
Vážení spoluobčania,
v predchádzajúcom čísle Soblahovských novín som písa-

la o dvoch najdôležitejších investičných akciách, ktoré sme 
plánovali zrealizovať v letných mesiacoch tohto roka. Pred 
začiatkom rekonštrukcie obecnej komunikácie na ulici Dolné 
záhrady bolo treba zrealizovať verejné obstarávanie zadaním 
podlimitnej zákazky na uskutočnenie  stavebných prác podľa 
zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Vo verejnom 
obstarávaní zvíťazila cenová ponuka spoločnosti Cesty Nitra, 
a. s. Stavbu dozoroval Ing. Pavol Trúnek. Zhotoviteľ zrealizo-
val rekonštrukciu miestnej komunikácie v rozsahu projektovej 
dokumentácie, po vzájomnej dohode boli osadené navyše 
obrubníky v celkovej dĺžke 266 m. Opravou povrchu, výtlkov, 
prepadnutých rýh cesty došlo k zlepšeniu prostredia a plynulos-
ti cestnej premávky. Rekonštrukciou cesty sa znížila hlučnosť 
a prašnosť, výrazne sa zvýšila kvalita bývania občanov na Dol-
ných záhradách.

Cez letné prázdniny bola v budove materskej školy a škol-
skej jedálne vybudovaná nová plynová kotolňa, ohrev teplej 
úžitkovej vody, rozvody ústredného kúrenia boli zrekonštruo-
vané. Priestory materskej školy a školskej jedálne boli vymaľo-
vané, deti sa po prázdninách vrátili do vynovených priestorov. 
Plánovanú úsporu energie a finančných prostriedkov budeme 
vedieť vyčísliť na jar po vykurovacom období.

Rekonštrukciu, údržbu, celkovú estetizáciu si žiadajú aj bu-
dova obecného úradu, domu smútku a budova kabín v areáli 
obecného športového klubu.

Obec pre nedostatok finančných prostriedkov nemôže za-
bezpečiť rozsiahlejšiu rekonštrukciu týchto budov naraz v jed-
nom rozpočtovom roku. Vymaľovanie domu smútku a ešte 
plánovanú opravu fasády prefinancujeme z obecného rozpoč-
tu. Výmenu okien na budove kabín OŠK sme mohli zrealizo-
vať vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Živá energia 
pri Nadácii Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE energia, a. s. 
Nadácia nám poskytla grant vo výške 3 000 €, ostatné finan-
čné prostriedky použila obec z vlastného rozpočtu.

Budova obecného úradu (bývalá MŠ) bola postavená a daná 
do užívania v roku 1984. Obvodové steny sú bez zateplenia, 

fasáda je zhotovená z brizolitovej omietky, osadené sú zdvo-
jené drevené okná, dvere s jednoduchým zasklením, strešná 
konštrukcia je plochá jednoplášťová. Pre zlepšenie tepelno-izo-
lačných vlastností a zníženie energetickej náročnosti budovy 
treba zatepliť obvodové steny a strešnú konštrukciu, vymeniť 
okná a dvere, vymeniť vykurovacie telesá, rozvody vykurova-
cieho systému a systém vyregulovať. Predpokladané náklady 
na rekonštrukciu sa odhadujú sa 180 tis. €. Finančné prostried-
ky na rekonštrukciu budovy obecného úradu sa snažíme získať 
z Environmentálneho fondu, podali sme žiadosť na poskytnutie 
podpory formou dotácie na rok 2014.

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. reali-
zuje projekt „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobo-
vanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“. Tento projekt je 
spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu 
SR a rozpočtu TVK, a. s. Mnohí sa pýtate, prečo obec Sobla-
hov nebola do tohto projektu zahrnutá. V roku 2006 (keď som 
ešte nebola starostkou) boli obce SR zaradené do zoznamu 
aglomerácií nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov z Národné-
ho programu Rady pre vykonávanie smernice Rady 94/271/EHS. 
Obec Soblahov nebola do zoznamu zaradená – zaradenie 
obcí do zoznamu je záväzná podmienka na získanie finan-
čných prostriedkov z EÚ. Pri kontrole projektu na Ministerstve 
životného prostredia SR, sekcia environmentálnych progra-
mov a projektov bolo skonštatované, že obec Soblahov nie 
je zahrnutá v zozname aglomerácií, výstavba kanalizácie je 
preto neoprávneným nákladom. Všetky náklady spojené s vý-
stavbou kanalizácie našej obce by musela hradiť vodárenská 
spoločnosť z vlastných zdrojov. Pretože TVK, a. s. nemá do-
statok finančných prostriedkov na vybudovanie kanalizácie, 
obec Soblahov bola z pripravovaného projektu vyradená. 

Povinnosťou vedenia obce je starať sa a zveľaďovať obec-
ný majetok, ale hlavne riešiť problémy a starať sa o našich 
občanov. Spoluobčanom veľmi chýba lekáreň. Noví majitelia 
budovy neuvažujú obnoviť výdaj liekov, prevádzka v Soblahove 
bola stratová. Lekáreň AVE MÁRIA v spolupráci s obcou vám 
ponúka dovoz liekov aj doplnkového sortimentu každý piatok. 

Jeseň nad Soblahovom
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Pacient nechá svoj lekársky predpis v ambulancii MUDr. Mo-
niky Lackovej, recepty sa zbierajú od pondelka do štvrtka. Ak 
si chcete zakúpiť doplnkový sortiment, necháte zoznam ob-
jednaného tovaru v ambulancii, alebo zatelefonujete do lekár-
ne na č. tel. 65 240 44 a objednáte si tovar. Objednané lieky 
a doplnkový sortiment sa vydávajú v hasičskej zbrojnici každý 
piatok od 10.00 hod. Aspoň takým spôsobom sa snažíme za-
bezpečiť už zabehnutú službu v obci.   

Na žiadosť členov Jednoty dôchodcov v Soblahove sme 
rokovali s Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou 
autobusovou dopravou Trenčín o možnosti zastavovania 
autobusu na zastávke na Ulici J. Braneckého (Trenčan), aby 
sa hlavne starší občania dostali jedným spojom priamo do 
stredu mesta a nemuseli prestupovať na mestskú hromadnú 
dopravu. TSK a SAD Trenčín akceptovali našu požiadavku, 
autobus, ktorý odchádza zo Soblahova zo zástavky „Otoč“ 
o 10.10 h, zastavuje v Trenčíne na Ulici J. Braneckého.   

V spolupráci s Jednotou dôchodcov, DHZ, OŠK, FSk Do-
linečkou, ZŠ s MŠ, cirkevnou MŠ, SZCH, SZZ a aktívnymi 

spoluobčanmi sme i v tomto roku zorganizovali tradičné kul-
túrne a spoločenské podujatia. Chceli sme pre spoluobčanov 
pripraviť pekné dni, aby sa dokázali na chvíľu zastaviť, vnímať 
čaro ľudskej spolupatričnosti, úprimného slova, hudby, spevu 
a tanca. Spoločne sme oslávili Prvý máj, Deň matiek, Deň 
detí. Stretli sme sa na turistickom pochode Soblahovká 35-ka. 
V nedeľu 17. augusta 2014 sa konal ďalší ročník Leta s hud-
bou spojený so súťažou vo varení guláša. Pri príležitosti 70. 
výročia SNP sme si uctili pamiatku padlých spoluobčanov, 
v sobotu 6. septembra sme mohli povzbudiť členov dobrovoľ-
ných hasičských zborov v súťaži „O pohár starostky obce“, 
v nedeľu 5. októbra sme obdivovali výstavu ovocia a zeleniny, 
ľudovej tvorivosti a výstavu domácich zvierat a vtáctva.

Tieto podujatia by nebolo možné zorganizovať bez aktívnej 
pomoci vás, spoluobčanov, bez pomoci vás, ktorí ste ochotní 
dávať zo seba to, čo môže inému človeku priniesť radosť, po-
tešenie, deň plný pekných zážitkov. 

Za spoluprácu vám všetkým zo srdca ďakujem. 
Ing. Eva Ďuďáková, starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce sobla-
hov na svojom zasadnutí, kona-
nom dňa 11. 6. 2014 o 17.00 hod. 
na Obecnom úrade soblahov:
A/ zobralo na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu obce Soblahov za rok 2013.

B/ schválilo záverečný účet obce 
Soblahov za rok 2013 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad.

schválilo použitie rezervného fondu 
vo výške 85 375,42 € na kapitálové vý-
davky: rekonštrukciu a modernizáciu 
a obstaranie dlhodobého majetku.
zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov za I. štvrťrok 2014.
A/  prerokovalo návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na II. 
polrok 2014.

B/ schválilo plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na II. polrok 
2014.

schválilo finančný príspevok vo výš-
ke 250 € pre Rímskokatolícky úrad, 
farnosť Soblahov na čiastočné zabez-
pečenie akcie Modlenie sv. ruženca 
soblahovských detí v Rádiu Lumen v Bra-
tislave. 
schválilo 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 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 od-
členením od pôvodnej parcely č. 5068/4 
vo vlastníctve obce Soblahov vedenej 
na LV č. 1 za cenu 10 €/m2 pre Rado-
vana Sýkoru a manželku Ivetu, rod. 
Ďuráčiovú, obaja bytom Soblahov 146, 

ako prípad osobitného zreteľa v zmys-
le citovaného zákona. Celková dohod-
nutá kúpna cena je vo výške 80 €. Za 
dôvod hodný osobitného zreteľa pova-
žuje obecné zastupiteľstvo skutočnosť, 
že ide o časť pozemku, ktorý dlhodobo 
využívali predchádzajúci majitelia. 
schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov pre-
daj nehnuteľnosti: novovzniknutá par-
cela 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 za cenu 10 €/m2 pre 
Ľuboša Ďuráčiho, bytom Soblahov 145, 
ako prípad osobitného zreteľa v zmysle 
citovaného zákona. Celková dohodnu-
tá kúpna cena je vo výške 170 €. Za 
dôvod hodný osobitného zreteľa pova-
žuje obecné zastupiteľstvo skutočnosť, 
že ide o časť pozemku, ktorý dlhodobo 
využívali predkovia žiadateľa. 
súhlasilo s osadením informačnej ta-
bule lesnej železnice v časti nad poľno-
hospodárskym družstvom a miestnym 
cintorínom na základe žiadosti Klubu 
slovenských turistov, Regionálna rada 
Trenčín. 
zverejnilo zámer v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov na 
zámenu nehnuteľnosti: novovzniknutá 
parcela C KN č. 5079/2 – zastavaná 
plocha o výmere 13 m2 v k. ú. Sobla-
hov podľa GP č. 36335924-111-14, ktorá 
vznikla odčlenením od pôvodnej parce-
ly č. 5079 vo vlastníctve obce Soblahov 

vedenej na LV č. 1 za novo vzniknutú 
parcelu C KN č. 1062/5 – zastavaná 
plocha o výmere 13 m2 v k. ú. Sobla-
hov podľa GP č.36335924-111-14, kto-
rá vznikla odčlenením od pôvodnej par-
cely č. 1062/1 vo vlastníctve žiadateľa 
vedenej na LV č. 37, ako prípad oso-
bitného zreteľa v zmysle citovaného 
zákona. Za dôvod hodný osobitného 
zreteľa považuje obecné zastupiteľstvo 
skutočnosť, že ide o zámenu časti po-
zemku, ktorý dlhodobo využívali  pred-
chádzajúci majitelia. Zámenou budú 
usporiadané vlastnícke vzťahy obce 
i žiadateľov. Zámena sa uskutoční v po-
mere 1 : 1.
schválilo v súlade s § 11 zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v platnom znení s prihliadnutím na 
§ 6 ods. 12 písm. d/ zák. č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a sa-
mospráve a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v platnom znení výšku 
finančného príspevku na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na 
území obce Soblahov v centrách voľ-
ného času zriadených na území iných 
obcí alebo miest vo výške 60 € na dieťa 
na rok 2014.      
schválilo napojenie novej dažďovej 
kanalizácie, ktorá bude vybudovaná 
v pripravovanom území NB 7 na existu-
júcu dažďovú kanalizáciu pre Ing. Petra 
Uhra, Trenčín, T. Vansovej  1/18.
súhlasilo s realizáciou rozšírenia von-
kajších silnoprúdových rozvodov urče-
ných pre obytnú zónu NB 7 na parc. č. 
2149/23 a 2149/29 pre Ing. Petra Uhra, 
Trenčín, T. Vansovej 1/18. 
schválilo pridelenie finančných pro-
striedkov podľa skutočných nákladov, 
max. do výšky 60 € na dieťa pre Dobro-
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voľný hasičský zbor Soblahov na Letný 
detský tábor.
zobralo na vedomie žiadosť Silvie 
Homolovej a Viliama Homolu, bytom 
Soblahov 292, č. j.: 278/2014 a žiada 
o doplnenie podanej žiadosti v zmysle 
Rozhodnutia obce Soblahov o zastave-
ní konania  č.239/2013-004/Ko z 15. 1. 
2014.
schválilo rozpočtové opatrenie č. 
2/2014 – povolené prekročenie výdav-
kov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zák. č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.
schválilo rozpočtové opatrenie č. 
3/2014 – povolené prekročenie výdav-
kov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zák. č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.
schválilo pridelenie 2-izbového obec-
ného nájomného bytu v bytovom dome 
č. 740 vo výmere 50,30 m2, číslo bytu 
6, poschodie 2 pre Ivanu Kelešiovú, by-
tom Soblahov 215 od 1. 6. 2014.
súhlasilo s podaním žiadosti o poskyt-
nutie podpory formou dotácie z Envi-
ronmenálneho fondu pre rok 2014 na 
činnosť L1: Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov 
vrátane zatepľovania. Žiadosť bude za-
meraná na rekonštrukciu budovy obec-
ného úradu.
A/ zobralo na vedomie informáciu 

starostky obce o udelení Ceny sta-
rostky obce v zmysle Štatútu obce 
Soblahov pre Dobrovoľný hasičský 
zbor Soblahov. 

