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Blíži sa chvíľka radosti

Anjel už lieta po horách

Skončí sa doba žalostí

Blíži sa chvíľa vykúpenia

Človek jasaj a spievaj sláva
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Veľkú radosť človek zakúša

Už je tu, naše vykúpenie

Prof. Jozef Halgoš
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Milí spoluobčania,
opäť tu máme december a s ním aj blížiaci sa koniec roka. 

Tento čas akosi „navádza“ obzrieť sa za uplynulým obdobím. 
Tak ako som už v minulých číslach hodnotil predchádzajúci 
štvrťrok, aj teraz sa budem venovať v prevažnej miere súčas-
nému – mesiacom októbru až decembru 2015. 

DIANE V OBCI
V minulom čísle sme vás informovali, že nám minister vnút-

ra JUDr. Robert Kaliňák osobne priviezol nové hasičské auto 
Tatru 815 (5. 9. 2015). Prešiel  mesiac a naša hasičská tech-
nika bola doplnená o nový protipovodňový vozík, ktorý (9. 10. 
2015) odovzdal minister vnútra. Teraz si už len treba priať, aby 
sa uvedená technika minimálne využívala na ostré výjazdy.

V nedeľu 6. decembra sme v obci privítali nášho nitrianskeho 
biskupa mons. Viliama Judáka pri príležitosti požehnania zre-
konštruovanej sochy sv. Jána Nepomuckého. Celú rekonštruk-
ciu sme začali realizovať demontážou 5. 10. 2015 a v týchto 
dňoch je dielo dokončené. Podľa vyjadrenia odborníkov, všetky 
poškodené – novoopravené miesta by mali vydržať minimálne 
ďalších niekoľko desiatok rokov bez väčších nákladov na údrž-
bu. Možno si niekto povie, že socha je stále rovnaká. Áno je, 
ale je opravená na viacerých miestach. Dorobené boli niektoré 
časti na oboch sochách (prsty, nos, iné časti), bol opravený celý 
podstavec, na ktorom socha stojí, opravené sú tiež rôzne trhli-
ny, zvetrané časti odstránené, sú zvýraznené kontúry... 

Rád by som sa touto cestou poďakoval za finančné dary, kto-
rými ste prispeli na obnovu našej národnej kultúrnej pamiatky.
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Začiatkom októbra sa nám podarilo ukončiť realizáciu 
osvetlenia celej obce podľa projektu. Ministerstvo hospodár-
stva SR nám už poskytlo finančné prostriedky na zrealizované 
osvetlenie. 

Prax ale ukázala, že v obci sa nachádzajú miesta, kde bude 
nutné nad rámec projektu doplniť nové svietidlá, a preto sme 
začali s osádzaním piatich nových stĺpov na dolnom konci 
obce. 

SR. V súčasnosti čakáme na jeho vyjadrenie. Podľa realizač-
ného projektu je cena kompletnej rekonštrukcie vyššia ako 
100 000 EUR, a to obec sama určite nezvládne.

Obecný úrad
Finančné prostriedky potrebujeme aj na rekonštrukciu bu-

dovy obecného úradu. V súčasnosti vypracovávame projekt 
so zámerom využiť výzvu z Ministerstva životného prostredia 
SR. Zámerom je, aby zo súčasnej nevyhovujúcej budovy (vlh-
ne, opadáva omietka, rozpadáva sa betón, netesné okná atď.) 
vznikol prakticky nový objekt, ktorý architektonicky zapadne 
do uvedeného prostredia.

STAROSTLIVOSŤ O SPOLUOBČANOV
V tomto období rozbiehame novú činnosť Galérie na po-

vale. Aj v ďalšom roku bude naďalej fungovať knižnica a tiež 
krúžok tvorivých dielní pre deti. Obe v rovnakých časoch 
a priestoroch. 

Sme presvedčení, že je nutné vytvoriť tak podmienky pre 
mamičky s deťmi, ako aj priestor na stretávanie sa mládeže. 
Z toho dôvodu budú dve samostatné miestnosti v Galérii na 
povale využívať priamo tieto skupiny.

Koncom novembra sme sa dohodli s mamičkami (s p. Ako-
vou a p. Guzoňovou) na otvorení materského centra, ktoré 
začalo svoju činnosť v Galérii na povale od pondelka 30. 11. 
2015. Všetky rodiny s malými deťmi sú vítané. 

Druhá miestnosť bude od nového roka poskytnutá našim 
mladým, a tak bude vytvorený priestor na spoločné aktivity 
a stretávanie sa. Veľa mladých v Soblahove sa aktívne zapája 
do akcií organizovaných obcou. Radi by sme sa im aj takouto 
formou poďakovali.

Chcel by som vás tiež informovať o podpísaní zmluvy s Kú-
peľmi Trenčianske Teplice. Od 1. 12. do 23. 12. 2015 a od 
2. 1. do 28. 2. 2016 máte možnosť (po predložení občian-
skeho preukazu s vyznačeným trvalým pobytom v Soblahove) 
uplatniť si zľavy 30 % až 50 % na termálne bazény a Grand 
bazén v Trenčianskych Tepliciach.

Viac informácií vám poskytneme na obecnom úrade alebo 
na www.soblahov.sk. 

PROJEKTY
Škola

Úspešne sme ukončili projekt realizácie nového ústredného 
kúrenia. V súčasnosti bude nutné opäť riešiť havarijný stav 
elektroinštalácie a osvetlenia v škole.

V novembri sme požiadali o pomoc Ministerstvo školstva 

Prepojovací chodník
Tak ako sme informovali už v minulom čísle, realizácia no-

vého chodníka pri dolných bytovkách sa uskutoční až začiat-
kom roka 2016. V súčasnosti prebieha proces stavebného 
povolenia a výber realizátora.

Pozemkové úpravy
Dôležitou informáciou je, že spolu s obecným zastupi-

teľstvom sme odsúhlasili proces začiatku malých a veľkých 
pozemkových úprav.

Toto rozhodnutie považujem za kľúčové v tomto roku. Ak sa 
nám podarí oba zámery zrealizovať, myslím si, že prevažná 
väčšina obyvateľov výsledok pocíti pozitívne a aj pre obec to 
bude mať veľký význam (napr. bude možné vytvoriť priestor 
na vybudovanie domova pre starších ľudí atď...).

Malé pozemkové úpravy sa budú týkať oblasti medzi Pal-
movskou a Kolóniami (NB1 a NB2). Toto územie bolo už v mi-
nulom období určené na výstavbu, ale vzhľadom na veľkú 
rozdrobenosť pozemkov a značné množstvo vlastníkov bolo 
prakticky nerealizovateľné. Majiteľom pozemkov vzniknú par-
cely tvaru pozemkov a zároveň vznikne aj priestor na komuni-
kácie, ktoré sú pre obec veľmi dôležité. Vlastníci parciel v tejto 
oblasti prejavili na stretnutí záujem o vykonanie pozemkových 
úprav v zmysle zákona, a tak môžeme celý proces spustiť. 
Predpokladáme, že bude trvať cca 2 roky.

Veľkým pozemkovým úpravám sa venujeme aj na strane 4. 
Chcel by som vás požiadať, aby ste venovali čas tejto pro-
blematike a vyplnili požadované tlačivo a vrátili ho na obecný 
úrad. Ak budete potrebovať doplňujúce informácie, obráťte sa 
na zamestnancov obecného úradu. Ďakujem.

Kultúra
V tomto období sa udialo viacero kultúrnych akcií, a keďže sa 

im venujeme na iných stranách týchto novín, nebudem sa rozpiso-
vať, len sa chcem poďakovať za prácu členom kultúrnej komisii. 

S členmi kultúrnej komisie (D. Mrázik, Betka H.,  Alenka Š.) 
sme pre vás pripravili Soblahovský kalendár na rok 2016, kde 
nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa diania v obci, 
vývozu odpadu, dôležitých telefónnych čísiel... Celý kalendár je 
doplnený o soblahovské fotografie. Môže byť vhodným darče-
kom príbuzným a známym. Je vhodný pre všetkých, ktorí majú 
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záujem o dianie v obci. Výrobná, a zároveň aj predajná cena je 
2,70 €/ks. Môžete si ho zakúpiť na obecnom úrade.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa ako-
koľvek podieľali na propagácii dobrého mena Soblahova, za 

aktívnu prácu ďakujem poslancom, členom jednotlivých komi-
sií, pracovníkom obecného úradu a hlavne chcem poďakovať 
vám všetkým, ktorí ste akokoľvek pomohli či už radami, činmi, 
alebo aj aktívnou účasťou na obecných aktivitách.

Všetkým Soblahovčanom prajem v mene svojom, poslancov OcZ a pracovníkov obce milostiplné a požeh-
nané Vianoce, príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny a priateľov. Do nového roka 2016 
vám prajem najmä veľa zdravia a úspechov, tak v súkromnom, ako i pracovnom živote!

Marian Hudec, starosta
Z rokovania Obecného zastupiteľstva 
obce Soblahov dňa 28. 10. 2015:
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu 
obce Soblahov k 30. 9. 2015.
Schválilo vykonanie Pozemkových 
úprav v katastrálnom území obce 
Soblahov podľa zákona č. 330/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov.

Zobralo na vedomie poskytnutie pries-
torov v Galérii na povale za účelom 
zriadenia materského centra.
Zobralo na vedomie poskytnutie pries-
torov nachádzajúcich sa v zasadačke 
OcÚ na I. poschodí na občasné využíva-
nie za účelom vykonávania fotografickej 
činnosti od 1. 11. 2015 pre Ing. Barboru 

Gondárovú – Olala photos Trenčín.
Schválilo Rozpočtové opatrenie číslo 
3/2015. 
Schválilo Rozpočtové opatrenie číslo 
4/2015. 
Úplné znenia uznesení nájdete na www.
soblahov.sk/uznesenia/ a na OcÚ.

Z.H.

„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“
GALéRIA NA POVALE – Program cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013

Slovenská republika – Česká republika • Soblahov – Buchlovice

CEZHRANIČNá SPOLUPRáCA
Aj v novom programovom období 2014 – 2020 chce naša 

obec pokračovať v spolupráci s partnerskými obcami na spo-
ločných projektoch cezhraničnej spolupráce. 

Delegácie obcí Soblahov 
a Buchlovice sa stretli v roku 
2015 niekoľkokrát. Ich pred-
stavitelia sa zhodli na pokra-
čovaní a rozvoji ďalšej spo-
lupráce. Posledné pracovné 
stretnutie sa uskutočnilo v So-
blahove 3. 11. 2015. 

Prvá oficiálna návšteva v partnerskej obci Rudniki v Poľsku 
sa konala 14. 11. 2015 pri príležitosti 25. výročia samosprávy 
Rudnik. 

„DRáPAČKY“
Zima je obdobím odpočinku nielen 

prírody, zvierat, ale aj človeka. V tomto 
období sa nedalo nič robiť v záhradách 
ani na poliach, a tak si ľudia vymýšľali 
nejakú prácu, ktorá by sa dala robiť v tep-
le vnútri pri peci. Hlavne ženám chýbalo 
stretávanie sa a drkotanie s inými, aby sa 
dozvedeli, čo nové sa v dedine stalo.

 A tak vznikli drápačky. Perie z husí 
a kačíc, ktoré gazdiné v lete ošklbali, 
bolo treba odriapať. Perie drápali po 
večeroch niekedy až do Vianoc. 

