Milí spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a opäť je tu obdobie prázdnin, dovoleniek a relaxu. Tak ako už býva zvykom, chcel by som vás poinformovať, na čom sme v druhom štvrťroku 2016 pracovali,
čo nás trápi a čo očakávame.
Dianie v obci
Už dlhodobo máme v obci problém s voľne sa pohybujúcimi
psami. Žiadate, aby bola vykonaná náprava a aby došlo
k zamedzeniu takéhoto svojvoľného pohybu – kvôli deťom a ľuďom, ktorí sa psov boja. Otázku voľne pohybujúcich
sa psov po obci rieši prijaté Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) č. 2/2013, v zmysle ktorého platí, že v prípade odchytu
voľne pohybujúceho sa psa všetky náklady spojené s odchytom, veterinárnou službou a starostlivosťou hradí majiteľ psa.
Keďže ide o štandardne tých istých utekajúcich psov, žiadam majiteľov urobiť príslušné opatrenia, aby k útekom nedochádzalo, čím si ušetria i vlastné peňaženky.
Prvé veľké dažde opäť spôsobili v obci kalamitu. Pri odstraňovaní veľkého nánosového bahna nám veľmi pomohli i naši
hasiči, za čo by som sa im chcel poďakovať.

Nakoľko je to opakujúci sa problém, hľadáme spolu s PD
Soblahov riešenie, resp. minimalizovanie tohto stavu.
Tohtoročná jar je opäť bohatá na trávnaté porasty. V týchto
dňoch už ukončujeme druhé kosenie. Chcel by som vás poprosiť, chlapi a mládenci, aby ste si každý aspoň pred svojím
domom pokosili trávu. V niektorých dedinách je to úplne bežné a dokonca to považujú za svoju vizitku. Tak isto i potok pred
domom je vizitka gazdu. Iné je to, samozrejme, v prípade, ak
v dome žije sama žena.
PROJEKTY
Konečne sme začali s prácami na prepojovacom chodníku
od bytoviek po križovatku na Mníchovu Lehotu. Celý proces
bol komplikovaný, nakoľko takmer všetky dotknuté strany
(Slovenská správa ciest, TSK, TVK, SPP) mali pri stavebnom
povolení pripomienky a bolo nutné ich zapracovať, ale dôležité
je, že už konečne začíname s realizáciou!
V škole pokračujeme na odstraňovaní havarijného stavu
elektroinštalácie a osvetlenia. Práce by mali byť ukončené do
15. 8. 2016.

Orezanie krovín zamestnancami obce pri 14-byt. jednotke.
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V obci sme na miestach, kde chýbalo osvetlenie, doplnili
päť ks lámp a v súčasnosti dopĺňame nové lampy na cintoríne. Ešte máme zámer doplniť jednu lampu pri našom novom
Sedliackom dome (domček oproti fare), a tým by malo byť
osvetlenie v obci už kompletné.
Práce na spomínanom Sedliackom dome postupujú pomaly,
ale predsa. Zrealizovali sme už búracie práce, zaizolovali
a zabetónovali sme podlahy, vymaľovali steny, odizolovali časť
stien a začali sme s vonkajšími terénnymi úpravami. Chcel by
som poďakovať „ťahúňovi“ Danielovi Mrázikovi, ktorý tomuto
projektu venuje najviac času, ale aj ostatným – rod. Judinyovej,
Patrikovi Plevovi, Jozefovi Šumajovi.
Teší ma, že už zareagovali i niektorí spoluobčania a ponúkli
nám historické veci do domčeka.

To sú fakty, a keďže tieto odpady sme si vyprodukovali
sami, je logické a správne, že za to, čo vyprodukujeme, musíme aj zaplatiť. Cenu, ktorú skutočne zaplatíme, môžeme
ovplyvniť aj sami tak, že budeme triediť odpad do spoločných kontajnerov (sklo, papier a plasty) umiestnených
v obci, alebo bezplatne v zbernom dvore v Trenčíne na Soblahovskej ulici.
Viac ma mrzí skutočnosť, na ktorú sme poukázali v minulom
čísle. Na oba prípady nás upozornili spoluobčania, ktorí žiadali
o vykonanie nápravy. išlo o dve čierne skládky. Zistili sme, že
jedna skládka sa nachádzala na súkromnom pozemku. Skládka bola vraj na pozemku Petra M., ten sa priznal a potvrdil, že
tak konal z nevedomosti. Dnes je skládka odstránená, obec to
nestálo nič a ani tým nebude nikto ďalší zaťažený.
Druhý prípad (skládka v Dubákech járku parc. č. 3462) nebola zo strany obce objasnená, a teda ani odstránená. Pravdepodobne človek, ktorý oznámil OcÚ čiernu skládku, videl, že
sa nič v tomto prípade nedeje, preto dal podnet na políciu, a to
už je iný prípad. Tu chcem upozorniť, že v prípade, ak polícia
nenájde páchateľa, bude obec povinná zo zákona uvedenú
skládku odstrániť za peniaze nás všetkých.
V takom prípade každý obyvateľ Soblahova v roku 2017
zaplatí za človeka, ktorý túto skládku vykonal, o ďalších cca
0,60 €/rok naviac (rozsah skládky nacenený políciou je viac
ako 1.370 €).

Na konci júna sme začali i s opravou miestnych komunikácií. Kompletne by sa mala opraviť cesta na cintorín, Železničná ulica II a križovatka pod školou.
Odpady
Už v minulom čísle som sa venoval odpadom a nedá mi nevrátiť
sa k tejto téme znova, nakoľko o uvedenej problematike sa dá
hovoriť stále. Zo strany spoluobčanov prebiehala diskusia
o zvýšenej cene za odpady. Rád by som uviedol pár faktov:
V roku 2013 každý obyvateľ Soblahova vyprodukoval priemerne cca 195 kg odpadov.
V roku 2015 to však už bolo až 311 kg odpadov!
Z uvedeného vyplýva, že v roku 2015 sme vyprodukovali cca
o 60 % odpadov viac ako v roku 2013!
Cena v rovnakom období vzrástla z 15 € na 19,50 €/osoba/
rok t. j. len o 30 %.
Z rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Soblahov dňa 27. 4. 2016
A) Zobralo na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Soblahov za rok 2015.
B) Schválilo záverečný účet obce Soblahov za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Schválilo tvorbu rezervného fondu vo
výške 146.777,36 € a zároveň čerpanie RF vo výške 146.777,36 € na úhradu kapitálových výdavkov, obstaranie
dlhodobého majetku.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov za I. štvrťrok 2016.
Schválilo kapitálovú dotáciu vo výške 18.785,81 € na realizáciu projektu:

Pre zaujímavosť vám chcem ukázať časť odpadov z uvedenej skládky a možno si spomeniete, kde ste také obkladačky
videli. 
Na záver by som vám v tomto dovolenkovom období chcel
popriať veľa pohody a hlavne, aby ste sa všetci vrátili domov
do Soblahova oddýchnutí a plní síl...
Marian Hudec, starosta

Rekonštrukcia osvetlenia a vnútorných
silnoprúdových rozvodov pre ZŠ s MŠ
Soblahov.
Schválilo prenájom triedy na výučbu
anglického jazyka cudzím osobám za
cenu 10 €/hodina.
Schválilo prenájom voľných priestorov
v objekte ZŠ za účelom skladovania
materiálu na základe žiadosti ZŠ s MŠ
Soblahov.
Zobralo na vedomie úpravu rozpočtu
ZŠ s MŠ Soblahov k 31. 3. 2016.
Schválilo rozsah prác na opravách
miestnych komunikácií v obci Soblahov
nasledovne: opravy výtlkov v obci podľa
vyznačenia, opravy povrchu križovatky
pri škole, opravy povrchu MK k cintorí-

nu a opravy povrchu MK Železničná II
s ryhou.
Zobralo na vedomie žiadosť obyvateľov ulice Železničná II, súpisné číslo
od 18 do 34 o opravu cestnej komunikácie. Oprava miestnej komunikácie
bude realizovaná po vyhodnotení verejného obstarávania.
Zobralo na vedomie zámenu časti
EKN parcely č. 2765/2 a parcely CKN
č. 5163 (vo vlastníctve obce) na základe žiadosti Attilu Bátkyho, Soblahov
podľa geometrického zamerania.
Zobralo na vedomie informáciu starostu o zámere vybudovania zariadenia pre
seniorov a podanej žiadosti o odkúpenie
časti CKN parcely č. 5 v k. ú. Soblahov

číslo 2 - jún 2016
od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Soblahov.
Zobralo na vedomie návštevu delegácie z partnerskej obce Rudniki (Poľsko)
v dňoch 29. 4. – 1. 5. 2016.
A) Zobralo na vedomie zmluvu uzatvorenú medzi ENVI-PAK, a. s.,
Bratislava a obcou Soblahov, ktorej predmetom je rámcová dohoda
o podmienkach prevádzkovania
miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.
B) Zrušilo uznesenie č. 5/1-2016
zo 17. 2. 2016 vo veci uzavretia
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
medzi NATUR-PACK, a. s., Bratislava.
Z rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Soblahov dňa 22. 6. 2016.
Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce.
A) Prerokovalo návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce
Soblahov na II. polrok 2016.
B) Schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Soblahov
na II. polrok 2016.
Schválilo Smernicu obce Soblahov
č. 3/2016 o sprístupňovaní informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Neschválilo žiadosť – návrh Attilu
Bátkyho a manželky Lucie Bátkyovej,
Soblahov na usporiadanie práv k pozemkom E KN č. 2765/2 vo vlastníctve žiadateľov a C KN parc. č. 5163 vo
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vlastníctve obce Soblahov.

s účinnosťou 1. 7. 2016.

