Jarný sonet
Opäť potok a rieka
svoj jarný vehlas vedno spieva
tu pieseň plná jarnej sily
a neskrotnej sily života
z oblohy husí zbor jak chorál
na zem sa rozlieva
jak jahňa tráva poskočí,
vzduch splna hlasno klokotá.
Je tu jar, spieva škovránok
vypustený z tvojej dlane
do oblohy zabodne sa a spieva,
jak velebne spieva
toľko vďaky v tom speve
za Tvoju dobrotu a lásku Pane
za jarné slnko, výkrik zeme,
pokoj čo v nás dozrieva
Prof. J. Halgoš (úryvok z básne)

Nech sú sviatky veľkonočné naplnené láskou, porozumením a radosťou.
Milí spoluobčania,
od posledného – decembrového vydania Soblahovských
novín už prešli tri mesiace. Starý rok sa skončil a začal sa
nový. Dovoľte mi, aby som v prvom čísle tohtoročných novín
(mimochodom už otvárame XXIII. ročník Soblahovských novín) zhodnotil z pohľadu starostu predchádzajúci rok v našej
obci a zároveň vám predstavil plány a najnovšie informácie
z diania v obci.
V roku 2016 sa zrealizovalo:
• Rozsiahla oprava cesty na cintorín.
• Čiastočná oprava najhorších úsekov ulice vedúcej k „Rybníkom“.
• Na dolnom konci obce smer Trenčín vybudovaný nový
chodník s osvetlením.
• Nový chodník smer Mníchova Lehota.
• Prvá časť nového oplotenia na cintoríne.
• Nový katafalk v dome smútku (miesto, na ktorom je položená rakva s pozostatkami zosnulého pri poslednej rozlúčke).
• Nové osvetlenie cintorína.
• Doplnené nové svietidlá verejného osvetlenia v nedostatočne osvetlených častiach obce.
• Kúpa nehnuteľnosti a jej rekonštrukcia – v súčasnosti pod
názvom: „Sedliacky dom“, ktorý je sprístupnený verejnosti
od decembra 2016.

• Kompletná oprava celej elektroinštalácie v základnej škole
spolu so svietidlami a čiastočne aj v telocvični.
Stále prebieha:
• Proces Malých pozemkových úprav v NB1 a NB2 (pod Palmovskou). V súčasnosti riešime klasický problém, a to veľké
množstvo súkromných vlastníkov, pričom platí: 100 ľudí,
100 chutí a každý má svoju predstavu. Všetkým súčasne sa
vyhovieť nedá, ale verím, že spoločne nájdeme kompromis
a zároveň aj najvhodnejšie riešenie pozemkových úprav
v tejto oblasti.
• Veľké pozemkové úpravy – prípravná časť z našej strany
je už ukončená, potrebný je už len proces schválenia na
príslušnom ministerstve.
• Systém kanalizácie – v súčasnosti prebieha komunikácia
s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu
Petrom Pellegrinim, žiaľ zatiaľ bez pozitívneho výsledku.
• Proces úpravy územného plánu s novými zmenami a doplnkami
č. 2 ÚPN obce Soblahov, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie
prístupovej cesty k plánovanému zámeru – vybudovaniu Domu
seniorov vo farskej záhrade.
Aspoň v krátkosti som pripomenul projekty, na ktorých sme
v roku 2016 pracovali a nie sú ukončené. Máme však pred
sebou ďalšie výzvy, projekty a plány, o ktorých by som vás
rád informoval.
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PROJEKTY
Po silných letných búrkach sa nám opäť ukázali v škole chyby. Vytopilo celý priestor pod telocvičňou a aj novo zariadenú
posilňovňu. Na základe uvedenej skutočnosti sme požiadali
Ministerstvo školstva SR o riešenie havarijnej situácie.
Naša žiadosť bola akceptovaná a ministerstvo nám schválilo dotáciu vo výške 18.757 €. V súčasnosti je telocvičňa
kompletne obkopaná a po zhodnotení skutočného stavu bude
nutné urobiť ešte väčšie opatrenia, ako sme pôvodne predpokladali.

Spolu so školou sme podali projekt v hodnote 58.340 €,
s cieľom zmodernizovať časť priestorov pod telocvičňou
a v týchto priestoroch vybaviť novú modernú učebňu.
Ministerstvo vnútra SR nám schválilo dotáciu vo výške
10.000 € na čiastočné vybudovanie kamerového systému
v obci. Naším zámerom je umiestnenie kamerového systému
na vstupoch do obce, aby sme aspoň čiastočne predchádzali
krádežiam. Realizáciu plánujeme vykonať až v druhej polovici
tohto roka, a to z dôvodu potreby vykonania zmeny v projekte, čo z technických príčin nie je možné urobiť skôr.

pracujú na zariadeniach, ktoré sú staršie ako ony samy.
Rovnako sú v havarijnom stave aj elektrické siete v jedálni
a v škôlke. Pre predstavu: istenie je také nevyhovujúce, že iba
jedna zásuvka nevyhadzuje poistky po zapojení vysávača...
O aktuálnom stave vás samozrejme budem informovať
v ďalších vydaniach Soblahovských novín.
Oblasť kultúry v obci
Za posledné tri mesiace sme mali v obci niekoľko kultúrnych
akcií. Po Vianociach sme hneď začali tradičnou Štefanskou
jazdou, vianočné dobroty sme vychodili na Predsilvestrovskom výstupe na Ostrý vrch, v januári sme plesali na X. ročníku Obecného plesu, vo februári sme sa kultúrne obohatili na
divadelnom predstavení Ženského zákona v podaní Mestského
divadla Trenčín, užili sme si fašiangový sprievod so zabíjačkou a začiatkom marca turisti pripravili pre milovníkov hôr filmový festival Horyamy.
Túto zimu sa obci v spolupráci s hasičmi a futbalistami podarila na ihrisku vybudovať ľadová plocha, ktorá slúžila malým
i veľkým, korčuliarom aj tým, ktorí si chceli zahrať hokej. Ľadová plocha bola v prevádzke od 7. januára do začiatku februára, celkom cca 4 týždne. Ďakujem Mirovi Kohútovi, Ľubošovi
Krátkemu, Marekovi Jantošovičovi, Mariánovi Jantošovičovi,
Máriovi Červenkovi, Mariánovi Šedivému (isto vás bolo ešte
viac a ak som na niekoho zabudol, nebolo to úmyselne), ktorí
sa o ľadovú plochu počas tejto zimy starali a umožnili tak deťom stráviť čas inak ako pred počítačmi či televízormi. Deti
využívali ľadovú plochu aj v rámci telesnej výchovy, mnohé
sa naučili korčuľovať a hlavne trávili čas vonku s kamarátmi.
Plocha bola osvetlená, aby sa mohol hokej hrať do večerných
hodín. Sme radi, že sa klzisko túto sezónu podarilo a využívalo ho toľko ľudí. Snáď nám podmienky budúcej zimy umožnia
vybudovať ľadovú plochu opäť.

Pripravované projekty:
Dokončenie oplotenia na cintoríne
Podali sme projekt so žiadosťou o dotáciu z Ministerstva
financií SR. Boli by sme radi, keby nám finančne pomohlo
s opravou druhej časti oplotenia cintorína. Zámerom je odstránenie pôvodného zlého základu pozdĺž celej cesty k domu
smútku a osadenie nového kovového plota, aký je už osadený
z prednej, resp. bočnej strany cintorína.

Základná škola a materská škola
Pracujeme na podaní žiadosti o schválenie dotácie z Ministerstva
školstva SR pre našu školu a škôlku. V súčasnosti je naším
cieľom realizovať nutné opravy v kuchyni, jedálni aj priestoroch škôlky. Kuchyňa je v nevyhovujúcom stave, o čom sa
každý deň presviedčajú pani kuchárky, keď pracujú v nie veľmi vhodných podmienkach bez odsávania výparov a veľakrát

Veľmi ma teší akákoľvek kultúrna akcia či udalosť, ktorá sa
u nás uskutoční a zároveň človeka obohatí či na tele, alebo
na duši. Možno si to ani niektorí neuvedomujeme, ale práve
vďaka takýmto akciám a udalostiam sa aspoň na chvíľu zastavíme, zabudneme na každodenné starosti či problémy. Stretneme sa so známymi, priateľmi, rodinou... Preto sa chcem
všetkým organizátorom, účinkujúcim a ostatným pomocníkom
poďakovať za ich čas, ktorý obetovali v prospech nás všetkých. Za to vám patrí obrovská vďaka.
Na záver by som chcel poďakovať aj všetkým vám, ktorí ste
nám v roku 2016 akoukoľvek formou pomáhali vytvárať dobré
meno Soblahova. Pretože to, aká naša obec je, je aj vizitkou
nás všetkých obyvateľov.
Marian Hudec, starosta
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Z rokovania OcZ obce Soblahov
dňa 25. 1. 2017.
Zobralo na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
A) schválilo predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu obce
Soblahov.
B) schválilo, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2
Územného plánu obce Soblahov“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Zobralo na vedomie Zmluvu o diele uzavretú medzi obcou Soblahov
a spoločnosťou AŽ PROJEKT, s.r.o.,
Bratislava, ktorej predmetom je Spracovanie aktualizácie Územného plánu
obce Soblahov – Zmeny a doplnky
ÚPN č. 2.
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Schválilo Zmluvu o budúcej zmluve
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi obcou Soblahov
a spoločnosťou DEPOZIT, a.s., ktorej
predmetom je kúpa nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Soblahov vedených na LV č. 1514, a to: C KN parc.
č. 697/1 vo výmere 673 m2, C KN parc.
č. 697/2 vo výmere 175 m2 a stavba so
súpisným číslom 470 postavená na
C KN parcele 697/1 a 697/2.
Zobralo na vedomie informáciu o prebiehajúcom prieskume trhu na nákup čelného nakladača s príslušenstvom. Predpokladaná hodnota zákazky je 9.000 €.
Schválilo kúpu časti C KN parcely č.
5 vo výmere 1 400 m2 – ovocné sady,
katastrálne územie Soblahov zapísanej na LV č. 43, od Rímskokatolíckej
cirkvi, Farnosť Soblahov, pre účely vybudovania zariadenia pre seniorov za
cenu 20 €/m2 v celkovej sume 28.000 €
s podmienkou zriadenia predkupného

práva v prospech súčasného vlastníka.
Zrušilo uznesenie č. 25/3-2016 z 22.
6. 2016 vo veci kúpy časti C KN parcely
č. 5 v k. ú. Soblahov.
Zobralo na vedomie žiadosť o uvoľnenie
z výkonu funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Soblahov Mgr. Danky Nemcovej k 30. 6. 2017
a vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Soblahov.
Schválilo zriadenie komisie v zložení:
Jozef Halgoš, Ing. Marián Jantošovič,
Ing. Martin Ďuďák, Ing. Juraj Ďuďák,
PhD. na vykonanie auditu v ZŠ s MŠ
Soblahov k 30. 6. 2017.
Schválilo predloženie žiadosti o NFP
v zmysle Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učebníc, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu.
Zuzana Hrnčárová

ako môžEme znižovať poplatok za komunálny odpad?