My sme si tieto zvyky nedávno 
pripomenuli. Dňa 5. novembra 2015 
o 16.00 hodine sa stretli v Galérii na 

povale členky z Jednoty dôchodcov 
v Soblahove, aby ukázali návštevníkom, 
hlavne mladšej generácii, ako to bolo 
kedysi. Priniesli so sebou v kame-
ninových hrncoch ošklbané perie a drá-
pačky sa mohli začať. A ako inak, 
piesňou, aby robota išla lepšie od 
ruky. Vypočuli sme si aj neuveriteľné 
strašidelné príbehy, možno skutočné, 
možno vymyslené. K dobrej nálade 
sa pridal  svojím pekným vystúpením 
folklórny súbor Melenčárik. Potom sme 
sa všetci pustili do drápania peria, 
pretože sme sa tešili na oldomáš. 
Tradičné pochúťky, ktoré pripravili 
naše ženičky, skutočne všetkým chutili, 
nezostalo ani omrvinky.

Stretnutia boli veľmi srdeč-
né, ale neuskutočnili sa len v 
zdvorilostnom duchu. Hľadali 
sa oblasti vzájomnej spoluprá-
ce, námety a riešenia, ktoré by 
vylepšili každodenný spoľahlivý 
chod samosprávy. Vytypovali 
sme niekoľko konkrétnych pro-
jektov, na ktorých by sme chceli 
spoločne participovať a začať 
pripravovať projektovú dokumentáciu. 

Obec Soblahov je ústretová a víta cezhraničnú spoluprácu, 
ako aj ochotu partnerských obcí. Veríme, že sa nám podarí 
zrealizovať niekoľko pekných spoločných projektov.

J. Maláň

Zaspomínali sme si, zasmiali sa a roz-
chádzali sme sa domov s novými 
zážitkami. 

Ďakujeme všetkým ženám z Jednoty 
dôchodcov, deťom z Melenčárika a p. 
uč. Mgr. Holomekovej za pekný večer.

J. Reháková

MATERSKé CENTRUM SOBLAHOV je priestor 
v Galérii na povale v obci Soblahov, kde sa stretávajú mamičky 
s deťmi. Cieľom bolo v spolupráci s obcou vytvoriť priestor, kde 
by sa mohli stretávať deti a mamičky na materskej dovolenke. 
Vybavenie je zatiaľ jednoduché – zopár hračiek, čo sme zohnali 
a vyrobili. Aktivity by sme chceli postupne rozširovať.

Zameriavame sa prevažne na aktivity na základe Montessori 

pedagogiky. Aktuálne sa stretávame v pondelok a v piatok od 
8:30 do 10:00 a od 10:00 do 11:30. Keďže priestor, ktorým mo-
mentálne disponujeme, je menší, vytvorili sme si rozvrh a v kaž-
dom termíne sa stretajú maximálne štyri mamičky s deťmi. 
V čase od 8:30 do 10:00 chodia prevažne deti do 1,5 roka a od 
10:00 deti od 1,5 roka do 3 rokov. V týchto termínoch je možné 
sa prísť do centra pozrieť, ak by niekto mal záujem, prípadne 
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ZDôVODNENIE PROCESU POZEMKOVýCH úPRAV ExTRAVILáNU OBCE SOBLAHOV
DôVODY:
•  Veľká rozdrobenosť pozemkov v obci 

Soblahov.
•  Priemerný počet vlastníkov na jednu 

parcelu v Soblahove: 16,83 vlastní-
kov/parcela.

•  Priemerný počet parciel na jedného 
vlastníka v  Soblahove: 24,29 par-
ciel/vlastník.

•  Možnosť čerpania finančných pro-
striedkov z eurofondov. Finančné 
náklady na proces komasácie sú cca 
1 mil. €, čo by sme z obecných finan-
cií nevedeli zabezpečiť.

VýHODY POZEMKOVýCH úPRAV:
• Scelenie parciel bez straty bonity pôdy.
• Každá vytvorená scelená parcela bude 

mať naprojektovanú prístupovú cestu.
• Každý vlastník bude mať jeden list 

vlastníctva, ak to bude možné.
• Každý LV bude vystavený na jedného 

vlastníka bez žiadnych spoluvlastníkov. 
V odôvodnených prípadoch sa projek-
tujú parcely aj do spoluvlastníctva.

• Zjednodušené nakladanie so sce-
lenými parcelami (dedenie, predaj, 
prenájom a iné...).

• Každá scelená parcela bude presne 
vyznačená v katastrálnej mape. To 
znamená, že každý vlastník bude 
presne vedieť, kde sa jeho parcela 
nachádza a v rámci konania sa časť 
územia aj vytyčuje.

• Všetky nové parcely budú zahrnuté 
v registri C.

• Vlastníci na konanie neprispievajú.

NEVýHODY POZEMKOVýCH úPRAV:
• Proces trvajúci cca 5 – 7 rokov.

Súhlas a podpis tohto dotazníka 
nie je pre vás vôbec záväzný. Je len 
predbežný. Týmto sa začína iba prí-

Tento projekt bol realizovaný s podporou

EURÓPSKEJ úNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do vašej budúcnosti

MODERNIZáCIA VEREJNéHO OSVETLENIA 
V OBCI SOBLAHOV

Prijímateľ: Obec Soblahov • Realizácia projektu: 09/2015 – 12/2015
Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a s tým spojená 

optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia, zní-
ženie nepriaznivých svetelných emisií a nákladov na údržbu sústavy 
verejného osvetlenia.
Celkové výdavky projektu:     225 561,08 €
Poskytnutý NFP z Ministerstva hospodárstva SR: 214 283,03 €
Spolufinancovanie obce:     5 %

pravná fáza pozemkových úprav. Na 
začatie prípravnej fázy je potrebný 
súhlas  nadpolovičnej väčšiny vý-
merových vlastníkov. Počas pozem-
kových úprav môžete viackrát vstúpiť 
do procesu a vyjadriť  svoje požiadavky 
alebo nesúhlas. S každým z vlastníkov 
bude niekoľko stretnutí či už verejných, 
alebo osobných a všetky písomnosti 
v rámci konania určené účastníkom sa 
im doručujú do vlastných rúk.

Začatie prípravnej fázy pozemkových 
úprav odsúhlasilo OcZ obce Soblahov. 

Vyplnený dotazník odovzdajte na 
obecnom úrade do 15. 1. 2016, prípad-
ne osobne zamestnancom OcÚ alebo 
poslancom obecného zastupiteľstva. Ak 
ste v domácnosti dvaja vlastníci, dopíš-
te ďalšie meno na dotazník a podpíšte 
ho. Ďakujeme.

J. Maláň

TVORIVá DIELŇA
Dňa 5. novembra 2015 bola sprístupnená výstava prác 

detí z krúžku Tvorivá dielňa, kde si návštevníci mohli prezrieť 
výtvarné práce vytvorené za posledné obdobie. 

Deti sa stretávajú v Galérii na povale už štvrtý rok. Okrem 
výtvarných prác si zhotovujú rôzne drobnosti z papiera alebo 
prírodného materiálu. Učia sa tu základným ručným prácam, 
zdokonaľujú si svoju zručnosť a rozvíjajú tvorivosť a fantáziu. 
Činnosť je zameraná na zhotovovanie výrobkov aktuálnych 
k ročným obdobiam a sviatkom. A keďže sa blížia najkrajšie 
sviatky v roku, Vianoce, vyrobili sme si venčeky, anjelikov, vločky, 
adventný kalendár, vianočné pozdravy a iné milé vecičky.

J. Reháková

sa môžete pridať k nám do skupiny na Facebooku: Materské 
centrum Soblahov, kde zdieľame informácie s mamičkami, kto-
ré centrum už navštevujú, a zistiť viac informácií. Touto cestou 
by sme chceli poprosiť občanov, ak majú nepotrebné, ale za-
chovalé hračky, môžu nám ich do centra priniesť.

Hana Guzoňová

Mikulášsky jarmok v galérii 6. 12. 2015
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SOCHA SVäTéHO JáNA NEPOMUCKéHO JE ZREŠTAUROVANá
Všetci Soblahovčania od nepamäti poznajú sochu sv. Jána Nepomuckého, ktorá neodmysliteľne patrí k našej obci. Chodia 

okolo nej nielen naši občania, ale i návštevníci, ktorí prechádzajú obcou. Nepriaznivé poveternostné podmienky za dlhé roky 
zanechali na soche svoje stopy. Zvetraním kamennej hmoty postupne odpadávali niektoré časti súsošia a pôvodný výraz diela sa 
strácal. O reštaurovaní tejto kultúrnej pamiatky sa už dlhé roky rozprávalo, no až teraz sa konečne dočkala nového šatu. Aby sme 
obdivovali niečo nové, je dobré, keď si pripomenieme čosi z histórie.

Presný dátum narodenia Jána Ne-
pomuckého nie je známy, narodil sa 
pravdepodobne medzi rokmi 1340 
– 1350. Pochádzal z rodiny richtára 
českej obce Pomuk (novší názov Ne-
pomuk), kde získal vzdelanie v kláštore 
cisterciánov. Najskôr pôsobil ako notár 
u pražského arcibiskupa, po vysvätení 
za kňaza ako farár v pražskom kostole 
sv. Havla. Na pražskej univerzite štu-
doval cirkevné právo, z ktorého v roku 
1389 získal doktorát na univerzite v Pa-
dove. Po návrate do Prahy sa stal ka-
nonikom kolegiálnej kapituly kostola sv. 
Egídia, neskôr aj vyšehradskej kapituly. 
V roku 1389 ho pražský arcibiskup Ján 
z Jenštejna vymenoval za generálneho 
vikára, čím sa zaradil medzi jeho naj-
bližších spolupracovníkov. 

Ján Nepomucký bol jednou z tragic-
kých postáv politického sporu medzi 
kráľom Václavom IV. a Jánom z Jenštej-
na, najvyšším predstaviteľom duchovnej 
moci v Čechách, ktorý vyvrcholil bojom 
o obsadenie miesta opáta benediktín-
skeho kláštora v Kladruboch. Spor vy-
ústil za dramatických okolností 20. mar-
ca 1393, keď kráľ ovládnutý hnevom 
dal zatknúť arcibiskupa a jeho štyroch 
najbližších spolupracovníkov, vrátane 
Jána Nepomuckého. Za osobnej účasti 
a asistencie kráľa boli títo vypočúvaní 
a dvaja z nich mučení, no výsluch nevie-
dol k požadovaným výsledkom. Zajatci 
po podpísaní prísahy, že nič z toho, čo 
sa stalo nevyzradia, boli prepustení, okrem 
Jána Nepomuckého. Ten vzhľadom na 
to, že následkom mučenia upadol do 
bezvedomia, prisahať už nemohol. Stal 
sa tak jedinou, i keď nezamýšľanou 
priamou obeťou celého procesu. Zmu-
čené Jánovo telo kráľovi paholci zviazali 
a ešte tej istej noci zhodili z Karlovho 
mosta do Vltavy. Jeho telo objavili po 
mesiaci, údajne 17. apríla a pochovali 
na neznámom mieste. Pravdepodobne 
niekedy v rozmedzí rokov 1393 – 1416 
jeho ostatky preniesli a pochovali v Ka-

tedrále sv. Víta. Už krátko po jeho smrti 
došlo k postupnému rozmachu legiend 
o jeho živote a smrti.

Do konca 17. storočia prebehlo nie-
koľko neúspešných pokusov blaho-
rečenia Jána Nepomuckého. Proces 
dokazovania úcty, historických dôka-
zov o osobe mučeníka a zázrakov trval 
niekoľko rokov. K jeho vyhláseniu za 
svätca došlo až 19. marca 1729. 

