Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
prežite ich v láske, šťastí, harmónii spoločne.
Nie sú dôležité dary,
ale v novom roku nech sa vám darí.
Zdravie nech slúži k spokojnosti
a dom aby ste mali vždy plný hostí.
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva

Čas vianočný
Ježiško, sme tu opäť, tak ako vlani
Prichádzame prosiť Teba, dieťa
Priviň nás, nech Tvoj úsmev srdce zraní
Ty chudobnučký pán sveta

T

T

Prosíme, daj nám svoj úsmev ako dar
My Ti dáme iba naše trápenia
Nech zaženie každú krivdu, more chmár
Nech sa naše srdcia premenia

T

T

Prosíme, daj nám trošku Tvojho pokoja
Nech na nás sadne ako dym
Nech sa nám všetky bôle i viny zahoja
A nech dôjde svätá láska s ním

T

T

Zostaň a príď k nám domov, buď s nami
Nech nám Tvoja láska stále sála
Zotri svojou rúčkou všetko zlo, čo nás mámi
A buď nebu za to večná chvála

T
Milí Soblahovčania,
v prvom rade sa chcem úprimne poďakovať za prejavenú
dôveru všetkým vám, ktorí ste mi v komunálnych voľbách
dali svoj hlas a tiež vám, ktorí ste ma akoukoľvek formou
podporovali. Vážim si každý váš hlas, každú vašu pomoc
a podporu. Ubezpečujem vás, že urobím všetko pre to, aby
som vašu dôveru nesklamal.
Moje poďakovanie však patrí vám všetkým, ktorí ste si našli
čas, zúčastnili sa volieb, podporili ste svojich kandidátov, a tak
ste vyjadrili svoju vôľu. Spoločne ste si tak vybrali zástupcov,
ktorí vás nasledujúce štyri roky budú zastupovať v obecnom
zastupiteľstve a vo vedení obce. Vaše rozhodnutie je veľkým
záväzkom k zodpovednosti, čestnosti a spravodlivosti pre
všetkých zvolených zástupcov obce.
Tak ako som sľúbil pri osobných stretnutiach a tiež na
ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve, budem konať vždy
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a vždy budem
hľadieť na záujmy našej obce. Urobím všetko preto, aby sme
konali ako jeden tím s jedným cieľom. Aby to nebolo len
o jednej osobe či skupine, ale aby sme fungovali s poslancami,
členmi komisií i zamestnancami obecného úradu, záujmovými
skupinami a organizáciami, pôsobiacimi v obci ako jeden
celok.

T

Pokračovanie básne
prof. Jozefa Halgoša

Vďaka patrí aj bývalému vedeniu obce a poslancom za
ich prácu, ktorá bola prínosom pre Soblahov. Vážená pani
Ďuďáková a ostatní končiaci poslanci, prajem vám veľa
osobných i pracovných úspechov a teším sa na prípadnú
spoluprácu.
Znovu stojíme na prahu starého roka a čoskoro privítame
nový rok 2015. Tak ako to v živote chodí, niečo končí, iné
sa však začína. K takejto zmene došlo 15. decembra 2014
v Soblahove na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve,
kedy boli do funkcií vymenovaní noví poslanci a starosta na
obdobie rokov 2014 až 2018. Teším sa na výzvy, ktoré z tejto
funkcie vyplývajú a verím, že spolu dosiahneme všetko, čo
sme si predsavzali.
Milí spoluobčania,
znovu nastáva ten krásny čas očakávania, čas Vianoc.
Dovoľte mi zaželať vám radostné, požehnané a milostiplné
vianočné sviatky. Vymeňme predvianočný zhon a stres za
jedinečné a nezabudnuteľné chvíle so svojou rodinou, blízkymi
či kamarátmi, ktoré majú väčšiu hodnotu ako akékoľvek
dary. A do nového roku 2015 vykročme všetci tou správnou
nohou. K tomu vám prajem veľa zdravia, splnených snov
a predsavzatí a veľa osobných i pracovných úspechov.
Marian Hudec, starosta obce

číslo 3 - december 2014

2

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí
v obci SOBLAHOV • 15. november 2014

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Počet volebných obvodov ................................................... 1
Počet volebných okrskov ................................................... 2
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov ............... 1 806

Por.
č.

Meno a priezvisko
kandidáta

Polit. strana, polit.
Počet
hnutie alebo koalícia,
plat.
kt. kandidáta navrhla hlasov
alebo nezáv. kandidát

1

Peter Klogner

Strana TIP

319

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť .................................... 9

2

Alžbeta Hrnčárová

Nezávislá kandidátka

311

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce ................................................. 1 023

3

Miroslav Ďuráči

NEZÁVISLÝ

288

4

Zuzana Holubková,
Mgr.

NEZÁVISLÝ

279

5

Mária Siváková, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie

273

6

Ladislav Tóth, Mgr.
PhD.

Kresťanskodemokratické hnutie

246

7

Katarína Pagáčová

Nezávislá kandidátka

225

8

Rudolf Fabo

Nezávislý kandidát

197

9

Tomáš Konečný, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie

192

10

Mário Červenka

189

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ...................... 1 030
Počet odovzdaných obálok .......................................... 1 030
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva .......................... 1 008

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
Por. Meno a priezvisko
č.
kandidáta

Polit. strana, polit.
hnutie alebo koalícia,
kt. kandidáta navrhla
alebo nezáv. kandidát

Počet
plat.
hlasov

1

Daniel Mrázik

Nezávislý kandidát

547

2

Juraj Maláň, Ing.

Kresťanskodemokratické hnutie

469

3

Lukáš Beták

Nezávislý kandidát

434

4

Ján Vojtek, Ing.

Nezávislý kandidát

429

5

Juraj Ďuďák, Ing. PhD. Kresťanskodemokratické hnutie

382

6

Martin Judiny, Bc.

Nezávislý kandidát

360

7

Marián Jantošovič,
Ing.

Kresťanskodemokratické hnutie

356

8

Ľubomír Šedivý

Nezávislý kandidát

356

9

Patrik Pleva

Nezávislý kandidát

345

Účasť voličov v %:

NEZÁVISLÝ

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov pre voľbu starostu obce podľa počtu získaných hlasov:

57,03 %

Por. Meno a priezvisko
č.
kandidáta

Polit. strana, polit.
Počet
hnutie alebo koalícia,
plat.
kt. kandidáta navrhla hlasov
alebo nezáv. kandidát

1

Marian Hudec

Nezávislý kandidát

2

Eva Ďuďáková, Ing.

Nezávislá kandidátka 317

3

Ján Sivák, Mgr.

Nezávislý kandidát

406
300

Za starostu obce Soblahov bol zvolený Marian Hudec.

T

T

T

T

Poďakovania voličom

Milí spoluobčania,
čas neúprosne plynie a posunul nás pred prah
najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Sú to sviatky
pokoja, porozumenia, lásky. Je to krásny čas, ktorý
intenzívne trávime so svojimi blízkymi v teple domova.
Je to čas, kedy sa môžeme zastaviť a vychutnať si
chvíle pohody a lásky so svojimi najmilšími.
Prajem vám všetkým krásne vianočné sviatky, plné
radosti, lásky, šťastia a Božieho požehnania.
V novembrových komunálnych voľbách sme si
opäť zvolili vedenie našej obce na ďalšie obdobie
štyroch rokov. Mne sa volebný mandát skončil. Zo
srdca ďakujem všetkým za pomoc, podporu a spoluprácu počas môjho funkčného obdobia. Bolo mi
cťou pracovať pre vás a pre našu obec Soblahov.
Ing. Eva Ďuďáková

T
T
T

T
T

T

T

T

T

Milí Soblahovčania,
chceme sa vám poďakovať za vašu podporu v komunálnych voľbách 2014. Vážime si každý váš hlas
a veríme, že zvolení poslanci OcZ nesklamú vašu
dôveru.
Želáme vám milostiplné sviatky narodenia nášho
Pána a požehnaný nový rok 2015.
Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Ing. Marián Jantošovič,
T
Mgr. Tomáš Konečný, Ing. Juraj Maláň,
Ing. Mária Siváková, Mgr. Ladislav Tóth, PhD.

T

T

T

T

T
Poďakovanie
Všetkým voličom, ktorí podporili moju poslednú kandidatúru na funkciu starostu obce Soblahov v komunálnych voľbách vyslovujem úprimné poďakovanie.
S úctou Mgr. Ján Sivák
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Obecné zastupiteľstvo rokovalo

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov na a svojom zasadnutí, konanom dňa 5. 11. 2014 o 17.00 hod. na
Obecnom úrade Soblahov:
Schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu 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.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30. 9. 2014.
A) Prerokovalo návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015.
B) Schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015.
Schválilo zápis materiálov roku 2013
do kroniky obce.
Schválilo pridelenie finančných prostriedkov podľa skutočných nákladov
na zakúpenie projektora pre prácu s prvoprijímajúcimi deťmi, max. do výšky
60 € na dieťa, pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Soblahov.

Súhlasilo s otvorením elokovaného
pracoviska Základnej umeleckej školy, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová,
37916173 v priestoroch Základnej školy s materskou školou, Soblahov 404,
913 38 Soblahov, k termínu 1. 9. 2015.
Názov elokovaného pracoviska: Elokované pracovisko – Základná škola s materskou školou, Soblahov 404,
913 38 Soblahov.
Schválilo prenájom učební Základnej
školy Soblahov vo výške 2 €/hod.

