude stanica „Andersenova“.

Deti prežijú v materskej škole deň 

Zo života cirkevnej materskej školy

Tohoročná pani zima nám umožnila zažiť veľa radosti na 
snehu. Celý mesiac sme denne absolvovali cestu na Jalovčinu, 
aby sme sa do chuti vysánkovali a povozili na lopatách. Naučili 
sme sa správne vystupovať na svah, sadnúť na lopatu, spad-
núť z lopaty do snehu, riadiť sane, kričať od radosti i na okolo 
„lopatujúcich“ sa. Pri všetkých týchto radovánkach sme neza-
búdali na našich kamošov, vtáčiky i zvieratká v lese a pravidel-
ne im prinášali potravu do lesa a vtáčikom do kŕmidiel.  

Ani sme sa nenazdali a bolo tu veselé fašiangové obdobie.
Ej, bolo veru u nás veselo počas fašiangov. Naším vystúpe-

ním sme spestrili i atmosféru fašiangov na dedine pri obecnej 
zabíjačke. To však nebol koniec.

kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhrade ráno stál...
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Počas fašiangového sprievodu dedinou, ktorý sme uskutoč-
nili už po štvrtýkrát, sme spevom urobili radosť mnohým ľu-
ďom, ktorých sme stretali. Chceme, aby sa táto pekná tradícia 
nášho Soblahova zachovávala. Navštívili sme tety poštárky, 
pani doktorku Lackovú, uja zubára, obecný úrad, uja Ivaniča 
a taktiež pána farára.

Popoludní sme pokračovali karnevalom v cirkevnej mater-
skej škole, na ktorý pravidelne prichádzajú i naši rodičia 
v maskách. Zatancovali sme si, zabavili sa, zasúťažili, pojedli 
dobroty, ktoré nám pripravili maminy, babinky i pani učiteľky, 
pekne ďakujeme. A nakoniec sme spoločne pochovali basu, 
za ktorou sme i dostatočne smútili a naše plačky dobre pla-
kali. 

Prajeme vám všetkým, milí priatelia, požehnané veľkonočné sviatky, veľa Božích milostí od zmŕtvychvstalého Pána, 
radostí a pokoja do vašich životov.

Deti a kolektív Cirkevnej materskej školy svätého Mikuláša

Vrchol celého kresťanského roka je to, čo je aj vrcholom 
a základom našej viery – Ježišova vykupiteľská smrť a zmŕtvych-
vstanie. Preto prišiel Boží Syn na zem, stal sa človekom, aby 
sme aj my povstali z hriechov a raz vstali z mŕtvych spolu 
s ním a mali večný život. Kríž a prázdny hrob sú základnými 
symbolmi našej viery. A práve Večeradlo, kríž a prázdny Ježi-
šov hrob stoja v centre slávenia veľkonočných sviatkov. 

Posledný pôstny týždeň sa nazýva Veľký týždeň. V ňom slávi-
me tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch 
svojho života. Je to najsvätejší a najdôležitejší čas našej viery.

Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpe-
nia Pána. Kvetná nedeľa nám pripomína rozhodnutie židovskej 
rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú trium-
fálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. V tento deň sa svätia 
palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka, tie 
sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Po-
polcovej stredy budúceho roku. Obrady Kvetnej nedele sa skla-
dajú z dvoch častí: zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema 
a zo svätej omše zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia, 
v ktorej sa prednášajú pašie  – časť evanjelia, v ktorom sa opisu-
je Pánovo umučenie (pašie – lat. passio – utrpenie). 

Posledné tri dni Veľkého týždňa – tzv. Veľkonočné trojdnie – od 
Zeleného štvrtka večera, Veľký piatok a Biela sobota, až po vešpe-
ry Veľkonočnej nedele, majú bohatý liturgický obsah a symboliku. 