Zobralo na vedomie žiadosť Kataríny
Kašičkovej, Soblahov o osadenie dopravného zrkadla pri výjazde z ul. Železničná II. Písomné stanovisko obce
Soblahov bude doručené žiadateľke
po prehodnotení komisiou pre verejný
poriadok a bezpečnosť. Termín: 15. 7.
2016.

Zrušilo uznesenie OcZ Soblahov č. 6/6
– 2009 zo 16. 12. 2009 vo veci poplatku zo vstupného na cvičenie a uznesenie OcZ Soblahov č. 7/6 – 2009 zo 16.
12. 2009 vo veci vyplácania príspevku
pozostalým.

Schválilo kúpu časti C KN parcely č.
5 vo výmere 1 200 m2 – ovocné sady,
katastrálne územie Soblahov zapísanej na LV č. 43 od Rímskokatolíckej
cirkvi, Farnosť Soblahov, Soblahov 212
pre účely vybudovania zariadenia pre seniorov za cenu 20 €/m2 v celkovej sume
24 000 € s podmienkou zriadenia predkupného práva v prospech súčasného
vlastníka.

Zrušilo poplatky za prenájom Domu
smútku a chladiarenského zariadenia
pre občanov s trvalým pobytom v Soblahove.
Schválilo umiestnenie pamätnej tabule na mieste bývalého cintorína „Na
Bráne“.
Úplné znenie uznesení nájdete na
www.soblahov.sk/uznesenia/ a na OcÚ.
Zuzana Hrnčárová

Dalo pokyn na obstaranie aktualizácie Územného plánu obce Soblahov
v zmysle § 30 a § 31 stavebného zákona.

zámer realizovať
opravy miestneho
rozhlasu

Zobralo na vedomie informáciu o uskutočnení ustanovujúceho zhromaždenia
združenia účastníkov jednoduchých
pozemkových úprav v k. ú. Soblahov
(časť NB1 a NB2-pod Palmovskou)
dňa 6. 7. 2016 o 16.30 h v sále PD Soblahov.

Vážení spoluobčania, chceme
vás požiadať o spoluprácu.
Obecný úrad každoročne vykonáva opravy a údržbu miestneho rozhlasu. Žiadame vás, pokiaľ pri vašom rodinnom dome
nie je dobre rozumieť alebo nie
je vôbec počuť hlásenia, oznámte to na obecný úrad, tel. č. 65
287 05, e-mail: soblahov@soblahov.sk do termínu 15. 7.
2016. Na základe vašich upozornení vykoná firma poverená
obecným úradom opravy jednorázovo v celej obci.

Zrušilo Cenový výmer č. 2/2009 Zemný stroj Hon, Cenový výmer č. 4/2009
Kompresor, Cenový výmer č. 5/2009
vozidlo Multicar a Cenový výmer č.
6/2009 Služby poskytované obcou Soblahov.
Schválilo Cenový výmer č. 1/2016
Zemný stroj HON a traktor, Cenový
výmer č. 2/2016 vozidlo Multicar, Cenový výmer č. 3/2016 Služby poskytované obcou Soblahov, Cenový výmer
č. 4/2016 Poplatky pre pohrebníctvo

Ďakujeme.

Návšteva
z partnerskej obce Gmina Rudniki
Aj tento rok pokračujeme v spolupráci s partnerskými obcami. V piatok
29. 4. 2016 sme u nás privítali delegáciu z poľskej obce Gmina Rudniki.
Navštívili nás predstavitelia ich miestnej samosprávy. Program začal priateľským posedením, kde boli prizvaní aj
predchádzajúci starostovia Soblahova
Ing. Eva Ďuďáková a Miroslav Duráči,
ktorý začal spoluprácu s obcou Gmina
Rudniki, a predstavitelia všetkých zložiek v obci Soblahov.
V sobotu sme všetkých uvítali v budove obecného úradu, kde sme prebrali
možnosti spolupráce v ďalšom období.
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Predstavili sme úspešne zrealizované projekty a vízie obce Soblahov krátkodobého a aj dlhodobejšieho charakteru.
Nasledovala prehliadka obce, budovy ZŠ s MŠ, Galérie na
povale s požiarnou zbrojnicou a kostola. Bohatý sobotný program bol ukončený stavaním mája a prvomájovou veselicou,
kde sa všetci výborne zabavili.
V nedeľu delegácia ukončila svoju návštevu prehliadkou
trenčianskeho hradu a centra mesta Trenčín.
J. Maláň

MALÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY POKRAČUJÚ

USTANOVUJÚCE ZHROMAŽDENIE ZDRUŽENIA ÚČASTNÍKOV JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV
V K. Ú. SOBLAHOV
JPÚ sa týkajú lokality časti označenej v ÚPN Soblahov ako
NB1 a NB2 pod Palmovskou.
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor a obec Soblahov zvolávajú na deň

6. 7. 2016, t. j. streda o 16.30 hod.
v sále Poľnohospodárskeho družstva Soblahov
ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Soblahov
(časť k. ú. miestneho názvu Palmovská), ktoré boli povolené
rozhodnutím č. OU-TN-PLO-2016/001984-020-IG zo dňa 17. 3.
2016.
Pozvaní sú:
a) vlastníci pozemkov a nájomcovia pozemkov podliehajúcich
pozemkovým úpravám,

b) vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,
c) fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo
iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,
d) Slovenský pozemkový fond,
e) obec Soblahov.
Program:
1. Prezentácia a vysvetlenie základných pojmov a účelu pozemkových úprav.
2. Založenie združenia účastníkov pozemkových úprav a vysvetlenie jeho úloh.
3. Schválenie stanov a voľba predstavenstva združenia
účastníkov pozemkových úprav.
4. Diskusia.
5. Záver.

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

obecný úrad každoročne rieši podnety v súvislosti so zaburinenými pozemkami. Vlastníci a užívatelia poľnohospodárskej
pôdy sú povinní predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.
Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.
Za nesplnenie povinnosti môže byť orgánom poľnohospodárskej pôdy za takýto priestupok uložená pokuta v zmysle
príslušného zákona.

Detský výstup na Ostrý vrch

Beh Pro Autis 2016

Už štvrtý ročník benefičného behu Pro Autis sa v sobotu 16. apríla konal v Soblahove pri horárni, kde sídli Trenčianske autistické
centrum. Viac ako 400 bežkýň a bežcov zo širokého okolia súťažilo
v ôsmich kategóriách. Soblahov reprezentovala tridsiatka bežcov,
ktorí sa nedali zahanbiť. V kategórii mladší chlapci zvíťazil Matúš
Sedláček. V kategórii mladšie dievčatá obsadila druhé miesto Viktória Vojteková a v kategórii staršie dievčatá skončila na druhom
mieste Karolína Čupalková a tretia bola Alexandra Vojteková. V kategórii ženy v behu na 5 km obsadila vo veľkej konkurencii Barbora
Hôrková krásne druhé miesto.
Celé podujatie sa nieslo
v znamení zábavy a športovania, ale predovšetkým pomoci a podpory
detí z Trenčianskeho autistického centra.
Aj z tohto dôvodu je
benefičný beh Pro Autis
taký populárny.
J. Maláň

V sobotu 23. apríla sa v Soblahove za krásneho
jarného počasia uskutočnil tradičný turistický detský
výstup na Ostrý vrch. Deti spolu s rodičmi už jedenástykrát zdolávali obľúbený soblahovský kopec.
V sedle Lúčky bola spoločná opekačka a každý detský
turista dostal pamätný list. Všetci výstup bez problémov
zvládli a už teraz sa tešia, kto sa k nim o rok pripojí.
J. Maláň
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Stavanie mája v Soblahove