Určilo odpredaj pozemku – novo vzniknutá parcela C KN č. 5068/16 – ostatná
plocha vo výmere 73 m2 v k. ú. Soblahov podľa GP č. 36335924-220-14,
ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej
parcely č. 5068/5 vo vlastníctve obce
Soblahov vedenej na LV č. 1, ako prípad 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 doplnení niektorých zákonov, pre Pavla
Šedivého a manželku Ľudmilu Šedivú,
rod. Jandovú, obaja bytom Trenčín, z dôvodu, že odpredávaný pozemok je
oplotený a je na ňom vybudovaná vodovodná prípojka a túto časť pozemku

dlhodobo využívali predchádzajúci majitelia. Zámer odpredať časť pozemku
parc. č. 5068/5 vo výmere 73 m2 v katastrálnom území Soblahov, ako prípad
osobitného zreteľa, bol zverejnený na
webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce dňa 17. 10. 2014.

Schválilo odpredaj pozemku – novo
vzniknutá parcela C KN č. 5068/16 –
ostatná plocha vo výmere 73 m2 v katastrálnom území Soblahov do vlastníctva Pavlovi Šedivému a manželke
Ľudmile Šedivej, rod. Jandovej, obaja
bytom Trenčín, za cenu 15 €/m2. Celková dohodnutá kúpna cena je vo výške
1 095 €.
Schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30 % za mesiace
júl, august a september 2014.
Schválilo rozpočtové opatrenie č.
6/2014 – 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.
Zobralo na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce Soblahov z kontroly
vymáhania daňových pohľadávok na
dani z nehnuteľností za rok 2013.
Z. H.

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Soblahov
zo dňa 15. 12. 2014 o 17.00 hod. v jedálni ZŠ Soblahov

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov
na svojom ustanovujúcom zasadnutí
A. zobralo na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb
do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatovalo, že
1. novozvolený starosta obce Marian
Hudec zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastu-

piteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Lukáš Beták, Ing.
Juraj Ďuďák, PhD., Ing. Marián
Jantošovič, Bc. Martin Judiny,
Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik,
Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý,
Ing. Ján Vojtek.
Poverilo poslanca Daniela Mrázika
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa

§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Zobralo na vedomie informáciu starostu obce o poverení zastupovaním
starostu obce, poslancom Ing. Jurajom
Maláňom, v zmysle § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
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Poverilo poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Mariána Jantošoviča vykonávaním sobášnych obradov.

6. komisia na ochranu verejného
záujmu a vybavovanie sťažností
7. redakčná rada Soblahovských novín.

A. Zriadilo
komisie obecného zastupiteľstva nasledovne:
1. komisia finančná a investičná
2. komisia stavebná a životného
prostredia
3. komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
4. komisia sociálna a zdravotná
5. komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť

B. Zvolilo
predsedov komisií obecného zastupiteľstva:
1. Ing. Marián Jantošovič predseda
komisie finančnej a investičnej
2. Ing. Juraj Maláň predseda komisie
stavebnej a životného prostredia
3. Daniel Mrázik predseda komisie
pre kultúru, šport a vzdelávanie
4. Ing. Juraj Ďuďák, PhD. predseda

komisie sociálnej a zdravotnej
5. Lukáš Beták predseda komisie pre
verejný poriadok a bezpečnosť
6. Ing. Ján Vojtek predseda komisie
na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností
7. Jozef Halgoš predseda redakčnej
rady Soblahovských novín.
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, členov Rady
školy: Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Ing.
Juraj Maláň, Ing. Ján Vojtek, Ľubomír
Šedivý.
A. Prerokovalo pripomienky k návrhu
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území
obce Soblahov
B. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 3/2014
o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Soblahov.
Schválilo poskytnutie náhrady platu
za nevyčerpanú dovolenku Ing. Eve
Ďuďákovej v rozsahu 28 dní.
Z. H.

Zmeny v daniach a V poplatku za komunálny odpad
Dňa 15. 10. 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 268/2014 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Novela mala dopad aj na doterajšie
VZN obce Soblahov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a z tohto dôvodu bolo potrebné prijať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15. 12. 2014 nové VZN č. 3/2014
a tiež zmeniť a upraviť niektoré sadzby.
Okrem zmien premietnutých vo všeobecne záväznom nariadení obce sa daňovníkov najviac dotýka zmena podávania
daňového priznania k dani z nehnuteľností pri nadobudnutí
vlastníctva nehnuteľnosti dedením.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením po 15. 10. 2014 daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo
rozhodnutia o dedičstve.
Podľa § 99a ods. 3 zákona o miestnych daniach, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť
vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie
k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Napr.: právoplatne zdedíte nehnuteľnosť 16. 2. 2015,
daňová povinnosť vám vznikne 1. 3. 2015 a daňové priznanie
musíte podať najneskôr do 31. 3. 2015.
Pre ostatných daňovníkov, u ktorých nastala v roku
2014 zmena skutočností, ktorá má vplyv na vyrubenie dane
z nehnuteľností (napr. kúpili alebo predali nehnuteľnosti,
darovali nehnuteľnosť alebo boli obdarovaní nehnuteľnosťou,
odovzdali vyčlenenú poľnohospodársku pôdu – roľu naspäť
Poľnohospodárskemu družstvu Soblahov, bolo im v roku 2014
priznané rozhodnutím ťažké zdravotné postihnutie a pod.),
je povinnosť podať daňové priznanie a žiadosť o úľavu

najneskôr do 31. 1. 2015.
Sadzby dane z nehnuteľnosti platné od 1. 1. 2015
A. DAŇ Z POZEMKOV

cena pôdy v € x výmera

Sadzba
dane

1. Orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady

0,4062

0,70 %

2. Trvalé trávne porasty

0,0395

0,70 %

Základ dane

(1 m2)

3. Záhrady

1,85

0,70 %

podľa platných predpisov o
stanovení všeobecnej hodnoty
majetku alebo 0,0830

1,25 %

0,4062

0,70 %

6. Zastavané plochy
a nádvoria

1,85

0,70 %

7. Stavebné pozemky

18,58

0,70 %

8. Ostatné plochy

1,85

0,70 %

9. Pozemok, na ktorom sa
nachádza transformačná stanica
alebo predajný stánok slúžiaci na
predaj tovaru alebo poskytovanie
služieb

18,58

0,70 %

4. Lesné pozemky
5. Rybníky s chovom rýb
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Sadzba dane
príplatok
v € za 1 m2 za podlažie

1. Stavby na bývanie
a drobné stavby

0,08

0,06

2. Stavby na pôdohospod.
produkciu, skleníky

0,16

0,06

3. Stavby rekr. a záhr. chát

0,60

0,06

4. Samostatne stojace
garáže, stavby
hromadných garáží,
stavby hromadných
garáží umiestnených
pod zemou

0,30

0,06

5. Priemyselné stavby

1,60

0,06

6. Stavby na ostatné
podnikanie a zárobkovú
činnosť, skladovanie
a administratívu

1,60

0,06

7. Ostatné stavby

0,50

0,06

C. DAŇ Z BYTOV

Sadzba dane v € za 1m2

1. Byty a nebytové
priestory

0,12

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa od 1. 1. 2015 zvyšuje pre fyzickú osobu v prepočte
o 1 € ročne/osoba. Podnikateľom a právnickým osobám sa
mení spôsob určenia poplatku podľa množstva odpadu.
Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, bola
stanovená vo výške 0,04384 € za osobu a kalendárny deň,
čo v prepočte pre jednu osobu bude ročne 16,- €. Je to síce
zvýšenie, ale v našej obci oproti okolitým obciam máme stále
najnižší poplatok za odpady. V Trenčianskej Turnej a v Mníchovej Lehote je výška za osobu ročne v prepočte 18,25 €.
Obec Soblahov zavádza množstvový zber pre právnické
osoby a fyzické osoby – podnikateľov.
Sadzba poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby
– podnikateľov je stanovená vo výške 0,01616 € za jeden
liter komunálnych odpadov. Ročný poplatok bude prepočítaný
podľa veľkosti zbernej nádoby.
Ing. Martina Mráziková, správca daní a poplatkov

„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Galéria na povale – Program cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013
Slovenská republika – Česká republika • Soblahov – Buchlovice
Dňa 6. 12. 2014 ožila Galéria na povale čulým
ruchom. V tomto adventnom období sa uskutočnil
Vianočný jarmok. Návštevníci mali možnosť zakúpiť
si originálne vianočné ozdoby, svietniky, bižutériu,
medovníky, ale aj ručne zbieraný bylinný čaj, ktorý
mali možnosť aj ochutnať. Bolo z čoho vyberať, ale aj
inšpirovať sa pre vlastnú tvorbu.
Na jarmoku prezentovalo svoju tvorbu 13 šikovných
a kreatívnych tvorcov, za čo im patrí veľká vďaka. Za
sprievodu vianočných kolied si účastníci jarmoku
prezreli aj výtvarné práce detí z krúžku „Tvorivá dielňa“
a originálne ozdoby na vianočnom stromčeku.
J. Reháková
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Desaťročná partnerská spolupráca
sa naďalej rozvíja
Podpísanie partnerskej zmluvy
Dňa 12. novembra 2004 sme privítali v našej obci delegáciu
z poľskej obce Rudniki, aby predstavitelia obcí Andrzej Pyziak
a Miroslav Ďuráči podpísali Dohodu o partnerskej spolupráci
medzi obcou Rudniki a obcou Soblahov. Vzájomná spolupráca sa začala rozvíjať už počas letných mesiacov. Obidve strany sa dohodli, že v rámci rozvoja obojstranných priateľských
kontaktov budú realizovať spoluprácu v oblasti kultúry, športu,
osvety, turistiky a hospodárskeho rozvoja.

