Dvadsiaty ročník vydávania
Soblahovských novín
Zvýšiť informovanosť občanov o dianí v našej obci sa rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva v roku 1995. Zvolením redakčnej rady sa dohodli na vydávaní obecného periodika s názvom Soblahovské noviny. Vtedy iste netušili, že
noviny budú občanov informovať dlhých dvadsať rokov. Dieťa, ktoré sa v tom roku narodilo, je dnes dospelé, pripravené
do života. Tak aj naše noviny sú už dospelé, pripravené informovať, čo sa v obci udialo, čo sa pripravuje. I keď nové
technológie umožňujú rýchlejšiu informovanosť občanov, nie všetci im rozumejú alebo majú možnosť si ich zadovážiť.
Preto Soblahovské noviny nestrácajú svoju opodstatnenosť a aj dnes chcú povedať našim občanom o dianí v obci.

V prvom roku vydávania, v roku 1995, sa o grafickú úpravu
našich novín staral Jozef Jando, tlačili sme ich v Ludoprinte –
Trenčianskych tlačiarňach v Trenčíne. V roku 1998 sme pri vydávaní novín zmenili vydavateľa. Noviny nám pripravovalo vydavateľstvo Delta Jiří Foldyna, tlačili nám ich v Merkantile, s. r. o.,
v Trenčíne. Od štvrtého čísla Soblahovských novín v novembri
2006 ich pripravujeme s grafickou úpravou Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne a tlačíme v T-exprese v Trenčíne.
V roku 1996 sme pripravili rozšírené číslo pri príležitosti
osláv obce. Boli v ňom úryvky z histórie i súčasnosti obce,
staré fotografie, ktoré dovtedy neboli zverejnené. Noviny boli

súčasťou darčekového balenia pre pozvaných hostí tejto peknej udalosti. V ďalších rokoch sme v novinách mapovali významné návštevy v našej obci: v roku 1997 kardinála J. CH.
Korca, v roku 1999 prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa
Schustera a šiestich primátorov krajských miest SR, pripravili
sme články a fotografie z uvítania našich štvorčiat vo februári
2000 na obecnom úrade a iné. Keď obec v roku 2001 získala
titul Dedina roka za starostlivosť o životné prostredie a komplexnú obnovu obce, vyhlásenú Ministerstvom životného prostredia SR, naše noviny pri tom nechýbali. Zdokumentovali
sme celú akciu odovzdávania víťazného titulu z rúk ministra
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životného prostredia SR Lászlóa Miklósa nielen písomne, ale
i fotograficky. V roku 2002 pri príležitosti sviatosti birmovania
sme privítali pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Františka Rábka, tiež sme o tom písali v našich novinách. V novembri
2002 sme v novinách priblížili odovzdávanie Európskej ceny
obnovy dediny vo Verdene v Dolnom Sasku v Nemecku. V roku
2003 sme informovali o zlúčení základnej školy s materskou
školou, nespokojnosti niektorých občanov s týmto zlúčením
a prestavbe školskej družiny na materskú školu. Podpísanie
zmluvy o partnerskej spolupráci medzi obcami Soblahov
a Rudniki z Poľska bolo zdokumentované v roku 2004. Postupne sme informovali v našich novinách o výstavbe ná-jomných bytov v roku 2006 i nasťahovaní prvých nájomníkov do
nich v roku 2007. V tom istom roku zavítala do našej obce ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Viera Tomanová,
PhD. Súčasne s dokončením desiatich nájomných bytov bolo
otvorené i zdravotné stredisko a ambulancia zubného lekára.
V roku 2008 sme informovali o otvorení novej lekárne Arnica
Montana, ktorá veľmi dobre slúžila našim občanom, no, žiaľ,
koncom roka 2013 ukončila svoju činnosť. Je to veľká strata
pre všetkých, ale hlavne starších občanov. Našu školu navštívil štátny tajomník Ministerstva školstva SR Ing. Jozef Habánik, PhD., tiež sme o tom informovali v roku 2008. V tom roku
pokračovali práce na monografii obce Soblahov, prosili sme
občanov o fotografický materiál z histórie obce. Monografiu
sa podarilo dokončiť a v roku 2010 bola uvedená do života.
Aj o tejto udalosti sme v novinách informovali. V novinách bol
predostretý i zámer spracovania územného plánu obce. Pri
jeho dotváraní mohli pomôcť i občania svojimi postrehmi a pripomienkami, aby boli do plánu obce zapracované. Nie všetci
tento zámer správne pochopili, a až po jeho schválení obecným zastupiteľstvom v roku 2010 prichádzajú s požiadavkami na jeho zmenu alebo úpravu. Výstavba Galérie na povale
bola v našich novinách zmapovaná od začiatku jej výstavby
až po slávnostné otvorenie v marci 2012. Tieto materiály slúžili a naďalej budú používané ako dokumentácia o výstavnej
činnosti Galérie na povale. Oslavy 700. výročia Soblahova
a 30. výročia založenia folklórnej skupiny Dolinečka boli
v našej obci veľmi peknou akciou, na zdarnom priebehu ktorej
sa podieľalo veľa občanov, ktorí priložili ruku k dielu, či už pri
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organizácii osláv, výzdobe dvorov a mnohých ďalších činnostiach, ktoré bolo potrebné pri tejto akcii vykonať. Celé oslavy
sme priblížili v rozšírenom čísle našich novín a boli doplnené
obrazovou prílohou starých fotografií. V posledných číslach
novín sa tiež snažíme informovať o udalostiach v našej obci,
o rokovaniach obecného zastupiteľstva, o zámeroch rozvoja
obce do budúcnosti, ale i kultúrnych akciách, na ktoré vás aj
prostredníctvom našich novín srdečne pozývame.
Dvadsať rokov – doba, počas ktorej sa pri tvorbe Soblahovských novín vystriedalo nesmierne množstvo ľudí, ktorí
boli ochotní spolupracovať a podieľať sa na ich tvorbe. Naša
vďaka patrí členom redakčných rád, ktoré sa počas tejto dlhej
doby viackrát menili. Na začiatku vydávania novín v roku 1995
tvorili redakčnú radu: Jozef Jando, Miroslav Izrael, Ondrej
Mrázik, Rudolf Mrázik, Peter Ďuráči, Iveta Švábyová. V roku
1999 sa na tvorbe Soblahovských novín podieľali členovia redakčnej rady: Mgr. Helena Holomeková, Janka Reháková
a Jana Jamborová. V roku 2003 to boli: Oľga Ďuďáková, Mgr.
Ján Sivák, Miroslav Izrael, Mgr. Jarmila Haščičová, Zuzana
Hrnčárová. Redakčná rada v roku 2007 bola v zložení: Mgr.
Ján Sivák, Mgr. Eva Kobzová, Zuzana Hrnčárová. V roku
2011 sa v redakčnej rade stretli: Mgr. Monika Balajová, Lukáš
Beták, Zuzana Hrnčárová. No neboli to len členovia redakčných rád, ktorí dotvárali obraz Soblahovských novín. Boli to
i prispievatelia, ktorí svojimi článkami rozširovali stránky novín a chceli reprezentovať svoje organizácie: Maroš Šedivý
za OŠK, Mgr. Ján Sivák za DHZ, Veronika Krčmáriková za
Jednotu dôchodcov, Emília Fabová z Dolinečky, rodáci, kolektív učiteliek zo základnej školy a oboch materských škôl,
správcovia farnosti, Slávka z IŠK, starostovia a pracovníčky
obecného úradu a mnoho, mnoho ďalších. Na väčšine čísel
našich novín sa veľkou mierou podieľala Zuzana Hrnčárová,
ktorá ako zamestnankyňa obecného úradu nielen zhromažďovala články prispievateľov, ale pripravovala spolu so mnou
konečnú podobu novín pred finálnou grafickou úpravou. Všetkým týmto ľuďom, ale i ostatným prispievateľom, ktorých som
tu nespomenul, alebo na nich zabudol, patrí moje úprimné poďakovanie za ich ochotu pomôcť pri informovanosti a dianí
v našom Soblahove. Ešte raz úprimná vďaka.
J.H.