Najpoužívanejším spôsobom nakladania s komunálnym odpadom (ďalej len „KO“) v SR je skládkovanie. Na skládke odpadov končí väčšinou zmesový KO z domácností a objemný
odpad. Hlavným problémom skládok je, že sa v nich zmiešavajú aj toxické, nebezpečné odpady a bioodpad, ktoré spolu
s vodou môžu spôsobiť nespočetné množstvo fyzikálno-chemických reakcií. Pri uložení odpadu vznikajú skládkové plyny,
ktoré presakujú do podzemných vôd a v konečnom dôsledku
skončia opäť v našom tele.
V roku 2016 občan Soblahova vyprodukoval priemerne 300
kg odpadu. Z toho 164 kg zmesového komunálneho odpadu
zo smetných nádob domácností, 45 kg objemného odpadu
a len 50 kg separovaného odpadu (papier, sklo, plasty, kovy,
tetrapaky), ktorý je recyklovaný. Ostatný podiel tvorí drobný
stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečný
odpad a vyradené elektrické zariadenia.
Výnos poplatku za komunálny odpad (v našej obci 19,50 €
za občana) sa používa výlučne na úhradu nákladov spojených
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a to najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. Konkrétne na
zmesový KO z domácností, biologicky rozložiteľný odpad, objemný odpad a nebezpečné odpady. Separovaný zber odpadu (plast, papier, sklo, kov) hradí Organizácia zodpovednosti
výrobcov tzv. OZV. Z toho vyplýva, že separovaním môžeme
znížiť objem odpadu vyvezeného na skládku, a tým znížiť aj
náklady obce na zneškodnenie KO z domácností.
Rozoberme si to na príklade:
- Susedia, ktorí sú leniví vyseparovať z komunálneho odpadu plastové fľaše, zaváraninové poháre, konzervy, tetrapaky
a papier, toto všetko napchajú do smetnej nádoby. Povedia si,
že oni za to platia, tak čo nás do toho. Omyl! Keďže smetiarske
autá sú pred vstupom na skládku vážené, susedia vlastne zaťažujú odpad uložený na skládke, ktorý sa mohol separáciou
zadarmo dostať na opätovné použitie. Každý rok sa navyšuje
cena uložného za odpad na každej skládke, aj cena odvozného. A kto zaplatí toto navýšenie? No my všetci, bohužiaľ, aj za
neporiadnych susedov. Podobne je to aj s podnikavcami, ktorí
k smetnej nádobe pridajú ešte zopár vriec a igelitiek odpadu.
Kto zaplatí rozdiel objemu odpadu, ktorý vznikne takýmto spôsobom? Zase len my všetci. Takže my, poriadni občania, ktorí
separujeme a do smetiakov dávame len to, čo sa nedá druhotne inak využiť a k smetiakom nepridávame žiadne ďalšie

vrecia, na to vlastne doplácame.
- Ďalším problémom je aj ľahostajnosť našich nových spoluobčanov, ktorí zneužívajú systém a neplnia si ohlasovaciu
povinnosť (zo zákona 30 dní) a neoznámia obci vznik poplatkovej povinnosti za vývoz odpadu alebo ohlásia nižší počet
členov domácnosti ako je v skutočnosti. A je nám opäť všetkým jasné, kto zaplatí za týchto ľudí odvoz odpadu. My všetci!
Obec preto zvažuje zverejniť počet osôb prihlásených k poplatku za komunálny odpad v jednotlivých domácnostiach.
Čo by sme všetci mali robiť?
Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. To znamená, že už
pri nákupe rozmýšľame nielen o výrobku, ale aj o obale tovaru, radšej si vezmeme papierový obal ako plastový, nákupnú
tašku si nosíme so sebou – najlepšie plátennú atď.
Ak už odpad máme, tak by sme ho mali takto postupne využiť:
1. Opätovne používame (napr. rôzne obaly)
2. Recyklujeme – čiže separujeme a ak sa tento druh odpadu
neseparuje, tak až potom ho vložíme do nádoby na KO,
ktorý skončí na skládke
Využívajme separovaný zber, veď je zadarmo a vytriedený neznečistený stlačený odpad vhadzujme do označených
kontajnerov na plast, papier, sklo a kov. Zber tetrapakov je
zriadený v základnej škole.
Tento rok sme mali možnosť ukladať odpad z orezu drevín
na pasienok pri cintoríne. Predišli sme tak spaľovaniu, nepríjemnému zápachu zadymenej dediny a hlavne sme ochránili
naše zdravie pred toxickými plynmi, ktoré spôsobujú rakovinu,
imunotoxicitu, poruchy metabolizmu tukov, pankreasu, nervového systému a iné ochorenia.
Podľa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi si
občania žijúci v rodinných domoch biologicky rozložiteľný odpad prednostne zhodnocujú na vlastných pozemkoch domácim
kompostovaním. Vyzývame občanov, ktorí nemajú možnosť domáceho kompostovania biologicky rozložiteľných kuchynských
odpadov a odpadu zo záhrad, aby doručili Obecnému úradu
v Soblahove vyplnené Čestné prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu. Čestné prehlásenie nájdete na
www.soblahov.sk v záložke Žiadosti a tlačivá alebo si ho môžete
vyzdvihnúť na obecnom úrade.
R.R.
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ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

sa uskutoční v obci v stredu 12. 4. 2017. Mobilný Eko-sklad bude pristavený od 15.00 – 17.00 hod. v strede obce.
Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú preberať nebezpečný odpad:
- žiarivky a odpad obsahujúci ortuť
- oleje a tuky
- obaly obsahujúce zvyšky látok (obaly od farieb, lakov)
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU
sa uskutoční v obci v stredu 12. 4. 2017. Odpad môžete priniesť na stanovené miesta od 9.00 – 16.00 hod:
- Železničná ulica			
- pri DEPOZIT		
- horný koniec obce (dvor č. 270)
Do kontajnera je zakázané odovzdať stavebný odpad.

Kamerový systém v Soblahove

Našej obci bola zo štátneho rozpočtu, resp. Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na základe
predloženej žiadosti schválená dotácia
na realizáciu projektu:
„Bezpečná obec Soblahov“
vo výške 10 000 EUR.
Cieľom projektu je vybudovať kamerový systém v obci a tým eliminovať
a zabraňovať páchaniu trestnej činnosti vo vybraných lokalitách obce,
a to predovšetkým tam, kde k takémuto konaniu už v minulosti došlo a kde
je zvýšený pohyb osôb. Vybudovaním
kamerového systému ako prostriedku
prevencie kriminality chceme ďalej zefektívniť odhaľovanie páchania trestnej
činnosti. Vďaka projektu sa zefektívni ochrana života, zdravia a majetku,

čím sa zvýši aj celková bezpečnostná
úroveň v obci, jej obyvateľov, ako aj jej
návštevníkov. Výstupy z kamerového
systému budú v pravidelných intervaloch vyhodnocované, pričom na základe ich výsledkov budú v spolupráci
s príslušnými útvarmi Policajného zboru prijímané rôzne opatrenia na úseku
zabezpečenia bezpečnosti a verejného
poriadku v obci.
Z taktických dôvodov nebudeme
informovať o počte kamier v obci, čo
môžeme prezradiť je, že z dôvodu opakovaného výskytu trestného činu – krádeže budú monitorované všetky vstupy,
resp. výjazdy z obce, ako aj niektoré
strategické objekty, pričom v rozširovaní
kamerového systému sa bude pokračovať aj v budúcom období. Aj pri tejto
príležitosti však chceme na občanov

apelovať, že obec, ako aj štát aj napriek maximálnej možnej snahe nedokáže zabrániť všetkým takýmto prípadom,
preto najlepšou prevenciou je napríklad
v prípade trestného činu krádeže motorových vozidiel parkovať svoje vozidlá
vo dvore – ďakujeme veľmi pekne za
pochopenie.
Lukáš Beták

„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Galéria na povale – Program cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013
Slovenská republika – Česká republika • Soblahov – Buchlovice

Buďme hrdí na svoj rod

K rodu sa viň
K rodu sa viň, pevne sa pritúľ,
ku koreňom siahaj svojou dlaňou,
pevne sťa v náruči matkinej
tam hľadaj útechy i lásku pevnú.
(Úryvok) prof. J. Halgoš

Buďme hrdí na svoj rod, píše sa v závere publikácie prof.
Jožka Halgoša o rode Halgašovcov a Halgošovcov. V tomto
nie veľmi rozsiahlom diele chce autor ukázať, že každý rod
skrýva v sebe čaro poznávania a že i história rodu na prvý
pohľad nezaujímavá a fádna sa ukáže ako nesmierne pútavá a obohatí nás množstvom nových historických poznatkov.
Všetky takéto publikácie sa rodia nesmierne pomaly a ťažko. Pátranie v archívoch, matrikách, múzeách, pri nedostatku času historikov, archívnych pracovníkov je veľmi časovo
náročné. História nemá pre súčasnú mladú generáciu veľký
význam a počíta sa nie na stáročia, ale na niekoľko desiatok
rokov. Pri poznávaní minulosti si budeme omnoho viacej vážiť
predkov. Budeme si viacej vážiť to more potu, sĺz, ale i krvi
a génov, ktoré nám umožňujú pokračovať v tradícii rodu. Budeme si omnoho viac vážiť každú piaď otcovskej pôdy, ktorá
prečkala stáročia a s ktorou teraz tak hanebne šafárime. Buď-

me hrdí na svoj rod, veď i on písal históriu nášho Slovenska.
Teraz pár slov o nás Halgošovcoch. Mnohí si kládli otázku,
či toto priezvisko vzniklo na jednom mieste, alebo jeho vznik
bol na viacerých miestach. Na základe poznatkov sa autori
prikláňajú skôr k hypotéze vzniku priezviska na jednom mieste. Najstaršia forma priezviska Halgaš sa zachovala v Banáte,
časť Rumunska, pravdepodobne ešte z čias osídľovania Banátu Sikulmi. Soblahovská línia Halgošovcov je významná najmä tým, že ide o jediný rod v Soblahove, ktorého členovia žijú
v tejto dedine už viac ako päťsto rokov. Časť rodu dokonca
žije dodnes na pôvodnom grunte, pôvodnej usadlosti Halgošovcov v časti nazývanej Malá strana, odkiaľ pochádza i autor
publikácie (od Ignácov). Uhorský právny systém umožňoval
delenie dedičstva nielen na mužskú, ale i na ženskú časť, čo
sa prejavilo v rozkúskovaní pôvodných veľkých gruntov na
malé parcelky. Tak dochádzalo k postupnému schudobneniu
žijúcich členov rodu. Halgošovská usadlosť od Hornej brány
bola po opustení poskytnutá v 17. storočí Habánom a po
ich odchode mala viacerých nájomcov. Posledným vlastníkom
tejto usadlosti bol zemiansky rod Nemákovcov a po nich sa
parcely rozpredali súčasným majiteľom. V roku 1995 sa priezvisko Halgoš/Halgošová vyskytlo na Slovensku 117-, resp.
115-krát. V našej obci to bolo 49-, resp. 50-krát.
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V sobotu 4. februára 2017 sa v Galérii na povale uskutočnilo stretnutie pri príležitosti uvedenia do života publikácie prof.
Jozefa Halgoša a Ľubomíra Vidličku: K histórii jedného rodu
“Halgaš – Halgoš”. Na tejto milej
udalosti sa zúčastnilo niekoľko
občanov obce a pozvanie prijalo
i pár hostí. Autora publikácie prof.
Jožka Halgoša, historika PhDr.
Milana Šišmiša st., Ing. Jaroslava Baláža a ostatných návštevníkov privítala Tina Hudecová.
Ženy z folklórnej skupiny Dolinečka predniesli pár básní z autorskej tvorby prof. Halgoša, ktoré boli úzko späté s jeho rodnou
obcou. Malí muzikanti z hudobnej
akadémie Jožka Opatovského
ukázali, že sa neboja vystúpiť
pred obecenstvom, ani keď s nimi
nie je ich učiteľ. Ženy z Dolinečky zaspievali piesne vzťahujúce sa k nášmu Soblahovu, ktoré
má Jožko tak rád. Historik PhDr. Milan Šišmiš poukázal na
výnimočnosť tohto diela, vyzdvihol osobnosť profesora Halgoša nielen ako autora, vedca, básnika, ale predovšetkým
skromného vzdelaného človeka. Starosta obce Marian Hudec
poďakoval autorovi publikácie za jeho mravčiu prácu a trpez-

Pozývame vás...
☺ Detský výstup na Ostrý vrch – 8. 4. 2017
☺ Veľká noc v Sedliackom dome – 15. – 17. 4.
☺ Benefičný beh PRO AUTIS (5. ročník) – 22. 4. 2017
☺ Stavanie mája – 30. 4. 2017
☺ Soblahovská 35-ka – 6. 5. 2017
☺ Deň matiek – 14. 5. 2017
☺ Deň detí – 3. 6. 2017
☺ Trenčianska bežecká liga – 10. 6. 2017
☺ Žiacky futbalový turnaj Viktora Kačenu – 25. 6. 2017
☺ Soblahovský výnos – 1. 7. 2017

livosť pri zostavovaní knižky, ktorá obohatí a objasní niektoré
úseky minulosti v našej obci. K prítomným sa prihovoril i sám
profesor, ktorý hovoril o vzniku publikácie, o zhromažďovaní materiálov až po jej finálnu
časť. Bol sklamaný z malej
účasti nás Halgošákov, čo
bolo zapríčinené slabšou propagáciou tejto akcie.
Na záver sa pristúpilo k samotnému obradu uvedenia
publikácie do života. Knižka
sa uviedla našimi pravými
„soblahovskými melencami“
a pripilo sa samozrejme tradičným „hrátym melencovým“.
Prítomní si mali možnosť zakúpiť uvedenú publikáciu, aby
sa dozvedeli viac o histórii
jedného rodu, pretože s potomkami tohto mena sa v našej obci denne stretávajú.
Na záver ďakujeme prof. Jožkovi Halgošovi za pekné dielo,
prítomným a účinkujúcim za účasť na vydarenej akcii.
Z publikácie o rode Halgošovcov vybral a doplnil J. H.
(V prípade vášho záujmu o knižku je ešte možnosť jej
zakúpenia u prof J. Halgoša. Cena je 7 €.)
☺ Dolinka Cup – 2. 7. 2017
☺ Soblahovské leto – 19. 8. 2017
☺ Zájazd občanov na kúpalisko – 26. 8. 2017
☺ Detský tábor Sobík – 10. 7. – 14. 7. – Kapacita tábora je
už naplnená, preto v prípade záujmu ďalších detí zapisujeme
ich do poradovníka, ak by sa niekto z prihlásených nemohol
zúčastniť tábora. Veľký záujem o tábor nás teší, ale zároveň
nám je ľúto, že nemôžeme vyhovieť všetkým deťom.
Bližšie informácie k jednotlivým akciám nájdete na web
stránke alebo facebookovej stránke obce. V prípade záujmu
o organizačnú pomoc alebo akúkoľvek inú pomoc nás
kontaktujte. Radi vás prijmeme medzi seba!
Tina

Prečo je marec mesiac knihy?

Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už
nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek
tomu má literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto.
Marec je mesiac knihy už od roku 1955, kedy ho v bývalom
Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ
bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy.
Matej Hrebenda Hačavský bol šíriteľom slovenskej a českej
knihy. Narodil sa a aj zomrel v marci. Paradoxne bol slepý, to mu
však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu.
Soblahovská knižnica bola zriadená v roku 1951 a jej prvým
správcom bol učiteľ Kalužný, od roku 1953 bola správkyňou
učiteľka Štefánia Slobodová. Knihy sa požičiavali v úradovni
MNV, v bývalom Schérych dvore. V roku 1963 knižnicu viedla
učiteľka Anna Mokošová a v roku 1968 bol správcom učiteľ
Štefan Sloboda. Od 1. 9. 1968 do augusta 1972 knižnicu viedol učiteľ Jozef Čéry. Po ňom knihy požičiavala Antónia Adameková, pracovníčka MNV. V roku 1973 priestory stavebne
renovovali. Od roku 1982 miestnu knižnicu spravovala pani
Oľga Ďuďáková v priestoroch MNV a neskôr obecného úradu.
Od roku 2012 bola správcom knižnice Janka Reháková už
v nových priestoroch Galérie na povale. Od roku 2015 sa o
knižnicu starala Alenka Šedivá.

Spolu sa v nej nachádza 3 556 kníh, približne polovica je
literatúra pre dospelých a polovica pre deti (rozmenené na
drobné – 420 ks odbornej literatúry pre dospelých, 1 362 ks
krásnej literatúry pre dospelých, 392 ks odbornej literatúry pre
deti a 1 382 ks krásnej literatúry pre deti). Kníh je naozaj veľa,
každý si nájde tú svoju.
V našej knižnici oproti predchádzajúcemu roku pribudlo 78
kníh, z toho 20 kúpou a 58 darom.
Knižnicu spolu navštevuje 78 aktívnych čitateľov, z toho 48
detí. K počtu obyvateľov obce je to len 3,5 %, určite by toto
číslo mohlo byť vyššie.
Príďte sa sami presvedčiť, že v našej knižnici sa nachádza veľa
zaujímavých kníh, ktoré obohatia alebo spríjemnia váš život.
Zároveň by som vás aj touto cestou požiadala o vaše nápady, tipy na nové knižné tituly. Tešíme sa na vás.
Otváracie hodiny
Piatok: 15:30 – 17:00 • Sobota: 15:00 – 17:00
Vanda Mráziková
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Veľkonočné sviatky v sedliackom dome
Na Slovensku bolo obdobie Veľkej noci bohaté na tradície
a zvyky.
Pre kresťanov je najväčším sviatkom.
Pripomínajú si mučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.
Predchádza mu 40-dňový pôst, kedy sa kresťania zdržujú
zábavy, hodovania, duchovne sa obnovujú a zamýšľajú sa
nad svojím životom.
V tradičnej kultúre je Veľká noc spájaná s príchodom jari.
Z pohanských obradov prebrali kresťania viacero symbolov,
ktoré pretrvávajú až dodnes.
Vajíčko – symbol nového života, voda – symbol zdravia a čistoty,
zeleň – symbol zdravia a životnej sily, oheň – symbol očisty,
bahniatka – symbol zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Ako to bývalo v minulosti a ako si ľudia zdobili svoje príbytky,

to vám chceme priblížiť veľkonočnou expozíciou v Sedliackom
dome. Počas sviatkov budú rozšírené návštevné hodiny tak,
aby ste všetci mali možnosť pozvať na prehliadku aj svojich
známych.
Sobota:

popoludní 14.00 h – 15.00 h

Nedeľa:

po rannej sv. omši 8.30 h,
po veľkej sv. omši 12.00 – 13.00 h
a popoludní od 15.00 h – 16.30 h

V pondelok:

popoludní 15.00 h – 16.30 h

V individuálnych prípadoch otvorenie na požiadanie na tel.
čísle 0910 511 096.
Chystáme aj ďalšie prekvapenia, príďte sa presvedčiť.
D. Mrázik

Napísali nám...
Soblahovské noviny pripravujeme nielen pre našich občanov, tu v rodnej obci, ale posielame ich aj rodákom, ktorí sa tu narodili
alebo prežili kus svojho života. Vždy sa potešia každému novému číslu, každej novej informácii o našom Soblahove. Takže nie
je pre nás žiadnym prekvapením, že sa noviny dostali až do ďalekej Afriky. Tu našli priaznivú odozvu u našich rodákov, ktorí sa
chcú podeliť so svojimi zážitkami a životom prežitým v našej obci. Napísala nám Anežka Mráziková, ktorá reaguje na náš článok
o Sedliackom domčeku.

Pozdrav z ďalekej Afriky
Ako som sa dostala do „Malého domčeka“
Pred pár dňami sa mi dostali do rúk Soblahovské noviny,
ktoré mi poslal do ďalekej Afriky môj syn Richard. Napriek
tomu, že mám informácie o živote v Soblahove od príbuzných, z webovej stránky obce, zaujala ma fotografia „Malého
domčeka“. Pre mňa osobne to je veľmi citlivá spomienka na
život v Soblahove, v nie až tak vzdialenej minulosti. Tak sa mi
v plnej farbe vrátili spomienky na to, ako sa tento domček stal
mojím domovom. Prečo sa Soblahov stal mojím trvalým bydliskom, mojou životnou základňou a aké udalosti tomu predchádzali, by som vám rada v skratke napísala.
Súčasťou štúdia na Strednej zdravotnej škole v Trnave
v rokoch 1953 – 1956 (ako aj na všetkých stredných školách)
bola počas letných prázdnin účasť na brigádnických prácach
v poľnohospodárstve. Mňa ako študentku priviedol osud do
Soblahova. Bolo nás asi 30 budúcich zdravotných sestier
pridelených pracovať na Štátnom majetku pri žatevných prácach. Pracovali sme pri mláťačke a stavaní stohov. Ťažkú fyzickú prácu sme kompenzovali mladíckou veselosťou a žartmi.
Ubytovaní sme boli v škole (terajšia cirkevná materská škola), umývali sme sa v potoku, vodovod v obci ešte nebol. Po
5-týždňovej brigáde sa konala žatevná veselica a tam som
sa spoznala so svojím budúcim manželom Ondrejom Mrázikom. Po maturite v roku 1956 som bola umiestnená do
trenčianskej nemocnice a to rozhodlo o mojom budúcom
živote. V roku 1958 sme mali s Ondrejom svadbu. Narodili
sa nám traja synovia: Tibor, Richard a Slavomír. V domčeku,

ktorý sa teraz nazýva Sedliacky dom, som prežila 5 rokov
manželstva v priestoroch, kde každý návštevník skanzenu
môže prehodnotiť svoju vlastnú bytovú situáciu. Moji dvaja
synovia Tibor a Richard boli poslední Mrázikovci, ktorí tam
boli prinesení ako novorodenci a tam aj prežili prvé roky svojho detstva. Život tu nebol ľahký, pretože okrem našej rozrastajúcej sa rodinky bolo ešte stále treba myslieť na súrodencov,
prípadne návštevníkov, ktorí mali prirodzene dvere otvorené,
kedykoľvek k nám zavítali. V roku 1963 sme sa „konečne“
presťahovali do skoro vlastnoručne postaveného domu na
Dolné záhrady. Zvyknúť si na dedinu, nových spoluobčanov,
život, ktorý som dovtedy nepoznala, bolo v mojom veku pomerne náročné. V roku 1962 sa v obci po prvýkrát zriaďovala
materská škôlka. Tam začala moja učiteľská kariéra. V roku
1963 som požiadala o doplnkové štúdium na Pedagogickej
škole v Modre. V roku 1965 som dosiahla kvalifikáciu učiteľky
materskej školy. Až do roku 1990 som pracovala v Materskej
škole Soblahov na rôznych pozíciách, včítane riaditeľky.
Nové prostredie nesmierne prispelo k mnohým novým poznatkom o živote ľudí na dedine. Preto sme spoločne s Magduškou Opatovskou, ktorá vtedy pracovala v osvetovej besede a ja vo zväze žien v roku 1981 spoločne vytvorili spevácku
skupinu žien, ktorú sme pomenovali Dolinečka. S Magduškou
sme spoločne navštevovali starších občanov v Soblahove
a zbierali piesne, ľudové zvyky, kroje. Samozrejme sme oslovovali naše ženy, aby sa vzdali domáceho pohodlia sobotňajších večerov. V zime, v lete, za každého počasie sme nacvičovali naše zvykoslovné pásma. Postupne sa vykryštalizovalo
15 členiek speváckej skupiny. To všetko bolo základným podkladom, ktorý sme s entuziazmom používali na prípravu predstavení o živote ľudí na dedine v minulosti. Zameriavali sme
sa hlavne na lokalitu Soblahova. Vedúcou Dolinečky som bola
od jej založenia až do roku 1992. Túto neľahkú úlohu po mne
prebrala dlhoročná členka súboru Milka Fabová. Tá pokračuje
s ostatnými ženami pri zachovávaní historického dedičstva,
ktoré nám zanechali generácie starých rodičov. Som veľmi
rada, že to, čo začalo ako príležitostné stretnutie žien v Soblahove, sa nielen podarilo udržať, ale aj úspešne spropagovať
v našom okolí a neskôr aj v zahraničí.
Po smrti môjho manžela v roku 2000 som prijala pozvanie
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môjho najmladšieho syna Slavomíra a presťahovala som sa
k jeho rodine do Kapského Mesta v Južnej Afrike. Píšem tieto
riadky preto, lebo pri pohľade na „Malý domček“ sa mi vynárajú v pamäti všetky udalosti a spomienky na roky v ňom prežité.
Verte, že moje oči nezostali suché, keď som prvýkrát videla
fotografie zrenovovaného domu Mrázikovcov. Blahoželám
všetkým, ktorí sa pričinili o také krásne dielo a hlavne vedeniu

7
obce, že malo pochopenie a ochotu zachovať dedičstvo našich starých rodičov.
Prajem všetkým, ktorí sa starajú o kultúrny život v Soblahove, veľa síl a energie pri organizovaní spoločenských akcií,
ktoré pravidelne sledujem v Soblahovských novinách a rovnako na web stránke obce.
Z ďalekej Afriky pozdravuje Anežka Mráziková s rodinou.

Ženský zákon v Soblahove po šesťdesiatich rokoch
V sále poľnohospodárskeho družstva 17. februára 2017
opäť hosťovalo Mestské divadlo Trenčín, tentokrát s predstavením Ženský zákon od J. G. Tajovského. Plná sála ľudí
potvrdila, že Soblahovčania majú radi klasické divadelné
predstavenia. Mnohí z návštevníkov si pripomenuli divadelné
predstavenie Ženský zákon, také, aké ho zinscenovali u nás
v Soblahove členovia ochotníckeho divadelného súboru pred
šesťdesiatimi rokmi. O tomto predstavení z minulosti povedal
pár slov Vendelín Ďuráči, ktorý vtedy v ňom stvárnil postavu
Miška Maleckého. Prekvapil prítomných, pretože vymenoval
všetkých, ktorí vtedy vytvorili hlavné postavy tejto hry. Vieme,
že divadelné predstavenia boli v minulosti veľmi obľúbené
medzi našimi občanmi, tak sme V. Ďuráčimu položili pár otázok o tejto pomaly zabudnutej činnosti našich ochotníkov.

a dodával im život P. Tvrdoň. Malo to úžasnú atmosféru
a ľudia sa vcítili do tohto prostredia, herci sa stali ich súčasťou.
Nácvik jednotlivých predstavení trval asi tak dva mesiace.
Koľkokrát ste hrali Ženský zákon?
- V našom repertoári sme ho mali tak dva-tri roky, ale koľkokrát sme ho hrali, to si už presne nepamätám. Viem, že sme
s ním vystupovali nielen u nás, ale i v okolitých obciach, ba
zavítali sme i na neďalekú Moravu, do Suchej Lozy.

