
Milí spoluobčania,
leto rýchlo ubehlo a vy v rukách držíte ďalšie, v tomto 

roku už tretie číslo Soblahovských novín. Opäť vás 
chcem informovať o tom, čo sa v poslednom období 
udialo, čo je nové, čo plánujeme.

DIANE V OBCI
Dažďová voda na chodníku a križovatke

Na križovatke na Mníchovu Lehotu nás už niekoľko rokov 
po intenzívnom daždi obťažovala voda na chodníku a veľkej 
časti cesty. 

Po niekoľkých rokovaniach so zástupcami Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja sa nám podarilo zrealizovať nový vpust do 
potoka, a tým zabezpečiť pohodlné prechádzanie po chodníku.

Obyvatelia dolnej časti obce by vedeli povedať o tejto pro-
blematike podstatne viac, a už vďaka tejto malej úprave ne-
musia „šprintovať“ cez daný úsek.

Samozrejme, je to len provizórna úprava, nie je to úplne 
ideálny stav a v prípade, že sa bude robiť nový povrch, bude 
nutné vykonať nové vyspádovanie cesty.
Počas augusta a septembra sme vymaľovali časť priestorov 
obecného športového klubu, pomohli sme škole s úpravami 
poškodených maľoviek po kúrenárskych prácach v škole a v te-
locvični.
Dvojkríž v strede obce je tiež nanovo namaľovaný a rovnako 
aj časť zábradlia popri potoku.

STAROSTLIVOSŤ O SPOLUOBČANOV
Lekáreň v obci je veľmi dôležitá najmä pre starších ľudí, 

preto je pre vás od 2. 9. 2015 k dispozícii opäť obnovená 
prevádzka lekárne. Po pol roku rokovaní so spoločnosťou 
ARNICA MONTANA, s. r. o., sa nám podarilo vrátiť do Sobla-
hova lekáreň. Zámerom investora je rozšíriť služby v oblasti 
zdravotníctva, zazmluvniť ďalších lekárov, a tak zabezpečiť 
komplexnejšie služby a dlhodobú udržateľnosť fungovania 
lekárne.

K jej fungovaniu môžeme prispieť i my všetci, a to využíva-
ním jej služieb. Predídeme tak prípadnému zatvoreniu lekárne 
po pár mesiacoch fungovania.

ŠKOLA
V minulom čísle som vás informoval o havarijnom stave 

kúrenia v škole a v telocvični. V priebehu septembra sme 
ukončili kompletnú výmenu kotlov a aj celých rozvodov. Čakajú 
nás ešte drobné úpravy plynomerov, ale to už chod školy 
obmedzí len minimálne. Verím, že táto zmena bude prospešná 
nielen pre budovu školy, ale aj pre žiakov a učiteľov. Voda obťažujúca vodičov i chodcov
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PROJEKTY
Osvetlenie

V júni som vás informoval o zámere výmeny svietidiel v obci. 
V súčasnosti sa tento zámer stáva realitou – prebieha výmena 
všetkých verejných svietidiel v obci. V týchto dňoch sme pod-
písali s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku vo výške 214.283 EUR. 
Obec Soblahov sa na spomínanej výmene svietidiel podieľa 
len vo výške 5 % z celej sumy. Výmena svietidiel teda bude 
obec stáť necelých 11.000 EUR.

Po výmene budeme mať nové, 
moderné, ekonomické osvetlenie. 
Bude zrealizovaná výmena kabelá-
že a tiež budú kompletne vymene-
né všetky rozvodné skrine. V rámci 
oprávnených nákladov bolo možné 
nové svietidlá umiestniť len na už 
existujúcich stĺpoch elektrického 
vedenia. Veríme, že po výmene 
215-tich existujúcich a doplnení 
až 114-tich nových svietidiel bude 
obec lepšie osvetlená, bezpečnej-
šia a dokonca za nižšie prevádzko-
vé náklady.

Prepojovací chodník
Na dolnom konci je nutné zvýšiť bezpečnosť na úseku od 

bytoviek po križovatku na Mníchovu Lehotu. Vybudujeme 
nový chodník, ktorý je v tejto oblasti veľmi potrebný. Tento 
projekt podporilo i Ministerstvo financií SR vo forme dotácie 
vo výške 10.000 EUR.

Ihneď sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu, sú-
bežne sme začali riešiť stavebné povolenie a začali sme 
s výberom dodávateľa.

Predpokladám, že s prácami na novom chodníku začneme 
najskôr v novembri tohto roka, ale reálnejšie sa mi javí až za-
čiatok roka 2016.

Terajší stav

obecnom dome na Fabovci. Demontáž sochy je potrebná 
z dôvodu nestálosti (nakláňa sa). Preto je nutné nanovo urobiť 
nový pevný základ. Celý projekt by mal by ukončený do 6. 12. 
2015. 

EKOLÓGIA
V oblasti ekológie sa nájde vždy niečo, čo treba zlepšiť.
V minulom období boli v našom chotári zistené nové čierne 

skládky. Medzi sebou máme stále takých ľudí, ktorí nemajú 
problém odpad zo svojho domu presunúť o pár metrov ďalej 
na pozemok niekoho iného. Jeden takýto prípad bol nahláse-
ný obyvateľmi a do ďalšieho dňa bol nájdený aj vinník. V tomto 
prípade si miesto činu musel celé upratať a vyviezť tam, kam 
patrí – do zberného dvora.

V každom ďalšom prípade, t. j. pri zistení takéhoto typu 
priestupku a jeho páchateľa, bude takémuto nezodpovedné-
mu občanovi vyrubená pokuta v maximálnej možnej sadzbe!

Keďže som sa dotkol aj odpadov, chcel by som vás požiadať, 
aby sme zodpovednejšie pristúpili k separácii odpadov v do-
mácnostiach a v maximálnej možnej miere využívali kontajnery 
na sklo, plasty a papier. Likvidáciu takto vyseparovaného zberu 
nám robí spoločnosť Marius Pedersen, a. s. zadarmo a všetko, 
čo dáme do našich smetných nádob, draho zaplatíme.

V tomto roku už len v našich smetných nádobách vyviezli 
o niekoľko ton odpadu navyše ako v roku 2014 (cca o 8 % viac).

Robme teda každý doma dôsledné separovanie odpadov 
a tým si šetrime vlastné peniaze.

Počas letných mesiacov sa v obci konali akcie rôzneho dru-
hu. Či už to boli tri detské tábory (obecný, hasičský a farský), 
FutbalFest, Dolinka Cup, Soblahovská čarovná harmonika, 
obecná akcia Soblahovské leto, obecný zájazd na termálne 
kúpalisko v Maďarsku, odovzdanie hasičského vozidla našim 
hasičom, čistenie žlábku dobrovoľníkmi atď. Všetkým, ktorí 
akokoľvek prispievajú k obohateniu života našej obce, patrí 
veľké ďakujem.

Socha sv. Jána Nepomuckého
Socha sv. Jána Nepomuckého na-

chádzajúca sa pri hasičskej zbrojnici 
je už dlhšiu dobu vo veľmi zlom sta-
ve. V minulom roku bol bývalým ve-
dením obce na čele s p. Ďuďákovou 
spracovaný projekt.

V júli 2015 sme boli úspešní a Mi-
nisterstvo kultúry SR s nami podpí-
salo zmluvu, predmetom ktorej bola 
podpora rekonštrukcie tejto našej 
pamiatky vo výške 4.700 EUR.

Pri realizácii rekonštrukcie bude 
socha zdemontovaná a reštaurátor-
ské práce budú vykonávané v našom 

Na záver si dovolím vysloviť jednu prosbu voči všetkým no-
vým obyvateľom obce, ktorí tu síce majú nehnuteľnosť, bývajú 
tu, ale na trvalý pobyt sa doposiaľ neprihlásili. Ako iste viete, 
činnosti obce a jej fungovanie sú v podstatnej miere financo-
vané z podielových daní, ktoré dostávame od štátu na každé-
ho prihláseného obyvateľa. 

Prihlásením vás i vašich detí na trvalý pobyt môžete i vy 
prispieť k zlepšeniu služieb v Soblahove, ktoré pre vás zabez-
pečujeme a chceme neustále zlepšovať. 

Vopred vám ďakujem za prejavenie vôle byť reálnym oby-
vateľom Soblahova.

Marian Hudec, starosta
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva 
obce Soblahov dňa 9. 9. 2015:

Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov za I. polrok 2015.
Schválilo VZN obce Soblahov č. 
4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v ZŠ, o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, na 
činnosť školského klubu detí a v zaria-
dení školského stravovania. 

Schválilo Rokovací poriadok Obecné-
ho zastupiteľstva v Soblahove.
Schválilo Internú smernicu č. 1/2015 
o výške príspevku a spôsobe poukáza-
nia dotácie na záujmové vzdelávanie 
detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 
15 rokov veku s trvalým pobytom na 
území obce Soblahov.  
Schválilo usporiadanie vlastníctva a vy-
tvorenie pozemkov do tvaru stavebných 
pozemkov a  prístupových komunikácií 
v lokalite Palmovská v časti NB1 a NB2, 

ktorá je v schválenom Územnom pláne 
obce Soblahov určená na výstavbu ro-
dinných domov, formou jednoduchých 
pozemkových úprav v zmysle zákona č. 
330/1991 Zb. v platnom znení. 
Zobralo na vedomie zápis hlavného 
kontrolóra obce Soblahov z vykonania 
kontroly zúčtovania pridelených dotácií 
za I. polrok 2015.

Úplné znenia uznesení nájdete na 
www.soblahov.sk/uznesenia/

Z.H.

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
sa uskutoční v sobotu 24. 10. 2015 

Mobilný Eko-sklad bude pristavený 
od 8.00 h do 12.00 h v strede obce.

Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú preberať 
nebezpečný odpad, ako:
žiarivky a odpad obsahujúci ortuť, olovené akumulátory 
a batérie, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč-
ných látok (obaly od farieb, lakov...), vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU 
A STAVEBNÉHO ODPADU

Odpad môžete priniesť na stanovené miesta nasledovne: 
•  Železničná ulica a pri DEPOZIT:   objemný odpad 
  21. 10. 2015  STREDA: od 9.00 h do 16.00 h
•  horný koniec obce, dvor č. 270:   
 drobný stavebný odpad a objemný odpad 
 21. 10. 2015 STREDA:     od 9.00 h do 16.00 h
 24. 10. 2015     SOBOTA:    od 9.00 h do 14.00 h

SoblahovSké leto

Od Soblahovského leta, a s ním spojenej súťaže Sobla-
hovský kotlík, prešiel už viac ako mesiac. Verím, že ste naň 
vďaka neustálym búrkam, ktoré sa počas tohto dňa krútili nad 
Soblahovom, nezabudli. Ale ak náhodou áno, aspoň trošku 
vám ho pripomeniem. Tento rok sa konal už 4. ročník súťa-
že vo varení guláša. V tomto roku bolo najviac prihlásených 
súťažiacich, 2 družstvá sa však samotnej súťaže nezúčast-
nili. O 11. sme odštartovali začiatok varenia a 10 družstiev 
začalo krájať zemiaky, cibuľu, mäso a všetky ostatné tajné 
suroviny, ktoré do guláša primiešali. Po niekoľkohodinovom 
varení bol guláš na svete. 10 vzoriek, 10 družstiev, 10 porot-
cov a zároveň vedúcich družstiev. Vedúci každého družstva 
ochutnal každý z gulášov a ohodnotil ho počtom bodov od 
1 – 10. Zaujímavé je, že niektorí vedúci si nespoznali svoj 
guláš alebo boli takí objektívni, že mu nedali najvyšší počet 
bodov, ale spravodlivo ohodnotili ten súperov guláš ako lepší. 
Aká je pravdepodobnosť, že pri takto nastavených pravidlách 
hodnotenia súťaže sa stane to, že 2 družstvá získajú rovnaký 
počet hlasov a ešte k tomu ide o družstvá, ktoré by sa mali de-
liť o prvé miesto? Takmer nulová, ale stalo sa, preto o víťazovi 

Mám rada leto. Je to čas v roku, kedy je všetko pokojnejšie, ľudia sú šťastnejší, viac sa usmievajú, nájdu si čas na seba, rodinu 
a priateľov. Je to čas oddychu, prázdnin, voľných dní. Čas, kedy je vo vzduchu cítiť vôňu pokosenej trávy, uschnutého sena, rozkvit-
nutých kvetov, dozretého ovocia. Od skorého rána sa po Soblahove premávajú traktory, kombajny a iné prostriedky, ktoré pomáhajú 
pri zbere a zvážaní úrody z polí. Aké je a aké bolo to naše leto v Soblahove? Aké bývali letá našich rodičov a prarodičov? Pri príprave 
tohtoročného kultúrneho leta, ktoré dostalo autentický názov Soblahovské leto, sme mysleli na časy minulé a zároveň prítomné. 
Všetci, ktorí toto podujatie chystali a plánovali, doň vložili časť seba a tiež kúsok toho, čo im symbolizuje leto a letný čas. 

rozhodol hlas starostu a víťazom 4. ročníka sa stalo družstvo 
Balajovci. Každý guláš chutil inak, ale každý bol varený tak, 
ako družstvá najlepšie vedeli. A keďže v tejto súťaži ani tak 
nejde o to vyhrať, ale zúčastniť sa a zabaviť sa s priateľmi, 
treba zablahoželať všetkým súťažiacim – najmä za odvahu 
navariť guláš a ponúknuť ho ostatným. 

Víťazi

Liehovisti
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Počas dňa v kultúrnom programe vystúpila domáca FSk 
Dolinečka s dožinkovým pásmom. Priniesli dožinkový veniec, 
aký sa kedysi vyrábal na konci leta ako poďakovanie za úrodu. 
Po nich vystúpila spevácka skupina Lehoťanka a FTS Trúfalci 
z Mníchovej Lehoty. Vystúpenia nám prerušoval silný dážď, 
ale aj napriek tomu nám zatancovali aj folkloristi z FS Vršatec 
z Dubnice nad Váhom. 

Spevácka skupina Lehoťanka

Kultúrny program v podobe hromov, bleskov a dažďa sme 
neplánovali, ale nakoniec – aj to patrí k letu. Horúce dni a po-
tom silné búrky. Nad Soblahovom ich v sobotu 15. 8. 2015 
bolo viac než dosť. Točili sa na nás z každej strany a nie a nie 
prestať. Viacerí vtipkovali, vraj sme sa v Soblahove dobre 
modlili, lebo nikde na okolí nepršalo, aj keď by veľmi chceli. 
Nuž čo, zvukové kulisy v podobe hromobitia a bleskové 
divadlo nemá len tak každý. Našťastie, okrem premočeného 
oblečenia a mokrých topánok sa nikomu nič nestalo, a to je 
hlavné. Veľmi ste nás potešili vy, ktorí ste na akcii boli a aj 
napriek neprestávajúcemu dažďu ste ostali, vytiahli dáždniky, 
prezliekli mokré veci a bavili ste sa ďalej. Veľmi nás to potešilo 
a povzbudilo. Ďakujeme! 

Počas dňa bola prvýkrát verejnosti v kabínach sprístupnená 
výstava Z histórie futbalu v Soblahove, ktorú pre vás pripravil 
Daniel Mrázik. Výstavu si môžete pozrieť kedykoľvek počas 
futbalových zápasov. 

Večer po kultúrnom programe sme sa zabávali pri tónoch 
HS Rytmus z Bošáce, ktorá hrala do skorých ranných hodín. 
Vlastne len chcela hrať, pretože aby toho nebolo málo, o druhej 
vypadla v celej dedine elektrina a zábava sa musela skončiť. 

Ďakujeme všetkým návštevníkom, súťažiacim, účinkujúcim 
a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli s prípravou podujatia za 
vytvorenie nezabudnuteľnej atmosféry. Aj napriek všetkým 
nepriazniam počasia to bola pekná akcia. Dúfame, že o rok sa 
minimálne v rovnakom počte stretneme opäť. Ale pršať by už 
nemuselo.                                                     Martina Hudecová

VýLET DO LIPóTU
Obec Soblahov v letných mesiacoch  

august – september usporadúva zájazd 
na termálne kúpalisko do Podhájskej. 
Aby naši občania spoznali aj iné ter-
málne kúpaliská, tentoraz 1. septem-
bra 2015 navštívili termálne kúpalisko 
Lipót v Maďarsku, ktoré leží 36 km od 
hraničného priechodu. Areál kúpaliska 
láka svojou rozlohou v tichom prostre-
dí, zelené plochy a stromy poskytujú 
príjemný oddych. Okolie je veľmi pek-
ne a čisto udržiavané. Na návštevníkov 
kúpaliska tu  čakajú dva bazény s lie-
čivou vodou, bazén s vírivkou a proti-
prúdom, perličkový kúpeľ, zážitkový 
bazén plný masážnych prvkov, plážo-
vý s vlnovým bazénom, vodný zábav-
ný park, rôzne typy tobogánov, vodný 
mlyn so saunou, takže možností bolo 

neúrekom. Pekný slnečný deň poskytol našim občanom využitie ideálnych podmie-
nok na odpočinkový pobyt pre telo i dušu. Denný, síce  krátky pobyt bol veľmi dob-
rým relaxom, načerpaním síl, a tak nečudo, že účastníci výletu boli spokojní.

 E. Halgošová

STREDA
Tvorivá dielňa
15:15 – 17:15 h

ŠTVRTOK 
Spoločenské hry
15:00 – 20:00 h

SOBOTA
kartové hry, rozprávky z DVD     
15:00 – 20:00 h
knižnica – 15:00 – 18:00 h

GALÉRIA PRE VEREJNOSŤ OTVORENá:

Folklórna skupina Dolinečka
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Dňa  5. septembra sme v našej obci privítali podpredsedu 
vlády a ministra vnútra SR JUDr. Roberta Kaliňáka, predse-
du Trenčianskeho samosprávneho kraja, predsedu Výboru 
Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Ing. Jaroslava 
Bašku, prednostu Okresného úradu v Trenčíne Ing. Štefana 
Bohúňa, generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, 
vedúceho sekretariátu DPO SR Ing. Jána Parčiša, riaditeľa 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Tren-
číne plk. Ing. Igora Šenitka, predsedu OV DPO v Trenčíne Jo-
zefa Chybu, riaditeľku OV DPO v Trenčíne Alenu Vánikovú, 
okresného veliteľa OV DPO v Trenčíne Mgr. Jána Siváka, ako 
aj starostov okolitých obcí: Jozefa Kováča z Mníchovej Leho-
ty, Janku Horňákovú z Opatoviec, Petra Mikulu z Trenčianskej 
Turnej, Martina Markecha z Trenčianskych Stankoviec, Sta-
nislava Svatíka zo Selca, Rudolfa Plevu z Dolnej Súče, aby 
nám spoločne slávnostne odovzdali do užívania nové cister-
nové hasičské vozidlo Tatru T-815 CAS 32, ktoré nám osob-
ne, ako vodič za volantom, doviezol pán minister a vzápätí, pri 
tejto príležitosti ho pán farár aj požehnal. Podujatia sa okrem 
menovaných hostí zúčastnili aj naši kolegovia a kamaráti ha-
siči z obce Sloup z Českej republiky. 

Vozidlo, ktoré nám bolo odovzdané, prešlo celkovou úpra-
vou karosérie, motora a nadstavby, resp. celkovým repasom 
ku koncu roka 2013. Následne necelé dva roky slúžilo v služ-
bách profesionálnych hasičov, konkrétne na Okresnom riadi-
teľstve Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch 
– Hasičskej stanici Nové Zámky. 

V tomto období sa bude konať majetkovo-právne vyrovna-
nie, kedy bude toto vozidlo bezodplatne, t. j. darom prevedené 
z majetku Ministerstva vnútra SR do majetku našej obce. Ná-
sledne bude vozidlo zaradené do výjazdu DHZ Soblahov, kde 
bude nasadzované do výjazdov hlavne k požiarom väčšieho 
rozsahu s predpokladom značnej dodávky vody, čím sa bude 
výrazne podieľať na zefektívnení poskytnutia pomoci v tiesni, 

ako aj pri plnení ďalších úloh Dobrovoľného hasičského zboru 
obce Soblahov, ktorý je v rámci kategorizácie hasičských jed-
notiek, ako jediný v okrese Trenčín, zaradený do najvyššej ka-
tegórie „A“, kde sa v súlade s celoplošným rozmiestnením síl 
a prostriedkov hasičských jednotiek vo väčšej miere využíva 
ako podporná hasičská jednotka HaZZ, na základe pokynov 
k výjazdu z Krajského operačného strediska Integrovaného 
záchranného systému, resp. Operačného strediska KR HaZZ 
v Trenčíne. 

Lukáš Beták
poslanec a predseda komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť

NOVÉ HASIČSKÉ VOZIDLO PRE NAšU OBEc

Minister medzi občanmi
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BeZpečná oBec...
Dovoľte mi aj touto cestou sa vám 

v krátkosti prihovoriť. Chcel by som vás 
informovať o činnostiach z oblasti za-
bezpečenia bezpečnosti a verejného 
poriadku, ktoré boli realizované v našej 
obci. V tejto oblasti sme v uplynulom 
období riešili viacero situácií. Pre ob-
čanov asi najvýraznejšia, resp. najviac 
vnímaná bola rozkopávka na križovat-
ke ciest č. III/50722 a č. III/50771, t. j. 
dolnej križovatky Trenčín – Mníchova 
Lehota – Soblahov. V uvedenom úse-
ku došlo k rozkopávke zo strany spo-
ločnosti TVK, a. s., ktorá spravuje náš 
vodovod a kanalizáciu, táto spoločnosť 
ale po prerušení prác riadne toto mies-
to označila. Žiaľ, dané značenie zo 
soboty na nedeľu však záhadným spô-

sobom zmizlo, pričom v nedeľu na tom-
to mieste došlo ku kolízií cyklistu. Na 
miesto bola preto privolaná hliadka Po-
licajného zboru, pričom po našej doho-
de, hliadka na mieste zotrvala, až kým 
sme nezabezpečili náhradné dopravné 
značenie na bezpečné označenie toh-
to miesta a obnovenie bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky v tomto 
úseku. 