Posledný aprílový deň už tradične patrí na našom území
stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia v očiach našej mládeže stále viac upadá do zabudnutia, na mnohých miestach Slovenska sa stále nájdu mladí muži, folklórne súbory či dokonca
celé obce, ktoré tento zvyk udržiavajú pri živote.
V predvečer prvého mája sa najmä na slovenskom vidieku
združujú mladí muži, ktorí sa v krojoch a s muzikou vydávajú po obci za mladými dievčatami – najmä za svojimi milými,
ktoré sú súce na vydaj. Tí muži, ktorí už do chomúta vošli,
ochotne slobodným kamarátom asistujú.
Dnes sa máje stavajú najmä spoločne, na námestiach dedín
či miest. Spoločný máj tak symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy obce a oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života.
S myšlienkou postaviť máj tradičným ručným spôsobom
sme sa pohrávali už minulý rok, ale neboli sme na to dostatočne pripravení. Tento rok sme nič nenechali na náhodu a už
v marci sme si prichystali z červeného smreka tri páry žrdí,
ktoré museli trochu preschnúť, aby boli použiteľné na deň „D“.
Máj zabezpečili chlapi z obecného úradu, o jeho ozdobenie
sa postarali ženy z folklórnej skupiny Dolinečka spolu s deťmi
z Melenčárika i s miestnymi dievčatami. Nakoľko sa v Soblahove takýmto spôsobom máje nestavali viac ako 25 rokov,
zavolali sme si na pomoc kamarátov zo susednej obce Kubrá,
kde majú so stavaním bohaté skúsenosti. Nemyslím si, že by
to bolo pre našich mládencov hanbou, skôr naopak. Jasné
pokyny – zdvihnúť žrde, vymeniť žrde, podložiť rebrík... nášho
kamaráta Pala Kovaříka nás priviedli k úspešnému, a hlavne
bezpečnému vztýčeniu mája.
Ku každej slávnosti patrí aj program. O tanečný sa postaral
DFS Melenčárik, o hudobný i spevácky deti akadémie J. Opatovského a FSk Dolinečka.

So stavaním májov sa dodnes spájajú aj následné zábavy
– majálesy. Ten náš sme tentoraz pripravili v sále PD a vôbec
neubral na kvalite, skôr naopak. Aj tento rok organizáciu výborne zvládli naši hasiči, ktorí hasili náš smäd i hlad.
O výbornú náladu sa tradične postaral Jožko Opatovský, ktorý
nám hral do tanca do skorých ranných hodín. Vo večernom
programe ešte raz vystúpili heligonkári z jeho akadémie, kde
si veľký aplauz vyslúžil najmä Ivanko Hostačný. Spevácke
umenie nám pred polnocou predviedol Heněk „Pavarotti“
z družobnej obce Gmina Rudniki, ktorý prispel rovnako ako
i celá delegácia k výbornej atmosfére májovej slávnosti.
Na záver ďakujem všetkým za pomoc pri organizácii podujatia, ako i vám, ktorí ste podporili akciu svojou účasťou. Už
teraz sa tešíme na budúci rok.
dm

Dolinka ožila detským smiechom

V sobotu 4. júna 2016 sa aj napriek nestálym predpovediam
počasia uskutočnil v Dolinke Deň detí. Zišlo sa tam mnoho
detí s rodičmi, aby spoločne oslávili sviatok všetkých detí. Deti
mohli stretnúť veľkú rozprávkovú postavičku – mimoňa, s ktorým sa mohli zahrať aj pofotiť. Mladí pripravili rôzne súťaže,
po zdolaní ktorých si naši najmenší zaslúžili odmenu. Škoda,
že začalo mrholiť, pretože sme sa tešili na rôzne spoločné aktivity a súťaže. Nevadí – hlavná vec, že nepršalo celý deň! 
Ďakujeme chovateľom za výstavu domácich zvieratiek, turistom za zážitok na lezeckej stene, našim hasičom za ukážky
hasenia a iné. Tiež chcem poďakovať všetkým mladým, ktorí
pomohli s prípravou a priebehom podujatia. Obetovali svoj čas
a celý deň robili radosť tým najmenším. Ďakujeme tiež spon-
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zorom – za tlač nálepiek spoločnosti Realizácia
reklamy, s.r.o. a spoločnosti Trenčianske minerálne vody, a. s. Poďakovanie patrí aj skvelému
tímu, ktorý zabezpečoval, aby bolo všetko pripravené a nič nechýbalo – od zamestnancov OcÚ,
poslancov či jednotlivé rodiny, ktoré pravidelne
pomáhajú. Všetkým vám patrí veľká vďaka!
Milé deti, my sa snáď vidíme najneskôr o rok
na podobnej akcii! Už teraz sa na vás tešia ďalší
rozprávkoví kamaráti...
Tina

„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

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

Materské centrum v Galérii na povale síce funguje len od novembra
2015, ale svojou pravidelnou činnosťou si získalo mamičky a ich detičky. Počas zimných
mesiacov sa mamičky s deťmi stretávali štyrikrát do týždňa a počas jarných dvakrát do
týždňa. Počas letných prázdnin bude činnosť MC prerušená, ale vďaka záujmu mamičiek
bude opäť otvorené od septembra. Podrobné informácie nájdete na Facebooku: Materské
centrum Soblahov.
Prostredníctvom Soblahovských novín chceme osloviť ďalšie mamičky na materskej
dovolenke, aby sa prišli pozrieť so svojimi detičkami, určite sa vám bude páčiť. Tešíme sa
na vás v septembri.
H. Guzoňová

Počas letných prázdnin od 8. 7. 2016 bude knižnica zatvorená.

Tvorivé dielne detí v Galérii na povale

číslo 2 - jún 2016

7

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

Deň narcisov
Dňa 15. 4. 2016 sa v našej škole konala charitatívna zbierka
pri príležitosti Dňa narcisov. Do zbierky sa zapojili učitelia i žiaci
našej školy, tiež občania obce a podarilo sa nám vyzbierať
krásnych 370 € pre onkologicky chorých pacientov. Cieľom
Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine, ako aj
pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku, bližšie
k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt,
ktorý ľudí spája.
Získané finančné prostriedky v plnej výške posielame každoročne nadácii LIGA PROTI RAKOVINE, ktorá ich následne
vracia do spoločnosti a do vlastných projektov, ktorými priamo
poskytuje služby a pomáha tým, ktorí bojujú s rakovinou.
Všetkým, ktorí prispeli, patrí jedno obrovské ĎAKUJEME!!!

Partnerská škola – ZŠ s MŠ Buchlovice

Dňa 27. 4. 2016 štyridsať žiakov našej školy spolu s pedagógmi navštívilo
partnerskú školu na Morave v Buchloviciach. Po príchode do ZŠ s MŠ Buchlovice nás čakalo srdečné uvítanie. Naši
noví priatelia boli veľmi milí a ochotní.

Zahrali sme si priateľské športové turnaje vo futbale i florbale a získali sme
i pohár „Buchlovický kopačák“. Spoznali sme novú školu, oboznámili sa
so systémom vyučovania v Čechách.
Navštívili sme hrad Buchlov, kde nás
sprevádzal s odborným výkladom podstarosta obce Buchlovice Bořek Žižlavský a riaditeľka školy Mgr. Miroslava
Klímová.

Veríme, že naše spoločné návštevy
a spolupráca na projektoch sa stanú
tradíciou.

Deň matiek
Krásny sviatok Deň matiek sme si
pripomenuli 8. 5. 2016. Pre naše mamičky si deti pripravili krásny program.
Predstavili sa obe škôlky, DFS Melenčárik a aj my ako škola. Mamičky mali
možnosť vidieť a počuť hru na flautu,
akordeón, husle, spev, tanec a básne.
Určite boli na svoje detičky pyšné a právom hrdé. Na záver mal pán starosta
príhovor k našim mamám, ktorý sme
ukončili spoločne a zvolali: „Mama, ďakujem!“

SPOZNÁVAJ VEDU
Vo štvrtok 19. 5. 2016 sa žiaci 1. – 9. ročníka zúčastnili
putovnej výstavy fyzikálnych pokusov. Zástupcovia združenia Spoznávaj vedu prišli do školy medzi žiakov a zábavnou
formou im sprostredkovali fyzikálne javy, pri ktorých si mohli
preveriť svoje vedomosti a zručnosti. Dozvedeli sa o zákonitostiach trenia, prúdenia vzduchu, ako postaviť plechovku
na hranu, ako ľahko pretrhnúť špagát, ako rozoznať vajíčko
uvarené od surového, akým spôsobom prepichnúť nafúknutý balón tak, aby nepraskol, ale najzaujímavejším pre žiakov
bolo, ako vytvoriť a udržať plameň na ruke.
Žiakov pokusy zaujali, boli aktívni, disciplinovaní, výborne
s našimi hosťami spolupracovali. Prostredníctvom netradičnej
vyučovacej hodiny vstúpili do kúzelného sveta fyziky. Mali
možnosť spoznávať zákonitosti, ktoré ich budú sprevádzať
v bežnom živote. Ďakujeme za super zážitky a niekedy opäť
dovidenia!

Žiaci 6. ročníka si tiež pripravili na vyučovacej hodine fyziky
veľmi zaujímavé pokusy, ktoré v skupinkách prezentovali pred
vyučujúcou a svojimi spolužiakmi.

