Jar
Vo vzduchu cítiť jar,
zemitou vôňou sa šíri do každého póru,
jemne udiera do nozdier
santalovou vôňou
ťažkého dychu ustatej matky zeme.
Posledné záchvevy snehu
cudne zahaľujú mokrú nahotu stráne.
Šeptajúce korienky sa do nemoty
opíjajú jarnou vodou.
Je tu jar,
je tu jar, kričia husi letiace na sever.
Je tu jar,
zvestuje do priestoru
symfonický zbor žiab.
Jantárová voda v potoku buble
do virvaru a lomozu života.
Je tu jar?
Divia sa smaragdové lístky prvosienok.
Priezračný vzduch
mäkko zahaľuje všetko živé
do neskutočného závoja letargie.
Prof. Jozef Halgoš (úryvok z básne)
Milí spoluobčania,
začiatok roka býva obdobím, kedy hodnotíme ten predchádzajúci rok a zároveň si dávame predsavzatia, čo by sme
chceli v nasledujúcom období vykonať.
Tak je to i v prípade obce a jej aktivít.
Počas roku 2015 sme s poslancami OcZ začali vykonávať
kroky k naplneniu cieľov, ktoré sme si stanovili na začiatku obdobia. Naštartovali sme viaceré procesy, ktoré vo všeobecnosti
prispejú k rozvoju obce a života v Soblahove.
Osobne pre mňa, ako zástupcu obce, to bol rok plný zmien
a nových skúseností a tiež zaujímavých stretnutí.

Foto: M. Garaj

Počas uvedeného obdobia sa uskutočnili i stretnutia s rôznymi predstaviteľmi štátu na rozličných úrovniach, napr. s predsedom vlády SR Robertom Ficom, predsedom parlamentu SR
Petrom Pellegrinim a inými osobnosťami politického a kultúrneho života na Slovensku.
Dovoľte mi, aby som tak ako v minulosti, zhodnotil predchádzajúci štvrťrok – obdobie konca decembra 2015 až marca 2016.
KULTÚRA V OBCI
Koniec a začiatok roka bol už štandardne bohatý na kultúrne akcie a udalosti.
Nedá mi nespomenúť už 27. ročník Štefanskej jazdy, kde by
som chcel touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek
pomohli. Do tejto skupiny patrí jazdecká skupina okolo pánov Bera
a Maxona, prof. Jozef Halgoš a rodina pána Baláža. Vďaka patrí aj
Jožkovi Ďuráčimu, P. Janásovi a kolektívu z Hostinca u Ondreja,
soblahovským hasičom a všetkým organizátorom.
Poďakovať by som chcel aj všetkým účinkujúcim, nakoľko
celé programové pásmo bolo zaujímavé pre všetky vekové
skupiny. Do programu sa zapojili: Melenčárik, naši mladí folkloristi, Soblahovskí chlapci, Soblahovskí pažitári, Dolinečka.
Poďakovať by som chcel aj celému turistickému oddielu za
organizáciu a prípravu tradičného Predsilvestrovského výstupu
na Ostrý vrch. Počasie vybavili perfektné a vraj aj guláš navarili
kvalitne, čoho príznakom bolo, že bolo veľmi rýchlo po ňom.
Dňa 16. 1. 2016 sa uskutočnil už 9. Obecný ples v Soblahove. Ďakujem všetkým, ktorí ples podporili. Tohtoročná tombola bola naozaj veľmi zaujímavá. Vďaka patrí sponzorom plesu
a tomboly:
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- p. Mikuš, p. Repa, p. Zavřel, p. Podmanický, p. Balaj,
p. Janás, p. Poruban, p. Orosz, PD Soblahov, Urbárske
lesy Soblahov, Obecný úrad Soblahov, starosta Mníchovej
Lehoty, p. Martin Laššo, p. Miroslav Laššo, p. Hladký,
rod. Maláňová, Hrnčárová, Mráziková, Plevová,
Hudecová, p. Hostačný, p. Doktor, p. Jurák, p. Fabo, p.
Matúš Opatovský, Lekáreň Arnica Montana Soblahov, rod.
Hrčková, p. Vrábel, p. Siváková, Farský úrad Soblahov,
p. Šedivý, p. Jantošovičová, Hasiči Soblahov, p. Korvas,
p. Judinyová, p. Róbert Petrovický, Jednota dôchodcov
Soblahov a p. Opatovský.
Ako zaujímavosť môžem povedať, že lístky boli vypredané
za štyri dni, čo nás teší.