Podstatou Zeleného štvrtka je spomienka na ustanovenie 
Sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Na Zelený štvrtok pred-
poludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva 
slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz. Táto sv. 
omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri týchto omšiach posvä-
cujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej cho-
rých. Olej je znamením sily. V liturgii sa olej používa pri krste, 
birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňa-
zov. Vo štvrtok večer slávil Ježiš Poslednú večeru so svojimi 
učeníkmi. V tento večer ustanovil dve sviatosti: kňazstva a Eu-
charistie. Slávil prvú svätú omšu, premenil chlieb a víno na 
svoje telo a krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú 
moc so slovami: „Toto robte na moju pamiatku“. Táto večerná 
svätá omša sa slávi práve na pamiatku ustanovenia Sviatosti 
Oltárnej. Je tiež známa obradom umývania nôh 12 mužom, 
ktorý pochádza z čias svätého Gregora Veľkého, ktorý denne 
hostil 12 žobrákov. Týmto dňom, ktorý dostal svoje pomeno-
vanie pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, 
kde sa Ježiš Kristus modlil pred svojím zatknutím vojakmi, za-
čína Veľkonočné trojdnie. Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony 
ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa ozve až 
na slávnostnú Glóriu na Vigíliu vzkriesenia. Po skončení svätej 
omše si pripomíname Pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhra-

de bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostáva 
celkom sám, opustený. Túto udalosť symbolizuje nielen otvore-
ný prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale 
aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. 
Obnažené oltáre symbolizujú opustenosť Krista v Getseman-
skej záhrade.

Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom – dňom utrpenia, ukri-
žovania a smrti Ježiša Krista. Všetci veriaci sa postia od mä-
sitých pokrmov a najesť sa možno len raz za deň do sýtosti. 
Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia 
a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, 
kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná 
liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, 
slávnostnej modlitby veriacich, poklony svätému krížu a sv. 
prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj červená liturgická 
farba – farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie. 

Počas Bielej soboty veriaci zotrvávajú v tichu a modlitbách 
pri Pánovom hrobe. Večer, po západe slnka, sa slávi Veľko-
nočná vigília. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním 
Pána, noc bdenia. Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a oča-
káva Kristovo zmŕtvychvstanie, Katolícka cirkev slávi vigíliu 
už ako radostnú slávnosť vzkriesenia, znovu sa rozozvučia 
zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. Veľkonočná vigília – 
noc pred Veľkonočnou nedeľou, bola liturgicky veľmi boha-
tá bohoslužba, ktorá sa začínala v sobotu večer, trvala 
celú noc a končila sa v nedeľu ráno krstom katechumenov. 
V súčasnosti sú pobožnosti skrátené a pozostávajú z obradu 
svetla (požehnanie veľkonočného ohňa a veľkonočnej sviece – 
paškálu). Zapaľovaním veľkonočného ohňa a svätením veľko-
nočnej sviece – paškálu, sa začína liturgia Veľkonočnej vigílie. 
Táto svieca je stredobodom veľkonočnej slávnosti. Po slovách 
– „Kristus, svetlo sveta – Bohu vďaka“, sú od nej zapálené ďal-
šie sviece, ktoré si priniesli veriaci. Potom nasleduje veľkonočný 
chválospev. Veľkonočná vigília obsahuje aj ďalšie prvky – Boho-
službu slova (3 až 7 čítaní zo Starého zákona), Liturgiu krstu (ak 
niet krstencov, tak sa iba posvätí krstná voda a obnovia krstné 
sľuby), Eucharistickú liturgiu a Obrad vzkriesenia s procesiou.

Veľkonočná nedeľa, Nedeľa Zmŕtvychvstania – víťazné za-
vŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Pán vstal z mŕtvych. 
Je to najdôležitejšia udalosť ľudských dejín, ktorá má dosah 
na život každého človeka. Pán premohol smrť. Aj my sme 
víťazi spolu s ním, veď vstal v našom smrteľnom tele. Preto 
máme nádej zmŕtvychvstania.

Prajem vám, aby tieto najväčšie a najsvätejšie sviatky našej 
viery boli pre každého z nás novou nádejou do života a začiat-
kom nového života, života s Kristom, naším Spasiteľom.