Vážení spoluobčania!
S príchodom jari prichádza do vašich domovov aj ďalšie číslo Soblahovských novín. Soblahovské noviny, ktoré informujú o všetkom, čo sa v našej obci deje, vychádzajú už 20 rokov. Dve desaťročia členovia redakčnej rady zbierajú informácie, fotografie, píšu
články, oslovujú prispievateľov. Jednoducho tvoria naše noviny. Členovia redakčnej rady sa menili, ale jej predseda Jozef Halgoš
oslovuje čitateľov celých 20 rokov. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na tvorbe Soblahovských novín, najväčšie ďakujem však patrí Jožkovi Halgošovi, ktorý využíva svoj talent pracovať so slovom, píše tak, aby neublížil pritom človeku,
do svojich článkov vkladá úctu a lásku k čitateľovi.
Na začiatku roka 2014 sa Soblahovčania aj so svojimi priaV sobotu 22. februára sa v sále Poľnohospodárskeho družteľmi mohli stretnúť a zabaviť na kultúrno-spoločenských akstva Soblahov konal 7. obecný ples. Teší ma, že medzi hosciách, ktoré zorganizovala obec. Dňa 8. februára sme spoluťami boli páry, ktoré nevynechali ani jeden ročník, ale aj takí,
občanov pozvali na Fašiangovú zabíjačku. Pokúsili sme sa
ktorí prišli prvýkrát. Verím, že každý milovník zábavy, úsmevu,
obnoviť fašiangové tradície a zvyky, pre návštevníkov sme prispevu a tanca si prišiel na svoje, že hostia všetkých vekových
pravili nielen zabíjačkové špeciality, fašiangové šišky, varené
kategórií odchádzali vytancovaní a spokojní.
víno, ale i kultúrny program. Svojím vystúpením nás potešili
Všetkým, ktorí pomohli zorganizovať fašiangovú zabíjačku,
deti z materskej školy a DFS Melenčárik, ženy z FSk Dolinečvýstavu „Ako sa v Soblahove tkalo“, 7. obecný ples, ktorí svoka, dievčatá-speváčky zo Soblahova, fašiangové popoludnie
jou prácou prispeli k vytvoreniu miesta, kde sa stretli ľudia,
nám spevom a hrou spríjemňovali páni Jožko Šedivý, pre Soktorí sa skutočne stretnúť chceli, svojím vystúpením potešili
blahovčanov „Cukrík“ a Ivan Holúbek.
spoluobčanov, prispeli k dobrej nálade, zo srdca ďakujem.
Vo februári sme sa mohli stretnúť v Galérii na povale na
Obec nežije iba kultúrnym životom. Už v roku 2013 obecvýstave „Ako sa v Soblahove tkalo“. S myšlienkou premeniť
né zastupiteľstvo rokovalo o investičných akciách, ktoré sa
výstavnú miestnosť na izbu, v ktorej sa v minulosti tkalo, pribudú realizovať v tomto roku. Spomeniem z nich dve najšiel Miroslav Mrázik. Návštevníci výstavy sa dozvedeli všetko
dôležitejšie. Z dôvodu úspory finančných prostriedkov treba
o tkaní plátna, príprave krosien a mohli si tkanie aj prakticky
vybudovať samostatné vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej
vyskúšať.
vody v objekte materskej školy a školskej jedálne. V budove
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bude vybudovaná nová plynová kotolňa, rozvody ústredného
kúrenia budú podľa potreby zrekonštruované. Obec vyhlásila
verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky, kde kritériami
na hodnotenie ponúk boli cena za realizáciu diela a skrátenie
maximálnej lehoty výstavby. Víťazom verejného obstarávania
je firma BTC GROUP, s. r. o., ktorá najlepšie splnila kritériá na
vyhodnotenie ponúk. Cena za zhotovenie diela je 27 925,06 €
bez DPH, výstavba sa bude realizovať cez letné prázdniny.
V tomto roku obec plánuje rekonštrukciu miestnych komunikácií Dolné záhrady. Projekt vypracováva firma Redist, s. r. o. Celkovo by sa mala na tejto miestnej komunikácii opraviť plocha
vo výmere 4 600 m2 so zachovaním jestvujúcej šírky komunikácie. Asfaltový koberec sa natiahne po jestvujúcej komunikácii s výnimkou časti, kde ešte nie je vybudovaná kanalizácia
(od č. d. 551 smerom do Trenčína). Projektová dokumentácia na realizáciu rekonštrukcie je vypracovaná, obec vyhlási
verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Verím, že občania, ktorí
bývajú na Dolných záhradách a už dlho ich obťažuje prach
a výtlky, rekonštrukciu cesty privítajú.
Okrem tejto veľkej rekonštrukcie obec podľa svojich finančných
možností bude postupne zabezpečovať opravy výtlkov, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky na miestnych komunikáciách.
Aj keď zima nebola tuhá, nebolo veľa snehu, mráz nevymaľoval okná ľadovými kvetmi, predsa prichádza očakávaná

jar. Príjemné ročné obdobie, ktoré prebúdza k životu prírodu
okolo nás. Ale nie len prírodu, aj ľudí – akoby vyzlečením teplých kabátov zvliekli zo seba pochmúrnu náladu, sú usmievaví, veselí, šťastní.
S prebúdzajúcou sa prírodou trávime viac času pri úprave
okolia svojich rodinných domov, ale i verejných priestranstiev
v obci. Členovia jednoty dôchodcov pôsobiacej v našej obci
každoročne svojou prácou prispievajú k úprave zelene na verejných priestranstvách a priľahlých komunikáciách. Pri tejto príležitosti by som rada poďakovala odstupujúcemu výboru za činnosť,
ktorú vykonali v prospech našej obce – nášho Soblahova. Novozvolenému výboru prajem veľa zdravia, elánu a tvorivosti.
Milí spoluobčania!
Neodmysliteľnou súčasťou jarného obdobia je Veľká noc.
Kresťania oslavujú svoj najväčší sviatok, pripomínajú si utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V tomto veľkonočnom tajomstve sa prejavuje obrovská sila vzkriesenia, je to
symbol a nádej začiatku niečoho nového.
Želám vám príjemné a s láskou prežité veľkonočné sviatky,
aby vás sviatočné dni nabili pozitívnou energiou do budúcich
dní. Životodarná voda nech prinesie zdravie, pohodu a dobrú
myseľ, pestrofarebné kraslice zas hojnosť na stoly nás všetkých.
S úctou
Ing. Eva Ďuďáková, starostka

Obecné zastupiteľstvo rokovalo

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov na svojom zasadnutí, konanom
dňa 22. 1. 2014 o 17.00 hod. na Obecnom úrade Soblahov:

na financovaní čistenia a monitoringu
dažďovej kanalizácie na ul. Železničná
na základe žiadosti Ing. Petra Uhra, bytom Trenčín, T. Vansovej 1/18.