Účastníkmi projektu boli: za Slovensko – obce ocenené v súťaži Dedina roka, občianske združenia, mimovládne a neziskové organizácie, za Českú republiku: Škola vesnice z obce
Modrá, za Poľskú republiku: Gmina Rudniki. Cieľom projektu
bolo uskutočniť cezhraničné stretnutie zamerané na obnovu
dediny.

Družobné stretnutie v gmine Rudniki v Poľsku
Vo februári 2005 dostala naša obec pozvánku na stretnutie
od partnerskej Gminy Rudniki, ktorého cieľom bolo dohodnúť, pripraviť a rozvíjať ďalšiu spoluprácu, družobné stretnutia medzi partnerskými školami, DHZ a folklórnymi súbormi.
Stretnutia z našej obce sa zúčastnili starosta obce Miroslav
Ďuráči, riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Danka Nemcová, predseda
DHZ Ján Sivák a predsedníčka kultúrnej komisie pri OcZ Janka Reháhová.

Pokračujúca partnerská spolupráca
Na výmenný pobyt sa v júni 2006 do Poľska vybralo 18 detí
z našej školy. Na týždennom pobyte si pozreli školu v Jaworzne
a v okolí, prežili pekné chvíle v rodinách svojich vrstovníkov.

Medzinárodná spolupráca pokračuje
Delegácia z našej obce sa zúčastnila v dňoch 24. – 26. júna
2005 VI. Medzinárodných pretekov drevorubačov. I napriek
tomu, že naši pilčíci mali v súťaži veľkú konkurenciu, dosiahli
pekné výsledky. V pestrom kultúrnom programe vystúpil náš
detský folklórny súbor Melenčárik, ktorý v tých dňoch končil
družobný pobyt v partnerskej škole Jaworzno. Delegácia našej obce nás úspešne reprezentovala vo varení kotlíkového
guláša, ktorý návštevníkom mimoriadne chutil.
FSk sa zúčastnila 27. – 28. augusta 2005 na Dožinkoch v dedinke Bobrowa. Bolo to poďakovanie poľnohospodárov za celoročnú prácu a bohatú úrodu.
Poľskí predstavitelia a podnikatelia zavítali do našej obce
v dňoch 9. – 11. septembra 2005, aby si vymenili svoje skúsenosti v oblasti samosprávy, spoločenského a kultúrneho života.
U našich poľských priateľov sa spevom a hudbou prezentujú ženy z FSk Rudniczanki. Tie prijali pozvanie v dňoch
16. – 18. septembra 2005, kedy sa malo konať „Slávnostné
stretnutie dolín pri kríži na Lúčkach“. Pre nepriazeň počasia
sa táto akcia nekonala. Spoločne so ženami z FSk Dolinečka
si vymenili bohaté skúsenosti v oblasti ľudových piesní.
Európska škola obnovy dediny v regióne
stredného Považia a v obci Soblahov
Európska škola obnovy dediny (EŠOD) – projekt, ktorý
obec Soblahov podala v rámci programu INTERREG III.A
Slovenská republika – Česká republika. Samotná realizácia
sa uskutočnila v dňoch 23. – 25. mája 2006 v obci Soblahov.

Foto: Melenčárik a FSk Dolinečka na Dožinkoch v Bobrowe.
V septembri 2006 sa poľská delegácia zúčastnila osláv
vzniku našej obce, prezreli si výstavu hospodárskych predmetov a fotografií v budove základnej školy a pekný kultúrny
program a areáli športového štadióna.
V dňoch 18. – 19. mája 2007 sa zástupcovia obce, školy
a komisie pre kultúru, šport a školstvo zúčastnili pracovnej
návštevy v Poľsku. Cieľom návštevy bolo nadviazať na dobre rozbehnutú spoluprácu našich obcí. Témou rokovania bol
plán spolupráce v oblasti kultúry, športu a školstva.
Leto v roku 2008 sa nieslo v duchu športu, či už hasičského,
alebo futbalového. V sobotu 12. júla miestny DHZ usporiadal
5. ročník hasičskej súťaže O pohár starostky obce Soblahov
za účasti predstaviteľov a kolegov z družobnej obce Buchlovice (ČR) a delegátov z Gminy Rudniki (Poľsko). Spoločnou
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akciou v oblasti športu bol i 36. ročník futbalového turnaja
na počesť SNP s medzinárodnou účasťou. V nedeľu 20. júla
2008 sa na futbalovom štadióne OŠK stretli mužstvá OŠK Soblahov, Družstevník Mníchova Lehota, TJ Fotbal Buchlovice
(ČR) a Ľudový klub športový Rudniki (Poľsko). Súčasťou podujatia bol i zápas hviezd NHL a športových komentátorov.
Na pozvanie našej partnerskej obce Rudniki sa delegácia
našich hasičov zúčastnila 18. 8. 2009 na slávnostnom posvätení hasičského vozidla v Bobrowej. 21. 11. 2009 sa konali
oslavy 85. výročia založenia DHZ v obci a výročná schôdza
v sále PD Soblahov, ktorej sa zúčastnili partnerské obce: Gmina Rudniki, obec Buchlovice i hostia z obce Sloup (ČR),
s ktorými majú naši hasiči dobré vzťahy. V letnej futbalovej
prestávke sa družstvo našich mužov doplnené o niektorých
dorastencov zúčastnilo medzinárodného turnaja v Gmine
Rudniki.
V nedeľu 8. augusta 2010 sa v športovom areáli konalo kultúrno-spoločenské podujatie Leto s hudbou. Pozvanie na toto
kultúrne podujatie prijali delegácie z družobných obcí Rudniki
a Buchovice. V hodnotnom programe vystúpili dychová hudba
Buchlovjané a cimbalová muzika Rubáš z Buchlovíc a FSk
Dolinečka.
Požiarno-taktické cvičenie spojené s ukážkami činnosti
obecných hasičských zborov sa uskutočnilo v našej obci 5.
septembra 2010. Okrem hasičských zborov z okresu Trenčín
sme na tomto požiarno-taktickom cvičení privítali aj 9-člennú
delegáciu z partnerskej obce Rudniki.

7
folklórnej skupiny Dolinečka sa uskutočnili 20. augusta 2011
a zúčastnili sa ich zástupcovia družobných obcí z Poľska na
čele s Wójtom Gminy Rudniki Andrzejom Pyziakom a z Buchlovíc Ing. Miloslavom Hrdým a Bořkom Žižlavským. Život našich družobných obcí nám priblížila výstava fotografií nainštalovaná v chodbe základnej školy.
Pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice a novovybudovaných priestorov Galérie na povale a ukončenia projektu Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR
2007 – 2013 sme v piatok 20. marca 2012 privítali v našej obci
zástupcov mestečka Buchlovice a Gminy Rudniki.

V rámci Leta s hudbou sme 19. augusta 2012 pre občanov a návštevníkov Soblahova pripravili stretnutie s ľudovými piesňami a ľudovou hudbou. Súčasťou programu boli vystúpenia ženskej speváckej skupiny Rudniczanki z Rudník,
FSk Dolinečky a dychovej hudby Opatovanka. Leto s hudbou
sme spojili s I. ročníkom súťaže vo varení guláša.
Desať rokov trvajúca partnerská spolupráca sa rozvíjala
i v roku 2014:
• starostka obce s delegáciou sa zúčastnila na 15. ročníku
Medzinárodných pretekov Drwali v Poľsku v dňoch 5. a 6.
júla 2014;

Odovzdávanie vlajky Rady Európy v Gmine Rudniki
dňa 3. 7. 2010
V júnových dňoch v roku 2010 sa naše deti zúčastnili výmenného pobytu v poľskej Gmine Rudniki, kde si pozreli požiarnu zbrojnicu, zúčastnili sa súťaže v hasičskom športe, či
prehliadke mesta. Na tomto príklade je vidieť úprimnú spoluprácu dobrovoľných hasičských zborov nielen na Slovensku,
ale i v zahraničí.
Oslavy 700. výročia Soblahova a 30. výročia založenia

• futbalové družstvo OŠK Soblahov súťažilo na medzinárodnom futbalovom turnaji v Poľsku v dňoch 2. – 3. 8.
2014;
• pri príležitosti 100. výročia založenia školy v Jaworznie v Poľsku v dňoch 13. a 14. septembra 2014 sa delegácia zo
Soblahova zúčastnila týchto osláv.
Uplynulo desať rokov úspešnej spolupráce s Gminou
Rudniki. Veríme, že pokračujúca spolupráca sa bude rozvíjať
v zmysle podpísanej dohody o partnerskej spolupráci medzi
Gminou RUDNIKI (Poľsko) a obcou SOBLAHOV (Slovensko),
počas ktorej obojstranná spolupráca prispeje k rozvoju našej
obce.
Zdroj: Soblahovské noviny a OcÚ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