DIANE V OBCI
Cintorín
Vo februári sme začali s rekonštrukciou oplotenia na cintoríne.
Existujúci tehlový plot bol vďaka lipám, ktoré rastú v blízkosti
oplotenia, nebezpečne nahnutý (vo výške 1 m sa nakláňal
až 10 cm) a bolo len otázkou času,
koľko ešte vydrží. Rozhodli sme sa
ho odstrániť skôr, ako sa niečo stane.
Plánujeme postupne realizovať nové
oplotenie cintorína.

Na cintoríne by sme ešte chceli zrekonštruovať osvetlenie,
doplniť niekoľko nových lámp a elektrických rozvodov.
Zároveň by sme ešte v novej časti cintorína doplnili chýbajúce
chodníky – aspoň na miesta, kde je to ešte možné.
Ostatné činnosti
V oblasti bezpečnosti sme doplnili tri dopravné značky,
a taktiež boli osadené chýbajúce nové navigačné tabule.
Tohtoročná Fašiangová zabíjačka bola celá pod vedením
Daniela Mrázika a ostatných poslancov. Pomáhali aj zamestnanci obce a tiež všetci rodinní príslušníci. Všetkým vám patrí
veľká vďaka za pomoc!

Pri železnom mosteku bol existujúci drevený altánok vo veľmi zlom stave, a tak bolo potrebné všetky nosné prvky vymeniť. Ešte nás čaká vykonať povrchovú úpravu.
Odpady
Nedávno bol v NR SR prijatý nový zákon o odpadoch, ktorý ustanovuje povinnosť, že každý, kto tvorí stavebný odpad,
musí znášať náklady na jeho odstránenie sám. V minulosti
mal každý občan Soblahova nárok
odovzdať bezodplatne 1 m3 stavebnej
sute, avšak dnes, vzhľadom na horeuvedený zákon, to už neplatí a máme

Poďakovať by som chcel aj pánovi Svitekovi a pani Kopeckej za vypožičanie stanov, Paľovi Janásovi za stoly a zásobovací servis a Mirovi Šedivému za výrobu kvalitných a chutných mäsiarskych výrobkov. Samozrejme poďakovanie patrí
i všetkým účinkujúcim od najmenších až po najstarších.

za Brodkom

Za Dubákech
záhumním

problém. Naši spoluobčania okamžite zareagovali a začali
tvoriť čierne skládky.
Možno ste práve spoznali svoj odpad, prípadne susedov
materiál. Chceme všetkých upozorniť, že v prípade, ak zistíme skutočného vinníka, ten bude musieť na vlastné náklady
skládku odstrániť a zaplatiť pokutu. Informácia o páchateľovi
bude zverejnená, aby každý vedel, kto znečisťuje prírodu.
PROJEKTY
Škola
Tak ako sme vás informovali v minulom čísle o nutnosti
opravy a kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácie a osvetlenia, tak v súčasnosti sa uvedené stalo realitou.
Vďaka Ministerstvu školstva SR, ktoré nás podporilo sumou
50.000 EUR a ušetreným financiám z prevádzkových nákla-
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dov školy, sme koncom marca začali s odstraňovaním havarijného stavu. Práce by mali byť ukončené koncom júla.
Veríme, že aj takýmito krokmi vytvoríme vhodné podmienky
pre naše deti a školu začnú využívať i tie rodiny, ktoré
v súčasnosti posielajú deti do Trenčína. Som presvedčený, že
našich žiakov pripravujú dobrí pedagógovia, deti sú šikovné,
umiestňujú sa v rôznych súťažiach, a preto si zaslúžia, aby
sme im vytvárali stále lepšie podmienky.
V tomto období sme sa venovali i novým projektom. V januári 2016 sme v rámci Operačného programu Kvalita životného programu podali projekt na zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov. My sme sa v rámci tejto výzvy
zamerali na rekonštrukciu obecného úradu, ktorý je vo veľmi
Z rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Soblahov dňa 9. 12. 2015:
Schválilo VZN obce Soblahov č.
5/2015 vo veci umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Soblahov.
Schválilo VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným
zriaďovateľom MŠ a šk. zariadení na
kalendárny rok 2016.
Schválilo
A) pripomienky k návrhu Dodatku č. 1
k VZN obce Soblahov č. 3/2014
o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov.
B) Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce
Soblahov.
Schválilo pripomienky k návrhu rozpočtu obce Soblahov na rok 2016.
Zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
vrátane programov a podprogramov na
rok 2016.
Schválilo rozpočet obce Soblahov včítane programov a podprogramov na
rok 2016.
Zobralo na vedomie viacročný rozpočet včítane programov a podprogramov
na roky 2017 – 2018.
Prerokovalo návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 a schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2016.
Schválilo zápis materiálov roku 2014
do kroniky obce.
Schválilo Plán zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Soblahov na rok
2016 nasledovne: 17. 2., 27. 4., 22. 6.,
7. 9., 26. 10., 14. 12.
Schválilo pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu č. 2 vo výmere