Schválilo VZN obce Soblahov č.
6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy
cirkevným zriaďovateľom materských
škôl a školských zariadení so sídlom
na území obce Soblahov na kalendárny rok 2014.

A/ Prerokovalo žiadosť Andreja Mistríka, bytom Trenčín, Sibírska 699/18
o stanovisko k investičnému zámeru výstavby rodinného domu na
parcele č. 4838/2 (za rod. domom
č. 555).

Schválilo volebnú komisiu pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce
Soblahov v zložení:
predseda: Štefan Balaj 		
členovia: Ing. Juraj Maláň, Ing. Peter
Ďuďák.
A/ Zobralo na vedomie prihlášku
uchádzača o funkciu hlavného kontrolóra obce Soblahov.
B/ Konštatovalo, že v stanovenom
termíne podal kompletnú prihlášku
s požadovanými dokladmi a prílohami jeden uchádzač.
Zvolilo v zmysle § 18a zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších
predpisov Jozefa Halgoša, nar.: 20. 12.
1955, bytom Soblahov 544, do funkcie
hlavného kontrolóra obce Soblahov od
1. 2. 2014.
Zobralo na vedomie správu hlavného
kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok
2013.
Neschválilo spolupodieľanie sa obce

B/ Zaujalo nasledovné stanovisko:
Podľa schváleného ÚPN obce Soblahov v uvedenom obytnom území so
zástavbou rodinnými domami je
podľa regulačného listu pre územie
B3, bod VII. Regulácia intervenčných zásahov, možná realizácia
urbanistickej štruktúry iba formou
dostavby, prístavby a novej výstavby v rámci prelúk, čo znamená, že
výstavba rodinného domu na p. č.
4838/2 nie je možná.
Schválilo žiadosť Mgr. Petra Pastiera,
bytom Soblahov 521 o dočasné vykonávanie funkcie kronikára obce Soblahov.
Schválilo Ing. Máriu Sivákovú, bytom
Soblahov 490 za prísediacu Okresného súdu Trenčín na volebné obdobie
rokov 2014 až 2018.
Schválilo účasť futbalového družstva
OŠK Soblahov na medzinárodnom futbalovom turnaji v Poľsku v dňoch 2. až
3. 8. 2014.
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov na svojom zasadnutí, konanom
dňa 2. 4. 2014 o 17.00 hod. na Obecnom úrade Soblahov:

Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31. 12. 2013.
Schválilo rozpočtové opatrenie č.
1/2014, presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zák.
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Prerokovalo návrh na zmenu ÚPN
obce Soblahov v zóne NC1 – zmena
minimálnej výmery pozemkov pre rodinný dom v rozvojových územiach zo
600 m2 na 500 m2, zmena zmiešaných
území bývania v rozvojových územiach
na výlučne obytné územia so zástavbou
rodinnými domami a zmena z výhľadu
do návrhu v časti P3 na funkciu výlučne
obytné územia so zástavbou rodinnými
domami v zmysle vyznačenej grafickej
prílohy a dalo pokyn na jej spracovanie v zmysle platnej legislatívy.
Zverejnilo zámer v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
na predaj nehnuteľnosti: novovzniknutá parcela C KN č. 5068/15 – ostatná
plocha vo výmere 8 m2 v k. ú. Soblahov
podľa GP č.17905095-014-14, ktorá
vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 5068/4 vo vlastníctve obce Soblahov vedenej na LV č 1, ako prípad
osobitného zreteľa v zmysle citovaného zákona za cenu 10 €/m2. Za dôvod
hodný osobitného zreteľa považuje
obecné zastupiteľstvo skutočnosť, že
ide o časť pozemku, ktorý dlhodobo vy-
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užívali predchádzajúci majitelia. Celková
dohodnutá kúpna cena je vo výške 80 €.
Zverejnilo zámer v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predaj nehnuteľnosti: novovzniknutá parcela C KN č. 5068/14 – ostatná
plocha vo výmere 17 m2 v k. ú. Soblahov podľa GP č.17905095-014-14,
ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej
parcely č. 5068/4 vo vlastníctve obce
Soblahov vedenej na LV č 1, ako prípad
osobitného zreteľa v zmysle citovaného
zákona za cenu 10 €/m2. Za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje obecné
zastupiteľstvo skutočnosť, že ide o časť
pozemku, ktorý dlhodobo využívali
predkovia žiadateľa. Celková dohodnutá kúpna cena je vo výške 170 €.

Neschválilo umiestnenie predajne
pekárenských výrobkov ako dočasnej
stavby na parc. č. 698 v k. ú. Soblahov
na základe žiadosti I.M.D.K. predajne,
s. r. o., Trenčín.
Zobralo na vedomie žiadosť obyvateľov ul. Železničnej o opravu cesty
a navrhlo prizvať zástupcov žiadateľov
na zasadnutie stavebnej komisie.
Zobralo na vedomie vzdanie sa členstva Mgr. Eriky Sivákovej, bytom Soblahov č. 22 v Rade školy pri ZŠ s MŠ
Soblahov.
Zvolilo, v zmysle § 25 ods. 5 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších úprav, člena Rady školy
Ing. Karola Izraela, Soblahov č. 396.

Zobralo na vedomie vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa ZŠ s MŠ v Soblahove podľa
§ 4 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov.
Zobralo na vedomie informácie starostky obce zo zasadnutia stavebnej
komisie dňa 19. 3. 2014.
Uložilo vedeniu ZŠ s MŠ Soblahov vyznačiť a označiť príslušným dopravným
značením s dodatkovou tabuľou s časovým obmezením 3 parkovacie miesta pred ZŠ pre telesne postihnutých.
Termín: 30. 4. 2014.
Z.H.

Ako sme hlasovali v Soblahove
Výsledky VOĽBY PREZIDENTA SR 15. marca 2014
Vo volebných okrskoch č. 1 a 2 boli zistené tieto výsledky:
Počet oprávnených voličov zapísaných
do zoznamu oprávnených voličov
		
1 794
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky

804

Počet odovzdaných obálok

804

		

Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov

		

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. BÁRDOS Gyula 		
2. BEHÝL Jozef, Mgr.		
3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. 		
4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 		
5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS		
6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.		
7. JURIŠTA Ján, PhDr.		
8. KISKA Andrej, Ing.		
9. KŇAŽKO Milan 		
10. MARTINČKO Stanislav 		

799
0
3
4
250
8
30
6
206
77
1

7
10
197
0

11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc.		
12. MEZENSKÁ Helena, Mgr.		
13. PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD.		
14. ŠIMKO Jozef, JUDr.		