Vianočné rozprávky

T

T
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Dnes v noci sa mi prisnil takýto sen: Boli Vianoce. Trávili sme ich doma pri krbe. Mali sme krásny stromček vyzdobený háčkovanými
anjelikmi. Tešili sme sa z darčekov. Ja som dostal lego, hru Aktivity a pyžamu. Veľmi som sa potešil. Škoda, zatiaľ to bol len sen.
Matejko Országh, 4. ročník
Žil raz jeden chudobný chlapec. Rodičom chcel niečo kúpiť
na Vianoce, ale mal len 50 centov. A keď vošiel do obchodu,
zistil, že za to nič nekúpi. Sklamaný išiel domov. Z diaľky
uvidel, ako starčekovi vypadlo 5 eur. Pomyslel si: „Za to by
som už nejaký darček kúpil.“ Zdvihol peniaze. Ale aj tak ich
išiel vrátiť starčekovi. Ten mu daroval čarovnú píšťalku. Keď
si rodičia pod stromčekom darček rozbalili, milo sa usmiali.
Vtedy chlapec povedal: „To je čarovná píšťalka. Len si niečo
želajte a zapískajte.“ „Želáme si, aby sme neboli hladní
a žili šťastne,“ povedal otec a potom zapískal. Vtom sa na
poloprázdnom stole objavili rôzne dobroty. Aj špajza sa im
naplnila. Rodičia prekvapene na seba pozerali. A chlapec?
„Veď som vám povedal, že je tá píšťalka čarovná...“
Zuzka Červeňanová, 4. ročník

Prišiel k nám Mikuláš T
Dňa 5. decembra sme v základnej
škole trochu predčasne privítali Mikuláša. Prišiel aj so svojimi pomocníkmi
– anjelmi a čertmi. Ktovie prečo si tento
rok zavolal až piatich čertov a len troch
anjelov? Čerti si so sebou priniesli aj
vrece na neposlušné deti, ale nemali
potrebu využiť ho, lebo tie v škole poslúchali a Mikuláša privítali s veľkou láskou.
Deti na prvom stupni mu zaspievali plno
pekných pesničiek a zarecitovali veľa
básničiek. Čertom sa to tiež veľmi páčilo a každému za odmenu dali sladkosti.
Potom sa Mikuláš spolu so svojou druži-

T

T

Raz rástol v lese malý stromček. Malý smrečok. Bol veľmi
spokojný. Mal všetko, čo chcel, okolo seba svojich kamarátov,
zvieratká i iné stromčeky, vody koľko chcel, ticho a pokoj.
Všimol si však, že vždy začiatkom zimy pár jeho kamarátov
niekam zmizne. Bol z toho smutný, aj on by rád išiel na výlet.
Avšak jedného dňa, keď tam bol skoro úplne sám, prišli dvaja
páni a zobrali ho so sebou. No konečne! Už si myslel, že
ho nechcú, lebo je najškaredší na svete. Zrazu bol v teplej
obývačke, okolo neho veľa poskakujúcich detí, ktoré naň
vešali všelijaké ozdoby. Jedno dievčatko vraví: „Mami, máme
ten najkrajší stromček na svete!“ A stromček bol šťastný.
Naraz bol ten najkrajší a najobdivovanejší stromček. Už nebol
sám.
Anna Siváková, 4. ročník

T

T

T

nou pobrali aj na druhý stupeň k starším
žiakom. Tam detičky už neboli také poslušné, ako by mali. Mikuláš bol smutný,
lebo už nepočul toľko pesničiek a básničiek, no našli sa aj odvážne duše, ktoré
Mikulášovi nakoniec zaspievali aspoň
krátku pesničku. Každého potom odmenili sladkosťami a čerti ich varovali, nech
pekne poslúchajú, lebo si po ne prídu
a zoberú ich do pekla. Nakoniec Mikuláš
s družinou navštívil aj naše milé a dobré
kuchárky, ktoré boli veľmi prekvapené,
že na ne nezabudol. Tým sa ich návšteva u nás v škole skončila.

Mikuláš nás neskôr navštívil aj v dedine, aby potešil aj deti, ktoré ešte nechodia do školy. Tam sa dočkal veľkého
počtu pesničiek a básničiek. Najviac si
ich pripravili deti zo škôlky. Zaspievali
Mikulášovi zborovo aj samostatne. Každého odvážneho potom anjelik odmenil
sladkosťou. Keď všetky deti dospievali,
Mikuláš poslal svojich čertov, aby rozdali
sladkosti aj ostatným deťom. Deti sa čertov báli, ale tie odvážne sa s nimi aj odfotili. Nakoniec sa deti na čele s Mikulášom
vybrali lampiónovým sprievodom až do
kostola, kde absolvovali sv. omšu.
Simona Gomulecová,
Paulína Cverenkárová

Mikulášsky turnaj
Ako každý rok, tak aj tento si pre nás pán učiteľ Mgr. Andrej
Paulíny pripravil Mikulášsky turnaj vo florbale. Za prvý stupeň
sa ho zúčastnilo 8 družstiev.
Celý turnaj prebehol veľmi rýchlo. Hralo sa na dvoch ihriskách
a rozdelení sme boli do dvoch skupín. Turnaj prebiehal veľmi
dobre, až na jeden zápas – Dôchodcovia verzus Starí mládenci
(čiže šiestaci proti štvrtákom). Tento zápas bol špecifický tým, že
hrali dva odlišné, ale výborné tímy. V telocvični bolo toľko kriku,
že niektorí diváci si museli zapchať uši. A keď sa zápas skončil,
to ste mali vidieť – toľko radosti, emócií, ale aj smútku a plaču. Zápas sa skončil lepšie pre Dôchodcov. Vyhrali 3:2. Napriek
tomu si s porazenými podali ruky, ako sa to v športe robí. Ešte
raz sme si všetci zatlieskali, zobrali veci a išli domov.
Mikuláš Krátky, 6. tr.
VÁŽENÍ OBČANIA,
blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Prajeme vám, aby ste v zdraví prežili neopakovateľné chvíle rodinnej pohody
pri sviatočnom stole a aby vaše srdcia boli naplnené láskou nielen k svojim blížnym!
T
T
T Nech radosť a šťastie vládne u vás doma, nech zďaleka obchádza vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za vianočným stolom, nech láska prevláda nad nemilým slovom.
T
T T
Všetkým vám, milí občania, želáme krásne Vianoce a šťastný nový rok 2015!
T
žiaci a zamestnanci základnej školy
T
T
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Deti zo ŠKD mali na úlohu vymyslieť názov pre náš školský
klub. Medzi rôznymi návrhmi, ako napríklad šikulka, kika,
slniečko, šmolko, zornička, dinosaurus, zajačik... a iné, najviac
bodov získala Lienka, tak sme si náš Školský klub detí pri ZŠ
s MŠ v Soblahove pomenovali Lienka.
Vianoce plné snehu a hier. Mamička napečie medovníčky
a tatino postaví stromček. Celý rok sme poslúchali a teraz
sa tešíme, čo nám nadelí Ježiško. Napísali sme mu aj listy
s kresbičkami s našimi želaniami, tak budeme netrpezlivo
čakať, čo nájdeme pod vianočným stromom. Po prázdninách
sa potom pochválime, či sa nám naše želania splnili.

T

T

T

T
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Babička a deduško
Moja milá babička,
pobozkám Ťa na líčka.
Ďakujem za náruč lásky,
ktorú mi dávaš bez prestávky.
Môj milý deduško,
pobozkám Ťa na líčko.
Ďakujem za to, že sa mi venuješ,
a pre mňa hračky zhotovuješ.
My deti by sme sa chceli poďakovať našim rodičom za materiálovú pomoc do školy a do klubu Lienka a zaželať všetkým
pekné vianočné sviatky... PF 2015
Deti z Lienky, 1. odd.

Vianoce v materskej škole

„Vianoce, Vianoce prichádzajú...,“ ozýva sa v materskej
škole už na začiatku adventného obdobia. Skôr než sa začne
advent a ešte pred príchodom Mikuláša musí byť škôlka ozdobená, slávnostne naladená. Preto sa celý december u nás nesie
v znamení príprav na Mikuláša a Vianoce. Deti spolu s pani
učiteľkami zdobia okná, dvere, nástenky, triedy, nacvičujú mikulášske a vianočné pásmo na vystúpenie v obci i v materskej
škole, pečú medovníky, zdobia stromčeky.
Prvým znamením, že sa blížia Vianoce, je zavesenie adventného kalendára. Každý deň až do Vianoc si vždy jedno
dieťa piesňou či básňou vyslúži adventné vrecúško, v ktorom
sú malé dobroty.
Druhým znamením je, že príde do škôlky Mikuláš. Deti vedia, že niekoľko dní po „Mikulášovi“ príde „Ježiško“. Tento rok
do škôlky zavítal Mikuláš s čertom aj anjelikom 8. decembra. Ako vždy, aj teraz sa deti tešili. Niektoré sa aj trochu báli,
niektoré hanbili. Deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali, podali ruku, predstavili sa a po odovzdaní balíčka nakoniec pekne
poďakovali.
Tretím znamením blízkeho príchodu Vianoc je pre deti pečenie vianočných koláčikov v škôlke. Tradične, už niekoľko
rokov spoločne pečieme rôzne druhy vianočných maškŕt v spolupráci so školskou kuchyňou, kde nám koláče upečú.
Štvrtým znamením je vianočná besiedka, na ktorú pozývame
aj prvákov zo základnej školy. Spoločne si posedíme, zaspievame, zjeme oblátky s medom a vlastnoručne upečené koláčiky.
Piatym znamením sú tvorivé dielne. Rodičia s deťmi a s pani
učiteľkami strávia pohodlné popoludnie v škôlke, kde si spoločne vyrobia vianočné ozdoby.
Čakanie na Vianoce nám tento rok spríjemnili aj deti z Melenčárika vystúpením v materskej škole.
Okrem už tradičných aktivít sa tento rok môžeme pochváliť
aj netradičnými predvianočnými aktivitami v materskej škole
vďaka trom interaktívnym tabuliam, ktoré sa nám podarilo získať prostredníctvom projektov. Deti na nich kreslili list