Páčilo sa vám predstavenie?
- Samozrejme, bolo to veľmi milé, zaspomínal som si na časy,
keď sme to hrali my.
Hrali ste to lepšie?
- Tak to sa nedá povedať, scenár hry je rovnaký. Herecké výkony jednotlivých postáv sú rozdielne a tak to má byť. My sme
boli všetci „Melenčári“, ľudia nás poznali, o to väčšia sranda
bola, keď sme sa pomýlili, to bolo smiechu.
Je to už šesťdesiat rokov, čo sa hral Ženský zákon, pamätáte si, kto v ňom vtedy hral?
- Pravdaže, veď to bolo ako včera: Zuzu hrala p. učiteľka M.
Dobríková, Aničku – O. Holúbková, Jana – Št. Opatovský,
Maru – K. Halgošová, Doru – M. Opatovská, Števka – Št.
Fabo a Miška som hral ja. Réžiu tohto predstavenia, tak ako
mnoho ďalších mal R. Jantošovič, maskérku a šepkárku robila
jeho manželka Mária.
Kde ste hrávali predstavenia, koľko ľudí na ne chodilo,
aká bola atmosféra?
- Nácviky bývali v sále u Červeňana (Drobenu), predstavenia sa hrali v starej kinosále. Atmosféra bola fantastická, sála
vždy plná. Kinosála bola za starou krčmou, predstavenia mali
dve-tri prestávky medzi jednotlivými dejstvami, a tak si herci
mohli dopriať i malý doping, aby nezabudli texty.
Kto pripravoval kulisy, koľko nácvikov ste mávali, aby to
bolo podľa predstáv režiséra?
- Kulisy boli perfektne pripravené. Znázorňovali kus slovenskej
dediny, starých chalúp a pod., vždy podľa danej hry. Kostru,
rámy z dreva robil „majster“ R. Jantošovič, plátna maľoval

Stala sa i taká situácia, že sa herci do seba zaľúbili?
- Ak áno, tak len v tej hre. V skutočnosti vznikali len priateľstvá
a kamarátstva, divadelné manželstvá nevznikli.
Hrali sa v obci aj iné predstavenia?
- Samozrejme, tých titulov bolo neúrekom. My sme boli tá
stredná divadelná generácia. Už roky pred nami tu boli ochotníci, ktorí prinášali ľuďom radosť. Tie generácie sa postupne prelínali, starší herci boli dopĺňaní mladšími a tak to pokračovalo. Hry, na ktoré si spomínam: Kamenný chodníček,
Sedliacka láska, Kubo, Drotár, Nový život, Trasovisko, Bludár,
Škriatok a iné.
Prečo sa nakoniec divadlo v Soblahove rozpadlo?
- Život ide ďalej obrovskými krokmi. Moderné technológie prinášajú ľudom kultúru a zábavu do ich obývačiek. Nemusia sa
namáhať, majú to bez roboty. Mladá generácia už nemá vzťah
k takémuto druhu kultúrneho vyžitia, čo je na škodu veci. Ale
to my už neovplyvníme, a preto sa radi pozrieme, keď nám to
prídu zahrať iní.
Pre zaujímavosť prikladáme dve fotografie z tých rokov, keď
ochotnícke divadlo malo v obci veľkú popularitu. Možno sa
niektorí spoznáte a budete vedieť pomenovať divadelné hry,
z ktorých sú tieto fotografie.
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Veľkú zásluhu na tom, že sa divadlo v našej obci opäť ožilo, má naša nová občianka Zuzana
Mišáková z Palmovskej. Pri tejto príležitosti sme jej položili pár otázok:
- Ste nielen herečkou, ale i režisérkou Mestského divadla
v Trenčíne. Ako ste sa k divadlu dostali?
Od škôlky som vedela, že chcem byť herečkou. Ja som nad
tým nemusela rozmýšľať ako niektoré deti, ktoré sa trápia,
akou cestou v živote ísť. Mne to bolo jasné. Niekto – možno
tam hore, to rozhodol za mňa. Ja už len uskutočňujem to, čo
mi bolo prisúdené. Po skončení Filmovej a televíznej fakulty
VŠMU som bola nejaký čas v Bratislave, kde som pracovala
pri filme. Ale rozhodla som sa vrátiť domov. Na natočenie filmu
potrebujete byť v centre diania. V regióne točiť filmy je takmer
nemožné. Na to, aby ste robili divadlo, stačí zopár „bláznov“
ako som ja, strašne moc sebazaprenia, práce, ktorá musí byť
vaším koníčkom, no a samozrejme, potrebujete nejakú podporu. Inak to nejde. Divadlo tu nebolo, tak som ho s priateľmi
založila. A zostalo mi to. Režírovať som začala, keď som nikoho
iného na túto prácu nenašla. Dnes je tu dobrý tím ľudí a ja sa
chcem venovať predovšetkým práci herečky a vedúcej súboru. Réžiu rada prenechám kolegom.
- Priniesli ste do našej obce niekoľko divadelných titulov,
v ktorých sa vám hralo najlepšie?
Hra Andulky v klietke bol náš prvý divadelný kontakt so Soblahovom, a to vďaka podujatiu Noc divadiel. Nevedeli sme,
čo čakať, koľko ľudí príde. Ale bolo to, ako keď sa začína dobré priateľstvo. Mrázik a Ženský zákon sú príjemné a veselé
predstavenia. Vždy je to práca, pretože záleží na každom výkone a my sme zodpovední voči divákom, ktorých nechceme sklamať. Ale tieto predstavenia sa mi všeobecne dobre
hrajú, sú veľmi divácky vďačné. Najväčšou hereckou výzvou
pre mňa dosiaľ bola Bábka. Pri tomto predstavení mám vždy
obrovský rešpekt a stres, ale milujem ho, pretože verím
v jeho filozofiu, že ľudia majú žiť vo dvojici a žiaden robot nikdy
nenahradí živého človeka. Mala som trošku obavy, ako toto
„sexi“ predstavenie Soblahov prijme, ale ľudia boli veľmi príjemní – dosiaľ vždy.
- Ženský zákon bol našim ľuďom akosi najbližší, cítili ste
to i vy na javisku?
Samozrejme. Už počet divákov bol rekordný. Snáď sa nám
podarilo už na predchádzajúcich predstaveniach ľudí pre-

Od posledného vydania Soblahovských novín sa uskutočnilo viacero kultúrnych akcií.
• Štefanská jazda – 28. ročník – 26. 12. 2016
Opäť do dediny po roku zavítali kone a jazdci z Nozdrkoviec
pod vedením p. Bera a p. Maxona. Pred Hostincom u Ondreja
sa stretlo mnoho obyvateľov, rodákov, ale i návštev, aby si
spríjemnili vianočnú atmosféru tradičným podujatím – Štefanskou jazdou. V kultúrnom programe vystúpili deti z FS Melenčárik, ženy z FSk Dolinečka, heligonkári – Pažiťári, Soblahovskí chlapci a ostatná soblahovská mládež. Veľmi sa teším,
že sa podarilo dať dokopy program pre deti, ktoré nie sú súčasťou Melenčárika a ktoré zatiaľ nazvem ako „táborové“, ale
to len preto, že sme si (zatiaľ) nevymysleli žiaden iný názov.
Prečo táborové deti? Preto, lebo takmer všetky sa zúčastnili
letného týždňového obecného tábora, počas ktorého sme si
na seba (deti a animátori) tak zvykli, že sme sa stretávali aj
ďalej a nacvičili vianočný program v podobe kolied a piesní
a tiež betlehemskej hry malých pastierov, ktoré ste mali možnosť vidieť. Dúfam, že sa nám aj v budúcnosti podarí s deťmi
stretávať a nacvičiť program. Najbližšie pripravujeme program
spolu s deťmi z Melenčárika pri príležitosti stavania mája, tak-

svedčiť, že sa oplatí do divadla prísť. Chceme, aby sa smiali,
zamysleli, povedali si, že sme ako oni, že hráme „život“. My
sme divadlo, ktoré robí predstavenia pre ľudí, nie pre nejakú
pózu. Zároveň trváme na kvalite predvedeného. Verím, že to
cítia. No a Ženský zákon je predsa o dedine. Záverečné pozdravenie od pána Vendelína Ďuráčiho, ktorý sám v Ženskom
zákone účinkoval pred desiatkami rokov tu priamo v Soblahove, to bolo naozaj skvelé a dojímavé. Neobyčajný zážitok.
- Možno to spravilo i oblečenie hercov, ku krojom majú
naši ľudia osobitný vzťah...
Áno a je to úžasné. Bolo obdobie, keď sa vrchnosť snažila
vyhnať kroje zo šatníkov, ale kde sa jej to nepodarilo, tam
žijú a sú úžasnou inšpiráciou. Aj vďaka ľuďom, ako je Jožko
Ďuráči. Keby sme hrali Ženský zákon v inom oblečení, nikdy
by sme neboli takí autentickí a ľudia by nám neuverili. Kostým
má hercovi pomôcť vytvoriť postavu a to sa v tomto prípade
deje. Pre mňa to bola aj osobná záležitosť. Naozaj som chcela mať na sebe kroj, aký nosia ľudia z dediny, kde bol môj
pradedo Schery richtárom. Som na neho hrdá a som rada, že
tu mám korene. Vlastne som sa tak trochu vrátila domov.
- Veríme, že prinesiete do Soblahova i ďalšie tituly. Ktoré
to budú a kedy ich uvidíme?
Verím, že udržíme Soblahov v medzinárodnom projekte Noc
divadiel. Takže najneskôr v novembri by sme tu mali byť opäť.
Pred mesiacom sme premiérovali brilantnú komédiu od Neila
Simona Druhá kapitola, ktorú by som ľuďom z obce dopriala
vidieť. Je to vtipné, citlivé a pritom plné nádeje, že aj keď sa
nám život zosype, treba ísť ďalej. Stále máme v repertoári aj
rozprávky, ktoré ešte tunajšie deti nevideli ako, Žabiatko či
Môj macík. Súčasné vedenie obce prijalo moju výzvu na spoluprácu, a preto sem chodíme. Naozaj by som úprimne chcela
poďakovať všetkým za pomoc pri organizovaní predstavení.
Bez pomoci z obce by to nešlo. No a najmä treba poďakovať
divákom, že do divadla chodia. Verím, že nájdeme príležitosť,
aby sme Soblahovčanom priniesli radosť, zábavu a umenie
opäť. Ja osobne sa budem na to veľmi tešiť a viem, že aj
kolegovia z divadla.
Za rozhovory poďakoval

J.H.

že kto má záujem, každého radi vezmeme medzi seba – stačí
dať o sebe vedieť! Nácviky budú bývať opäť každú nedeľu
doobeda v Galérii na povale (9:00 – 10:30). V prípade záujmu ma môžete kontaktovať osobne alebo na: tinna.hudec@
gmail.com; 0907 946 353.
Všetkým účinkujúcim, jazdcom a ostatným pomocníkom,
ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a priebehu Štefanskej
jazdy patrí veľké poďakovanie! Špeciálne poďakovanie patrí
deťom: Karinke, Maruške, Sárke, Viki, Vaneske, Monike,
Simonke, Hanke, Dankovi Ď., Dankovi V., Aďovi, Matúšovi,
Matejovi, Ivovi a Šimonovi a tiež Alenke, Barborke, Saške,
Sarah, Silvii a Tomášovi za čas a pomoc na nácvikoch.

• Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch – 29. 12.
2016
• X. Obecný ples v Soblahove – 14. 1. 2017
Za úžasnú atmosféru plesu vďačíme všetkým plesajúcim,
cateringu, hudobnej skupine Galaktik a ľudovej hudbe Mlynári! Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí prispeli do tomboly,
vďaka ktorým sme súťažili o zaujímavé ceny. Ďakujeme.
Rodiny: Repová, Mikušová, Bieliková, Maláňová, Frančáková,
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Hostačná, Fabová, Vancová, Balajová, Plevová, Laššová,
Holúbková, Opatovská, Juráková, Hrčková, Hladká, Korvasová, Hrnčárová, Hudecová a spoločnosti: PD Soblahov, Hostinec u Ondreja, Stavby Nitra, Marius Pedersen, JUDr. Vychopenová, Lekáreň Arnica Montana, s.r.o., Autoškola Prekop,
Farský úrad Soblahov, Hasiči Soblahov, Jednota dôchodcov
Soblahov a starosta Mníchovej Lehoty Jozef Kováč. Dúfam,
že sme na nikoho nezabudli a ak áno, nebolo to zámerné.

tomu, aby si všetci vychutnali sobotné popoludnie na ihrisku
– najskôr pri kultúrnom programe v podaní škôlkarov z oboch
škôlok, žien z Dolinečky a chlapov Pažiťárov. Pekné počasie
vylákalo von a do sprievodu naozaj veľký počet ľudí a tešíme
sa aj pribúdajúcim maskám! Dobré jedlo a vínko či pálenka
v spojitosti s veselými tónmi heligóniek, basy a ozembuchov,
spev a dobrá nálada, aj takto by sme mohli opísať jednu fašiangovú sobotu v Soblahove.