44,82 %

Účasť v prezidentských voľbách v %:

Výsledky VOĽBY PREZIDENTA SR 29. marca 2014
Vo volebných okrskoch č. 1 a 2 boli zistené tieto výsledky:
Počet oprávnených voličov zapísaných
do zoznamu oprávnených voličov
		
1 786
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky

910

Počet odovzdaných obálok

910

Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov

		

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc.
2. KISKA Andrej, Ing.
Účasť v prezidentských voľbách v %:

897
410
487
50,95 %

„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Galéria na povale – Program cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013
Slovenská republika – Česká republika • Soblahov – Buchlovice
V sobotu 15. februára 2014 privítala starostka obce v Galérii na povale na výstave „Ako sa v Soblahove tkalo“ všetkých
našich spoluobčanov, Jarmilu Rybánsku, majsterku ľudovej umeleckej tvorby a Vierku Mrázik Hirkovú. Uviedla, že najväčšiu
zásluhu na tom, že sa tu stretli, má Miroslav Mrázik, ktorý prišiel s myšlienkou vystaviť v galérii krosná a ukázať, ako sa
v minulosti na nich tkalo. Premeniť výstavnú miestnosť v Galérii na povale na kúdeľnú izbu mu pomohla Janka Reháková
a jeho manželka Martina. Na Jarmile Rybánskej zostalo všetko ostatné, pripraviť krosná na ukážku tkania.
Mnohí z nás patria ku generácii, ktorá o výrobe plátna, tkaní
na krosnách vie iba to, čo si prečítala, videla vo filmoch, počula od pamätníkov.

Aj v Soblahove sa v minulosti tkalo plátno. Dievky sa schádzali na priadkach, každá prišla s kolovrátkom, vybrali si gazdinú, ktorá im stretnutie v dome dovolila, pretože to bolo jedno
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z mála miest, kde sa mohli počas zimy mládenci s dievkami
stretnúť, zaspievať si, zaspomínať, pritúliť sa. Všetko sa však
dialo pod prísnym dohľadom gazdinej, ktorá vyššie ako po
kolená dievok nedovolila mládencom siahnuť. Do Vianoc sa
priadlo a od Vianoc sa tkalo.
Názov kúdeľná je odvodený od slova kúdeľ, čo sú vyčesané
vlákna ľanu alebo konopy pripravené na tkanie.
Bolo dobré, ak boli v domácnosti krosná, ak ich nemali, požičiavali si ich gazdiné jedna od druhej.
Kedysi platilo, že v každej domácnosti musela žena vedieť
tkať. Ak nevedela tkať a vyrobiť plátno, bola zlou gazdinou.
Ak dievka vedela tkať, zvyčajne sa vydala aj do bohatšej
a lepšej rodiny.
Ak sa ľanu urodilo veľa a plátna bolo prebytok, mohla ísť
gazdiná na jarmok a predajom vylepšiť rozpočet domácnosti.
V dobách starých Keltov sa plátnom dokonca platilo. Aj výrazy
platidlo a platiť pochádzajú zo slova plátno.
Toto si určite naši najstarší spoluobčania, ale hlavne ženy
veľmi dobre pamätajú.

Chceme, aby výstava návštevníkom ukázala nielen prípravu krosien na tkanie, ale aby mali i možnosť prakticky si vyskúšať tkanie na krosnách. A veruže práce na tkaní koberca
úspešne pokračovali. (Z príhovoru starostky obce na vernisáži
výstavy.)

Dve piatkové popoludnia (14. 3., 21. 3.) sa v Galérii na
povale stretla skupinka žien, ktoré mali záujem naučiť sa
a prakticky si vyskúšať dekupáž – servítkovú techniku. Na
tvorivej dielni si vyzdobili črepníky na kvety, fľaše, dózy a iné
drobnosti.

Deti na tvorivej dielni vyrábali darčeky a iné drobnosti
k sviatku svätého Valentína, vyskúšali si techniku tkania nielen
na krosnách, ale utkali si koberček na kartónovej podložke.
Začali s prípravou na Veľkú noc – sliepočky, stojany na vajíčka,
veľkonočné vajíčka z bavlnky a iné drobnosti.

... a toľkoto sme utkali...

Veľkonočné háčkovanie
V piatkové popoludnie 28. 3. 2014
sa v Galérii na povale stretli nadšenci
háčkovania. Háčkovaná čipka oslovila
veľa žien aj z mladšej generácie. Eliška
Malá, ktorá Galériu na povale navštevuje takmer pravidelne, prišla ukázať
soblahovským dievčatám veľkonočné
háčkované ozdoby a ukázala im, ako si
môžu vyrobiť košíček s vajíčkami, vajíčko s kuriatkom alebo motýlika. Ženy
mali plné ruky práce, družne debatovali,
vymieňali si skúsenosti a nápady.
J. Reháková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

Ako sa máme v materskej škole...

Výborne! Takú odpoveď by si želala počuť z úst detí každá pani učiteľka. Našou snahou je preto, aby každý deň bol
pre deti zaujímavý, iný ako ten predošlý. Predsa však sú také
príležitosti, ktoré sú viac než zaujímavé. Sú to dni, ktoré sú
všetko možné, len nie bežné. Sú to dni originálne, výnimočné,
vymykajúce sa bežným dňom v materskej škole.
Jedným z takýchto výnimočných dní bol aj ten, keď nás
navštívil pán Ševčík – poľovník. Deťom pútavo priblížil problematiku starostlivosti o zver v zime, ukázal poľovnícke pomôcky a trofeje. Deti sa dozvedeli nové poznatky pútavou formou
od odborníka.

Marec je mesiac knihy. A kniha je nielen najlepšou priateľkou detí a pani učiteliek, ale je aj zdrojom informácií, je
prostriedkom zábavy, relaxu, je neoddeliteľnou súčasťou dňa
v materskej škole. Patrične sme teda KNIHU ocenili rôznymi
aktivitami: vyrábali sme knihu, ilustrovali ju, oboznámili sme
deti s najznámejšími autormi detskej knihy u nás aj vo svete.
Keďže sa v materskej škole blíži Andersenova noc, najviac
sme sa venovali svetovému rozprávkarovi – H. CH. Andersenovi.
Aktivity v materskej škole sme obohatili aj o návštevu knižnice s pani Ďuďákovou – knihovníčkou v Soblahove.

Ďalším, v materskej škole už tradičným, ale vždy výnimočným dňom bol karneval. Deti v maskách spolu s pani učiteľkami si nielen zatancovali, ale aj zasúťažili a pomaškrtili si na
dobrôtkách od rodičov. Karneval je dňom, keď majú deti príležitosť stať sa obľúbenou postavou z rozprávky či hrdinom
z knižky a zároveň si takmer neriadene užiť deň v materskej
škole.

Nové informácie a poznatky získavajú deti najlepšie prostredníctvom praktických ukážok. Preto sme vďační, že
máme príležitosť zúčastňovať sa výstav v Galérii na povale. Každá
z výstav bola pre deti prínosom. Rozvíjala všetky kompetencie
detí – od učebných až po sociálne.
Deti sa nielen dozvedeli nové informácie, ale sa zároveň
učili aj správaniu na verejných miestach a výstavách.