číslo 2 - jún 2016

8

Pantomíma – Vlado Kulíšek – Kráľ šašo

Vlado Kulíšek je výrazná osobnosť slovenskej pantomímy.
Narodil sa v Čechách v rodine ruskej baletky, ale od roku
1983 žije a pôsobí na Slovensku. Je výrazným individualistom a vystupuje prevažne sám – ale len zdanlivo. V spojení
s muzikantom a skladateľom Radkom Michalkom vytvárajú
dokonale zohratú dvojicu. Vlado Kulíšek dokáže upútať pozornosť obecenstva a je spoľahlivým sprievodcom všetkými

nečakanými situáciami, ktoré zvláda s humorom a ľahkosťou.
Jeho predstavenia sú jedinečným zážitkom a diváci sa stávajú
aktívnymi účastníkmi – hercami – každého predstavenia.
V škole nám zahral svoje predstavenie Kráľ šašo. Táto hra
sa so zveličením vracia k počiatkom stredovekého nonverbálneho umenia, ale so súčasnými výrazovými prostriedkami.
Kladie sa v nej dôraz na spoluprácu s publikom – čo naši žiaci
s radosťou privítali.

Deň detí v ZŠ s MŠ Soblahov

Medzinárodný deň detí sme si v škole
užili podľa vlastných predstáv. Miesta
kde sme si „vychutnali“ náš deň:
• Dolňanská kyselka Soblahov
• Tarzánia lesopark Brezina
• Kyselka v Kubrici
• Bowling v Trenčíne

materská škola

„Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti,
cez mrak hlávku vystrčilo, zasmialo sa od radosti.“
Jarné slniečko zobudilo nielen chrobáčiky a zvieratká zo
zimného spánku, ale svojimi lúčmi potešilo aj deti zo škôlky.
Hneď mali veselšiu náladu!
Zem sa pomaly oteplila a zubaté slniečko začali vítať aj prvé
jarné kvety. Akí by to boli záhradníci šikovníci, keby ich nepoznali? Prostredníctvom tejto témy sa deti oboznamovali s jednotlivými kvetmi, s ochranou prírody, s tým, čo všetko potrebujú
rastlinky k životu. Deti poznávali, zdôvodňovali význam svetla, tepla, vzduchu, vody pre rast rastlín a overovali si, čo sa
stane s rastlinkou, ak sa nezachová niektorá z podmienok.
Pár kvietkov zasadili v okolí škôlky. Pravidelne ich polievajú
a okopávajú.
Aby deti vedeli, že v Soblahove rastie vzácny kvet, ktorý je
zákonom chránený, boli sme pozrieť kvitnúci Poniklec slovenský. Opatrne, aby sme nepoškodili ani jednu kvetinku, sme sa
okolo neho poprechádzali, potešili sme sa jeho krásou.
Jarnú prírodu deti pozorovali aj na turistickej vychádzke.
Naša prvá zastávka bola pri brode Soblahovského potoka. V plytčine deti vyhľadávali žubrienky, vymenovávali vodné
živočíchy, prekonávali prírodné prekážky – po kmeni stromu
prechádzali s pomocou učiteľky na druhý breh. Z prírodnín,
zo suchých konárikov spravili šípku, ktorá určovala smer vychádzky.
Objavili sme aj zrekonštruovaný drevený most. Pri ňom je
miesto na oddych, kde sme si spravili zastávku na občerstve-

nie a čistili okolie od odpadkov. Počúvali sme žblnkot potôčika, pozorovali na brehu stopy zvierat. Hádzali sme prírodniny
ako drievko, listy do vody a pozorovali, ako ich prúd unášal.
Pokračovali sme po červenej značke a objavili sme úle. Rozprávali sme sa o včielkach a ich význame. Spočítali sme úle,
určovali, akej sú farby. Pozorovali sme panorámu obce, rozlišovali sme známe dominanty (škola, kostol, rozhľadňa).
V lese si deti našli stromy, pozorovali ich všetkými zmyslami. Cítili štruktúru kôry rukou, vnímali jeho vôňu, objímali ho.
Opisovali svoje pocity. Do škôlky sme sa vrátili unavení, ale
šťastní a plní zážitkov a energie.
V marci mala sviatok najlepšia kamarátka detí – knižka. Patrične sme to oslávili rozprávkovými témami. Škôlka sa premenila na zázračný ateliér. Prezliekala sa do rozprávkových
šiat. Najprv ľudových, neskôr moderných. A napokon do šiat
Hansa Christiana Andersena. Jeho meno poznajú všetky deti

z našej škôlky. Najväčší rozprávkar všetkých čias má u nás
v škôlke výsostné právo pozývať deti na „Andersenovu noc“.
Nebolo to inak ani tento rok. Deti zažili pod vedením čarodejníc – učiteliek veľa zábavy a dobrodružstva. Odvahu ukázali
pri hľadaní pokladu už v noci iba za svetla bateriek a sviečok.
Zvládli to všetci! Aj záverečná pyžamová párty sa deťom veľmi
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páčila, pred spaním v škôlke sa na nej ešte dobre vyšantili.
Po rozprávkach prišiel na rad plavecký výcvik. Najstaršie
deti pod vedením profesionálnych lektorov v priebehu celého
týždňa spoznali, aká je voda zábavná a pohyb v nej zdravý. Ku
koncu výcviku sa potápali aj tie najmenej smelé deti. Cieľom
plaveckého výcviku nebolo naučiť deti plávať, ale oboznámiť
ich s vodou. A naučiť ich, že vody sa netreba báť, keď sa dodržujú bezpečnostné pravidlá.
A že pravidlá sú veľmi dôležité, sa učili deti aj počas týždňa
venovanému hasičom. Hrami, prostredníctvom kníh, obrázkov a najviac exkurziou do hasičskej zbrojnice sa deti oboznámili s dôležitosťou, významom práce hasičov. Spoznali ich
výstroj, pochopili, akú majú odvahu, silu, schopnosť pomáhať
druhým. Dokonca si vyskúšali, ako sa v hasičskom aute sedí
a ako sa púšťa siréna.
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veľkej tlačiarni až po balenie puzzle do škatule. Deti si
niektoré úkony mohli vyskúšať aj samostatne. Ďakujeme srdečne
celému kolektívu firmy Venus puzzle za milé prijatie, obohacujúce informácie aj za darčeky pre deti.

Darčekov si deti užili najviac pri príležitosti sviatku všetkých
detí. V škôlke sme ho oslávili výletom do soblahovských lesov
a športovými hrami.

Ďakujeme pánom Kohútovi a Vančovi za krásny zážitok.
Susedom hasičskej zbrojnice za pochopenie.
Ako sa k deťom do pohára dostane mlieko, nám vysvetlili na
exkurzii v poľnohospodárskom družstve v Soblahove. Najväčší zážitok mali deti z maličkých, práve narodených teliatok.
A že mliečko je veľmi zdravé, vysvetlili deťom aj študenti
z Lekárskej fakulty v Brne. Študenti stomatológie deťom názorne predviedli, ako si treba čistiť zúbky a porozprávali, aké
je dôležité starať sa o zúbky už od útleho veku.
„Ľúbim kvietky, ľúbim vtáčky, každú hračku maličkú, no najväčšmi zo všetkého ľúbim svoju mamičku!“ Že naozaj deti
ľúbia svoje mamičky, ukázali najskôr trpezlivosťou a chuťou
pri nacvičovaní programu a napokon vystúpením pre rodičov
a starých rodičov v materskej škole a v kultúrnej sále poľnohospodárskeho družstva. Program bol krásny, deti fantastické.
Aby deti videli, koľkí ľudia sa podieľajú na výrobe hračky,
kým sa k nim dostane, boli sme na exkurzii vo firme, kde sa
vyrábajú papierové hračky pre deti – puzzle. Zamestnanci
ukázali deťom celý výrobný proces od vytlačenia obrázka na

Ešte veľa, veľa vecí sa deti učili, spoznávali, zažili. Pani učiteľky ich previedli vesmírom, gazdovským dvorom, zoologickou záhradou, hradmi a zámkami na Slovensku. Povodili ich
po ríši hmyzu a plazov atď.
Tešíme sa na ukončenie školského roka športovou olympiádou v Hossa centre v Trenčíne.
Fungovanie materskej školy a šťastný pobyt detí v nej by
nebol možný bez rodičov, priateľov a priaznivcov škôlky. Z celého srdca ďakujeme všetkým za pomoc, dary, ústretové slová,
milé úsmevy a povzbudenia.
Želáme všetkým krásne leto plné pohody a relaxu.
Kolektív materskej školy pri základnej škole