Vzhľadom na „neprispôsobivých“ vo-
dičov, ktorí prechádzajú našou obcou 
od Bánoviec n. B. ďalej do Trenčína, 
a ktorí svojou jazdou ohrozujú obča-
nov na ul. Železničná, bolo jedným 
z prijatých opatrení aj zvýšenie činnosti 
hliadok oddelenia dopravnej, ako aj po-
riadkovej polície s cieľom preventívne 
pôsobiť a dohliadať na dodržiavanie 
pravidiel cestnej premávky v tomto 

Denný tábor „Sobík“
Je druhý prázdninový týždeň, pondelok 6. júla 2015. Deti 

ešte nezabudli na učenie, školské lavice, spolužiakov, pani uči-
teľky... Obecný úrad sa pomaly plní rodičmi a deťmi, ktoré sa 
tešia na nové dobrodružstvo, kamarátov. Tí menší sa možno aj 
trošku boja. Predsa len je to ich prvý tábor. Na jednej strane 28 
detí – malých, väčších, smelých či menej smelých, poslušných 
či neposedných a na strane druhej 7 animátorov. Pred nami je 
5 spoločných dní – začína sa 1. obecný denný tábor. 

Počas týchto piatich dní sme sa hrali, lovili mamutov a iné 
praveké zvieratá, hľadali sme princeznú, pričom sme museli 
splniť množstvo úloh, prekonať prekážky a nakoniec poraziť 
dvojhlavého draka. Jeden deň sme strávili v prírode – vydali 
sme sa po stopách prastarého obyvateľa Soblahova – Vin-
centa. Našli sme jeho list a mapu, ktorá nás zaviedla cez za-
čarovaný les až k pokladu. Po ceste sme plnili rôzne súťa-
že, zdolávali prekážky, riešili hlavolamy, objavili sme čarovný 
strom, na ktorom rastú cukríky, našli sme medvedí brloh 
aj s naozajstným medveďom... až sme našli miesto, kde bol 
ukrytý poklad. Navštívili nás aj futbalisti (J. Holúbek, M. Bero, 
S. Lobotka) z AS Trenčín spolu s kondičným trénerom (P. 
Boďo) a ukázali nám, ako treba trénovať, aby aj z nás (mož-

no) mohli byť niekedy v budúcnosti úspešní športovci. 
Navštívili sme aj ZOO v Bojniciach a Múzeum praveku, kde 

sme sa dozvedeli, ako kedysi žili pravekí ľudia a ako vyzerali 
mamuty. Na výlete sme boli spolu s deťmi a animátormi z tá-
bora z Mníchovej Lehoty. 

Vo štvrtok sa v amfiteátri v Mníchovej Lehote konali aj pravé tá-
borové Olympijské hry. Úvodný ceremoniál za účasti starostov z Le-
hoty a Soblahova, niektorých rodičov, s vlajkami, zástavami oboch 
obcí, fakľami navodil tú správnu olympijskú atmosféru. Po slávnost-
nom príhovore, zložení sľubov našich malých športovcov a predsta-
vení jednotlivých tímov sa mohli olympijské hry začať. Všetci vydali 
zo seba maximum, aby tak prekonali nielen ďalších súťažiacich, ale 
aj sami seba. Športové disciplíny na rýchlosť, obratnosť, šikovnosť, 
logiku či spoluprácu ako jeden tím – také boli naše súťaže. A na kon-
ci čakala odmena pre všetkých súťažiacich a pre víťazov vavrínové 
vence, medaily a možnosť vystúpiť na stupienok víťazov! Nielen 
deti, ale aj my, animátori sme zažili naozaj pekný deň. 

Týždeň ubehol ako voda, každý deň bol plný dobrodružstiev, mi-
lých momentov, z ktorých sú dnes už len spomienky. Nezabudnem 
na rána, keď deti prichádzali s úsmevom a plné očakávaní, čo ich 
dnes čaká, nezabudnem na najkrajšiu návštevu ZOO očami detí 
a na ich úprimnú radosť z každého zvieratka. Nezabudnem ani na 
to, ako sa deti jeden o druhého zaujímali, neboli lakomé požičať 
opaľovací krém alebo repelent, rozdeliť sa so sladkosťou alebo 
darovať cukrík druhému, lebo ten mal menej. Nezabudnem ani na 
to, ako sa zodpovedný braček Ondrejko rozbehol za autobusom, 
lebo si myslel, že tam zabudol mladšieho brata Jakubka. Neza-
budnem ani na Emku a poslednú hodinu v tábore. A nezabudnem 
ani na veľa iných príhod, ktoré sme počas tábora zažili. 

V mene všetkých animátorov chcem poďakovať rodičom za 
dôveru, deťom za krásne zážitky a aspoň chvíľkový návrat do bez-
starostného detského sveta, pani kuchárkam za výborné obedy, 
Baške a ostatným animátorom z Lehoty za spoluprácu, p. farárovi 
za poskytnutie priestorov a všetkým ochotným ľuďom, ktorí ako-
koľvek pomohli či už s prípravami, alebo priebehom tábora.

Osobitné ďakujem patrí úžasným animátorom: Peťovi, Van-
de, Filipovi, Lukášovi, Barborke, Sarah a Paťovi:    
...  za to, že venovali svoj voľný čas deťom;
...  za to, že do neskorých večerných hodín boli plní nápadov 

a chystali program na ďalší deň;
...  za to, že každý deň prichádzali s úsmevom a deťom sa 

venovali na 100 %;
...  jednoducho za to, že ste so mnou do toho išli, lebo bez vás 

by sa to nedalo a tábor by nebol tým, čím bol. 
Martina Hudecová

úseku. Snažíme sa robiť všetko preto, 
aby sa dopravná situácia v tomto úse-
ku upokojila, a budeme rokovať s do-
pravným inžinierom aj o prijatí iných 
opatrení, napríklad vyznačením, resp. 
osadením nových zákazových či ob-
medzujúcich dopravných značiek, príp. 
zariadenia na meranie rýchlosti. 

Lukáš Beták
poslanec a predseda komisie  

pre verejný poriadok a bezpečnosť
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

SLáVNOSTNÉ OTVORENIE šKOLSKÉHO ROKA 2015/2016
„Končí sa leto a hudci v tráve už clivé piesne hrajú.
Staručké leto spomína práve ako ho deti rady majú.
Odchádza. Ide. Prešiel čas istý. Opúšťa svoju ríšu. 

Veď o rok príde. A stromy – listy mu na rozlúčku píšu.“
Nuž tak. 
Skončil sa čas oddychu, leňošenia. Bicykle, kolobežky, ko-

lieskové korčule, či plavky a ruksaky ste, milí žiaci, vymenili za 
knihy, písanky, peračníky, štetce, mapy, skúmavky. 

A hoci niektorí z vás v posledných augustových dňoch strá-
cali náladu a možno s nevôľou prijímali ranné vstávanie, ve-
rím, že v kútiku duše sa objavili pocity radosti so stretnutia 
sa so známymi tvárami, či pocity vzrušenia z nového, nezná-
meho a dosiaľ ešte neobjaveného, ktoré asi najviac zaplavili 
vnútra našich prváčikov.

Slávnostným otvorením školského roka prostredníctvom ho-
voreného slova a básní sprevádzali všetkých prítomných žiač-
ky 9. ročníka Sarah Sýkorová a Barbora Šedivá. Simona Jan-
dová, žiačka 8. ročníka, na úvod zahrala na husliach slovenskú 
štátnu hymnu. Starosta obce Soblahov Marian Hudec a riadi-
teľka školy Mgr. Danka Nemcová privítali prítomných svojimi 
prejavmi. Nakoniec si žiaci 9. ročníka odviedli svojich malých 
kamarátov – prvákov do ich novej triedy za triednou p. učiteľkou 
Mgr. Monikou Balajovou. Tá svojich nových žiakov pasovala za 
riadnych žiakov základnej školy, ktorí zložili slávnostný sľub 
a zanechali odtlačok svojho palca na jeho písomnej podobe. 
Nakoniec ich pani učiteľka obdarovala malým prekvapením. 

Vitajte, milí prváci, v našej školskej rodine. Prajeme vám 
veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej 
škole a vašim rodičom veľa trpezlivosti a elánu pri zdolávaní 
vašich prvých školských krôčikov.

Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby školský rok bol 
plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali 
školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, 
aby bol školský rok pestrý, veselý a plný nových objavov. Aby 
ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomô-
že, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. 
Úprimne si želáme, aby naša škola tak ako doteraz fungova-
la ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň 
mala svoju dušu a otvorené srdce.

Milí učitelia, kolegovia, želáme vám veľa zdravia, tvorivých 
síl, pracovného elánu, aby ste sa spolu so svojimi žiakmi po 
celý školský rok tešili z úspechov a pokrokov, ktoré sa vám 
podarilo dosiahnuť. Želáme vám, aby vás vaši žiaci rešpek-
tovali, vážili si vás, mali vás radi. To sú tie pocity, pre ktoré 
každodenne predstupujeme pred svojich žiakov a sadáme si 
za školskú katedru znova a znova. 

Milí žiaci, a všetci zamestnanci školy, prajeme vám úspešný 
školský rok, aby sme mohli na jeho konci s radosťou a hrdos-
ťou hodnotiť to, čo sme za 10 mesiacov spolu dokázali.  
VEDENIE  šKOLY
riaditeľka školy:       Mgr. Danka Nemcová
zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:    PaedDr. Ingrid Oravcová
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:   Eva Tomášková 
TRIEDNIcTVO V JEDNOTLIVýcH  ROČNÍKOcH Zš
1. tr.:   Mgr. Monika Balajová 5. tr.:   Ing. Miroslava Remšíková
2. tr.:   Mgr. Patrícia Zajacová 6. tr.:   Mgr. Barbora Tvrdoňová
3. tr.:   Mgr. Natália Škorcová 7. tr.:   PaedDr. Eva Kobzová
4. tr.:   Mgr. Ľuboslava Jozeková 8. tr.:   Mgr. Janka Dorotová
  9. tr.:   Mgr. Andrej Paulíny

ďalší vyučujúci:     Mgr. Zuzana Kopecká, Mgr. Monika  
 Velacková, Mgr. Peter Valaský
Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Natália Škorcová
Asistent učiteľa: Oľga Olasová
Prevádzkoví zamestnanci ZŠ:    
Viera Ďuďáková, Bohuslava Ižariková, Anton Valach, Mária 
Valachová
VYUČOVANIE V Zš
9 tried:   157 žiakov: I. stupeň: 80 žiakov
      II. stupeň: 77 žiakov
•  dopoludňajšie vyučovanie začína o 8:05 h a končí o 13:15 h
• popoludňajšie vyučovanie začína o 13:45 h. 
VYUČOVANIE V Mš
2 triedy:  43 detí
trieda: deti 3 – 4-ročné  počet detí: 18
 Mgr. Martina Kostelná, Janka Reháková
 triedna učiteľka:   Mgr. Martina Kostelná
trieda:  deti 5 – 6-ročné  počet detí: 25
 Eva Tomášková, Miriam Pojezdálová
 triedna učiteľka:  Miriam Pojezdálová
MŠ pracuje: od 6:00 h do 16:00 h  
Prevádzkový zamestnanec MŠ: Jana Jasajová
ŠKD 
2 oddelenia:   54 detí
1. oddelenie: Adriana Ridošková
2. oddelenie:  Mgr. Helena Holomeková 
ŠKD pracuje:  
ráno:  od 6:30 do 8:00 h
po vyučovaní: pondelok – piatok do 17:00 h

Ale nielen na žiakov 1. ročníka, ale na všetkých žiakov školy 
čaká svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, 
ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu 
materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka zážitko-
vým učením na prvom stupni a jeho zdokonaľovanie a konver-
zácia v anglickom a ruskom jazyku na 2. stupni a vo viacerých 
originálnych predmetoch školského vzdelávacieho programu. 
Už teraz sa tešíme na zaujímavé a pútavé ročníkové projek-
ty z informatiky a ostatných predmetov, v ktorých dokazujete 
svoju kreativitu a zručnosť.