zlom technickom stave. Vyhodnotenie úspešnosti uchádzačov očakávame v najbližších dňoch.
Taktiež sme podali nový projekt na zvýšenie bezpečnosti v obci.
Chceli by sme prefinancovať dodávku kamerového systému.
Tiež sme podali projekt na rekonštrukciu telocvične v škole.
Radi by sme zrekonštruovali podlahu, osvetlenie a doplnili vybavenie športových pomôcok.
O výsledku podaných žiadostí vás budeme informovať
v ďalších číslach.
Za dverami sú veľkonočné sviatky, preto mi dovoľte popriať
vám, aby tieto dni boli presne také, aké chcete, aby boli. Nech
sú dňami radosti a pokoja.
Marian Hudec, starosta

50,05 m2 v bytovom dome č. 741 na 2.
poschodí pre Janku Sýkorovú, Soblahov od 1. 12. 2015.
Určilo predaj nehnuteľného majetku,
bytu č. 1 v bytovom dome na parcele č.
4607/26, katastrálne územie Soblahov
vedeného na LV č. 1 vo výmere 42,43
m2, kupujúcej Ľuboslave Jozekovej,
Soblahov, ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zák.
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu, že kupujúca od 1. 7.
2008 užíva uvedený byt na základe
platnej Zmluvy o nájme bytu a riadne
si plní svoje povinnosti vyplývajúce zo
zmluvy a zároveň sa podieľa po dobu
dlhšiu ako 7 rokov na výchove a vzdelávaní žiakov ZŠ s MŠ Soblahov. Zámer predať byt č. 1 v bytovom dome na
parcele č. 4607/26, katastrálne územie
Soblahov vo výmere 42,43 m2, ako prípad osobitného zreteľa bol zverejnený
na webovej stránke obce a na úradnej
tabuli obce dňa 23. 11. 2015.
Schválilo predaj nehnuteľného majetku, bytu č. 1 v bytovom dome na parcele č. 4607/26, katastrálne územie Soblahov vedeného na LV č. 1 vo výmere
42,43 m2, kupujúcej Ľuboslave Jozekovej, Soblahov za kúpnu cenu 25 200 €.
Určilo prenájom nehnuteľného majetku časti EKN parcely č. 4292, katastrálne územie Soblahov vedenej na LV
č. 2884 vo výmere 1 m2 pre spoločnosť
AWISO, s.r.o., Nová Dubnica, ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu, že
budúci nájomca požiadal o nájom časti
EKN parcely č. 4292 vo výmere 1 m2 za
účelom umiestnenia automatu na kahance na cintoríne v Soblahove a bude slúžiť
všetkým obyvateľom obce Soblahov.
Zámer prenajať nehnuteľný majetok
časť EKN parcely č. 4292 vo výmere
1 m2, katastrálne územie Soblahov pre