B/ schválilo výšku hodnoty vecného 
daru 500 €.

určilo podľa § 9 zákona SNR č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy v znení neskorších pred-
pisov, že Obecné zastupiteľstvo obce 
Soblahov bude mať celkom 9 poslan-
cov, ktorí budú zvolení v jednom voleb-
nom obvode utvorenom pre celú obec.
určilo na celé funkčné obdobie rozsah 
výkonu funkcie starostu obce Soblahov 
na plný úväzok v súlade § 11 ods. 4 písm. 
i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov po 
voľbách do orgánov samosprávy v roku 
2014.
schválilo pracovnú cestu starostke 
obce na 15. ročník Medzinárodných 
pretekov Drwali v Poľsku v dňoch 5. a 6. 
júla 2014.

konštatovalo, že na základe záko-
na č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších zmien a do-
plnkov, z titulu zvýšenia priemernej 
mesačnej mzdy pracovníka v národ-
nom hospodárstve vyčíslenej na zákla-
de ŠÚ SR za rok 2013, bol starostke 
obce Soblahov s účinnosťou od 1. 1. 
2014 zákonne valorizovaný plat. Výška 
platu za rok 2014 predstavuje mesačne 
sumu 1 632 €.
zobralo na vedomie písomné stanovis-
ko OcZ Soblahov k podnetom a návrhom 
Rudolfa Fabu, bytom Soblahov 373. 

Obecné zastupiteľstvo obce sobla-
hov na svojom zasadnutí, kona-
nom dňa 10. 9. 2014 o 17.00 hod. 
na Obecnom úrade soblahov:
prerokovalo upozornenie prokurátora 
Pd 183/14/3309-5 z 2. 7. 2014 na od-
stránenie nečinnosti v súvislosti s dopo-
siaľ neprijatým všeobecne záväzným 
nariadením o spôsobe náhradného zá-
sobovania vodou a náhradného odvá-
dzania odpadových vôd a o zneškod-
ňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 
podmienok v zmysle § 36 ods. 7 písm. 
c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verej-
ných vodovodoch a verejných kanalizá-
ciách a o zmene a doplnení zákona č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach.
schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie obce Soblahov č. 1/2014 o spô-
sobe náhradného zásobovania vodou 
a o dočasnom obmedzení a zakázaní 
užívania pitnej vody na území obce Sob-
lahov.
A/  zobralo na vedomie

1. Stanovisko Okresného úradu 
v Trenčíne č.OU-TN-OVBP1-
2014/009946-010/JQ zo dňa 8. 
9. 2014 k Návrhu zmien a dopln-
ku č. 1 k Územnému plánu obce 
Soblahov  podľa § 25 zákona 
č. 50/76 Zb. v znení neskorších 
predpisov.

2. Dôvodovú správu k predkladané-
mu Návrhu ZaD č. 1 k  ÚPN obce 
Soblahov.

b/ schválilo
1.  Zmeny a doplnok č. 1 k Územné-

mu plánu obce Soblahov – gra-
fická a textová časť, vrátane zá-
väznej časti.

2.  Vyhodnotenie stanovísk a pripo-
mienok uplatnených pri prerokova-
ní Návrhu zmien a doplnku č. 1 k 
Územnému  plánu obce Soblahov.

3. Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu 
obce Soblahov v znení zmien 
a doplnku č. 1.

c/ uložilo
1.  Obci Soblahov ako orgánu územ-

ného plánovania uloženie zmien 
a doplnku č. 1 k ÚPN obce Sob-
lahov v zmysle § 28 zákona č. 
50/76 Zb. v znení neskorších 
predpisov.

zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 30. 6. 2014.
schválilo rozpočtové opatrenie č. 
4/2014 – viazanie rozpočtových výdav-
kov v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) zák. 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.
schválilo rozpočtové opatrenie č. 
5/2014 – povolené prekročenie výdav-
kov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zák. č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.
zobralo na vedomie Harmonogram 
organizačno-technického zabezpeče-
nia volieb do orgánov samosprávy obcí 
v roku 2014.
schválilo členstvo obce Soblahov v Ob-
čianskom združení Miestna akčná sku-
pina Inovec a súhlasilo so zaradením 
obce Soblahov do územia pôsobnosti 
Miestnej akčnej skupiny Inovec.
schválilo predĺženie zmluvy o nájme 
bytu č. 1 v bytovke Soblahov 402 pre 
Mgr. Ľuboslavu Jozekovú, Soblahov 
402 na dobu určitú od 1. 7. 2014 do 
30. 6. 2016. Ostatné podmienky budú 
zapracované do dodatku k zmluve o náj-
me bytu. 
Dalo predbežný súhlas k žiadosti Pav-
la Šedivého, Trenčín, Sibírska 6 o od-
kúpenie časti parc. č. 5068/5 vo výme-
re 73 m2. K odpredaju žiadateľ predloží 
geometrický plán a znalecký posudok.
A/ súhlasilo so zvýšením dotácie       

o 1 030 € a presun finančných pro-
striedkov v rozpočte pre Školský 
klub detí Soblahov na základe žia-
dosti ZŠ s MŠ Soblahov.

B/ uložilo obecnému úradu vypracovať 
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2013 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti obce a o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy cirkevným 
zriaďovateľom materských škôl a škol-
ských zariadení na území obce Sob-
lahov.

schválilo poskytnutie finančného 
príspevku pre žiakov I. stupňa ZŠ na 
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organizovanie kolektívnych športových 
hier na športovom krúžku a na hodi-
nách telesnej výchovy pre ZŠ s MŠ 
Soblahov vo výške max. 60 € na dieťa 
na rok 2014 podľa vydokladovaných 
skutočných nákladov.
schválilo poskytnutie finančného prí-
spevku pre žiakov 2. stupňa ZŠ na 
exkurziu v rámci projektu Poznávame 
Slovensko pre ZŠ s MŠ Soblahov vo 
výške max. 60 € na dieťa na rok 2014 
podľa vydokladovaných skutočných 
nákladov.
schválilo pridelenie 2-izbového obec-
ného nájomného bytu v dome č. s. 740 
vo výmere 52,65 m2, číslo bytu 11 na 3. 
poschodí pre Lukáša Fabu, Soblahov 
43 a Martinu Šmatlákovú, Soblahov 
154 od 1. 9. 2014.
zrušilo uznesenie č. 28/3-2014 z 11. 
6. 2014 vo veci schválenia odpredaja 
nehnuteľnosti: novovzniknutá parcela C 
KN č. 5068/15 v zmysle zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov pre Radovana Sýkoru 
a manželku Ivetu, bytom Soblahov 146.
zrušilo uznesenie č. 29/3-2014 z 11. 
6. 2014 vo veci schválenia odpredaja 
nehnuteľnosti: novovzniknutá parce-
la C KN č. 5068/14 v zmysle zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov pre Ľuboša 
Ďuráčiho, bytom Soblahov 145.
zrušilo uznesenie č. 31/3-2014 z 11. 6. 
2014 vo veci zverejnenia zámeru v zmys-
le zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov na 
zámenu nehnuteľnosti novovzniknutej 
parcely C KN č. 5079/2 za novovznik-
nutú parcelu C KN č. 1062/5. 
určilo odpredaj pozemku – novovznik-
nutá parcela C KN č. 5068/15 – ostatná 
plocha vo výmere 8 m2 v k. ú. Sobla-
hov 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 prí-
pad osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, pre Radovana Sý-
koru a manželku Ivetu, rod. Ďuráčiovú, 
obaja bytom Soblahov 146 z dôvodu, 
že časť tohto pozemku dlhodobo využí-
vali predchádzajúci majitelia. 
Zámer odpredať časť pozemku parc. č. 
5068/4 vo výmere 8 m2 v katastrálnom 
území Soblahov, ako prípad osobitné-
ho zreteľa, bol zverejnený na webovej 
stránke obce a na  úradnej tabuli obce 
dňa 25. 8. 2014. 

schválilo odpredaj pozemku – novo-
vzniknutá parcela C KN č. 5068/15 – 
ostatná plocha vo výmere 8 m2 v katas-
trálnom území Soblahov do vlastníctva 
Radovanovi Sýkorovi a manželke Ivete, 
rod. Ďuráčiovej, obaja bytom Soblahov 
146 za cenu 10 €/m2. Celková dohod-
nutá kúpna cena je vo výške 80 €.  
určilo odpredaj pozemku – novovznik-
nutá parcela C KN č. 5068/14 – ostatná 
plocha vo výmere 17 m2 v k. ú. Sobla-
hov 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 prí-
pad osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov z dôvodu, že 
časť tohto pozemku dlhodobo využívali 
predkovia žiadateľa Ľuboša Ďuráčiho, 
bytom Soblahov 145. 
Zámer odpredať časť pozemku parc. č. 
5068/4 vo výmere 17 m2 v katastrálnom 
území Soblahov, ako prípad osobitné-
ho zreteľa, bol zverejnený na webovej 
stránke obce a na  úradnej tabuli obce 
dňa 25. 8. 2014. 
schválilo odpredaj pozemku – novo-
vzniknutá parcela C KN č. 5068/14 – 
ostatná plocha vo výmere 17 m2 v katas-
trálnom území Soblahov do vlastníctva 
Ľubošovi Ďuráčimu, bytom Soblahov 
145 za cenu 10 €/m2. Celková dohod-
nutá kúpna cena je vo výške 170 €.  
určilo zámenu nehnuteľnosti: novo-
vzniknutá parcela C KN č. 5079/2 – za-
stavaná plocha vo výmere 13 m2 v k. ú. Sob-
lahov podľa GP č. 36335924-111-14, 
ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej 
parcely č. 5079 vo vlastníctve obce 
Soblahov vedenej na LV č. 1 za novo-
vzniknutú parcelu C KN č. 1062/5 – za-
stavaná plocha vo výmere 13 m2 v k. ú. 
Soblahov podľa GP č. 36335924-111-
14, ktorá vznikla odčlenením od pôvod-
nej parcely č. 1062/1 vo vlastníctve Ing. 
Richarda Beniaka a manželky Ľubosla-
vy, rod. Fabovej, obaja bytom Soblahov 
246, vedenej na LV č. 37, ako prípad 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 
8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov z dôvodu, 
že ide o zámenu časti pozemku, ktorý 
dlhodobo využívali predkovia žiadateľa 
Ing. Richarda Beniaka a manželky 
Ľuboslavy, rod. Fabovej, obaja bytom 
Soblahov 246. 
schválilo zámenu nehnuteľnosti: novo-
vzniknutá parcela C KN č. 5079/2 – za-
stavaná plocha vo výmere 13 m2 v k. ú. 
Soblahov, ktorá vznikla odčlenením od 

pôvodnej parcely č. 5079 vo vlastníctve 
obce Soblahov vedenej na LV č. 1 za 
novovzniknutú parcelu C KN č. 1062/5 
– zastavaná plocha vo výmere 13 m2 
v k. ú. Soblahov, ktorá vznikla odčle-
nením od pôvodnej parcely č. 1062/1 
vo vlastníctve Ing. Richarda Beniaka 
a manželky Ľuboslavy, rod. Fabovej, 
obaja bytom Soblahov 246, vedenej na 
LV č. 37. Zámenou budú usporiadané 
vlastnícke vzťahy obce i žiadateľov. Zá-
mena sa uskutoční v pomere 1 : 1.
schválilo inventarizačné komisie v na-
sledovnom zložení:
- Obecný športový klub: Ing. Juraj 

Maláň, Marián Šedivý, Anton Valach 
-  Dom smútku: Štefan Balaj, Marek 

Jantošovič, Ľubomír Šedivý 
-  Požiarna ochrana: Mgr. Zuzana Ho-

lubková, Jozef Sivák, Ing. Karol Izrael
-  Galéria na povale, knižnica: Mgr. 

Erika Siváková, Janka Reháková, 
Oľga Ďuďáková  

-  Miestne hospodárstvo: Ing. Peter 
Ďuďák, Marek Jantošovič, Milan Šedivý

-  Obecný úrad: Miroslav Ďuráči, Zuza-
na Hrnčárová, Ing. Martina Mráziková 

Likvidačná komisia: Ing. Peter Ďuďák, 
Štefan Balaj, Ing. Juraj Maláň
Inventarizácia bude vykonaná do 31. 
10. 2014. 
schválilo Zmluvu o uzavretí budúcej 
kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stra-
nami: 1. Ing. Peter Uher, T. Vansovej 
2757/1, Trenčín a Lenka Uherová, rod. 
Vincurská, L. Novomeského 2669/8, 
Trenčín, 2. Ing. Oľga Suchánková, 
rod. Kalmová, Dlhé Hony 3, Trenčín 
a obcou Soblahov, ktorej predmetom 
je kúpa pozemkov popísaných v bode 
1.1. a 1.2. tejto zmluvy, na ktorých budú 
vybudované komunikácie a inžinierske 
siete (vodovod, kanalizácia dažďová, 
verejné osvetlenie a miestny rozhlas) 
pre novobudovanú lokalitu NB7.
zobralo na vedomie správu o vykona-
ní inventarizácie majetku obce Sobla-
hov k 31. 12. 2012 prednesenú hlav-
ným kontrolórom obce.
zobralo na vedomie správu hlavného 
kontrolóra obce Soblahov z vykonania 
následnej finančnej kontroly v zmysle 
plánu kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra na I. polrok 2014.
schválilo pracovnú cestu starostke 
obce pri príležitosti 100. výročia za-
loženia školy v Jaworznie v Poľsku 
v dňoch 13. a 14. septembra 2014.
zobralo na vedomie informácie pred-
sedu stavebnej komisie Štefana Ba-
laja zo zasadnutia komisie dňa 4. 9. 
2014.
schválilo opravu fasády domu smút-
ku  a umiestnenie pôvodných krížov na 
čelnú časť Domu smútku v Soblahove.