Jednota dôchodcov
Život našich dôchodcov sa snažíme spestrovať rôznymi kultúrnymi, spoločenskými, ale i športovými udalosťami. V máji
sme sa stretli, aby sme si uctili sviatok matiek. Kultúrny pro-

gram nám spestrili deti zo základnej školy so sprievodom harmoník, verte, bolo to naozaj krásne a bolo sa na čo pozerať.
Pretože naši členovia sa chcú i zdravo pohybovať, za krásneho slnečného počasia sme sa vybrali 8. júna 2016 za turistikou na kubranskú kyselku. Prechádzku si všetci zúčastnení
veľmi pochvaľovali. V júni naši členovia absolvovali jednodňový výlet do Štúrova a Ostrihomu. V katedrále obdivovali architektúru a prekrásne maľby, ktoré ich naozaj očarili. Odviezli
sme sa štúrovským vláčikom, osviežili sa v termálnej vode
v areáli Vadaš. Naši členovia neľutovali, že sa zúčastnili tohto
pekného výletu, nakoľko i počasie im naozaj prialo.
Blížia sa teplé letné dni, prichádza čas prázdnin, mnohým starým
rodičom pribudnú povinnosti s opatrovaním svojich vnukov. No i tak
veríme, že si nájdu čas i pre seba a našu organizáciu a budú sa
zúčastňovať ďalších akcií. Tešíme sa na spoločné stretnutia.
A. Markovská, ZO JDS
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35. výročie Folklórnej skupiny Dolinečka
Tridsaťpäť rokov v živote človeka je neuveriteľne dlhý úsek.
No v živote folklórnej skupiny, ktorá po celý tento dlhý čas
zostala iba v málo zmenenej zostave, to je niečo mimoriadne.
V prípade žien z Dolinečky je to naozaj tak. Keď sa ženy
z našej obce prvýkrát zišli v roku 1981, aby si spoločne zaspievali, žiadna z nich netušila, že im táto krásna záľuba vydrží
celých tridsaťpäť rokov.
Na začiatku bolo vo
folklórnej skupine 20
žien. názov sa odvíjal
od miesta našej obce, ktorá sa nachádza v doline,
obklopená
prstencom
prekrásnych hôr. Odchody
členiek súboru boli v prvých rokoch svojho pôsobenia z rodinných alebo
osobných dôvodov, pretože nacvičovanie nových folklórnych pásiem,
časté vystupovanie boli
veľmi časovo náročné,
nie každej žene sa darilo skĺbiť tieto povinnosti
s povinnosťami pracovnými a rodinnými. Postupne sa však
začínala vytvárať stabilná partia, doplnená mladšími členkami a Dolinečka dostávala svoju typickú tvár. Vedúca súboru
Anežka Mráziková vytvorila kolektív, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského života nielen
v našej obci, ale i v širokom okolí. V kultúrnych vystúpeniach
však neúčinkovali len členky Dolinečky, ale i chlapci a dievčatá z našej obce, ktorí pri jednotlivých folklórnych pásmach
vytvorili skvelý súbor, ktorý rozdával radosť na rôznych podujatiach.
Priblížiť krásy ľudového umenia hlavne mladým ľuďom je
práca nesmierne náročná a zdĺhavá. Folklórnym skupinám
a jednotlivcom sa to postupne darí, i keď v dnešnej dobe je
to čoraz ťažšie. Naša Dolinečka sa o to snažila po celú dobu
svojej existencie. Postupným rozširovaním svojho repertoáru
vytvorila celý rad zvykoslovných pásiem, ktoré mapovali život
našich predkov, ktorí naozaj takto žili, pracovali, spievali pri
práci a slávnostných príležitostiach. Nedajú sa vymenovať
všetky vystúpenia a účinkovanie našej Dolinečky nielen v našej obci, v širokom okolí alebo v zahraničí. Bolo ich za tých
35 rokov neúrekom. Spev žien sa niesol nielen z javiskových
vystúpení, obecných osláv a podujatí, ale svojím účinkovaním
vítali novonarodené detičky alebo sa lúčili s našimi zosnulými pri
pohrebných obradoch. Taký je už život, prináša nielen radosť,
ale i smútok, no i ten pri vrúcnom speve môže byť dôstojný.
Dolinečka – to je nielen spev. Jej nezanedbateľným prvkom
je i typický soblahovský kroj, ktorý poteší oko nejedného diváka. Všetky prvky ich sviatočného ženského kroja spĺňajú tie
najprísnejšie kritériá, sú vypracované do najmenších detailov.
No okrem jednotného oblečenia sa ženy dokážu obliecť do
rôznych prevlekov, záleží, pri akej príležitosti vystupujú, pričom vyvolávajú široký úsmev prítomných účastníkov a vedia
si spraviť žart i samy zo seba.
Aby sa zachovali piesne Dolinečky i pre budúce generácie,
rozhodli sa nahrať v poradí už tretí audiozáznam. Po kazete
„V Soblahovskom potece“ a cédečku „V Soblahove na kopečku“ nahrali ženy ďalšie CD pod názvom: „Na zelenej lúce“.
Známe i menej známe piesne sú nielen z našej obce ale zo
širokého okolia. Niektoré piesne ženy zaspievali samy, alebo
so sprievodom harmonikára Jožka Opatovského, ktorý s Doli-

nečkou spolupracoval i v minulosti.
Uvedenie do života posledného audiozáznamu sa konalo 10. júna 2016 v priestoroch jedálne ZŠ s MŠ v Soblahove. Vedúca folklórnej skupiny Emília Fabová privítala hostí:
starostu obce Mariana Hudeca, zástupcu starostu obce Ing.
Juraja Maláňa, predsedu kultúrnej komisie Daniela Mrázika,
správcu farnosti Mgr. Petra Valaského. Prihovorila sa básňou
prof. Jozefa Halgoša,
ktorú napísal pre túto príležitosť, no pre pracovné
povinnosti sa stretnutia
nemohol zúčastniť. Poďakovala ženám za ich
dlhoročnú
spoluprácu
a obecnému úradu za
finančnú a materiálnu
pomoc. Starosta obce
poďakoval všetkým členkám folklórnej skupiny
za dlhoročnú činnosť
a úspešnú reprezentáciu
našej obce nielen doma,
ale i v zahraničí. Prítomní muži ich odmenili krásnymi ružami a všetci sa zapísali do pamätnej knihy obce Soblahov. Kvetovými lupienkami popriali novému cédečku
veľa úspechov a mnoho ďalších poslucháčov a milovníkov
folklóru. O dobrú náladu príjemného stretnutia sa staral Jožko
Šedivý „Cukrík“ so svojou partiou Petrom Izraelom, Antonom
Valachom a Jozefom Halgošom, ktorí hrali nielen do spevu,
ale i do tanca.
Končím svoj príspevok úryvkom piesne: „Daj Boh šťastie
tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. Nech im slnko jasne svieti
každý boží deň.“ Poďakujme ženám z Dolinečky, že dokázali po celé toto dlhé obdobie obveseľovať a zabávať svojich
priaznivcov a dokázali svojím pevným úsilím a tvrdou prácou
to, čo iba málokto v našej obci. Do ďalších rokov prajeme
všetkým členkám folklórnej skupiny pevné zdravie, veľa elánu, tvorivých nápadov a mnoho, mnoho nových piesní, ktoré
potešia ucho a oko všetkých poslucháčov.
J.H.
Jubilujúca Dolinečka
Čas beží, cvála s víchrom a lieta ako včela,
nestačíme sa často diviť, ba ani smiať
a ten kto začal s prácou možno iba včera,
má zrazu tridsaťpäť a div sa, je tomu veľmi rád.
Len asi v spomienkach zostali prvé nezábudky,
keď v Soblahove ženy spievať spolu začali.
Komu treba pridať k dobru ďalšie skutky?
Nech Boh odplatí tým, čo už pobrali sa do diali.
Kto spočíta váhu piesní, čo sú drahšie od zlata,
čo vaše hrdlá tónmi kraja za roky vydali.
To bola pieseň zo sŕdc soblahovských ľudí vzatá,
bez vás by krásy týchto piesní uzamknuto mlčali.
Nech ešte dlho, dlho soblahovským údolím,
počuť znieť poklad piesní, u ktorých niet ceny,
nech každý občas zanôti si spolu s ním,
ten poklad, čo rokmi iba v diamant sa mení.
Nuž nech váš spev krásny znie ešte mnoho, mnoho ráz,
nech žblnkoce jak voda v toku, keď sa dieťa plačká,
nech zahluší každú bolesť a roztopí plaču mráz,
nech Boh vás žehná a hlasy vaše dlho zachová,
milá Dolinečka.
Prof. J. Halgoš
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Z uvedenia CD do života

Takto sme začínali

Na priadkach v Mníchovej Lehote

Po prvomájovom sprievode v Trenčíne

S Ondrejom Mrázikom

S nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom

Môžu byť aj hasičky...

