Milí spoluobčania,
mesiace rýchlo plynú a vy držíte v rukách tohtoročné druhé
číslo Soblahovských novín, v ktorých sa dozviete všetko, čo
sa za posledné mesiace v našej obci udialo, ale aj to, čo nás
čaká a čo sa plánuje.
Nová budova obecného úradu
Sme veľmi radi, že sa nám v posledných dňoch podarilo
zrealizovať zámer odkúpenia budovy súčasného Depozitu
v strede obce a zároveň si vám dovoľujeme oznámiť, že
obecný úrad sa bude sťahovať do nových priestorov. Určite
ste viacerí o tomto zámere obce počuli, ale nechceli sme
oficiálne skôr informovať až do času, kým nebude podpísaná
kúpno-predajná zmluva, hoci na realizácii kúpy pracujeme od
decembra 2016. Kúpna cena nehnuteľnosti bola dohodnutá
vo výške 335.000 EUR.
Obecné zastupiteľstvo 12. 6. 2017 jednohlasne schválilo kúpu a zmluva bola obojstranne podpísaná 20. 6. 2017.
V súčasnosti čakáme na povolenie vkladu na Katastrálnom
úrade v Trenčíne. Budovu Depozitu určite všetci registrujete,
avšak nie všetci viete, na čo sa v minulosti využívala, preto
na ďalších stránkach týchto novín si môžete prečítať aj niečo
o jej histórii. Súčasná budova obecného úradu je v nevyhovujúcom, ba až v dezolátnom stave. Mali sme dve možnosti:
buď pôvodnú budovu kompletne zrekonštruovať, čo by bolo
finančne i realizačne náročné, alebo nájsť nový vhodný priestor. Po zvážení, vyhodnotení situácie a viacerých rokovaniach
s majiteľmi Depozitu sme sa nakoniec s poslancami zhodli na

tom, že pre obec je výhodnejšie odkúpenie budovy Depozitu.
Obecný úrad tak bude umiestnený v strede obce, kam patrí
a tým bude zjednodušený prístup pre občanov, ale i ostatných
návštevníkov (zastávka autobusu), nehovoriac o reprezentatívnejších priestoroch v interiéri, ale aj v okolí budovy. Naplní
sa tým význam „námestia“ obce, za ktoré sa považuje práve táto časť Soblahova. Budova obecného úradu by sa mala
nachádzať v strede obce, mala by mať svoju históriu, slúžiť
ako centrum služieb pre všetkých obyvateľov, a hlavne musí
reprezentovať obec. Budova pôvodného Depozitu podľa nás
spĺňa všetky tieto atribúty. V súčasnosti pracujeme na nutných
projektových úpravách a naším zámerom je reálne budovu
využívať už na konci tohto roka.
Otázka – čo s pôvodnou budovou – zatiaľ zostáva otvorená. Zvažujeme všetky možnosti využitia, resp. ďalšieho osudu budovy súčasného obecného úradu. Jednou z možností je
zbúranie pôvodnej budovy a na jej mieste vybudovanie novej
bytovky, ktorá by architektonicky zapadla k existujúcim dvom
obecným bytovkám. Táto téma je však stále otvorená, a preto
sme otvorení aj ďalším návrhom riešenia. V prípade, ak máte
konkrétny návrh, ako využiť predmetnú budovu alebo daný
priestor, budeme radi, ak nám o ňom poviete.
Dom pre seniorov
Dôležitou novinkou, najmä pre starších spoluobčanov, je
informácia o zámere obce vybudovať Dom pre seniorov
v Soblahove. Koncom júna sme urobili prvý dôležitý krok
k realizácii tohto projektu, a to schválenie kúpnej zmluvy
v hodnote 28.080 EUR. Dom pre seniorov bude umiestnený
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vo farskej záhrade vo výmere 1404 m². Vieme, že je to len
prvý krok, ale musíme postupovať postupne, krok za krokom.
Zmeniť územný plán, vysporiadať plánovanú cestu, vybaviť
všetky potrebné povolenia, zabezpečiť kompletné financovanie
a až následne sa môže začať s realizáciou projektu.
Keďže oba projekty si vyžadujú nemálo financií, považujem
za dôležité upozorniť, že v horeuvedených prípadoch nedošlo
k zadlžovaniu obce. Väčšina projektov, na ktorých spolu
s poslancami pracujeme, bola financovaná najmä z dotácií
EÚ alebo priamo z konkrétnych ministerstiev, sponzorsky,
svojpomocne a až zostatok sa dofinancováva z vlastných
zdrojov obce.

Ďakujeme vám za ústretovosť!
Chrániť životné prostredie však treba aj pri iných každodenných činnostiach – či už je to triedenie odpadu, ale aj umiestňovanie nepotrebného, resp. zlikvidovaného materiálu z domácností. Opäť si niektorí naši spoluobčania zmýlili parkovisko na
cintoríne s odkladiskom stavebného odpadu. Chlapi z obecného úradu tam vyzbierali za auto (multikáru) odpadu a aj na
základe takýchto konaní ľudí – vandalov je v súčasnosti priestor
monitorovaný fotopascami.
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dôkladnom prešetrení bolo zistené, že existujúce technické
riešenie bolo zlé. V súčasnosti sme spolu s TVK našli nové
riešenie, ktoré by malo dlhodobo vyriešiť zlý stav. Pokiaľ nebude problém s čerpadlom doriešený, je na cintoríne k dispozícii
umiestnená provizórna nádoba s vodou na polievanie. Naši
hasiči sa podujali, že sa budú starať o jej pravidelné napĺňanie
vodou, za čo by som sa im chcel aj touto cestou poďakovať.
Chlapi z obecného úradu zhotovili – popri bežnej údržbe
obce – vo dvore Sedliackého domu peknú funkčnú dobovú studňu s kamenným chodníkom, tiež zrekonštruovali a umiestnili

Projekty
Obdobie od začiatku roka sme využili na prípravu a podanie
niekoľkých žiadostí o dotácie. V súčasnosti máme podaných
sedem žiadostí, avšak celý proces na ministerstvách je
zdĺhavý. Máme však prísľub, že v najbližšej dobe budú
jednotlivé projekty vyhodnotené a musíme už len dúfať, že
nebudú zamietnuté.
Jednotlivé projekty:
1. Projekt cezhraničnej spolupráce s obcou Buchlovice (ČR)
– „Cestičky našich predkov“ – celkový rozpočet je vo výške 228.715 EUR, z toho požadujeme dotáciu vo výške
194.408 EUR.
2. Projekt na vybavenie a modernizáciu učební v ZŠ v celkovej hodnote 58.340 EUR, z toho požadujeme dotáciu vo
výške 55.433 EUR. V prvom hodnotiacom kole sme boli
úspešní a v súčasnosti sme postúpili do druhého kola rokovaní.
3. Projekt na vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou
trávou v areáli športového klubu v Soblahove. Celý projekt
je v hodnote 79.675 EUR, z toho požadujeme dotáciu vo
výške 40.000 EUR.
4. Havarijný stav osvetlenia telocvične vrátane novej elektroinštalácie riešime s Ministerstvom školstva SR. Predpokladané nevyhnutné náklady sú vo výške 53.904 EUR.
5. Zapojili sme sa i do projektu „Zdravie na tanieri“, kde je
hlavným zámerom doplnenie konvektomatu do školskej
jedálne. Cena projektu je 12.600 EUR, kde by mala obec
financovať len 2.600 EUR.
6. V projekte „Bezpečná obec“ žiadame Ministerstvo vnútra
SR o dotáciu na doplnenie bezpečnostných kamier. Celková cena projektu je vo výške 17.498 EUR, z toho by mala
obec financovať čiastku 3.450 EUR. Na prvú etapu sme už
dostali 10 000 EUR a práce by mali začať v júli 2017.
7. Predložená žiadosť na Ministerstvo financií SR na opravu
havarijného stavu múrika a oplotenia cintorína vo výške
15.125 EUR. Obec by mala prispieť vo výške 1.625 EUR.
Toľko k podaným žiadostiam o dotácie. O výsledku vás budeme informovať. Tiež by som sa chcel touto cestou poďakovať vedeniu školy za aktívny prístup pri spracovávaní projektov súvisiacich s budovou základnej a materskej školy.
Život v obci
Tak ako minulý rok, aj tento rok ste mali možnosť uskladniť
konáre z jarného orezania stromov na pasienok nad cintorínom. Túto možnosť využilo mnoho občanov a počas mesiaca
sa tam nazbieralo 25,44 tony. Nespaľovaním odrezaných konárov a ich uskladnením na pasienku podporujete a chránite
životné prostredie a tiež šetríte vaše peňaženky i peňaženky
nás ostatných, pretože ak by ste konáre umiestnili na zbernom dvore, všetci by sme to zaplatili v poplatkoch za smeti.
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na otoči pri bani darovanú detskú šmykľavku od rodiny Petra
Mareka a dorobili chýbajúci chodník v dĺžke 19 m od Palmovskej
smerom na hlavnú cestu.
Milí Soblahovčania, nastáva
čas dovoleniek a letných prázdnin. O pár dní deti poslednýkrát
zasadnú do školských lavíc a začnú sa tak dlho očakávané letné prázdniny. Prajem vám, aby
ste si počas tohto obdobia oddýchli, strávili čo najviac času
so svojou rodinou a blízkymi, prežili mnohé dobrodružstvá, zažili veľa krásnych zážitkov a aby ste nazbierali veľa pozitívnej
energie a dobrej nálady, z ktorej budete čerpať aj v ďalších
mesiacoch. A hlavne sa v zdraví vráťte zo všetkých dovolenkových destinácií a zo všetkých kútov sveta domov.
Marian Hudec, starosta

Z rokovania OcZ obce Soblahov
dňa 5. 4. 2017.

V marci, po jesennom čistení časti vodného toku, spoločnosť
Slovenský vodohospodársky podnik (ďalej len „SVP“) vykonala
orezanie a výrez stromov v hornej časti obce. Orezanie dvoch
dominantných jelší pri Hostinci u Ondreja bolo veľmi dôležité,
nakoľko stromy boli zvnútra celkom hnilé. Potvrdilo sa tak naše
podozrenie, že stromy nie sú zdravé a ohrozujú bezpečnosť.
Tieto kroky SVP (orezanie a úprava okolia) vyburcovali i pár
jednotlivcov a tiež našich hasičov. Musím povedať, že Žlábek
a aj jeho okolie je priam ukážkové. Zmenu vidieť na fotkách.