Z.H.
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 
v sobotu 15. novembra 2014 od 7.00 do 20.00 hod.

Miestom konania volieb budú volebné miestnosti pre obidva okrsky 
v budove Základnej školy v Soblahove.

Po štyroch rokoch je tu opäť čas, kedy si občania vyberajú 
svojich zástupcov do obecnej samosprávy. Je tu čas, kedy 
môžu rozhodovať, kto bude v nastávajúcom období na poste 
starostu obce a ktorí deviati poslanci zasadnú do obecného 
zastupiteľstva. Keďže kandidátov v našej obci je viac, volič 
musí zvažovať, pre ktorého kandidáta sa rozhodne, aby ho 
zastupoval v ďalšom volebnom období. Význam práve týchto 
volieb je pre občana najvýraznejší. Samosprávne orgány obcí 
a miest majú v súčasnosti veľké právomoci a ich rozhodo-
vanie sa bezprostredne týka každého občana. Nie je oblasť 

v bežnom živote občana, do ktorej by samosprávne orgány 
nezasahovali. Aj to je dôvod, prečo v komunálnych voľbách 
býva najvyššia účasť občanov. V týchto voľbách volič dáva 
prednosť kvalite navrhovaných kandidátov pred ich straníc-
kosťou, pretože osobne pozná každého kandidáta, ktorému 
dá svoj hlas. Zvolený starosta a poslanci skladajú svoje účty 
občanom takmer každý deň, pretože sa s nimi stretávajú 
v bežnom živote. Preto je na každom voličovi, aby starostlivo 
zvážil, komu dá svoj hlas vo voľbách starostu obce a poslan-
cov obecného zastupiteľstva.  

J.H.

Do 21. 9. 2014 mali kandidáti, ktorí sa chcú uchádzať o prácu poslanca obecného zastupiteľstva 
alebo starostu obce, predložiť svoje kandidátne listiny. Kandidátne listiny mohli predložiť nezávislí 
kandidáti alebo politické strany, politické hnutia alebo koalície. 

Pre nadchádzajúce volebné obdobie predložili kandidátne listiny na funkciu starostu traja nezávislí 
kandidáti a na funkciu poslancov deväť nezávislých kandidátov, za Kresťanskodemokratické 
hnutie šesť kandidátov, za Stranu TIP jeden kandidát a za politickú stranu NEZÁVISLÝ traja 
kandidáti.

vYHlÁsenie  kanDiDatÚrY
pre voľby starostu obce v soblahove

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Soblahove podľa § 23 zákona 
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu 
obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1.  Eva Ďuďáková, Ing., 55 r., starostka obce, Soblahov 434, 

nezávislá kandidátka
2.  Marian Hudec, 48 r., riaditeľ, Soblahov 592, nezávislý 

kandidát
3.  Ján Sivák, Mgr., 41 r., zdravotnícky pracovník, Soblahov 

616, nezávislý kandidát
V Soblahove 24. 9. 2014

Bc. Pavol Opatovský
predseda miestnej volebnej komisie

vYHlÁsenie kanDiDatÚrY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v soblahove

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Soblahove podľa § 18 zákona 
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslan-
cov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Lukáš Beták, 20 r., štátny zamestnanec, Soblahov 1, ne-
závislý kandidát

2. Mário Červenka, 40 r., manažér, Soblahov 205, NEZÁ-
VISLÝ

3. Juraj Ďuďák, Ing., PhD., 34 r., vedecko-výskumný pra-
covník, Soblahov 161, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Miroslav Ďuráči, 58 r., živnostník, Soblahov 448, NEZÁ-
VISLÝ

5. Rudolf Fabo, 67 r., elektromechanik, Soblahov 373, ne-
závislý kandidát

6. Zuzana Holubková, Mgr., 39 r., rozpočtárka, Soblahov 
713, NEZÁVISLÝ

7. Alžbeta Hrnčárová, 43 r., súdna tajomníčka, Soblahov 
409, nezávislá kandidátka

8. Marián Jantošovič, Ing., 56 r., konštruktér, Soblahov 
436, Kresťanskodemokratické hnutie

9. Martin Judiny, Bc., 23 r., študent, Soblahov 36, nezávis-
lý kandidát

10. Peter Klogner, 54 r., podnikateľ, Soblahov 129, Strana 
TIP

11. Tomáš Konečný, Mgr., 31 r., pedagóg, Soblahov 88, 
Kresťanskodemokratické hnutie

12. Juraj Maláň, Ing., 37 r., projektant, Soblahov 757, Kres-
ťanskodemokratické hnutie

13. Daniel Mrázik, 44 r., riaditeľ banky, Soblahov 591, nezá-
vislý kandidát

14. Katarína Pagáčová, 42 r., administratívna pracovníčka, 
Soblahov 332, nezávislá kandidátka

15. Patrik Pleva, 23 r., pracovník vo výrobe, Soblahov 411, 
nezávislý kandidát

16. Mária Siváková, Ing., 61 r., ekonómka, Soblahov 490, 
Kresťanskodemokratické hnutie

17. Ľubomír Šedivý, 31 r., štátny zamestnanec, Soblahov 
241, nezávislý kandidát

18. Ladislav Tóth, Mgr., PhD., 29 r., právnik, Soblahov 267, 
Kresťanskodemokratické hnutie

19. Ján Vojtek, Ing., 40 r., štátny zamestnanec, Soblahov  
454, nezávislý kandidát

V Soblahove 24. 9. 2014
Bc. Pavol Opatovský

predseda miestnej volebnej komisie
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„spOlOČne bez HranÍc“
Galéria na povale – program cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013
slovenská republika – Česká republika • soblahov – buchlovice

Obec Soblahov podala projekt na Nadačný Fond Živá ener-
gia na zníženie energetických strát v budove telovýchovných 
šatní v Soblahove. Nakoľko budova kabín bola postavená 
svojpomocne v akcii „Z“ v rokoch 1988 – 1989, nebola na nej 
vykonaná žiadna rozsiahlejšia rekonštrukcia, je zastaraná 
technologicky aj morálne, ale najmä odčerpáva na svoju pre-
vádzku nemalé percento finančných prostriedkov z rozpočtu 
obce. Na budove sú osadené pôvodné drevené okná a dvere. 

Projekt „Zníženie energetických strát v budove telovýchov-
ných šatní v Soblahove“ je zameraný na zníženie energetic-
kých strát v budove, ktorá je majetkom obce a jeho účelom je 
zníženie nákladov na energie, a v neposlednom rade i celkový 
estetický vzhľad verejnej budovy v obci a prostredia celého 

športového areálu.
Obec Soblahov si nemohla dovoliť zo svojho rozpočtu roz-

siahlejšiu rekonštrukciu, a tak sa snažila postupovať systema-
ticky, od najvypuklejších problémov. Výmena okien a dverí na 
budove je významný krok k zvýšeniu energetickej efektívnos-
ti. Zlepšia sa technicko-úžitkové vlastnosti objektu, zefektívni 
sa spotreba tepla, znížia sa náklady na prevádzku.

 Celková suma potrebná na uskutočnenie projektu bola 5 990 €. 
Suma, ktorú obec získala z Fondu Živá energia, bola 3 000 €. Ostat-
né finančné prostriedky obec zabezpečila zo svojho rozpočtu.

„Tento projekt mohla obec Soblahov uskutočniť vďaka fi-
nančnej podpore Nadačného Fondu Živá energia pri Nadácii 
Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE Energia, a. s.“ 

J.H.

výmena Okien na buDOve OŠk

Po letných prázdninách opäť ožila 
Galéria na povale čulým ruchom. 
•  Dňa 5. 9. 2014 sa konala slávnostná 

vernisáž výstavy s názvom „Hasiči 
a záchranári“. Pripravili ju členovia DHZ 
v Soblahove pri príležitosti 90. výro-
čia založenia Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Soblahove. Vernisáž 
navštívili pozvaní hostia a delegácie 
z družobných obcí Sloup z ČR a Rud-
nik z Poľska. Návštevníci osláv si 
ju mohli prezrieť v sobotu (6. 9.) od 
15.00 h – 20.00 h, ostatní návštevní-
ci do 4. októbra 2014.

•  Deti začali navštevovať tvorivú diel-
ňu. Stretávame sa v stredu od 15.15 h 
do 17.15 h. Spomienkou na leto bola 
výroba náramkov priateľstva, a pretože 
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už je jeseň, vyrábame a tvoríme na túto tému. 
•  Aj v tomto šk. roku 2014/2015 môžu prihlásené deti navšte-

vovať krúžok anglického jazyka pod vedením Mgr. Miháliko-
vej a knižnicu, kde na čitateľov čaká pani Ďuďáková.

J.R.

90. výrOČie 
zalOŽenia DObrOvOľnéHO HasiČskéHO zbOru v sOblaHOve

Oslavy 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského 
zboru v Soblahove sa uskutočnili 6. septembra 2014. Práve 
pred deväťdesiatimi rokmi (v roku 1924) sa v našej obci stretli 
prví dobrovoľníci, aby založili hasičský zbor. S jednoduchou 
hasičskou technikou pomáhali pri požiaroch ľudských obydlí 
alebo hospodárskych budov. Starší si iste pamätajú drevenú 
budovu hasičskej zbrojnice v strede obce a drevené stožiare 
na sušenie hadíc, ktoré tam hasiči sušili po zásahu. Pri hasení 
požiarov im pomáhali miestni obyvatelia, hlavne sedliaci so 
svojimi konskými záprahmi. 

Dnešná práca dobrovoľných hasičov je tiež veľmi náročná 
a zodpovedná, i keď súčasná hasičská technika je neporov-
nateľne lepšia ako v minulosti. Naši hasiči zasahujú nielen pri 
požiaroch, ktorým sa snažia zabrániť pomocou preventívnych 
prehliadok, ale i pri živelných pohromách, hlavne povodniach, 
ktoré v poslednom období čoraz častejšie ohrozujú našich 
obyvateľov.

Oslavy hasičov sa začali svätou omšou v Kostole sv. Miku-
láša v Soblahove. Pokračovali v sále PD Soblahov, kde naši 
hasiči privítali svojich hostí, okrem iných i hasičov z družob-
ných miest Sloup (ČR) a  Rudnik (Poľsko). Pri tejto príležitosti 
im starostka obce Ing. Eva Ďuďáková udelila „Cenu starostky 
obce Soblahov“ (foto). 

V popoludňajších hodinách sa konala v areáli OŠK Sobla-
hov súťaž hasičských družstiev O pohár starostky obce. 
V sále Poľnohospodárskeho družstva Soblahov pri veselých 
tónoch hudobnej skupiny „Cukríkovci“, ktorí boli v minulosti 
tiež členmi hasičského zboru, sa mohli zabaviť pozvaní hostia.  

Sprievodnou akciou osláv bola i výstava v Galérii na povale 
pod názvom „Hasiči a záchranári“, ktorú si obyvatelia mohli 
pozrieť do 4. októbra 2014 (foto).

V radoch našich dobrovoľných hasičov sa za tie roky vystrie-
dali mnohé generácie Soblahovčanov. Boli to celé rodiny, 
v ktorých sa tento ušľachtilý koníček dedil doslova z pokolenia 
na pokolenie. 

Dovoľte mi, aby som v mene Obecného úradu Soblahov 
vyslovil obrovské poďakovanie všetkým našim terajším i bý-
valým hasičom za ich obetavosť, ich rodinám za trpezlivosť 
a pochopenie. 

Zaželajme si spoločne, aby hasičských zásahov bolo v bu-
dúcnosti čo najmenej, aby sa hasiči stretávali skôr na súťa-
žiach a spoločenských udalostiach.       

Štefan Balaj
zástupca starostky obce                                                                                                                                            

Predstavitelia Buchlovíc, starosta Ing. Jiří Černý a zá-
stupca starostu Bořek Žižlavský s vedúcou Českosloven-
ského kultúrneho centra Mgr. Pavlou Večeřovou navštívili 
18. júla 2014 našu obec. Na obecnom úrade spolu s pred-
staviteľmi obce Soblahov Ing. Evou Ďuďákovou a zástup-
com Štefanom Balajom prerokovali ďalšiu spoluprácu naj-
mä v oblasti kultúry a partnerskej spolupráce.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

OtvOrenie nOvéHO ŠkOlskéHO rOka v zŠ s mŠ
Druhý september 2014 nás opäť priviedol do školských la-

víc. Bezstarostné dva mesiace prázdnin a pohody plné hier, 
zážitkov, rodinných dovoleniek či mnohých ďalších aktivít 
prešli už do spomienok.

Škola bude zas plná života, detskej vravy, s trochou napätia 
pred písomkou či skúšaním. Ale hlavne – bude to desať mesia-
cov vzdelávania, získavania nových vedomostí a schopností, 
ktoré  nemôže vziať nik. 