Spája ich nielen folklór, ale i spoločné výlety
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cirkevnÁ materskÁ školA
Na tri rôčky škôlka milá,
rada si nás pritúlila...
Ej, ubehol i tento školský rok ani
voda a zasa nás opúšťajú naši skvelí
kamaráti. Plní očakávania sa tešia na
školu, kde budú z roka na rok múdrejší
a šikovnejší.
Prajeme im veľa, veľa úspechov,
dobrých známok, pevné zdravie a hlavne veľa darov Ducha.
V materskej škole sme spoločne
strávili krásne a milé chvíle plné zábavy, pohybu, radosti zo všedných vecí.
Naučili sme sa veľa nového, spoznávali prírodu, učili sa ju ochraňovať, spoznávali jej čarovné zákutia, počúvali a radovali sa hlavne pri pozorovaní našich
priateľov motýľov, ktorí sa vo svojej
čarovnej premene z malých húseničiek
menili na krásne motýle. Po tejto krásnej premene sme sa s nimi rozlúčili na
lúke a vypustili ich do prírody.
Nezabudli sme ani na zvyky a obyčaje našich starých otcov a matiek. V máji
chlapci postavili dievčatám máj, naučili
sme sa veľa ľudových piesní, pripravili
mamičkám pekný program k ich sviatku.
Ďakujeme i našim hasičom, ktorí nám
umožnili navštíviť hasičskú zbrojnicu.
Veľa sme sa dozvedeli od uja včelára
o včielkach, ich živote a práci, ktorá je
pre nás ľudí nenahraditeľná. Ďakujeme

ujovi Strapekovi za jeho čas, ochotu i za
to, že meral cestu k nám z Nemšovej.

Krásne chvíle sme strávili na pútnickom mieste na Starých Horách s rodičmi, starými rodičmi a priateľmi.
Naša cesta zo Starých Hôr smerovala i k jednému úžasnému človeku,
milujúcemu Božie stvorenstvo, do Liptovských Revúc, k pánovi Miroslavovi
Sanigovi a jeho rozprávkovej vtáčej
záhrady. Prijal nás s radosťou a porozprával neuveriteľné príbehy zo svojho
života v prírode. I keď je ďaleko od nás,
predsa mu i touto cestou pekne ďakujeme. Naša tretia škôlkarská púť i s deťmi
iných materských škôl bola prínosom
pre každého z nás dospelých i detí.
Do konca školského roku ešte stihneme i koncoročnú svätú omšu s tradičnou opekačkou na farskom dvore.

Čaká nás výlet do Bojníc s prehliadkou
ZOO i zámku, rozlúčka s predškolákmi
na obecnom úrade i v našej materskej
škole, turistické vychádzky do Kubrice,
okolia Soblahova a možno i nejaké prekvapenie.
Dovoľte poďakovať sa vám všetkým
za akúkoľvek pomoc pre našu Cirkevnú materskú školu a deti. Ďakujeme
rodičom, starým rodičom, dobrodincom, pánu farárovi, pánu starostovi, no
a najväčšia vďaka nášmu Nebeskému
Otcovi, ktorý sa o nás stará a cez malé
veci nás upevňuje v tom, že jeho Milosť
a Dobrota je nekonečná a každodenná.
Prajeme požehnaný čas prázdnin
s vašimi deťmi.
Za kolektív CMŠ sv. Mikuláša
Janka Jamborová

Už nám rastú soblahovskí
stavači májov...

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Život našej farnosti
Vo farnosti sme prežili krásne veľkonočné sviatky Pánovho
zmŕtvychvstania.
• 9. apríla sme s prvoprijímajúcimi deťmi navštívili Nitru,
kde sme obdivovali Katedrálu sv. Emeráma, Diecézne múzeum i Misijné múzeum na Kalvárii. Potom sme cestovali do
Kitsee, kde sme si v miestnej čokoládovni pochutili na výbornej čokoláde. Krásny deň sme zakončili v Bratislave
v jezuitskom kostole pri modlitbe ruženca do Rádia Lumen.
• 22. mája bol v našej farnosti veľký deň prvého svätého prijímania. V Soblahove 18 a v Mníchovej Lehote 9 detí prvýkrát prijali Pána Ježiša v Eucharistii. Na druhý deň bola vo

farskom kostole ďakovná svätá omša a po nej „opekačka“
pre deti a ich rodičov.
• 26. mája sme oslávili Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho
tela a krvi. Po slávnostnej svätej omši bola eucharistická
procesia, počas ktorej eucharistický Ježiš prechádzal ulicami Soblahova a Mníchovej Lehoty a požehnával ľudí, žijúcich v našej farnosti.

• 29. mája sme zakončili mesiac máj majálesom pre deti
v Pastoračnom centre, kde pre deti prichystali super zábavu, súťaže a diskotéku.
Peter Valaský, správca farnosti
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VZŤAH K ZOSNULÝM – ODRAZ NAŠEJ VIERY A LÁSKY

Viera kresťana je nerozlučiteľne spojená s vierou v posmrtný život, pretože
má nesmrteľnú dušu, ktorú stvoril Boh
a túto dušu chce raz povolať k životu s Ním vo večnej blaženosti v nebi.
Život kresťana, ktorý verí v posmrtný
život, sa preto prejavuje skutkami viery a lásky – konanie dobrých skutkov,
život podľa Božích prikázaní, modlitba,
svätá spoveď, nedeľná svätá omša.
Kto verí, že existuje aj život po smrti,
snaží sa ho dosiahnuť a žiť tak, aby ho
dosiahol. Preto sa môžeme seba spytovať – verím v život po smrti, verím, že
mám nesmrteľnú dušu, žijem tak, aby
som dosiahol raz nebeské kráľovstvo?
Aj pri pohrebe blízkeho človeka môžem
a mám prejaviť svoju vieru. Pre veria-

ceho človeka je samozrejmé, že pri
pohrebe blízkeho pristúpi k svätému
prijímaniu, prípadne ide predtým na
svätú spoveď. Žiaľ, čo je dnes veľmi
časté, málokto z príbuzných pri pohrebe blízkeho ide aj pri pohrebnej svätej
omši na sväté prijímanie. Ak by aj naďalej trval takýto stav, pohreby by bývali bez svätej omše, čiže pohrebná svätá
omša by nebola spojená s pohrebom,
ale bola by inokedy. Ak verím Ježišovým slovám: „Kto je moje telo, má večný život,“ a „Ak nebudete jesť telo Syna
človeka, nebudete mať v sebe život,“
nemôžem byť ľahostajným k Eucharistii, svätému prijímaniu. V mnohých
farnostiach je samozrejmé, že rodina
ide na svätú spoveď a potom pri pohrebe
i na sväté prijímanie. Mnohí často aj po
rokoch, lebo si uvedomujú, že sú ešte
stále veriaci a tiež chcú obetovať sväté
prijímanie za svojho drahého zosnulého, rovnako aj preto, že si uvedomujú,
že aj pre nich raz príde tá chvíľa, keď
budú povolaní z tohto sveta. Čiže robia
to aj z lásky k svojmu blízkemu zosnulému, z lásky k Ježišovi a tiež pre svoju
nesmrteľnú dušu.

Preto povzbudzujem vás, drahí
moji farníci, aby ste pristúpili pri pohrebnej svätej omši svojho drahého
zosnulého k svätému prijímaniu,
svätej spovedi. Tiež aby ste k tomu
povzbudili svojich príbuzných. Príležitosť na spoveď bude počas modlenia
za zosnulého večer v kostole. Dohodneme ho pri vybavovaní pohrebu, na
ktorom sa má zúčastniť celá blízka
i vzdialenejšia rodina.
Rovnako, keď je slúžená svätá
omša za zosnulého v kostole. Je
prejavom našej viery, lásky a vďačnosti
k zosnulému, keď ideme na ňu. Pred
ňou je možnosť ísť na svätú spoveď,
lebo je krásne, keď príbuzní tiež pri tejto svätej omši idú k sviatostiam. Znovu
ale musím so žiaľom konštatovať, že
málokto z rodiny vôbec ide do kostola, keď je za príbuzného, dokonca za
najbližšieho, obetovaná svätá omša.
Dajme takto najavo, že sme veriaci, že
veríme vo večný život a tiež, že milujeme našich drahých zosnulých, ktorí
nás už predišli do večnosti.
Peter Valaský, správca farnosti

O našich cintorínoch
Cintoríny predstavujú svojbytnú galériu
sôch a drobnej sakrálnej architektúry. Odzrkadľujú zvyky, sociálny štatút a osobitný
vkus obyvateľov danej obce.
Na území Soblahova môžeme doložiť existenciu troch cintorínov. Najstarší
sa v duchu kresťanskej tradície rozprestieral okolo kostola sv. Mikuláša. Pretože areál kostola ohradzoval kamenný
múr a zároveň obklopovali súkromné
pozemky, bola časom jeho kapacita
naplnená, bolo potrebné založiť nový
cintorín. Ten sa rozprestieral vedľa cesty na mieste zvanom Brána. Tu sa pochovávalo v rokoch 1786 až 1798, teda
len 12 rokov. Podľa záznamov z knihy
úmrtí tu pochovali 313 ľudí. V roku
1813 tu pochovali 3 obete cholery, tie
zabalili do plátna a hodili ich do spoločného hrobu mimo riadneho cintorína,
lebo sa báli nákazy, a zasypali popolom.
V roku 1836 skosila cholera 40 ľudí a v ro-

koch 1866 až 1867 ďalších 41 Soblahovčanov a tých zrejme tiež pochovali
na Bráne, i keď sa to iba predpokladá
a nie je o tom záznam. Z toho vyplýva,
že na tomto mieste bolo pochovaných
spolu 397 ľudí.
Keď ani tu už nebolo miesta, vysvätili
nový cintorín, ktorý sa znovu vrátil pri
kostol na záhrade pôvodne patriacej rodine Gajdošíkovej. Vŕšok okolo kostola
bol veľmi vlhký, v jarných mesiacoch
stála v hroboch voda a pochovávalo sa
tu len veľmi zriedka.
Obec sa rozhodla zriadiť nový cintorín na Chríbe, neďaleko kaplnky sv.
Vendelína. Prvý pohreb sa na tomto
cintoríne konal v roku 1893 a pochováva
sa tu dodnes. Drevené kríže boli postupne nahrádzané liatinovými a tie neskôr
vysokými kamennými krížmi na hranolových podstavcoch. Vo vstupnom areáli cintorína bol 50 rokov terasový kríž,

ktorý sa vplyvom poveternostných podmienok začínal rozpadávať, preto bol v roku
2001 nahradený novým dubovým.
Zuzana Peer a Monografia obce Soblahov