spoločnosť AWISO, s.r.o., Nová Dubnica, ako prípad osobitného zreteľa bol
zverejnený na webovej stránke obce
a na úradnej tabuli obce dňa 23. 11.
2015.
Schválilo prenájom nehnuteľného
majetku časti EKN parcely č. 4292 vo
výmere 1 m2, katastrálne územie Soblahov vedenej na LV č. 2884 pre spoločnosť AWISO, s.r.o., Nová Dubnica,
za cenu 40 €/m2/rok.
Schválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ
Soblahov r. 2015 z dôvodu presunu
finančných prostriedkov medzi rozpočtovými položkami.
Schválilo
A) predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v rámci
Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie
spotreby energie pri prevádzke
verejných budov (kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Slovenská
inovačná a energetická agentúra
ako sprostredkovateľský orgán pre
OP Kvalita životného prostredia
v zastúpení MŽ SR, ako riadiaceho
orgánu pre OP Kvalita životného
prostredia) na realizáciu projektu
s názvom „Zníženie energetickej
náročnosti budovy Obecného úradu
Soblahov“, ktorý bude realizovaný
v obci Soblahov;
B) zabezpečenie realizácie projektu
„Zníženie energetickej náročnosti
budovy OcÚ Soblahov“, ktorý bude
realizovaný v obci Soblahov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
C) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie
projektu vo výške 18 027,97 €, čo
sa rovná rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, ktoré budú zabezpečené z vlastných zdrojov obce Soblahov.
Schválilo kontrolórovi obce Soblahov odmenu vo výške 10 % zo mzdy za rok 2015.
Zobralo na vedomie Výpoveď zmluvy
o nájme nebytových priestorov nachá-
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dzajúcich sa v budove OcÚ Soblahov
– Kaderníctvo MAJA, Soblahov k 29. 2.
2016.
Zobralo na vedomie informáciu o otváracích hodinách počas vianočných
a novoročných sviatkov v prevádzke
Hostinec u Hrocha, Soblahov.
Z rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Soblahov dňa 17. 2. 2016:
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31. 12. 2015.
Zobralo na vedomie Smernicu upravujúcu systém finančného riadenia
a finančnej kontroly č. 1/2016.
Zobralo na vedomie Správu hlavného
kontrolóra obce Soblahov o kontrolnej
činnosti za rok 2015.

Schválilo
A) kúpu rodinného domu Soblahov, súpisné číslo 213, postaveného na CKN
parcele č. 9/1 s príslušenstvom vo výmere 110 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Soblahov
v podiele 1/1 zapísané na LV č. 810
od vlastníčky Veroniky Rožníkovej,
bytom Soblahov;
B) kúpu spoluvlastníckeho podielu
28/224 na pozemku CKN, parc. č.
9/1 vo výmere 110 m2, zastavané
plochy a nádvoria, k. ú. Soblahov,
kúpu spoluvlastníckeho podielu
28/224 na CKN parcele č. 9/2 vo výmere 371 m2, záhrady, k. ú. Soblahov, kúpu spoluvlastníckeho podielu
28/224 na CKN parcele č. 23/1 vo
výmere 301 m2, zastavané plochy

a nádvoria, k. ú. Soblahov zapísané na LV č. 623, od podielovej spoluvlastníčky Veroniky Rožníkovej,
Soblahov pre účely zriadenia sedliackeho domu v obci Soblahov.
Hodnota predmetu prevádzaných nehnuteľností je celkovo 17 100 €.
Zobralo na vedomie Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy medzi NATUR-PACK,
a. s., Bratislava a obcou Soblahov, ktorej predmetom je uzatvoriť s NATURPACK zmluvu o zabezpečení systému
združeného nakladania s odpadmi
z obalov.
Úplné znenie uznesení nájdete na
www.soblahov.sk/uznesenia/ a na OcÚ.
Zuzana Hrnčárová

Drobné pozemkové úpravy v Soblahove
V roku 2015 obec Soblahov podala žiadosť o drobné pozemkové úpravy v intraviláne obce v časti pod lokalitou Palmovská. Táto časť je v Územnom pláne obce Soblahov označená NB1 a NB2 a je určená na individuálnu bytovú výstavbu.
Ide o výmeru 5,98 ha, kde sú súkromné pozemky prevažne
vo vlastníctve Soblahovčanov. Cieľom týchto pozemkových
úprav je z roztrúsených pozemkov vytvoriť stavebné pozemky s komunikáciami v zmysle schváleného Územného plánu
obce Soblahov. Prioritou obce v tejto časti je pripraviť a naprojektovať komunikáciu spájajúcu ulice Kolónie a Palmovskú,
a vytvoriť tak paralelnú ulicu s hlavnou cestou.
Obec Soblahov zvolala vlastníkov dotknutých parciel na informatívne stretnutie, ktoré sa konalo 26. 10. 2015 v sále Poľnohospodárskeho družstva v Soblahove. Bol im predostretý
zámer obce a oni sa k nemu mohli vyjadriť. Vlastníci dostali
dotazník, kde mali vyjadriť svoj názor na tento zámer. Nadpo-