Od apríla sme spolu so starostom z Mníchovej Lehoty vybavili
skúšobný autobusový spoj, ktorý premáva medzi našimi obcami,
t. j. medzi Soblahovom a Mníchovou Lehotou. V budúcnosti
by mal slúžiť hlavne pre deti ako školský spoj a pre obyvateľov
Mníchovej Lehoty aj ako spoj k doktorke Lackovej, nakoľko
obyvatelia Mníchovej Lehoty podľa nového rozdelenia spádovo už patria k nám.
Škoda, že práve v tomto období prestala fungovať lekáreň.
Uvedený stav sme ihneď začali riešiť a otázka znovuotvorenia
ešte nie je uzavretá. Podľa vyjadrenia nového majiteľa lekáreň
v Soblahove bude opäť fungovať, avšak v súčasnosti je nutné
vykonať stavebné úpravy dané zákonom a následne bude
vybavovať všetky nutné povolenia. Majiteľ prisľúbil, že lekáreň
bude otvorená v priebehu septembra 2017.
V máji sme museli vykonať rozsiahlu opravu časti strechy
obecnej bytovky číslo 741. Je smutné, že po desiatich rokoch
bola strecha úplne deravá a obyvatelia bytovky si užili so zatekaním svoje. Teraz už len treba dúfať, že ostatné časti strechy
ešte chvíľu vydržia.
A aby tých porúch nebolo málo, už po niekoľkýkrát sa pokazilo čerpadlo na vodu na cintoríne pri dome smútku. Po

Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31. 12. 2016.
Schválilo vymenovanie do funkcie veliteľa DHZ obce Soblahov Bc. Michala
Šedivého.
A) schválilo zaradenie člena DHZ
obce Soblahov do funkcie veliteľa jednotky Bc. Michala Šedivého;
B) schválilo zaradenie člena DHZ
obce Soblahov do funkcie veliteľov
družstiev Mária Červenku, Miroslava
Kohúta, Mgr. Jána Siváka, Bc. Martina
Judinyho;
C) schválilo zaradenie člena DHZ
obce Soblahov do funkcie technikastrojníka Milana Rožníka;
D) schválilo zaradenie člena DHZ
obce Soblahov do funkcií starších hasičov Mgr. Róberta Balaja, Jána Šedivého, Miroslava Ďuráčiho, Jozefa Siváka,
Radovana Izraela, Filipa Štulajtera, Ing.
Tomáša Guzoňa, Ing. Andreja Guzoňa,
Mariána Vanča, Jozefa Šedivého, Petra Ďuráčiho, Lukáša Betáka, Igora Halgoša, Ing. Líviu Melišovú, Ing. Lenku
Nápokú Hornú, Rudolfa Meliša;
E) schválilo zaradenie člena DHZ
obce Soblahov do funkcie hasičov Jakuba Faba, Lukáša Červeňana, Martina Siváka.
Určilo odpredaj pozemku – novovzniknutá parcela č. KN-C 5060/2 – zastavané plochy vo výmere 45 m2 v k. ú.
Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov, pre Štefana Sýkoru.
Dôvod osobitného zreteľa: Odpredávaný pozemok parc. č. KN-C 5060/2
– zastavané plochy vo výmere 45 m2
tvorí priľahlý pozemok k stavbe rodinného domu č. 228 a k pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľa. Predmetná
parcela je dlhodobo užívaná predchádzajúcimi majiteľmi a tvorí súčasť areálu

rodinného domu s dvorom.
Schválilo odpredaj pozemku – novovzniknutá parcela č. KN-C 5060/2 vo
výmere 45 m2 do vlastníctva Štefanovi
Sýkorovi, za cenu 20 €/m2.
A) Určilo zámenu pozemkov v k. ú.
Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle zák. č. 138/1991
Zb., v znení n. p., ktoré sú vo vlastníctve obce Soblahov, zapísaných na liste
vlastníctva č. 1, za pozemky vo vlastníctve spoločnosti STAPREN, s.r.o.,
Trenčín zapísaných na LV č. 3551
a zámenu nehnuteľnosti, ktoré sú vo
vlastníctve obce Soblahov, zapísaných
na LV č. 1, za pozemok vo vlastníctve
spoločnosti E.S.invest, s.r.o., Trenčín
zapísaný na liste vlastníctva č. 1411.
Dôvod zámeny: zámena pozemkov
súvisí s usporiadaním vlastníckych
vzťahov pri novostavbe bytových domov v časti obce „Rybníky“. Zámenou
pozemkov bude umožnený prístup
k parkovacím miestam z priľahlých pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľov
a nebude prechádzať cez jestvujúci
chodník.
Schválilo zámenu vyššie uvedených
pozemkov. Vzhľadom na to, že zamieňané pozemky sa nachádzajú v tom
istom k. ú., v tej istej lokalite, zámena
pozemkov sa uskutoční bezodplatne.
A) prerokovalo žiadosť Attilu Bátkyho a Lucie Bátkyovej vo veci práva
prechodu cez pozemok parc. č. KN-C
5163, ktorý je vo vlastníctve obce k pozemku parc. č. KN-C 5164/2 vo vlastníctve žiadateľa;
B) vzhľadom na uvedený účel využitia
pozemku, parc. č. KN-C 5164/2 odporučilo žiadateľom podať písomný
podnet k procesu aktualizácie Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu obce
Soblahov na zmenu využitia daného
územia. Oplotenie je potrebné riešiť
s príslušným stavebným úradom;
C) súhlasilo s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena na právo pre-

chodu cez pozemok, parc. č. KN-C
5163 a upozorilo žiadateľov, že je potrebný súhlas všetkých vlastníkov susedných pozemkov, ktoré sú potrebné
na prechod k pozemku, parc. č. KN-C
5164/2;
A) prerokovalo žiadosť Attilu Bátkyho
a Lucie Bátkyovej o uloženie zemného
vedenia – prípojky NN cez parcelu č.
KN-C 5163 vo vlastníctve obce Soblahov;
B) upozornilo, že prípojku NN je potrebné riešiť s príslušným stavebným
úradom;
A) prerokovalo žiadosť o prevzatie do
vlastníctva obce Soblahov inžinierske
siete (dažďová kanalizácia, verejné
osvetlenie, obecný rozhlas) a prístupové komunikácie a chodníky (cesta,
chodník, trávnik) a pozemky pod prístupovými komunikáciami a chodníkmi v novovybudovanej obytnej zóne NB7 na
základe žiadosti Ing. Petra Uhera a odporučilo v danej veci uzatvoriť zmluvu
o budúcej zmluve, podmienky zmluvy
budú prerokované v OcZ.
Schválilo Rozpočtové opatrenie č.
1/2017 – presun rozpočtových prostriedkov.

Z rokovania OcZ obce Soblahov
dňa 12. 6. 2017
A) zobralo na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Soblahov za rok 2016;
B) schválilo Záverečný účet obce Soblahov za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 215.970,21 € a zároveň čerpanie RF vo výške 215.970,21 €
na obstaranie dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku – výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, nákup.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30. 4. 2017.
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Schválilo Dodatok č. 1 k VZN č.
2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb
a o úhrade za poskytované sociálne
služby.
Schválilo
A) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, šk. knižníc, odborných učební
rôzneho druhu v základných školách,
ktorého ciele sú v súlade s platným
ÚPN obce a platným programom rozvoja obce Soblahov;
B) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
C) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci – povinné spolufinancovanie bude vo výške 2 907,59 €;
D) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

A) prerokovalo návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2017 a schválilo
plán KČ.
Schválilo Kúpnu zmluvu uzatvorenú
medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Soblahov a obcou Soblahov, ktorej
predmetom je kúpa novovytvoreného
pozemku, parc. č. KN-C 5/2 vo výmere 1 404 m2 za účelom vybudovania
a prevádzkovania Domova sociálnych
služieb pre seniorov.
Schválilo tvorbu a čerpanie rezervného
fondu obce v roku 2017 z prebytku hospodárenia roku 2016 vo výške 28 080 €
na úhradu nákladov zmysle Kúpnej zmluvy, predávajúci Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Soblahov na kúpu nehnuteľnosti
– pozemku parc. č. KN – C 5/2.
Schválilo Kúpnu zmluvu uzatvorenú
medzi spoločnosťou DEPOZIT, a.s.,
a obcou Soblahov, ktorej predmetom
je kúpa nehnuteľností nachádzajúcich
sa v k.ú. Soblahov vedených na LV
č. 1514, a to: pozemok parc. č. KN-C
697/1 vo výmere 673 m2, pozemok parc.
č. KN-C 697/2 vo výmere 175 m2 a stavba
so súpisným číslom 470 postavená na

Spoločenská kronika
Počet obyvateľov k 26. 6. 2017: 2 229

Opustili nás:

NarodilI sa:
Vanesa Pavlíková
Emma Michalcová

Jozef Balaj

vo veku 80 rokov

Ján Izrael

vo veku 85 rokov

Štefan Opatovský

vo veku 82 rokov

pozemku parc. č KN-C 697/1 a 697/2.
Schválilo tvorbu a čerpanie rezervného fondu obce v roku 2017 z prebytku hospodárenia roku 2016 vo
výške 335 000 € na úhradu nákladov
v zmysle Kúpnej zmluvy, predávajúci
DEPOZIT, a.s., na kúpu stavby č. 470
a priľahlých pozemkov, zapísaných na
liste vlastníctva č. 1514.
Schválilo Rozpočtové opatrenie č.
2/2017 a č. 3/2017 – presun rozpočtových prostriedkov.
Schválilo pridelenie garsónky v bytovom dome Soblahov 740 vo výmere
35,8 m2, číslo bytu 9, poschodie 2 pre
Alenu Šedivú.
Zobralo na vedomie úpravu rozpočtu
ZŠ s MŠ Soblahov v 6/2017 – navýšenie
nenormatívnych finančných prostriedkov
v sume 10 341 €.
Schválilo účasť delegácie zástupcov obce Soblahov v partnerskej obci
Rudniki (Poľsko) v dňoch 12. a 13. 8.
2017.
Úplné znenia uznesení nájdete na
http://www.soblahov.sk/uznesenia/ a OcÚ
Zuzana Hrnčárová
uzavreli manželstvo
Miroslava Pastorková a Maroš Chromík
Jana Mokráňová a Michal Šváby
Patrícia Pavlíková a Jaroslav Struhár
Zuzana Valachová a Juraj Čepela
Martina Šmatláková a Lukáš Fabo
Alena Šedivá a Andrej Patka

Vrátime sa na miesto, ktoré mÁ svoju históriu
Starosta obce Soblahov, poslanci obecného zastupiteľstva
rozhodli o kúpe budovy Depozitu a.s., pre účely zriadenia obecného úradu a domu služieb. Po 22 rokoch sa obecný úrad vracia na miesto, ktoré má v našej obci bohatú tradíciu. Už najstaršia zachovalá fotografia z roku 1905 hovorí o pálenici, ktorá sa
v týchto miestach nachádzala. Koncom 19. storočia boli v obci
pálenice až dve. Jedna z nich patrila Izidorovi Kellermannovi,
ktorý prezentoval svoje výrobky vo Viedni, kde jeho slivovica
a borovička získala v roku 1894 striebornú medailu. Začiatkom
20. storočia vznikli v Soblahove dve potravné a spotrebné družstevné organizácie. Potravné družstvo malo povolenie neobmedzeného výčapu a povolenie na odpredaj tabaku od Finančného riaditeľstva v Trenčíne z r. 1920. Starší ľudia spomínajú,
že sem chodili do školy, v školskej triede v r. 1938 bolo umiestnené vojsko. Spotrebné družstvo so 103 členmi a Ľudové družstvo so 146 členmi (v roku 1912), ktorých predajne sa starali

o zásobovanie Soblahovčanov potravinovým a priemyselným
tovarom. V roku 1927 bolo založené okrem už jestvujúceho potravného družstva aj družstvo úverné. O jeho založenie sa pričinil miestny správca školy Jozef Táčovský. Družstvo sa z nepatrných nákladov sľubne vyvíjalo. V roku 1939 bolo začaté s
prestavbou Potravného družstva. Bola pristavená miestnosť
pre obchod s miešaným tovarom a byt pre vedúceho. V roku
1949 boli v obci štyri obchody, jedným z nich bolo práve spomínané Potravné družstvo. Jednota spotrebné družstvo mala svoj
obchod v Potravnom družstve od roku 1955, ktorý postupne
rozšírila i o predajňu mäsa. V roku 1945 obec prevzala budovu bývalého kultúrneho domu do úžitku od Úverného družstva,
ktorý v rokoch 1951 až 1952 prerobila z miestnych zdrojov
a brigádnickou činnosťou na kinosálu. Rekonštrukcia sa vykonala v sume 70 000 Kčs v starej mene, z ktorej čiastku 40
000 Kčs uhradilo povereníctvo kultúry. V auguste 1952 sa v kine
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prvýkrát premietal taliansky film „Žena z hôr“. Kapacita kina bola
170 sedadiel. Dostalo názov podľa blízkeho vrchu nad dedinou
„Kino Ostrý vrch.“ Patrilo medzi najúspešnejšie kiná v Trenčianskom okrese. Tento kultúrny stánok sa stal miestom stretávania
sa občanov na kultúrnych podujatiach, divadelných a filmových
predstaveniach. Uskutočňovali sa tu prednášky, ktoré usporadúvala miestna osvetová beseda. Kino skončilo svoju činnosť
v roku 1990.
Kinosála bola v roku 1995 predaná Podniku výpočtovej techniky, a.s., Bratislava. Podnik výpočtovej techniky budovu kinosály
a pohostinstva Jednoty prerobil na modernú budovu Depozitu,
a. s., a používal ju až do júna 2017, kedy bola budova odkúpená
obcou Soblahov na priestory obecného úradu.
Obecný úrad sa stane súčasťou námestia v strede obce. J. H.