Súsošie sv. Jána Nepomuckého v So-
blahove bolo vytvorené v poslednej 
tretine 18. storočia, pravdepodobne 
v roku 1789. Tento letopočet nie je za-
znamenaný priamo na pamiatke, ide 
o prevzatý údaj. Podľa zápisov farskej 
kroniky bol donátorom súsošia na pod-
stavci gróf Ján Baptista Ilešházi, tren-
čiansky a liptovský župan, kráľovský 
komorník a tajný radca. 

Z hľadiska slohového zaradenia patrí 
soblahovské súsošie Jána Nepomuc-
kého do obdobia neskorého baroka. 
Súsošie je vysekané z dvoch blokov 
– samostatne socha svätca s diablom 
pri nohách a samostatne socha anjela, 
ktorá je pravdepodobne z iného druhu 
kameňa. Socha svätca je doplnená 
o kovové atribúty.

Úcta k sv. Jánovi Nepomuckému, mu-
čeníkovi spovedného tajomstva, sa 
v habsburských krajinách rýchlo rozšírila 

po jeho kanonizácii v roku 1729. V baro-
kovom období patril k najvýznamnejším 
svätcom v strednej Európe. O jeho mi-
moriadnej obľube svedčí množstvo pamia-
tok. V období baroka, ale i neskôr patril, 
s výnimkou Panny Márie, k najčastejšie 
samostatne zobrazovaným svätcom.

Nevyhovujúci stav pamiatky bol dlho-
dobý a požiadavka jej reštaurovania 
sa objavila už v čase jej zapísania do 
zoznamu národných kultúrnych pamia-
tok v roku 1967. Zhoršenie jej fyzické-
ho stavu ohrozovalo jej pôvodné výra-
zové, výtvarné, estetické a pamiatkové 
kvality. Preto sa nevyhnutne vyžadoval 
odborný reštaurátorský zásah, ktorý ju 
v plnej miere rehabilituje. Na reštaurá-
torských prácach sa podieľal kolektív 
reštaurátorov pod vedením Mgr. art. 
Gabriela Strassnera. Pri priaznivejšom 
a teplejšom počasí bude kameň napus-
tený hydrofóbnym náterom, ktorý sa 
bude každých päť rokov obnovovať.

Projekt obnovy národnej kultúrnej 
pamiatky bol podporený dotáciou z Mi-
nisterstva kultúry SR na ochranu, ob-
novu a rozvoj kultúrneho dedičstva 
v sume 4 700 € na podporu realizácie 
projektu s názvom Reštaurovanie 
sochy na podstavci sv. Jána Nepo-
muckého, č. ÚZPF 1307/1 – 2, obec 
Soblahov, okres Trenčín na reštau-
rovanie sochy sv. J. Nepomuckého 
v Soblahove v súlade s podmienkami 
rozhodnutia Krajského pamiatkové-
ho úradu v Trenčíne. Celkový roz-
počet projektu bol 9 820 €. 

Ostatné financie boli získané od 
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť So-
blahov zbierkou od občanov vo výš-
ke 435 €, finančným darom od Les-
ného družstva, poz. spoločenstva 
Soblahov vo výške 500 €, Urbár-
skych lesov, p. z. Soblahov vo výške 
500 € a z rozpočtu obce Soblahov. 
Ďakujeme.

Z materiálov spracovaných 
Mgr. art. Ivanom Pilným vybral J. H.

Spoločenská kronika
Počet obyvateľov 
k 15. 12. 2015: ........................ 2 209

UZaVReLi MaNžeLSTVO: 
Ľuboš Hrašč 
a Martina Miškechová

OPUSTiLi NáS: 
Rudolf Šedivý         vo veku 89 rokov 
Agneska Tvrdoňová   vo veku 88 rokov
Michal Ďuďák             vo veku 75 rokov
Mária Scheryová        vo veku 74 rokov

NaRODiLi Sa:        Dorota Zimková

ROK 2015 V ČÍSLACH
Prihlásení na trvalý pobyt:  52
Odhlásení:    36
Narodené deti:      6
Úmrtie:    18



6 číslo 4 - december 2015

nemal žiadne starosti. Podobne, možno trošku inak, to bolo aj 
na tejto veselici. Ľudia prišli v krojoch (až na pár výnimiek, lebo 
predsa len niekedy nie je ľahké zohnať kroj ), s preplnený-
mi batôžkami a hlavne s dobrou náladou! Do tanca nám hrala 
výborná domáca muzika – nielen Cukríkovci, ale aj ostatní heli-
gonkári z dediny a dokonca aj chlapi z Mníchovej Lehoty 
a okolia pod vedením Pinďa. Každý sa mohol vrátiť späť v čase, 
a to nielen oblečením, ale aj fotkou v tradičnej soblahovskej ku-
chyni. Počas večera čakalo na hostí prekvapenie – ukážka so-
blahovského čardáša v podaní dvadsiatich dievčat a chlapcov, 
folkloristov aj nefolkloristov. V škole tanca pod vedením Jožka 
Ďuráčiho sme sa všetci naučili tancovať špacírpolku. A o tom, 
že sa to Soblahovčanom páčilo, niet pochýb, pretože parket bol 
preplnený. A preplnený bol nielen počas školy tanca, ale počas 
celého večera a noci. Sálou sa až do skorých ranných hodín 
niesla dobrá nálada, smiech, spev a tóny heligóniek a iných 
nástrojov či vôňa dobrôt, ktoré sme si priniesli... 

Prvý ročník je za nami a ja sa už teraz teším na ten ďalší. 
Pretože to, aká atmosféra a nálada tam bola, sa naozaj nedá 
opísať. Treba ju zažiť. A možno sa aj vám vryje hlboko do 
srdca a budete na ňu radi spomínať. 

Tina Hudecová
POďAKOVANIE

Srdečná vďaka Jožkovi Ďuráčimu za to, že obetoval nedeľné 
večery a nacvičoval s nami program na Batôžkovú veselicu. 
Veľmi si to vážime a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

(Tanečníci) 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRúCAJ ALEBO AKO DETI VLASTNú ZáBAVU MALI
Na tohtoročné hody sa zabávali 

nielen dospelí, ale aj naši najmenší. 
V nedeľu 22. 11. 2015 sa v Soblahove 
konala historicky prvá detská hodová 
veselica. O tom, že si ju deti užili, 
nemusí nikto pochybovať!  

Najskôr si bolo treba na obecnom 
úrade vyzdvihnúť  vlastnú vstupenku, 

potom sa vyparádiť do krojov a šup ho 
na zábavu! Na začiatku sme si pozreli 
kultúrny program v podobe vystúpení 
našich najmenších škôlkarov, väčších 
školákov heligonkárov, aj detí z Melen-
čárika. Veru, rastú nám malé talenty – 
niektoré v speve, iné v hre na hudobný 
nástroj a ďalšie v tanci. O pár rokov sa 

máme na čo tešiť! 
Aká táto zábava bola, sa musíte spý-

tať svojich detí a vnúčat. Tie vám pove-
dia najlepšie. Avšak, ak mali deti dobrú 
náladu, úsmev na tvári, pospevovali si 
detské ľudovky alebo boli nadšené z ne-
tradičného oblečenia, účel to splnilo. 
Zatancovali sme si, zaspievali, zasú-
ťažili, zahrali sme sa, ale aj sa naučili 
niečo nové v detskej škole tanca. A do-
konca nám naši „veľkí kamoši“ – so-
blahovskí chlapci prišli aj zahrať a za-
spievať! Lebo, čo by to bolo za zábavu 
bez naozajstnej hudby? Veď predsa aj 
oni budú raz veľkí a dospelí... a možno 
raz toto všetko na oplátku vrátia ďalšej 
generácii. 

Tina Hudecová

Hodová batôžková veselica
V sobotu 21. novembra 2015 sa v sále PD Soblahov usku-

točnila 1. hodová batôžková a dokonca krojovaná veselica! 
Máme naozaj krásne dedičstvo v podobe krojov, tak prečo ich 
nevytiahnuť opäť po niekoľkých rokoch a neskúsiť si, ako sa 
ľudia cítili kedysi na pravých dedinských zábavách? 

Batôžkové zábavy sa väčšinou usporadúvali na majeroch 
alebo u bohatších dedinčanov, napr. u mlynára, bohatšieho 
sedliaka. Úlohou organizátora bolo len nachystať vhodné mies-
to a dať všetkým na známosť, že sa bude konať zábava. 
O občerstvenie sa postarali samotní zabávajúci sa, a to tak, 
že si do „batôžkov“ nabalili čo-to pod zub. Kúsok slaninky, klo-
básky, koláče a iné maškrty, čo komôrka dala a, samozrejme, 
nemohla chýbať domáca pálenka. Takto vystrojení potom išli 
na zábavu a ponúkali suseda aj kamaráta. Všetko, čo si v batôž-
koch priniesli, si po zábave odniesli domov – aby organizátor 



7číslo 4 - december 2015

NOC DIVADIEL PO PRVýKRáT AJ V SOBLAHOVE!
Celoslovenské podujatie európskeho významu Noc divadiel zavítalo v roku 2015 aj do Soblahova. V sále PD 

Soblahov sa 21. novembra 2015 predstavilo Mestské divadlo Trenčín s komediálnou detektívkou Andulky v klietke. 
Každoročne sa do podujatia, ktorého iniciátorom je chorvát-

ska Noc kazališťa, zapojí viac ako desiatka európskych krajín. 
Na Slovensku sa podujatie otvorených divadiel uskutočnilo po 
šiestykrát. Koordinátorom podujatia výnimočných zážitkov, 
predstavení a stretnutí verejnosti s divadelníkmi je Divadelný 
ústav v Bratislave. Koná sa pravidelne tretiu novembrovú so-
botu. Tento rok sa v celoslovenských materiáloch o podujatí 
objavila aj naša obec, v ktorej sa roky divadelné predstavenie 
takéhoto rozmeru nekonalo. 

A dojmy samotných hercov? Za všetkých nám odpovedala 
Z. Mišáková: „Diváci boli nesmierne milí – tí veľkí aj mladšie 
slečny, ktoré si rady vyskúšali naše javisko s kulisami. Takéto 
vrelé prijatie a dokonca ruže pre hercov, to sme ani nečakali! 
Dnes už sa vyjadrenie vďaky akosi menej nosí. Vďaka patrí 
pánu starostovi M. Hudecovi, ktorý promptne zareagoval, keď 
som mu predniesla ponuku na toto podujatie a musel sa roz-
hodnúť veľmi rýchlo, inak by sme nestihli uzávierku prihlášok 
do projektu. Výdatne pomohol s dopravou do obce pán Martin 
Laššo. Nebolo ľahké dopraviť z Trenčína do Soblahova všet-
ky kulisy, ale keď sa chce... Dôležité bolo tiež zabezpečenie 
predpredaja lístkov na obecnom úrade. Pri skladaní scény 
nám pomáhali miestni chlapi mocní sťa buky v soblahovských 
lesoch: poslanci, členovia kultúrnej komisie, bolo ich veľa, ale 
ja osobne môžem menovať len tých, ktorých poznám, takže 
páni Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, ale aj ostatní 
mládenci bez oficiálnej funkcie – zrejme sa nám vďaka vám 

podaril rekord v rýchlosti demontáže scény. Pozitívna reakcia 
publika dáva nádej na ďalšie stretnutia nášho divadla so So-
blahovčanmi.“  

Poďakovanie patrí predovšetkým Z. Mišákovej, našej spo-
luobčianke z Palmovskej, ktorá priviedla opäť po rokoch do 
našej obce skvelé divadlo. Veď všetci dobre vieme, že di-
vadlo v Soblahove sa hrávalo už v medzivojnových rokoch. 
Dôkazom toho je značné množstvo fotografií. 