• Fašiangy v Soblahove – 18. 2. 2017
Tohtoročné obdobie fašiangov trvalo naozaj dlho. Mnohí
z nás sa zabávali na plesoch, deti zasa na karnevaloch
a spoločne sme sa zabávali aj v sobotu 18. februára, kedy sme
sa stretli všetci – maskovaní aj nemaskovaní, malí aj veľkí na
dolnom konci dediny. Zastavil sa pri nás aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, poprial nám
všetkým peknú zábavu a my ostatní sme sa mohli vybrať
s fašiangovým sprievodom, hudbou a spevom na ihrisko, kde
už voňali klobásky, jaternice či zabíjačková kapustnica. Počas
celého dňa bolo krásne slnečné počasie, takže nič nebránilo

Martina Hudecová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

VÝBORNÉ Úspechy žiakov a školy

• Okresné kolo Pytagoriáda – matematická súťaž
1. miesto Matej Pagáč
kategória P4
		
(z 48 súťažiacich)
1. miesto Hana Kišová
kategória P5
		
(z 36 súťažiacich)
3. miesto Marek Jantošovič
kategória P3
		
(z 26 súťažiacich)
4. miesto Lucia Mistríková
kategória P6
		
(z 52 súťažiacich)
• Regionálna výtvarná súťaž – Vesmír očami detí
ocenená práca Tomáš Rehák
II. kategória (1. – 4. ročník, 27 ZŠ, 212 prác)
postup do celoslovenského kola
Vanesa Mikulajová
III. kategória (5. – 9. ročník, 24 ZŠ, 158 prác)
ocenená práca Hana Kišová
III. kategória (5. – 9. ročník, 24 ZŠ, 158 prác)
• Regionálna výtvarná súťaž – Príroda, životné prostredie
a deti.
ocenená práca Vanesa Balajová
III. kategória (5. – 9. ročník, 20 ZŠ, 138 prác)
• Obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese detí –
Hviezdoslavov Kubín
3. miesto Alexandra Paučeková, 2. kategória, žáner próza
• Celoslovenská súťaž EXPERT geniality show
Martin Jozek 		titul expert svetobežník
Matúš Kohút 		titul expert svetobežník
Samuel Fabo 		titul expert svetobežník

• Okresné kolo Biologická olympiáda
úspešná riešiteľka
Alexandra Vojteková, kategória C
• Medzinárodná informatická súťaž – iBOBOR
kategória Bobrík
Katarína Čupalková
Matúš Sedláček, Matej Pagáč
kategória Benjamín
Adam Jantošovič
Roman Pružinský, Hana Kišová
kategória Kadet
Matúš Kohút
• Okresné kolo – florbal žiačok
2. miesto
P. Jandová, R. Hiklová, A. Vojteková, K. Čupalková,
E. Opatovská, S. Červeňanová, M. Červeňanová,
A. Beniaková, V. Mikulajová, A. Paučeková, T. Holubková,
V. Vojteková
• Turnaj o pohár primátora Mesta Trenčín pre žiakov
1. – 4. ročníka ZŠ
3. miesto
Š. Balaj, A. Červenka, A. Juriga, M. Juriga, A. Mrázik,
M. Pagáč, M. Sedláček, P. Švehla, M. Straka, M. Ďuďák,
M. Jantošovič, J. Kohút, M. Kalinčík
• Turnaj o pohár primátora Mesta Trenčín pre žiakov
5. – 9. ročníka ZŠ
2. miesto
M. Krátky, S. Fabo, L. Danek, M. Kohút, D. Schery,
A. Urban, M. Ďuďák, M. Červenka, A. Jantošovič, Š. Malina
• Súťaž – Hovorme o jedle
strieborné pásmo deti zo ŠKD pri ZŠ s MŠ Soblahov 404
SRDEČNE BLAHOŽELÁME.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Soblahov pre školský rok 2017/18
sa uskutoční v dňoch 5. 4. a 6. 4. 2017
od 12:00 – 16:00 hod. v ZŠ s MŠ Soblahov – 1. ročník

Prečo zapísať dieťa u nás?
Základná škola s materskou školou Soblahov je plnoorganizovaná škola. Poskytujeme základné vzdelanie všetkým deťom od 6 do 15 rokov. Pripravujeme žiakov na ďalšie štúdium
na stredných školách.

Naša škola flexibilne reaguje na potreby modernej vedomostnej spoločnosti.
• Podporujeme rozvoj tvorivosti, individuality a všestranný
rozvoj osobnosti.
• Rozvíjame kritické myslenie žiakov, vzdelávanie v našej
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škole je zamerané na ciele, nielen na obsah. Výchova
a vzdelávanie sa orientuje na rozvoj kompetencií žiakov pre
praktický život.
• Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame myšlienkové mapy, interaktívne technológie, projektové vyučovanie...
• Dlhodobo dosahujeme veľmi dobré výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov Testovanie T9 i Testovanie T5
– úspešnosť školy je vysoko nad celoslovenským priemerom.
• Naši žiaci úspešne reprezentujú školu i obec vo vedomostných, umeleckých i športových súťažiach.
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov, dôraz kladieme na:
▪ čitateľskú gramotnosť,
▪ funkčnú gramotnosť,
▪ rozvoj komunikačných schopností,
▪ kvalitné ovládanie materinského jazyka,
▪ osvojené základy používania cudzieho jazyka,
▪ digitálnu gramotnosť (dve odborné učebne IKT – informačno-komunikačných technológií).
V našom školskom programe máme zavedené:
▪ vlastné vzdelávacie predmety – tvorivé písanie, rozvoj komunikačných schopností („umenie narábať slovom a písmom“),
▪ rozšírené vyučovanie predmetov – anglický jazyk od 1. roč.,
informatika od 1. roč., matematika.
Princípy školy sú sformulované do štyroch pilierov
vzdelávania, ktoré podporuje medzinárodná organizácia
UNESCO:
• učiť sa poznávať – budovať si základné predpoklady pre
úspešnú komunikáciu, otvárať sa rôznym oblastiam poznania,
• učiť sa jednať – to, čo sa žiak naučí, musí byť použiteľné v praxi – profesijná príprava sa sústredí na univerzálne zručnosti,
učí flexibilite, nekonvenčnému a inovatívnemu mysleniu,
• učiť sa žiť medzi ľuďmi – dokázať úspešne komunikovať,
spolupracovať a rešpektovať odlišnosti každého človeka,
• učiť sa byť – dokázať si stanoviť životné priority, byť zodpovedný sám za seba a svoje konanie a tým tiež za okolitý
svet.

Vzdelávacie priority:
• Rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v materinskom jazyku, v cudzom jazyku, v informačných a komunikačných
technológiách, v sociálnych vzťahoch.
• Poskytovať kvalitné základné vzdelanie zamerané na
schopnosť vedieť použiť získané informácie v praxi.
• Zvyšovať funkčnú gramotnosť žiakov.
• Zvyšovať mieru aktívneho učenia žiakov v škole, rozvíjať
kritické a tvorivé myslenie žiakov.
Ponúkame bohatú krúžkovú a mimoškolskú činnosť:
▪ pohybové hry, športové hry, florbal (telocvičňa, ihrisko),
▪ keramický krúžok (keramická dielňa), výtvarný krúžok,
▪ moderný tanec,
▪ krúžok talianskeho jazyka,
▪ jazykové kurzy: anglický jazyk (jazykové školy),
▪ folklórny súbor, hudobná škola – hra na hudobné nástroje
(ZUŠ),
▪ vydávame školský žiacky časopis „Školák“ – mediálny krúžok,
▪ žiacka školská knižnica „Knihovníček“ – čitateľský krúžok,
▪ tvorivé dielne,
▪ projektové dni,
▪ základný plavecký výcvik, základný lyžiarsky výcvik,
▪ exkurzie, výlety, besedy.
Škola ponúka služby:
• činnosť školského klubu ŠKD v ranných hodinách pred vyučovaním od 6:30 v popoludňajších hodinách po skončení
vyučovania do 17:00,
• školského špeciálneho pedagóga,
• lektorov z jazykových škôl,
• učiteľov zo základných umeleckých škôl,
• besedy pre rodičov
(vaše deti nemusia dochádzať, všetko ponúkame pod jednou
strechou).
Pre nás je dôležité, že naši žiaci sa v škole cítia bezpečne,
zažívajú pocit radosti a úspechu.
„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale
hrou, hostinou a rajom.“
J. A. Komenský
PaedDr. Ingrid Oravcová

Predškoláci v škole

Dňa 22. 3. 2017 prežili naši predškoláci – budúci prváci,
pekný deň v školských laviciach prvej triedy s pani učiteľkami,
pánom učiteľom a svojimi budúcimi spolužiakmi:
• vyskúšali si ozajstné vyučovanie v prvej triede,
• zvládli prekážkovú dráhu v telocvični,
• získali certifikát o úspešnom absolvovaní prvého dňa v škole,
• zažili dobrú zábavu.
Deti tak mali možnosť zoznámiť sa s prostredím a pedagógmi, ktorí ich budú čakať pri dôležitom kroku v ich živote,
zápise do 1. ročníka. Predškoláci, ste veľmi šikovní – tešíme
sa na vás.
Dňa 23. 3. 2017 sa následne konala beseda pre rodičov

predškolákov, kde zástupkyňa školy PaedDr. Ingrid Oravcová
a školská špeciálna pedagogička Mgr. Natália Škorcová informovali rodičov o:
• školskom vzdelávacom programe,
• školskej zrelosti,
• zápise do prvého ročníka,
• máme doma prváka, čo nás čaká,
• priebehu dňa Predškoláci v škole.
Tešíme sa zo záujmu rodičov, ktorí zodpovedne pristupujú
k jednému z dôležitých krokov v živote ich detí – začiatku
povinnej školskej dochádzky.
PaedDr. Ingrid Oravcová

Buon giorno, buon appetito – taliančina v našej škole...
Buon giorno, buon appetito a mnoho ďalších slov môžete počuť v Taliansku alebo na krúžku taliančiny, ktorý v tomto školskom roku
navštevuje 18 žiakov ZŠ s MŠ v Soblahove. Stretávame sa pravidelne v utorok a v stredu pri zaujímavých učebniciach taliančiny,
ktoré nám pre náš krúžok zakúpila škola. Myslím si, že nezostaneme len pri „pilotnom“ prvom ročníku, budeme pokračovať
aj v budúcom školskom roku, aby žiaci pri návšteve Talianska vedeli miestnym obyvateľom povedať v ich rodnom jazyku, aká je
krásna ich slnečná krajina.
V rámci zdokonalenia taliančiny plánujeme zorganizovať detský tábor (môžu sa pridať aj rodičia) do Talianska s CK Stefi,
s ktorou spolupracujeme už 25 rokov.
Arrivederci in Italia.
Adriana Ridošková
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Lyžiarsky kurz vo Vernári
V dňoch 29. 1. – 3. 2. 2017 žiaci našej školy absolvovali
lyžiarsky kurz vo Vernári. V lyžiarskom stredisku Studničky,
ktoré sa nachádza na okraji Slovenského raja, približne 20
km od Popradu, sme opäť našli kvalitné podmienky na výuku.
Na kvalitne upravených zjazdových tratiach 21 žiakov získalo
nové skúsenosti v jazde na lyžiach a vlekoch. Tento rok sme
sa spojili so základnou školou v Hornej Súči a s trenčianskou
základnou školou Východná.
Po príchode a ubytovaní v penzióne Suchá nasledovala
prvá jazda na svahu. Bolo vytvorených 7 skupín približne po
10 žiakov, aby už nasledujúce ráno mohli čo najlepšie napredovať v jednotlivých činnostiach a zručnostiach s príslušnými
pedagógmi z jednotlivých škôl.
Počas kurzu sme zažili jeden mrazivý a veterný deň. Je-

denkrát snežilo, pričom padal mokrý a ťažký sneh. Tri razy
sme sa tešili z nádherného slnečného počasia. Pre mnohých
to boli cenné skúsenosti, pretože zakaždým bola kvalita snehovej prikrývky odlišná a museli svoju jazdu prispôsobiť týmto
okolnostiam. Po každodennej 4- až 5-hodinovej porcii lyžovania sa každý tešil na neskorý obed, povinný oddych, večeru
a na večerný program, ktorý mala vo svojej réžii animátorka
Dominika. Rôzne súťaže, vedomostné kvízy, belgický tanec,
diskotéky, maškarný ples v každom vyvolali príjemné spomienky a zážitky.
Predposledný deň boli na programe preteky v obrovskom
slalome. Trať zvládlo všetkých 71 žiakov, čo potešilo nielen
žiakov, ale aj pedagógov. Naši žiaci sa nestratili a predviedli
výborné jazdy. V kategórii dievčat skončila Alexandra Vojteková na 2. mieste, Nina Pavlíková na 3. mieste a Lujza Plšková
na 4. mieste. V kategórii chlapcov skončil Adam Jantošovič na
1. mieste a Dávid Pruška na 2. mieste.
Z môjho pohľadu splnil kurz nielen výchovné a vzdelávacie
nároky, ale aj sociálne spoločenský aspekt pri začleňovaní sa
do rôznych skupín, získavaní nových priateľov, adaptovaní
sa v cudzom prostredí a utužení kolektívu. V neposlednom
rade by som chcel poďakovať CK Slniečko, ktorá nám kurz
zabezpečila po informačnej, logistickej a dopravnej stránke
aj obci Soblahov, ktorá prispela finančným príspevkom 20 €
na žiaka. Poďakovanie patrí aj kolegyni Ľuboslave Jozekovej,
ktorá kurz absolvovala prvýkrát, nakoľko počet žiakov sa každým rokom zvyšuje a samozrejme vedeniu školy, ktoré plne
podporuje športové školské akcie a aktivity.
Mgr. Andrej Paulíny