Peter Valaský, správca farnosti

Sväté dni prichádzajú...
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veľká noc
Už sa blíži Veľká noc,
príďte mi na pomoc.
Chlapci sa už blížia,
vlasy sa mi ježia.
Rýchlo sa schovám do skrine,
určite ma to neminie.
V záhrade trhám bahniatka,
Jožko už klope na vrátka.
Chce odo mňa vajíčka,
má červené líčka.
Ja mu nič nedám,
pod posteľ sa schovám.

Anna Siváková

veľkonočná
Prichádza čas Veľkej noci,
radujme sa spolu všetci.
Bahniatka nám rozkvitnú,
zas bude veselo tu.
Keď sa chlapci prebudia,
vedrá vodou naplnia.
Upletú si korbáče
a vymlátia dievčence.
Dievčatá sa radujú,
že ich vodou oblejú.
Pre Janíčka, pre Juríčka
prichystali si vajíčka. 
Berú však aj čokoládu,
no len toľko, koľko vládzu.

Simona Červeňanová

váŽení priatelia folklóru, milí naŠi 
spoluoBčania

Zima uplynula ako voda, ani sme nezba-
dali v tomto uponáhľanom čase, že pomaly 
prichádza jar. Pozorujeme, že na mnohých 
miestach začína pučať rakyta, po našom 
bahniatka, symbol jari a Veľkej noci. 

Naša folklórna skupina Dolinečka neza-
spala ani počas zimných mesiacov a pri-
pravovala si zvykoslovné pásma a piesne 
na tento rok. V Dolnej Súči sme sa zúčast-
nili 31. januára 2015 na 3. ročníku Zim-
ného festivalu folklórnych skupín. Spolu 
s mladými heligonkármi z našej obce – 
Patrikom, Michalom a Dávidom sme sa 
predstavili veľmi pekným zvykoslovným 
pásmom: „Veselo z krštená“.  

Toto pásmo mohli vidieť i naši občania 
na fašiangovej zabíjačke v areáli športo-
vého klubu OŠK Soblahov.

Milí rodáci, dovoľte mi v mene všetkých 
členiek folklórnej skupiny zaželať vám mi-
lostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, 
plné pokoja, radosti, zdravia a najmä po-
žehnania zmŕtvychvstalého nášho pána 
Ježiša Krista.

E. Fabová

zo Života jednoty dôchodcov
Sme veľmi radi, že ľudia v našej  obci i vo svojom zrelom veku žijú kultúrnym a spolo-

čenským životom, že ich zaujíma všetko, čo sa u nás deje, chcú aspoň malou kvapkou 
prispieť k rozvoju nášho Soblahova. Naši dôchodcovia chcú pomáhať obecnému úradu pri 
skrášľovaní obce, zapájať sa do jej aktivít, no popritom sa i stretávať na svojich spoločen-
ských akciách, na ktorých býva čoraz viacej našich členov. 

Štyridsaťdňovým pôstom sa končí prípravné obdobie na Veľkú noc. Radujte sa, ó, kresťania, 
v srdciach vašich plesajte. Z mŕtvych povstal náš Spasiteľ, aleluja spievajte. Spokojné prežitie 
veľkonočných sviatkov, hojnosť milosti a pokoja praje Jednota dôchodcov v Soblahove.

Ľ. Holúbková

milí rodičia,
možno aj vy patríte medzi tých rodičov, ktorí si počas let-

ných prázdnin lámu hlavu nad tým, aký program pre svoje 
deti vymyslia. Alebo len jednoducho hľadáte niečo, čo by váš-
mu dieťaťu spravilo počas leta radosť. Možno je to trávenie 
prázdnin s rovesníkmi, hranie v prírode, pobyt vonku a kopec 
zážitkov. 
čo sa chystá?  Prázdninový denný tábor 
kde? V Soblahove
kedy? Začiatok júla 2015 (5 pracovných dní) 
 v čase od 8:00 do 16:00 
koľko by to stálo?  Všetko záleží od počtu prihlásených 
 detí, predpokladáme, že max. cena na 1 deň 
 by bola 5€ (v cene bude jedno teplé jedlo/
 obed, olovrant, pitný režim počas celého dňa)
pre koho?   Pre všetky deti, ktoré chcú zažiť niečo nové 
 a majú od 6 do 11 rokov (resp. v prípade 
 dohody i mladšie alebo staršie deti)