Všetci spokojní diváci veria, že práve o divadlo bude rozší-
rená ponuka kultúry v našej obci v budúcnosti.

Z.H.

Mikuláš zavítal aj do Soblahova
Aj tento rok sa na námestí pod via-

nočným stromčekom zišlo veľa detí, 
rodičov a starých rodičov, ktorí prišli 
spoločne očakávať príchod Mikuláša 
a jeho pomocníkov. Krátko po 16. ho-
dine sme sa všetci dočkali. Len čo ho 
deti zbadali, rozbehli sa mu naproti, 
aby ho privítali. Mikuláš spolu s anjelik-
mi všetkých privítal a spoločne s deťmi 
rozsvietili aj vianočný stromček.

Tento rok si deti pripravili množstvo 
krásnych básničiek a pesničiek, čo Miku-
láša veľmi potešilo. Každý dostal sladkú 
odmenu a mohli sme sa spoločne vy-
brať na cestu lampiónovým sprievodom 
do nášho kostola, ktorý je zasvätený 
sv. Mikulášovi. Tam na deti po sv. omši 
čakali ďalšie sladké prekvapenia. 

Ďakujeme Mikulášovi aj anjelikom, že 
nás v sobotu 5. decembra prišli navštíviť 
a potešiť a dúfame, že o rok prídu zas! 

Tina Hudecová

ZACHOVAJME SI HISTÓRIU...
Mať obecný skanzen – možno je to predstava ďalekej 

budúcnosti a možno aj nie. Ale prečo ho nezačať  tvoriť práve 
teraz. Zatiaľ nemáme vhodné dobové priestory, ale zbierka,  
ktorú máme je bohatá a môže byť ešte bohatšia. A to je moja 
prosba na Vás, milí Soblahovčania – ak nájdete na povalách, 
v stodolách predmety, ktoré nepoznáte, nepoužívate a radi by 
ste ich darovali obci, budeme veľmi radi.

Zbierka by slúžila ako stála expozícia a zároveň pri obec-

ných podujatiach by zatraktívnila ich celkový priebeh. Práve 
spomienky na históriu nám pripomínajú, ako žili naši prarodi-
čia a praprarodičia, aká bola doba minulá ťažká a ako hovoria 
pamätníci – bola i veselá. 

Tieto časy nám zároveň pripomínajú aj archívne fotografie. 
Na obecnom úrade disponujeme cca 250–300 takýmito foto-
grafiami. Zobrazujú procesie po dedine, prácu na poliach, deti 
v škole či rôzne rodinné akcie a máme i fotografie architektúry 
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obce (domy, stodoly, dvory).
 Chcem vás poprosiť o zapožičanie takéhoto typu fotografií. 

Urobíme z nich elektronický záznam a fotografie neporušené 
vrátime. Z titulu evidovania je dôležité, KTO je na fotke, a z AKÉHO 
roku je. Tí, čo boli nedávno na batôžkovej zábave, mi dajú 
za pravdu, aké bolo príjemné medzi fotkami nájsť niekoho, 
koho osobne poznali, či domy starého Soblahova, ktoré sú už 
dávno zbúrané.  

Nech aj naše deti a deti našich detí dostanú príležitosť spo-
znať históriu predkov v našej obci. 

Vopred ďakujem.
 D. Mrázik, predseda kultúrnej komisie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

Vážení občania!
Vianočné sviatky sú obdobím, ktoré každý rok netrpezlivo 

očakávame, lebo ich čaro a  výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi 
rodinnej pohody, šťastia a harmónie.

Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie 
je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce prichádzajú 
každý rok, ich kúzelné čaro sa nedá ničím nahradiť ani na-
podobniť.

V tomto krásnom čase si máme kedy pripomenúť, aké to 
je, potešiť sa z radosti našich detí, vnúčat, ale aj dospelých, 
vieme sa opäť tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho, 
že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdia-
lenejší známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inoke-
dy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je 
veľké tajomstvo a bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva 
pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti.

V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že 
napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého die-
ťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedro-

ZVONČEKY
Opäť netrpezlivo čakáme, kedy zazvonia vianočné zvončeky. Skôr ako sa tak stane, máme ešte veľa povinností. Napríklad vyzdobiť 

si oddelenie v ŠKD, pripraviť malé darčeky pre tých, ktorých máme radi... a napísať  list Ježiškovi. Áno, aj tento rok pošlem poštu 
s obrázkami želaní vašich detí s tým, čo by chceli nájsť pod vianočným stromčekom. Určite tam nakreslia autá, bábiky, športové či 
školské potreby, ich fantázia a túžby nemajú hranice. No nie sú to len hmotné veci, po ktorých deti túžia  a príkladom toho je aj želanie 
jedného dieťaťa, ktoré som našla na Facebooku – Caro Babbo Natale, in quest´anno vorrei trovare sotto albero di natale solo una 
cosa. Pace in terra. (Milý Ježiško, tento rok chcem  pod vianočným stromčekom nájsť len jednu vec. Mier na zemi.)

Pokojné vianočné sviatky všetkým želajú deti z Lienky.
 Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu.
 Mamka, ocko, detičky, dedkovia aj babičky.
   Adriana Ridošková (vymaľuj si vianočný zvonček)

Časť expozície v dome č. 270

večerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, 
ktoré nás pod ním čakajú. 

ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila, 
ak dá človek viac čo v sebe skrýva, 

ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz, 
padajúce vločky a v detských očiach vidieť jas, 
tak prišla doba, keď každý pre každého má pár 

prívetivých viet, 
pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

K Vianociam neodlučiteľne patrí rozlúčka so „starým rokom“ 
a očakávanie roka nasledujúceho. Dovoľte mi preto z úprim-
ného srdca poďakovať za pomoc a spoluprácu v roku 2015 
a popriať vám všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov 
plných porozumenia, lásky, spokojnosti a úspešný vstup do 
nového roku 2016, všetko dobré, pevné zdravie, veľa osob-
ných, ako aj pracovných úspechov.

Mgr. Danka Nemcová, deti, žiaci a zamestnanci základnej školy, 
materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne

ExKURZIA VO VIEDNI
V piatok 4. 12. 2015 naša škola uskutočnila ďalší výlet 

v tomto roku – návštevu Technického múzea vo Viedni a pred-
vianočnej Viedne. Tento výlet by sa mohol zaradiť už i medzi 
tradičné výlety, pretože sme tu neboli prvýkrát. Cesta netrvala dlho 
a sprie-vodca bol výborný. Ako prvé sme navštívili neďalekú 
dedinku od Viedne, ktorá sa nazývala Kittsee a kde je výrobňa 
výbornej čokolády. Mali sme možnosť čokoládu ochutnať 
a nakúpiť. Potom sme sa presunuli už priamo do Viedne. Tam 
sme navštívili Technické múzeum. V múzeu sme boli dve 
hodiny a bolo to naozaj zaujímavé a poučné. Mohli sme si 
vyskúšať veľa nových vecí. 

Potom nasledovala prehliadka zaujímavých miest Viedne, ktorou 
nás previedol náš sprievodca a nakoniec sme už opäť tradične náš 
výlet zakončili vianočnými trhmi. Nemalo to samozrejme žiadnu 

chybu a všetci sme sa spokojní vrátili domov. Za krásny zážitok 
sa chceme poďakovať pánu starostovi, ktorý nám poskytol 
finančné prostriedky na  exkurziu aj pani učiteľkám. 

žiaci 9. ročníka
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materská  škola
Jedna vločka, druhá vločka,
kto bol dobrý, ten sa dočká.

Všetko sa už ligoce,
hurá, idú Vianoce!

Kým prídu naozajstné Vianoce, doma i v materskej škole 
je plno práce. Už pred prvým adventným dňom býva mater-
ská škola vyzdobená, nachystaná na prvé sviatočné dni. Deti 
vnímajú zimné sviatky veľmi intenzívne a radostne. Prostred-
níctvom adventných kalendárov v triedach majú predstavu 
o počte dní, ktoré zostávajú do Vianoc. S počtom ubúdajúcich 
balíčkov na adventnom kalendári sa radosť detí stupňuje. 

Okrem adventných kalendárov signalizuje v materskej ško-
le už tradične príchod Vianoc aj vianočný bazár. Výrobky 
v ňom sú vlastnoručne vyrobené pani učiteľkami. Sú určené 
rodičom a priateľom materskej školy, ktorí si ich môžu zakúpiť 
za symbolickú, nimi určenú sumu. Finančné prostriedky takto 
získané použijeme na nákup výtvarného materiálu pre deti 
v našej materskej škole. 

7. decembra sme privítali v materskej škole Mikuláša. Deti 
mu zaspievali, zarecitovali, ukázali, aké sú usilovné a šikovné. 
Dedko Mikuláš ich obdaroval balíčkami plnými dobrôt. A pre 
nás – pani učiteľky bola najväčšou odmenou detská radosť 
a spokojnosť. 

Vianočný čas je aj o priateľstvách, dobrých vzťahoch, stre-
távaní sa. U nás v škôlke máme šťastie, že spolupráca s ro-
dičmi je na viac ako výbornej úrovni. Ďakujeme, že nám vy 
rodičia dávate nielen dôveru vo výchove a vzdelávaní vašich 
detí, ale aj pocit uznania a vďačnosti. Vianočné tvorivé dielne 
usporadúvame každoročne práve preto, aby sme mohli s vami 
stráviť neformálny čas v príjemnej atmosfére. Aj tento rok sa 

nás stretlo dosť. Čas do neskorého popoludnia sme využili 
nielen vianočným tvorením, ale aj priateľskými dialógmi. 

Ďalšie kamarátske stretnutie, tentokrát s prvákmi zo základ-
nej školy, sa konalo v materskej škole pri príležitosti hudobné-
ho koncertu. Deti si s pánom muzikantom zaspievali, zatan-
covali, zasúťažili. S veselými detskými piesňami za sprievodu 
gitary strávili veselé, radostné dopoludnie.

Vianoce kedysi boli iné. Aj stromčeky boli inakšie. Aj darče-
kov bolo menej. A ozdoby? Ani tie neboli kedysi také, ako 
dnes. O tom, že vianočné zvyky, výzdoba, atmosféra, darčeky 
boli iné, nám prišla do škôlky porozprávať pani Emília Fabová. 
Krásnym pútavým rozprávaním nám teta Milka priblížila ducha 
Vianoc, keď bola ona malá. Ďakujeme za nádherné stretnutie.

Niektoré zvyky a tradície sa dodržiavajú dodnes, ako naprí-
klad pečenie vianočných koláčikov. Aj tento rok sme si peče-
nie vyskúšali u nás v materskej škole. Cesto vo vlasoch, pod 
stolom či za tričkom? No a čo! Hlavne, že sa nám koláčiky po-
darili. Voňala celá škôlka. Najhoršie bolo, že sme ich nemohli 
hneď zjesť. Musíme vydržať do vianočnej besiedky, na ktorú 
sa veľmi tešíme spolu s prvákmi zo základnej školy. 

Adventný čas majú rady nielen deti, ale aj pani učiteľky 
a rodičia. Lebo vety: „Veď Mikuláš to vidí!“ alebo: „Ježiško sa 
pozerá!“ majú v tomto období zázračný účinok.  

Milí rodičia, priatelia, priaznivci materskej školy, milí čitate-
lia, z celého srdca vám prajeme Vianoce plné pohody, radosti, 
veselosti v kruhu tých, ktorých máte radi. A do Nového roku 
2016 vám prajeme úprimne zdravie a šťastie. Nech sú vaše 
dni naplnené láskou a porozumením.

Ďakujeme za podporu, spoluprácu, za príjemné slová všet-
kým, ktorí nám fandia a pomáhajú.