Karneval 2017
Tohtoročný februárový karneval sa opäť vydaril. Pestrá
prehliadka originálnych, nápaditých, zaujímavých a prekvapujúcich masiek ohromila nepochybne každého, kto sa na
karnevale zúčastnil. A vybrať spomedzi všetkých tie najlepšie, nebolo vôbec jednoduché. Väčšinu masiek vytvárali deti
s rodičmi sami a vložili do nej svoju nápaditosť, fantáziu aj
umenie. Výsledok bol jednoznačný. Úžasné stvárnenia rozprávkových bytostí, filmových postáv, profesií zanechali
v ostatných zúčastnených hlboké dojmy. O pestrý karnevalový
program sa postarali deviataci a pripravili pre svojich spolužiakov množstvo zábavy v podobe súťažných hier, tanca, hudby
a, samozrejme, tomboly. Všetky deti odchádzali z karnevalu
spokojné a odmenené. Ak nezískali cenu v súťaži masiek, určite si
odmenu vychutnali v losovaní tomboly. Tam totiž na deti čakalo obrovské množstvo plyšových hračiek, za čo patrí vďaka
sponzorom – rodičom i deťom, ktorí boli ochotní podporiť túto
akciu a poskytnúť do tomboly svoje staršie, už nepoužívané,
plyšové hračky. Tie si tak mohli nájsť nových, vďačných majiteľov. Poďakovanie patrí aj pánovi farárovi za finančný príspevok, ktorým podporil karnevalové súťaženie a úspešný prie-

beh akcie. Ešte jedno poďakovanie – v mene organizátorov,
pedagógov aj žiakov ďakujem empatickým rodičom, ktorí sa
pridali k deťom a spestrili rady karnevalových masiek.
PaedDr. E. Kobzová

školský klub detí LIENKA
V školskom roku 2016/2017 sú otvorené 3
oddelenia s počtom detí 67. Pani vychovávateľky v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ pripravili
v 1. polroku školského roka pre deti veľa spoločných aktivít s vyhodnotením: Ľahkoatletické
súťaženie, Výstava zeleniny a ovocia na Obecnom úrade Soblahov, Šarkaniádu, Hovorme o jedle, súťaž pod
garanciou MŠ SR, kde boli deti z ŠKD Lienka ocenené v tzv.
striebornom pásme, Vianočný jarmok. Navštívili sme divadelné predstavenie Ľadové kráľovstvo v Trenčíne v kine Hviez-

da. Hovorili sme o „domácich miláčikoch“. Tohtoročná zima
dopriala deťom hry na snehu a ľade. K poslednej spomínanej
aktivite prispelo aj to, že v športovom areáli OŠK Soblahov
bola vytvorená ľadová plocha. Tento školský rok sa venujeme
rozvoju čitateľskej gramotnosti a využívame možnosť navštíviť školskú knižnicu, ktorá vznikla v mesiaci októbri, kedy sa
uskutočnila zbierka kníh do našej knižnice. Týmto ďakujeme
aj našim rodičom!
Pekné veľkonočné sviatky želajú deti z Lienky.
Adriana Ridošková

číslo 1 - marec 2017

12

Ako sa máme v škôlke

materská škola

Jednoducho povedané zážitkovo. Deti v predškolskom veku
sa najviac učia prostredníctvom hier a zážitkového učenia.
Preto sa snažíme informácie deťom odovzdávať praktickými
skúsenosťami, zážitkami, edukačnými hrami.
Zima nám dopriala dostatok studených a zasnežených dní.
Dala nám konečne možnosť vyskúšať si zimné radovánky.
Deti si vyskúšali šmýkanie na ľade, sánkovanie na lopatách,
stavali snehuliakov, iglu, hrali sa so snehom. Okrem schopností dodržiavať zvolené pravidlá pri spoločných aktivitách
vonku, schopnosti bezpečne sa správať vzhľadom k sebe aj
k ostatným, deti celú zimu aktívne podporovali svoje zdravie,
imunitu, otužovali sa prostredníctvom pravidelného zimného
športovania. A zdokonalili sa v samostatnosti pri obliekaní
a vyzliekaní J.
V zime sme nezabudli ani na zvieratká. Pravidelne sme im nosili semienka, jabĺčka a iné dobroty, aby neboli v zime hladné.
A nám do škôlky nosili zážitky herci. Priniesli
deťom zámok s rytierom,
kráľa, princeznú. Pripravili deťom zážitok. Najprv
sa deti naučili ako sa kedysi chlapci stávali rytiermi a dievčatá hradnými
dámami a potom pomocou bábkového divadla
spoznali Kráľa Drozdiu
bradu. Prostredníctvom
divadelných predstavení spoznávajú deti svet
herectva, rozvíjajú svoje
schopnosti vedieť sa správať v spoločnosti, počúvať s porozumením, zapájať sa do rozhovoru, vedieť reprodukovať text,
z príbehov vnímajú mravné ponaučenia a pod.
Národné povedomie, ľudové zvyky a tradície upevňujeme
u detí prostredníctvom osláv sviatkov v škôlke i v obci. Aby
deti pochopili podstatu fašiangov, ich veselosť, hravosť, prišli nám spraviť do materskej školy dobrú náladu hudobníci
– Tonko Valach, Jožko Halgoš a Peťo Izrael. Boli fantastickí.
Ďakujeme im za krásne dopoludnie plné piesní, tancovania,
smiechu, fašiangovej zábavy. Tešíme sa aj nabudúce.
Fašiangy sú aj o dobrých jedlách, pečení, varení. Aj to si
deti vyskúšali prostredníctvom zážitku, keď s pomocou Barborky Hôrkovej vlastnoručne vyrábali nepečené dobroty.
A ešte k tomu sladké a zdravé. Chutili. Mňaaaam.
A ešte o čom sú fašiangy? No predsa o zabíjačkách,

fašiangových zábavách, maskách, o stretávaní sa ľudí. Sme
radi, že sme sa mohli zúčastniť fašiangového sprievodu
a osláv v obci. Nacvičiť taký program nie je sranda. Deťom za
trpezlivosť a snahu patrí veľká pochvala.
Aby deti lepšie pochopili, ako žili ľudia kedysi, prečo vystupujeme v krojoch, prečo je zachovávanie ľudových zvykov
a tradícií potrebné, navštívili sme ľudový domček v obci. Ďakujeme Alenke Šedivej za sprevádzanie a výklad.
Fašiangy v škôlke sme zavŕšili karnevalom. To bolo zážitkov
a srandy. Deti sa premenili na zvieratká, rozprávkové bytosti,
kominárov, rytierov, princezné, kovbojov. A aj pani učiteľky by
ste, veru v ten deň hľadali márne.
A už nám začal mesiac marec. Ten poznajú deti ako mesiac
knihy. A tak z ľudových tradícií sme vhupli do rozprávok
a fantazijných príbehov. Okrem počúvania príbehov, dramatizácie rozprávok, sa deti učia správne zaobchádzať s knihami,
zoznamujú sa s usporiadaním strán v knihe a zoznamujú
sa aj s pojmami knižnica a
kníhkupectvo. A ako toto
všetko spojiť do jedného
a spraviť z toho deťom
zážitok? No predsa návštevou knižnice. Deti pod
odborným vedením pani
knihovníčky v Trenčíne
v detskom oddelení mali
možnosť vypočuť si výklad
s interaktívnym obsahom,
mohli sa v knižnici zahrať,
prelistovali si knihy, vyrobili si jarné kytičky. Jarné
kvietky. Hurááááá! Prichádza jar. Tešíme sa na
teplejšie dni, jarné kvety, na Veľkú noc.
Zážitky nekončia s odchodom zimy. Práve naopak. Pripravujeme pre rodičov a deti nové, pútavé, vzdelávacie i zábavné
aktivity. Najbližšie nás čaká ďalšie Divadielko Žužu, Noc s Andersenom, Veľkonočné tvorivé dielne, Otvorený deň v škole
pre najstaršie deti...
Zážitok je každý duševný jav, ktorý jedinec prežíva; je vždy
vnútorný, subjektívny, citovo sprevádzaný; je zdrojom osobnej
skúsenosti, hromadí sa celý život a utvára jedinečné duševné
bohatstvo každého človeka.
A preto u nás v materskej škole je na prvom mieste.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú realizovať zážitky
pre deti a všetkým, ktorí nám veria a zverujú deti do opatery.
Krásne jarné dni plné pohody vám želá
celý kolektív materskej školy

cirkevnÁ materskÁ školA
Čo je u nás nové?
Toho roku nám pani zima veru nadelila dostatok snehu
a mrazu, čo sme i náležite využívali po návrate z vianočných
prázdnin do materskej školy. Na lopatách sme sa navozili
do sýtosti. Sneh a jeho vlastnosti mali deti možnosť skúmať
pri stavbe iglu, ktorý si svojpomocne zhotovovali a dotvárali
každý deň. Bolo úžasné pozorovať ich kooperáciu pri stavbe, opracovávaní a nosení snehových tehličiek, ich ukladaní a vytváraní spoločného diela ku ktorému všetci prispievali
svojou usilovnosťou. Okrem toho deti mali možnosť skúmať
vlastnosti ľadu a pozorovať stále tečúcu vodu pod ľadom

v lokalite Brodek, ktorú sme s deťmi navštevovali. Pozorovali
a určovali sme stopy v snehu a skúmali zvieracie chodníčky,
na ktoré sme pravidelne umiestňovali potravu pre zvieratká
v lese. Rozmiestnili sme kŕmidlá a zásobovali ich prísunom
semienok pre vtáčatá. Navštevovali a pozorovali sme čarovné zákutia v prírode a tešili sa z výzdoby, ktorú pripravil sneh
a mráz. Za odmenu nám boli i stretnutia zo srnami, ktoré sa
nám podarilo uzrieť v lese. Každodenné vychádzky a čas strávený v zasneženej krajine, poznávanie a získavanie nových
skúseností, boli pre deti i nás obohacujúce.
Vo februári nás navštívili ujovia poľovníci, ktorí nám prezradili o prírode a zvieratách veľa zaujímavostí a dozvedeli sme
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sa nové informácie, za čo im patrí naša vďaka.
Fašiangový čas bol časom príprav, nácviku programu, výroby masiek, výzdoby školy a chystania sa na karneval. Zúčastnili sme sa fašiangového sprievodu a fašiangov v obci na fašiangovej zabíjačke. Deti vystúpili s pripraveným programom,
za čo dostali sladkú šišku a teplý čajík. Fašiangové veselie
pokračovalo i v ďalších dňoch v škole. V piatok sme s deťmi
dopoludnia už tradične zorganizovali fašiangový sprievod dedinou, počas ktorého sme navštívili i našich susedov v okolí
CMŠ a zavinšovali veselé fašiangy. Popoludní sa začal karneval, na ktorom sa zúčastnili i naši rodičia, samozrejme v maskách. Tak „fašánek“ to bol poriadny. A to so skvelou zábavou
a pohostením, za ktoré veľmi pekne ďakujeme našim šikovným mamičkám. Nakoniec sme pochovali basu i za účasti našich bývalých škôlkarov. Rozlúčili sme sa so zábavou, dojedli