Takto si užívame dni u nás v škôlke. Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí nám umožňujú pripravovať pre deti dni zaujímavé,
pútavé a zmysluplné.
Kolektív materskej školy
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Po dlhom čase naša škola zorganizovala lyžiarsky výchovno-vzdelávací
kurz, ktorý sa uskutočnil v stredisku
Vernár pri Poprade v dňoch od 2. do
7. februára 2014. Spojili sme sa so
základnými školami Veľkomoravská,
Trenčianske Jastrabie a Východná.
Lyžiarsky výcvik bol každým dňom
niečím zaujímavý. V nedeľu po príchode na Vernár sme sa ubytovali a išli sa
oboznámiť so svahom. Našim učiteľom
sme predviedli, ako sa vieme lyžovať
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Lyžiarsky výcvik 2014
a oni nás roztriedili do skupín.
Nasledujúce dni sme absolvovali
rôzne cvičenia, v ktorých sme sa mohli
zdokonaliť. Ja osobne som si myslela,
že to bude pre mňa hračka, keďže lyžujem od troch rokov. No nebolo to až
také jednoduché. Lyžovali sme od rána
od 9.00 do 14.00 hodiny.
Každý večer bol pripravený pestrý
program a rôzne súťaže alebo hry, za
ktoré sme boli ocenení. V stredu večer
sme mali karneval, kde sa objavili veľ-

KARNEVAL V ŠKOLE
Po roku opäť prišiel február. Čas plesov, maškarných bálov
a okrem iného aj karnevalov. A už tradične ako každý rok sa
aj na našej škole konal karneval. Presne 14. 2., teda na Valentína, sa naša telocvičňa premenila na veľkú miestnosť plnú
valentínskej atmosféry. Balóny, srdiečka, červená farba a, samozrejme, aj valentínska nálada nesmeli chýbať. Úlohu organizátorov si tento rok vyskúšali naši siedmaci, práve oni prišli
s nápadom usporiadať Valentínsky karneval. S prípravami nemali žiadne problémy a tejto úlohy sa zhostili ako profesionáli.
Osobne som sa však najviac obávala toho, ako zvládnu celý
priebeh karnevalu, keďže z osobných skúseností viem, že to
vôbec nie je ľahké. Na moje veľké očakávania to prebiehalo
úžasne. Deti sa smiali, tancovali, zabávali pri súťažiach alebo individuálne. Program bol vytvorený pre mladších, ale aj
starších, takže si každý prišiel na svoje. Nechýbal populárny
stoličkový tanec, hádzanie loptou do kruhu, točenie kruhom,
navliekanie guľôčok, beh s loptou na lyžici a všeličo ostatné.
A na záver všetkého samozrejme nesmela chýbať obľúbená

V krátkom časovom úseku sa naša
škola zapojila už do tretieho výcviku.
Po lyžiarskom je to práve prebiehajúci KORČULIARSKY. Nakoľko mrazivé
počasie nás túto zimu obišlo a nemohli
sme si pripraviť prírodnú ľadovú plochu
pri ihrisku, tak nám telocvikári pripravili
náhradné riešenie, ktoré sme viacerí
vrelo privítali. Žiaci 7., 8., a 9. ročníka
sa v rámci hodín telesnej a športovej
výchovy zúčastňujeme verejného korčuľovania v Aréne Mariána Gáboríka
na Sihoti. Počas výcviku sa učíme základom korčuľovania, ale najviac nás
však láka voľne sa kĺzať po ľade .

mi nápadité masky. Vo štvrtok nás na
svahu čakal „super obrovský slalom“.
Všetci sme ho zdolali a boli sme na
seba pyšní. Každý z nás si vybojoval
pekné miesto.
Posledný večer sme zakončili rozlúčkovou diskotékou, ktorú sme si všetci
naplno užili a zatancovali si našu obľúbenú makarenu.
Na tento lyžiarsky budeme určite
všetci dlho v dobrom spomínať.
žiačka 7. ročníka

diskotéka. Každý sa do sýtosti vytancoval a zabavil. Takže
kto sa karnevalu zúčastnil, má určite veľa spomienok, a kto
neprišiel, môže ľutovať. Verím, že toto určite nebol posledný karneval a že sa čoskoro opäť stretneme na ďalšom. Veď
dôvodov na zábavu je predsa vždy dosť .
Vanda Mráziková

KORČULIARSKY výcvik
Žiakom sa tieto hodiny veľmi páčia nielen pre ich netradičnú formu, ale aj vďaka
výcviku na upravenej ľadovej ploche. Akcia má veľký úspech, a preto by sme v budúcich rokoch chceli v nej pokračovať.
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Drahí moji!
Starý chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Ako sa pripravoval na
odchod z ordinácie, otočil sa k lekárovi
so slovami: „Pán doktor, bojím sa smrti.
Povedzte mi, čo je tam na druhej strane dverí?“
Lekár veľmi potichu odvetil: „To neviem.“
„Vy to neviete? Veď ste kresťan a neviete, čo je na druhej strane dverí?“
Lekár sa zamyslel a chytil kľučku
svojej ordinácie. Z druhej strany bolo
počuť škrabanie a kňučanie. Hneď
ako lekár otvoril dvere do ordinácie, zo
súkromnej časti vbehol dnu jeho pes.
Vyskakoval v nespútanej radosti, že
našiel svojho pána.
Lekár sa obrátil na pacienta: „Videli
ste môjho psa? Nikdy v tejto ordinácii
nebol a nevie, čo je vo vnútri. Nevie nič,
okrem toho, že je tu jeho pán. A keď sa
dvere otvorili, vstúpil bez obáv. Dokon-

ca s radosťou. Viem málo o tom, čo sa
nachádza na druhej strane – po smrti.
Ale viem jednu vec. Je tam môj Boh a
Pán, a to mi dodáva istotu a zmierňuje
môj strach!“
Keď povieme Veľká noc, mnohí –
najmä mladí – si predstavia hneď šibačku. Šibačka však nie je vrcholom
nastávajúcich dní. Vrcholom je okamih,
keď Kristus premáha nielen Pilátových
vojakov či židovskú Veľradu, ale premáha smrť a zlo, ktorému my hovoríme
hriech. Kristus obnovuje stratenú slobodu človeka, čím vyvyšuje jeho už
i tak veľkú dôstojnosť.
Úprimne vás pozývam na slávenie
tohto jeho víťazstva, a to na Veľkonočnú
nedeľu. Je to posolstvo radosti celému
svetu i našej farnosti! Predchádza jej
Zelený štvrtok, keď si Cirkev pripomína ustanovenie Eucharistie – sviatosti
Ježišovej prítomnosti pod spôsobom
chleba a vína, a ustanovenie sviatos-

ti kňazstva. Posolstvo Veľkého piatku
je posolstvom lásky, keď jediný Boží
Syn ochotne prijíma utrpenie kríža za
našu spásu. Obrady Bielej soboty sú
obradmi vzkriesenia – víťazstva Ježiša
Krista nad hriechom a smrťou. A celé
posvätné trojdnie vrcholí Veľkonočnou
nedeľou, ktorá je najvýznamnejšou nedeľou celého kresťanského roka. Dokonca každá iná nedeľa je pripomenutím si toho, čo sa udialo na Veľkú noc.
Veľkonočné sviatky sú najväčšími
sviatkami nás, kresťanov. Prežime ich
teda ako kresťania! Nielen obdivom
jarnej prírody, udržiavaním ľudových
zvyklostí, ale najmä účasťou na liturgických obradoch. Bol by som úprimne
rád, keby sme sa v tieto dni v čo najväčšom počte zišli okolo trpiaceho a víťaziaceho Ježiša ako jedna veľká rodina.
Všetkým vám prajem požehnané
prežitie veľkonočných sviatkov!
S úctou
Peter Beňo, farár