Jednoduché pozemkové úpravy

• ZA CHODNÍKOM
V našej obci začalo konanie o jednoduchých pozemkových
úpravách v ďalšej časti. Súkromný investor v októbri 2016 požiadal Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor
o povolenie pozemkových úprav formou JPÚ, ktoré bude financovať z vlastných zdrojov. Podľa schváleného Územného
plánu obce ide o lokality NB8, NB9 a NB4, kde je územie určené na bývanie v rodinných domoch. Všetko sú to časti intravilánu obce Soblahov a konkrétne ide o poľnohospodársku
pôdu nad ZŠ s MŠ vo výmere 6,87 ha.
Prípravný výbor JPÚ je zložený zo zástupcov Okresného
úradu Trenčín, pozemkový a lesný odbor, katastrálneho odboru, Slovenského pozemkového fondu, navrhovateľa, dotknutých občanov a zástupcu obce. Prípravný výbor mal svoje
prvé stretnutie 20. 3. 2017, kde sa stanovil obvod projektu
JPÚ. Do zápisnice z tohto stretnutia boli zahrnuté požiadavky dotknutých občanov Soblahova a takisto požiadavky obce,

kde sú prioritami plynulá náväznosť na ďalšie plánované zóny
z hľadiska dlhodobého rozvoja obce Soblahov a majetkovo-právne doriešenie pozemkov pod ihriskom a kabínami OŠK.
So všetkými požiadavkami navrhovateľ JPÚ súhlasil.
Zvolený prípravný výbor bude koordinovať pozemkové úpravy
do ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ. V rámci tohto
zhromaždenia sa schvália stanovy združenia účastníkov a zvolí
sa predstavenstvo, ktoré bude ďalej riadiť pozemkové úpravy.
• PALMOVSKÁ
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím zo dňa 5. 6. 2017 prerušil konanie vo veci JPÚ v k.ú. Soblahov – Palmovská. Konanie sa prerušuje do doby doručenia kompletného spisového materiálu. Nakoľko OÚ-TN-PLO
nemôže bez spisového materiálu ku konaniu JPÚ ďalej konať
a zároveň bude o JPÚ rozhodovať súd, vyskytla sa v konaní
prekážka. Správny orgán bude v konaní pokračovať, len čo
pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.
J. Maláň

Povinnosťou je uzatvoriť zmluvu o nájme hrobového miesta

Obec Soblahov naďalej vykonáva činnosti súvisiace s uzatváraním zmlúv o nájme hrobových miest v zmysle Prevádzkového poriadku pohrebiska na území obce Soblahov
a príslušného zákona. Neustále vyzýva občanov, aby prišli na
obecný úrad, priniesli potrebné podklady (doklad o zaplatení),
pokiaľ ich majú a bude s nimi uzatvorená zmluva.
Na cintoríne v Soblahove sa v súčasnosti nachádza viac
ako 950 hrobových miest. Pri tých hrobových miestach, ktoré
majú svojho majiteľa, je platenie nájomného pravidelné.
Obec doteraz eviduje 772 uzatvorených nájomných zmlúv na
užívanie hrobového miesta.
Nájomcovia jednotlivých hrobových miest majú na základe
takejto zmluvy uhradené nájomné a cenu za služby spojené
s nájmom miesta na cintoríne v Soblahove na obdobie 10 rokov.
Po uplynutí 10 rokov je nájomca povinný zaplatiť príslušný
poplatok na obdobie ďalších 10 rokov bez vyzvania prenajímateľa – obce. V tejto súvislosti žiadame nájomcov, ktorým uplynie nájomné v roku 2017, nech prídu na OcÚ zaplatiť poplatok
na obdobie ďalších 10 rokov.
Obec vedie evidenciu hrobových miest a taktiež evidenciu
nájomcov hrobových miest. Pri hroboch, kde nie je náhrobný
kameň, získava údaje o zosnulých od pozostalých, aby dopl-

nila evidenciu a spresnila evidenciu.
V mesiaci novembri 2016 umiestnili zamestnanci obecného
úradu na jednotlivé hrobové miesta upozornenia, že obec neeviduje zmluvu o nájme daného hrobového miesta. Po týchto
upozorneniach navštívili obecný úrad dedičia zosnulých
a uzatvorili nájomnú zmluvu a zaplatili príslušný poplatok.
Obec Soblahov opätovne vyzýva majiteľov ostatných hrobových miest, dedičov, ostatných príbuzných, aby sa dostavili
na obecný úrad k uzatvoreniu nájomnej zmluvy.
Zmluvu je potrebné prísť uzatvoriť na Obecný úrad v Soblahove, kde podľa čísla hrobového miesta, ktoré je umiestnené na
hroboch vašich blízkych (dobre je ho vedieť pri návšteve OcÚ), vyhľadáme potrebné údaje, príp. doplníme chýbajúce údaje a uzatvoríme zmluvu. Zároveň vám bude vyčíslená výška nájomného,
ktoré môžete uhradiť priamo do pokladne obecného úradu.
Sú aj majitelia hrobov, ktorí majú nájomné zaplatené, ale
nemajú uzatvorenú zmluvu. V prípade, ak máte nájom (cintorínsky poplatok) zaplatený z predchádzajúcich rokov, je potrebné priniesť na obecný úrad príjmový doklad, príp. ústrižok
šeku a na základe toho bude s vami uzatvorená zmluva
o nájme hrobového miesta.
Ďakujeme za pochopenie.
Zuzana Hrnčárová

Poďakovanie darcom krvi
Všetkým darcom i ostatným, ktorí prišli dňa 17. 5. 2017 do priestorov Farskej
haly pri Rímskokatolíckom farskom úrade v Soblahove a darovali krv, alebo aj
chceli darovať veľmi pekne ďakujeme za ich postoj i obetavý čin a prajeme veľa
zdravia a pohody. Na našu výzvu sa zúčastnilo 18 dobrovoľných darcov a z toho krv
darovalo 17.
M. Buranská a kolektív NTS
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Veľkonočný strom v Soblahove
Od Veľkej noci už uplynul nejaký čas,
rád by som poďakoval všetkým, ktorí
tento nápad podporili. Moja myšlienka
vyzdobiť veľkonočný strom sa stretla
v ZŠ u p. Oravcovej s veľkým porozumením a nadšením. Od prvého
momentu v Soblahove vyfukovala slepačie vajíčka každá domácnosť, ktorá
má školopovinné deti. Výsledok bol
ohromujúci, takmer 700 vymaľovaných
a zavesených vajíčok prekvapil i potešil
všetkých okoloidúcich. Viacerí tipovali
350, niektorí 400 vajec, skutočne do
700 ks chýbalo veľmi málo. S vešaním
vajíčok pomáhali pani učiteľky a žiačky
ZŠ a pomôcť prišli aj deti z MŠ.
Aj v interiéri Sedliackeho domu bolo
čo pozerať, návštevníci si mohli pozrieť
výstavu ručne maľovaných a inak zdobených veľkonočných kraslíc, bolo ich

ďalších 150. Našu zbierku obohatili p.
Reháková a p. Marcinátová viacerými
skvostmi vyzdobenými rôznymi technikami. Ešte raz úprimne ďakujem všetkým za pomoc hlavne pani učiteľkám,
deťom, rodičom.
Budúci rok nás čaká nová výzva –
1000 ks vajíčok, pridajte sa, budeme
radi.
Určite ste si cez veľkonočné sviatky všimli studňu vo dvore Sedliackeho domu. Toto unikátne dielo postavili
pracovnici obecného úradu na základe
historickej dokumentácie a náčrtov. Drevo zo starých krovov sme dostali darom,
chlapi dodali majstrovský kumšt a plne
funkčná studňa je na svete. Chlapi
zaslúžite si náš obdiv a takisto vám
úprimne Ďakujeme.
Daniel Mrázik

Chlapi nám postavili máj
V nedeľu 30. apríla 2017 sme sa opäť stretli v strede obce,
aby nám chlapi, tak ako každý rok, postavili spoločný obecný máj.
A veru, v Soblahove máme veľa šikovných chlapov a mládencov,
ktorí neváhali a pomohli pri stavaní mája. Ženy z Dolinečky
najskôr farebnými stužkami ozdobili máj a popritom si spievali
ľudové piesne a ozvláštňovali prvomájovú atmosféru. Slnečné
počasie, plné námestie ľudí, šikovní chlapi, také bolo posledné
aprílové popoludnie v Soblahove. Prítomným sa po druhýkrát
predstavil aj DFS Melenčárik pod novým vedením šikovnej
Veroniky Miščíkovej, zahrali a zaspievali deti z Harmonikovej
akadémie Jožka Opatovského a, samozrejme, nesmela chýbať
naša domáca FSk Dolinečka. Už druhý rok sa dali dokopy
naši chlapi a mládenci a tiež chlapi z Kubrej, aby spoločnými
silami pod vedením Juraja Maláňa postavili všetkým ženám
a dievčatám v Soblahove máj ako symbol jari a tiež lásky a
úcty. Stavanie mája bez použitia techniky a v krojoch je iné
ako bežné postavenie s traktorom či inou technikou. O tom,
že je to zaujímavé, svedčil aj fakt, že nielen deti, ale aj
dospelí s napätím sledovali celý proces dvíhania mája, až
sa to nakoniec podarilo a máj bol po dvadsiatich minútach
postavený.
Okolo dvadsiatej hodiny sa všetci, ktorí sa mali chuť zabávať, presunuli na prvomájovú veselicu do sály PD Soblahov.
Hojná účasť (viac ako 250 ľudí) nás teší a sme radi, že aj napriek tomu, že sa zábava konala v sále a nie v strede obce
pod holým nebom, tak ako bolo doteraz zvykom, ste prišli
a zabavili sa. Preplnená sála, ktorá praskala vo švíkoch, vrava
a smiech ľudí, dobrá nálada a jedinečná atmosféra, zábava
do skorých ranných hodín – aj takáto bola tradičná prvomájo-

vá veselica v Soblahove. Starší ľudia, pamätajúci si zábavy,
ktoré sa v sále konávali kedysi, povedali, že takto to bývalo
aj kedysi. Mysleli tým množstvo ľudí a dobrú zábavu, a tak
si zaspomínali na staré časy. Zábava v sále neustále stúpala, Jožko Opatovský pridával ďalšie a ďalšie piesne, a tak
posledné “kolečko” netrvalo 20 minút, ale viac ako hodinu
a pol a zábava skončila niečo po tretej hodine ráno. Vďaka
ochotným ľuďom sme sálu ozaj rýchlo upratali.