slaninu, klobásu, koláče a pobrali sme sa domov.
Pani zima si pomaly začala baliť svoj kufor a my počúvame
v poli spev škovránkov, ktoré k nám prileteli už 24. februára.
Prebúdzajúca sa príroda nás očarúva prvými kvetmi, včielky
vyletujú na svoj prvý let a hľadajú potravu. V lese sme objavili
rozkvitnutý pľúcnik lekársky, kvitnúcu vŕbu, ker drienky. Zistili
sme, že i mravce už vyšli zo svojich podzemných izbičiek
a začínajú opravovať svoj príbytok zvonku.
Keďže mesiac marec sa označuje i ako mesiac knihy, navštívili sme obecnú knižnicu, v ktorej nás privítala Alenka a porozprávala veľa zaujímavostí o knihách. V materskej
škole sa deti dozvedeli mnoho o knihách, ich vzniku, výrobe,
autoroch, ilustrátoroch. Poznávajú ľudovú i autorskú rozprávku, spoznávajú rozprávkových hrdinov, kladné i záporné postavy, vyrábajú si svoje knihy, čítajú svoje obľúbené rozprávky
ostatným deťom. Deti pracujú s textom maľovaného čítania,
učia sa porozumieť počutému textu a veľa ďalších vecí, ktoré
budú potrebovať v škole. I týmto spôsobom sa pripravujeme
na zápis do základnej školy, ktorý deti čaká v apríli. Našim
predškolákom prajeme veľa zdaru na zápise do veľkej školy.
Veľkonočné sviatky sú tu čo nevidieť a príprava na ne čaká
i nás. Zdobenie vajíčok, pletenie korbáčov, výzdoba školy, nácvik básní i piesní a všetko, čo k Veľkej noci patrí.
Ďakujeme rodičom i vám všetkým za doterajšiu pomoc.
Prajeme vám, milí priatelia, požehnané veľkonočné sviatky,
veľa milostí od Zmŕtvychvstalého Pána, zdravia a pokoja.
Deti a kolektív CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove

Život našej farnosti
Sviatky Božieho narodenia patria medzi najväčšie sviatky
našej viery a tiež najkrajšie. Veriaci našej farnosti ich prežili
pri jasliach Božieho Syna, bohoslužbách i v kruhu svojich
najmilších. K ich skrášleniu prispeli i jasličkové pobožnosti
a koledovanie Dobrej noviny na pomoc deťom v Afrike. Vo

V čo veríme I. (Podstata viery)

Keď sa pozrieme do histórie, vidíme,
že ľudia boli odnepamäti nábožensky
založení. Svätý Augustín to výstižne
vyjadruje, že človek je homo religiosus,
bytosť náboženská. Verili v niečo, čo
nevidia, čo ich presahuje, čo nemôžu
vnímať svojimi zmyslami, tušili, že je
tu niekto vyšší ako oni, kto dal vznik
tomuto svetu, kto dáva dážď na zem.
Najskôr verili, že je to „niečo“. Neskôr
rozumom prišli na to, že to nemôže byť
niečo, čiže nejaký neživý princíp, ale
niekto, teda osoba. Najprv si mysleli,

farskom kostole sa 1. 1. uskutočnil koncert dychovej hudby
Trenčianska dvanástka.
Šesťdesiattri našich mladých sa pripravuje na sviatosť
birmovania. Na posilnenie ich života viery sa pre nich 13. –
14. 1. konala duchovná obnova.
15. 1. deti z našej farnosti sa zabávali spolu so svojimi
rodičmi na Farskom karnevale v Pastoračnom centre
v Soblahove. Masky, diskotéka, súťaže, odmeny, zábava, to
bolo náplňou tohto krásneho popoludnia.
21. 1. sa v telocvični ZŠ v Soblahove konal Diecézny
futbalový turnaj miništrantov. Zúčastnilo sa ho 7 tímov,
vrátane miništrantov z našej farnosti. Víťazom turnaja sa stali
miništranti z Urminiec.
Farský ples v Mníchovej Lehote je už tradičná fašiangová
udalosť v našej farnosti. Tento rok sa 11. 2. konal už ôsmykrát.
Zúčastnilo sa na ňom okolo 140 ľudí, ktorí zažili krásny čas
plný tanca, zábavy, tomboly, dobrej hudby v podaní skupiny
Baróni a Terchovskej muziky z dolniakov.

že tých vyšších bytostí je viac – tak
vznikli polyteistické (pohanské) náboženstvá (vyznávajúce mnoho bohov).
Napríklad náboženstvo starovekého
Grécka, Ríma i starobylých Slovanov,
dnes napríklad hinduistické náboženstvo. Ľudia sa pýtali: Odkiaľ je svet? Odkiaľ sme my, ľudia? Čo bude po smrti?
Ako správne žiť? Odpovedali si na tieto
otázky svojím rozumom, a tak vznikali
náboženstvá. Boh sa ale rozhodol zjaviť pravdu ľuďom o nadprirodzenom
svete a o sebe, aby nemuseli tú pravdu

hľadať sami a v mnohých veciach sa
tak mýliť. Túto pravdu zjavil najprv vyvolenému ľudu, Židom a židovské náboženstvo sa tak stalo prvým monoteistickým (vyznávajúcim jedného Boha).
V tomto náboženstve má pôvod i naša
kresťanská viera, ktorú nám zjavil Ježiš
Kristus, Boh, ktorý sa stal človekom.
Teda kresťanstvo nie je ľudskou vierou,
ale vierou zjavenou Bohom. Preto pevne veríme, že poznáme pravdu, ktorú
nám odhalil sám Boh.
Tu sa dostávame k prvému záveru,
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čo je viera. Viera je teda uznávať za
pravdu to, čo nám zjavil Boh. Preto sa
nedá byť skutočne veriacim bez toho,
aby sme túto pravdu spoznali. Veď
akože môžeme uveriť, ak nevieme
čomu? Sv. Pavol jasne hovorí v Liste
Rimanom: „Teda viera je z počutia, počutie však skrze slovo Kristovo.“ (Rim
10, 17) Sme dnes svedkami toho, že
ľudia veria vo všeličo, čo je v rozpore s
kresťanskou vierou – veria napríklad v
prevtelenie duší po smrti, reinkarnáciu,
hoci protirečí Ježišovmu učeniu. Alebo
dnes tak časté spolužitie bez manželstva. Koľkí povedia, že to je normálne! Boh ale nám povedal niečo úplne
iné. Hovorí nám, že tak kresťan nemá
žiť. Aj preto je pre veriacich povinnosť
zúčastniť sa na nedeľnej bohoslužbe,
pretože tam sa číta Božie slovo, tam
nám Boh odhaľuje pravdu, tam sa stávame viac veriacimi. Je teda zrejmé, že
ak nenavštevujeme bohoslužby, nemôžeme rásť vo viere. Neobstojí to časté

tvrdenie mnohých: „Verím, ale do kostola chodiť nemusím.“ Veď ako môžem
uveriť niečomu, čo nepočujem? Preto
dnes mnohí majú svoju vieru, svoje náboženstvo, ktoré si vytvoria sami tak,
ako sa im páči. Ale môžeme tu ešte hovoriť o viere, o kresťanskej viere?
Druhým vyjadrením slova viera je
vzťah. Viera je vzťah lásky medzi Bohom a človekom. Boh nás miloval ako
prvý, veď nás chcel, preto existujeme,
preto sme sa narodili. Aby nám mohol
prejavovať každý deň svoju lásku skrze dary, ktoré nám chce dávať v takej
úžasnej miere. Človek, ktorý si uvedomuje túto bezhraničnú lásku Boha, chce
tiež milovať Boha, a preto sa rozhodne
vstúpiť do vzťahu lásky s Bohom. Je to
krok viery, kedy sa rozhodne svoj život
úplne odovzdať Bohu.
A tu sa dostávame k tretiemu pojmu,
ktorý vyjadruje podstatu viery, a tým je
dôvera. Ak verím v Boha, v jeho lásku,
rozhodnem sa mu dôverovať, verím, že

Boh ma nikdy neopustí, tak ako hovorí
ústami proroka Izaiáša: „Keby aj matka
zabudla na teba, ja na teba nezabudnem.“ (Iz 49, 15) Verím, že je so mnou
v radosti i trápení a že ma zo svojho
láskyplného objatia nikdy nepustí. Túto
dôveru najkrajšie vyjadrím modlitbou,
lebo viem, že sa môžem na neho s hocičím obrátiť, a že on všetko môže.
Vidíme, že viera je niečo krásne, hlboké a intímne medzi človekom a Bohom. Nič povrchné. Väčšina ľudí na
otázku: „Ste veriaci?“ Odpovie: „Áno,
veď verím v Boha.“ Veriť, že existuje,
je ale iba začiatok. Veď ak človek aj neuverí v Božiu lásku, nezačne mu dôverovať a veriť jeho posolstvu a slovu,
v jeho srdci sa nezapáli plamienok viery. Zostane veriacim iba na papieri, ale
skutočne nevstúpi do tohto krásneho
vzťahu, ktorým je živá viera. Lebo ak
viera nie je živá, je mŕtva.
Peter Valaský, správca farnosti

Jednota dôchodcov
Členovia našej členskej základne sa zišli v novom roku 25.
februára 2017 na svojej hodnotiacej schôdzi. Bohatá účasť
našich seniorov bola informovaná o pripravovaných akciách
na rok 2017. Informáciu o hospodárení s finančnými prostriedkami našej organizácie za rok 2016 predniesla p. hospodárka. K správe neboli žiadne pripomienky. Naša organizácia sa
rozrástla o 4 nových členov. Významného životného jubilea
65 a 70 rokov sa dožili 3 členovia našej organizácie, ktorým
sme zablahoželali. Rok ubehol ako voda a my si kladieme
nové predsavzatia a ciele na tento nový. Hneď po novom roku
sme sa zišli na zimnej turistike na Dolňanskú kyselku, kde nás
privítalo čaro Vianoc „Betlehemské jasličky“. Do našich veľhôr
Tatier sme sa vybrali vlakom 24. januára 2017. Za krásneho
slnečného počasia si 32 našich členov pozrelo velikána slovenských hôr. Navštívili sme Štrbu, Štrbské Pleso, Starý Smokovec a napokon Hrebienok. Obdivovali sme Levočský ľadový
oltár a ostatné ľadové výtvory, ktoré boli pastvou pre oči
a pohladili dušu. Vo večerných hodinách sme sa vrátili domov
s dobrým pocitom pekne stráveného zimného dňa. Naše akcie sa nebudú zameriavať iba na kultúrne a spoločenské udalosti. V spolupráci s obecným úradom, brigádami sa budeme
podieľať i na upratovaní a skrášľovaní našej obce.