lovičná väčšina výmerových vlastníkov súhlasila s drobnými
pozemkovými úpravami priamo na mieste.
Bol zriadený prípravný výbor, ktorý mal prvé stretnutie 17. 2.
2016. Prerokovali sa požiadavky obce a dotknutých orgánov
a stanovilo sa územie, v ktorom sa budú riešiť drobné pozemkové zmeny. Prípravný výbor bol vytvorený dočasne a jeho
činnosť bude ukončená po verejnom zhromaždení vlastníkov
pozemkov. Tí si spomedzi seba zvolia predstavenstvo, ktoré
bude riadiť drobné pozemkové úpravy v tejto časti. Celé konanie trvá dva roky a náklady v plnej výške hradí obec Soblahov.
Vlastníci nemajú žiadne náklady.
Cieľom nás všetkých je, aby sa Soblahov rozvíjal. Vytvorenie komunikácií a následne stavebných pozemkov z pôdy,
ktorá dlhé roky ležala „úhorom“ a ktorá je v Územnom pláne
obce Soblahov určená na individuálnu bytovú výstavbu, je
z hľadiska vízie a rozvoja obce krok dopredu.
Ing. Juraj Maláň

Veľké pozemkové úpravy
V roku 2015 začala v obci Soblahov prípravná fáza veľkých
pozemkových úprav. Veľké pozemkové úpravy znamenajú scelenie parciel bez straty bonity pôdy, kde každá vytvorená scelená
parcela bude mať naprojektovanú prístupovú cestu. Tento proces v obci začal z dôvodu veľkej rozdrobenosti pozemkov
a takisto kvôli plánovaniu dlhodobejšej vízie a rozvoja Soblahova.
Uznesením 54/5-2015 Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov jednohlasne schválilo vykonanie veľkých pozemkových
úprav v katastrálnom území obce Soblahov.
Každému vlastníkovi nehnuteľnosti v katastrálnom území Soblahov bol doručený dotazník, kde mohli vyjadriť svoj predbežný názor na zámer veľkých pozemkových úprav. Zo sumarizácie odovzdaných dotazníkov vyplynulo, že s procesom veľkých
pozemkových úprav súhlasí nadpolovičná väčšina výmerových
vlastníkov. Do vyhodnotenia prieskumu záujmu nebolo započítané vlastníctvo Slovenskej republiky v správe Lesov SR, ktorí
sa vyjadrili, že nemajú námietky k vykonaniu pozemkových
úprav. Rovnako nie je započítané vlastníctvo Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu.
Takisto, ako pri drobných pozemkových úpravách, bol zriadený dočasný prípravný výbor, ktorý mal prvé stretnutie 17. 2.
2016. Stanovil sa obvod a územie projektu pozemkových úprav.
Celé katastrálne územie Soblahov predstavuje 1 738 ha. Z obvodu pozemkových úprav sa vyňalo 5 lokalít: zastavané úze-