Alenke Kelešiovej, Majke Adámkovej, rodine Maláňovej
– Katke a Jurajovi, Katke, Alžbetke a Julke, rodine Mrázikovej – Slavke a Danielovi, Vande a Aďkovi, rodine Vojtekovej
– Maťke, Janovi a Viki, rodine Plevovej – Evke a Jozefovi, Marekovi a Paťovi, rodine Červeňanovej – Monike a Marianovi,
Lukášovi, Monike a Simonke, manželom Anke a Milanovi Kačenovcom, Ivanovi a Barbare Halgošovcom, Alenke Šedivej,
Zuzke Hrnčárovej, Barborke Šedivej, Lucke Krskovej, Majke
Malkovej, Dominike Kováčovej, Rasťovi Kačenovi, Martinovi
Vojtekovi, Ľubošovi Šedivému, Jurajovi Ďuďákovi, chlapom
z OcÚ, Lukášovi Betákovi, hasičom pod vedením Michala
Šedivého, p. učiteľkám zo ZŠ s MŠ Soblahov pod vedením
nastávajúcej p. riaditeľky Škorcovej, Milanovi Jurákovi, soblahovským turistom, Silvii Vondrovej, Oľge Ďurišovej, Martinovi
Judinymu, Pavlovi Mikulášovi, mojim rodičom, sestre a ostatným, ktorí pridali ruku k dielu a samozrejme vám, milé deti,
rodičia, starí rodičia, ktorí ste prišli. ĎAKUJEME!
MDD 2017 je za nami a ak by som ho mala zhrnúť v číslach, vyzeralo by to asi takto: 29 rozprávkových postavičiek,
12 rozprávok, 185 detí, celkový počet zúčastnených ľudí okolo 450 ľudí, čas trvania akcie: 75 minút, čas príprav: nie je
podstatný, počet pomocníkov cca 65 ľudí, počet spadnutých
kvapiek: veeeeľa, počet šťastných ľudí: hádam všetci, čo tam
boli J. A ako to už v rozprávkach chodí, dobro vždy víťazí
nad zlom, Popoluška nájde svojho princa, Janko Hraško sa
dostane späť k svojim rodičom, tri prasiatka si postavia pevný
domček, ktorý im vlk nesfúkne a ten, kto druhému jamu kope,
sám do nej spadne.
Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník rozprávkovej cesty
a ak máš chuť, neváhaj a pridaj sa k nám aj ty!
Martina Hudecová

„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

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

Soblahov a Buchlovice pokračujú v spolupráci
Ďakujeme PD Soblahov za poskytnutie sály, Jožkovi
Opatovskému za výbornú zábavu, celému organizačnému
tímu za vynikajúcu spoluprácu a v neposlednom rade aj vám
všetkým za to, že ste prišli a zabavili sa.
Martina Hudecová

Ako sme sa ocitli v rozprávke...

Bola nedeľa 4. júna a v Soblahove začínalo byť rušno
a aj veselo. Nielenže sa chystali stany, lavice a iné potrebné
veci, ale do Soblahova postupne prichádzali rozprávkové postavičky, ktoré si odbehli zo svojho bežného života z rozprávkovej knižky a prišli potešiť deti pri príležitosti osláv ich sviatku – Medzinárodného dňa detí. Na deti čakala rozprávková
lesná víla, ktorá deti sprevádzala Rozprávkovou cestou, aby
sa náhodou nestratili v nejakej rozprávke, a aby sa celkom

vého kráľovstva, tri prasiatka, ktoré si chceli postaviť každé
vlastný domček a nakoniec Balónové kráľovstvo s kráľom,
kráľovnou a veselým šaškom z Balónového kráľovstva, kde
bola pre deti prichystaná odmena – lietajúci balón a pamiatka
na rozprávkovú cestu v podobe puzzle od spoločnosti VENUS
PUZZLE, s.r.o., Soblahov, za čo im ďakujeme. Na deti čakali sprievodné aktivity – skákací hrad so strážcami – rytiermi,
maľovanie na tvár, vozenie na koníkoch, lezecká stena, ukážky práce so psom, ukážky prác hasičov, policajtov a pátracej
služby a tiež možnosť vyskúšať si, aké je to byť policajtom
alebo hasičom.
Tohtoročná oslava dňa detí bola iná ako tie minulé. Z Dolinky sme sa presunuli na koniec dediny – na otoč pri bani, kde
sme mohli pripraviť niečo nové – zážitkovú rozprávkovú cestu,
ktorá sa dala pekne zapracovať do okolitej prírody, a tak sme
mohli spojiť pobyt v prírode spolu s prechádzkou a radosťou
v očiach detí a dovolím si tvrdiť, že aj dospelých. Veď všetci
sme stále aj deťmi a s rozprávkami sme vyrastali. Je nám
ľúto, že z dôvodu nepriaznivého počasia si rozprávkovú cestu
nemohlo prejsť všetkých 185 detí, ktoré za tú hodinku prišli.
Aj napriek vytrvalému dažďu sa deti tešili z nových zážitkov,
akými boli napríklad „bazén“ v topánkach, lopúchy na hlave
namiesto dáždnikov a niektoré zasa z toho, že po prvýkrát
zmokli a boli mokré až do nitky. Na niektoré zážitky sa nezabúda
a možno práve táto rozprávková cesta bude tá, na ktorú si
budú pamätať aj po rokoch. A ak si ju nebudú pamätať ony, my,
všetci organizátori, určite áno. Veď toľko energie a radosti, ktoré
do príprav dávali všetci zúčastnení, na to sa dobre spomína.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli
k vytvoreniu a priebehu osláv dňa detí, a to: Majke Izraelovej,

určite vrátili domov, do Soblahova. Lebo aj keď môže byť
v rozprávke krásne, doma je vždy najlepšie. J Na deti čakala
princezná Eliška s vodníčkou Valentínkou, Pipi Dlhá Pančucha, dvojičky Danka a Janka, Janko Hraško a postava z našej
histórie – Jánošík, Popoluška, deduško Večerníček so svojou
rozprávkovou vílou, čarodejníci variaci čarovný nápoj, ježibaba z Medovníkovej chalúpky, Máša so svojím kamarátom
medveďom Miškom, princezná Elza a snehuliak Olaf z Ľado-

Starosta městyse Buchlovice Ing. Jiří Černý, zástupca starostu Bořek Žižlavský a vedúca Československého kultúrneho centra Buchlovice Mgr. Pavla Večeřová navštívili dňa 16.
mája 2017 našu obec, aby si pohovorili o podanom spoločnom projekte za účelom získania dotácie z EÚ s názvom Po
chodníkoch našich predkov. Taktiež sa dohovorili na spoločných kultúrnych akciách a výstavách pre tento rok.
V rámci návštevy navštívili Sedliacky dom v blízkosti soblahovského kostola, kde si pozreli zariadenie domu a celé jeho
okolie. Boli veľmi milo prekvapení z vystavených exponátov,
ktoré obci z väčšej časti venovali spoluobčania.
Predbežne naplánovali výstavu fotografií, ktorých autorom
je fotograf Daniel Kadeřábek z Buchlovíc, ktorý za nimi putoval s fotoaparátom a kamarátmi napr. do Bolívie, Kambodže,
Náhorného Karabachu, Vietnamu, Indie, Indonézie, na Srí
Lanku a do ďalších krajín, na jeseň 2017.

Počas letných mesiacov pripravíme spoločnú výstavu,
a predstavíme Buchlovický a Soblahovský kroj.
RR
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otváracie hodiny knižnice V galérii na povale počas leta:
sobota 8. 7. 2017; 29. 7. 2017; 12. 8. 2017 v čase od 10:00 do 12:00 hod.

Centrum včasnej intervencie V Soblahove
V Soblahove otvorili v poradí šieste Centrum včasnej intervencie. Dôvodom vzniku centra je rastúci počet novorodencov
s nízkou pôrodnou hmotnosťou a patologických novorodencov. Jeho cieľom je poskytnúť pomoc rodinám s deťmi so
zdravotným znevýhodnením.
Slávnostné otvorenie centra sa konalo 5. júna 2017 o 13:00
hod. v priestoroch nad lekárňou a zúčastnili sa ho:
Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere, Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Richard
Rybníček, primátor mesta Trenčín, Marian Hudec, starosta
obce Soblahov, Pavol Šimurka, prednosta a primár Kliniky
pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Trenčín a predseda Správnej rady CVI Trenčín, n. o., Richard
Lintner, podporovateľ CVI Trenčín, Katarína Mažárová, riadi-

teľka CVI Trenčín, Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie
SOCIA a koordinátor Projektu rozvoja včasnej intervencie.
RR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

VÝBORNÉ Úspechy žiakov a školy
• Regionálna výtvarná súťaž COLORS – „Moja rodná zem“
ocenená práca: Vanesa Mikulajová, III. kategória
• Celoslovenská výtvarná súťaž – Indické bájky očami
slovenských detí
2. miesto: Ema Oravcová, kategória do 11 rokov
cenu osobne odovzdal indický veľvyslanec jeho excelencia
Shri Param Jit Mann
• Medzinárodná výtvarná súťaž – Blizarre birds – Ptaki
cudaki
1. miesto: Marek Ďuďák, kategória 7. až 9. ročník, plastika
3. miesto: Alexandra Vojteková, kategória 7. až 9. ročník,
plastika
• Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese detí – Dobiášov rozprávkový Trenčín
2. miesto: Alexandra Paučeková, 1. kategória
3. miesto: Lucia Lehocká, 1. kategória
• Medzinárodná matematická súťaž – KLOKAN
medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku
sa zaradili:
Matej Jantošovič, Andrej Izrael, Marek Jantošovič, Matej

Pagáč, Hana Kišová, Timea Holubková, Adam Jantošovič,
Roman Pružinský, Martin Jozek
• 	Celoslovenská matematická súťaž – MAKS
titul hviezda matematického neba
Hana Kišová
titul hviezda matematického neba
Martin Jozek
• okresné kolo TeCeMko – florbalový turnaj žiakov I. stupňa
2. miesto: A. Červenka, A. Juriga, M. Juriga, A. Mrázik,
M. Pagáč, M. Sedláček, P. Švehla, M. Straka, M. Ďuďák,
M. Jantošovič, J. Kohút, M. Kalinčík
• okresné kolo SFZ – Festival for girls 2017
1. miesto: T. Holubková, V. Vojteková, V. Mikulajová,
H. Kišová, A. Hrnčárová, E. Mikušová, S. Šedivá,
S. Vojteková, A. Králová
• 	Beh Hornej Súče
1. miesto: Radovan Král
1. miesto: Simona Červeňanová
2. miesto: Viktória Mikulajová
3. miesto: Oliver Ukuš
2. miesto: ZŠ s MŠ Soblahov

PaedDr. Ingrid Oravcová

Kniha a dieťa – slávnostné otvorenie žiackej školskej knižnice
„Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“

(E. Rotterdamský)