Išlo by o denný tábor, to znamená, že deti by chodili spávať 
domov. V závislosti od počasia by sme trávili deň vonku, 
v prírode – hrami, športovými aktivitami. 

zatiaľ zisťujeme predbežný záujem, preto ak máte 
záujem dať dieťa do tábora, prihláste ho najneskôr do 
konca apríla 2015 osobne/telefonicky na obecnom úrade 
alebo mailom na soblahov@soblahov.sk. Treba uviesť 
meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, adresu a kontakt 
na vás. 

potreBujeme aj teBa! 
Keďže organizácia tábora nie je jednoduchá a vyžaduje 

si viacero ľudí na to, aby bolo všetko zabezpečené tak ako 
má, obraciame sa aj na vás/na teba. Ak máš rád/rada deti, 
máš viac ako 18 rokov a chceš sa im počas dňa venovať 
ako animátor, ozvi sa. Ak rád/rada varíte a trúfate si navariť 
pre viac detí, ozvite sa tiež. A ak ste povolaním pedagóg, 
zdravotník, potrebujeme aj vás!

V prípade, ak máte záujem pomôcť s organizáciou 
tábora alebo s akoukoľvek inou pomocou, prosím nahláste 
sa na obecnom úrade alebo priamo na tel. č. 0917 584 030  
(Martina Hudecová).  

V prípade dostatočného záujmu zo strany rodičov a ľudí 
ochotných pomôcť, usporiadame denný prázdninový tábor 
v Soblahove. 

soblahov@soblahov.sk;  tel. č.: 032/6528705
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A zrazu je po zime, zamrznutý a vrž-
diaci sneh pod našimi topánkami sa po-
maly roztápa, namiesto snehových vlo-
čiek prišiel dážď, namiesto mrazivého 
vzduchu naše pľúca vdychujú vzduch 
plný predtuchy  voňavej jari. 

Pre nás, soblahovských turistov, pri-
šiel čas zhodnotenia našej zimnej a no-
voročnej činnosti. Či sme toho zvládli 
málo alebo dosť, je na posúdení kaž-
dého z nás. 

Koncom januára sme celú činnosť 
a plnenie turistického plánu za minulý 
rok zhodnotili na našej výročnej člen-
skej schôdzi v Hostinci u Ondreja. 

Naďalej zostávajú v platnosti týžden-
né štvrtkové schôdze turistov v Hostinci u 
Ondreja, kde sa môže zúčastniť každý, 
kto má záujem o informácie o plánova-
ných akciách, prípadne kto má záujem 
pomôcť turistickému oddielu pri realizá-
cii turistických akcií. 

Nový rok 2015 sme začali v štartov-
nom štýle – turistickým Novoročným 
pochodom na Ostrý vrch dňa 1. 1. 2015. 
Tento pochod býva pre nás turistov ako-
by ozdravným pochodom, duševným 
aj fyzickým, po hektických a jedlom 
i starosťami presýtených vianočných 
a novoročných sviatkoch. Ale i tak nás 
na Nový rok 2015 na vrchole Ostrého 
vrchu predbehol jeden dlhoročný turis-
ta, Alino Jantošovič, ktorý každoročne 
a dlhoročne polnoc, prelom starého 
a nového roku, vždy oslavuje priamo 
na Ostrom vrchu, kde si na kopci nad 
rodnou dedinou každoročne sám alebo 
s priateľmi pripije šampanským. Jemu 
patrí vďaka za pravidelnú, tichú a ne-
nápadnú starostlivosť o udržiavanie 
„knihy“ a tiež prostredia na vrchole 
Ostrého vrchu. 

No a nech tá psychická aj fyzická 
novoročná očista stojí za to, tak na 
trojkráľový deň 6. 1. sme sa zapotili pri 
výstupe na Rozsutec (FOTO), tradičný 
turistický výstup turistov z okolia Tren-
čína. 