Nový školský rok otvorila žiačka 7. ročníka Simona Jandová 
slovenskou hymnou, ktorú zahrala na husliach. Žiaci 9. roční-
ka privítali všetkých prítomných a pozvali starostku obce Ing. 
Evu Ďuďákovú a riaditeľku školy Mgr. Danku Nemcovú k slávnost-
ným príhovorom. Po príhovoroch sa opäť ujali slova a vystúpili 
s básňami a príhovorom. Po ukončení slávnostného otvore-
nia nového školského roka odviedli našich prváčikov do triedy, 
kde ich spolu s rodičmi privítala ich nová pani učiteľka.

Nový školský rok prinesie niekoľko zmien aj do základných 
škôl: 
-  Priemer známok do 2,0 pre budúcich gymnazistov a 2,75 

pre uchádzačov o štúdium na stredných odborných školách 
s maturitou. Túto podmienku zavádza v novom školskom 
roku novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zá-
kon). Predpokladom na ich prijatie bude stanovená hranica 
priemeru známok z povinných vyučovacích predmetov na 
koncoročnom vysvedčení predposledného ročníka základ-
nej školy a študijné výsledky z polročného a koncoročného 
vysvedčenia posledného ročníka. Do priemeru sa nebudú 
započítavať známky z predmetov s výchovným zameraním. 
Uvedené predpoklady sa nevzťahujú na prijatie žiakov na 
osemročné gymnáziá a konzervatóriá.

-  Deviataci absolvujú Testovanie 9–2015 v apríli, teda zhruba 
o mesiac neskôr oproti minulým rokom. V novembri sa na 
vybraných základných školách uskutoční overovanie testo-
vacích nástrojov pre obdobné testovanie piatakov z pred-
metov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

V školskom roku 2014/2015 navštevuje našu školu spolu 
145 žiakov. Na prvom stupni je 76 žiakov, z toho 21 prvákov 
a na druhom stupni 69 žiakov. 

Materskú školu bude v tomto školskom roku navštevovať 
47 detí.

Školský klub detí má dve oddelenia, v ktorých je spolu 50 detí.

vedenie školy: 
Riaditeľka ZŠ s MŠ:  Mgr. Danka Nemcová
Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: PaedDr. Ingrid Oravcová
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Eva Tomášková

zÁklaDnÁ ŠkOla
triednictvo v jednotlivých triedach základnej školy:
I. stupeň: II. stupeň:
1. tr.: Mgr. Patrícia Zajacová 5. tr.:  Mgr. Barbora 
  Tvrdoňová
2. tr.: Mgr. Natália Škorcová 6. tr.:  PaedDr. Eva Kobzová
3. tr.: Mgr. Ľuboslava Jozeková 7. tr.:  Mgr. Janka Dorotová
4. tr.: Mgr. Monika Balajová 8. tr.:  Mgr. Andrej Paulíny
 9. tr.:  Mgr. Zuzana Šťastná

Ďalej v škole vyučujú:  Mgr. Marta Fodreková 
   Mgr. Peter Valaský
   Mgr. Eva Kviatková

Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Natália Škorcová 
Asistent učiteľa:   Oľga Olasová

vYuČOvanie  v zŠ:
-  dopoludňajšie vyučovanie sa začína o 8:05 h a končí sa 

o 13:25 h,
-  popoludňajšie vyučovanie sa začína o 14:00 h 

ŠkOlský klub DetÍ: 2 oddelenia, 50 detí
1. oddelenie: Adriana Ridošková
2. oddelenie:  Mgr. Helena Holomeková 

vYuČOvanie  v ŠkD:
ráno:  od 7:00 h do 8:00 h
po vyučovaní: pondelok  –  piatok do 17:00 h

materskÁ  ŠkOla
V jednotlivých triedach materskej školy vyučujú:
deti 3 – 4-ročné:    deti 5 – 6-ročné:
Eva Tomášková    Mgr. Martina Kostelná
Miriam Pojezdálová  Janka Reháková

vYuČOvanie v mŠ:
MŠ pracuje: od 6:00 h do 16:00 h.

prevÁDzkOvÍ  zamestnanci
• základná škola:  
Bohuslava Ižariková   – účtovníčka a mzdová pracovníčka
Anton Valach  – školník, kurič 
Mária Valachová  – upratovačka
Viera Ďuďáková  – upratovačka

• materská škola:
Jana Jasajová  – upratovačka

• zariadenie školského stravovania:
Helena Bilická  – vedúca školskej jedálne
Emília Šedivá  – hlavná kuchárka
Katarína Trunková – kuchárka
Jana Lorencová  – pomocná kuchárka
Mária Vojtěchovská – pomocná kuchárka

prÁzDninY v školskom roku 2014/2015:

Jesenné:     30. október 2014 –  
    31. november 2014 
začiatok vyučovania     3. november 2014
Vianočné:     22. december 2014 –  
    7. január 2015
začiatok vyučovania     8. január 2015
Polročné:     2. február 2015
začiatok vyučovania     3. február 2015
Jarné – Trenčiansky kraj:  16. február 2015 –  
    20. február 2015
začiatok vyučovania     23. február 2015
Veľkonočné:     2. apríl 2015 – 
     7. apríl 2015
začiatok vyučovania     8. apríl 2015
Letné:     1. júl 2015 –  
    31. august 2015
začiatok vyučovania     2. september 2015
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zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať 19. a 20. januára  2015.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka „testOvanie 
9–2015“ sa uskutoční dňa 15. apríla 2015 z predmetov 
matematika a slovenský jazyk a literatúra.
náhradný termín konania Testovania 9–2015 sa uskutoční 
dňa 21. apríla 2015.

V závere vám želám – všetkým pedagógom, odborným za-
mestnancom i nepedagogickým pracovníkom, žiakom, ako 

aj rodičom – úspešný školský rok, aby bol plný zaujímavých 
projektov, súťaží, hier, aby sme sa spoločne tešili zo spolo-
čenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, 
veselý, plný nových objavov. 

Úprimne si želám, aby naša škola, tak ako doteraz, fungo-
vala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, mala svoju 
dušu a otvorené srdce. 

Prajem vám všetkým zdravie, pohodový a úspešný školský 
rok a teším sa na vás pri osobných stretnutiach.

Mgr. D. Nemcová

krÚŽkOvÁ ČinnOsť v zÁklaDnej ŠkOle v Šk. rOku 2014/2015:
názov krúžku vedúci krúžku
Keramický krúžok                    (1. – 4. roč.) Mgr. Natália Škorcová
Výtvarný krúžok PaedDr. Ingrid Oravcová
Florbal, futbal                           (1. – 5. roč.) Mgr. Andrej Paulíny
Športové hry                             (6. – 9. roč.) Mgr. Andrej Paulíny
Melenčárik                                (1. – 9. roč.) Mgr. Helena Holomeková • Mgr. Janka Oravcová  (ZUŠ Nemšová)
Hasičský krúžok                       (1. – 9. roč.) Marián Vančo
Hra na flautu Stanislav Markech    (ZUŠ Nemšová)
Hra na trúbku Stanislav Markech    (ZUŠ Nemšová)
Hra na gitaru Marek Piliš                (ZUŠ Nemšová)
Tanečná škola Gabriela Ježíková     (Súkromná  ZUŠ, TN)
Angličtina pre školákov Mgr. Lucia Plevová

naŠi ÚspeŠnÍ
matej pagáč
- medzinárodná súťaž Matematický 
klokan – titul KLOKANKO

Filip mikuš
- medzinárodná súťaž Matematický 
klokan – titul KLOKANKO
- celoslovenská matematická súťaž 
MAKSÍK – titul NAJMÚDREJŠÍ MAK-
SÁČIK

ivan Hostačný
- medzinárodná súťaž Matematický 
klokan – titul KLOKANKO

Hana kišová
- celoslovenská matematická súťaž 
MAKSÍK – titul NAJMÚDREJŠÍ MAK-
SÁČIK

tereza Hašková
- súťaž v prednese poézie a prózy H. 
Kubín 
• obvodné kolo – 3. miesto
• okresné kolo – úspešná reprezentácia

adam jantošovič
- medzinárodná súťaž Matematický 
klokan – titul KLOKANKO

anna siváková
- medzinárodná súťaž Matematický 
klokan – titul KLOKANKO
- PYTAGORIÁDA okresné kolo – 
úspešná riešiteľka
- on-line súťaž Informatický bobor – ka-
tegória BOBRÍK – úspešná riešiteľka

- celoslovenská matematická súťaž MAK-
SÍK – titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK

roman pružinský
- on-line súťaž Informatický bobor – ka-
tegória BOBRÍK – úspešný riešiteľ

amélia beniaková
- on-line súťaž Informatický bobor – ka-
tegória BOBRÍK – úspešná riešiteľka

monika Červeňanová
- on-line súťaž Informatický bobor – ka-
tegória BOBRÍK – úspešná riešiteľka

emanuela bátkyová
- on-line súťaž Informatický bobor – ka-
tegória BOBRÍK - úspešná riešiteľka

matúš schery
- Beh Soblahova – 1. miesto
- Beh Hornej Súče – 3. miesto

timotej Hricko
- on-line súťaž Informatický bobor – ka-
tegória BENJAMÍN – úspešný riešiteľ

mikuláš krátky
- celoslovenská matematická súťaž 
MAKS – titul HVIEZDA MATEMATIC-
KÉHO NEBA
- krajská literárna súťaž PÍŠEM, PÍŠEŠ, 
PÍŠEME – 2. miesto

eliška Ďuďáková
- celoslovenská výtvarná súťaž Maľu-
jeme a fotografujeme s PRIMALEXOM 
– ocenená práca

martin jozek
- PYTAGORIÁDA – okresné kolo – 
úspešný riešiteľ
- Geografická olympiáda – okresné 
kolo – úspešný riešiteľ
- medzinárodná súťaž Matematický 
klokan – titul ŠKOLÁK
- celoslovenská matematická súťaž 
MAKS – titul DVOJNÁSOBNÁ HVIEZ-
DA MATEMATICKÉHO NEBA

leo kontra
- celoslovenská matematická súťaž 
MAKS – titul HVIEZDA MATEMATIC-
KÉHO NEBA
- medzinárodná súťaž Matematický 
klokan – titul ŠKOLÁK
- on-line súťaž Informatický bobor – ka-
tegória BENJAMÍN – úspešný riešiteľ
- celoslovenská súťaž Expert geniality 
show – titul EXPERT SVETOBEŽNÍK

matúš kohút
- celoslovenská súťaž Expert geniality 
show – titul EXPERT SVETOBEŽNÍK

renáta Hiklová
- Beh Soblahova – 1. miesto
- Beh Hornej Súče – 2. miesto

kristína lacková
- on-line súťaž Informatický bobor 
– kategória BENJAMÍN – úspešná 
riešiteľka
- celoslovenská výtvarná súťaž VESMÍR 
OČAMI DETÍ – ocenená práca
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terézia teplanová
- on-line súťaž Informatický bobor – 
kategória BENJAMÍN – úspešná rieši-
teľka

matúš ivanič
- on-line súťaž Informatický bobor – ka-
tegória BENJAMÍN – úspešný riešiteľ

Darina jančovičová
- on-line súťaž Informatický bobor – 
kategória BENJAMÍN – úspešná rieši-
teľka

patrik Šedivý
- celoslovenská súťaž Expert geniali-
ty show – titul EXPERT BITY, BAJTY, 
TECHNOLÓGIE

Ondrej pruška
- Beh Soblahova – 2. miesto

adrián Dorot
- PYTAGORIÁDA – okresné kolo – 
úspešný riešiteľ
- medzinárodná súťaž Matematický 
klokan – titul BENJAMÍN, titul ŠKOL-
SKÝ ŠAMPIÓN

- celoslovenská matematická súťaž 
MAKS – titul HVIEZDA MATEMATIC-
KÉHO NEBA
- celoslovenská súťaž Expert geniality 
show – titul EXPERT SVETOBEŽNÍK, 
titul EXPERT SPOLOČNOSŤ KEDYSI 
A DNES, titul TOP EXPERT

jakub Fabo
- Beh Hornej Súče – 3. miesto
- on-line súťaž Informatický bobor – ka-
tegória KADET – úspešný riešiteľ
- celoslovenská súťaž Expert geniality 
show – titul EXPERT SPOLOČNOSŤ 
KEDYSI A DNES

vanda mráziková
- Biologická olympiáda – okresné kolo 
– úspešná riešiteľka

simona Holúbková
- Olympiáda Anglického jazyka – licen-
cia LINGEA LEXICON 5

romana Gomulecová
- Olympiáda Slovenského jazyka – 
okresné kolo – úspešná riešiteľka
- celoslovenská súťaž Expert geniality 

show – titul EXPERT SPOLOČNOSŤ 
KEDYSI A DNES
- medzinárodná súťaž Matematický 
klokan – titul KADET

redakčná rada
- súťaž v tvorbe školských časopisov – 
zlaté pásmo

malý futbal jeDnOta cup
- starší žiaci – okresné kolo – 3. miesto

malý futbal ŠkOlský pOHÁr sFz
- mladšie žiačky – okresné kolo – 
2. miesto

malý futbal jeDnOta cup
- staršie žiačky – okresné kolo – 
3. miesto

Florbal celoštátna súťaž
- staršie žiačky – okresné kolo – 
2. miesto

Florbal celoštátna súťaž
- mladšie žiačky – okresné kolo – 
1. miesto
• regionálne kolo – 1. miesto
• krajské kolo – 2. miesto

AKO SME SĽuBOVALI...
Prvé dni septembra boli pre mnohé deti významné. Vstu-

pom do školy pribudli nové povinnosti aj 21 deťom. Devät-
násť prvákov bude navštevovať aj školský klub detí pri ZŠ 
s MŠ. Preto sme im pripravili pri vstupe do Cechu klubákov 
malú oslavu. Starší žiaci z druhého oddelenia pani učiteľky H. 
Holomekovej vyrobili malé darčeky a pomohli pri organizácii 
„imatrikulácie.“ Každý prvák ukázal, aký je šikovný... zaspie-
val pesničku, zarecitoval básničku, povedal hádanku, alebo 
zaujal kamarátov pekným zážitkom z prázdnin. Za odmenu 
bol potom pasovaný za prváka klubáka. Na záver deti zložili 
sľub, kde okrem iného sľúbili, že sa naučia veľa hier a nájdu 
si nových kamarátov. Domov odchádzali s medailou, sladkou 
odmenou a snáď aj s peknými pocitmi.