Pozdravuje vás kolektív materskej školy

Zo života cirkevnej materskej školy
A Už JE TU ZNOVA ČAS, KEď K NáM PRIŠIEL MIKULáŠ!

Začiatok adventu je čas, kedy pri-
chádza i Mikuláš, na príchod ktorého 
sa tešia hlavne deti. Ani  u nás to nebo-
lo inak. V pondelok nám pán farár po-
žehnal adventné vence, pripravili sme 
si adventný kalendár a odrátavali  dni 
do jeho príchodu. Príchod Mikuláša do 
našej cirkevnej materskej školy bol deť-
mi dlho očakávaný, ale nakoniec sme 
sa všetci dočkali. Pripravili sme mu 
milé privítanie a deti pripraveným pro-

gramom potešili nielen Mikuláša, ale 
aj rodičov a starých rodičov. Od Miku-
láša dostali deti i sladkú odmenu v pri-
nesených balíčkoch. Veru si i zaslúžili 
darček, pretože od septembra odviedli 
kus práce. Nielenže usilovne pracovali 
v materskej škole a naučili sa veľa no-
vého, ale pripravenými vystúpeniami 
urobili radosť svojim starým rodičom, 
pozvaným hosťom na obecnom úrade, 
svojim kamarátom na detskej hodovej 

zábave, turistom a priateľom prírody pri 
otvorení rozhľadne. V cirkevnej mater-
skej škole sme medzi sebou  privítali 
i vzácnych hostí, ktorí svojím rozpráva-
ním či vystúpením obohatili deti o nové 
vedomosti a skúsenosti... Navštívila 
nás teta Milka Fabová, ktorá deťom 
porozprávala o svojom detstve, z Ban-
skej Bystrice prijali naše pozvanie Svä-
toplukovi sokoliari, navštívil nás aj pán 
Ing. Miroslav Bulko, predseda pobočky 
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Zo života Farnosti
Požehnaným časom pre našu farnosť bola farská púť do 

Francúzska, na posvätné miesta tejto krajiny od 25. 9. do 3. 
10. 2015. Nielen tí, ktorí sa jej zúčastnili, vyprosovali si milosti 
a požehnanie od Boha, ale aj pre celú našu farnosť. 

Program púte začal v Paríži prehliadkou chrámov Sacré-
Coeur, Madelaine a mnohých iných pamätihodností. Na dru-
hý deň sme vystúpili na Eiffelovu vežu a spoznávali Paríž 
plavbou po Seine, navštívili kráľovský zámok vo Versailles. 
Vrcholom pobytu v Paríži bola návšteva Rue du bac, miesta 
zjavenia Panny Márie svätej Kataríne Labouré, ktorej zjavila 
známu zázračnú medailu. V tento tretí deň pútnici ešte obdivo-
vali katedrálny chrám Notre Dame. Naša cesta z Paríža viedla 
na Mont Saint Michael v Normandii, v Atlantickom oceáne. 
Zážitkom tam bola pre veriacich svätá omša práve na sviatok 
svätého Michala v prítomnosti Spoločenstva Jeruzalem, ktoré 
tam žije komunitným životom. Z tohto krásneho miesta viedla 
pútnická cesta do Lisieux, mesta svätej Terezky Ježiškovej. 
Ďalší deň sme navštívili hrob svätého Martina v Tours, pri 
ktorom sme slávili aj svätú omšu. Kláštor v Nevers, kde žila 
svätá Bernadetta Soubiroussová, vizionárka z Lúrd a kde je 
uložené jej telo, bol ďalším vrcholom púte. Z Nevers viedla 
cesta pútnikov do Paray-le-Monial, miesta, kde sa Pán Je-
žiš zjavil svätej Margite Márii Alacoque so svojím Božským 
Srdcom a z ktorého začala prúdiť úcta k Ježišovmu Srdcu do 
celého sveta a kde si Ježiš želal sláviť prvé piatky ako prejav 
odprosenia a zadosťučinenia za hriechy sveta. Predposledný 
deň viedla cesta Soblahovčanov do stredovekého kláštora 
v Cluny, odkiaľ sa šírila v stredoveku reforma Cirkvi do celej 
Európy. Z Cluny sme putovali do Arsu, mesta svätého kňaza 
Jána Márie Vianneya, kde sme si prezreli jeho faru a slávili v ka-
plnke domu Prozreteľnosti svätú omšu. Posledný deň patril 
prehliadke druhého najväčšieho mesta Francúzska, Lyonu. 

Odtiaľ sme sa vybrali už na cestu domov. 
Dňa 18. 10. sa deti zapojili do Celosvetovej modlitby ružen-

ca. Táto celosvetová myšlienka modlitby detí za rodiny, pokoj 
a za celý svet má svoj pôvod v idei, že „keď sa milión detí na 
celom svete modlí, musí to priniesť ovocie“. 

V našej farnosti v Soblahove sa každý druhý piatok o 18.30 
hodine a v Mníchovej Lehote v stredu o 17.00 hodine konajú 
sväté omše pre deti, na ktorej spievajú pekné detské pies-
ne a zapájajú sa pred svätou omšou do modlitby ruženca. 
Prosím rodičov, starých rodičov, aby povzbudili deti zúčastniť 
sa na týchto svätých omšiach a podľa možnosti aby aj sami 
prišli s nimi, aby mohli takto rásť ich deti vo viere a láske. 
Mládežnícka svätá omša býva vo farskom kostole v Sobla-
hove asi raz do mesiaca, na ktorej sa spievajú mládežnícke 
piesne a po svätej omši je v pastoračnom centre premietanie 
filmu. Aj takto môžu naši mladí prežiť požehnaný a užitočný 
čas. Chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú v pastorácii 
detí a mladých a venujú sa im. Aj vďaka nim môže byť naša 
farnosť živou farnosťou. 

Slovenskej numizmatickej spoločnosti 
pri SAV z Trenčína, ktorý si pre nás pri-
pravil pútavé rozprávanie o Ľudovítovi 
Štúrovi, jeho živote a zásluhách pre nás 
Slovákov. Nakoľko sme si pripomínali 
200. výročie narodenia Ľ. Štúra, bolo 
veľmi zaujímavé pre deti dozvedieť sa 
o ňom čo najviac. 

Náš kamarát Igorko Šedivý nás na-
vštevuje i preto, aby si deti uvedomili, že 
medzi nami žijú i ľudia, ktorí potrebujú 
našu pomoc. Dokáže deti zaujať svo-
jím rozprávaním a humorom i napriek 
svojmu zdravotnému znevýhodneniu. 
Ďakujeme mu a prajeme všetko dobré.

Obdobie pred Vianocami malo na 

dedine i svoje tradície a snažíme sa 
ich našim deťom vštepovať, aby sa 
zachovávalo dedičstvo našich starých 
otcov a materí. A tak si i naše dievčatá 
vyskúšali, ako sa „trásli ploty“ na On-
dreja, na sv. Barboru sme si priniesli 
konárik čerešne do triedy a postupne 
až do Vianoc budeme spoznávať ďal-
šie soblahovské tradície.

Ďakujeme Nebeskému Otcovi, našim 
rodičom, starým rodičom, dobrodincom 
a všetkým, ktorí nám pomáhali, pomá-
hajú a vyprosujeme pre vás veľa Božie-
ho požehnania. 

Keďže Vianoce sú už blízko, dovoľte 
nám popriať požehnaný adventný čas, 

milostiplné, radostné a pokojom napl-
nené vianočné sviatky a pevné zdravie 
do nového roku 2016.  

Kolektív Cirkevnej materskej školy 
svätého Mikuláša



11číslo 4 - december 2015

„Čas radosti, veselosti, svetu nastal 
nyní“, spieva sa vo vianočnej piesni.

Áno, Vianoce sú časom radosti, 
šťastia, pokoja a lásky. Aspoň by mali 
byť takým časom. Ale táto radosť nie je 
vymyslená, nie je náhodná, povrchná. 
Má svoj hlboký prameň, má svoj krásny 
dôvod: Na svet prichádza Boh, Vykupi-
teľ celého sveta. Prichádza nám otvoriť 
bránu neba, ktorú si my hriechmi zatvá-
rame, vrátiť radosť do života, ktorú si 
hriechom ničíme. Toto je príčinou našej 
vianočnej radosti. Na svet prichádza 
Emanuel – „Boh s nami“. Boh-Ježiš 
sa stáva človekom, berie na seba telo 
človeka a stáva sa jedným z nás. Pri-
chádza kvôli každému z nás. Veď kaž-
dý z nás je hriešny, slabý človek, každý 

z nás potrebuje vykúpenie. Nik z nás 
si nemôže sám zaslúžiť nebo. Je to 
iba z veľkej, preveľkej lásky Boha, že 
prichádza na svet Boží Syn, aby nám 
otvoril brány raja. Preto, ako hovorí sv. 
Augustín: „Jasajú spravodliví, lebo sú 
Vianoce toho, ktorý ospravedlňuje; ja-
sajú slabí a chorí, lebo sú Vianoce Spa-
siteľa; jasajú väzni, lebo sú Vianoce Vy-
kupiteľa; jasajú otroci, lebo sú Vianoce 
Pána; jasajú slobodní, lebo sú Vianoce 
Osloboditeľa; jasajú všetci kresťania, 
lebo sú Vianoce Krista.“ 

Spasiteľ prichádza, klope na naše 
srdce. Prijmeme ho? Ak áno, naša via-
nočná radosť a vianočné šťastie budú 
skutočné a pretrvajú aj po sviatkoch. 
Dovtedy, dokiaľ Ježiša sami nevyže-

nieme z nášho srdca a života. Ale to by 
bola škoda, ba priam nešťastie. Kto 
z nás by to chcel? 

Prajem všetkým, aby Boží Syn prinie-
sol do našich sŕdc svoju lásku a pokoj, 
radosť a šťastie. Aby tieto Vianoce boli 
aj naším druhým narodením, narode-
ním Ježiša Krista v nás.

Teraz je ten správny čas, čas urobiť 
rozhodnutie pre Ježiša. Ak Božie Dieťa 
v jasliach je naším Bohom, nech nás tie-
to sviatky ešte viac upevnia vo viere, ak 
sme už vlažní vo viere, alebo sme ju už 
stratili, nech sa Vianoce stanú návratom 
k svojmu Pánovi. Veď On prišiel z neba 
k nám, chce nám byť tak blízko. A vtedy 
zažijeme skutočné šťastie, po ktorom 
tak túžime a ktoré nám nik iný a nič iné 
nemôže dať, iba Dieťa v jasliach, Ježiš.

Peter Valaský, správca farnosti

TERAZ JE TEN SPRáVNY ČAS...

Jednota dôchodcov
Obec Soblahov a Jednota dôchodcov v Soblahove pripravili 

5. novembra 2015 v Galérii na povale zaujímavé podujatie pod 
názvom „Drápačky“. Zišli sa tam ženy z Jednoty dôchodcov – 
naše gazdiné, ktoré ukázali mladšej generácii, ako sa 

v minulosti driapalo po domoch perie. Počas dlhých zimných 
večerov sa ženy schádzali od domu k domu, kde spoločne 
driapali perie. Prácu si spestrili krásnymi ľudovými piesňami, 
ktoré sa podávali z pokolenia na pokolenie. Tak ako v minulosti, 
aj teraz ženy rozprávali deťom príbehy, zaspievali si, naučili 
ich driapať perie a na konci pripravili tradičný oldomáš, ktorým 
vždy gazdiná pohostila veselé drápačky. Bolo to príjemné 
stretnutie dvoch generácií pri výborných domácich koláčoch.