Jednota dôchodcov pokračuje
vo svojej činnosti
V sobotu 15. 2. 2014 sme sa zišli vo farskej spoločenskej
miestnosti na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej sa predstavil nový výbor Jednoty dôchodcov Slovenska pod vedením
Magdalény Izraelovej. Medzi sebou sme privítali starostku
obce Ing. Evu Ďuďákovú a pána farára Mgr. Petra Beňa.
V kultúrnom programe sa predstavili deti z MŠ a ZŠ Soblahov
pod vedením Mgr. Heleny Holomekovej. Deti spievali, tancovali, hrali na harmonike. Verte, že sa bolo na čo pozerať. Činnosť organizácie fungovala od roku 2008 do roku 2013 pod
vedením p. Krátkej na vysokej úrovni, za čo patrí veľká vďaka
celému výboru.
Naša organizácia sa neustále rozširuje, čoho dôkazom je
privítanie 16 nových členov, ktorým sa veľmi tešíme. Oboznámili sme sa s pripravovanými akciami Okresnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska (kultúrne podujatia, turistic-

ko-náučné akcie a pod.). Predsedníčka našej organizácie
oboznámila členov s plánom činnosti na rok 2014. Chceme
naďalej spolupracovať s obecným úradom, pomôcť, kde bude
treba, dobrými radami a skúsenosťami vyplývajúcimi zo života
pomôcť zlepšiť život v našej obci. Chceme našu obec skrášľovať, nech je radosťou pre dušu nielen našich občanov, ale
i návštevníkov Soblahova.
S príchodom jari a očakávaním veľkonočných sviatkov želáme všetkým dôchodcom, či už sú členovia našej organizácie,
alebo nie, ako i všetkým občanom našej obce veľa zdravia,
duševnej pohody a optimizmu.
Radostné a požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky želá JDS Soblahov.
Za ZO JDS
Anna Markovská, podpredsedníčka
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Folklórna skupina Dolinečka
„Veľká noc k nám opäť príde,
chlapcom korbáč na um zíde.
Nebudú mať dievky pokoj,
kriku bude všade vôkol.“
Vážení priatelia folklóru, milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vám v mene
svojom i v mene celej FSk Dolinečka
k nadchádzajúcim sviatkom Veľkej noci
z úprimného srdca zaželala hlavne pokoj, zdravie, šťastie a božie požehnanie. Prajeme všetkým spoluobčanom,
aby tieto sviatky vzkriesenia Ježiša
Krista prežili vo svojich rodinách, v kruhu svojich najbližších v pokoji, bez stresu, v zdraví a božom požehnaní.
Dovoľte mi, aby som vás oboznámila
s programom, ktorý FSk Dolinečka pripravuje v tomto roku.
V januári sme sa zúčastnili Zimného
folklórneho festivalu v Selci, účinkovali
sme na fašiangovej zabíjačke v našej
obci, boli sme obveseliť dôchodcov
v Dome opatrovateľskej služby v Trenčíne na Juhu. Počas roka vystúpime pri
stavaní mája, na Deň matiek, zúčast-

níme sa Kopaničiarskych slávností, čaká nás vystúpenie v Krakovanoch. Pozývajú
nás na svadby k čepčeniu mladých párov, budeme k dispozícii obecnému úradu na
vystúpenia v našej obci...
V tejto uponáhľanej dobe nemáme čas na druhých, ba ani na seba, preto buďme
tolerantní, láskaví, vážme si jeden druhého, milujme všetkých okolo nás srdcom.
E. Fabová, vedúca FSk Dolinečka

Čo je to 20 rokov
Doba, kedy človek prebrodí úskalia detského veku, ťažkosti školských rokov, dospievania, a potom začne vlastne žiť plnohodnotný život. Takouto cestou a osudom prechádzajú mnohé veci okolo nás, včítane našich Soblahovských novín. Áno, dospeli,
majú, a my s nimi, 20 rokov. Po celú túto dobu nás sprevádzajú po našich soblahovských cestách. Informujú nás o dianí na obecnom úrade, o udalostiach v našej obci, o nás a našich rodákoch. Vlastne vždy očakávame príchod nového čísla.
Milá redakčná rada, milý náš Jožko Halgoš. Dovoľte, aby som vám v mene FSk Dolinečka do ďalšej dvadsiatky zaželala aspoň
toľko úspechov pri ich vydávaní ako doteraz, veľa radosti pri ich tvorení a hlavne dobrý pocit z naozaj zaslúženej práce pre nás
všetkých.
E. Fabová, vedúca FSk Dolinečka

Turistický klub pri OŠK Soblahov
NAŠE TURISTICKÉ STOPY...
Turistický klub ako súčasť OŠK
Soblahov začal pracovať ako akýsi
„staronový“ turistický klub od roku
2011 ako pokračovateľ tradície starého TK. Momentálny počet členov
nášho TK je 44. Náš plán na ďalší
rok i vyhodnotenie minulého roka ste
si mohli prečítať v novinách i na výveske. Ale ani počet členov, ani počet akcií nie sú najpodstatnejšími ukazovateľmi kvality našej
práce.
Turistika nie je len o prechádzkach prírodou, ako sa mnohí
mylne domnievajú. Turistika zahŕňa v sebe aj vysokohorskú
turistiku, horolezectvo, skalolezectvo, lezenie po ľadovcoch,
dosahovanie štítov a skál v rôznych nadmorských výškach.
Turistické výstupy sú nebezpečné, adrenalínové, hraničiace s ohrozením zdravia či života. Nesúťažíme s inými klubmi,
nemáme turnaje, nie sme v žiadnej lige, nedostávame žiadne body. Súťažíme so svojou výdržou, kondičkou, strachom
z výšok, strachom o holý život, je to boj s počasím, s teré-