mie obce (intravilán), stavebné pozemky lokalita Palmovská,
pozemky vyhradené pre obranu štátu vo vlastníctve SR – Ministerstvo obrany SR a Vojenské lesy a majetky SR (Zábranie),
časť pod Palmovskou ulicou, kde sa uskutočňujú jednoduché
pozemkové úpravy a zastavané pozemky a stavebné pozemky nadväzujúce na začiatok intravilánu v smere od Trenčína
(Rybníky). Po vyňatí týchto lokalít zostalo územie vo výmere
1 522 ha, kde sa uskutočnia veľké pozemkové úpravy.
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor na základe
prerokovaných a dohodnutých podkladov vyhotovil elaborát
prípravného konania, ktorý bol doručený na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pre posúdenie žiadosti
o vykonanie pozemkových úprav v k. ú. Soblahov.
Prípravný výbor ukončí činnosť po verejnom zhromaždení
vlastníkov pozemkov, ktorí si spomedzi seba zvolia predstavenstvo, ktoré bude riadiť veľké pozemkové úpravy v katastrálnom území Soblahov. Finančné náklady na proces veľkých
pozemkových úprav sú cca 1 milión EUR. O tieto finančné
prostriedky obec Soblahov žiada z eurodotácií, kde sa začalo nové programové obdobie. Vlastníci nehnuteľností nebudú
mať žiadne finančné náklady.
Z hľadiska vízie a dlhodobého plánovania rozvoja Soblahova
sú veľké pozemkové úpravy veľmi významným krokom, ktorý
môže ovplyvňovať vývoj obce na ďalšie desaťročia.
Ing. Juraj Maláň
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Nebezpečné parkovanie
V minulých číslach našich novín sme upozorňovali
na nebezpečné parkovanie áut na chodníkoch.
Situácia sa čiastočne zlepšila, no iba na chvíľu. Ľudia
začínajú znova parkovať na chodníkoch, čím ohrozujú bezpečný prechod chodcov hlavne mamičiek
s kočíkmi, zdravotne postihnutých a starších občanov.
Nezodpovednosť, ba doslova lajdáckosť týchto vodičov budeme opäť riešiť v spolupráci s PZ Trenčín.
M. Hudec, starosta obce

Mestské divadlo Trenčín
hralo na Valentína v Soblahove 14. 2. 2016 o 16:00 v sále PD
Soblahov divadelnú komédiu Mira Gavrana Bábka.

Štefanská jazda

Tak ako každý rok, aj tento rok sa na sviatok sv. Štefana
konala tradičná Štefanská jazda. Cez dedinu sa preháňali
jazdecké kone z Nozdrkoviec a o 14. hodine prišli aj s muzikou – našimi heligonkármi, pred Hostinec u Ondreja, kde
ich už čakali malí aj veľkí, domáci i hostia. Najmenší sa mohli
povoziť na koníkoch, starší si mohli dať varené vínko a popritom si zaspomínať, aké boli u nás kedysi zvyky od Ondreja
do Vianoc. V tomto pásme vystúpili: deti z DFS Melenčárik
pod vedením H. Holomekovej, Tamarka Sopoligová, dievky
a mládenci z našej dediny pod vedením J. Ďuráčiho, ženy

z FSk Dolinečka pod vedením E. Fabovej a muzikanti Soblahovskí pažiťári.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za to, že prispeli k vytvoreniu
pekného a nezabudnuteľného programu, ktorý si môžete pozrieť
aj na webe – www.youtube.com a do vyhľadávania napíšete Štefanská jazda 2015 Soblahov. Rovnako tam nájdete aj spomienku
na Hodovú batôžkovú veselicu pre dospelých aj pre deti.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k priebehu Štefanskej jazdy a tiež ochotným rodinám za medovníčky.
Martina Hudecová
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Pripravujeme pre vás...
23. apríl
30. apríl
7. máj
7. máj
8. máj

4. jún
25. jún
26. jún

Detský výstup na Ostrý vrch
Stavanie mája, návšteva delegácie
z partnerskej obce Rudniki z Poľska
Turistický pochod Soblahovská 35-ka
Folk fest pod Ostrým
(areál pri Chate pod Ostrým vrchom)
Deň matiek

3. júl
11. júl – 15. júl
13. august
20. august

Deň detí
Soblahovský výnos
Memoriál Ing. Viktora Kačenu – žiacky
futbalový turnaj
Dolinka Cup
Detský tábor Sobík
Soblahovské leto
Zájazd občanov na kúpalisko

BeŽECKÁ LIGA V SoblahovE

Denný tábor Sobík

V rámci Trenčianskej bežeckej ligy sa už po
druhýkrát v obci uskutoční beh Soblahovom, ktorý
je naplánovaný na deň 12. júna 2016.
Štart je na štadióne OŠK Soblahov o 10:00 h.
Pozývame všetkých bežeckých nadšencov na
uvedené podujatie.
Bližšie informácie získate na http://tbl.sk/.

Milé deti, aj tento rok pre vás chystáme denný tábor v termíne od
pondelka 11. do piatka 15. júla 2016. Tábor sa uskutoční každý
deň v čase od 8:00 do 16:00 h. Je určený pre všetky deti zo Soblahova vo veku od 6 do 11 rokov. Cena pre 1 dieťa je 35 €. V cene je
zahrnutá strava (desiata, obed, olovrant, pitný režim), tričko s logom
tábora a pomôcky.