Vstup do Cechu klubákov bola prvá spoločná aktivita nášho 
školského klubu. Máme naplánované ďalšie činnosti, kde si 

deti preveria svoje zručnosti, šikovnosť a športového ducha. 
Spomeniem napríklad Šarkaniádu, kde by sme radi zapojili aj 
rodičov detí,  pripravili sme aj Výstavu ovocia a zeleniny, ktorá 
sa konala na Obecnom úrade v Soblahove dňa 5. októbra 
2014. Budeme spoločne hľadať názov pre ŠKD. 

Verím, že deti sa tešia aj na tradičný Karneval a Mini „plej-
bek“, kde vystúpia ako svetoznámi speváci. Dievčatá sa budú 
môcť pochváliť, ako sa starajú o svoje bábiky a či im vedia 
zaspievať uspávanku. Chlapci si môžu svoje sily zmerať vo 
futbale, v ringu (netradičná športová hra) či v iných športo-
vých aktivitách. Budeme zbierať papier, spoločne so staršími 
klubákmi plánujeme výlet na Trenčiansky hrad, pozveme si na 
besedu rodičov so zaujímavými povolaniami a na záver roka 
sa rozlúčime pri oslave MDD detským jarmokom.                                                                                           

Želám všetkým, deťom, ich rodičom, ako aj kolegom pekný 
školský rok 2014/2015.

Adriana Ridošková, vychovávateľka v ŠKD

Začiatok  školského  roka  v  materskej škole
Tento školský rok privítala deti vyno-

vená, vymaľovaná a zmodernizovaná 
škôlka. Cez prázdniny sa konala rekon-
štrukcia kúrenia a maľovanie celej škôl-
ky, ktoré prispeli k zútulneniu a skráš-
leniu interiéru materskej školy.

Okrem toho sa ako kolektív maters-
kej školy snažíme, aby bola škôlka pre 
deti pútavá a zaujímavá nielen svojím 
zjavom, ale aj edukačnými aktivitami, 
milým prístupom a krúžkami, ktoré v ma-
terskej škole ponúkame v spolupráci so 
základnou školou a so súkromnými in-
štitúciami či osobami, ktoré do mater-
skej školy dochádzajú.

Základným, najdôležitejším cieľom 
práce učiteliek v materskej škole je, 



11číslo 2 - október 2014

aby boli deti vychované a vzdelané vo všetkých smeroch tak, 
aby nástup do základnej školy bol plynulý a bezproblémový. 
Moderná doba si vyžaduje už od detí predškolského veku, 
aby ovládali základy počítačovej gramotnosti. Preto sa veľmi 
tešíme, že sa nám podarilo získať interaktívnu tabuľu, ktorá 
nám pomôže tento cieľ naplniť. Okrem toho majú deti k dis-
pozícii vynovený počítačový kútik s dvoma plne vybavenými 
počítačmi.

Exteriér aj interiér materskej školy je veľmi dôležitý. Ale 
nie najdôležitejší! V našej materskej škole sa snažíme, aby 
výchovný a vzdelávací proces prebiehal nielen v rovine po-
vinných edukačných aktivít, ale aby sa deti vzdelávali a vy-
chovávali aj prostredníctvom zážitkového učenia. To nám po-
máhajú dosiahnuť výlety, exkurzie, divadelné predstavenia 
a iné aktivity v materskej škole usporiadané vďaka spolupráci 
so základnou školou, rodičmi, zriaďovateľom či v samostatnej 
réžii kolektívu materskej školy.

Tešíme sa na školský rok plný zážitkov a dobrých vzťahov 
interných či externých.

Deťom, ktoré začali navštevovať základnú školu, držíme palce!!!
Kolektív materskej školy

Zo života cirkevnej materskej školy

Na konci školského roka 2013/2014 
sme sa i my, deti Cirkevnej materskej 
školy svätého Mikuláša, rozlúčili nielen 
s našimi predškolákmi, ktorí odišli do 
„veľkej školy“, ale i s naším pánom fa-
rárom Petrom Beňom. 

Aj touto cestou sa mu chceme po-
ďakovať za dielo Cirkevnej materskej 
školy sv. Mikuláša, v ktorej sa my deti 
môžeme stretávať a učiť sa mnohým 
novým veciam. 

Želáme mu veľa Božích milostí na 
Skalke a pevné zdravie.

Na prahu nového školského roka 
prajeme našim prvákom veľa úspe-
chov v základnej škole, pánu farárovi 
Petrovi Valaskému Božie požehnanie 
v pastorácii a starostlivosti nielen o nás 
a pozývame rodičov, starých rodičov  
a ostatných na pravidelné sväté omše, 
ktoré sa budú konať každý týždeň 
v stredu o 15.30 hodine.                                   

Kolektív CMŠ 
sv. Mikuláša v Soblahove

akO sme ukOnČili ŠkOlský rOk 2013/2014
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Folklórna skupina Dolinečka
Vážení spoluobčania a milovníci folklóru, dovoľte mi, aby 

som tento príspevok začala krátkou básničkou:
Och, ako sladko vonia vzduch v rodnej dedine,

ako tu spokojne a ticho plynie čas.
Všetko, čo si za tie roky získal, nič sa neminie,

spomienky na dušu ovinieš si ako pás.

Je to už 33 rokov, čo FSk Dolinečka začala svojimi piesňami 
a zvykoslovnými pásmami tešiť nielen Soblahovčanov, ale 
i okolité obce.

Chcela by som vás, vážení spoluobčania, oboznámiť s toh-
toročnou činnosťou Dolinečky.

Ako každý rok i tento sme nezabudli na starodávny zvyk – 
spievanie „Ďura“ na Chríbe.

Zúčastnili sme sa pri stavaní mája a na 1. mája sme mali 
pekné vystúpenie v Trenčíne na námestí.

Dúfam, že aj my sme potešili všetky mamy v sále PD pri 
príležitosti ich sviatku.

Na folklórnych slávnostiach v Mníchovej Lehote sme za-
spievali svadobné piesne z nášho regiónu a na festivale 
v Krakovanoch sme predviedli, ako sa v Soblahove kedysi 
„drápalo perie“.

Zúčastnili sme sa i slávností na Starom Hrozenkove a v Buch-
loviciach na cesnakových hodoch (foto). 

Už tretí rok sme boli pozvaní na slávnosti Čechov a Slová-
kov na Javorine.

Dňa 19. septembra náš dôstojný pán farár spravil v kosto-
le veľmi pekný obrad spolu so svätou omšou – požehnanie 
úrody. Snažili sme sa i my prispieť k peknému a dôstojnému 
priebehu tým, že sme prišli v kroji a zaspievali (foto). 

Na záver by som vám chcela všetkým zaželať ešte veľa 
pekných jesenných dní, zdravia a Božieho požehnania.

Emília Fabová, vedúca FSk Dolinečka

Zo života Farnosti
rOzlÚČka s pÁnOm FarÁrOm

Keď sa po dedine rozchýrila správa, že pán farár Mgr. Peter Beňo odíde z našej farnosti, mnohých to prekvapilo, ba až zarmútilo. 
Už sme si akosi zvykli na tohto farára, ktorý sa vedel zastaviť, porozprávať, poradiť. Od 1. júla 2014 zmenil doterajšie pôsobisko 
v našej farnosti a prešiel do farnosti Skalka nad Váhom. Veriaci sa s ním rozlúčili na rozlúčkovej svätej omši 29. júna 2014. Pred 
ukončením jeho pôsobenia sme sa  porozprávali o tom, ako začínal, ako si zvykol v našej farnosti.

Keď ste v júli 2008 prišli do nášho Soblahova, vedeli ste, 
čo vás tu čaká, akých ľudí tu nájdete?

Nevedel som o Soblahove takmer nič, len niekoľko základ-
ných informácií, ktoré som si našiel na internete a uistenie 
pána biskupa, že je to dobrá farnosť.

Čítal som, že pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš 
blížny je ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu, 
myslíte, že je to naozaj tak?

Určite je to tak, veď nás o tom učí Ježiš v evanjeliu. Všetci 
sú našimi blížnymi, ktorí si zaslúžia našu pozornosť. Dokon-
ca v každom máme vidieť samotného Ježiša. Mne osobne to 
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pomáha najmä pri stretnutiach s ľuďmi, ktorí vedia trénovať 
našu trpezlivosť, keď si pripomeniem, že aj v ňom je prítomný 
náš Pán.

Spomeniete si na prvé dni, týždne, keď ste prišli medzi 
neznámych ľudí?

Po šiestich rokoch mojej služby v kňazskom seminári, 
v akademickom a takpovediac kláštornom prostredí, som sa 
veľmi tešil na život a prácu vo farnosti, nech to bude kde-
koľvek. Preto mi prvé týždne v Soblahove pripadali ako na 
dovolenke – nemyslím, že bez práce, ale v krásnom kraji, 
v peknom prostredí, s novými ľuďmi, pri pestrej práci...

Neprináleží mi hodnotiť vaše pôsobenie u nás, ale patrí 
sa pripomenúť váš osobný prínos nielen po stránke du-
chovnej, ale i materiálnej. Okrem pastoračnej činnosti 
ste sa pustili aj do náročných stavebných aktivít. Mali 
ste v tejto oblasti nejaké skúsenosti?

Mal som asi viac odvahy než skúseností. :-) V mojej prvej 
farnosti na Kysuciach som sa pustil do plynofikácie a obno-
vy interiéru kostola a do mnohých menších vecí, po ktorých 
som si povedal, že už stavbárom nechcem byť. Ale rokmi na 
problémy a ťažkosti zabudneme a znovu s mladíckou neroz-
vážnosťou sa púšťame do nových výziev. Aspoň u mňa to tak 
funguje.

Cirkevná materská škola sv. Mikuláša aj pastoračná bu-
dova na fare tu zostanú aj po vašom odchode a budú sa 
spájať s vaším menom, máte z toho dobrý pocit?

Jeden môj spolužiak, kňaz, veľký humorista, hovorieva, že 
keď kňaz vo farnosti dá vymaľovať  plot a opraví nejaký múr, 
že už má vo farnosti postavený „pomník“, už si budú ľudia 
dlho hovoriť – toto sa urobilo za farára XY. :-) Dobrý pocit 
nemám z toho, že sme postavili budovy, to nebolo mojím 
cieľom. Možno skôr pocit takej chlapskej hrdosti – dokázali 
sme to, ten komín stojí, a doposiaľ nespadol. Budovy – to bol 
len prostriedok, cesta, nástroj k niečomu inému. Môj cieľ bol 
až za tým, za budovami. Ten skutočne dobrý pocit mám z to-
ho, že tie budovy sa využívajú, že sa tam robia dobré veci, že 
sa v nich vychovávajú deti, že sa tam stretávajú ľudia, z toho 
mám dobrý pocit, to bol cieľ.

Ako duchovný pastier boli ste rad-
com, učiteľom, ale mnohokrát aj kri-
tikom. Myslíte si, že ste mohli dosiah-
nuť v tejto oblasti viac?

Určite áno, ale prečo to niekedy 
nejde, to nevieme vždy zhodnotiť.

Oslovili ste v našej farnosti nielen 
dospelých, deti, mládež, ale i stred-
nú generáciu. Dá sa na tomto poli 
vyorať ešte väčšia brázda spozná-
vania toho duchovna?

Nie či sa dá, priam sa musí vyorá-
vať ešte väčšia brázda v oblasti ducha. 
Bohom sme boli stvorení ako bytosti 
telesno-duchovné, aj keď si to možno 
neuvedomujeme a duchovno akože 
nepotrebujeme. Ale raz pocítime, že 
nám niečo chýba, to, čo dáva životu 
podstatu, zmysel.

Za šesťročné pôsobenie ste u nás 
pokrstili a priviedli k 1. sv. prijíma-
niu naše deti, k sviatosti birmovania 
a manželstva našich mladých. Od-
prevádzali ste na poslednej ceste 

drahých zosnulých. Pre jedných udalosti veselé a milé, 
pre pozostalých smutné a nešťastné. Ako sa s tým kňaz 
vyrovnáva, aby im dal silu prežiť tieto ťažké chvíle?

Silu do života dáva Boh, my len pripomíname, aby sme sa 
na neho obracali. Kňaz zvyčajne vládze „byť nad vecou“, ale 
sú prípady, stretnutia, ktoré aj nás tlačia k zemi, zvlášť, keď 
neviete, ako pomôcť, alebo nevládzete pomôcť, nemáte mož-
nosti. Vtedy radšej zostávam ticho a dávam pocítiť moju spo-
luúčasť na bolesti. 

Ľudia chodili radi do kostola na sväté omše. Vítali ste ich 
s úsmevom a vtipným slovom. Je aj toto cesta pritiahnuť 
ľudí, aby si prišli vypočuť Božie slovo?