nom, s nadmorskou výškou, s vlastnou odvahou. Tento boj sa
vyhráva len s veľkou láskou k horám v srdci, v špiku kostí,
v zmysle hesla: Kto siaha po hviezdach, musí skrotiť strach.
Našou zásadou je zodpovednosť za partnera priviazaného
na spoločnom lane, zásada pomôcť druhému alebo slabšiemu v jeho boji o vytýčený turistický či horolezecký cieľ, v boji
za záchranu, pravidlo nenechať druhého nikdy v štichu, zásada vždy pomôcť tým slabším, zásada fair-play správania sa
na horách i mimo nich.
Neustále sa „učíme“. Učíme sa poznávať prírodu s jej nebezpečenstvami skrytými v teréne, v poveternostných podmienkach. Učíme sa odhadnúť mieru rizika, svoje momentálne sily,
učíme sa správne zvoliť turistický výstroj, neohroziť seba ani
iného na živote či zdraví podcenením podmienok. Učíme sa
viazať rôzne typy horolezeckých uzlov, vzájomné naviazanie
sa na jedno lano, správne používanie sedákov, horolezeckých
mačiek, cepínov, ktoré skoby, laná či uzly na akú obťažnosť
výstupu či typ skaly, či terénu použiť, skrátka – je to veda,
veda o tom, ako „prežiť“. A od ovládania tejto vedy veľakrát
závisí niečí život. Každoročne máme letné aj zimné horolezecké sústredenie pod vedením skúsených inštruktorov,
s praktickým výcvikom priamo na zjazdovke či skalách v okolí.
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Niektorí naši turisti zdolali vysokohorské dominanty v Alpách,
v Himalájach, Tatrách, stretli sa tu s mnohými nebezpečnými
situáciami a viackrát len akási šťastena, strážni anjeli či vlastná duchaprítomnosť, odvaha, kondícia a znalosti im pomohli
z nich vybŕdnuť. Dvaja naši členovia sú nositeľmi nádherného
ocenenia – Koruny Tatier: Libor Šupčík a Peter Klogner. Tento
titul si vyslúžili zlezením pätnástich tatranských štítov s nadmorskou výškou nad 2 500 metrov.
Pre nás turistika nie je len o dobrých nohách, dobrom „pajšli“ či kondičke. To má dnes kopa ľudí vo fitneskách, ktorí si
pestujú kult svojho tela. Pre nás, turistov, je prvoradá idea –
úcta k prírode, jej spoznávanie, rešpektovanie prírodných zákonitostí. Pre nás sú tu tie hory, štíty, kopce, doliny na to, aby
sme ich chránili, ctili a rešpektovali v prospech všetkých nás.
Veď tu boli tisícročia pred nami, budú tisícročia po nás, sme
takí maličkí a bezmocní v porovnaní s nimi. Naším zameraním
je pravidelné čistenie a udržiavanie turistických chodníkov,
obnova značenia, zbieranie odpadkov. Je to neustály boj
s nezodpovednosťou mnohých ľudí k prírode... Nikto z vás ani
netuší, že keď idú niektorí naši členovia na turistiku na Ostrý
vrch, Čiernachov alebo po okolí, vždy majú v batohu vrecia,
do ktorých zbierajú odpad po nezodpovedných ľuďoch...
a plné vrecia odpadu nechávajú dolu pri horárni na odvezenie. Nikto z vás si neuvedomuje, že len vďaka tejto pravidelnej a užitočnej činnosti sa vaše deti a vaše vnúčence pri
hrách v prírode neporezali o rozbité fľaše, o otvorené ostré
konzervy, drôty, o vyhodené hnilé veci z domácnosti, rozbité
umývadlá, starý stavebný materiál či kadejaký iný, niekedy aj
jedovatý a nebezpečný odpad, ktorý je povyhadzovaný
v areáli nášho chotára.
Títo naši turisti si neupratujú len svoj dvorček, svoj majetok
v okolí svojho domu, ale upratujú aj niečo, čo je tu pre úžitok
vás všetkých aj vašich potomkov. Je to neustály boj, a nikto
z nich nikdy za to nedostane žiadnu medailu ani pochvalu, ani
body, ani nepostúpia do žiadnej vyššej ligy. Robia to preto, že
to tak cítia, považujú to za potrebné, nechvália sa tým. Pre
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nich pojem „ochrana prírody“ nie jen prázdna fráza. Skrátka
ich bolí pohľad na to, ako my, ľudia, dokážeme prírodu przniť.
A snažia sa to naprávať v rámci svojich možností. Viem, ako
opakovane, a znova a znova nachádzajú neporiadok na miestach, ktoré oni prácne pár dní predtým vyčistili a povynášali
neporiadok. Je to niekedy na „šľaktrafenie“. Ale bez tejto neviditeľnej, ale pravidelnej, mravčej práce so zbieraním odpadkov by sme sa veru nemohli naším chotárom chváliť, pretože
by vyzeral ako košický Luník 9, možno aj horšie.
Nový rok 2014 a mesiac január sme začali akčne: najskôr
Novoročný výstup na Ostrý vrch, potom Rohatá skala, a aby
sme nevybehli z našliapnutých koľají, tak niektorí naši turisti
ešte uskutočnili výstup na Rozsutec a pohorie Šíp.
Vo februári sme sa tešili na sneh, ale darmo, tohtoročná
zima nám na plnej čiare urobila škrt cez rozpočet. Nepovolila nám ani zorganizovať ďalší ročník „Soblahovskej Bielej
retro-stopy“ – na starých retro lyžiach, v retro oblečení, retro
výstroji, na pamiatku a uctenie si odvahy našich turistických
a lyžiarskych priekopníkov, akýchsi slovenských dávnych „skialpinistov“, ktorí v chabom oblečení, s chatrným výstrojom, na
lyžiach z dreva s remienkami, bez supervoskov, len s kúskom
domáceho chleba, bez kadejakých výživových tyčiniek, bez
neviemkoľko plášťových impregnovaných ruksakov, bez búnd
s neviemakými vodnými stĺpcami dokázali výkony, na ktoré
sa dá povedať iba „klobúk dole“. Táto doba vychovala a zocelila aj vašich otcov, dedov či pradedov. Nuž čo, bez snehu
to nejde, takže tešíme sa na budúci zimu, lebo podstatné je
udržať nažive túto ušľachtilú myšlienku Soblahovskej Bielej
retro-stopy. Snáď napadne sneh a my si vychutnáme túto akciu
spojenú s dychom tej dávnej doby, známej už iba z filmov pre
pamätníkov, naplnenú duchom bojovnosti, odvahy, a k tomu aj
slušnosti, gavalierstva a určitej elegancie v spolužití, v športe.
Pár našich zanietených turistov sa vo februári zúčastnilo
lezenia na ľadopády-Bystričky. Ďalší sa zúčastnili výstupu na
Baske a Omšenskú Babu. Marec privítal päť našich turistov
hneď v prvý víkend v Západných Tatrách-Baranec.