Škola nie je len vzdelávanie, učenie sa a domáce úlohy, 
dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medzi-
ľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uve-
domenie si svojich každodenných povinností. 
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Prevádzkoví zamestnanci: 
vedúca ZŠS: Helena Bilická
hlavná kuchárka: Emília Šedivá
kuchárka: Katarína Trunková
pomocná kuchárka: Mária Vojtěchovská, Jana Lorencová

PRáZDNINY PRE ŽIAKOV Zš
Jesenné:   29. október 2015  –  30. október 2015 
začiatok vyučovania    2. november 2015
Vianočné:    23. december 2015  –  7. január 2016
začiatok vyučovania    8. január 2016
Polročné:    1. február 2016 
začiatok vyučovania    2. február 2016
Jarné – Trenčiansky kraj:  29. február 2016  –  4. marec 2016
začiatok vyučovania    7. marec 2016

Veľkonočné:   24. marec 2016  –  29. marec 2016
začiatok vyučovania    30. marec 2016
Letné:   1. júl 2016 –  2. september 2016
začiatok vyučovania    5. september 2016

•  Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať 6. a 7. apríla 2016.  
•  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl „TESTOVANIE 

T5 – 2015“ sa uskutoční dňa 25. novembra 2015 (streda) 
na všetkých základných školách Slovenskej republiky 
z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

•  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka „TESTOVANIE 
T9 – 2016“ sa uskutoční dňa 6. apríla 2016 (streda) z pred-
metov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný 
termín konania „Testovania T9-2016“ sa uskutoční dňa 
19. apríla 2016 (utorok).

Vedenie základnej školy

ZAČIATOK šKOLSKÉHO ROKA Z POHľADU DEVIATAKA
Naše prázdniny skončili veľmi rýchlo. Boli to úžasné dni pohody, pokoja a potom 

začiatok deviateho ročníka. Škola začala tak ako každý rok. Pred budovou školy 
všetkých žiakov, rodičov, učiteľov privítala pani riaditeľka a prihovoril sa prítomným 
aj pán starosta. Zvlášť sme privítali našich prváčikov a potom sme ich my, deviataci, 
odviedli do triedy. Myslím si, že to bol veľký deň nielen pre nich, ale aj pre ich rodičov. 
Veď zo škôlkarov sú zrazu školáci s mnohými povinnosťami. A my, deviataci, sa zas 
tešíme na náš posledný rok v tejto škole. Veríme, že celý rok bude super, aj keď sa 
budeme musieť učiť na Testovanie 9, a na to sa teda naozaj netešíme. Čaká nás 
dôležité rozhodnutie, vybrať si správnu strednú školu. Každý z nás je iný, a preto 
správne rozhodnutie je veľmi dôležité, veď od toho závisí aj naša budúcnosť.  Želám 
všetkým mojim spolužiakom aj mladším žiakom, aby bol tento školský rok pre nich 
čo najúspešnejší. Prvákom prajem úspešný začiatok života školáka. 

Sarah Sýkorová

Začal prvý školský deň,
prvákom sa splnil sen.
Naučia sa čítať, písať,

na telesnej rýchlo behať,
náboženstvo, etika,

každý sa s tým potýka.
Deviataci sa zas smejú,

deväť rokov si odmakajú.
Teraz sa na testy pripravujú,

na minulé roky s úsmevom spomínajú.
Nová škola ich privíta,

ťažké bude si tam zvykať.
Noví ľudia, učitelia.

Dovidenia starí priatelia!
Deviataci

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov oznamuje, že aj v tomto školskom roku škola spolupracuje so Súkromným centrom 
špeciálnopedagogického poradenstva Bánovce nad Bebravou, ktoré v priestoroch školy poskytuje:

 • logopedickú starostlivosť  • čítací skríning  • vyšetrenie školskej zrelosti

PONUKA KRúŽKOV V Zš S Mš SOBLAHOV 2015/2016
• keramický krúžok 

Mgr. Natália Škorcová
• výtvarný krúžok  

PaedDr. Ingrid Oravcová
• futbal, florbal    Mgr. Andrej Paulíny
• športové hry     Mgr. Andrej Paulíny
• hasičský krúžok         Marián Vančo
v spolupráci so ZUš Nemšová
• tanečný odbor – FS  Melenčárik  

Mgr. Helena Holomeková

• hudobný odbor – dychové nástroje
Slavomír Markech

• hudobný odbor – strunové nástroje
Marek Piliš

v spolupráci so ZUš Trenčín
• tanečný odbor – tanečný krúžok   
HIP-HOP 
v spolupráci s Tenisovým centrom 
mládeže Trenčín
• tenisový krúžok

v spolupráci s Jazykovou školou 
Empíria
• anglický jazyk

 lektor: Mgr. Katarína Gáborová
v spolupráci s Lucy´s English 
School
• angličtina pre školákov   

 lektor: Mgr. Lucia Plevová
  

Vedenie školy

ZaZVoniL ZVonec, ale to nie je rozprávky ko-
niec. Práve naopak, rozprávka s názvom Nový školský 
rok sa začína. Otvorili sa brány škôl a žiaci sa tešia na 
nové poznatky a zručnosti, ktoré počas desiatich mesia-
cov získajú. Najviac práce však čaká na malých prváčikov, 
ktorí sa prvýkrát 2. septembra posadili do školských lavíc.                                                                                                                                           
Našich soblahovských prvákov pani učiteľka Mgr. Monika 
Balajová za účasti pána starostu Mariana Hudeca a pani ria-
diteľky Mgr. Danky Nemcovej prvý deň „pasovala“ veľkou ce-
ruzkou na školákov. Podobná pasovačka za pomoci starších 
„klubákov“ bude prebiehať aj v školskom klube Lienka.  

Okrem tejto spoločnej akcie nás v ŠKD čaká mnoho iných 
aktivít, činností a športovania. Teraz spomeniem väčšie aktivi-
ty, ktoré sa nám podarili minulý školský rok a páčili sa deťom 
v I. aj v II. oddelení, ako napríklad Výstava ovocia a zeleni-
ny, Šarkaniáda, Karneval a oslava Medzinárodného dňa detí. 

O klubáckom programe na nový školský rok sa dočítate na 
stránke školy www.zssoblahov.sk v sekcii školský klub detí.                                                                                                                                            
Zaželajme si veľa zdravia, síl a vytrvalosti, aby sa aj tá naša 
rozprávka ako všetky, skončila šťastne.

Adriana Ridošková, vychovávateľka ŠKD
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ČÍTALI SME cEZ 
PRáZDNINY

V školskom klube sa konala prvá súťaž!
Do súťaže „Čítali sme cez prázdniny“ sa 

zapojili žiaci II. oddelenia ŠKD. Súťažiaci 
postupne predstavili pútavou formou svoje 
knihy, ktoré prečítali cez prázdniny.
1. miesto  Matej Forgách 
 Šimon Balaj
2. miesto Lukáš Lehocký
3. miesto Andrej Izrael

Zo života cirkevnej materskej školy

materská  škola

Čo sa v hrnci varí? – Krupica, krupica.
Čo je pri sporáku? – Polica, polica.

Potichučky spinká dieťatko, dieťatko.
Čo nám mama kúpi? – Lízatko, lízatko.

Komu kúpi mama lízatko? Predsa všetkým deťom, ktoré 
boli v škôlke dobré, neplakali, všetko popapali, pekne sa 
v škôlke vyspinkali. 

AKO SME ZAČALI šKOLSKý ROK V MATERSKEJ šKOLE
Začiatok školského roka je najťažší pre deti, ktoré prvýkrát 

nastúpia do škôlky. Vytrhnuté z domáceho stereotypu si musia 
zvykať na čas strávený mimo domu a hlavne bez milovaných 
rodičov, či starých rodičov. 

Všetko je prvýkrát neznáme. Pani učiteľky, hračky, postieľ-
ky, poháriky, stoličky, umývadlo či záchodík... Deťom pomôžu 
už ostrieľaní „veľkáči“, ktorí sú frajeri, lebo škôlku pozna-
jú a vedia, že je v nej fantasticky. Starší brat, sestra, sused, 
kamarát... To je jedno, keď je najhoršie, my máme výhodu 
domáceho prostredia, priateľskej atmosféry. Deti sa navzájom 
v triedach môžu navštevovať, sú spolu na vychádzke či pri 
stolovaní. Nakoniec si zvyknú všetci. Vďaka príjemnému pro-
strediu, vďaka hračkám v škôlke, kamarátom, vďaka srande 
a pani učiteľkám. 

A ako si zvyknú rodičia? Veru veľakrát ťažšie ako deti. Koľkí 
si poplakali, keď odprevadili deti do materskej školy? Koľkí 
sa v práci zamýšľali, čo práve robia deti v škôlke, a či tam 
neplačú? 

Aj rodičia si zvyknú. Musia. My dúfame, že nám bude všet-
kým v škôlke veselo, fantasticky a že keď si zvyknú deti aj 
rodičia, bude už iba sranda a dobrá nálada.

Držíme všetkým palce!
Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme za dôveru, ktorú nám, 

rodičia, dávate pri zverení vašich detí.
S pozdravom 

kolektív materskej školy pri základnej škole

„ej, už Sa na Tej hore LíSTie čerVeneje...“
Pani jeseň zaklopala i na dvere našej Cirkevnej materskej 

školy sv. Mikuláša a ako to býva na začiatku každého 
školského roka, zase sme sa spolu s deťmi stretli a privítali 
medzi nami nových kamarátov. V novom školskom roku 
navštevuje našu materskú školu 37 detí, o ktoré sa starajú 
štyri kvalifikované pani učiteľky, naša teta Gitka a Veronika. 
Tak ako po iné roky, i teraz nás čaká veľa nových zaujímavých 
prekvapení, práce, a hlavne radosť zo spoločne strávených 
chvíľ v prírode. Prajeme deťom, rodičom i celému kolektívu 
veľa Božích milostí a požehnania po celý školský rok.

O niekoľko dní v mesiaci októbri si pripomenieme sviatok 
našich starých rodičov. Aj touto cestou sa vám chceme úprimne 
poďakovať za starostlivosť a lásku, ktorou obdarovávate svoje 
vnúčatá. Vedzte, že ste pre svoje vnúčatá nenahraditeľným 
zdrojom pokoja, trpezlivosti, obetavosti a múdrosti. Ste nimi 
milovaní a veľa o vás rozprávajú.

Prajeme nielen vám, ale i ostatným starým rodičom do 
ďalších rokov mnoho Božieho požehnania, zdravia a radosti 

z vnúčat. Taktiež sa tešíme na spoločne strávené chvíle v na-
šej materskej škole.