Dnešné rodiny s deťmi majú veľa
možností, ako spolu využiť voľný čas.
Pribudlo športovísk, parkov, kúpalísk.
V domácnostiach sa objavili počítače,
internet, televízory s viacerými stanicami, elektronické hračky... Toto všetko je pre vývin dieťaťa veľmi dôležité.
Dnešné deti aj vďaka týmto výdobytkom vedy sú technicky vyspelejšie,
sebaistejšie, majú väčší rozhľad. Ale
aj napriek týmto pozitívam pribúdajú
deti, ktoré majú problémy s čítaním,
s komunikáciou, s vyjadrovaním názo-

rov. Samozrejme, veľa vecí ovplyvňuje
genetika, zdedené vlastnosti či schopnosti. No niektoré skutočnosti v tomto
smere môže ovplyvniť ešte stále aj kniha a čítanie.
Veľa mamičiek už v prenatálnom období svojmu dieťatku veľa číta, spieva,
komunikuje s ním. Entuziazmus ich
neopúšťa ani v prvých rokoch po narodení. S nadšením zoznamujú svoje
ratolesti s písmenkami, s radosťou im
čítajú rozprávky. Postupom času sa
však nadšenie vytráca. Dieťa zostáva

s knihou buď osamotené, alebo ju navždy odloží na poličku a vrhne sa na
iné aktivity.
Najnovšie výskumy potvrdzujú, že aj
v mladšom či staršom školskom veku
okrem čítania v škole aj čítanie v rodinách má svoj veľký význam. Možno
si to neuvedomujeme, ale vedieť čítať,
porozumieť textu, diskutovať o ňom, to
je výborný základ pre celý ďalší život.
Veď ako môže človek ďalej študovať
iné vedy, ak sa trápi aj v neskoršom
veku s čítaním? Čítanie rozširuje slov-
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nú zásobu, zlepšuje zvládnutie pravopisu, zlepšuje pozornosť na vyučovaní
a v konečnom dôsledku dobrý a aktívny
čitateľ má menšie problémy pri písaní
vlastných textov.
Aj v našej škole sa snažíme vzbudiť
u detí tento záujem rôznymi tvorivými
aktivitami. Žiaci 3. a 4. ročníka chodia
s radosťou čítať škôlkarom pred spaním do materskej školy. Čitateľskú gramotnosť podporujeme na hodinách aj
prácou s detskými časopismi Vrabček
a Slniečko. V škole pracuje aj školská
redakčná rada, ktorej súčasťou sú naši
žiaci, a ktorá úspešne tvorí a publikuje
žiacky časopis Školák. Náš časopis je
už niekoľko rokov úspešný aj v okresnej
súťaži v tvorbe školských časopisov. V
rámci Roka čitateľskej gramotnosti nám
slávnostne otvorila žiacku knižnicu spi-
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sovateľka Margita Ivaničková. Pri tejto
príležitosti prestrihla stuhu a ako darček
na privítanie zložila báseň. Veľmi trpezlivo odpovedala na všetky zvedavé otázky detí. Knižnica býva deťom k dispozícii každú stredu v čase od 13:00 – 14:00
hod. pod vedením p. učiteľky Balajovej.
Knihy do knižného fondu zakúpila škola
a prispeli aj rodičia s deťmi burzou kníh.
Aby dieťa malo celoživotný pozitívny
vzťah ku knihe, musí vidieť príklad hlavne v rodine. Ideálne je, keď dieťa svoju
mamu a otca vidí doma čo najčastejšie s knihou v ruke. Pozitívny vzor je aj
dnes ten najlepší výchovný prostriedok.
Môžeme tiež s nimi pravidelne chodiť
do knižnice. Dieťa musí cítiť, že rodič
čítaniu kníh pripisuje dôležitosť a nie
je mu to ľahostajné.
Mgr. Monika Balajová

Exkurzia – Hvezdáreň Hlohovec, Vlastivedné múzeum Hlohovec
Žiaci 3. a 4. ročníka sa 2. mája 2017 zúčastnili exkurzie
v Hlohovci. Najskôr naša cesta viedla do Hvezdárne. V Hlohovci sa nachádza planetárium s kapacitou 56 miest. V ňom sa
naši žiaci vybrali na potulky s Kamilkou. Kamilka ich pútavou
formou oboznámila so súhvezdiami, slnečnou sústavou, o pohyboch našej planéty Zem. Program bol doplnený o orientáciu
na nočnej oblohe, ktorú nám navodilo planetárium ZKP-2.
Naše kroky ďalej viedli do Vlastivedného múzea, kde sa deti
oboznámili s niekoľkými expozíciami. V rámci expozície historického nábytku im boli predstavené základné typy nábytkového zariadenia 18. – 19. storočia. Expozíciou, ktorá bola

pre deti zaujímavá, bola expozícia stavovcov. Boli tu zástupcovia fauny z regiónu medzi Malými Karpatmi a Považským
Inovcom. Ďalšie kroky v múzeu viedli k expozícii ženského
ľudového odevu. Archeologická expozícia dokumentuje praveké a včasnohistorické osídlenie hlavne v oblasti zberného
regiónu múzea.
Vďaka tejto exkurzii sme si opäť mohli aj prakticky overiť
naše poznatky a zároveň si rozšíriť naše obzory a vedomosti
o praktické skúsenosti. Exkurzia sa uskutočnila aj vďaka finančnému príspevku obce Soblahov.
Mgr. Natália Škorcová

Deň Matiek

Prezentačný deň lesnej
pedagogiky v Antonstále

Mama to je anjel, ktorý na Zemi žije,
mama to je krásna dáma, vďaka ktorej mi srdce bije...
14. mája sme si pripomenuli slávnostný deň – Deň matiek.
Tak ako každý rok, stretli sme sa vo vyzdobenej sále, kde deti
z materských škôl a základnej školy pripravili program pre
svoje mamy, staré mamy, ale aj iných rodinných príslušníkov.
Na začiatku sa predstavili tí najmenší a ukázali prítomným
svoju hravosť, tvorivosť a detskú úprimnosť. Po najmenších
svoje poďakovanie mamám predviedli žiaci zo základnej školy. Zarecitovali básničky, zatancovali tančeky a zazneli tóny
hudobných nástrojov. Na záver vystúpenia všetci účinkujúci
povedali veľké, srdečné ĎAKUJEM. A rozbehli sa darovať
svojim mamám, babkám krásne voňavé ruže, ktoré darovala
obec Soblahov.
Mgr. Natália Škorcová

Naša škola prijala pozvanie na Prezentačný deň lesnej
pedagogiky, ktorý sa konal dňa 25. mája, so zameraním na
proces učenia sa skúsenosťou, zážitkom v lese a priestoroch
zámočku Antonstál. Tento príjemný deň slávnostne otvorila
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela Matečná, župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Jaroslav Baška a riaditeľ OZ Trenčín Ing. Róbert Kiš. Žiaci sa
zapojili do aktivít lesnej pedagogiky, súčasťou podujatia bola
prezentácia expozície Lesníckeho a drevárskeho múzea vo
Zvolene, umeleckého rezbárstva, maliarstva, rytectva, kynológie, lukostreľby a ekologického triedenia odpadu.
PaedDr. Ingrid Oravcová
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Literárno-historická exkurzia
Predposledný májový deň absolvovali siedmaci, ôsmaci
a deviataci literárno-historickú exkurziu v rámci projektu
Spoznávaj Slovensko. Navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne, kde sa oboznámili s priestormi a archívom
Čaplovičovej knižnice, uchovávajúcej mnohé vzácne knižné
a písomné pamiatky. Prezreli si aj biograficko-literárnu
expozíciu velikána našej literatúry Hviezdoslava a dozvedeli
sa mnohé zaujímavosti z jeho života.
Ďalšou zastávkou exkurzie bola dedinka Jasenová, v ktorej
sa nachádza rodný dom významného slovenského prozaika
Martina Kukučína. Pekne udržiavaný domček, dobový
interiér a zaujímavý sprievodný výklad sprievodkyne obohatili
vedomosti a zanechali hlboké dojmy.
Poslednou zastávkou bolo mesto Martin. Tu žiaci navštívili
Národný cintorín, miesto posledného odpočinku mnohých
významných slovenských kultúrnych dejateľov. Prezreli
si historickú budovu Matice slovenskej, v ktorej mala táto
inštitúcia svoje sídlo od roku 1863.
Exkurzia mala bohatý program, bola náročná na čas aj na
množstvo získaných informácií, verím však, že prispela
k obohateniu vedomostí našich žiakov o Slovensku, jeho
histórii a kultúre.
PaedDr. Eva Kobzová

Projektový deň v škole
Dňa 16. júna sa konal Projektový deň v škole. Bol náučný
i zábavný. Žiaci štvrtého ročníka, ktorí končia primárne vzdelávanie v ZŠ, predviedli svoje vedomosti a zručnosti z informatickej výchovy a tvorivého písania. Za štyri roky svedomitej práce
sa naučili veľmi veľa. Rodičom i kamarátom predviedli prácu
s textom, grafikou, informáciami, multimédiami, či aplikácie na
spracovanie špecifických informácií. Odprezentovali svoje projekty – prezentácie vytvorené na ľubovoľné témy v programe
PowerPoint. Témy boli naozaj rôznorodé: Panda – milovníčka
bambusu, Titanic, Chambara, Moja obľúbená kniha, Slovensko, Moja rodina, Rytieri, Futbal, Olympijské hry, Môj obľúbený
nástroj, Škorpión, Včela medonosná, Priateľstvo...
Každá prezentácia bola doplnená o myšlienkovú mapu,
v ktorej bol zobrazený obsah práce – (myšlienková mapa je
technika pre grafické zobrazenie informácií, odráža spôsob,
akým naša myseľ funguje), v niektorých bolo video či zvukový
záznam. Žiaci prekonali počiatočný strach a obavy, suverén-

Pripravované projekty
Základná škola s materskou školou Soblahov spolu so
svojím zriaďovateľom obcou Soblahov sa zapojili do
výzvy:
• Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách
Názov projektového zámeru: Vybavenie polytechnickej
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čas, keď niektoré deti škôlku opustia a v septembri prekročia
školskú bránu. Lúčenie je vždy smutné, no v tomto prípade
zároveň plné očakávania, radosti z nového.
Rozlúčia sa s nami Laurika Adamcová, Adamko Čibenka,
Samko Fabo, Samko Gerbel, Sárka Harputluoglu, Natálka
Holubek, Lucka Chupáčová, Jurko Jantošovič, Barborka Paučeková, Marek Pružinský, Terezka Siváková, Sárka Teplanová, Branko Talian, Leo Tatík, Vaneska Šedivá.
Sme radi, že sme mali česť stráviť s týmito deťmi spoločný
čas, že sme sa mohli stať súčasťou ich života.
Prajeme im v škole veľa úspechov, veľa kamarátov, veľa
nových zážitkov a dobrodružstiev.
Ostatným deťom pekné prázdniny plné radosti a všetkým
vám prajeme krásne leto a čas strávený s vašimi deťmi.
Tešíme sa v septembri zase v škôlke!
Kolektív MŠ

cirkevnÁ materskÁ školA
Oj zelené leto, letko voňavé!

ne odprezentovali svoje projekty. Vytvorili krásne a moderné
prezentácie plné prechodov, animácií, zvukov, videí, objektov
a iných efektov.
Rodičia, môžete byť na svojich štvrtákov hrdí!
PaedDr. Ingrid Oravcová

učebne ZŠ Soblahov
Projektový zámer na základe predložených informácií
a dokumentov splnil podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov – bola vydaná pozitívna
hodnotiaca správa. V druhom kole žiadame o NFP.
• Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre oblasť zdravého životného štýlu – „Zdravie na tanieri 2017“.
PaedDr. Ingrid Oravcová

materská škola
Koniec školského roka v materskej škole má každý rok rozlúčkovú náladu. Celá škôlka sa lúči s deťmi, ktoré odchádzajú
do školy. Deti, ktoré v septembri zasadnú do školských lavíc,
sa lúčia s hračkami, postieľkou, svojou skrinkou, s kamarátmi a s pani učiteľkami. V škôlke zažili veľa dobrodružstiev,
získali nové priateľstvá, naučili sa byť odvážni, samostatní,
naučili sa podeliť sa, presadiť sa v skupine, nadobudli všetky
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potrebné zručnosti a schopnosti, ktoré prváci potrebujú. Život v materskej škole sme sa snažili deťom spestriť rôznymi
koncertmi, divadielkami, plaveckým výcvikom, nocou strávenou v škôlke, športovými súťažami, výletmi, či zaujímavými
pomôckami. Tento rok sa tešíme, že sa nám podarilo novým
nábytkom vynoviť celú jednu triedu a vymeniť vešiačiky na
uteráky. Deti majú nové sociálne zariadenia. A teraz nastal