T

T

T

T

Ježiškovi, kreslili Mikulášov, sane, soby a pod. a rôznymi
interaktívnymi edukačnými aktivitami si zdokonaľovali svoje
schopnosti a zručnosti.
Znamení príchodu Vianoc je ešte veľa. Napríklad písanie
listu Ježiškovi, výroba vianočných stromčekov, príprava vianočného bazára pre rodičov atď.
Sme vďační a šťastní, že tento rok privítame Vianoce v teplom, zmodernizovanom prostredí vďaka rekonštrukcii kúrenia,
ktorá sa uskutočnila počas letných prázdnin.
Najdôležitejšie je, aby tak veľmi vytúžené, očakávané a dlho
pripravované Vianoce deti prežili šťastne, s úsmevom a smiechom na perách s tými, ktorých majú rady.
Za deti a celý kolektív materskej školy ďakujeme za pomoc,
milé slová, podporu a dôveru, ktorú nám mnohí prejavujete.
Prajeme krásne Vianoce plné pohody, radosti a v novom
roku zdravie, šťastie a splnenie všetkých prianí.
Deti a celý kolektív materskej školy
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Zo života cirkevnej materskej školy
Jeseň, pani bohatá...
Jeseň nás tešila svojou pestrosťou
dlhý čas, ktorý sme v hojnej miere využívali na predĺžené vychádzky po okolí.
Denne sme žasli nad zmenami, ktoré
nám pripravovala. V najkrajšej a najúžasnejšej Božej učebni sme pozorovali
stvorenstvo od malých chrobáčikov až
po mohutné stromy a okolité pohoria.
Naučili sme sa chodiť tíško po lese, čo
sa i oplatilo a veľakrát sme z blízkej
vzdialenosti pozorovali srnky, zajačiky,
hravé veveričky aj rýchle myšky.
Aj na začiatku jesene, ako po iné roky,
sme robili pokus a v lese sme zakopali
biologický a nebiologický odpad, ktorý
na konci školského roka vykopeme a zistíme, čo naša Zemička strávi a čo nie.
Popritom sme zberali odpadky v lese
po cestičkách a chodníkoch a nestačili rátať smetiská, ktoré nám v prírode
vznikajú. Verte, je nám ľúto, že niektorí
ľudia takto „vyzdobujú“ okolie našej
dedinky, určite si to príroda nezaslúži,

pretože ona nám dáva len dobré veci. Skúsme sa spoločne správať tak, aby sme sa
v jej lone cítili naozaj dobre.
Pred nami je obdobie adventu, čakáme na Mikuláša a tiež na príchod nášho Pána.
Všetkým vám vinšujeme, aby Kristus, náš Pán, ktorý ožiaril Betlehemskú noc svojím
príchodom, osvetlil aj váš život svetlom radosti, lásky a pokoja.
Milostiplné a požehnané vianočné sviatky prajú deti a kolektív
Cirkevnej materskej školy svätého Mikuláša v Soblahove.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Boh prichádza na svet
Vianoce sú určite najkrajším a najmilším sviatkom. Tešia sa deti, dospelí i starí. Na Vianoce akoby sa všetko
zmenilo. Ľudia sú na seba milší, láskavejší, srdečnejší, veselší. Čím to je?
Aký zázrak sa stal v ich duši? Veľký. Ba
ten najväčší. Sám Boh, Ježiš, ktorý na
Vianoce prichádza na svet, prichádza
aj do ich sŕdc. Škoda, že často iba na
chvíľu. Škoda, že táto Božia vláda v našom srdci trvá iba počas Vianoc. Škoda, že miesto v Boha zaplnia čoskoro
iné veci. Prečo Ježiš spôsobuje v nás
takú zmenu? Prečo nás On napĺňa láskou? Pretože On je Láska. „Boh je Láska“ (1 Jn 4,16). A kto nechá vstúpiť do
srdca Ježiša – Boha, Lásku, v tom koná
Boh veľké veci, veľké zázraky lásky.
Na Vianoce prichádza na svet sám
Boh. Prichádza, lebo má dôležité poslanie, ba pre človeka priam existenčné. Prichádza kvôli našej záchrane.
Ježiš, Boží Syn, sa stáva človekom,
aby nás zachránil pred večnou smrťou
a daroval nám večný život a večnú blaženosť. Prišiel kvôli krížu, lebo na ňom
nás zachránil. Aká veľká láska Boha!
Sám Boh prichádza, aby sa obetoval
za človeka. Za toho človeka, ktorý ho
každý deň toľkokrát zrádza, zapiera, za
toho človeka, ktorý si myslí, že Boha
vôbec nepotrebuje, za toho človeka,
ktorý Boha úplne vyhodil zo svojho života. A ten Boh práve krížom dokazuje,

že On je skutočne Láska. Dá sa to vôbec pochopiť?
V dejinách sa mnohokrát objavili
bludy, nepravdy o tom, že Ježiš nie je
Bohom, iba obyčajným človekom. Naposledy Dan Brown vo svojom DaVinciho kóde prezentuje, ba dokonca „dokazuje“, že Ježiš bol v ranokresťanských
spisoch vykresľovaný ako obyčajný
človek, hoci divotvorca a že až neskôr,
na Nicejskom koncile roku 325, bol vyhlásený za Boha. A koľkí ľudia tomu
uverili! Kto popiera Ježišovo božstvo,
ten sa už nemôže viac nazývať kresťanom, pretože základom kresťanskej
viery je práve viera v božstvo Ježiša
Krista. Kresťan verí, že Ježiš, ktorý sa
narodil v Betleheme ako malé dieťa, je
skutočný Boh od vekov. Sväté písmo
na viacerých miestach potvrdzuje túto
pravdu:
• Jánovo evanjelium: „Na počiatku bolo
Slovo a to Slovo bolo u Boha a to
Slovo bol Boh... Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.“
• List Rimanom: „Ich sú praotcovia
a z nich podľa tela pochádza Kristus.
On je nad všetkým Boh, zvelebený
naveky. Amen.“
• List Títovi: „... a tak očakávali blaženú
nádej a príchod slávy veľkého Boha
a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.“
• Druhý Petrov list: „Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým,

čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my
v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.“
• Prvý Jánov list: „A vieme, že prišiel
Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom
Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný
život.“
Milí čitatelia, prajem vám, aby ste i vy
objavili tento veľký Dar, ktorý na Vianoce prichádza na svet. Nikdy si ničím
a nikým nenechajme tento vzácny dar
vziať. Len vtedy môže byť ľudský život
šťastný. Ak to skúsime, pocítime to pravé šťastie, objavíme ten pravý zmysel
života, ktorý človek môže nájsť len vo
svojom Stvoriteľovi a Otcovi. Veď, ako
hovorí sv. Augustín: „Nespokojné je ľudské srdce, kým nespočinie v tebe, Bože.“
Peter Valaský, správca farnosti