J. Jamborová
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Zo života Farnosti
Za posledné viac ako dva mesiace 

sme prežili v našej farnosti mnoho krás-
nych a požehnaných chvíľ a udalostí.

27. 6. sa stretli rodiny našej farnosti na 
fare počas Dňa rodiny spojenej s petro-
pavlovskou opekačkou. Pre deti i rodičov 
mládež prichystala súťaže, zábavný pro-
gram a nechýbalo tradičné predprázdnino-
vé grilovanie. 

Na prázdniny sme pre deti s animátormi 
od 13. do 19. júla prichystali detský tábor 
v Dolnej Súči, plný hier, zábavy a dobro-
družstiev.

duchovnou akciou. Tentoraz sme 
tiež navštívili benediktínsky kláštor 
v Sampore a potom sme sa pomodlili 
v katedrále v Banskej Bystrici naživo 
do Rádia Lumen posvätný ruženec.

Od 2. do 8.augusta sedem našich 
miništrantov putovalo v rámci Die-
céznej púte miništrantov do Ríma. 
Stretli sme sa na audiencii so Svä-
tým Otcom Františkom, navštívili 
významné pamiatky Assisi a Ríma, 
a tiež sme sa kúpali v Stredoze-
mnom i Jadranskom mori.

6. septembra sme putovali na 
Lúčky ku krížu v rámci púte farnos-
tí Soblahov a Motešice. Zúčastnili 
sme sa tam na svätej omši, po kto-
rej nasledovalo agapé a priateľské 
stretnutia.

Mnohí naši miništranti putovali 19. 
septembra na Skalku, kde sa uskutoč-
nilo 2. diecézne stretnutie miništrantov. 
Tu bolo pre nich pripravených mnoho 
pekných súťaží a zaujímavých aktivít. 
Zoznámili sa so životom sv. Andreja-
Svorada a Benedikta a s Novou i Starou 
Skalkou. Púť vyvrcholila svätou omšou, 
ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam 
Judák. Guláš a koláče na túto púť pri-
chystali veriaci zo Soblahova, za čo im 
patrí veľká vďaka.

V Bratislave sa 20. septembra konal 2. 
Národný pochod za život, na ktorom sme 
sa zúčastnili i my. V Kostole Najsvätejšej 
Trojice celebroval svätú omšu pre pútni-
kov Nitrianskej diecézy otec biskup Viliam 
Judák. Po nej bol pripravený na Námestí 
SNP program a o 14.30 sme sa vydali na 
pochod ulicami Bratislavy, aby sme dali 
najavo, že pre nás je život Božím darom, 
posvätným, a toto naše presvedčenie a túž-
bu ho chrániť, sme vyjadrili týmto pocho-
dom, na ktorom sa zúčastnili veriaci zo 
všetkých kútov Slovenska.

Peter Valaský, správca farnosti

Prečo...
Prečo Pane toľký nevďak vládne vo svete
Prečo Pane nik Ti nechce za nič ďakovať
Prečo Pane nič nechceme počuť o kvete
Prečo Pane nič nechceme z lásky darovať

Prečo Pane neďakujeme Ti za vtáčí spev
Prečo Pane neďakujeme Ti za krásny les
Prečo Pane taký blízky je nám dlhý hnev
Prečo Pane neďakujeme Ti, že sme tu i dnes

Prečo Pane hoc sme ešte stále Tvoje deti
Prečo Pane nechceme Ťa viacej spoznávať
Prečo Pane neďakujeme Ti, že nám slnko svieti
Prečo Pane nechceme Ťa stále viacej milovať

Prečo nás Pane i napriek tomu stále miluješ
A každý deň nám svoje milosrdenstvo daruješ
                               Prof. Jozef Halgoš

18. júla sme putovali na Skalku uctiť si 
svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Be-
nedikta. So skupinkou pútnikov sme tradi-
čne putovali na Skalku i pešo.

1. august bol znovu pre nás pútnym 
dňom. Púť na Staré Hory je našou častou 

ÚSmevné pátranie
Sme veľmi radi, keď sa na stránkach Soblahovských novín 

chcú naši dopisovatelia podeliť so svojimi zážitkami a postreh-
mi zo života. Ing. Jaroslav Baláž si zaspomínal na kňa-
za a vysokoškolského pedagóga PhDr. Cyrila Mária Guniša, 
Sch. P. Na napísanie článku ho inšpirovala sesternica Oľga 
Bajcarová, rod. Fabová, ktorá bola so svojím otcom Štefanom 
Fabom na cintoríne (nad stanicou) v Nitre, na hrobe nášho 
dušpastiera, skromného človeka, vynikajúceho kazateľa, cho-
vateľa exotického vtáctva, ktorého mával 100 až 120 kusov.

Do našej farnosti bol preložený 20. októbra 1954 a pôsobil 
tu až do roku 1969, a ktorému ešte ako chalani bývajúci v blíz-
kosti fary v päťdesiatych rokoch miništrovali. Keďže chodia 
s manželkou 2–3-krát do roka do Nitry, chceli zájsť na miesto 
posledného odpočinku tohto charizmatického vzácneho kňa-
za. Poprosil o spoluprácu spolužiaka žijúceho v Nitre, prof. 
Ing. Pavla Hrubíka, Dr.Sc, z Poľnohospodárskej univerzity (sl. 
Lívia Melišová bola svojho času jeho poslucháčkou) o po-
moc. Netrvalo to viac než dva týždne, a už sa ozval pán 

profesor s podrobnou infor-
máciou, kde sa hrob nášho 
pána doktora (tak sme ho 
familiárne v Soblahove oslo-
vovali) nachádza. Dohodli 
sa s naším krajanom a čest-
ným občanom Soblahova 
prof. Rudkom Holúbkom, 
ktorý žije v Nitre, ktorému 
mal hrob ukázať jeho kole-
ga z univerzity, že nás tam 
zavedie. Pri našej marcovej 
návšteve Nitry sme sa s Rud-
kom vybrali na cintorín, aby 
sme zapálili sviečku a v ti-
chosti poďakovali otcovi 
piaristovi za jeho vždy po-
vzbudivé slová a modlitby. 
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Folklórna skupina Dolinečka

Jednota dôchodcov

Vážení a milí naši občania a priatelia folklóru.
Tak sme tu všetci opäť znova
po roku úrod, radostí a strastí 

s mementom času, ktorý nová vráska schová
ako sníčok v noci v izbe na peľasti.

Dobrý Bože, ako máme splatiť túto chvíľu,
ktorú si nám opäť z Tvojej lásky daroval,

daj nám, pane, do ďalšieho žitia zdravie, silu,
prosím Ťa, aby si nás takto zachoval.

Leto prešlo a zakrátko tu máme október, mesiac úcty 
k starším.

Chcela by som zaželať v mene FSk Dolinečka všetkým našim 
skoršie narodeným občanom v prvom rade veľa zdravia, ale aj 
veľmi veľa malých drobných radostí, ktoré sa budú spájať ako 
zrnká na vašich ružencoch do veľkého pevného šťastia. Toto 
všetko vám úprimne želáme.

Emília Fabová, FSk Dolinečka 

Pri prechádzaní cin-
torínom som videl, že 
náš sprievodca akosi 
zneistel a nebol si istý, 

či ideme správnym smerom. Spýtal som sa mladšieho pána, 
ktorý nás obchádzal, či nevie, kde sú hroby kňazov – piaristov. 
Pán nás ubezpečil, že to, čo je predmetom nášho záujmu, tre-
ba hľadať na centrálnom cintoríne pri železničnej stanici. Na 
centrálnom cintoríne som sa Rudka opýtal, či si bol dotyčný 

hrob s kolegom naozaj pozrieť. „No vieš, Paľko mi to tak po-
drobne vysvetlil, že to musíme nájsť.“ No ani tu sme hľadaný 
hrob nenašli. Nechcel si priznať, že by to aj bez kamarátovej 
pomoci našiel a sám po našom odchode ešte trikrát pátral, 
no bezvýsledne. Nakoniec musel predsa využiť kamarátovu 
pomoc a hrob spoločnými silami našli a uctili si pamiatku tohto 
skvelého človeka, ktorý sa hlboko zapísal do sŕdc mnohých 
Soblahovčanov.

Ing. Jaroslav Baláž

Členovia Jednoty dôchodcov v So-
blahove sa každoročne zúčastňujú 
kladenia venca pri pamätníku SNP. 
Aj v tomto roku, 29. augusta 2015, si 
pripomenuli 71. výročie Slovenského 
národného povstania a vzdali hold pad-
lým hrdinom, ktorí položili svoje životy 
za našu slobodu. Zástupca starostu 
obce Ing. Juraj Maláň vo svojom prí-
hovore vyzdvihol význam SNP a jeho 
odkaz pre mladú generáciu. Je nám 
smutno, že tohto pietneho aktu sa kaž-
doročne zúčastňuje iba hŕstka občanov 
a mladej generácii tieto udalosti už nič 
nehovoria.  

V slnečné septembrové popoludnie 
naši členovia vyrazili do prírody, aby 
sa nielen prešli po okolí našej obce, 

ale spoločne si posedeli pri tradičnej 
„opekačke“ v príjemnom prostredí Dol-
ňanskej kyselky. Tieto podujatia majú 
medzi našimi členmi priaznivý ohlas 
a zúčastňujú sa ich v hojnom počte. 

Letné horúce dni vystriedali chlad-
nejšie rána, všetci pociťujeme, že sa 
pomaly blíži jeseň. Október je už tra-
dične mesiacom úcty k starším. Vtedy 
si všetci akosi viac vážia našich senio-
rov, čo posilňuje ich sebavedomie a teší 
ich, že nie sú zbytoční a ostatným úpl-
ne ľahostajní. I keď prežili kus života, 
vedia sa nielen zabávať, ale sú ochotní 
priložiť ruku k dielu, keď je to v našej 
obci potrebné.

A. Markovská, 
podpredsedníčka DO JDS  

Spomienky Štefana Červeňana na  2. Svetovú vojnu
V máji 2015 sme oslávili 70. výročie skončenia 2. svetovej 

vojny a pri tejto príležitosti uverejňujeme spomienky Ing. Š. 
Červeňana na toto obdobie. 

Narodil som sa  v auguste 1933 
a 2. svetovú vojnu som prežíval 
ako dieťa. S rodičmi, sestrou a bab-
kou sme žili v strede dediny So-
blahov, oproti dnešnému Hostin-
cu u Ondreja. Spomínam si, ako 
som ako dieťa chodieval pešo zo 
Soblahova do Trenčína so svojím 
otcom Petrom, niekedy vlakom, 

neskôr autobusom. V 40. rokoch som chodieval denne pešo cez 
Brezinu do Trenčína, kde som študoval na piaristickom gymná-
ziu. Cez zimu som používal lyže, ktoré som si ukryl v lese a ces-
tou zo školy som ich znovu použil.