Viete, podobne ako rodič svojmu dieťaťu, aj kňaz chce dať 
ľuďom len to, čo považuje za najlepšie. Lenže každý vníma to 
najlepšie v niečom inom. Jeden považuje za najlepšie mier-
nosť, láskavosť, iný prísnosť a náročnosť. Preto sa rôznia 
rodičia vo výchove svojich detí, a preto sa rôznia kňazi v prí-
stupe k ľuďom. No a ja považujem za dobré skôr láskavosť, 
miernosť, úsmev. Či je to cesta, to neviem, ale viem, že taký 
som ja.

Vaše kázne boli jednoduché a pre ľudí zrozumiteľné, mož-
no preto vám rozumeli?

Jožko, teraz trochu preháňate. Niekedy som tomu ani sám 
nerozumel, čo som povedal. :-)

Dávali ste mi články do Soblahovských novín. Niekedy 
na poslednú chvíľu, ale vždy ste slovo dodržali. Boli to 
články, ktoré oslovili našich ľudí a radi ich čítali. Preto mi 
je ľúto, že sa lúčime, a vám?

Aj mne je ľúto, veď mi bolo medzi vami veľmi dobre. Ale 
v našom kňazskom živote nemá ísť o to, aby nám bolo dobre, 
ale aby sme boli vždy ochotní pracovať tam, kde nás práve 
potrebujú. A vyzerá to tak, že ma pán biskup potrebuje o kú-
sok ďalej. Nakoniec – Skalka je len za Váhom. 

Na záver vám chcem poďakovať za všetko, čo ste pre našu 
farnosť vykonali. Na novom pôsobisku vám prajem milosť 
Ducha Svätého, veľa pevného zdravia vo vašej kňazskej 
službe.

J.H.

Mgr. Peter Beňo s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom pri sviatosti bir-
movania, rok 2011.
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preDstavujeme nOvéHO kňaza naŠej FarnOsti
Keď v júni odišiel pán farár Mgr. Peter Beňo, bolo nám všetkým akosi smutno. Za tých šesť rokov, čo u nás pôsobil, sme si na 

seba zvykli. Život prináša zmeny a my sme privítali nového pána farára Mgr. Petra Valaského. Aby sme ho trocha bližšie spoznali, 
tak som mu položil pár otázok, na ktoré rád odpovedal.
Tešíme sa, že ste rozšírili rady kňazov našej farnosti. 
Vitajte, pán farár, medzi nami Soblahovčanmi a povedzte 
nám niečo bližšie o sebe.

Narodil som sa 3. júna 1979 v Topoľčanoch ako posledné 
zo štyroch detí. Vyrastal som v Solčanoch. Po skončení gym-
názia som tri roky študoval chémiu na FCHPT STU v Bratis-
lave, ale potom som sa rozhodol zmeniť životnú dráhu a ro-
ku 2000 som nastúpil do Kňazského seminára v Nitre a bol 
som vysvätený za kňaza roku 2006. Ako kaplán som pôsobil 
v Papradne, Považskej Bystrici, Turzovke a Bánovciach nad 
Bebravou. Soblahov je moje prvé farárske miesto.

Možno ste si to ani neuvedomili, ale ste tretí Peter v poradí 
v našej farnosti. Budete tou skalou, na ktorej môžeme 
stavať cirkevný život u nás? 

Kňaz je povolaný k tomu, aby bol skalou. Skalou v dobrom 
slova zmysle. Pevný vo viere, presvedčení i názoroch. Musí 
byť rozhodný a nenechať sa ovládať nikým, iba Bohom.

Takže sviatok Petra a Pavla budeme naďalej oslavovať na 
farskom dvore? 

Určite, ale skôr ako oslava menín to bude Farský deň, deň 
rodín, tak ako doposiaľ.

Naša farnosť je pomerne veľká, povinnosti máte nielen 
v Soblahove, ale i v Mníchovej Lehote, stíhate?

Toto je veľká farnosť, do ktorej patria dve obce, ale dá sa to zvládať, 
pretože všade sa stretávam iba s ochotou a pomocou ľudí.

Prišli ste medzi neznámych ľudí, nové tváre, noví veriaci, 

nové problémy. Ako ich chcete riešiť?
Nechcem hneď hovoriť o problémoch. Ony určite budú, ale 

všetko, dobré, i to horšie, treba riešiť uvážene, triezvo 
a v modlitbe.

Každý farár má svoj spôsob vedenia duchovného života. 
Aký bude ten váš?

Myslím a je to aj evidentné každému, že dnes sa z kostolov 
vytrácajú mladí a deti, ba celé rodiny. Kňazi sú zvlášť povo-
laní venovať sa práve týmto skupinám, aby sa vrátili k Bohu, 
prípadne ho vôbec spoznali. Preto katechéza v škole, detské, 
mládežnícke omše a omše pre rodiny musia mať svoje miesto 
i v našej farnosti. Netreba sa báť byť náročný na deti a mlá-
dež, najmä pri príprave na prvé sväté prijímanie a birmovku. 
Jedine táto náročnosť pre kňaza i veriacich môže priniesť du-
chovnú úrodu. 

už ste sa zoznámili s našou obcou, jej obyvateľmi?
Každý deň je nová skúsenosť či už v spoznávaní ľudí, či 

v kňazskej službe. Človek zažíva nové a nové veci, denne 
stretáva a hlbšie spoznáva ľudí, mentalitu obce. Musím ale 
povedať, a to úprimne, že je to príjemná skúsenosť. Poznanie 
ľudí, zvykov a mentality je niečím podstatným pre kňaza. Tak-
že sa teším na toto spoznávanie.

Dovoľte pán farár, aby som vám zaželal pevné zdravie, veľa elá-
nu do novej pastoračnej služby. Verím, že si obľúbite našu obec, 
nájdete tu dobrých ľudí, ktorí budú ochotní spolupracovať a vzá-
jomne si pomáhať. Cíťte sa v našom Soblahove ako doma.  

J.H.

jesenné sviatkY nÁDeje
Jeseň je podľa mnohých pochmúr-

na – hmly, zamračená obloha, dažde, 
opadané lístie. Ale predsa má jeseň 
svoje čaro. Nie je to len vďaka pes-
trým farbám od výmyslu sveta, ktorými 
sa príroda v tom čase zaodieva, ale aj 
kvôli krásnym sviatkom ducha. Sú nimi 
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka 
na všetkých verných zosnulých.

Sviatok všetkých svätých sa prvýkrát 
slávil v Ríme 13. mája roku 609, keď 
pápež Bonifác IV. prebral od cisára 
Fokasa pohanský chrám všetkých bo-
hov, tzv. Panteón a zasvätil ho Panne 
Márii a všetkým svätým. Neskôr pápež 
Gregor III. (731 – 744) zmenil slávenie 
všetkých svätých z 13. mája na 1. no-
vembra, keď v Bazilike sv. Petra sláv-

nostne posvätil kaplnku k úcte všetkých 
svätých.

Na Sviatok všetkých svätých nadvä-
zuje 2. novembra Spomienka na všet-
kých verných zosnulých alebo Dušičky. 
V roku 998 opát Odilo v benediktín-
skom kláštore Cluny zaviedol tradíciu 
1. novembra večer vyzváňať a spievať 
žalmy za mŕtvych a na druhý deň slú-
žiť veľkú zádušnú omšu. Tento zvyk sa 
čoskoro rozšíril v celej západnej cirkvi. 

Oba sviatky sú úzko spojené. Ten 
prvý odkazuje na nádej, ktorú Boh 
dáva nášmu životu i nášmu umieraniu. 
Nádej, že sa môžeme stať svätými, že 
môžeme raz uvidieť Božiu tvár v nebi. 
Spomíname si na tých, ktorí tento cieľ 
už dosiahli a prosíme ich, aby nám svo-

jím orodovaním pomáhali tiež naplniť 
tento zmysel pozemského putovania.

Ten druhý sviatok nás zasa zavä-
zuje, aby sme si nielen spomenuli na 
tých, ktorí už zomreli, ale aby sme im 
pomohli svojou modlitbou, obetou a sv. 
omšou, aby sa do neba dostali, ak sú 
ešte v očistci. Tento sviatok je zasa ná-
dejou pre nich.

Nádej je niečo, čo Boh dáva nám, 
svojim deťom, aby sme život prežíva-
li v istote a radosti. Je to nádej, ktorá 
nesklame, ktorá nie je falošná a ktorú 
môže dať iba Boh a nie človek. Preto 
žime v  kresťanskej nádeji a z tejto ná-
deje nielen počas týchto sviatkov, ale aj 
celý svoj život.

Peter Valaský, správca farnosti

leto s hudbou a soblahovský kotlík
V nedeľu 17. augusta 2014 sa v športovom areáli OŠK Soblahov uskutočnil ďalší ročník Leta s hudbou, spojený 

so súťažou vo varení guláša Soblahovský kotlík. V minulých rokoch sme na Leto s hudbou pozývali dychové hudby 
z nášho okolia, ktoré okrem koncertovania v popoludňajších hodinách hrávali i večernú zábavu. V tomto roku sme 
urobili malú zmenu a pozvali sme na vystúpenie folklórny súbor Družba z Trenčína a na večernú zábavu hudobnú 
skupinu Janne Band. Táto malá inovácia mala priaznivý ohlas i medzi návštevníkmi kultúrneho podujatia, ktorých 
v tomto roku bolo najviac zo všetkých doterajších ročníkov.
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Pekné slnečné počasie prilákalo do športového areálu nie-
len obyvateľov z našej obce, ale i milovníkov kultúrneho vy-
žitia a dobrého guláša zo širokého okolia. Medzi účastníkov 
zavítal i predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Jaroslav Baška, ktorý pozdravil nielen súťažiace družstvá, ale 
všetkých návštevníkov. 

Krojovaní tanečníci z folklórneho súboru ukázali, prečo sú 
ľudová hudba, spev a tanec stále populárne medzi všetkými 
vekovými kategóriami. Bolo sa na čo pozerať, pretože spoje-
nie mladosti s radosťou z tanca a pekných krojov je naozaj 
pohladením ľudskej duše. 

Po tomto vystúpení sa dostala k slovu odborná porota, aby 
vyhlásila výsledky súťaže vo varení guláša. Na prvom mies-
te sa už po tretíkrát umiestnilo družstvo Beťárov pod vede-
ním Miroslava Mrázika. Víťaznému družstvu odovzdala cenu 
– putovnú varechu – starostka obce Ing. Eva Ďuďáková. Aj 
ostatné družstvá dostali za svoje kuchárske umenie pamätné 
listy i niečo na občerstvenie. Bolo veľkou škodou, že na tomto 
treťom ročníku sa zúčastnilo iba päť družstiev, ktoré sa chceli 
medzi sebou popasovať a ukázať, že práve ich guláš je ten 
najlepší a oni sú ozajstní „gulášnici“ v Soblahove. Ale o to, kto 
zvíťazí na tomto podujatí, vôbec nejde, ide o dobrú náladu, 
stretnutie so svojimi známymi, priateľmi... posedieť si pode-
batovať, občerstviť sa, pozrieť si kultúrny program. Myslím, 

že to je snahou všetkých, ktorí toto pekné podujatie dlhé roky 
pripravujú a organizujú a patrí im naša vďaka. 

Na záver si prišli na svoje i milovníci tanca, aby si skočili pri 
rezkých tónoch hudobnej skupiny Janne Band. 

Skončil sa ďalší ročník Leta s hudbou a Soblahovského 
kotlíka. Zaželajme mu do budúcich rokov jeho pokračovanie, 
nech tie ďalšie ročníky prekvapia niečím novým, čo spestrí 
a obohatí kultúrny život v našej obci. 

J.H.
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sOblaHOvskÁ ČarOvnÁ HarmOnika
O kráse slovenskej ľudovej piesne sprevádzanej heligónkou alebo klávesovou harmonikou sa presvedčili milovníci 

tejto ľudovej zábavy v sobotu 24. mája 2014. Nultý ročník podujatia pod názvom Soblahovská čarovná harmonika sa 
uskutočnil na novo sprevádzkovanej Chate pod Ostrým vrchom v Soblahove. 

S peknou myšlienkou ukázať obyvateľom Soblahova, že 
i tu žijú milovníci ľudových piesní pretavených do tónov har-
moniky, prišla Slávka Kamberská. Tento zámer, s ktorým sme 
sa zaoberali už viac rokov, dotiahla po organizačnej stránke 
do zdarného konca. Oslovila Jožka Šedivého „Cukríka“, ktorý 
sa tejto skvelej myšlienke potešil a obehol všetkých harmoni-
károv v obci. Prehovoril ich, aby oprášili tie úžasné nástroje 
a prišli sa ukázať medzi ostatných fanúšikov tejto prekrásnej 
muziky. A podarilo sa. Tu, pod čistým nebom, uprostred krás-
nej soblahovskej prírody, bez akýchkoľvek technických ozvu-
čovacích prostriedkov, sa zišli dvanásti muzikanti. Heligonkári, 
harmonikári, hráči na ozembuchu spoliehajúci sa na prírodnú 
ozvenu soblahovských hôr a skál prišli urobiť radosť nielen 
sebe, ale aj druhým. Bez nároku na odmenu si prišli spolu 
zahrať, prezentovať svoje umenie a krásne ľudové piesne. No 
neboli to len nadšenci zo Soblahova, prišli i šiesti harmonikári 
z okolia – zo Selca, z Trenčianskej Turnej, z Trenčianskych 
Stankoviec, z Melčíc a z Hornej Súče. 