Lipa pri kríži na Bráne
v roku 1967-68.
Na fotke p. Smržíková

Z čINNOSTI DobrovoľnÉHO hasičskÉHO zborU Soblahov
Naši hasiči boli na Lešti
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sa vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť uskutočnila cyklická príprava našich hasičov. Počas nej sme získali výcvik od profesionálnych hasičov s využitím moderných trenažérov vo výcvikovom
centre európskej úrovne. V rámci výcviku naši hasiči plnili náročné úlohy, ako napr. vyhľadávanie osôb v zadymenom priestore bez použitia termokamery, lokalizáciu a likvidáciu požiaru
vo výškovej budove spojenú s vyhľadávaním a evakuáciou
osôb, ale aj riešiť zosuv budovy, kde tiež museli v sťažených
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podmienkach vyhľadať osoby a poskytnúť im prvú pomoc. Súčasťou výcviku bolo aj riešenie modelovej situácie dopravnej
nehody so zranenými osobami, požiar vozidla a iné.
Po absolvovaní tohto výcviku teraz môžu naši hasiči zasahovať pri udalostiach rozsiahleho charakteru, ako sú napr. povodne, lesné požiare, požiare v prírodnom prostredí, kalamity
a pod. Takýto zdokonaľovací výcvik musia absolvovať všetky

dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku, ktoré sú zaradené
do najvyššej kategórie (kategória „A“) v rámci celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov dobrovoľných hasičských
zborov obcí. S našou jednotkou sa zúčastnili výcviku v tomto
turnuse aj zbory z Trenčianskeho kraja, a to: Pobedim, Zlatníky, Moravany nad Váhom, Horná Súča a Trenčianska Teplá.
Lukáš Beták

Súčinnostné povodňové cvičenie v Trenčíne

Dňa 5. júna sa uskutočnilo súčinnostné povodňové cvičenie
spojené s ukážkou techniky aktívnych protipovodňových opatrení. Akcia sa konala na nábreží rieky Váh v Trenčíne – časť
Orechové za účasti viacerých útvarov Krajského riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, ZB HaZZ v Žiline
a dobrovoľných hasičských zborov obcí.
Cieľom cvičenia bolo pre nás precvičenie súčinnosti a poskytovania pomoci správcom vodných tokov pri spevňovaní
ochranných hrádzí v zaplavenom území a pre príslušníkov
HaZZ výkon záchranných prác na vode a pod vodnou hladinou, ako napríklad zásah potápačov zameraný na záchranu
a transport osôb z vodného prostredia s následným poskytnutím prvej pomoci a zachytávanie a odstránenie ropného znečistenia na vodnom toku.
Pri danom cvičení si naši hasiči dôkladne precvičili prijatie
opatrení v podobe stavania protipovodňových hrádzí, v prípade vzniku povodní, s použitím protipovodňového vozíka, ktorý
sme dostali aj my v rámci aktívnych protipovodňových opatrení od ministra vnútra a podpredsedu vlády SR.
Lukáš Beták

Dňa 19. 4. v rámci prevencie pred požiarmi už tradične navštívili našu hasičskú zbrojnicu deti z oboch materských škôlok. Poprezerali a vyskúšali si techniku a výstroj. Strávili s nami pekných pár chvíľ a odniesli si pekné spomienky.
Miroslav Kohút
Dňa 7. 5. sa družstvo našich mladých hasičov v zložení: Janko Kohút, Matúš Kohút, Samo Fabo, Patrik Šedivý, Denis Schery, Juraj Sivák, Adam Jantošovič a Mário
Červenka zúčastnilo 5. ročníka súťaže mladých hasičov v Zlatníkoch. Po malom
zaváhaní sa v kategórií 8-členných umiestnili na výbornom 5. mieste a v kategórií
5-členných na výbornom 1. mieste. Súťaže sa zúčastnilo 17 kolektívov.
Dňa 22. 5. sa všetci naši mladí hasiči zúčastnili Okresného kola hry Plameň
v Trenčíne-Opatovej. Boli rozdelení do dvoch družstiev.
Družstvo starších v zložení: Matúš Kohút, Denis Schery, Samo Fabo, Patrik Šedivý,

Mário Červenka, Adam Jantošovič, Alexandra Paučeková, Amélia Beniaková,
Juraj Sivák a Tomáš Keleši obsadilo
v spoločne hodnotených disciplínach
štafetový beh a CTIF pekné 2. miesto.
V kategórii požiarny útok s vodou zvíťazili.
Družstvo mladších v zložení: Janko
Kohút, Matej Jantošovič, Alex Červenka, Sára Šedivá, Timea Holubková,
Ivan Hostačný, Matej Ďuďák, Oliver
Ukuš, Zuzka Červeňanová a Matúš
Sedláček obsadilo v spoločne hodnotených disciplínach štafetový beh a CTIF
11. miesto. V kategórii požiarny útok
s vodou obsadili pekné 5. miesto. Súťaže sa zúčastnilo 12 kolektívov.
Dňa 9. 5. sme v spolupráci s Obecným úradom Soblahov zabezpečili dezinfekciu a prepláchnutie pieskoviska
na detskom ihrisku pri obecnom úrade. Tejto povinnosti sa „zhostili“ naši
najmenší hasiči, ktorí to s pomocou
techniky Iveco Daily vykonali počas výcviku na hasičskom krúžku.
M. Červenka

Turistický klub pri OŠK Soblahov

Rezkým jarným krokom...

Konečne je to tu – po
studených zimných dňoch
a nociach zrazu cítime
v pľúcach iný vzduch,
presýtený vôňou kvetov,
stromy sú zrazu plné krásneho zele-

ného lístia, všade lietajú včielky, ktoré
opeľujú všetko, čo sa len dá – po zime
prišla nádherná jar, ktorá všetko prebúdza k životu. Ani nás, soblahovských
turistov, táto výnimočná atmosféra jari
nenecháva chladnými. Od nástupu prvých jarných dní nás čakajú pred dve-

rami nachystané naše vyleštené turistické topánky, aby sme sa vydali znovu
a znovu poznávať a objavovať, čo nás
v prírode zas čaká, čo vykvitlo, čo potrebuje našu pomoc či ochranu, čo nás
očarí a ulahodí našim očiam i duši, čo
nás vylieči.
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Stále je naším dobrým a dlhoročným
zvykom stretnúť sa každý štvrtok v Hostinci u Ondreja, kde podrobnejšie rozoberieme priebeh plánovaných i neplánovaných turistických akcií, prípadne
sa dohodneme v závislosti od počasia,
ktoré akcie akým štýlom prispôsobíme
aktuálnym turistickým podmienkam.
Plán aktuálnych akcií na najbližšie dva
mesiace je možné pozrieť si na miestnej
výveske, alebo na www.isk.soblahov.sk.
Jarnú turistickú sezónu sme začali stretnutím turistov na Baske. Hneď
o týždeň sme usporiadali autobusový
zájazd spojený s turistickým výstupom
na kopec Strážov. Tento výstup sa stal
pre soblahovských turistov tradičným
každoročným februárovým výstupom.
Je zaujímavé sledovať, v akom šate,
v akej nálade, v akom rozpoložení
nás tento kopec každý rok privíta, raz
pokrytý snehom a ľadom a takmer
nedobytný, inokedy nás víta dobrými
podmienkami a super počasím, potom
dažďom a vetriskom, skrátka nevyspytateľný kopec, preto sa naň turisti musia
každú jar dobre kondične i výstrojovo
pripraviť.
Začiatok marca sme privítali na Inovci