Zvlášť si spomínam na roky 1944-45 kedy som mal 11–12 
rokov a v dedine sa zdržiavali nemeckí vojaci. Bývali u rodín 
s väčšími domami a väčšinou sa k nim chovali slušne. Jedna 
skupina bývala u Krátkych oproti nášmu domu. Zdržoval som 
sa tam, lebo to bol dom brata mojej babky Márie. Jeden 
z Nemcov si ma obľúbil, lebo mal doma deti v mojom veku. 
Dovolil mi, aby som ho pozoroval pri čistení zbraní, telefono-

vaní a podobných prácach. Hovoril na mňa nemecky a čo-to 
som mu rozumel, lebo v tom čase som už mal na gymnáziu 
nemčinu. Raz, keď sedel na podlážke a ako zvyčajne čistil 
zbraň, priamo pred našimi očami utekal ruský zajatec hore 
kopcom s ruksakom do hôr zrejme k partizánom. Nemec sa 
obrátil na mňa a povedal mi: Stefan, du hast nichts gesehen 
(nič si nevidel)! Nemal záujem nikoho strieľať, čo by ktorý-
koľvek iný ale urobil. Partizáni im totižto pripravovali horúce 
chvíle. Raz, keď sme sa znovu obaja nachádzali vonku, počul 
som v dome zvoniť telefón a povedal som mu: es läutet (zvo-
ní). Nemec vyletel ako strela, lebo volali z veliteľstva. Bola to 
jedna z mojich prvých konverzácií v nemčine. 

Pri nemeckých vojakoch sa zdržiavali ruskí zajatci. Mali ob-
lečené nemecké uniformy, no boli vyzbrojení len jednoduchý-
mi, starými nemeckými zbraňami. Zajatci boli v celom Tren-
čianskom okrese vo všetkých dedinách. Občas ich rozdelili 
po domoch. U susedov – Jurigov býval nemecký dôstojník, 
bol nižšieho vzrastu a mal piskľavý hlas. Od dedinčanov do-
stal prezývku Škreko. Spolu s ním v dome žil aj ruský zajatec 
(každý v samostatnej izbe). Rus-zajatec ho raz v noci šikovne 
obral o celý vojenský mundúr a zbraň a ušiel k partizánom. 
Ráno, keď Nemec vstal, nemal si čo obliecť. Musel ísť v spod-
ných gaťoch do stredu dediny, kde bol vojenský sklad a vy-
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fasovať si nový odev. Bolože to smiechu, vidieť nemeckého 
dôstojníka bežať v spodnej bielizni po dedine.

Jeden zo zajatcov, menom Dimitrij Babič, učiteľ z Moskvy, žil 
dva týždne u nás v dome. Bol to vzdelaný pán, veľký vlastenec, 
často spieval ruské pesničky, ako: Široka strana moja rodnaja, 
Razcvetali jabloni i gruši, Kaťuša... a iné. Keď videl, že v dome 
nie je čo jesť, zobral ma na poľovačku neďaleko Uhra – horára. 
Podarilo sa mu zastreliť srnku, spolu sme ju doniesli domov, a 
tak sme potom mali všetci týždeň čo jesť. Celkom sa s nami 
skamarátil a na rozlúčku nám dal svoju adresu. 

Zažil som aj nepríjemnú scénu, keď Nemci brali kone Gaj-
došíkovcom, rodine, čo chovala kone. Bývali neďaleko nás. 

Ich syn Štefan im nadával, lebo im brali ich majetok. Jeden 
z nemeckého sprievodu Nemcom nadávky preložil a keď Šte-
fan videl, že nemecký vojak vyťahuje zbraň, tak rýchlo utiekol... 

Ing. Štefan Červeňan bol dlhoročným prispievateľom do 
našich novín, jeho články nás sprevádzali históriou našej 
obce, na ktorú by sme nikdy nemali zabúdať. 

Štefan Červeňan nás opustil 25. 8. 2015.
Česť jeho pamiatke.

Celé znenie článku nájdete v obecnej knižnici a na:
http://www.soblahov.sk/zaujimavosti

Text poskytla Zuzana Peer, rod. Červeňanová

SOBLAHOVSKá ČAROVNá HARMONIKA
V sobotu 4. júla 2015 sa priestory športového areálu OŠK 

Soblahov stali miestom stretnutia soblahovských heligonkárov, 
harmonikárov, ozembuchárov. Na svojom druhom stretnutí, 
i keď to bol prvý ročník (nultý ročník bol vlani na Chate pod 
Ostrým vrchom), chceli ukázať, že tieto hudobné nástroje 
v rukách niektorých skutočných majstrov dokážu rozdávať ra-
dosť a úsmev všetkým návštevníkom podujatia. Toto stretnutie 
harmonikárov sa konalo za horúceho letného počasia, po fut-
balových zápasoch 16. ročníka Dolinka Cupu. Pôvodne naplá-
nované stretnutie na máj 2015, na Chate pod Ostrým vrchom, 
muselo byť zrušené pre veľmi nepriaznivé počasie. Tak sa hľa-
dalo náhradné riešenie. Do budúcnosti sa bude musieť nájsť 
pevný termín stretnutí harmonikárov, ktorý sa už nebude meniť 
za žiadneho počasia, aby sa všetci účinkujúci zariadili podľa 
toho a zaradili si tento dátum do svojho kalendára. Ale poďme 
späť k  harmonikárom. Stretnutie otvorila duša celého poduja-
tia Slávka Kamberská, ktorá privítala nielen účinkujúcich, ale 
i všetkých návštevníkov. Prehliadku hudobníkov začali tí naj-
menší muzikanti, ktorí mali dosť odvahy, aby ukázali, že hra na 
tento nástroj ich skutočne baví a keď sa i pomýlili, ľudia ich od-
menili potleskom. Tak sa v tejto kategórii postupne predstavili: 
Adamko Hrabovský zo Zlatoviec, Ivko Hostačný zo Soblahova, 
obaja žiaci nášho muzikanta Jožka Opatovského. Veselú he-
ligónku reprezentoval muzikant Janko, po ňom nastúpili naši 
seniori: Jozef Halgoš, Anton Valach, Peter Izrael, ktorým trochu 
pichol „Cukrík“, čiže Jožko Šedivý. Malý samouk Dominik Šedi-
vý zahral a zaspieval s Dávidom Michalcom, ktorý mu v hre na 
heligónku pomáha. Sólista Jozef Šedivý „Cukrík“ ukázal, prečo 
mu harmoniky tak často odchádzajú, jednoducho keď začne 

hrať, tak musí z tohto nástroja dostať, čo v ňom je. Marek Ke-
leši so synom Tomášom a Milanom Mikulajom predviedli nielen 
krásne hudobné nástroje, ale svojou hrou dokázali, že sú na-
ozaj majstri – heligonkári. Zaostať za nimi nechceli ani Dávid 
Michalec s Patrikom Plevom, ktorým tiež pomohol už toľko spo-
mínaný „Cukrík“. Aby to nevyzeralo, že táto prehliadka bude 
len mužskou záležitosťou, zahrali Slávka Kamberská a Jarka 
Jantošovičová. Známymi pesničkami rozospievali prítomných 
návštevníkov a tiež prispeli k príjemnej atmosfére. Svoje vy-
stúpenie heligonkári ukončili spoločnou piesňou „Za horami, za 
dolami“, pri jej speve im výdatne svojimi hlasmi pomohli ženy 
z folklórnej skupiny Dolinečka, ktoré ju majú vo svojom repertoári. 
Vo voľnej zábave harmonikári posilnení ďalšími muzikantmi Vi-
liamom Kováčom a Renátou Hromníkovou vyhrávali, čo im sily 
stačili, na radosť prítomných divákov. Blysol sa i malý Miško 
Červeňan z Trenčianskych Stankoviec, je to úžasný talent, kto-
rý má pred sebou skvelú heligonkársku budúcnosť.

Skončilo sa príjemné posedenie s priateľmi, pri dobrom ob-
čerstvení a veselej muzike soblahovských nadšencov. Nedajú 
sa vymenovať všetci, ktorí sa o toto pekné sobotňajšie po-
poludnie pričinili, ale spomenúť musíme Slávku Kamberskú, 
ktorá ho zabezpečovala organizačne, a samozrejme Jožka 
Šedivého „Cukríka“, ktorý mal na starosti muzikantov. Ďakuje-
me priateľom zo Soblahova, z Ivanoviec, z Trenčína, ktorí bez 
ohľadu na odmenu prispeli k zdarnému priebehu tejto akcie, 
či už zabezpečením darčekových predmetov, upečením do-
mácich koláčov, alebo prípravou priestorov. Celý priebeh po-
dujatia je zdokumentovaný videozáznamom vďaka nadšeniu 
Jozefa Kačenu a jeho syna Antona.

J.H.

SoblahovSká kvapka krvi
Národná transfúzna služba Trenčín uskutoční dňa 12. októbra 2015 v čase od 8.00 h do 10.00 h v priestoroch farskej 

haly pri Rímskokatolíckom farskom úrade v Soblahove odber krvi. Svoju účasť, prosím, nahláste u pána farára alebo 
u pani Marty Buranskej. Touto cestou vám vopred ďakujeme.   
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Spoločenská kronika
Počet obyvateľov 
k 25. 9. 2015: .......................... 2 199

uZaVreLi ManžeLSTVo: 

Martin Nápoký a Lenka Horná
Martin Kopko a Ľubomíra Danielčáková
Vladimír Kroppel a Petronela Mistríková
Michal Žembera a Mária Stotková 
Jozef Ďuďák a Veronika Belastová

naroDiLi Sa: 
Juraj Vavruš, Ema Gašpáreková

opuSTiLi náS: 

Ľudevít Fabo      vo veku 56 rokov
Mária Betáková  vo veku 90 rokov
Ľudovít Halgoš   vo veku 73 rokov

PRIPRAVUJEME PRE VáS
Rádio Šláger a obec Soblahov vás srdečne pozývajú na 

KONcERT RáDIA šLáGER SPOJENý S KRSTOM NOVÉHO cD JOZEfA OPATOVSKÉHO, 
ktorý sa uskutoční v nedeľu 18. 10. 2015 o 16.00 h v sále PD Soblahov.

 V programe vystúpia interpreti: 
 Vlasta Mudríková – heligonkárka z Kysúc  Vega – hudobná skupina z hornej Nitry
 Kora Band – hudobná skupina   Anton Šípek z Marikovskej doliny.

Milí priatelia, privítajme možnosť zabaviť sa s interpretmi Rádia Šláger 
a spoločne pokrstime tretie CD nášho rodáka a výborného hudobníka Jožka Opatovského.

HODOVá „BATôŽKOVá“ VESELIcA
Milí Soblahovčania, rodáci, nadšenci ľudových zvykov a tradícií,

srdečne Vás pozývame na 1. hodovú „batôžkovú“ veselicu pri príležitosti hodových osláv v našej obci. Veselica bude 
tradičná ľudová – ako kedysi, preto vytiahnite z kasní či povál kroje a šup do tanca! 

      Kde a kedy?    Sála pD Soblahov, 21. 11. 2015, 19:00 
      Čo si treba obliecť?  Tradičné kroje (nemusia byť len soblahovské)
      Čo treba doniesť?  Batôžtek a v ňom všetko, čím ponúknete seba a kamarátov 
      (niečo na pitie a jedenie)

Do tanca nám zahrajú cukríkovci 
a do spevu Soblahovskí heligonkári a Pažiťári.