Členky IŠK boli obdarované k sviatku MDŽ kvetom na Strážove
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Vo februári sme zorganizovali ďalší ročník Soblahovských
horizontov (Hory, FilmAmy) – ďalšia naša top akcia – premietanie filmov a fotografií z horolezeckého, turistického a vysokohorského prostredia z celého sveta, čo nám vyráža dych
od strachu, obdivu. Tohtoročný ročník premietania opäť nesklamal, a vďaka organizátorom a hosťom s adrenalínovými,
poučnými a akčnými filmami opäť zvýšil atraktivitu tohto podujatia.
Čo dodať na záver? Asi to, že zástava so znakom nášho
turistického klubu a názvom obce Soblahov veje na rôznych

štítoch hôr, včítane tých na svete najvyšších, himalájskych či
alpských. Vyniesli ju tam hore naši členovia, tí predchádzajúci, a tiež tí súčasní. A dali do toho omnoho viac než len svoje
fyzické sily. Dali do toho to povestné „levie srdce“, pojem, ktorý sa v dnešnej dobe už nenosí, nie je moderný, ale je to najvzácnejšie dedičstvo od našich dedov a pradedov. To „levie
srdce“, ktoré im pomohlo kedysi dávno z prachu, z ničoho,
z nejakej bane vystaviť základy tejto krásnej obce pod horami,
vášho domova, a tento domov pre vás ochrániť.
Slávka

POZýVAME VÁS...
Stavanie mája
Dlhoročná tradícia – stavanie mája bude
pokračovať i v tomto roku.
Stretneme sa v stredu
30. apríla 2014
o 18.00 hodine v strede obce.
Príďte sa zabaviť
s ostatnými spoluobčanmi
pri hudobných tónoch.
O občerstvenie pre vás
sa postarajú členovia DHZ Soblahov.

Deň matiek
V druhú májovú nedeľu 11. mája 2014
pozývame všetky matky a staré matky osláviť
svoj sviatok v sále PD Soblahov.
V malom kultúrnom programe sa predstavia
a vás potešia deti z materskej školy
a cirkevnej materskej školy, základnej školy
a FSk Dolinečka.

Začiatok je o 15.00 hod.
Srdečne vás pozývame!

Soblahovská 35-ka
Milovníci turistických prechádzok prebúdzajúcou sa jarnou prírodou
sa stretnú na

Soblahovskej 35-ke v sobotu 10. mája 2014.
Prezencia účastníkov bude od 6.00 hod. v areáli OŠK Soblahov.
Po absolvovaní trasy sa bude turistom podávať tradičný guláš.
Tešíme sa na vás!
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ZBER OBJEMNÉHO ODPADU, STAVEBNÉHO ODPADU A BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
V dňoch 23. – 25. apríla 2014 (streda, štvrtok, piatok) sa uskutoční v našej obci zber odpadu.
Odpad môžete priniesť na stanovené miesta nasledovne:

od 9.00 h do 16.00 h:
• Železničnú ulicu			

objemný odpad a biologicky rozložiteľný odpad na:
• pri DEPOZIT,

od 9.00 h do 18.00 h:
drobný stavebný odpad, objemný odpad a biologicky rozložiteľný odpad na:
• horný koniec obce do dvora č. 270.
POZOR, nezberá sa nebezpečný odpad a elektronika!

Spoločenská kronika

Opustili nás

Počet obyvateľov k 31. 3. 2014: .............................. 2 203

Narodili sa:

Lucas Balaj, Oliver Ako, Kristína Kopková,
Viktoria Punová, Petra Prokešová,
Andrea Ďuďáková

Ján Miko

		vo veku 73 rokov

Alojz Beloš

vo veku 82 rokov

Jaroslav Král

vo veku 68 rokov

Rudolf Ďurači

vo veku 82 rokov

Anna Fabová

vo veku 86 rokov

ŠPORT
I. TRIEDA DOSPELÍ
Kolo dátum

I. TRIEDA SEVER DORAST

čas

deň

zápas

čas

deň

zápas

17.

22.3.

15.00

so

Zamarovce – Soblahov

Kolo dátum
12.

23.3.

12.30

ne

Soblahov – Selec

18.

30.3.

15.00

ne

Soblahov – V. Hradná

13.

30.3.

14.00

so

Ľuborča – Soblahov

19.

6.4.

15.30

ne

Pobedím – Soblahov

14.

6.4.

13.00

ne

Soblahov – Horné Srnie

20.

13.4.

15.30

ne

Soblahov – Tr. Jastrabie

15.

12.4.

13.00

so

Beckov – Soblahov

21.

20.4.

16.00

ne

Horné Srnie – Soblahov

16.

20.4.

13.30

ne

Soblahov – Záblatie

22.

27.4.

16.00

ne

Soblahov – Bošáca

17.

27.4.

13.30

ne

Zamarovce – Soblahov

23.

4.5.

16.30

ne

Dolná Súča – Soblahov

18.

4.5.

14.00

ne

Soblahov – Tr. Teplice

24.

8.5.

16.30

št

Soblahov – V. Bierovce

19.

11.5.

13.30

ne

Neporadza – Soblahov

25.

11.5.

16.30

ne

Očkov – Soblahov

20.

18.5.

14.30

ne

Soblahov – Tr. Teplá

26.

18.5.

17.00

ne

Soblahov – Dubodiel

21.

25.5.

14.30

ne

voľno

27.

25.5.

17.00

ne

Skalka n. V. – Soblahov

22.

1.6.

14.30

ne

Soblahov – Horná Súča

28.

1.6.

17.00

ne

Soblahov – Ľuborča

29.

8.6.

17.00

ne

Čachtice – Soblahov

30.

15.6.

17.00

ne

Soblahov – Horná Súča
I. TRIEDA STARŠÍ ŽIACI

Kolo dátum

čas

deň

zápas

17.

23.3.

10.00

ne

Záblatie – Soblahov

Kolo dátum
24.

čas

deň

zápas

8.5.

14.30

št

Soblahov – Dolná Súča

18.

30.3.

10.00

ne

Soblahov – Bobot

19.

6.4.

10.30

ne

Opatová n. V. – Soblahov

25.

11.5.

10.30

ne

Horné Srnie – Soblahov

26.

18.5.

10.30

ne

Soblahov – Tr. Stankovce

20.

13.4.

10.30

ne

Soblahov – Drietoma

27.

25.5.

10.30

ne

Soblahov – Krajné

21.

20.4.

10.30

22.

27.4.

10.30

ne

Horná Súča – Soblahov

28.

1.6.

14.30

ne

AS Trenčín – Soblahov

ne

Soblahov – Tr. Turná

29.

8.6.

10.30

ne

Soblahov – Selec

16.

1.5.

10.30

št

Soblahov – Bošáca

30.

15.6.

10.00

ne

Stará Turá – Soblahov

23.

4.5.

10.30

ne

Podolie-Očkov – Soblahov

16.

23.3.

10.00

ne

Soblahov – Bošáca
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AJ TAKTO TO BOLO U NÁS...

Obchod so zmiešaným tovarom a hostinec, roky 1927-29

Vstup do obchodu,
roky 1939-40

Trigonometrický bod na
„Dúbravkách“, roky 1938-39

Mlátenie obilia, roky 1951-52

Mládenci

Dychovka v roku 1976
Dožinkový veniec

Osádzanie tabúľ

Dožinky v roku 1947
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Učiteľ Mikuš a malí futbalisti

Soblahovské deťúrence

Svadba

„Gulášpartia“ na kyselke

Oltáriky

Kto by sa spoznal? Rok 1931

Tak chodili regrúti – ročník 1952 na odvode v roku 1970

Brigáda – pozri okolie
Mládež pri kopaní základov budovy potravín
na dolnom konci, rok 1966

Fotografie: archív obecného úradu, občania obce, rodinný
archív Ing. Jaroslava Baláža