Všetkých milo prekvapila nečakaná návšteva známej heli-
gonkárky Vlasty Mudríkovej, ktorá svojím vystúpením ukáza-
la, že v jej hrudi bije to pravé slovenské harmonikárske srdce. 
Zahrala si aj s našimi a hosťujúcimi muzikantmi, rezké tóny 
strhli i  prítomných návštevníkov a všetci spoločne vytvorili 
jednu krásnu hrajúcu a spievajúcu partiu. Prekvapením po-
dujatia sa stal najmladší heligonkár, iba sedemročný Miško 
Červeňan z Trenčianskych Stankoviec. Drobné chlapča svojou hrou 

na heligónke a ozembuchu mnohým prítomným vyrážalo dych. 
Spolu s jedenásťročným Tomášom Kelešim a mladučkou Miš-
kou Barčákovou z našej obce ukázali, že heligonkárske ľudové 
umenie nevymrie a bude ľudí zabávať a tešiť i v budúcnosti. 

Naše poďakovanie patrí všetkým: organizátorom, účinkujúcim, 
návštevníkom. Veľká vďaka patrí našim priateľom, ktorí pomohli 
organizačne, výrobou prezentov, napečením koláčov, domáceho 
chleba – a to všetko urobili bezplatne, obetavo, zo srdca. 

Veríme, že táto zmysluplná myšlienka našla svoje opod-
statnenie a heligónka, tento krásny nástroj, sa objaví medzi 
poslucháčmi i na budúci rok.                      

S.K. a J.H.

Jednota dôchodcov bilancuJe
Rok sa dostáva do svojej poslednej 

fázy, blíži sa jeseň. V mene našich 
dôchodcov vás chcem poinformovať, 
čo sa nám cez leto podarilo urobiť, čo 
nás ešte čaká. 

Začali sme turistikou, pretože je dob-
re telo rozhýbať nielen prácou v záhrade, 
ale i peknou prechádzkou po Brezine. 
Pekné počasie vylákalo našich členov 
na opekanie, a tak sme si pochutili nie-
len na klobáske a slaninke, ale i na 
dobrej slivovičke, od ktorej nám bolo 
naozaj do spevu. 

Na sviatok 70. výročia SNP, v spolu-

práci s obecným úradom a folklórnou 
skupinou Dolinečka, sme si uctili pa-
miatku padlých položením venca pri 
pamätníku v našej obci. 

Naši seniori sa chcú i vo svojom veku 
vzdelávať a dozvedieť sa nové veci, 
preto sa zúčastnili prednášky v Pas-
toračnom centre o poskytovaní prvej 
pomoci. Vypočuli si cenné rady prvej 
pomoci pri úrazoch alebo nešťastí. 

Jeseň prináša so sebou nielen úby-
tok slnečných dní, ale je to i čas na zber 
úrody a ochutnávku plodov zeme. Čle-
novia jednoty dôchodcov sa zúčastnili 

vinobrania v Modre na Morave. Výlet 
sme začali svätou omšou na Velehra-
de, potom sme sa presunuli na ochut-
návku vín a kultúrny program. 

Veríme, že naši členovia neľutujú, že 
vstúpili do jednoty dôchodcov v našej 
obci, môžu sa spoločne stretávať na 
kultúrnych a spoločenských akciách 
nielen v Soblahove, ale i v širokom 
okolí. Preto budeme veľmi radi, keď 
medzi nás prídu i ďalší, ktorí sa ešte 
nerozhodli a rozšíria naše rady.

Za JDS v Soblahove 
Ľ. Holúbková
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sOblaHOvskÍ vOjaci v 1. svetOvej vOjne
Pred sto rokmi, dňa 28. 7. 1914 vypukla 1. svetová vojna 

(skončila 11. 11. 1918). Bol to najkrvavejší konflikt, aký do-
vtedy svet poznal. Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie v Ra-
kúsko-Uhorsku dňa 31. 7. 1914 povolali do vojny ročníky 1880 
– 1893. Môj starý otec Pavol Mrázik bol medzi nimi spolu 
s mnohými Soblahovčanmi a státisícami mladých mužov z ce-
lej monarchie. Chlapci boli po krátkom výcviku poslaní priamo 
na front. Vojaci Trenčianskeho 71. pešieho pluku (na fotke) 
odišli na front 8. 8. 1914. 

Proti sebe zhruba bojovali: Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, 
Osmanská ríša (Turecko) a Bulharsko proti: Srbsku, Rusku, 
Francúzsku, Británii, Taliansku a Japonsku. Boje prebiehali 
na troch hlavných frontoch: Západný (v oblasti Francúzska), 
Východný (v Karpatoch medzi Poľskom a Slovenskom) a Bal-
kánsky (Taliansky – južný front). 

Celkovo bolo do vojny zaangažovaných viac ako 34 štá-
tov, zahynulo 10 miliónov vojakov a 7 miliónov civilistov. Keď 
vojna skončila, nebolo snáď rodiny, ktorá by neprišla o otca, 
syna či brata. 

Prvá svetová vojna sa rozrástla na krvavý konflikt, ktorého 
následky pocítili obyvatelia celej monarchie. Množstvo mužov 
v aktívnom veku sa nikdy už nevrátilo z bojísk domov. Roz-
vrátené zostali celé rodiny, a to sociálne i ekonomicky. Svo-
je životy položilo 69 700 Slovákov, resp. zomrelo v dôsledku 
zranení, zahynulo v zajatí, alebo ostalo trvalo nezvestných. 
Len niekoľko šťastlivcov sa vrátilo domov väčšinou z ruského 
zajatia, mnohokrát ako invalidi. 

Starý otec pavol mrázik bol roľník, nar. 22. 3. 1889 v Sobla-
hove č. 33, syn Pavla Mrázika st. zvaného „Dubován“ a Katarí-
ny, rod. Šedivý. Bol vojakom Trenčianskeho 71. pešieho pluku 
podobne ako mnohí jeho rodáci. Bojoval v krvavých bojoch 
hneď na počiatku bojových operácií na tzv. Haličskom – vý-
chodnom fronte v Poľsku proti ruským vojskám, ktoré prenikli 
až za Karpaty. Tu prebiehali urputné boje počas celej krutej 
zimy 1914 až do mája 1915... Môj starý otec zomrel v týchto 
bojoch dňa 11. mája 1915 pri dedine Odrzechowa v Poľsku 
–Galicii. Mal 26 rokov a v Soblahove zanechal svoju man-
želku Máriu, rod. Krátky a ročnú dcéru Margitu (moju matku). 
Pochovali ho pri kostole – v hromadnom hrobe v Odrzechowej 
spolu s ďalšími 615 vojakmi rôznych národností. 

ROPWM – poľská štátna organizácia zodpovedná za údrž-
bu a opravu vojenských cintorínov na podnet a neskôr na milé 
prekvapenie našej rodiny nechala opraviť starý objekt cintorí-
na práve v období 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny. 
Na fotografiách vidno pôvodný a dnešný stav vojenského cin-
torína v Odrzechowej. 

Naši rodáci bojovali aj na iných frontoch. Okrem môjho sta-
rého otca sa ďalších 47 vojakov nikdy nevrátilo domov:

martin božik, robotník, nar. 11. 11. 1883 v Soblahove č. 28, 
syn Jozefa a Kataríny, rod. Izrael zomrel vo veku 35 rokov na 

týfus. Pochovali ho 20. 10. 1918 v Bistrita v Rumunsku – Sed-
mohradsku. Pavel Božik a Ján Schéry – jeho spolubojovníci 
zo Soblahova boli svedkami úmrtia. Doma zanechal manžel-
ku Karolínu, rod. Síkora a deti. 

adam Gajdošík, nar. 2. 6.1885 v Soblahove č. 36, syn Jána 
a Alžbety, rod. Jando. Zomrel 5. 5. 1915 vo veku 30 rokov. Je 
pochovaný v Kňahynín, okr. Velký Berezný v Podkarpatskej 
Rusi. Doma zanechal manželku Evu, rod. Hrnčár a dve deti: 
Máriu a Adama. 

Ondrej Gajdošík bol slobodný roľník, narodený v roku 1895 
v Soblahove. „Padol v boji“ na severe Talianska vo veku 23 
rokov. Pochovali ho dňa 22. 1. 1918 na vojenskom cintoríne 
Campobernardi v provincii Treviso. 

Štefan Halgoš, nar. 28. 11. 1882 v Soblahove č. 97, syn 
Jána a Alžbety, rod. Lenoška „bojoval na ruskom bojišti“ a bol 
od 23. 10. 1914 nezvestný. Oficiálne bol vyhlásený za mŕtve-
ho dňom 1. 1. 1915. Mal 32 rokov, doma zanechal manželku 
Annu a deti. 

jozef Hrnčár, slobodný robotník, nar. 31. 5. 1894 v So-
blahove č. 83, syn Jána a Márie, rod. Maršálek „sa zúčastnil 
svetovej vojny“ a od augusta 1916 bol nezvestný. Dňom 1. 9. 
1918 bol oficiálne vyhlásený za mŕtveho. 

Štefan psota, roľník, nar. 30. 5. 1883 v Soblahove č. 23, 
syn Ondreja a Anny, rod. Sánta „padol v boji“ 28. 8. 1914 na 
východe Poľska v Krašniku. Adam Psota a Matej Jantošovič 
– spolubojovníci zo Soblahova boli svedkami jeho úmrtia. Mal 
31 rokov, doma zanechal manželku a deti. 

Gustáv schéry, slobodný roľník, nar. 1893 v Soblahove, 
zomrel 30. 6. 1918 v posádkovej nemocnici č. 8 v Ljubljane 
„na poranenie pravého predkolenia črepinou – tetanus“. Mal 
25 rokov, hodnosť slobodníka a bol pochovaný 25. 7. 1918 na 
cintoríne sv. Kríža v Ljubljane v Slovinsku. 

jozef trunek, slobodný roľník, nar. 1898 v Soblahove mal 
20 rokov, keď „padol v boji“ dňa 16. 6. 1918 v IL Castellopi 
v Pijave v Taliansku a tam bol aj pochovaný. Florián Holúbek 
a Ján Kulifaj zo Soblahova boli svedkami jeho úmrtia. 

(Údaje o úmrtiach pochádzajú z VHÚ v Bratislave.) 
Štefan balaj, matej balaj, ján barták, adam beluský, 

Florián beták, adam božik, jozef Červeňan, michal 
Drienka, adam Ďuďák, bratia: ján a juraj Ďuďák, Gašpar 
Fabo, ignác Fabo, ignác Halgoš, jozef Halgoš, ján Holú-
bek st., bratia: ján a michal Holúbek, vendelín Holúbek, 
ján jando, bratia: Ondrej a michal jantošovič, Ondrej 
ježík, adam kačena, Ondrej kohútik, viktor kopačka, ig-
nác král, Gustáv kulifaj, vendelín markovský, karol mia-
novský, adam mistrík, juraj Opatovský, ján psota (brat 
Štefana), jozef schéry, ján Šedivý, Ondrej Šedivý, ján 
súkup, jozef tvrdoň a Ondrej tvrdoň. 

Venujme im tichú spomienku. 
Ing. Štefan Červeňan, júl 2014
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Turistický klub pri OŠK Soblahov
turistickOu cestOu-necestOu

Je tu jesenné obdobie, ďalšia 
krásna časť roka aj prírody, a my, 
soblahovskí turisti, bilancujeme jarnú 
a letnú turistickú sezónu, a chystáme 
sa na naše zimné aktivity. Každá se-
zóna má svoje turistické čaro, a je 
na nás, aby sme ho stále mali chuť 
objavovať. 

Teší nás, že sa naše rady rozširu-
jú. Je nás už 44 členov. Každý z vás, kto by mal záujem o bliž-
šie informácie o nás, našich aktivitách, plánoch či úspechoch, 
príďte medzi nás na naše každotýždenné štvrtkové schôdze 
v Hostinci u Ondreja od 19. hodiny. V objekte hostinca máme 
tiež umiestnenú vývesnú skrinku svedčiacu o našich plánova-
ných i vykonaných akciách. 

Medzi najvýznamnejšie akcie našej obce a aj nášho turis-
tického klubu patrí Soblahovská 35-ka, organizovaná v máji. 
Pre nás turistov neznamená iba turistický výstup a turistický 
pochod. My to chápeme ako niečo reprezentačné pre našu 
obec. Táto akcia „žije“ v obci už veľa rokov, zviditeľňuje krásu 
našej obce široko-ďaleko, a my turisti berieme účasť a pomoc 
pri jej organizovaní nielen ako povinnosť, samozrejmosť, ale 
hlavne ako česť. 

Letný mesiac jún zastihol našich turistov v Tatrách pri výstu-
pe na Kriváň. Usporiadali sme jednodňový autobusový zájazd 
s bohatou účasťou. Zdatní turisti sa rozhodli pre výstup na Kri-
váň a napriek nepriaznivému počasiu, ktorým ich tento kopec 
uvítal, väčšina z turistov tento cieľ zdolala. Tí menej zdatnejší 
vyšli na Popradské pleso a poobzerali si krásy Štrbského ple-
sa. Zájazd sa vydaril a niesol sa v znamení nielen turistiky, ale 
tiež družnosti a vzájomnej pomoci. 