Keďže kapacita sály na družstve je obmedzená, je nutné kúpiť si lístok čo najskôr. 
Vstupné pre komplet krojovaných je 1 € a ak kroj nemáte, vstup je 5 € 

(muži musia mať aspoň klobúk a ženy stuhu vo vlasoch alebo ručník).
Milé deti,
keďže vieme, že nielen dospelí, ale aj vy sa radi zabávate, pozývame Vás na Vašu prvú zábavu v živote! A to nie len takú 

obyčajnú, ale detskú v krojoch! Čakáme Vás v sobotu 21. 11. 2015 od 17:00 do 19:00 h v sále PD Soblahov. Ak máte 
kroje, vyparáďte sa do nich a ak aj nemáte, nevadí. Dievčatká si môžu obliecť šatočky s mašličkami vo vlasoch a chlapci 
košieľky a klobúčiky. Rodičia, v prípade záujmu prosím nahláste Vaše deti na obecnom úrade. Deti majú vstup voľný.

Bližšie informácie, rezervácia vstupeniek osobne na OcÚ, na tel. čísle +421 908 793 658, 
e-mailom na: soblahov@soblahov.sk alebo prostredníctvom FB stránky obce.

Tešíme sa na Vás! 

Dobrovoľný hasičský Zbor soblahov
Tábor detí hasičskej mládeže sa 

uskutočnil v dňoch 3. – 5. 7. na lúke pod 
zjazdovkou s finančnou podporou obce. 
Zúčastnilo sa takmer 30 detí, z ktorých 
väčšina prespala tie dve noci pod stan-
mi. Prišli nás navštíviť psovodi z OR PZ 
v Trenčíne, ktorí predviedli deťom prá-

cu so psom pri vystopovaní a zadržaní 
páchateľa. Nasledujúci deň popoludní 
mali deti ukážky historických zbra-
ní, z ktorých si po skončení prednášky 
mohli aj vystreliť. Počas trvania tábora 
si deti mohli vyskúšať našu hasičskú 
techniku, konkrétne obsluhu čerpadla 
Magirus osadeného vo vozidle Iveco 
Daily. V dobrej nálade sme sa v nedeľu 
popoludní vrátili všetci zdraví domov. 

Dňa 4. 7. 2015 sa v Rybanoch ko-
nal 6. ročník súťaže mládeže o Pohár 
starostu obce v požiarnom útoku 
s vodou. Naša mládež sa tam zúčast-
nila premiérovo minulý rok. Celkovo sa 
zúčastnilo 27 kolektívov. 

Soblahov mal zastúpenie v kategó-

rii chlapci v 5-člennom a aj 8-člennom 
kolektíve v zostave: Juraj Sivák, Denis 
Schery, Mário Červenka, Matúš Kohút, 
Patrik Šedivý, Darinka Jančovičová, Eliš-
ka Ďuďáková a Samo Fabo. V oboch ka-
tegóriách získali výborné 2. miesto. 
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Dolňanská kyselka, oáZa pokoja a oDDychu
Soblahovské kyselky patria mnohé roky k prírodným bohat-

stvám, ktoré naši ľudia veľmi radi navštevujú, aby sa napili 
čistej pramenitej, minerálmi obohatenej vody. Odjakživa sme 
chodili na naše dve kyselky, na „Horňanskú“ a „Dolňanskú“. 
Po rokoch sa viac navštevovala „Horňanská kyselka“ a na tú 
„Dolňanskú kyselku“ sa pomaly zabúdalo. Na podnet Dobro-
voľného hasičského zboru sa v roku 2008 začala veľká rekon-
štrukcia „Dolňanskej kyselky“. Starý drevený zrub sa vymenil 
za novú rúru, zaviedol sa odpad do potoka. Tieto úpravy za-
bránili podmáčaniu pôdy v okolí kyselky. Vymurovali sa betó-
nové obruby z kameňa a zdroj minerálnej vody začal byť opäť 
funkčný. 

Areál v okolí kyselky sa začal budovať v roku 2010 na pod-
net miestneho stolára Jozefa Betáka, ktorý vybudoval prvý 
altánok, v ktorom si mohli návštevníci kyselky posedieť a od-
dýchnuť.

2012. Položili dlažbu pod altánok, uložili bridlicový chodník 
k vodnému zdroju. Zakúpením stĺpov zo stankovského druž-
stva bol zhotovený mostík cez potok, zo zostatkov dreva bolo 
vytvorené malé pieskovisko.  

Výrobou kríža v roku 2013 a jeho osadením pokračovalo 
doplňovanie priestranstva v okolí prírodného prameňa. Kor-
pus Krista poskytol člen DHZ Miroslav Ďuráči. Pán farár P. 
Beňo ho vysvätil 6. augusta 2013 za prítomnosti veriacich nie-
len z našej obce, ale i z Mníchovej Lehoty.  

V spolupráci s naším ľudovým rezbárom Petrom Jantošo-
vičom vznikla myšlienka vytvorenia sochy. Drevo na sochu 
zabezpečili pán farár Peter Beňo a Miroslav Minárik, ktoré pri-
viezol Jozef Jantolák, s pomocou Milana Rožníka a Mareka 
Betáka. Práce na soche boli dokončené na jeseň 2013. 
S výdatnou pomocou techniky z Mníchovej Lehoty bola socha 
osadená, nad ňou bol urobený ochranný prístrešok. 

Na jar 2014 bolo upravené okolie sv. kríža a sochy. I v tomto 
roku práce pokračovali na rozširovaní priestranstva kyselky 
osadením plota, ktorý zabraňuje ničeniu stromčekov pri orbe, 
boli zhotovené lavičky pri kríži a soche a 4 lavičky pri krbe. 
Bol osadený basketbalový kôš a pre deti rozprávkový vláčik 
„Lokálka“. 

Vodný zdroj bol obložený prírodným drevom, na strechu bol 
použitý šindeľ z dreva dovezený až z Turzovky.

Tento rok práce pokračovali, aby areál bol z roka na rok 
krajší. Vykopaním odvodňovacieho kanála, osadením 50 m 
drenážnej hadice až do potoka, bude priestranstvo zbavené 
premokania. Pomocou techniky Mariána Faba bol kanál nie-
len vykopaný, ale po položení drenáže i zahrnutý. Už v zime 
začal J. Beták s výrobou detského ihriska do tejto lokality. Vy-
robil hojdačku na reťaziach, hojdačku pre najmenších, dom-
ček so šmykľavkou, 2 hojdacie koníky.

Prekrásny areál kyselky nemá v našom regióne obdoby, 
preto je dosť smutné správanie sa niektorých návštevníkov, 

Stav z roku 2009
Tento prvý krok ho povzbudil a v roku 2011 upravili terén 

v okolí prameňa, v spolupráci s Milanom Rožníkom a Jozefom 
Sivákom st. vysadili 85 stromčekov, ktoré oplotili ochranným 
pletivom.V tomto roku vybudovali pre návštevníkov ohnisko 
na opekanie, postavili dve vstupné brány. Brány vyrobené 
z hranolov boli pokryté dreveným šindľom a natreté ochran-
ným náterom.

Práce na zveľaďovaní areálu kyselky pokračovali i v roku 

Dňa 11. 7. 2015 sa v Dolných Ozo-
rovciach konala súťaž mládeže – Me-
moriál Viliama Peťovského – VIII. roč-
ník v požiarnom útoku s vodou. Minulý 
rok tu naše deti vybojovali v kategórii 

8-členné družstvo 2. miesto. Reprezen-
tovali nás v kategórii chlapci: Juraj Sivák, 
Denis Schery, Janko Kohút, Matúš Kohút, 
Patrik Šedivý, Darinka Jančovičová, Eliš-
ka Ďuďáková a Samo Fabo. V kategórii 
8-členné družstvo obhájili minuloročné 
2. miesto a v kategórii 5-členných pridali 
ďalšie 2. miesto. 

Dňa 8. 8. 2015 sa v Dvorci konal 
5. ročník Súťaže mládeže o Pohár 
starostky obce v požiarnom úto-
ku s vodou. Zúčastnilo sa na nej 29 
kolektívov. Soblahov mal zastúpenie 
v kategórii chlapci v 5-člennom a aj 
8-člennom kolektíve v zostave: Denis 

Schery, Mário Červenka, Matúš Kohút, 
Janko Kohút, Patrik Šedivý, Adam Jan-
tošovič, Tomáš Keleši a Samo Fabo. 
V oboch kategóriách po malom zavá-
haní získali pekné 3. miesto.

Výbor DHZ



15číslo 3 - september 2015

TURISTIcKÉ  LETO 
Čas beží ako 

zbláznený, letí  osto-
šesť, a ešte sme sa 
nestihli spamätať z ná-
ročnej turistickej jari, 
a zrazu hop – a už 
bilancujeme naše tu-

ristické leto so všetkým, čo k nemu pa-
trí, s páliacim slnkom v tvári, s horúcim 
letným vzduchom v pľúcach, so spále-
nou pokožkou od slnka, s prepoteným  
oblečením. Ale hory sú v lete milosrdné, 
ponúkajú aký-taký oddych od horúčav, 
ponúkajú čerstvý vzduch, ochladzujúci 
vietor, zelené hory, rozkvitnuté lúky, kde 
si my všetci, od tepla takí unavení, vy-
dýchneme a oddýchneme.  

V júni sme uskutočnili niektoré turis-
tické akcie, ktoré boli plánované v jar-
ných mesiacoch. Tí najzdatnejší turisti 
z nášho klubu so cťou ustáli pochod 
na Trnavskej 100-ke, vydržali, a do-
konca  časom, ktorý dosiahli, sa zaradili 
medzi turistickú elitu. Ďalší víkend júna 
si niektorí naši turisti vybehli do oblasti 
západných Tatier – oblasť Bystrá. Per-
ličkou v júni sa stal  autobusový zájazd 
do Vysokých Tatier na Rysy, a tam na 

vrchole Rysov, akoby v srdci prekrás-
nych slovenských hôr, usporiadal prá-
ve v tom čase minister zdravotníctva 
V. Čislák akciu pre deti s názvom „Za 
modré pľúca“. Spoločné fotografie 
a ušľachtilá idea tejto akcie sa stali 
peknou pamiatkou na tento autobuso-

turistický klub pri oŠk Soblahov
vý turistický zájazd. 

Čerešničkou na torte je pre náš turis-
tický klub usporiadanie každoročného 
Soblahovského výnosu, toho roku to 
bol už 5. ročník. Táto akcia nie je len 
obyčajné vynášanie sudov do vrchu 
na čas, ale je to  forma oslavy a uc-
tenia si ťažkej práce horských nosičov, 
horských chatárov, ktorí v minulosti, 
ale i teraz vynášajú ťažké náklady do 
vysokohorských a ťažko dostupných 
chát, aby sme sa my, turisti, keď tam 
konečne prídeme po ťažkom výstupe, 
mali možnosť sa občerstviť, posilniť, 
zregenerovať, ochrániť. Pre túto myš-
lienku, pre túto formu uznania práce 
horských nosičov, je Soblahovský vý-
nos  tak výnimočný. 

V júni sa naši členovia zúčastnili kaž-
doročného pochodu na Janov vrch, 
malý a nenápadný kopec v Kubrici, 
ktorý svojím rovnomenným názvom za-
strešuje všetkých oslávencov... Jánov, 
Jankov, Janíčkov... veď kde inde, než na 
Janovom vrchu by správny turista – no-
siteľ tohto krásneho slovenského mena 
– mohol lepšie osláviť svoj sviatok?