A zrazu prišlo prekvapenie – sneh – 
krásny, biely, trblietavý, a všade, nielen 
na horách, ale kdekoľvek sme sa ob-
zreli, všade nás prikryla biela snehová 
perina. Pre nás turistov nastal náš čas, 
konečne sme mohli zorganizovať So-
blahovskú bielu retro-stopu. Tak sme 
sa do toho pustili s radosťou a plným 
nasadením, a napriek ťažkým podmien-
kam na  bežkárskej stope, napriek hl-
bokému snehu sme si týmto pochodom 
po soblahovských lúkach, v oblečení 
našich otcov, dedov a starých mám 
uctili  ich bájnu výdrž a odvahu  pri ob-
javovaní krás soblahovskej prírody, pri 
zdolávaní horských štítov a masívov v 

podmienkach, pri ktorých sa nám priam 
rozum zastavuje, nechápeme veľakrát, 
ako toho mohli oni kedysi toľko doká-
zať.  

No a potom sme plnou parou vhupli 
do akcie, ktorá sa stáva tradičnou a re-
prezentačnou nielen pre nás, turistov, 
ale i pre celú obec Soblahov. Sú to 
Soblahovské horyzonty pod názvom 
FILMaMY, premietanie amatérskych 
filmov z cestovateľského, turistického, 
horolezeckého a vysokohorského pro-
stredia, tento ročník okorenené aj fil-
mom z toho, čo sa deje pod zemskou 
kôrou, z prostredia sopiek. Na začiatku 
premietania sme si minútou ticha ucti-
li pamiatku nášho kamaráta Vladimíra 
Švancaru z Mníchovej Lehoty, ktorý v ok-
tóbri 2014 zahynul spolu s Jánom Mat-
lákom pod smrtiacou lavínou v Nepále. 
Strhujúce filmy, zanietení rozprávači, 
ktorí všetko prežili na vlastnej koži, to 
všetko spolu so srdečnou atmosférou, 
dobrým pohostením a zanietenosťou 
organizátorov vytvorilo to pravé ore-
chové soblahovské, čo sa dá zažiť iba 
tu, v tejto obci, v Soblahove. V závere 
festivalu bol premietnutý jedinečný film, 
ktorý nám poskytla dcéra Vladimíra 
Švancaru, z otcovej poslednej výpravy 
do Nepálu, ktorá sa stala pre neho aj 
Jána Matláka osudnou. Tento neretu-
šovaný film, to bolo niečo tak emočne 
silné, že sme chvíľami mali srdcia až 
v krku. A to sme vôbec nevedeli, že 
medzi divákmi inkognito sedí pani Do-
bešová, ktorej manžel tragicky zahynul 
v pakistanských horách rukou strelcov. 
Preto sa veľkou odmenou pre náš tu-
ristický klub stal ďakovný list od pani 
Dobešovej, ktorý nám prišiel niekoľko 
dní po tohtoročných Soblahovských 
horyzontoch, plný úprimného uznania 
a vďaky za priebeh a organizáciu fes-
tivalu, ktorý ju citovo a emočne úplne 
dostal... My turisti jej z celého srdca ďa-
kujeme za tento výnimočný list.  

No a je to tu zas a stále, čas beží, 
letí s vetrom opreteky, a ani nevieme 
ako, a zrazu  povieva vetrík trošku inej 
vône než ten zimný, slniečko akosi inak 
a lepšie zahrieva skrehnuté kosti, ráno 

turistické stopy v snehu nás odušu už budia vtáčiky hlasným 
spevom, vo vzduchu a všade cítiť pri-
chádzajúcu jar s jej neopakovateľným 
čarom zrodu a začínajúceho rastu 
a rozkvetu všetkého, čo sa v prírode 
skrýva. Nás turistov v najbližšom obdo-
bí čakajú dve jarné akcie, dva autobu-
sové zájazdy, a to 14. 3. 2015 výstup 
na Strážov a na Veľký piatok zájazd 
do Terchovej. Veríme, že nájdu u vás 
všetkých odozvu a že mnohí z vás, ob-
čanov, priateľov, sympatizantov, milov-
níkov prírody pôjdete s nami tam, von, 
do našej krásnej slovenskej prírody,  
kde nás čaká ešte veľa nepoznaného, 
neobjaveného a čarovného.  