TT

T

T

T

T
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Návšteva Betlehemu
Blíži sa čas vianočný, obdobie, kedy takmer každý kresťan
sa aspoň mysľou obracia do ďalekej Svätej zeme, do Palestíny,
kde sa nachádza miesto, z ktorého nám vzišla spása. Miesto,
ktoré každý z nás má vo veľkej úcte, miesto, na ktoré sme mnohí z nás zavítali, mesto Betlehem. Taktiež i ja, v takomto neskorom ročnom období, v decembri sa vraciam spomienkami na
dve nezabudnuteľné návštevy tohto tak posvätného miesta.
Prvýkrát som navštívil Betlehem v roku 2000, kedy celý svet
oslavoval milénium – dvojtisíce výročie od príchodu nášho Spasiteľa Ježiša Krista na svet. V tomto roku sme si povedali štyria
kolegova, že toto prekrásne výročie oslávime, nielen slovne,
spomienkami, ale aktívne, a to návštevou Svätej zeme, kde
okrem duševnej a náboženskej časti urobíme i výskum každý
zo svojej profesie. Pri návšteve Betlehema, po strávení noci
v hoteli Svätého Jozefa, kde iba nám odslúžil svätú omšu dp.
páter Majerník, sme sa vybrali na návštevu Baziliky narodenia.
S tým bola samozrejme spojená i návšteva jej najposvätnejšej
časti – Jaskyne narodenia. Už okolo 9. hodiny sme boli v bazilike, v čase, kedy počet turistov býva ešte znesiteľný. Bolo
to koncom marca v predveľkonočnom období, po známych
úzkych schodoch sme sa dostali do nesmierne dojímavej Jaskyne narodenia, kde v tomto čase, na oltári nad striebornou
hviezdou narodenia odbavoval sväté obrady vysokopostavený
cirkevný ordinár arménskej cirkvi. Po ich skončení sa náhle
k dverám jaskyne postavil mladý františkánsky mních a zabránil
príchodu i odchodu návštevníkom. Nad miestom jasličiek, kde
sa v súčasnosti nachádza katolícky oltár, sa začal obliekať do
omšového rúcha jeho predstavený, ako sme neskoršie zistili,
taliansky františkán a začal slúžiť posvätnú omšu. Pre nás, asi
pre 15 návštevníkov, to bol na celý život nezabudnuteľný zážitok. Byť v Jaskyni narodenia s prítomným živým Ježiškom.
Verte mi, že nielen mne, ale i ostatným prítomným sa nechcelo
odísť z jaskyne. Žiaľ, ďalšie množstvo pútnikov a turistov sa už
neodbytne domáhalo vstupu.
Druhý nezabudnuteľný zážitok som mal opäť v súvislosti s Betlehemom v roku 2002. V tomto roku uskutočnil môj
kolega doktor Ivan Lehocký, majiteľ cestovnej kancelárie
Naturtours poznávací zájazd do Izraela, v dĺžke trvania 1 mesiaca. Nepredstavujte si, že taký zájazd je niečo oddychové.
Naopak, celý mesiac sme strávili v autobuse, v nezničiteľnom
Ikaruse. Postupne sme sa presúvali cez Rakúsko, Taliansko,

potom loďou do Grécka, odtiaľ cez Turecko, Sýriu, Jordánsko,
s koncovou destináciou v Izraeli – a potom naspäť.
Okrem iných nádherných miest v Izraeli bolo snahou každého účastníka zájazdu navštíviť Betlehem, a tým i všetky
pamätné a posvätné miesta v ňom. Mesto Betlehem je pod
správou palestínskeho štátu. Lenže ako naschvál, v tomto
roku boli veľmi vyostrené vzťahy medzi Izraelom a Palestínou
a Palestína na protest úplne uzavrela prístup do Betlehemu. Z Jeruzalema do Betlehemu je to iba na skok a viete si
predstaviť sklamanie všetkých pútnikov a cestovateľov, keď
vojenská hliadka nemilosrdne vracala všetky autobusy a autá
naspäť. Naše sklamané tváre boli veľa i pre doktora Lehockého. „Však ma nezjedia, idem za veliteľom,“ povedal nakoniec
a naozaj sa vybral za veliteľom hliadky. Po čase, ktorý sa nám
zdal nekonečne dlhý, sa náš vedúci vracal i s troma vojakmi,
z ktorých jeden bol vysokopostavený dôstojník. Nasadli s nami
do nášho autobusu a sprevádzali nás cez všetky kontroly a zátarasy, po strmých cestách, ktorými je Betlehem známy, a vysadili
nás až priamo na námestí, pred Bazilikou narodenia. Obrovské
námestie bolo úplne prázdne, iba jediný náš autobus tu kraľoval.
„Máme čas do večera,“ povedal Ivan a potom dodal: „Vysvetlil
som veliteľovi, že my sme zo Slovenska, a že by nám bolo nesmierne ľúto, keby sme sa nedostali na tieto pre nás také vzácne
miesta. Veliteľ potom volal na ďalšie miesta a vy ako Slováci,
dodal, ktorých máme za priateľov, ste dostali výnimku.“
V ten deň bol celý Betlehem slovenský. Bazilika narodenia
i Jaskyňa narodenia boli iba pre nás, v jaskyni sme stretli iba
jednu rehoľnú sestričku, ktorá tam úpenlivo plakala. Obchodníci sa venovali iba nám, v Mliečnej jaskyni boli iba domáci
františkánski otcovia. I takéto náhody bývajú v živote.
Milí rodáci, uvedenými dvoma takmer neskutočnými príhodami zo Svätej zeme, chcel som vám priblížiť toto, pre každého
kresťana, zvlášť v tomto období, tak posvätné miesto. Každá návšteva Betlehemu zanecháva v každom z nás nezabudnuteľné
pocity. Priblížme sa aspoň v duchu na miesto, ktoré nám prinieslo spásu. Dovoľte mi, aby som aj za vás poprosil Jezuliatko slovami, ktoré som napísal v jednej vianočnej básni. „Prosíme, daj
nám svoj úsmev ako dar, my Ti dáme iba naše trápenia, nech zaženie každú krivdu, more chmár, nech sa naše srdcia premenia“.
Želám vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky.
prof. Jozef Halgoš

Folklórna skupina Dolinečka
Vážení a milí spoluobčania, priatelia folklóru,
dovoľte i folklórnej skupine Dolinečka, aby vás v tomto sviatočnom čase očakávania narodenia Ježiška pozdravila na
stránkach našich novín.
Každý jeden z nás, keď si sadne k sviatočne prestretému
štedrovečernému stolu, si v mysli premietne všetko dobré
i zlé, čo ho postretlo za celý rok. Na to zlé zabudnime a to
dobré rozdávajme našim blízkym a drahým. Budeme veľmi
radi, ak vám budeme môcť piesne a folklórne zvyky rozdávať
po celý nadchádzajúci rok.

Nasledujúcim veršom vám chcem zaželať veľmi veľa
Božieho požehnania, šťastia, zdravia a pekných chvíľ.
Z drobných radostí sa skladá život...
T
Keď si zasadnete spolu
k štedrovečernému stolu, T
T
T
T
nech vám všetkým srdcia vedno
T
T
bijú ako srdce jedno,
v ktorom jedna túžba rastie
T
T
láska, pokoj, radosť, šťastie. T
T

T

Jednota dôchodcov

Milka Fabová, vedúca FSk Dolinečka

Vážení spoluobčania,
rada by som vás informovala o živote jednoty dôchodcov v našej obci. V októbri, ktorý je už tradične mesiacom úcty k starším, sa
naši členovia stretli vo farskej hale, aby si spoločne posedeli a strávili pekné októbrové popoludnie. Kultúrny program si pre nich
pripravili žiaci základnej školy pod vedením Mgr. H. Holomekovej. Medzi sebou privítali starostku obce Ing. E. Ďuďákovú, ktorá
vyzdvihla dobrú spoluprácu jednoty dôchodcov a obecného úradu. Naše poďakovanie patrí i p. farárovi P. Valaskému, ktorý nám
umožňuje tieto stretnutia vo farských priestoroch.
Pomaly sa blíži čas vianočný, preto mi dovoľte v mene všetkých členov Jednoty dôchodcov v Soblahove zaželať vám požehnané
vianočné sviatky, veľa lásky, porozumenia v kruhu svojich blízkych. Do nového roka 2015 pevné zdravie a spokojnosť.
							
Za JD Soblahov podpredsedníčka A. Markovská
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Stretnutie jubilantov

Október – symbol jesene – je mesiacom, keď príroda naberá na svojej kráse plnosťou rozmanitých farieb. Tento
mesiac býva zasvätený dôchodkovému
veku, jeseni života. Je to životné obdobie, ktoré so sebou prináša dozrievanie, múdrosť, skúsenosti, ale aj radosti
a starosti. Každodenný život našich jubilantov bol popretkávaný ako koberec
rôznymi nitkami. Boli to nitky všedných
dní, dní radostných i smutných. Život
každého z nich bol nielen prechádzkou
ružovou záhradou, mal aj svoje smutné
a tienisté stránky. Je na každom človeku, ako sa vyrovná s ťažkými životnými
skúškami. Aj naši jubilanti prešli kus
cesty životom. Vedia, čo je láska, sklamanie, čo je radosť, utrpenie. Vážia si
milé slovo, pohladenie.
Obecný úrad v Soblahove pozval
aj v tomto roku našich jubilujúcich občanov na spoločné stretnutie v rámci
Mesiaca úcty k starším. V utorok 21.
októbra sa na obecnom úrade stretli jubilanti, ktorí v tomto roku dovŕšili
šesťdesiat rokov svojho života. Veľmi
pekná účasť mladých dôchodcov nás

presvedčila, že táto akcia, ktorá má už
niekoľkoročnú tradíciu v našej obci, je
opodstatnená a budeme v nej i v budúcnosti pokračovať.
V malom kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy a základnej
školy. Starostka obce Ing. Eva Ďuďáková privítala jubilujúcich občanov, poďakovala im za ich prácu v prospech
našej obce, zaželala im pevné zdravie
a veľa elánu do ďalších rokov v našom
Soblahove.

V stredu 22. októbra prijali naše pozvanie dva manželské páry, ktoré v tomto
roku oslávili päťdesiate výročie svadby
a jeden manželský pár, ktorý to už spolu „tiahne“ neuveriteľných šesťdesiat
rokov. Manželia, ktorí prežili tieto roky
spoločného života, majú nárok na to,
aby si užili svoje krásne jubileum a zaspomínali na tie roky, ktoré strávili v našej
obci, v kruhu svojich najbližších. Kultúrny program aj pre nich bol podobný
ako deň predtým, k deťom z materskej
školy a základnej školy pribudla folklórna skupina Dolinečka. K jubilantom sa
prihovorila starostka obce a popriala im
pevné zdravie do ďalších rokov spoločného života.
Milí manželia, je už päťdesiat, resp.
šesťdesiat rokov, čo ste si povedali
svoje áno a odvtedy kráčate spoločnou
cestou. Vychovali ste deti, boli ste im
oporou, a stále ste, hoci sú už dospelé.
Vytvárate peknú atmosféru starorodičovského domova. Ste príkladom spokojného, láskyplného nažívania.
Všetkým jubilantom prajeme ešte
mnoho rokov strávených spolu, aby
im slúžilo zdravie, nech si užijú mnoho
šťastných chvíľ a potešenia sa s členmi
svojich rodín.
J. H.