Blíži sa letný čas a s nim i prázdninové radovánky. Na
prázdniny sa tešia všetky deti i naše z Cirkevnej materskej
školy svätého Mikuláša.
Pretože počas celého školského roka usilovne pracovali, veľa
sa naučili, všeličo nové spoznali a v septembri čaká na niektorých už ozajstná škola, oddychový čas príde každému vhod.
Po sviatku Veľkej noci, kedy sme sa tešili z Veľkého Víťazstva Pána Ježiša, sme sa pustili do ďalšej práce. Navštívili
sme hasičskú zbrojnicu a spoznávali, čo všetko sa skrýva za
veľkou bránou. Ďakujeme našim hasičom, že nám umožnili
túto návštevu.
Chlapci mali plné ruky práce, kým pripravili a postavili dievčatám máj. Našu CMŠ navštívili i divadelníci s divadelným predstavením o rytierskych súbojoch, v ktorom si mohli zahrať i deti.
Divadlo o Janke a Danke deti rozospievalo a roztancovalo.
Avšak svoje divadelné umenie mali možnosť predviesť i deti pri
príležitosti Dňa matiek dramatizáciou známej básne „Čin, Čin“ od
Ľudmily Podjavorinskej, kde sa predstavili svojim mamičkám.
A našli sa medzi deťmi i talenty, ktoré treba podchytiť a istotne budeme o nich ešte počuť.
Navštívili sme hospodársky dvor uja Mareka a tety Aničky,
i teliatka na družstve. Spoznávali sme rôzne druhy exotických
vtákov a ich mláďatká u uja Martina. Počas sokoliarskeho vystúpenia sa deti stretli s rôznymi dravými vtákmi, mali možnosť ich pozorovať počas letu i pohladiť ich.
Ako sa vyrába nábytok, sme sa dozvedeli u uja stolára.
A ako sa opracováva železo, sme videli u uja strojára.
Deň detí sa niesol v znamení súťaží, kvízov a hlavne radosti
z pohybu. Za zdarné absolvovanie dňa deti dostali medaily,
malé darčeky a samozrejme chutné občerstvenie.
Deti z veľkej triedy sa zúčastnili výletu do Hlohovca a Nitry.
V Hlohovci vo hvezdárni si ozrejmili a utvrdili svoje poznatky
o vesmíre, kde prostredníctvom rozprávky navštívili vesmírny
svet.
V Nitre zasa navštívili hrad, prezreli si Katedrálu svätého
Emeráma, nádvorie, múzeum a súvisiace objekty. Potom
naša cesta smerovala do Misijného múzea na Kalvárii, kde
sa nachádza 1 925 exponátov zo zvieracej ríše, ríše hmyzu
i rôznych iných predmetov prinesených misionármi z celého
sveta. Bolo čo obdivovať a sledovať a deti i rodičia mali pekný
zážitok z celého dňa. Čaká nás ešte jeden výlet, a to na Skalku nad Váhom, kde si prezrieme Novú i Starú Skalku a samozrejme navštívime nášho bývalého pána farára Petra Beňa.
Naša cesta bude zo Skalky smerovať do Nemšovej na Uh-

liská, kde majú deti možnosť pozorovať zvieratká a previezť sa
na koníkoch. Na konci školského roka sa rozlúčime i s našimi
predškolákmi. Prajeme im veľa úspechov vo veľkej škole, aby
sa im darilo a mali z učenia radosť a rodičia z nich potešenie.
V prírode sme strávili najviac času. Pozorovali sme všetko
okolo nás. Bolo zaujímavé sledovať priamo v potoku žabie
vajíčka, ako prechádzajú vývojom a nakoniec sme sa rozlúčili
s malými žabkami. Život na lúke má svoje čaro a deti poznajú
množstvo hmyzu i rastlín, ktoré sa na lúkach nachádzajú, pretože pozorujú lúku od začiatku jarných dní. I v tomto školskom
roku sme pozorovali proces vývoja motýľov od húseničiek, zakuklenie až po úžasný prerod v krásneho farebného tvora
a vykuklenie z kukly. Deti mali možnosť pozorovať motýle
i starať sa o ne. Po niekoľkých dňoch sme sa s našimi kamarátmi rozlúčili a vypustili sme ich v prírode. Počas dlhých
vychádzok si deti nerozširujú iba obzor svojich vedomostí, ale
utužujú si i zdravie systematickým a pravidelným pohybom
v prírode.
Na konci školského roka sa patrí poďakovať za všetko, čo
nám bolo dané. Predovšetkým ďakujeme nášmu Nebeskému
Ockovi za jeho starostlivosť a požehnanie pre nás, ktoré sme
pociťovali i v tých najmenších maličkostiach. Pretože už naši
prarodičia múdro vravievali „bez Božieho požehnania, márne
naše namáhania”.
Poďakovať sa chceme všetkým rodičom, starým rodičom,
i vám, našim dobrodincom, ktorí nám pomáhate vecne, finančne, ale i prostredníctvom modlitby. Naša vďaka patrí i nášmu
pánu farárovi Petrovi Valaskému.
Prajeme vám všetkým hojné Božie požehnanie a milosti od
Pána.
Za deti a kolektív CMŠ sv. Mikuláša J. J.
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Život našej farnosti
18. 3. Zorganizovali sme farskú púť
k Božiemu milosrdenstvu do Ladiec
a na Horu Butkov. Vo farskom Chráme
Božieho milosrdenstva sme mali sv.
omšu a potom sme sa vydali na Horu
Butkov, kde sme sa pomodlili krížovú
cestu a obdivovali z nej krásu Považia.
19. 3. Sestričky vincentky predstavili
v našej farnosti Združenie zázračnej
medaily a Podomovú návštevu sochy
Panny Márie zázračnej medaily a 5. 5.
pri sv. omši páter Ondrej Skočík požehnal päť kaplniek Panny Márie Zázračnej
medaily a odovzdal ich veriacim. Od
tejto chvíle budú tieto kaplnky už vo
farnosti a rodiny si budú pri nich vyprosovať lásku, vieru a požehnanie.

14. 4. Na Veľký piatok birmovanci predviedli v Soblahove hranú krížovú cestu,
pri ktorej sme mohli hlbšie precítiť a duchovne prežiť umučenie Nášho Pána.
29. – 30. 4. Prvoprijímajúce deti sa zúčastnili na víkendovke v Dolnej Súči,
kde im animátori pripravili pekný duchovný i zábavný program.
20. 5. Prvoprijímajúce deti z našej farnosti sa modlili do Rádia Lumen ruženec. Predtým sme navštívili čokoládovňu v Kittsee a prezreli sme si naše
hlavné mesto.

28. 5. 19 detí zo Soblahova a 9 z Mníchovej Lehoty prvýkrát prijali Eucharistiu.
2. 6. Deti z cirkevnej škôlky boli na poznávacom výlete v Nitre, kde si pozreli
katedrálu, okolie hradu a misijné múzeum na Kalvárii. Exkurziu zakončili
v hvezdárni v Hlohovci, kde spoznávali
krásu Božieho vesmíru.
15. 6. Sviatok Božieho Tela sme oslávili
svätými omšami a slávnostnou procesiou
po obci, pri ktorej detičky rozsýpali pred
Sviatosťou lupienky kvetov a Eucharistický Ježiš požehnal celú našu farnosť.

Plánované práce na kostole
Náš farský kostolík sv. Mikuláša je pre nás veriacich veľkou
vzácnosťou, ba perlou, pretože je miestom, kde prebýva živý
Boh v Eucharistii. Je to miesto, kde dostávame toľko darov od
Neho – spájame sa s Ním vo svätom prijímaní, odpúšťa nám
hriechy a robí nás znovu svätými, prijíma nás za svoje deti
v krste, posilňuje darmi Ducha Svätého v birmovaní, hovorí
nám svoje slovo, muža a ženu spája sviatostným zväzkom
manželstva, vypočúva naše modlitby...
Avšak má aj historicko-umeleckú hodnotu, je architektonickým skvostom zo 14. storočia. Teda aj pre nie veriacich je
vzácnou pamiatkou, ba bezpochybne najvzácnejšou v celej
obci. Vďaka predchodcom je pekne obnovený, avšak potrebuje ďalšie projekty:
1. kúrenie: Doterajšie žiariče sú nevyhovujúce z hľadiska
neefektívnosti vyhrievania, netvoria komplexný pocit tepla pre
telo, ľuďom naopak často vadia, že im „praží“ na hlavu, nedá
sa kostol vykúriť dopredu, a preto ľudia prichádzajú do studeného kostola (v zime okolo 0 stupňov!). Rovnako pamiatkový
úrad neodporúča takéto kúrenie, pretože poškodzuje pamiatky. Preto sme po zvážení s farskou radou, pamiatkarmi a tiež
po vypočutí mienky mnohých farníkov pristúpili k riešeniu plynového kúrenia formou registrov (radiátorov) pod lavice. Vyhrejú kostol dopredu, ľudia prídu do vykúreného kostola, utvoria komplexný pocit tepla pre telo a nebudú páliť iba na jednu
časť tela. Práce by sa mali začať cez prázdniny, prípadne
v septembri, projekt sa práve vytvára. Cena asi 21.000 eur.
2. zvony: Súčasný stav zvonovej zostavy je v dezolátnom
stave, je potrebná úplná generálna oprava. Zvony sú inštalované v nevyhovujúcej stolici pevne vsadenej do muriva chrámu. Takéto riešenie s časom prináša nepriaznivé účinky na
statiku veže kostola, najmä ak ide o historický kostol s vápenno-pieskovými maltami. Stolica prenáša do muriva všetky
vibrácie a rázy pochádzajúce z pohybu zvona a úderu srdca

o zvon. Zvonová stolica okrem toho, že zvony nesie, je zariadením, ktoré je konštrukčne navrhnuté tak, aby všetky sily
pochádzajúce zo zvona absorbovala. Z odborného hľadiska
niet iného riešenia, ako stávajúcu zvonovú stolicu demontovať a vymeniť za správne navrhnutú. Pohonné zariadenia
zvonov sú mechanicky opotrebované a hlavne nesprávne
vyrobené. Tento druh pohonu (elektromagnetické cievky) nedokáže zvon plnohodnotne rozhúpať, preto sa uchýlilo
k uviazaniu sŕdc, aby sa nehýbali. Vo zvonárskej literatúre je
pred týmto amatérskym pohonom vystríhané. Nadmerne opotrebúva zvony vplyvom silných úderov srdca, príliš namáha
korunu zvona (vrchná časť zvona, ktorou je zvon uchytený
o záves zvona) a celkový zvukový dojem je oproti štandardným štýlom zvonenia veľmi nízky. Všetky hrozby, pred ktorými
vystríha zvonárska literatúra a prax, sa už prejavujú najmä
na najväčšom zvone (pravdepodobne najviac používaný), t. j.
nadmerné opotrebenie zvona a taktiež ulomenie jedného rebra koruny na tomto zvone. Pri ďalšom používaní najväčšieho
zvona na tomto systéme hrozí jeho úplné poškodenie a pád
na podlahu zvonovej komory. Mimochodom, ide o historický
zvon. Podľa tvaru zvonovej koruny môže pochádzať zo 14. až
15. storočia. Generálnu opravu by sme chceli realizovať do
konca tohto roka, cena 8.400 eur.
Chcel by som poďakovať všetkým farníkom, ktorí pravidelne prispievajú na kostol nedeľným zvončekom, prvonedeľnou
oferou i mimoriadnymi darmi. Prosil by som tých, ktorým záleží na našom kostole a disponujú časnými dobrami v hojnejšej miere, darí sa im v podnikaní, aby prispeli na tento Boží
chrám. Rád sa aj osobne stretnem s ochotnými darcami a porozprávam sa viac o projektoch. V prípade, že chcete pomôcť,
uvádzame číslo farského účtu: SK37 7500 0000 0040 0809
4185. Vďaka za podporu i modlitby.
Peter Valaský, správca farnosti
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Jednota dôchodcov
Aktivity našich seniorov pokračovali i v peknom, voňavom
a kvitnúcom mesiaci máji. Členská schôdza sa uskutočnila
20. mája 2017, na ktorej sme si uctili sviatok Dňa matiek. Členovia našej organizácie sa dozvedeli o akciách, ktoré pripravujeme a chceme uskutočniť do konca roka. V máji 35 našich
členov absolvovalo 2-dňový výlet do metropoly východného
Slovenska, do Košíc. Sprievodca nás previedol kultúrnymi
pamiatkami tohto pekného východoslovenského mesta
a oboznámil nás s jeho históriou. Vo večerných hodinách sme
navštívili Štátne divadlo Košice, kde sme si pozreli veselohru
Maškaráda, po ktorej sme obdivovali krásu tohto kultúrneho
stánku. Pred divadlom nás očarila krásna hracia vo večerných
hodinách svetelná fontána, kde sa hudba po hodine menila.
Pozreli sme si národnú kultúrnu pamiatku Dóm sv. Alžbety –
vnútorné priestory tohto nádherného chrámu: Archu hlavného
oltára z roku 1474, vitrážove okná, nástenné maľby, bočný
oltár Panny Márie, kazateľnicu z 19. storočia a iné pamätihodnosti. Všetci účastníci plní zážitkov z pekne strávených voľných chvíľ sa spokojní vracali bezplatným vlakovým spojom
do svojich domovov. Veľmi radi sa stretávame i na turistických
pochôdzkach, teraz sme sa vybrali na Kubranskú kyselku,
kde si naši členovia otestovali svoju fyzickú zdatnosť. Ďalšie