a vzápätí na to ďalší víkend sa niektorí
turisti zúčastnili pochodu Letecká 50-ka.
Záverom marca sme veľkonočné sviatky ako každý rok oslávili autobusovým
zájazdom do Terchovej.
Apríl sa niesol v znamení dlhých pochodov, a to Dubnickej 30-ky a Vojenskej
50-ky, ktoré dali zabrať aj niektorým turistom nášho turistického klubu.
Jarný mesiac máj sa každoročne nesie
v znamení Soblahovskej 35-ky a Soblahovskej 15-tky. Ide nielen o turistickú
akciu, ale je to hlavne reprezentatívna
akcia pre obec Soblahov. Soblahovský
turistický klub v spolupráci s obecným
úradom sa s odhodlaním zhostil organizácie tohto pochodu v oblasti prípravy
tratí, varenia guláša, zabezpečenia informatívnych máp pre turistov, zabezpečenia kontrolných bodov. Akcii prialo
i parádne počasie, a v spolupôsobení
s dobrým organizačným zabezpečením pochodu sa vydarila. V máji sme
ešte usporiadali autobusový zájazd na
Turzovskú Vrchovinu, Klokočov – Korňa, kde sme spoznali ďalší krásny kút
nášho Slovenska.
A už sa neodbytne hlásia letné mesiace, sľubujúce horúce letné dni, noci

bez mrakov a plné jagajúcich sa hviezd,
dovolenkové romantické zážitky. Pre
nás, soblahovských turistov, prináša
aj toto leto akcie s prísľubom objaviť zas
nové a dosiaľ nepoznané krásy prírody
všade navôkol, blízke i vzdialené. V júni
nás čaká autobusový zájazd do Tatier,
výstup na Janov vrch v Kubrici ako
oslava všetkých nositeľov mena Ján,
organizácia 6. ročníka tradičného Soblahovského výnosu. Čaká nás spoločná dvojdňová stanovačka za blízkymi
hranicami Slovenska v okolí hradu
Buchlov. Pripravuje sa tiež už tradičný
septembrový 4-dňový zájazd do Ždiaru
a okolia.
Toto sú príležitosti nielen na brázdenie turistických chodníkov krížom-krážom, ale pre turistov predstavujú aj
spoločenské vyžitie, je to príležitosť
na vzájomné ľudské spoznávanie, na
vzájomnú pomoc s rešpektovaním
toho druhého, s úctou k všetkým pravidelnostiam i rozmanitostiam prírody.
Turistika znamená pre nás aj hľadanie
tých neviditeľných, ale o to dôležitejších ciest vedúcich k súžitiu človeka
s prírodou v ich obojstranný prospech.
Slávka

Spoločenská kronika
Počet obyvateľov .......... 2 227
NarodilI sa:
Anna Tóthová, Amália Šedivá,
Lívia Vozárová, Matúš Holúbek,
Terézia Prnová

Uzavreli manželstvo:

Opustili nás:

Peter Brhlík a Adela Chudíková
Jakub Červeňan a Michaela Ovádková
Marek Pleva a Katarína Mazánová
Ľuboš Janiš a Renáta Ježíková
Tomáš Baláž a Martina Mráziková

Margita Putzová
vo veku 83 rokov
Ľudovít Ako
vo veku 69 rokov
Margita Božiková vo veku 80 rokov
Bernardína Jandová vo veku 71 rokov

Pripravujeme pre vás...
☺ V sobotu 13. 8. 2016 v areáli OŠK Soblahov kultúrno-spoločenské podujatie Soblahovské leto a V. ročník súťaže vo varení guláša
SOBLAHOVSKÝ KOTLÍK. Prihlásiť sa môžu všetci, ktorí majú radi zábavu a neboja sa popasovať s ostatnými o ten naj, naj guláš.
Prihlásiť sa môžete do 3. 8. 2016 na OcÚ Soblahov, č. t. 032/65 287 05,
soblahov@soblahov.sk
V kultúrnom programe vystúpia folklórno tanečné súbory, po ktorých
bude nasledovať tanečná zábava.
☺ V sobotu 20. 8. 2016 – Zájazd občanov na termálne kúpalisko.
☺ V pondelok 29. 8. 2016 – Výročie SNP, uctenie si pamiatky padlých
v 2. svetovej vojne.
☺ V nedeľu 4. 9. 2016 – Svätú omšu na Lúčkach.
O ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach vás budeme informovať.

SOBLAHOVSKÁ ČAROVNá
HARMONIKA
2. 7. 2016 od 15.00 h v areáli OŠK Soblahov
Aj tebe učarovali jedinečné tóny heligónky
či harmoniky? Nech si z ktoréhokoľvek kúta
Slovenska či celého sveta, nech si v harmonikárčení začiatočník či pokročilý, dieťa,
dospelý či senior... príď si s nami tak od srdca
zahrať a z plného hrdla zanôtiť naše najmilšie
melódie! Ozembuchári, speváci a speváčky,
diváci a diváčky, nadšenci slovenských a aj iných
ľudoviek, každý z vás je medzi nami vítaný!
Vstupné: len dobrá nálada

Dolinka Cup Soblahov už po 17. raz
Dňa 3. 7. 2016 o 12.00 h sa na štadióne OŠK v Soblahove uskutoční
17. ročník amatérskeho futbalového turnaja Dolinka CUP.
Turnaja sa zúčastnia štyri mužstvá
(Starí páni, 1. FC Melenec, Slimáci a Kubrica).
Počas turnaja bude stretnutie a ocenenie futbalistov – víťazov slovenského
pohára z roku 1976 po 40 rokoch od tohto výnimočného úspechu.
Všetci ste srdečne pozvaní.

1976 – Na štadióne Jednoty Trenčín naši futbalisti vo
finále porazili Tr. Stankovce 2:0 pred 15 tis. divákmi.
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ŠPORT
Dotkli sme sa hviezd!
Takto doslova by sa dal pomenovať
zážitok, ktorý sa naskytol našim chlapcom, futbalistom OŠK Soblahov, keď
sprevádzali futbalistov AS Trenčín na
ligový zápas.
Bolo to 19. 4. 2016 na štadióne na Sihoti proti MFK Ružomberok, kedy zaknihovali trenčianski futbalisti ďalšie dôležité
víťazstvo na ceste za ligovým titulom.
Držať za ruku pri nástupe na ihrisko
kanonierov Bera či Kessela bol pre našich futbalistov výnimočný okamih, ale
nemenej boli v kurze aj futbaloví kúzelníci Rabiu, Madu a Kalu.
Toto stretnutie s futbalistami AS bolo
poďakovaním klubu za divácku podporu Soblahovčanov v jesennom zápase
v Trnave.

Po víťaznom zápase 1:0 sa ligoví futbalisti opäť fotili s našimi nádejami. Pre nich
sa tento deň zapíše veľkými písmenami.
„Hviezdy“, ďakujeme vám za tento deň☺a budeme vám silno držať palce.
dm

SOBLAHOVSKÍ „STARÍ PÁNI“ jar 2016
V pravidelných dvojtýždenných intervaloch starí páni v jarnej časti odohrali
7 zápasov s bilanciou 4 víťazstvá,
1 remíza a 1 prehra. Celkovo nastrieľali
23 gólov a 16 gólov dostali. Postupne
sme odohrali zápasy s mužstvom Soblahov „A“ 4:5, Neporadzou 3:2, M. Lehotou 3:3, Dubodielom 4:2, Beckovom
1:3, Pravoticami 4:1 a so Záblatím 4:1.
Medzi najlepších strelcov mužstva patrili Michal Trebatický so 7 gólmi, ktorý
začal hrávať s mužstvom od jari a Martin Ďuďák so 4 gólmi.
Po skončení našej jarnej sezóny sa
starí páni predstavia na tradičnom Dolinka Cupe a dúfame, že v konkurencii
ostatných mužstiev obstojíme minimálne
tak dobre ako v predchádzajúcom roč-

níku, kde sme obsadili 3. miesto. Po krátkom hodnotení by som chcel poďakovať
všetkým hráčom, ktorí si v dnešnej „rýchlej“ dobe nájdu čas na to, aby sa stretli,
s radosťou si zahrali futbal a robili dobré meno soblahovskému futbalu.
J. Vojtek

Bežecká liga v Soblahove
Beh je v súčasnosti fenomén a pre mnohých ľudí životný
štýl. Už to nie je len bezcieľne naháňanie sa jednotlivcov, ale
masívna celosvetová záležitosť.

Aj z tohto dôvodu sa na futbalovom ihrisku OŠK Soblahov v nedeľu 12. júna za krásneho slnečného počasia zišlo
88 bežkýň a bežcov, ktorí si zmerali sily v štvrtom tohtoročnom kole 2. ročníka Trenčianskej bežeckej ligy. Organizátori
pripravili zaujímavú krosovú 7,68 km trať, rovnakú ako minulý
rok, ktorá sa začínala v areáli OŠK Soblahov, viedla obcou
a trasou starej lesnej železničky a končila sa opäť na futbalovom ihrisku. Samotný pretek odštartoval starosta obce Marian
Hudec. Niektorí bežali súťažne, niektorí rekreačne, ale všetci v rámci hesla Trenčianskej bežeckej ligy: Behaj pre svoje
zdravie.
Účastníkom sa trasa páčila a veľmi si ju pochvaľovali, pretože viedla krásnou okolitou prírodou. Pre mnohých z nich sa
už po minuloročnom soblahovskom kole 1. ročníka TBL stala
vyhľadávanou a obľúbenou tréningovou bežeckou alebo cyklistickou cestou.
J. Vojtek
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