Slávka

E-Mail oD PaNi DoBEšovEj
Dobrý deň, pán Šupčík.

V sobotu som sa prvýkrát spolu 
s mojou staršou dcérou zúčastnila 
u Vás v Soblahove na premietaní 
Hory FilmaMy.

O tejto akcii viem od Milana Gaš-
paroviča, ktorý bol veľmi dobrým 
priateľom môjho manžela. Absolvo-
vali spolu niekoľko expedícií a veľa 
rôznych výstupov v Tatrách.

Toto Vaše podujatie nemalo chybič-
ku. Milá, priateľská atmosféra, skvelé 
príspevky a vôňa a chuť cibuľového 
chleba – jedinečné.

Držím palce celému športovému 
klubu, aby túto akciu aj naďalej or-
ganizoval a podporoval.

Pokiaľ sa mi bude dať, zúčastním 
sa veľmi rada aj na ďalších roční-
koch Vášho skvelého „festivalu“.

Verím, že môj manžel bol spolu 
s nami na Vašom milom podujatí 
nielen na fotkách.

Vždy dával prednosť takýmto men-
ším akciám pred veľkými, kde mal 
možnosť spoznať nových ľudí a do-
zvedieť sa o rôznych športových akti-
vitách, ktoré nekonečne miloval.

Želám Vám aj všetkým ostatným 
členom veľa dobrého zdravíčka, aby 
ste mohli v svojej spoločnej športovej 
činnosti naďalej pokračovať, prajem 
veľa krásnych športových zážitkov.

S úctou Daniela Dobešová
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Dňa 14. februára sa v telocvični ZŠ Soblahov uskutočnila 
súťaž mladých hasičov “X-Boj – Ukáž, čo dokážeš“. Táto 
súťaž sa koná každoročne, vždy ju organizuje iná obec, ktorá 
má k dispozícii vyhovujúce priestory. Po štyroch rokoch sa 
opäť vrátila do našej obce. Náš DHZ reprezentovali 2 družstvá 
chlapcov, 1 družstvo dievčat a 1 družstvo detí z materskej 
školy. Družstvo starších dievčat v zložení: Eliška Ďuďáková, 
Darina Jančovičová, Amélia Beniaková, Timea Holúbková, 
Zuzana Červeňanová sa umiestnilo na I. mieste. Družstvo 
starších chlapcov v zložení: Matúš Kohút, Mário Červenka, 
Juraj Sivák, Denis Schery a Samuel Fabo sa umiestnilo na 
III. mieste. Družstvo mladších chlapcov v zložení: Adam 
Jantošovič, Alex Červenka, Matúš Fabo, Oliver Ukuš a Matúš 
Sedláček sa umiestnilo na III. mieste. Mimo hodnotenia sa 
zúčastnilo aj družstvo detí mladších ako 8 rokov v zložení: 
Matej Jantošovič, Janko Kohút, Andrej Izrael, Jakub Sivák 

detská hasičská halová súťaŽ a Šimon Bojda. Celkovo sa zúčastnilo 22 družstiev v štyroch 
kategóriách. Chceme poďakovať vedeniu obce Soblahov, 
ZŠ s MŠ Soblahov a všetkým, ktorí boli nápomocní pri 
organizovaní tohto športového podujatia. 

Výbor DHZ Soblahov 

poďakovanie • Touto cestou chceme poďakovať vedeniu obce Soblahov, členom DHZ Soblahov a HaZZ Trenčín za 
nezištnú pomoc pri likvidácii požiaru hospodárskej budovy a následne pri odstraňovaní dôsledkov požiaru.

Rodina Halgošová

Dňa 11. apríla o 10.00 h sa usku-
toční 3. ročník benefičného behu 
pro autis pri horárni v sobla-
hove.  Môžu sa ho zúčastniť ako 
profesionálni bežci, tak aj amatéri. 
Výťažok z celej akcie je venovaný 
Trenčianskemu autistickému centru 
PRO AUTIS.