Začalo pôstne obdobie a my sa pripravujeme na Veľkú noc.
V mene celého výboru Jednoty dôchodcov vám prajeme požehnané sviatky, zdravie a pokoj v rodinách.
ZO JDS Soblahov A. Markovská

V pondelok 20. 3. 2017 si zorganizovali členky Jednoty
dôchodcov v Soblahove brigádu na úprave verejných
priestranstiev. Zúčastnili sa jej v hojnom počte. Dvadsať žien
po zime upravilo a vyčistilo obecné priestory. Patrí im za to
srdečná vďaka.

folklórna skupina Dolinečka
Vážení priatelia, dovoľte aj FSk Dolinečka, aby vás čo
najsrdečnejšie pozdravila pred najväčším sviatkom v roku,
pred Veľkou nocou.
Ešte je len začiatok roka, takže vystúpení ešte nemáme
toľko za sebou.
V januári sme sa zúčastnili Zimného folklórneho festivalu
v Trenčianskych Stankovciach. Bol to veľmi príjemný folklórny
zážitok. Iste by to potvrdili aj viacerí návštevníci.
Február bol mesiac fašiangov, ktoré prebiehali i v našej
obci. Dolinečka sa zúčastnila v sprievode po dedine a spravila
krátky program na ihrisku.
Želáme vám, naši milí spoluobčania, veľa lásky a radosti
zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista, rodinnej pohody, Božieho
požehnania, zdravia a šťastia.
E. Fabová
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Spoločenská kronika
Počet obyvateľov k 20. 3. 2017: 2 230
NarodilI sa:
Hanka Kalabová
Johanka Lečková
Dorota Opatovská
Melissa Cibulíková

Zoja Fabová
Oliver Kroppel
Ela Harputluoglu
Andrej Tadeáš Šumaj
uzavreli manželstvo
Slavomír Slezáček a Eva Vrbicová

Opustili nás:
Ján Jantošovič

vo veku 95 rokov

Mária Fabová

vo veku 65 rokov

Katarína Izraelová

vo veku 91 rokov

Matúš Mrázik

vo veku 84 rokov

Mária Chabadová

vo veku 66 rokov

Z čINNOSTI DobrovoľnÉHO hasičskÉHO zborU Soblahov
Detská hasičská halová súťaž
Dňa 11. februára sa v telocvični ZŠ Trenčín 7 uskutočnila súťaž mladých hasičov “X-Boj – Ukáž čo dokážeš“. Táto
súťaž sa koná každoročne, vždy ju organizuje iná obec, ktorá má k dispozícii vyhovujúce priestory. Tento rok sa na túto
úlohu podujal DHZ Trenčín-Opatová. Náš DHZ reprezentovali
2 družstvá chlapcov a 1 družstvo dievčat. Družstvo mladších
dievčat v zložení: Amélia Beniaková, Timea Holubková, Zuzana Červeňanová a Ema Zámečníková sa umiestnilo na 3.
mieste. Družstvo mladších chlapcov v zložení: Mário Červenka, Alex Červenka, Oliver Ukuš, Matej Ďuďák a Matúš Sedláček sa umiestnilo na 4. mieste, a družstvo v zložení: Lukáš
Zámečník, Janko Kohút, Andrej Izrael, Mário Červeňan a Jakub Sivák sa umiestnili na 9. mieste. Celkovo sa zúčastnilo 23
družstiev v troch kategóriach.
M. Červenka

Turistický klub pri OŠK Soblahov

Soblahovskí turisti
so zimou v pätách

A je tu konečne obdobie, na ktoré všetci po
dlhočiznej studenej zime
čakáme – z oblohy sa
usmieva čoraz teplejšie
slnko, spod snehu sa začína objavovať
zelená tráva skrášlená prvými kvietkami snežienok, prvosienok, fialiek. Všade navôkol vidieť prvé príznaky jari.
Jar sa zobúdza a vyháňa na čerstvý
vzduch zvieratá a aj ľudí. Začína sa
fascinujúce obdobie nového štartu pre
prírodu i človeka.
V našom turistickom klube turistické
akcie už dýchajú jarnou náladou a možnosťami, no i tak čerpáme skúsenosti
zo zimných akcií, a učíme sa, čo treba
zlepšiť, v čom pridať a v čom ubrať.
Napriek dlhočiznej a mrazivej zime
roduverní turisti nášho klubu nezaháľali
ani v tomto ťažkom období. Ako každoročne, tak aj tento rok sme sa na Nový
rok naštartovali novoročným výstupom
na horskú dominantu nad našou obcou,
na Ostrý vrch, kde sme spolu privítali
nový rok 2017. Január bol spestrený
výstupom na Rozsutec.
Lastovičkou medzi našimi zájazdmi
sa stal vlakový zájazd spojený s výstupom na Rohatú skalu. Táto akcia

dokázala našim skalným turistom, aké
výhody, romantiku a kolektívneho ducha prináša cesta vlakom spojená so
zaujímavou turistikou.
Ďalšou malou novinkou medzi autobusovými zájazdmi nášho klubu sa stal
zdvojený zimný autobusový zájazd, a to
na Kľak a na Strážov, podľa toho, ktorí
turisti mali záujem na ktorý z týchto
kopcov vystúpiť. Tieto výstupy v klasickom zimnom počasí preverili fyzickú
kondičku mnohých turistov. Ale pohľady z vrcholov stáli za tú námahu.
Čerešničkou na torte je pre náš klub
poriadanie každoročného festivalu soblahovských horizontov – festival filmov pod názvom HORY FILM A MY.
Festival sa stal obľúbeným priestorom
nielen na premietanie filmov z horolezeckého a turistického prostredia, ale
dostáva punc aj cestovateľskej tematiky, ktorá všetkých účastníkov dovedie
prostredníctvom filmov do ťažko dostupných a málo navštevovaných lokalít našej Zeme, kam sa väčšina z nás
nemá šancu dostať. Kvalitu premietania zvyšuje aj osobná účasť turistov,
horolezcov a cestovateľov a ich osobný komentár k adrenalínovým filmovým
záberom, ktoré zažili na vlastnej koži.
Festival zviditeľňuje obec Soblahov
medzi širokou turistickou a horolezeckou verejnosťou z rôznych oblastí Slo-

venska. Tento soblahovský festival sa
stal akciou, ktorú si každoročne nenechávajú ujsť vrcholoví horolezci, turisti
i cestovatelia. Aj tohto roku bola bohatá
účasť nielen premietajúcich, ale i divákov, a o kvalite a záujme o túto akciu turistického klubu svedčí aj to, že chvíľami v premietacej sále nebolo možné
nájsť miesto na sedenie a museli sa
prikladať ďalšie stoličky. Samozrejmosťou nášho premietania je kvalitné občerstvenie. Tento rok účasť divákov
presiahla 180 divákov, a to nás veľmi
teší, a zároveň aj zaväzuje náš turistický klub k tomu, aby sme nepoľavili
v našom úsilí a i ďalší ročník pripravili
s takou starostlivosťou a obetavosťou
ako doposiaľ.
A už prichádzajú jarné mesiace presiaknuté ďalšími zaujímavými i adrenalínovými turistickými akciami klubu. Kto
má záujem pripojiť sa k nám a popracovať na svojej aktívnej fyzickej i psychickej
jarnej turistickej očiste, plán turistických
akcií na ďalšie mesiace je na našej vývesnej tabuli v Hostinci u Ondreja, kde
sa stále pravidelne stretávame každý
štvrtok, a kde dohadujeme podrobnosti
našich plánovaných a niekedy i neplánovaných turistických akcií. Každý
záujemca o turistiku či o aktívny pohyb v prírode bude medzi nami srdečne
vítaný.
Slávka
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ŠPORT

Ivana Horná je Majsterka Európy v silovom trojboji

V dňoch 12. – 19. 3. 2017 sa konala súťaž European Women‘s
Classic Championships v Thisted v Dánsku.
Ivana Horná bola prvá v kategórii žien do 63 kg. V jednotlivých disciplínach prekonala svoje európske rekordy (dokopy ich padlo 5) a stanovila
nové – v mŕtvom ťahu s hodnotou 215 kg a v celkovom súčte 477,5 kg.
Dokopy má 4 zlaté medaily (veľkú a 3 malé za jednotlivé disciplíny). Bodové
hodnotenie jej výkonu v trojboji predstavuje 517,4 wilksových bodov a radí ju
medzi trojbojárkami v kategórii classic medzi absolútnu svetovú špičku.
Úspešné účinkovanie Ivany Hornej na tohtoročných ME patrí medzi
najhodnotnejšie úspechy slovenského silového trojboja.
Svojou zodpovednou prípravou sa posúva k účasti na Majstrovstvách sveta, ktoré sa budú konať 14. – 25. júna v Minsku.
Gratulujeme a ďakujeme Ivane Hornej, že úspešne reprezentuje
náš Soblahov na športovom poli doma i v zahraničí.
Zdroj: http://sakst.sk/

Zachráňme soblahovský futbal

Futbal v našej obci datujeme od roku 1932, prvý oficiálny zápas naše mužstvo odohralo 15. 5. 1933. Tento rok futbal v Soblahove píše 85-ročnú históriu. Viackrát sa menil názov klubu
a futbal hrával vari každý chlapec v obci, boli to stovky detí...
Tieto slová sa mi nepíšu ľahko. Futbal je v Soblahove na
pokraji svojho konca. Už nejakú dobu klub pracuje vo veľmi
oklieštenom provizóriu s konečným termínom 30. 6. 2017.
Vtedy sa definitívne rozhodne. To sú fakty.
Na fungovanie klubu je treba vedenie a to je veľký problém. Funkcionári sú deprimovaní tým, že im s tým nikto
nepomôže, postupne to vzdávajú a noví ľudia nemajú záujem. Z vedenia klubu zostali predseda a hospodár sami.
Aktuálne pod hlavičkou klubu fungujú 3 žiacke družstvá, 1 dorastenecké a mužstvo dospelých. V žiackych kategóriách je to
50 chlapcov od 6 – 14 rokov, v dorasteneckom mužstve takmer
20 chlapcov 15 – 18-ročných a v kategórii A-mužstva 15 hráčov.

Že to tak je, je hlavne zásluhou vynikajúcej práce s mládežou
trénerov R. Kačenu, J. Kačenu, R. Pristacha a M. Jantošoviča.
Preto apelujem na vás, Soblahovčania, bývalí futbalisti,
fanúšikovia, prestaňme sa správať alibisticky.
„Ja nemôžem, nech to spraví ten druhý, ten má na to
čas“. To nám nepomôže.
Ak teraz neurobíme rázne kroky verte-neverte, futbal
k 30. 6. 2017 v Soblahove končí.
Ako potom vysvetlíme minimálne tým 50 chlapcom, že už
futbal hrať nebudú, lebo my dospelí nemáme na nich čas.
Za prácou funkcionárov sa skrýva veľa mravčej práce,
ale ak si ju rozdelíme, môže sa to podariť.
Preto opäť apelujem, kto má úprimný záujem pomôcť futbalu, nech sa prihlási u aktuálneho predsedu OŠK M. Šedivého
alebo ktoréhokoľvek člena výboru alebo na obecnom úrade.
Ďakujem.
D. Mrázik

Mužstvo dorastu OŠK Soblahov hrá VI.
ligu – kategória U19 – ObFZ TN. Po jesennej časti nám patrí
2. miesto v tabuľke so ziskom 20 bodov a s bilanciou 6 víťazstiev, 2 remíz a 1 prehry. Do zápasov nastúpilo celkovo 20
hráčov a najlepším strelcom sa stal Patrik Šedivý, ktorý strelil
8 gólov. Treba tiež spomenúť, že 7 hráči majú vybavené ostaršenie a vypomáhali aj “A” mužstvu.
Zimnú prípravu sme začali 15. 1. Na tréningové jednotky
využívame hlavne malú trávu pri kabínach, telocvičňu, posilňovňu a okolité terény.
22. 1. sme sa zúčastnili halového turnaja v ŠH Trenčín,
ktorý usporiadal ObFZ Trenčín a na ktorom sme obsadili 6.
miesto. 1. 3. sme odohrali prípravný zápas v Selci na malej
tráve (vyhrali sme 10:4) a s tým istým súperom sme sa stretli

aj 4. 3. v Trenčianskych Tepliciach na umelej tráve, kde sme
ich taktiež porazili, tentoraz 3:1. Ďalší zápas sme hrali 11. 3.
v Ladcoch s výsledkom 3:3. V pláne máme ešte jeden zápas,
ktorý by sme chceli odohrať na domácom ihrisku v sobotu
1. 4., a to proti starým pánom Soblahova. Môže to byť zaujímavá konfrontácia bývalých hráčov a súčasných nádejných
futbalistov, z ktorých by už v lete tohto roku mali 5 hráči plnohodnotne nastúpiť za “A” mužstvo Soblahova.
Zimná príprava je dlhá (súťaž začína až 8. 4.), ale verím, že
sa dobre pripravíme na jarnú časť súťaže a budeme atakovať
prvú priečku, na ktorej skončilo mužstvo Hornej Súče.
Zároveň vyzývam všetkých fanúšikov soblahovského futbalu, aby pomohli pri organizácii jednotlivých zápasov, lebo celý
chod klubu zostal na pleciach trénerov a vedúcich mužstiev!!!
Za kolektív dorastu: Marián Jantošovič, tréner

Prípravka

Mladí futbalisti nám robia radosť, v silnej
konkurencii doslova deklasovali všetkých
súperov a neboli to hocijakí súperi.
Prvý februárový víkend sa konal halový turnaj prípraviek v Novej Dubnici,
ktorého sa zúčastnilo šesť tímov rozdelených do dvoch skupín.

Najviac sa darilo našim chlapcom, ktorí vyhrali postupne zápasy v skupine proti
AFC Trenčín 6:0 (góly: Peťo Švehla 2, Matej Pagáč 2, Richard Hrnčár, Michal Halgoš) a s Novou Dubnicou 9:1 (góly: Matej Pagáč 2, Alex Červenka 2, Matej Straka 2,
Michal Halgoš, Matej Kalinčík, Matúš Sedláček).
Vo finále si poradili bez problémov aj s AS Trenčín 6:1 (góly: Michal Halgoš 2, Andreas
Juriga, Matej Straka, Peťo Švehla, Filip Mikuš) a radovali sa z konečného 1. miesta.
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