V krátkom čase zaklopú na naše dvere Vianoce. Tak ako po 
desiatky minulých rokov najradostnejšie sviatky roka. Sviatok 
narodenia Ježiša Krista, pokoj a lásku v rodinách. Už sa málo 
pýtame, aké budú, pretože už od nich neočakávame toľko 
prekvapení ako kedysi v detstve. Predsa v nás zobúdzajú 
tichú vnútornú pokoru. V kruhu svojich najbližších budeme 
prežívať najkrajšie okamihy Vianoc, obklopení spomienkami, 
porozumením a láskou. 

Zaželajme si navzájom pekné milosti plné vianočné sviatky, 
po nich vstup do nového roku 2016 s nádejou, že nám všetkým 
prinesie veľa pohody, porozumenia, tolerancie a zdravia.

Za ZO JDS 
podpredsedníčka A. Markovská               

MESIAC úCTY K STARŠÍM
Starnutie je nezvratný a postupný proces v živote každého človeka. Úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou nášho ži-

vota. Starší ľudia si ju zaslúžia, svojím vekom nadobudli mnohé múdrosti, skúsenosti, ktoré postupne odovzdávajú svojim potomkom.

Od decembra 1990 október získal prívlastok Mesiac úcty k 
starším. V tomto mesiaci sme si i v našej obci uctili všetkých, 
ktorí sa v tomto roku dožili významného životného jubilea. Boli 
manželské páry, ktoré sa dožili 50, 55 a 60 rokov spoločného 
života a jubilanti, ktorí sa dožili 60 rokov. Boli pozvané dva 
páry, ktoré sú spolu 50 rokov, štyri páry, ktorým manželstvo 
vydržalo 55 rokov a jeden pár, ktorý to spolu „tiahne“ neuveri-

teľných 60 rokov. Šesťdesiatročných jubilantov bolo pozvaných 32. 
V stredu 4. októbra 2015 sa obradná sieň obecného úra-

du zaplnila pozvanými hosťami. V dopoludňajších hodinách 
prišli manželské páry, ktorým to ich zdravotný stav dovoľo-
val, aby si spoločne pozreli pripravený program. Vystúpili 
deti z materskej školy a základnej školy. Vystúpenia dopĺňala 
hudobná produkcia Jožka Opatovského. Jubilantov privítal 

V nedeľu, 6. 12., na sviatok svätého Mikuláša, do našej 
farnosti zavítala vzácna návšteva, náš otec biskup Viliam Ju-
dák, aby slávil vo farskom chráme svätú omšu a požehnal 
obnovenú barokovú sochu svätého Jána Nepomuckého na 
rázcestí. 

Zároveň by som vás chcel pozvať na 7. farský ples 30. januára 
2016 do Mníchovej Lehoty. Predaj vstupeniek bude v Potra-

vinách u Ivaniča a na OcÚ v Mníchovej Lehote. Aj tento rok 
bude určite výborná zábava a občerstvenie a do tanca budú 
hrať skvelí Baróni. Kto by chcel, môže prispieť cenou do tom-
boly, ktorej výťažok bude určený na opravu kostola v Mnícho-
vej Lehote.

Peter Valaský, správca farnosti
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starosta obce Marian Hudec, potešil sa ich prítomnosti, ocenil 
ich prácu, ktorú vykonali v prospech našej obce, zaželal im 
pevné zdravie v kruhu svojich najbližších. Pri malom posede-
ní si oslávenci zaspomínali na svoje roky, ktoré prežili v na-
šej obci, i na to, čo ich spoločne udržalo v ich manželskom 
zväzku. Počas toho dlhého obdobia to boli nielen radosti, ale 
i množstvo starostí, ktoré v živote bývajú. Ale ani tie ich neod-
radili, aby vydržali a prekonali všetky prekážky, ktoré im život 
pripravil. Boli veľmi radi, že si na nich obec spomenula a po-
zvala ich medzi seba na milé stretnutie.

V popoludňajších hodinách zavítali na obecný úrad šesťde-
siatroční pozvaní hostia. Aj keď ich vek ešte nie je dôchod-
kovým, ako to bývalo v minulosti, tradícia uctenia si týchto 
jubilantov zostala zachovaná. Usmiati s dobrou náladou sa 
zdravili medzi sebou, pretože každé takéto stretnutie je veľmi 

príjemné, aj keď žijú v jednej dedine. Mnohí sa nepoznali, pre-
tože do obce prichádzajú každoročne mnohí noví obyvatelia, 
ktorí sa stávajú Soblahovčanmi. Ale to im nebránilo, aby si 
spoločne pozreli malý kultúrny program, vypočuli si príhovor 
starostu obce a započúvali sa do veselých tónov Jožka Opa-
tovského. Mnohí boli milo prekvapení, že v našej obci sa za-
chováva tento pekný zvyk, obec si spomenie na nich, pozve 
ich, aby spoločne strávili pekné popoludnie. A že im bolo naozaj 
príjemne, dokázali i pri tanci, v ktorom sa pekne zvŕtali.

Skončila sa milá udalosť, spokojní jubilanti sa rozchádzali do 
svojich domovov. Veselí ľudia plní optimizmu, tešia sa z maličkos-
tí, rozdávajú radosť a lásku plným priehrštím. Vážme si ich prítom-
nosť, pokiaľ sú s nami, snažme sa im vrátiť aspoň nepatrnú časť 
toho, čo oni nám s takou samozrejmosťou dávajú celý život.

J. H.

Manželské páry 60-roční

CHLAP NIELEN ZO SLOVENSKA, ALE I Z NáŠHO SOBLAHOVA
Náš rodák Jožko Opatovský sa zastavil 

pri mne v aute niekedy v septembri, pustil 
mi v prehrávači kúsok z jeho čerstvo na-
hratého tretieho cédečka Chlap zo Slo-
venska. A hovorí: „Ešte je horúce, idem 
priamo zo štúdia, počuješ z neho kúsok 
ako prvý Melenčár.“ „To je paráda, už ho 
len nejako slávnostne uviesť do života“, 
vravím mu. Myšlienka musela trochu 
dozrieť, slovo dalo slovo, starosta obce 
Soblahov Marian Hudec ponúkol pomoc 
obce, Jožko Opatovský ponúkol spolu-
prácu Šláger rádia pri uvedení cédečka 
do života. Keďže obec nemá svoj kultúrny 
dom, akcia sa pripravila v sále Poľnohos-
podárskeho družstva Soblahov. Dobrým 
spropagovaním kultúrnej akcie na vlnách 
Šláger rádia sa naša obec dostávala do 
povedomia milovníkov dobrej muziky zo 
širokého okolia. Okrem nášho rodáka, 
dobrú zábavu ponúkali i hostia podujatia: 
Vlasta Mudríková, skupiny VEGA, KORA 
Band a Anton Šípek. 

V októbrové nedeľné popoludnie 18. 
10. 2015 sa sála PD Soblahov začínala 
napĺňať priaznivcami Šláger rádia, jeho 
interpretmi, ale i priaznivcami nášho 
Jožka Opatovského. Viac ako 230 zába-

vychtivých divákov a poslucháčov nielen 
z našej obce, ale i zo širokého okolia po-
zdravil moderátor celého podujatia Jožko 
Opatovský. Privítal všetkých prítomných, 
účinkujúcich, hostí, vyzdvihol srdečnú at-
mosféru a dobrú spoluprácu s obecným 
úradom, ktorý veľmi pomohol pri organi-
zovaní tejto kultúrnej akcie. Dokázal, že 
je nielen výborným muzikantom, sklada-
teľom, textárom, ale už zapadol i do ro-
diny Šláger rádia ako moderátor veľkých 
kultúrnych podujatí. Po jeho úvodných 
pesničkách dostávali priestor hostia, 
jeho priatelia: skupina VEGA, Anton Ší-
pek, skupina KORA Band. Tí zabávali 
prítomných nielen peknými skladbami, 
ale i humorným slovom a vyzdvihovali 
ohromnú atmosféru, ktorej sa im v našom 
Soblahove dostávalo, hoci tu vystupujú 
po prvýkrát. Jožko rozvíril hladinu poslu-
cháčov, keď si pozval na javisko malého 
šesťročného Miška Hrabovského, s kto-
rým zaspieval jednu zo svojich piesní. 
Keď prišlo na rad vystúpenie skvelej heli-
gonkárky Vlasty Mudríkovej, ľudia, medzi 
ktorými mala veľa priaznivcov, ju po kaž-
dej piesni odmenili mohutným potleskom. 
Ale predsa určitým vrcholom podujatia 
bolo vystúpenie Jožka Opatovského so 
svojou 77-ročnou mamičkou Magdalé-
nou. Pieseň „Šak to pekné časy bývali“, 
ktorú, ako sám povedal, spievali odjakži-
va doma celá rodina, zaspievali krásne 
a všetci pochopili, po kom má Jožko taký 
nádherný hlas. Ich vystúpenie postavilo 
ľudí zo sedadiel a v očiach mnohých sa 
zablysla i slzička. 

Pred koncom koncertu pozval Jožko 
na pódium svoju hudobnú akadémiu. Sú 
to chlapci a dievčatá, ktorí sa chodia 
k nemu učiť hrať na rôzne hudobné ná-
stroje, ale hlavne na heligónku. Bolo pre 
nich umeleckým zážitkom, keď si zahrali 
a zaspievali už so spomínanou Vlastou 
Mudríkovou. 

Pretože sa vystúpenia dostali do svojej 
poslednej fázy, bolo treba pristúpiť k po-
slednému aktu hudobného vyžitia, a to 
k uvedeniu nového cédečka do života. 
Toho sa ujal Jožkov kamarát, muzikant 
Anton Šípek spolu s Vlastou Mudríkovou. 
Zaželali jeho novým skladbám veľa poslu-
cháčov, aby jeho piesne prinášali ľuďom 
radosť a potešenie. Poliali cédečko čím 
iným, ako jeho výbornou hruškovicou, 
z ktorej sa ušlo i obecenstvu. 

Skončilo sa jedno pekné, príjemné ne-
deľné popoludnie. Ľudia sa spokojne roz-
chádzali do svojich domovov. Pochvaľo-
vali si srdečnú, priateľskú atmosféru, 
ktorá počas celého koncertu panovala. 
Ako sami hovorili, takýchto kultúrnych 
podujatí môže byť v našej obci i viac, radi 
sa ich i v budúcnosti zúčastnia.

J.H.
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ROK 2015 V KULTúRNEJ KOMISII...
Ak by sme v našej kultúrnej komisii bilancovali a prišlo by 

k môjmu hodnoteniu spokojnosti, tak určite odpoviem áno 
– som spokojný. Na začiatku, keď som dostal dôveru od 
starostu a obecného zastupiteľstva, som nevedel, do čoho 
idem, o koho sa môžem oprieť, s kým sa poradiť, na koho 
spoľahnúť. Prvé stretnutie kultúrnej komisie bolo o pred-
stave, ako môžeme byť pri organizovaní kultúrnych akcii 
úspešní. Ako zapojiť  mladých  nadšencov,  organizačné 
zložky v obci, či deti zo školy i oboch MŠ. A to sa podarilo, 
čím viac ľudí sa do podujatí zapojilo, tým boli vydarenejšie. 
Všetci pristupovali k úlohám s nadšením a tešili sa, že si 
môžu urobiť podujatie pre seba a podľa seba. Akcií bolo 
veľa a tešili sa i záujmu verejnosti, preto dnes budem hlav-
ne ďakovať. Ďakovať za nápady, inšpiráciu, elán, aktivitu, 
prístup, podporu, za obetovaný voľný čas, za nadšenie...