Poľovnícke Združenie Ostrý Vrch
Okolie našej obce, či už polia, alebo
les je poľovným revírom, kde vykonávame právo poľovníctva. V súčasnom období sa realizujú spoločné poľovačky na
diviačiu zver. Pre mnohých poľovníkov
je práve toto obdobie poľovnej sezóny
tým najkrajším. Aj ked strelci a ostatní
účasníci spoločnej poľovačky musia
mať na zreteli hlavne bezpečnosť ľudí.
Pohybovať sa v lokalite počas spoločnej polovačky je extrémne nebezpečné. Po spoločnej poľovačke vzdávame
úctu ulovenej zveri a ďakujeme bohyni
lovu Diane za úspešný výsledok lovu,
ako možno vidno na obrázku.
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Zimné obdobie pre nás poľovníkov neznamená len lov, ale
prináša aj milú povinnosť zver prikrmovať, aby také chladné,
na stravu náročné obdobie roka prežila. Lesnú zver prikrmujeme kvalitným krmivom či už jadrovým, alebo dužinatým niekoľkokrát do týždňa.
Aj keď poľovníkov v obci nie je tak často vidno, ako napríklad futbalistov či hasičov, my dúfame, že sme prínosom pre
túto obec. Všetkým občanom želáme predovšetkým pokojné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a našej lesnej zveri priaznivé zimné obdobie.
T T T R. Minárik

T

T

T

T
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Turistický klub pri OŠK Soblahov

Turistické šľapaje

A je to tu zas... večný a pravidelný prírodný kolotoč... jar, leto, jeseň,
zima. Každé obdobie má svoje čaro,
a turistické srdce a očí vnímajú prírodu každého ročného obdobia obzvlášť citlivo, pretože ho preciťujú
priamo v lone prírody, na kopcoch,
v horách, na turistických chodníkoch
i mimo nich, na vlastnej koži, vlastným dychom.
My, soblahovskí turisti, sme zbilancovali našu jarnú i letnú
turistickú sezónu na turistickej Chate pod Ostrým vrchom, pod
tzv. Gaťovou stráňou. Tu sme pri chutnej šutolici, koláčoch
a iných pochutinách zhodnotili priebeh a úroveň úspešnosti
vykonaných akcií v prvej polovici roka a v začiatkoch jesene.
Teší nás, že sa naše rady rozširujú. Je nás už 46 členov.
Každý, kto by mal záujem o bližšie informácie o našich aktivitách, plánoch či úspechoch, môže prísť medzi nás na naše
každotýždenné štvrtkové schôdze v Hostinci u Ondreja od 19.
hodiny. Tam dávame do pozornosti tiež našu vývesnú skrinku
svedčiacu o našich plánovaných i vykonaných akciách.
Jesennú sezónu sme začali v zaužívanom turistickom štýle
– každoročným turistickým 4-dňovým autobusovým zájazdom,
t. r. do Slovenského krasu. Ako každý rok, tak aj tento rok bol
zájazd veľmi dobre organizačne zabezpečený. Bol úspešný
nielen vďaka výbornej organizácii, ale aj vďaka neuveriteľnému odhodlaniu našich turistov, vďaka ich dobrej kondičke, a vďaka
ich túžbe spoznávať... a napriek mimoriadne nepriaznivému
počasiu sa rozhodli ísť i do daždivého a veterného počasia,
napriek poveternostným prekážkam išli a spoznávali destináciu, v ktorej sa vďaka tomuto zájazdu ocitli.
Ďalším jesenným turistickým výletom bola turistika do Vysokých Tatier – na Slavkovský štít a Streleckú vežu. ZvláštSlavkovský štít

Strelecká veža
nosťou tejto turistickej akcie bolo, že sa konala ako vlakový
zájazd. Napriek malej účasti sa vydarila, preverila turistickú
kondičku zúčastnených a ukázala zaujímavosť aj tohto spôsobu dopravy na turistické miesta – vlakom.
Jesenné mesiace sa niesli v znamení túžby spoznávať krásu Vysokých Tatier, preto ešte v septembri niektorí naši turisti
i napriek zlým poveternostným podmienkam vyšli na Gerlachovský štít, a v októbri sa odhodlali ísť na Lomnický štít.
Tento októbrový výstup na Lomničák treba zvlášť vyzdvihnúť, pretože sa na tento krásny slovenský kopec vďaka
pomoci našich turistov dostal i náš spoluobčan, sused, priateľ, Ján Ďuráči, pre ktorého v dôsledku jeho zdravotnej indispozície bol doteraz tento vysnívaný kopec len nesplniteľným
cieľom. Ale i tu sa ukázalo to pravé turistické srdce niektorých
našich turistov a vďaka ich profesionálnej lezeckej pomoci,
hlasovému navigovaniu, kamarátstvu a pochopeniu aj on dostal šancu splniť si svoj turistický cieľ. Radosť všetkých tam na
vrchole bola naozaj zaslúžená.
Lomnický štít
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V októbri, ako každoročne, sa konal Hviezdicový výstup na
Inovec a naši turisti, ktorí si účasť na tomto výstupe pokladajú
za jeden z každoročných cieľov, sa výstupu zúčastnili a upevnili si tu nielen zdravie, kondíciu, ale aj dlhoročné kamarátstva
či nadviazanie nových priateľstiev.
November nás obdaril relatívne teplým jesenným počasím,
preto mohli niektorí naši turisti uskutočniť ešte nejaké výstupy.
Jedným z nich bol aj každoročný novembrový výstup na Malú
Fatru – Veľký Fatranský Kriváň. Tento rok bol zvlášť výnimočný,
Veľký Fatranský Kriváň

pretože jeden dlhoročný turista, a tiež člen nášho turistického klubu, tu na vrchole oslávil krásne životné jubileum – 70
rokov. A to, že takéto krásne životné jubileum chcel osláviť v
kruhu slovenských hôr a v kruhu svojich dlhoročných turistických súputnikov a priateľov, a že tam vyšiel ako kamzík, tak,

Deti – budúci darcovia krvi. NTS Trenčín uskutočnila 24. októbra
2014 v priestoroch farskej haly pri Rímskokatolíckom farskom
úrade v Soblahove odber krvi. Všetkým darcom ďakujeme.

že mnohí aj vekom mladší turisti videli iba jeho chrbát, tak
to hovorí o tomto človeku za všetko. My ostatní mu tiež želáme veľa zdravíčka, životného elánu, pohody a objavenie ešte
mnohých prírodných krás a životnej múdrosti.
V novembri sa naši dvaja turisti rozhodli vyliezť si na ferraty
v Nemecku – štít Zvizel s nadmorskou výškou 1706 metrov.
A zvládli to. To je dôkazom, že pravý turista, nech je hocikde,
v ktoromkoľvek kúte sveta, nielen našej krajiny, v akýchkoľvek
podmienkach, chce spoznávať, chce niečo dosiahnuť, má to
v sebe, tú chuť a túžbu prekonať prírodné i iné prekážky, ktoré
kladie ten-ktorý štít či horský masív.
Čerešničkou na torte sa v novembri stal turisticko-poznávacídegustačný pochod Soblahov-Brezina-Trenčín (Lanius), ochutnávka pivárskych a gurmánskych špecialít, a pochod späť do
Soblahova. V prvom rade výborná myšlienka, atraktívny cieľ,
to všetko malo za následok bohatú účasť, výbornú náladu a o úspešnosti tejto akcie nebolo pochýb, vydarila sa nad
očakávanie. Akcia nebola iba turistickou akciou, ale krásnou
spoločenskou príležitosťou cez príjemnú turistiku si prehĺbiť vedomosti o výrobe rôznych druhov piva a pivných výrobkov.
A je tu zima, s čarom vianočných a novoročných sviatkov,
a pre nás turistov s čarom krásnej zimnej prírody, s vrždiacim
snehom pod turistickými topánkami, s mrazivým, ale čistým
vzduchom, s vločkami snehu na tvárach uprostred zimnej krásy.
Aj na zimu máme naplánované viaceré atraktívne akcie. O ich
úspešnosti rozhodujú viaceré faktory, medzi ktoré patrí i nádielka snehu, ale hlavne naša i vaša chuť nájsť si čas, mať
chuť prísť medzi nás, či vyjsť si s nami niekam von, do prírody – možno zažijete a objavíte, či lepšie povedané – spolu
zažijeme a objavíme krásne či nezabudnuteľné zážitky alebo
chvíľky, na ktoré budeme spolu hrdí a prinesú nám šťastie
a pohladia dušu.
Slávka

Mikulášska nádielka nechýbala v našej obci ani tento rok.