Ďalším júnovým podujatím bol každoročný výstup na Ja-
nov vrch. Malý nenápadný vŕšok v Kubrici, neďaleko našej 
dediny, a pritom 24. júna každoročne ožíva duchom krásneho 
slovenského mena JÁN. Gratulácie všetkým „Jánom, Jan-
kom, Janíčkom“ na vrchole tohto rovnomenného kopca majú 

tú pravú radostnú a zmysluplnú atmosféru.   
Začiatok prázdnin pre soblahovských turistov vždy zname-

ná zorganizovanie našej akcie „Soblahovský Výnos“. Akcia, 
ktorá nie je len prázdnym vynášaním sudov do soblahovskej 
zjazdovky, ale je hlavne ocenením odvahy, výdrže a potu tzv. 
horských nosičov. Tento rok sme usporiadali už 4. ročník, opäť 
bol spojený s peknými vecnými cenami pre víťazov, s dobrým 
gulášom, občerstvením a dobrou náladou. 

V auguste sme sa rozhodli vyskúšať si táborenie pod sta-
nom v Brezovej pod Bradlom, priamo na Bradle. Romantika 
spania pod stanom nemá konkurenciu, výborná partia, chut-
ný guláš, smaženie langošov a varenie kukurice priamo pod 
hviezdami, pod holým nebom, k tomu spev vtáčikov, ktoré 
konkurovali našim piesňam, to všetko nás obohatilo o krásne 
turistické  zážitky. Na druhý deň sme navštívili pamätník M. R. 
Štefánika na Bradle a Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách. 
Tieto dve miesta na nás dýchli duchom tej dávnej národnej 
hrdinskej doby, slovenských dejín, ktoré sformovali aj dnešnú 
slovenskú prítomnosť. Táto akcia pre nás nebola len o turis-
tike, šliapaní či kondičke, ale jej prioritnou myšlienkou bolo 
spoznanie tejto časti našich dejín, spoznanie osobnosti M. R. 
Štefánika a jeho krokov, ktoré „našliapol“ v našej slovenskej 
histórii a štátnosti. Pôsobil nielen ako politik, vedec, astrológ, 
národovec, ale bol tiež zanieteným  turistom, ktorý okrem iné-
ho šesťkrát vystúpil na vrchol Mont Blancu. 

Začiatok septembra zastihol niekoľkých našich turistov 
v chotári obcí Bošáca, Haluzice, Zábudišová a ich okolí. Tu sa 
každoročne usporadúva akcia „Palovým chodníkom“ a vidieť 
Haluzickú tiesňavu, nenápadný, a pritom tak krásny kúsok prí-
rody, stálo za to.   

Pravidelnou jesennou akciou sa stal každoročný turistický 
4-dňový autobusový zájazd, t. r. do Slovenského krasu. 
Myšlienku organizovania zájazdu podporujeme každoročne aj 
my, členovia turistického klubu, našou účasťou. Aj tento rok 
bol zájazd úžasne organizačne zabezpečený nielen ako turis-
tická akcia, ale aj ako spoločenská akcia, ktorá stmeľuje oby-
vateľov obce, a tiež ako náučná akcia, podporená návštevou 
Ochtinskej aragonitovej jaskyne (foto), Betliara, a tiež centra 



Spoločenská kronika
Opustili nás
Ľubomír Šedivý    vo veku 57 rokov 
Anna Jantošovičová  vo veku 86 rokov 
Magdalena Holubková  vo veku 76 rokov 
Ondrej Božik    vo veku 83 rokov 
Pavol Horný    vo veku 62 rokov, 
Ján Hrnčár    vo veku 73 rokov
Jozef Šedivý    vo veku 79 rokov
Štefan Balaj    vo veku 96 rokov

narodili sa: 
Sophie Bielová, Júlia Guzoňová, 
Hana Slezáčková, Elissa Sulová, 
Bruno Čibenka, Timotej Jantošovič, 
Hanka Hrčková, Yora Štulrajterová, 
Filip Teplan, Alžbeta Prnová

Počet obyvateľov k 30. 9. 2014: .............................. 2 200
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uzavreli manželstvo: 
Peter Buranský a Zdenka Podoláková 
Roman Paulík a Miroslava Holubková 
Juraj  Zimka a Iveta Mikušová 

Matúš Hološ a Ivana Lacková 
Lukáš Krokker  a Alica  Oroszová
Štefan Sýkora a Zuzana Balajová

OZNAMY
Obec Soblahov a riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov dávajú na vedomie občanom, 

že môžu odoberať ObeDY zO ŠkOlskej jeDÁlne. cena obeda je 2,13 € vrátane nápoja. 
Počet odobratých obedov v týždni si záujemca určí podľa potreby, nie je povinnosťou denne si obed objednať. 

V prípade záujmu vám všetky potrebné informácie poskytne vedúca ŠJ Helena Bilická, tel. č. 652 87 54.

Pozývame 
všetky ženy i dievčatá

na cvičenie, ktoré sa koná 
každý utorok a štvrtok 

od 20.00 h do 21.00 h v telocvični školy. 
Poplatok na mesiac je 4 €, 

za jednorazové cvičenie 1 €. 

Cvičí sa zumba, aerobic, strečing 
a posilňovanie. 

Cvičenie vedie 
Ivetka Judinyová. 

Radi medzi nami privítame i vás... 

sOblaHOvskÁ kvapka krvi
Národná transfúzna služba Trenčín uskutoční 

24. októbra 2014 od 8.00 h do 10.00 h 
v priestoroch farskej haly pri rímskokatolíckom 

farskom úrade v soblahove odber krvi.  
Obyvatelia našej obce tak majú možnosť darovať túto 

vzácnu tekutinu priamo v obci. 
Svoju účasť prosím nahláste u pána farára 

alebo u Marty Buranskej. 

Touto cestou vopred ďakujeme všetkým, ktorí prídu 
podporiť darcovstvo krvi, ale i tým, ktorí sa postarali o možnosť 
odberu krvi v našej obci a veríme, že takéto zdraviu osožné 
aktivity sa uskutočnia v našej obci i v budúcnosti.  

Marta Buranská

SNP – Banskej Bystrice. Aj napriek nepriazni počasia, dažďu 
si naši turisti vyšliapli viaceré prírodné, turistické a náučné ci-
ele, ktoré tento kraj ponúka. 

V októbri usporiada náš turistický klub ešte vlakový zájazd 
do Tatier a v polovici októbra sa stretneme všetci pod Ga-
ťovou stráňou, na tzv. búde pri bilancovaní nášho klubového 
turistického roka. Dúfame, že všetci turisti a naši priaznivci 
prídu, veď kde inde, než v lone soblahovskej prírody, pod Os-
trým vrchom, by sme mali hodnotiť naše turistické ciele! Akciu 
bude sprevádzať chutná šutelica a iné pochutiny. 

A čochvíľa tu bude zima. Ďalšie krásne ročné obdobie, ktoré 
neznamená len zimu, chlad, mráz, vetrisko, sneh, choroby. Pre 
nás turistov, pre naše turistické srdcia, znamená toto obdobie 
úžasnú zimnú prírodu, stromy obťažkané čerstvým snehom, 
plné pľúca čistého mrazivého vzduchu, vržďanie trblietavého 
čistého bieleho snehu pod nohami, skrátka objavujeme čaro 
zimnej prírody. Čaká nás viacero akcií, ako napr. Silvestrov-
ský výstup na Ostrý vrch, Soblahovská biela retro stopa a iné. 
Uvidíme, ako nás teta Zima obdarí snehom, a dúfame, že nás 
počasie nezaskočí v našich naplánovaných akciách. 

Slávka

Svišťový štít - Vysoké Tatry.
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Vážení spoluobčania,
prinášame vám skrátený sumár vý-

sledkov futbalových družstiev OŠK 
Soblahov. 

Mužstvo dospelých vo veľmi oklieš-
tenej zostave, pri nezáujme niekto-
rých „hráčov“ a z toho vyplývajúcej hry 
a výsledkov obsadilo v Majstrovstvách 
oblasti (momentálne 6. lige) posledné 
16. miesto, čo znamenalo automaticky 
zostup do 7. ligy Sever. Po prvom kole 
ročníka 2014/15 sa zdalo, že by mohol 
nastať obrat, ale ako sa hovorí, „zdanie 
klame“, dospelí pokračujú v mizernej 
hre i výsledkoch z jarnej časti a mo-
mentálne sa pohybujú hlboko v spodnej 
časti tabuľky. V lete sa zúčastnili medzi-
národného futbalového turnaja v Poľsku 
v partnerskej Gmine-Rudniki.

„Úspechom“ družstva dorastu bolo 
aspoň čestné dohratie súťažného roč-
níka 2013/14. Za to patrí vďaka hlavne 
Lubošovi Fábikovi – trénerovi a vedú-
cemu mužstva v jednej osobe, ktorý 
ako-tak dal dokopy 10 – 11 chlapcov 
a ušetril OŠK Soblahov od hanby i ne-
malých pokút, keď sme nemuseli druž-
stvo odhlásiť z už rozbehnutej súťaže.

Chlapcom, ktorí v niektorých zápa-
soch nastupovali 7 – 8, samozrejme 
tiež patrí poďakovanie, že to nevzdali. 
Je smutné, keď ďakujeme hráčom za to, 
že vôbec dohrali súťaž, ale to je realita 
dnešnej kategórie dorastu. Z tohto ne-
záujmu samozrejme vyplynulo, že sme 
dorast do ročníka 2014/15 neprihlásili.

Chlapci, ktorí majú záujem hrať fut-
bal i ďalej, boli uvoľnení na hosťovania 
do okolitých obcí. Veríme, že o rok už 
znova dorast prihlásime, keďže v kate-
górii žiakov končí silný ročník a spolu 
s chlapcami, ktorí sú v dorasteneckom 
veku, znova obnovíme túto kategóriu.

Žiaci v I. triede starších žiakov ob-
sadili v ročníku 2014/15 8. miesto, 
následne nato vyhrali 14. ročník Me-
moriálu Ing. Viktora Kačenu. Ako som 
už uviedol, momentálne máme v tejto 
kategórii veľmi silný ročník, čomu zod-
povedá i momentálne umiestnenie na 
postupových miestach tabuľky 4. ligy 
starších žiakov. Trénerom starších žia-
kov je Jakub Kačena, vedúcim mužstva 
Jozef Klimo.

Keďže v tejto kategórii zažívame 

v Soblahove futbalový „boom“, s potešením, ale i s rešpektom sme prihlásili do sú-
ťažného ročníka 2014/15 družstvo mladších žiakov. Táto kategória bola v Soblaho-
ve obnovená po takmer tridsiatich rokoch. Na svoj prvý majstrovský zápas nastúpili 
mladší žiaci v Tr. Stankovciach (pozri foto). Trénerom mužstva je Rasťo Kačena, 
asistentom Jakub Kačena, ako vedúci mužstva pomáhajú Jozef Klimo, Jozef Hal-
goš. Tu je potrebné zdôrazniť pomoc rodičov, hlavne tých najmenších chlapcov. Veď 
na niektorých spoločných tréningoch oboch žiackych kategórií sme mohli na ihrisku 
narátať do päťdesiat malých futbalistov a to dvaja tréneri nemajú šancu ustrážiť, 
nieto ich ešte niečo naučiť z futbalovej matematiky. Takže každá pomocná ruka zo 
strany rodičov je vítaná.

Ako vidíte, futbalové dianie v Soblahove sa pohybuje na dvoch odlišných póloch. 
Na jednej strane nezáujem dospelých, resp. tínedžerov – na strane druhej obrovské 
nadšenie zástupcov žiackych kategórií.

V tomto roku v decembri to bude 10 rokov, čo sa „okolo“ futbalu pohybuje a pracuje 
viac-menej rovnaká partia funkcionárov OŠK Soblahov. Niečo sme spravili dobré, 
niečo sa nám nepodarilo tak, ako sme si predstavovali. Ako vidíte, v mládežníckych 
kategóriách môžeme vidieť lepšiu futbalovú budúcnosť soblahovského futbalu. Len 
nesmieme zaspať na vavrínoch a vytvoriť plynulý prechod medzi kategóriami žiakov 
a dorastu a následne prechod do kategórie dospelých. Je to zložitý a dlhodobý pro-
ces, ale už je dobre naštartovaný. Za to patrí vďaka obom Kačenovcom – Jakubovi 
a Rasťovi – za úspešnú trénerskú prácu. 

Dovolíme si tvrdiť, že podmienky – či materiálne, tak i športové – sú v našom klube 
vytvorené také, že by nemalo byť problémom pokračovať v začatej práci hlavne pri 
žiackej a dorasteneckej kategórii. Myslíme tým hlavne na poli funkcionárskom. Tým-
to by sme chceli vyzvať nových, resp. i staronových zanietencov pre futbal, ale i šport 
ako taký v našej obci – jedným z bodov najbližšej konferencie OŠK Soblahov budú 
voľby nového výkonného výboru OŠK Soblahov. Terajšiemu výboru končí funkčné 
obdobie a rád by odovzdal vedenie klubu novým funkcionárom. Kto chce prispieť 
k rozvoju futbalu, resp. športu v našej obci, má dvere otvorené.

Výbor Obecného športového klubu Soblahov

Premiérová zostava na prvý majstrovský zápas mladších žiakov OŠK Sobla-
hov v Trenčianskych Stankovciach.
Horný rad zľava: Rastislav Kačena (tréner), Lukáš Drápal, Branislav Jedinák (kapi-
tán), Eliška Krištofová, Paulína Jandová, Ondrej Kutiš, David Adámek, Adam Urban, 
Mikuláš ‚Mikeš‘ Krátky, Jakub Kačena (vedúci mužstva).
Dolný rad zľava: Samuel Krajčík, David Včelík, Alex Červenka, Mário Červenka, 
Timotej Litva, Samuel Janíček, Matúš Kohút, Michal Halgoš, Šimon Malina, Samuel 
Vojtaššák, Andreas Juriga, Matúš Sedláček.