Podporme všetci svojou účasťou 
túto akciu.

www.trencianskypolmaraton.sk

kurzy anGlického jazyka pre začiatočníkov a pokročilých 
– pre žiakov, študentov i dospelých

Obecný úrad Soblahov, 1. posch. • 1-krát do týždňa, 2 vyučovacie hodiny • 3 €/2 x 45 min
konverzácie z anglického jazyka 

– pre mamičky na materskej a ich ratolesti
Obecný úrad Soblahov, 1. posch. • 1-krát do týždňa, dopoludnia • 2€/60 min

Mgr. Karolína Miháliková 0915 135 421 • Mgr. Zuzana Vakošová 0903 615 759 
 Začiatok kurzu: Prvý aprílový týždeň

spoločenská kronika
Počet obyvateľov k 31. 3. 2015: .......
................................................ 2 190

NaRoDil Sa: 
Jakub Sýkora

oPuStili NáS: 
Eva Mallová               vo veku 52 rokov 
Jozef Šedivý              vo veku 55 rokov 
Margita Siváková       vo veku 89 rokov 
Ľudevít Jambor          vo veku 86 rokov
 Anna Fabová            vo veku 89 rokov 
Jozef Mrázik              vo veku 52 rokov

pripravujeme pre vás...
• 25. 4. 2015 •  11. ročník detského 
  výstupu na ostrý  

 vrch

•  30. 4. 2015 •  stavanie mája 
  a majáles 

•  9. 5. 2015 •  soblahovská 15-ka 
  soblahovská 35-ka 

•  10. 5. 2015 •  deň matiek

•  30. 5. 2015 •  deň detí

•  27. 6. 2015 •  soblahovský výnos

•  28. 6. 2015 •  memoriál
  ing. viktora kačenu

•  18. 7. 2015 • deň futbalu
•  15. 8. 2015 • leto s hudbou, 
  soblahovský kotlík
• 29. 8. 2015 • uctenie si pamiatky 
  padlých v 2. svetovej 
  vojne 
•  15. 9. 2015 • priateľské stretnutie 
  dolín pri sv. omši 
  na lúčkach 

•  5. 12. 2015 •  vítanie mikuláša,  
  lampiónový sprievod, 
  sv. omša  

•  26. 12. 2015 • Štefanská jazda   

•  29. 12. 2015 •  predsilvestrovský 
  výstup 
  na ostrý vrch

?. ?. 2015 •  pripravujeme aj mno-
 hé ďalšie, budeme 
 vás informovať...
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konferencia oBecného Športového kluBu soBlahov
Členovia a priaznivci futbalu v našej obci 

sa stretli 18. januára 2015 na výročnej kon-
ferencii, aby zhodnotili uplynulý futbalový 
rok a vytýčili si svoje priority v tomto roku. 

Rokovanie otvoril predseda Obecného 
športového klubu M. Šedivý, ktorý privítal 
prítomných členov, ako i hostí, medzi ktorými 
boli: sekretár Oblastného futbalového zväzu 
Ján Žitňan a starosta obce Marian Hudec. 
Minútou ticha si účastníci konferencie uctili 
pamiatku dlhoročného funkcionára a člena 
OŠK zosnulého Ľubomíra Šedivého. 

Vo svojej obsiahlej správe hovoril M. Šedivý 
o činnosti futbalistov v predchádzajúcej sezóne. 

Veľmi kladne hodnotil pôsobenie žiakov, 
ktorí vo svojej vekovej kategórii dosahovali 
počas sezóny veľmi dobré výsledky pod ve-
dením trénerov Jakuba a Rasťa Kačenovcov. 

Horšia situácia je u našich dorastencov. 
V tejto vekovej kategórii musel výbor OŠK 
odhlásiť chlapcov zo súťaže, nakoľko tréneri 
nemohli postaviť na zápas dostatočný počet 
futbalistov. Tento problém sa už vlečie nie-
koľko rokov a počet žiakov prechádzajúcich 
do dorastu je z roka na rok menší. Nelicho-
tivé výsledky dospelých mali za následok 
vypadnutie zo 6. ligy. I tu sa každoročne 

stretávajú s tým istým problémom, a to je 
úzky káder futbalistov. Na tréningy ich chodí 
malý počet, čo sa prejavuje potom v súťaž-
ných zápasoch. Dopĺňanie kádra z dorastu 
je nedostatočné, a tak mužstvo ťahajú starší 
futbalisti, ktorí sa pomaly chystajú ukončiť 
aktívnu činnosť. 