Mojim najbližším spolupracovníkom v kultúrnej komisii – 
Martine Hudecovej, Betke Hrnčárovej, Patrikovi Plevovi, na-
šim mladým, ktorí pomáhali pri všetkých akciách – Filipovi 
Drienkovi, Lukášovi Červeňanovi, Jakubovi Fabovi, Barbore 
Šedivej, Alexandre Vojtekovej, Sarah Sýkorovej, Vande Mrá-
zikovej,  Jakubovi Hrnčárovi, našej obecnej fotografke Alenke 
Šedivej, Marekovi Plevovi za vytvorenie všetkých plagátov, 
našim poslancom Jurovi Maláňovi, Jánovi Vojtekovi s man-
želkou, Ľubošovi Šedivému, Martinovi Judinymu, Lukášovi 
Betákovi, Mariánovi Jantošovičovi, Jurovi Ďuďákovi, FSk Do-
linečka pod vedením Emílie Fabovej, JDS pod vedením Mag-

dalény Izraelovej a Anny Markovskej, za pomoc materiálnu, 
organizačnú Pavlovi Janásovi, Štefanovi Ivaničovi, našim ha-
sičom pod vedením Mária Červenku, futbalistom pod vedením 
Mariána Šedivého, folkloristovi Jozefovi Ďuráčimu, grafikovi 
Mirovi Hrnčárovi, Slavke Mrázikovej, Dane Hudecovej, Silvii 
Hudecovej, p. učiteľke Holomekovej s deťmi v FS Melenčá-
rik, nášmu hudobníkovi Jozefovi Opatovskému, heligónkárom 
Davidovi Michalcovi a Michalovi Bombovi, Pažiťárom Mareko-
vi a Tomášovi Kolešiovým, Jurovi Chabadovi, Milanovi Mikula-
jovi, obecným pracovníkom Marekovi Jantošovičovi, Milanovi 
Šedivému, Mirovi Holúbkovi a Milanovi Rožníkovi, všetkým p. 
učiteľkám v oboch MŠ, manželom Plevovým, Dominike Krát-
kej, Simone Holúbkovej, Barbore Hôrkovej, Monike Hôrkovej, 
Šimonovi Kňážekovi, Patrikovi Šedivému, Paulíne Jandovej, 
Terézii Teplanovej, Paulíne Cverenkárovej, Spolku dcér kres-
ťanskej lásky, pani kuchárkam v školskej jedálni. Miroslavovi 
Šedivému, divadelníčke Zuzane Mišákovej, Márii Izraelovej, 
muzikantom pod vedením Jozefa Šedivého „Cukríka“, ale po-
máhali aj naši najmenší: Maruška Izraelová, Betka Hrnčárová, 
Ivo Hostačný a Adrian Mrázik.

Nesmiem zabudnúť poďakovať za pomoc pri organizova-
ní akcií aj „našim spolufarníkom“ z Mníchovej Lehoty, a to 
folkloristom pod vedením Mila Červeňana i starostovi Joze-
fovi Kováčovi.

Srdečná vďaka, som presvedčený, že takto o rok budem 
ďakovať ešte väčšiemu počtu ľudí a o úspechu podujatí, 
ktoré plánujeme budúci rok, vôbec nepochybujem.

Daniel Mrázik

Dobrovoľný hasičský Zbor soblahov
HASIČI ZASAHOVALI

Rok sa pomaly s rokom stretáva, preto dovoľte, aby sme aj my hasiči zosumarizovali našu zásahovú činnosť v roku 
2015. Ani v tomto roku sa našej obci nevyhol červený kohút a zasiahol hneď v januári.
11. 1. Požiar kôlne pri rodinnom dome 
č. 89. Poplach nášmu zboru bol vyhlá-
sený o 23.40 h SMS notifikáciou. Za-
sahovala jednotka v počte 6 členov na 
vozidle CAS 25 Š 706 RTHP a jej úlo-
hou bolo zabezpečovať dodávky vody 
pre jednotku HaZZ Trenčín. 
30. 1. Odstránenie spadnutého stromu 
cez cestu pod horárňou. Udalosť ozná-
mil chatár z Chaty pod Ostrým vrchom. 
Zasahovali 3 členovia zboru za pomoci 
lezeckého postroja a motorovej píly.
23. 2. Požiar komína č. d. 26. Poplach 
vyhlásený o 0.55 hod., zasahovala jed-
notka v počte 4 členov s vozidlom Ive-
co Daily. Požiar zlikvidovala jednotka 
HaZZ Trenčín, naša jednotka vykonala 
zabezpečovacie práce.
9. 4. Previerkové cvičenie Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranné-
ho zboru. Poplach vyhlásili o 7.00 h 
príslušníci Krajského riaditeľstva HaZZ 
v Trenčíne na zistenie pripravenosti 
nášho zboru v rámci zaradenia do ka-
tegórie v systéme plošného rozmiest-
nenia síl a prostriedkov. Do 10 minút 
sa na hasičskú zbrojnicu dostavilo 8 
našich členov. Po prekontrolovaní kom-
pletnosti zásahového výstroja, osob-
ných dokumentov a vykonaní dychovej 

skúšky bolo cvičenie ukončené. 
19. 4. Vykonanie preventívnych pro-
tipožiarnych kontrol v rodinných do-
moch. Na preventívnych kontrolách sa 
zúčastnilo spolu 15 členov zaradených 
do 7 kontrolných skupín. Kontrola bola 
vykonaná v 260 rodinných domoch 
v obci. Zistili sa len drobné nedostat-
ky, ktoré sa dali odstrániť ihneď. Väčšie 
nedostatky boli ohlásené obecnému 
úradu, ktorý dal občanom lehotu na ich 
odstránenie. Kontrolné skupiny musia 
navštíviť zo zákona každú domácnosť 
raz za päť rokov.
6. 6. Asistenčná hliadka na folklórnych 
slávnostiach v obci Mn. Lehota. Na 
bezpečnosť dohliadalo 6 našich členov 
s vozidlom Iveco Daily.
20. 6. Asistenčná hliadka počas Ján-
skych ohňov v obci Mníchova Lehota. 
O bezpečný priebeh sa postaralo 8 čle-
nov s vozidlom CAS 25 Š 706 RTHP.
9. – 12.7. Asistenčná hliadka na letnom 
festivale Pohoda. Každoročne spolu 
s DHZ obce Selec vykonávame asis-
tenčnú hliadku od štvrtkového rána do 
nedeľného rána na objednávku uspo-
riadateľov tohto najväčšieho festivalu. 
Hliadky sa striedajú vždy po 24-hodi-
novej službe.

24. 7. Odstránenie spadnutého stromu 
cez cestu v smere na Mníchovu Lehotu. 
Zásah vykonali 2 členovia nášho zboru 
s vozidlom Iveco Daily a motorovou pí-
lou. O udalosti vyrozumel starosta obce 
Soblahov telefonicky veliteľa DHZO.

15. 8. Asistenčná hliadka a čerpanie 
vody prívalového dažďa počas Sobla-
hovského kotlíka. Zasahoval 1 člen s tech-
nikou Iveco Daily + kalové čerpadlo 
Heron.
17. 8. Požiar hospodárskej budovy v Tren-
číne-Nozdrkovciach, č. d. 25. Náš zbor 
bol povolaný Krajským operačným 
strediskom o 20.15 hodine. Zásahu sa 
zúčastnilo 10 členov s technikou CAS 
25 Š 706 RTHP a Iveco Daily. Úlohou 
jednotky bola demontáž hospodárskej 
budovy, likvidácia nájdených ložísk po-
žiaru. Vzhľadom na to, že v objekte sa 
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DOBré DIElO sA 
PODARILO

Krásnym programom, pohostením 
a stretnutím s dobrými ľuďmi sme v ne-
deľu 29. novembra 2015 slávnostne 
otvorili Rozhľadňu Dúbravka.

Bola postavená výlučne so sponzor-
ských príspevkov obyvateľov a pria-
teľov nášho Soblahova. 

Chcel by som sa poďakovať všetkým, 
čo prispeli finančne, materiálne, prácou 
alebo dobrou radou. Vďaka takýmto ľu-
ďom máme v Soblahove krásnu novú 
dominantu. Nech slúži nám všetkým. 

Za Spolok priateľov Soblahova 
Miroslav Mrázik

DETSKý BRANNý PRETEK
V sobotu 10. 10. 2015 sa konalo v Dolných Motešiciach jesen-
né kolo hry Plameň „branný pretek“. Soblahov reprezentovali 
štyri súťažné družstvá. 

Ako prví sa na štart postavili naši najmenší hasiči v zostave 
Lukáš Zámečník, Jakub Sivák, Janko Kohút, Matej Jantošovič, 
Andrej Izrael a Mário Červeňan, ktorí zbierajú cenné skúsenosti. 

Zmiešané družstvo Soblahov 1, ktoré vzniklo doplnením 
pôvodného družstva dievčat, sa nemohlo ukázať v plnej sile, 
v zostave Eliška Ďuďáková, Sára Šedivá, Zuzana Červeňano-
vá, Matúš Sedláček a Matúš Fabo v kategórii mladší chlapci 
obsadili 3. miesto. 

Družstvo Soblahov 2 v kategórii mladší chlapci v zostave 
Ivan Hostačný, Alex Červenka, Mário Červenka, Oliver Ukuš 
a Adam Jantošovič obsadili 2. miesto. 

A ako poslední za Soblahov sa na trať za silného povzbu-

nachádzali ropné látky a propán-butá-
nové fľaše, mali hasiči sťaženú prácu.
31. 8. Technická pomoc, pretláčanie 
kanalizácie v objekte škôlky v obci Mní-
chova Lehota.
29. 11. Asistenčná hliadka počas otvo-
renia novej rozhľadne nad obcou. 

Ako vidíte, zasahujeme aj mimo ka-
taster našej obce na vyhlásenie ope-
račného dôstojníka Krajského operač-
ného strediska. Pre obec Mníchova 
Lehota vykonávame služby na základe 
zmluvy medzi obcami Soblahov a Mní-
chova Lehota, ktorá nemá hasičský 

zbor. Soblahovskí hasiči sú aj hasiči 
pre obec Mníchova Lehota. Obec Mní-
chova Lehota za túto službu platí našej 
obci 2.000,- € ročne. Pri zásahu mimo 
nášho katastra pri povolaní našej jed-
notky Krajským operačným strediskom 
sú náklady na PHM po skontrolovaní 
preplatené priamo na účet obce. 

Ešte dodatok k previerkovému cvi-
čeniu – je to neohlásené vyhlásenie 
poplachu, ktoré má za účel preveriť 
akcieschopnosť a pripravenosť nášho 
zboru. 

Po splnení všetkých kritérií vrátane 
kontroly vybavenia sme boli zaradení 

do kategórie A. V okrese Trenčín splnili 
iba dva zbory tieto náročné podmienky 
pre kategóriu A. Dotácia od štátu pre 
zbor v kategórii A je 3 000 eur. Ostatné 
zbory v okrese sú v kategóriách B a C, 
prípadne bez zaradenia. Zaradenie sa 
prehodnocuje každoročne a dúfame, 
že si udržíme toto vysoké hodnotenie. 
Aj vďaka nemu nám bolo odovzdané 
vozidlo Tatra 815 CAS 32. Existuje aj 
kategória A1, no na zaradenie do nej 
nemáme dostatočné materiálne vyba-
venie. V našom okrese nemáme zbor 
tejto kategórie.