informácie o našich akciách si môžete pozrieť na nástenke pri
Depozite. V auguste sa uskutoční pietny akt kladenie vencov
pri Pomníku SNP, preto prosíme členov našej organizácie,
aby nezabúdali na tých, ktorí položili životy za našu slobodu. Radi privítame aj ostatných občanov. Tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia a prajeme všetkým občanom pekné letné
dni so svojimi blízkymi.
Za ZO JDS A. Markovská

Z čINNOSTI DobrovoľnÉHO hasičskÉHO zborU Soblahov
Dňa 20. mája, napriek veľkej chorobnosti, sa naši Plameňáci v zložení
Ema Zámečníková, Lukáško Zámečník, Matúš Kohút, Janko Kohút, Matej
Ďuďák, Oliver Ukuš, Matúš Sedláček,
Timea Holubková, Mário Červenka a Marek Ďuďák zúčastnili okresného kola

hry Plameň v Ivanovciach, kde obsadili
10. miesto v disciplínach štafetový beh
a CTIF. V požiarnom útoku s vodou sa
umiestnili na 7. mieste. Celkovo sa zúčastnilo 13 kolektívov.
Dňa 23. mája členovia nášho zboru
Michal Šedivý, Ján Šedivý, Jozef Šedivý, Milan Rožník a Filip Štulajter vyčistili od nánosov a prepláchli „Žlábek“.

O odvoz vybratého odpadu – nánosov
sa postarali zamestnanci obecného
úradu. Za túto dobrovoľnícku činnosť
im patrí naša vďaka.
Dňa 10. júna družstvo dorastencov
v zložení Juraj Sivák, Matúš Kohút,
Samo Fabo, Jakub Fabo, Lukáš Červeňan, Tomáš Keleši, Denis Schery,
Marek Fabo a Patrik Šedivý vyhralo
Okresnú súťaž DHZ okresu Trenčín
v kategórii dorastenci. Toto víťazstvo im
zabezpečilo postup do krajského kola
18. júna v Dohňanoch. S ich výsledným
časom by sa nestratili ani medzi mužmi, tam by obsadili pekné 2. miesto z celkového počtu 27 kolektívov.
Držíme im palce v ďalšom kole.
M. Červenka

Beh Pro Autis 2017

V sobotu 22. apríla 2017 sa uskutočnil už piaty ročník benefičného behu Pro Autis
v Soblahove pri horárni, kde sídli Trenčianske autistické centrum. V tomto ročníku sa
aj napriek nie príliš ideálnemu počasiu zúčastnil behu rekordný počet 530 bežcov.
V krásnom prírodnom prostredí Soblahova sa stretli súťažní aj rekreační pretekári zo
širokého okolia a súťažili v 8 kategóriách. Detské behy mali trať dlhú 800 m a dospelí

súťažili na 5 km a 10 km tratiach.
Soblahov reprezentovala tridsiatka
bežcov vo všetkých kategóriách. Druhé
miesto v kategórii mladší chlapci získal
Matúš Sedláček a v kategórii ženy
v behu na 5 km obsadila vo veľkej
konkurencii Martina Holúbková takisto
druhé miesto. Každého bežca však
po behu čakala odmena. Deti dostali
medailu a dospelí pretekári výborný
guláš.
Celé podujatie sa konalo v športovo-rodinnom duchu, s cieľom pomoci
a podpory detí z Trenčianskeho autistického centra. Aj preto sa každoročne
počet zúčastnených ľudí, ktorí si obľúbili túto akciu, zvyšuje.
J. Maláň
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Turistický klub pri OŠK Soblahov

Turisti IŠK Soblahov
počas jarných
mesiacov

Každé ročné obdobie
je výnimočné a špecifické, ale jar je pre dušu turistu začiatkom všetkého
toho krásneho, nového,
rodiaceho sa, čo vôbec môže turistický
rok človeku priniesť. Aj soblahovskí turisti zavesili zimné bundy do skríň a zabalzamovali zimné turistické topánky. S
ľahšími vakmi a nohami sme sa opäť
pustili do prírody precítiť ten jedinečný
jarný voňavý vzduch a opäť objavovať
rozpuk a silu mladej a mocnej jarnej
prírody.
V marci prvé jarné kroky turistov
viedli v stopách Leteckej 50-ky, ktorá
preverila kondičku viacerých z nich
a odľahčila zimou získané tukové vankúšiky. A hneď prišiel apríl a s ním spojený ďalší náročný turistický pochod,
Vojenská 50-ka, ktorej sa zúčastnilo
niekoľko našich turistov.
Veľká noc pre členov turistického klubu začína a nesie sa v znamení každoročného tradičného autobusového zájazdu
do Malej Fatry – Terchovej. A keďže dobré
a múdre tradície sa majú dodržiavať,
tak ani tohtoročná Veľká noc nebola výnimkou, a 14. apríla turisti začali oslavu
veľkonočných sviatkov autobusovým
zájazdom do Terchovej, pričom tohto
turistického zájazdu sa zúčastnilo 43
turistov. No a posledný aprílový víkend

zastihol soblahovských turistov pochodovať na Dubnickej 30-ke.
Čerešničkou na torte v jarných mesiacoch býva pre soblahovských turistov Soblahovská 35-ka organizovaná v spolupráci s Obecným úradom

Soblahov. Tento rok bol usporiadaný
už 29. ročník turistického pochodu na
dvoch trasách, 35 km a 15 km, s dosiahnutím najvyššieho bodu na Ostrom
vrchu (768 m n. m.). Tento tradičný
pochod si získal už svojich skalných
priaznivcov z celého okolia Soblahova
i okresu Trenčín a ani tohto roku soblahovskí turisti nezaháľali a nič nenechali
na náhodu. Organizačne zvládli nielen
prípravu turistickej trasy, jednotlivých
hliadok na trase, ale tiež prípravu výborného guláša a občerstvenia, pričom
skúšobnou novinkou sa stalo aj varenie
chutnej držkovej polievky. K tomu všetkému výborná nálada usporiadateľov
i všetkých turistov, nádherné počasie...
čo viac si môže turistické srdce priať?
Ďalšou novinkou tohtoročnej turistickej jari bolo usporiadanie autobusové-

ho zájazdu na Lysú Horu (1 323 m n.
m.), najvyšší vrch Moravsko-sliezskych
Beskýd, kus prírody doteraz soblahovskými turistami nenavštívený. Zájazdu
sa zúčastnilo 29 turistov a i napriek
tomu, že vrchol kopca bol zahalený
v hmle a neumožnil vrcholové výhľady,
sa tento zájazd zaradil medzi nezabudnuteľné turistické zážitky.
Okrem uvedených turistických pochodov treba vyzdvihnúť aj tých členov
turistického klubu a tiež priateľov prírody, ktorí sa 25. marca zúčastnili brigády
na Lúčkach pri úprave ohniska, čistení
okolia a pri chystaní dreva. Ďakujeme
všetkým zúčastneným, pretože aj takáto činnosť je potrebná, ako aj pravidelný zber odpadkov na turistických chodníkoch. Je to nevďačná práca, na úkor
voľných chvíľ, ale poriadok v horách i na
lúkach zviditeľňuje nielen obec Soblahov, nielen turistický klub, ale ľuďom,
ktorí tam prídu, umocňuje možnosť precítiť krásu, čistotu a jedinečnosť milovaných soblahovských hôr, šíro-šírych
soblahovských dolín a lúk, čarovných
soblahovských prírodných zákutí.
Po turistickej jari prichádza turistické
leto, plán akcií turistického klubu IŠK
Soblahov nájdu všetci záujemcovia
na našej turistickej výveske v Hostinci u Ondreja, prípadne priamo na našich pravidelných každoštvrtkových
schôdzach v tomto hostinci. V prípade
záujmu sú medzi nami všetci záujemcovia o turistiku a o naše akcie srdečne
vítaní.
Slávka

ochrana prírody pri Organizovaní turistických podujatí

Obec Soblahov požiadala orgán ochrany prírody Okresný
úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie o povolenie výnimky na organizovanie verejného turistického podujatia
v ochrannom pásme prírodnej rezervácie Ostrý vrch, Soblahovská 35-ka a Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch a v súvislosti s usporiadaním verejnosti prístupného spoločenského
podujatia v mesiaci september „Stretnutie dolín“ – povolenie na
vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného
územia obce v ochrannom pásme PR Bindárka.
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP rozhodnutím povolil
obci výnimku zo zakázaných činností:
a) vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce a v ochrannom pásme PR Bindárka,
v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody,
b) organizovanie verejného turistického podujatia v ochrannom pásme PR Ostrý vrch, v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody – Soblahovská 35-ka a Predsilvestrovský výstup
na Ostrý vrch.
Orgán ochrany prírody určil v súvislosti s rozhodnutím okrem iných aj nasledujúce podmienky:
• Výnimka na vjazd a státie s motorovým vozidlom sa povoľuje iba v súvislosti s každoročným vykonávaním údržby
okolia kríža na lokalite Lúčky a v súvislosti s technickým
zabezpečením a prepravou imobilných občanov pri organi-

zácii verejnosti prístupného podujatia „Stretnutie dolín“.
• Účastníci turistického podujatia sa budú pohybovať v chránenom území iba po vyznačených turistických chodníkoch
v maximálne 15 – 20-členných skupinách.
V súvislosti s uvedeným upozorňujeme účastníkov turistických podujatí, že v chránených územiach je zakázané kladenie ohňa, zber rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín
a znečisťovať územie odpadmi. Účastníci podujatia nesmú
rušiť pokoj a ticho.
Obec je povinná po skončení turistického podujatia zabezpečiť vyzbieranie odpadkov a vyčistenie turistických chodníkov.
Upozorňujeme návštevníkov podujatí, že členovia stráže
prírody, ktorí sa preukážu platným preukazom a odznakom
stráže prírody, môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok rozhodnutia orgánu prírody.
Vážení spoluobčania, návštevníci obce a účastníci turistických a spoločenských podujatí, žiadame vás, vážte
si našu okolitú prírodu a dbajte, aby bola zachovávaná
pre budúce generácie. Nenavštevujte našu prírodu motorovými vozidlami a tiež motorkami, nezakladajte ohne na
miestach nie na to určených, neznečisťujte prírodu odpadkami. Chráňme si prírodu, neničme si ju, ona sa nám
za to odvďačí.
R.R.