Naše slovenské a jedinečné Vysoké 
Tatry sú neustále obrovským lákadlom 
pre všetkých turistov a obdivovateľov 
– a Lomnický štít si počkal na našich 
soblahovských turistov, kým prídu na 
jeho vrchol koncom júna. A oni si tam 
úspešne vystúpili, a ako vždy, výhľad 
z tohto kopca stál za všetky  sily, ktoré 
obetovali pri tomto výstupe. 

Letné mesiace júl a august už každo-
ročne znamenajú pre náš turistický klub 
akýsi čiastočný prázdninový oddych. 
Je to čas dovoleniek, relaxu, čas, ktorý 
aj turisti chcú stráviť so svojimi rodina-
mi.  Ale srdce pravého turistu nespí ani 
v tomto čase dovoleniek. Niektorí naši 
vytrvalí členovia si dokázali spojiť dovo-
lenkový čas s turistickými cieľmi a v júli 
navštívili Švajčiarske Alpy, kde vyliezli 

na také kopce, ako Breithorn, Castor, 
Polux, Klein Matterhorn. Ďalší dvaja 
turisti navštívili v dovolenkovom období 
v auguste Maďarsko, kde vystúpili na 
najvyšší vrch tejto krajiny Kékes.

V auguste si traja členovia nášho 
turistického klubu splnili svoj takmer 
dvojročný sen – Talianske Ferraty. Dlhé 
plánovanie tejto akcie sa vyplatilo a pri-
nieslo turistom krásne zážitky, nádher-
né počasie a niekoľkodňový turistický 
relax v jeho najhlbšej podstate. A aby 
nevyšli z cviku, tak po návrate sa tí naj-
odolnejší ešte vydali do Vysokých Tatier 

a vystúpili na Ťažký štít. 
V pláne našich turistických akcií býva 

každoročne zakomponovaná aj spoloč-
ná stanovačka, ani tento rok sme od tej-
to tradície neustúpili a 13 našich členov 
sa zúčastnilo 3-dňovej turistickej stano-
vačky pri obci Zbíňov. Prialo im všetko, 
čo im len mohlo priať, príjemné poča-
sie, krásna príroda stvorená na turisti-
ku, vynikajúci guláš, teplé letné večery 
a hodová zábava v obci Zbíňov, to všet-
ko spolu dohromady znamenalo super 
turistiku, výbornú náladu, oddych, jedi-
nečné zážitky a kopec srandy.

A zrazu sa niečo vonku znovu mení, 
láme, ide ďalšie ročné obdobie s krá-
sami jemu prislúchajúcimi. Je tu zrazu 
čas na septembrový 4-dňový turistický 
zájazd, ktorý každoročne akoby uza-
tváral letnú turistickú sezónu a odštar-
továva tú jesennú.

vedľa sa môžu vaše deti zahrať, kým vy opečiete špekáčiky či 
slaninku. Miesto si tu nájdu aj tí, ktorí hľadajú krásne prostre-
die na relax, ale aj modlitbu – je tu krásne vyrezávaná socha 
Panny Márie a kríž.

Na základe materiálov J. Betáka spracoval J. Halgoš

ktorí ničia hotové dielo pálením drevených kolíkov od strom-
čekov, vytrhávaním ochranného pletiva a používaním ho na-
miesto rošta pri opekaní. Pritom suchého dreva je neďaleko 
dosť, stačí sa len kúsok prejsť a doniesť ho.

Poďakovanie za vybudovanie tejto oddychovej zóny patrí 
naozaj všetkým, ktorí sa podieľali na tomto diele. Najväčší kus 
práce tu odviedol Jozef Beták v spolupráci s Milanom Rožní-
kom. No nemôžeme zabudnúť ani na členov hasičského zbo-
ru, ktorí tu dobrovoľne odpracovali desiatky hodín vo svojom 
voľnom čase a výsledok je úžasný. Areál navštevujú rodiny 
s deťmi nielen zo Soblahova, ale i zo širokého okolia a neve-
dia si ho vynachváliť. Preto spoločnými silami chráňme 
a udržujme to, čomu iní venovali kus svojho života.

„Dolňanská kyselka“ je miesto, kde si nájdu to svoje všet-
ky vekové kategórie. Na jednom mieste nájdete osvieženie 
v podobe minerálnej vody („kyselky“), ktorá tu vyviera, hneď 
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šPORT
ČO JE NOVÉ V OšK SOBLAHOV?

Viac ako 100 futbalistov a futbalis-
tiek nášho klubu odohrá 59 majstrov-
ských stretnutí  v jesennej časti sezóny 
2015/16. Pod hlavičkou OŠK Soblahov 
pôsobia družstvá: prípravka, mladší 
žiaci, starší žiaci, dorast a dospelí. 
Z tejto riadnej porcie sa už od augusta 
pomaly ukrajuje.

Prípravky majú za sebou dva turnaje 
pod hlavičkou prípravky,,SeVer 1“. 
Úvodný turnaj zorganizoval náš klub 
v prvú septembrovú sobotu. Tu skon-
čili naši najmladší na peknom druhom 
mieste, keď raz vyhrali a dvakrát remizo-
vali. Ďalší turnaj sa uskutočnil v Záblatí 
a ďalej budú pokračovať v Drietome 
a V. Hradnej.

Mladší žiaci majú za sebou prvé šty-
ri kolá v III. lige MŽ U13 SEVER ZSFZ. 
Premiéra sa im vydarila, keď zvíťazili 
v Dolných Vesteniciach. Momentálne 
sú na 9. mieste s jedným víťazstvom, 
jednou remízou a dvoma prehrami. Pri 

týchto dvoch kategóriách však treba 
pripomenúť, že tu nejde hlavne o vý-
sledky, i keď víťazstvo ich samozrejme 
poteší. Chlapci sa predovšetkým učia.

Starší žiaci hrajúci tak isto v III. lige 
SŽ U15 SEVER ZSFZ (s mladšími tvo-
ria takzvanú „dvojičku“ – je to podmien-
ka prihlásenia do III. ligy) začali tento 
ročník veľmi dobre, keď prvé tri stret-
nutia vyhrali, avšak v boji o prvú prieč-
ku podľahli doma vysoko Nemšovej. 
V tomto stretnutí už bolo vidieť kvalitu 
i skúsenosti dlhodobého účastnika III. 
ligy. Momentálne sú starší žiaci na 6. 
mieste. Medzi nejlepších strelcov III. 
ligy zatiaľ patria Simon Marko a Šimon 
Kňážek z nášho OŠK. Trénermi žiakov 
sú Jakub Kačena a Rasťo Kačena.

Dorast, po roku znovu prihlásená ka-
tegória, hrá v VI. lige U19 OBFZ TN. Aj 
keď premiérové stretnutie vysoko pre-
hrali (vo veľmi oklieštenej zostave), na 
domácej pôde sa im podarilo zaknihovať 

prvé víťazstvo. Chlapci sú momentálne 
na 10. priečke za jedno víťazstvo a tri 
prehry. Trénerom je Majo Jantošovič.

Dospelí – účastník VIII. ligy TN OBFZ 
TN, začal jesennú časť dvoma prehra-
mi.V poslednom domácom sretnutí už 
i dospelí zažili pocit z víťazstva, keď 
doma porazili Motešice 4:2. Mužstvo od 
začiatku ročníka funguje bez trénera.

A v posledný víkend rozbehli svoju 
sezónu už i ,,Starí páni“ a hneď v úvo-
de, už vlastne takmer tradične, zakni-
hovali víťazstvo nad Záblatím.

Ako vidíte, je toho v tejto sezóne už 
dosť za nami, ale hlavne oveľa viac 
pred nami. Chceli by sme touto ces-
tou apelovať na všetkých členov OŠK 
Soblahov (ale i nečlenov, rodičov), aby 
podali pomocnú ruku pri zabezpečo-
vaní stretnutí všetkých našich piatich 
družstiev. S malou účasťou členov 
OŠK to už takto dlho nepôjde…

OŠK Soblahov

16. ročník Dolinka cup
Áno, je to tak, amatérsky futbalový turnaj Dolinka Cup tento 

rok sa v Soblahove konal už 16-tykrát! Toto úžasné podujatie 
každoročne zapĺňa kalendár hodnotných akcií v našej obci. 

Aj tento rok, v sobotu, deň pred Sviatkom sv. Cyrila a Metoda, 
4. 7., sa stretli bývalí, aktívni či budúci futbalisti na tomto amatér-
skom futbalovom turnaji v areáli OŠK, turnaji, ktorí viacerí nazvali 
akciou „chlapi sobě“. Je to o chlapoch, o futbale, o dobrom guláši, 
posedení pri pive, ale hlavne je to vždy o zážitkoch, kamarátstve 
a veľkej srande. Partia chlapov okolo Paťa Šedivého, Ľuboša 
Šedivého a Jura Ďuďáka už po 16-tykrát pripravila túto možnosť 
ich zažiť. Tento ročník sa turnaja zúčastnili 4 mužstvá – Slimáci, 
Starí páni, 1. FC Melenec a Kubrica. 

Aj v mimoriadne horúcom počasí ukázali futbalisti veľa futbalo-
vého kumštu, nasadenia a nadšenia. Víťazom podujatia bolo muž-
stvo Slimákov, ale vyhrali všetci, ktorí prišli za futbalom i zábavou.

Chlapi z Dolinky, ďakujeme.
Daniel Mrázik

Zúčastňujú sa ho nielen soblahovskí 
turisti, ale mnohí občania Soblahova 
i okolitých obcí. Tento zájazd sa vďaka 
úspešnosti predchádzajúcich ročníkov 
stal krásnou športovou, turistickou i spo-
ločenskou tradíciou v obci Soblahov. 
Organizačne ho zabezpečuje jediný 
človek, Viliam Jantošovič, turista kaž-
dučkým cólom svojej duše. Robí to celé 
roky, robí to zadarmo, s oduševnením 
a plnou zodpovednosťou za celý auto-
bus ľudí a na niekoľko dní. Súčasťou 
zájazdu je vždy návšteva rôznych prí-

rodných, historických a mnohorakých 
inšpiratívnych výnimočností našej kra-
jiny. Vilko, ďakujeme, schováš do vač-
ku hocakú cestovku. Aj tento ročník do 
Veľkej Fatry nemal chybu, krásne turis-
tické i spoločenské zážitky z tohto roč-
níka v nás budú ešte dlho rezonovať.   

A čo v najbližšom období? Začiatkom 
októbra zvykneme zbilancovať našu 
ročnú prácu spôsobom nám vlastným – 
opekačkou niekde v čarovnom prostre-
dí soblahovskej prírody. Ale i keď túto 
akciu trochu nezaslúžene nazývame 

ukončením turistickej sezóny, tak reál-
ne naše turistické šľapaje budú naďalej 
otlačené na rôznych turistických chod-
níkoch v okolitých i vzdialenejších loka-
litách, v nadchádzajúcom  jesennom 
i zimnom období. Veríme, že nás tieto 
ďalšie naše turistické akcie fyzicky aj 
psychicky posilnia, inšpirujú, poučia 
a združia do spoločenstva priateľov, 
ktorí si budú navzájom pomáhať nie-
len pri turistike, na skalách, na horách 
či v dolinách, ale hlavne v skutočnom 
živote. 

Slávka
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