Spoločenská kronika
Narodili sa:

Melisa Holubková
Uzavreli manželstvo:
Alexander Bulko a Petra Záhorová
Juraj Vilášek a Monika Ďurišková
Rok 2014 v číslach:
Počet obyvateľov k 15. 12. 2014: .............................. 2 201
Prihlásení na trvalý pobyt: ......................................... 52

Opustili nás

Agnesa Halgošová
Mária Hostačná 			
Anna Jantošovičová

vo veku 78 rokov
vo veku 93 rokov
vo veku 85 rokov

Odhlásení: .................................................................
Narodené deti: ...........................................................
Úmrtie: .......................................................................
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OZNAMY
T

T

T

Zimný výstup na Ostrý vrch

T

T

T

T

Ukončenie roka si milovníci turistiky a zimnej prírody užívajú tradičným Predsilvestrovským výstupom na Ostrý
vrch. Táto turistická akcia má veľký ohlas nielen v našej obci, ale i v širokom okolí. Srdečne vás pozývame na zimnú
prechádzku našou prírodou v pondelok 29. 12. 2014. Guláš pre účastníkov výstupu sa bude podávať
T v areáli Obecného športového klubu Soblahov v čase od 17.00 h – 20.00 h. Cena guláša je 1,50 €. T
T
T
Tešíme sa na stretnutie.
T
T

T
Štefanskú jazdu. T
Pozývame vás
T T
v piatok 26. decembra 2014 T
na Druhý sviatok vianočný o 14.00 hodine T
pred Hostinec u Ondreja.
T
T

Vianočná atmosféra v našej obci
býva obohatená o tradičnú

Obec Soblahov vás srdečne pozýva na

8. OBECNÝ PLES
10. januára 2015.
Miesto konania: sála PD Soblahov
Začiatok: 19.00 h
Do tanca bude hrať

Od 13. h vás budú po obci pozývať miestni heligonkári na koči.

hudobná skupina
GALAKTIC z Nemšovej.
Vstupné: 20 €
Vstupenky sú v predaji
na obecnom úrade, tel. 652 87 05
Príďte sa zabaviť!

V kultúrnom programe sa predstavia:
koledníci z DFS Melenčárik, FSk Dolinečka,
muži zo speváckej skupiny Škrupinka s ľudovou hudbou,
heligonkári a dievčatá zo Soblahova.
Po skončení programu sa môžete zabaviť v Hostinci
u Ondreja pri hudbe a speve soblahovských heligonkárov.

ŠPORT
Vážení spoluobčania,
tak ako vo všetkých odvetviach kultúrneho, spoločenského,
pracovného života bilancujeme a hodnotíme končiaci sa rok,
tak i my sme si dovolili v skratke zrekapitulovať výsledky našich troch futbalových družstiev.
Po takmer tridsiatich rokoch znova založené družstvo mladších žiakov sa umiestnilo vo svojej premiérovej účasti v 4.
lige mladších žiakov na 4. mieste so ziskom 12 bodov za štyri
víťazstvá a skóre 33:21. Trénerom družstva je Rasťo Kačena.
Chlapci po sezóne absolvovali už i svoj prvý halový turnaj pod
patronátom ObFZ Trenčín, na ktorom sa po tesných výsledkoch umiestnili na celkovom piatom mieste. V týchto mesiacoch sa stretávajú na tréningoch v telocvični ZŠ striedavo so
staršími žiakmi. Keďže spolu so staršími žiakmi je ich takmer
päťdesiat, od januára 2015 už budú mať svoj vyhradený čas
na svoje tréningy samostatne.
Starší žiaci pod vedením Jakuba Kačenu a Jozefa Klima
skončili po jesennej časti 4. ligy starších žiakov na 2. mieste
so ziskom 33 bodov a skóre 85:15, keď prehrali len v Dolnej
Súči (1. miesto po jesennej časti) a doma s Trenčianskymi
Stankovcami (3. miesto), čiže s tabuľkovými susedmi. Z tohto
umiestnenia vyplynulo pozvanie od ObFZ Trenčín na už tradičný halový turnaj starších žiakov konaný v Svinnej. Na tomto
podujatí sa umiestnili na peknom 2. mieste, keď podľahli iba
víťazovi turnaja z Dolnej Súče. Ešte do Vianoc sa zúčastnia
ďalšieho halového turnaja starších žiakov, na ktorom sa stretnú s najlepšími rovesníkmi z okolitých ObFZ.
Dospelí po minulosezónnom vypadnutí zo 6. ligy obsadili
po jesennej časti 7. ligy SEVER 12. miesto so ziskom 13 bodov a skóre 21:38. Trénerom družstva je i naďalej Igor Ivicze.
Nakoľko sa v našom ObFZ od ďalšieho ročníka chystá reor-

ganizácia súťaží, budú musieť dospelí poriadne zabrať, ak si
chcú i v ďalšej sezóne zahrať aspoň 7. ligu.
Tak ako sme avizovali v poslednom čísle Soblahovských novín, plánujeme do ďalšej sezóny znova prihlásiť dorast. Nie je
to jednoduchá záležitosť, vyžaduje v prvom rade chuť samotných hráčov, ale i vytvorenie nového realizačného tímu. Preto
by sme radi oslovili a privítali v našich radoch ochotných ľudí,
ktorí by nám pomohli. S trénermi žiakov už pomaly rozbiehame
prípravy i týmto smerom, len ako sa hovorí, každá ruka dobrá.
Na záver by sme radi poďakovali bývalej starostke Ing. Eve
Ďuďákovej za jej pomoc OŠK Soblahov. Tešilo nás, že za jej
„starostovania“ sme vedeli nájsť spoločnú reč pri športových,
kultúrno-spoločenských akciách, ale hlavne pri celkovej činnosti nášho klubu v Soblahove.
Poďakovanie samozrejme patrí ľuďom a firmám, ktoré nás
i v tomto roku podporili:
Boli to predovšetkým Pavol Janás – Hostinec u Ondreja, Jaroslav Repa, Balaj Štefan, Tomáš Rehák, Pavol Rehák, Rasťo
Kyselica, firma PHASE sedačky, firma Techno Soft, Urbárske
spoločenstvo, ale i ďalší, ktorí svojou pomocou prispeli k fungovaniu OŠK. Poďakovanie určite patrí našim manželkám,
deťom, rodinám za ich podporu, ale hlavne za toleranciu, aby
sme mohli voľný čas venovať nielen im, ale i práci v klube
a podpore športového diania v Soblahove.
Na záver by sme vám všetkým chceli zaželať príjemné a šťastné prežitie vianočných sviatkov. Veľa sily, elánu,
pracovných, rodinných a športových úspechov, pevné zdravie a spokojnosť v roku 2015 a ešte raz vďaka všetkým, ktorí
počas uplynulého roka svojou troškou pomohli k rozvoju
futbalu a športu v Soblahove.
Výbor OŠK Soblahov
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SOBLAHOVSKÍ „STARÍ PÁNI“ 2014
Kto sú vlastne starí páni?
Sme bývalí futbalisti, rokmi po výkonnostnom zenite, ale s bohatými skúsenosťami a elánom na rozdávanie.
Pravdou je, že roky, kilá a šedivé vlasy
nám pribudli, ale láska k futbalu nám
zostala naďalej. A že to myslíme vážne
a máme ešte čo ponúknuť, o tom svedčí
uplynulá sezóna. Túžba po víťazstve,
radosť z hry, vôľa niečo ukázať a dokázať je to, čo nás spája a ťahá na zelený
trávnik. Sme partia chalanov, ktorá v roku 1997 postúpila do 6. ligy a v roku
2000 do 5. ligy.
V priebehu roka za mužstvo starých
pánov nastúpilo 23 futbalistov, odohrali
sme 12 zápasov s bilanciou 8 výhier,
1 remíza a 3 prehry. Celkovo sme nastrieľali 45 gólov (najlepší strelec Ivan
Halgoš – 10 gólov) a dostali 28. Mužstvo odohralo najlepšie zápasy s Tr.
Turnou 7:4, Púchovom 7:4 a Trenčianskym Jastrabím 6:1, ktoré môžeme zaradiť do kategórie „klobúk dole, páni“.
V lete sme sa zúčastnili turnaja Dolinka

CUP, na ktorom sme obsadili tretie miesto.
Vrcholom sezóny bol zápas s A mužstvom Soblahova, ktoré sme porazili 2:1
a s pokrikom „olé“, „olé“ Soblahov sme zakončili veľmi úspešnú sezónu. Veľkú podporu máme od vedenia OŠK Soblahov a hlavne hospodára J. Ďuráčiho, ktorý nám
pred každým zápasom pripravil ihrisko a šatne, za čo im právom patrí naša vďaka.
Všetky tieto víťazstvá, ale aj prehry by však neboli, ak by si partia futbalistov i napriek rodičovským a pracovným povinnostiam nenašla čas na svojho koníčka, ktorý
nás sprevádza celý život. Veríme, že v nasledujúcej sezóne naviažeme na doterajšie
výsledky a budeme sa tešiť po každom zápase pokrikom „olé“, „olé“ Soblahov.
D. Mrázik, J. Vojtek

OŠK Soblahov pozýva svojich členov na
výročnú konferenciu
Obecného športového klubu Soblahov
dňa 18. 1. 2015 o 11.00 h v Hostinci u Ondreja.

Výbor OŠK Soblahov
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