ŠPORT
Jakub zberá úrodu

Ako zaseješ, tak budeš žať. Takto nejako by sme mohli pomenovať futbalovú dráhu nášho soblahovského rodáka Jakuba
Holúbka. A naozaj, Jakub po rokoch tvrdej, poctivej, cieľavedomej práce na sebe, teraz zberá úrodu.
Po dvoch ligových tituloch a dvoch víťazstvách v Slovenskom pohári v drese AS Trenčín (2015, 2016) pridal tento rok v drese
MŠK Žilina tretí majstrovský titul. V novodobej slovenskej ligovej histórii je len niekoľko futbalistov, ktorí dosiahli tzv. hattrick
v počte titulov a nás teší, že Jakub je medzi nimi.
V sezóne 2016/17 sa v ankete Jedenástka roka dostal do „klubu“ najlepších futbalistov Fortuna ligy a reprezentačný tréner Ján
Kozák si ho vybral do reprezentačného družstva Slovenska. Ako to začalo a aké má ešte nesplnené sny, sme sa spýtali Jakuba:
Ako si pamätáš na svoje futbalové začiatky? Kto ťa
k futbalu priviedol, kto bol tvoj prvý tréner?
Moje prvé futbalové kroky boli v mužstve starších žiakov
u nás v Soblahove pod vedením trénera M. Kačenu. Na ZŠ
som mal spolužiaka, ktorý už od 1. ročníka trénoval vo vtedajšej Ozete, a bol to môj dobrý kamarát, tak som ho poprosil, aby
sa spýtal trénera, či by som nemohol aj ja začať. V tom čase som
bol v tretej triede. Ako prvého trénera som mal Ľuboša Aninu.

Si univerzálny futbalista, je nejaký futbalový post na ktorom si ešte nehral, na ktorom sa ti hrá najlepšie a prečo?
V najvyššej Slovenskej súťaži som nebol iba na pozícii brankára, ale ako malý som začínal práve na tejto pozícii. Obľúbený post je na ľavej obrane, kde aj momentálne figurujem,
pretože mám zodpovednosť zabraňovať gólom a rozvíjajúcim
sa príležitostiam aj preto, lebo pri našom štýle hry môžem aj
útočiť.

Aký sen mal malý Kubko keď začínal s futbalom a aký
máš teraz nesplnený futbalový sen?
Keď som bol malý, nemal som veľké sny ako ostatní chalani, ktorí hovorili o Manchestri, Reale alebo Bayerne Mnichov.
Teraz už ako starší a skúsenejší mám sen hrať v kvalitnej zahraničnej lige a byť stálou súčasťou reprezentácie.

Čo ťa čaká v najbližšom období?
Momentálne sa nám začala príprava na novú sezónu. Mám
roztrhnutý väz v členku, takže som pod dohľadom fyzioterapeuta
a zatiaľ sa pripravujem s ním.
Futbal je pre teba život, hobby, chlebíček, je ešte niečo
v tvojom živote, čo ťa inšpiruje, motivuje a dobíja energiou?
Dobíjať baterky najradšej chodím práve do Soblahova k našim, kde trávim čas s rodinou a priateľkou. Mam rád aj práce
okolo domu. Najviac ma inšpiruje tréner Gula.
Si vzorom pre mladých futbalistov, čo by si im odkázal?
Aby na sebe tvrdo pracovali, mali pevnú vôľu a aby sa pre
futbal obetovali, pretože sa im to vráti. Nie nadarmo sa vraví
„Čo futbalu dáš, to ti vráti“.
Jakub prajeme ti skoré uzdravenie a nech sa tvoje sny
stanú skutočnosťou.
Daniel Mrázik

STARší žIACI (MAJSTRI)
Máme za sebou vydarenú sezónu. Chalani
vytvorili skvelú partiu a futbal im od začiatku
chutil.
Dobrá bola aj účasť na tréningoch, čo bol
dobrý predpoklad na úspech. Jesennú časť
sme zvládli v podstate bez zaváhania, keď sme
12 zápasov vyhrali a iba raz remizovali v Starej Turej 0:0. Takže sme zimovali na skvelom
PRVOM mieste. Zimnú prípravu sme začali
v telocvični už začiatkom roka.
Cez zimnú prestávku sme sa zúčastnili aj na
dvoch halových turnajoch v Nemšovej a Svinnej,
kde sme zhodne obsadili dobré druhé miesto.
Pred jarnou časťou sme odohrali aj tri prípravné
zápasy.
Do jarnej časti sme vstúpili úspešne a zdolali
doma Trenčiansku Turnú 4:0. Najdôležitejší zápas, v ktorom sa rozhodovalo o tom, kto bude
majster, naši chlapci zvládli, keď vyhrali s druhou Bošácou 3:2 a zvačšili nádskok v tabuľke
na 7 bodov. Hráči pokračovali bez zaváhania
a dve kolá pred koncom definitívne rozhodli
o tom, že majster LIGY STARŠÍCH ŽIAKOV je
SOBLAHOV.

Toto sú naše hviezdy, ktoré sa zapísali do histórie nášho klubu.
Tréneri: Jakub Kačena, Rastislav Kačena
Hráči: David Talian, Mikuláš Krátky, Matúš Kohút, Denis Mravec, Palo Puna,
Adrian Hrbáček, Samuel Jantošovič, Angelika Laginová, Branislav Jedinák,
Jakub Oravec, Matej Urbánek, Marek Ďuďák, Lukáš Drápal, Renáta Hiklová,
Jozef Dráb, Adam Urban, Ondrej Kutiš.
Jakub Kačena
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Mladší žiaci
Mladší žiaci vstúpili do súťažného ročníka v konkurencii 13
tímov. Po jesennej časti sme získali 13 bodov za víťazstvá
s Chocholnou, Tr. Teplicami, Selcom, Tr. Bohuslavicami
a remízu s Tr. Stankovcami. Jesennú časť sme preto skončili
na 10. mieste. V jarnej časti sme v podstate zopakovali
výsledky z jesene, vyhrali 3 zápasy proti tímom z dna tabuľky
a uhrali dve cenné remízy so silnou Kálnicou a Opatovou.
Najlepší strelci tímu boli Mário Červenka, Dominik Šedivý,
Michal Halgoš a Matúš Sedláček. Jadro tímu tvoria
chlapci a dievčatá, ktorí môžu v kategórii mladších žiakov

Mužstvo dorastu

Mužstvo dorastu OŠK Soblahov hralo VI. ligu – kategória
U19 – ObFZ Trenčín sever. Skončili sme na 2. mieste so
ziskom 34 bodov a s bilanciou 10 víťazstiev, 4 remízy a 2
prehry. Do zápasov nastúpilo celkovo 20 hráčov a najlepším
strelcom sa stal Patrik Šedivý, ktorý strelil 20 gólov.
Druhé miesto v tabuľke nám zaručilo odohrať ešte dva
zápasy s druhým mužstvom “južanskej” tabuľky, na ktorom
skončilo Krajné. Išlo o zápas o 3. miesto v celkovej tabuľke.
Žiaľ, prvý zápas doma sme nešťastne prehrali 3:2 a u súpera
sme taktiež prehrali 1:0. Boli to vyhrotené zápasy, plné emócií, ale treba hrať takýchto zápasov čo najviac, aby boli hráči
pripravení na kategóriu mužov.
V doraste končia hráči: Jakub Fabo, Lukáš Červeňan, Martin Sivák, Filip Drienka, Dominik Orság, Tomáš Paška. Verím,

hrať pokope ďalšie roky, preto máme priestor zlepšovať aj
tabuľkové umiestnenia, čo ale nie je prvoradý cieľ.
Ako trénerov nás veľmi teší záujem detí o futbal v Soblahove
a celková hráčska základňa, akú má v okolí málokto. Napriek
tomu počas zápasov nevidieť záujem aj zo strany rodičov, čo je
škoda, pretože by si deti zaslúžili povzbudiť. Dlhodobý problém
je bohužiaľ aj s výborom, ktorý v podstate neexistuje, a preto
by sme chceli znova apelovať na ľudí, či už bývalých hráčov,
dobrovoľníkov, alebo rodičov, ak by nám vedeli pomôcť pri
práci. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali počas roka, či už
finančne, pri doprave na zápasy, alebo priamo na zápasoch.
Rasťo Kačena
že budú mať chuť hrávať futbal ďalej a stanú sa plnohodnotnými hráčmi “A” mužstva.
Zo žiakov sa posunie do dorastu 7 chalanov, takže aj v nasledujúcej sezóne bude v tejto kategórii dostatok hráčov a tí,
ktorí majú vybavené ostaršenie, budú môcť vypomáhať aj
u mužov.
Zoznam hráčov – sezóna 2016/2017: Marcel BRÁZDA, Lukáš
ČERVEŇAN, Filip DRIENKA, Jakub FABO, Marek FABO,
Samuel FABO, Sebastián HRBÁČEK, Filip JANDO, Samuel
JANDO, Tomáš KELEŠI, Šimon KŇÁŽEK, Michal KOCVÁR,
Samuel MIČO, Dominik ORSÁG, Tomáš PAŠKA, Ondrej
PRUŠKA, Ján SCHERY, Martin SIVÁK, Patrik ŠEDIVÝ, Marek
VLASÁK. Vedúcim mužstva bol Ľubomír FÁBIK.
Za kolektív dorastu: Marián Jantošovič, tréner

Naša Ivana Horná majsterkou sveta

Ivana Horná z našej obce vybojovala dňa 22. júna 2017 prvýkrát v histórii Slovenskej republiky titul majsterky sveta v kategórii do 63 kg v klasickom silovom trojboji (bez podporných
dresov) v Bieloruskom Minsku.
Reprezentantka Slovenska je členkou Slovenskej asociácie
fitness, kulturistiky a silového trojboja. Dosiahla celkový súčet
v trojboji 457,5 kg (zlatá medaila) s výkonom 165 kg v drepe
(zlatá medaila), 92,5 kg v tlaku na lavičke a 200 kg v mŕtvom
ťahu (taktiež zlatá medaila).
V tomto úspešnom roku je okrem titulu majsterky Európy,
ktorý získala v marci v Dánsku aj majsterkou sveta. Pod jej
úspechy sa podpísal jej otec Ladislav Horný, priateľ Filip Kratina a reprezentačný tréner Milan Gabrhel. Blahoželáme.

BEžECKÁ LIGA

Pozývame vás...
1. 7. 2017

Soblahovská čarovná harmonika

2. 7. 2017

Dolinka Cup

8. 7. 2017

Soblahovský výnos

29. 7. 2017 Zájazd na Festival cesnaku v Buchloviciach
19. 8. 2017 Soblahovské leto
26. 8. 2017 Zájazd občanov na kúpalisko
29. 8. 2017	Úcta padlým v Soblahove
10. 9. 2017 Svätá omša na Lúčkach
4. kolo Trenčianskej bežeckej ligy sa konalo 11. 6. 2017. Dĺžka
trate bola 8,39 km. Zúčastnilo sa 105 bežcov.

O ďalších pripravovaných akciách vás budeme informovať
prostredníctvom www.soblahov.sk a miestneho rozhlasu.
Srdečne vás pozývame!
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