RENOVáCIA HISTORICKEJ STRIEKAČKY PS-8
V mesiacoch január až apríl 2015 naši strojníci Milan Rožník a Ján Šedivý 

kompletne zrenovovali našu striekačku z roku 1953. V našej obci je od roku 
1973. Odpracovali desiatky hodín bez nároku na mzdu. Rekonštrukcia nebola 
iba o novom nátere, čerpadlo bolo kompletne pretesnené, vymenená poškode-
ná hlava motora, obnovená elektroinštalácia, takže táto technika je takmer 
v rovnakom stave, ako keď pred 62 rokmi vyšla z výrobného závodu. Je to 
zachránený kus histórie pre ďalšie generácie. Patrí im za to veľká vďaka od nás 
všetkých.

Za výbor DHZO Mário Červenka

dzovania našich najmenších hasičov vydalo mužstvo starších 
chlapcov v zostave Patrik Šedivý, Samo Fabo, Denis Schery, 
Juraj Sivák a Matúš Kohút, ktorí svoju kategóriu bezkonkuren-
čne vyhrali. Preteku sa celkovo zúčastnilo 27 kolektívov.
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Turistický klub pri OŠK Soblahov
TURISTICKá JESEŇ 

Farebné lístie, 
hmly, studený dážď... 
a hneď pomedzi tým 
teplé obedné slniečko, 
šum vetra strhávajú-
ceho lístie zo stromov, 
ranný mrazík, to je je-

seň s jej jedinečnosťou a krásou.
Hovorí sa, že „turista nepozná pojem 

zlé počasie“. Túto myšlienku v plnej 
sile ukázali aj členovia nášho turistic-
kého klubu, ktorým ani rôzne výkyvy 
a neistota dobrého počasia nezabránili 
obliecť si pršiplášte, bundy, alebo len 
tričká, a ísť si prejsť a spoznať ďalšie 
krásne kúty našej slovenskej prírody. 
Tohtoročná turistická jeseň patrila slo-
venským horám. 

September privítal členov turistického 
klubu na čarovných chodníkoch v okolí 
Liptovských Revúc. Táto lokalita bola 
cieľom tohtoročného 4-dňového turis-
tického zájazdu. Vynikajúco zvolená 
lokalita, výborné ubytovanie, výborná 
strava, a turistické chodníky, po akých 
každý turista túži, počasie ako z knihy 
prianí, to všetko podčiarklo mimoriadnu 
úspešnosť aj tohtoročného zájazdu. 

Október sme začali našou tradičnou 
klubovou akciou – rozlúčkou so starým 
turistickým rokom a privítaním nového 
turistického roka. Je to pre nás čas 
bilancovania našej turistickej aktivity. 
Tento rok sme akciu úspešne zorga-
nizovali na vrchole lezeckej skaly za 

Chatou pod Ostrým vrchom. A ako? No 
predsa vydarenou „opekačkou“ pria-
mo v lone krásnej soblahovskej príro-
dy. Tejto akcii prialo jesenné počasie, 
slniečko nás po celý deň zohrievalo,   
akcia opätovne skĺbila kolektív turistic-
kého klubu. 

Október však neznamenal pre nás 
len opekanie a zábavu v prírode. Nie-
ktorí naši členovia klubu navštívili Malú 
Fatru spolu s prejdením si Zbojníckeho 
chodníka. Ďalším výstupom, už tra-
dičným každoročným, bol Hviezdicový 
Inovec, akcia, na ktorú sa tešia turisti 
nielen nášho klubu, ale všetci zapálení 
turisti bližšieho i vzdialenejšieho okolia 
Trenčína. 

Začiatkom novembra zavítali niektorí 
naši turisti na Kubínsku hoľu – Minčol, 
a hneď ďalší víkend venovali výstupu 
na Suchý vrch. A keďže chceli ešte vy-
užiť ako-tak priaznivé počasie, tak sa 
niektorí hneď vydali na tradičný výstup 
– prvý dotyk so zimou, do Malej Fatry 
na Veľký Kriváň. Ďalší členovia klubu 
potvrdili myšlienku, že srdce turistu je 

nezlomné a počasie ho nemôže predsa  
odstrašiť – na ďalší víkend sa niekoľko 
jednotlivcov klubu vydalo na tradičný 
výstup neďalekým Drietomským žľa-
bom. 

Už je tu pani Zima, prvé vločky už 
sem-tam na turistických chodníkoch 
a vychádzkach do prírody strašia či na-
vnaďujú všetkých, čo hľadajú relax medzi 
štítmi hôr či v krásnych a rozsiahlych   
dolinách. 

Soblahovských turistov čakajú viaceré 
zimné výzvy. Jednou z nich je pomoc 
pri usporiadaní obecnej akcie – Silves-
trovského nočného výstupu na Ostrý 
vrch 29. 12. Tiež veríme, že 1. 1. 2016 
na Novoročnom turistickom výstupe na 
Ostrý vrch, ktorý je tradičnou akciou 
trenčianskych turistov, nebudú chýbať. 
Pretože to nie je len obyčajný výstup 
na tento horský symbol obce Sobla-
hov, ale my, soblahovskí turisti, tento 
novoročný výstup chápeme ako oslavu 
a vítanie ďalšieho Nového roka, s oča-
kávaním tajomstiev a výziev, ktoré nám 
tento nový rok prinesie, nielen ako turis-
tom, ale ako všetkým ľuďom dobrej vôle. 

Slávka

PRIPRAVUJEME PRE VáS

Sviatočná vianočná atmosféra 
je v našej obci 

obohatená o jedinečnú 

ŠTEfANSKú 
JAZDU 

 26. decembra 2015 
o 14.00 h 

pred Hostincom u Ondreja. 
Tešíme sa 

na spoločné stretnutie 

a bohatý kultúrny program.

Tradičný predsilvestrovský 

VýSTUP 
NA OSTRý 

VRCH 
sa uskutoční 

29. 12. 2015. 
Guláš pre účastníkov výstupu
 sa bude v tomto roku podávať 
na Chate pod Ostrým vrchom 
v čase od 16.00 h – 20.00 h. 

Cena guláša je 2 €.
Tešíme sa na stretnutie.

3. fAŠIANGOVá ZABÍJAČKA A fAŠIANGOVý SPRIEVOD 
6. 2. 2016 v areáli OŠK 

Srdečne Vás pozývame na ochutnávku zabíjačkových špecialít, kultúrny program a hlavne stretnutie s priateľmi.
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ŠPORT
SOBLAHOVSKÍ „STARÍ PáNI“ 2015

Opäť po roku by sme chceli vyhod-
notiť zápasové výsledky starých pánov. 
Po sezóne 2014 s bilanciou 8 výhier, 
1 remíza a 3 prehry, sme aj tento rok 
absolvovali úspešnú sezónu, odohrali 
sme 9 zápasov s bilanciou 6 výhier 
a 3 prehier. Celkovo sme nastrieľali 37 
gólov a inkasovali 17. Medzi najlepších 
strelcov mužstva stabilne patrili Martin 
Ďuďák (10 gólov) a Rastislav Kačena 
(5 gólov). Mužstvo počas roka odoh-
ralo víťazné zápasy s M. Hradnou 5:1, 
Opatovou n. V. 5:3, Mníchovou Leho-
tou 6:1 a 5:1, Záblatím 3:1 a Beckovom 
4:0, ale boli i prehry s Dubodielom 1:4, 
v Záblatí 4:5 a Motešicami 4:5. V lete 
sme sa zúčastnili turnaja Dolinka CUP, 
na ktorom sme obsadili tretie miesto.

Musíme skonštatovať, že káder sa 
stabilizoval a do mužstva prišli i viacerí 
noví hráči. Boli zápasy,  keď sme mali 
problém s tým, aby sme sa mali  do čoho  
obliecť. A to musíme povedať, že máme 
súpravu so 16 dresmi. A boli aj zápasy, 
kde bola dochádzka horšia. Veríme, že 
elán, chuť  a radosť z hry nám zostane aj 

Mužstvo OŠK Soblahov – starí páni – r. 2015

Horný rad: L. Drienka, Ľ. Miškech, J. Jantošovič, M. Šedivý, J.  Vojtek, J. Sivák, J. 
Michalík, J. Ďudák, D. Mrázik.
Dolný rad: P. Rehák ml., J. Halgoš, P. Ondrášek, M. Sedláček, A. Šereš, R. Kačena.
Na fotografii  ešte chýbajú: Ľ. Krátky, M. Ďuďák, A. Bátky, I. Halgoš, R. Timko, T. 
Rehák, P. Rehák st., R. Čechvala, L. Markovský.

do budúcej sezóny, nadviažeme na doterajšie výsledky a budeme minimálne v okrese 
obhajovať dobré meno soblahovského futbalu.

Na záver by sme chceli poďakovať vedeniu OŠK Soblahov za podporu a hlavne 
hospodárovi J. Ďuráčimu, ktorý nám pred každým zápasom pripravil ihrisko a šatne, 
za čo im právom patrí naša vďaka.

Ján Vojtek, Daniel Mrázik

Naša rodáčka, reprezentantka v silovom trojboji Ivanka 
Horná začala po dlhšej pauze opäť so vzpieraním. Potom, čo 
jej vedenie Asociácie SAKFST oznámilo, že na MS v silovom 
trojboji nepôjde, aj keď limity s prehľadom splnila, zúčastnila sa 
viacerých vzpieračských súťaží. Na Považskom pohári 30. 8. 
2015 skončila v absolútnom poradí v prepočte na body na 1. 
mieste. V septembri v Prahe na súťaži o Pohár Vyšegrádskej 
štvorky skončila na peknom 4. mieste. Na medzinárodných 
majstrovstvách v Prahe 30. 10. – 1. 11. 2015 si vybojovala krásne 
2. miesto. V polovici novembra sa v Banskej Bystrici konalo 
záverečné kolo ligy vo vzpieraní, ako skupina sa umiestnili na 
6. mieste spomedzi jedenástich tímov. Jedinú súťaž v silovom 
trojboji absolvovala v Senici 22. 11. 2015, kde vytvorila nové 
slovenské rekordy a ukázala celému vedeniu, že na MS naozaj 
patrila. V prepočte bodov spravila historicky najvyšší výkon, 
aký žena v Asociácii SAKFST dosiahla. Ivanka sa pripravuje 
na Akademické majstrovstvá Rakúska v polovici decembra. 
V Estónsku chce zabojovať o titul majsterky Európy v klasickom 

TVRDá PRÍPRAVA, PEKNé VýSLEDKY

silovom trojboji a dobre sa umiestniť na MS v USA. 
Držíme jej palce a prajeme pevné zdravie a ďalšie športové 

úspechy.
Z podkladov I. Hornej spracoval J. H.

Folklórna skupina Dolinečka
Vážení a milí spoluobčania,
blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a lásky, sviatky narodenia 

nášho Pána Ježiša Krista.
Každý z nás si pred takýmito sviatkami chce spraviť poriad-

ky vo svojom dome, ale hlavne vo svojom vnútri, vo svojom 
srdci. Prehodnotiť, čo sme za celý rok spravili dobré a čo zlé. 
Zlého sa vyvarovať a s tým dobrým by sme mali vykročiť 
do nového roku s predsavzatím, aby nám vydržalo čo naj-
dlhšie.

Aj folklórna skupina Dolinečka prehodnotila svoju činnosť za 

uplynulý rok. Mnohými vystúpeniami sme sa snažili potešiť ne-
jedno srdce nielen u nás v Soblahove, ale i v širokom okolí.

Na záver dovoľte, aby sme vám všetkým zaželali veľa 
Božieho požehnania, s tým súvisiaceho šťastia, zdravia 
a veľa pekných chvíľ v kruhu vašich najbližších.

Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým,
dávaj si naň veľký pozor, aby nebol riedky.

Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu,
nech  nám nikdy nezovšednie, ani v novom roku.

E. Fabová