Najlepšia partia sa zišla v mužstve starých 
pánov. Títo bývalí futbalisti OŠK si chodia 
zahrať pre radosť a na ich hre je to i vi-
dieť. V zápasoch sa stretávajú s rovesníkmi 
z okolitých obcí, za predvedenú hru a dosia-
hnuté výsledky sa nemusia hanbiť. Svojím 
futbalovým umením dokážu potešiť oko 
diváka, a veru by sa nestratili ani v mužstve 
dospelých, v ktorom mnohí hrávali. 

Obecný športový klub netvoria iba futba-
listi vo všetkých vekových kategóriách. O ich 
športový život sa musí starať tím funkcionárov, 
ktorí dokážu zabezpečiť chod športového klu-
bu počas celého roka. Táto partia funkcionárov 
sa počas desiatich rokov prakticky nezmenila. 
Aj keď sa na tejto konferencii volil nový výbor, 
všetko sú to chalani, ktorí tieto posty zastávali 
počas uplynulých rokov. Na ich miesta sa nikto 
nehrnie, pretože to nie sú funkcie platené. Je 
to len o dobrovoľnosti a láske k futbalu, a preto 

im patrí naše poďakovanie. 
Obecný športový klub v našej obci, to nie sú 

len futbalisti, klub zastrešuje aj našich turistov. 
Správu IŠK predniesla Slávka Kamberská. 
Zhodnotila aktivity turistov v priebehu roka 2014, 
ktorých bolo neúrekom. Turistický oddiel zdru-
žuje 46 členov nielen z našej obce, ale i zo ši-
rokého okolia. Členovia sa zúčastňujú nielen na 
turistických akciách, ale pomáhajú i na akciách, 
ktoré organizuje obecný športový klub v spo-
lupráci s obecným úradom. Poďakovala Vilia-
movi Jantošovičovi za dlhoročné organizovanie 
jesenných štvordňových turistických zájazdov, 
ktoré majú medzi turistami mimoriadny ohlas.

V diskusii sekretár Oblastného futbalo-
vého zväzu Ján Žitňan poďakoval za dobrú 
spoluprácu s naším obecným športovým 
klubom a vyjadril presvedčenie, že bude po-
kračovať i v budúcnosti. Športovcom poďa-
koval aj starosta obce Marian Hudec, ktorý 
vyzdvihol prácu športovcov, funkcionárov 
a všetkých ostatných členov, ktorí pomáhajú 
pri športových aktivitách v našej obci.

Na záver predseda OŠK Marián Šedivý 
poďakoval všetkým členom, sponzorom, bý-
valému vedeniu obce za dobrú spoluprácu 
v prospech rozvoja nášho Soblahova.

J.H.

milí soblahovčania, futbaloví nadšenci, fanúšikovia, futbalisti...
Futbal je veľký fenomén, vždy to tak bolo a veríme, že aj bude. 
Aby sme si zachovali čo najviac z našej histórie, kultúrno-športová komisia OcZ spolu s OŠK Soblahov pripravuje archív fotografií 

z celej histórie futbalu v Soblahove.
Z tohto dôvodu vás prosíme o spoluprácu a zapožičanie vašich fotografií. Fotografie naskenujeme a následne vám ich vrátime.           

Naša predstava je vytvoriť nielen elektronický fotoarchív, ale aj stálu expozíciu fotografií a iných záznamov v budove OŠK Soblahov.
Fotografie, výstrižky a iné záznamy môžete odovzdať predsedovi OŠK M. Šedivému  alebo D. Mrázikovi.                                ďakujeme. 

najBliŽŠie číslo soBlahovských novín vyjde posledný júnový týŽdeň.
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