Kapacita tábora je obmedzená, preto v prípade záujmu prihláste
dieťa čo najskôr (najneskôr však do 11. 6. 2016). Prihlásenie je možné e-mailom na tabor.sobik@gmail.com alebo na Obecnom úrade
v Soblahove. V prípade ďalších otázok sa informujte na tel.
č.: 0907 946 353 (Martina Hudecová). Pri prihlásení treba uviesť
meno, priezvisko dieťaťa a zákonného zástupcu, vek dieťaťa, adresu,
e-mailový kontakt a číslo telefónu.
„Deti, už sa na vás veľmi tešíme
a spolu zažijeme krásny prázdninový týždeň plný zážitkov!“
Vaši animátori

Pripravujeme posilňovňu
V priestoroch telocvične základnej školy na ploche asi 30 štvorcových metrov obecný úrad pripravuje
posilňovňu, ktorá má slúžiť na športové vyžitie pre všetkých záujemcov, ktorí budú mať chuť využívať
toto zariadenie a majú pozitívny vzťah k športu. Priestory, ktoré slúžili do súčasnej doby ako dielne,
sa vyprázdnili a postupne vymaľovali. Posilňovacie stroje a zariadenia potrebné na cvičenie plánujeme
nakúpiť z peňazí, ktoré boli v obecnom rozpočte na rok 2016 schválené a využitím športového náradia
z telocvične základnej školy.
Zároveň by sme chceli osloviť občanov, ktorí by mohli na „rozbeh“ zapožičať tyče, kotúče, lavičky, stojany a ďalšie veci
potrebné na cvičenie.
Záujemcovia, ktorí majú chuť pomôcť pri zriaďovaní posilňovne alebo ju v budúcnosti využívať, môžu kontaktovať Jána
Vojteka na e-mail: jan.vojtek12@gmail.com.
Ing. Ján Vojtek

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU SA V OBCI SOBLAHOV USKUTOČNÍ
dňa 13. apríla 2016 (streda) od 8.00 h do 16.00 h.
Odpad môžete priniesť do pristavených kontajnerov na Železničnú ulicu,
pri Depozit a na horný koniec obce do dvora č. 270.
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„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

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

Knižnica v Galérii na povale
Obecná knižnica bude v tomto roku otvorená:
v piatok
od 15.00 – 16.30 h
v sobotu
od 15.00 – 16.30 h
Marec je mesiacom knihy, o čom svedčí aj množstvo návštevníkov knižnice v tomto mesiaci. V marcových týždňoch navštívili našu knižnicu okrem pravidelných návštevníkov aj deti
z MŠ a ŠKD. Tešíme sa, že aj napriek moderným technológiám sa medzi deťmi nájdu také, ktorých záľubou je čítanie
kníh. V tomto mesiaci nám pribudli nové knižné tituly, známe
svetové bestsellery a preto pozývame do knižnice všetkých čitateľov, milovníkov dobrých kníh a zaujímavých titulov. Určite
si tam nájdete tú vašu obľúbenú knižku.
Tešíme sa na vašu návštevu!
Alenka Šedivá
Veľkonočný jarmok vo výstavnej miestnosti Galérie na povale v sobotu 19. 3. 2016.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/17

sa uskutoční v dňoch 6. 4. a 7. 4. 2016 od 12:00 – do 16:00 h v ZŠ Soblahov – 1. ročník
Každý rodič alebo zákonný zástupca je podľa zákona povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v prípade,
že dieťa dovŕši do 31. 8. 2016 šesť rokov. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Treba so sebou priniesť rodný
list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Prečo zapísať dieťa u nás?
Základná škola s materskou školou
Soblahov je plnoorganizovaná škola.
Poskytujeme základné vzdelanie všetkým deťom od 6 do 15 rokov. Pripravujeme žiakov na ďalšie štúdium na
stredných školách.
www.zssoblahov.sk
Naša škola flexibilne reaguje na potreby modernej vedomostnej spoločnosti:
• podporujeme rozvoj tvorivosti, individuality a všestranný rozvoj osobnosti
• naša škola má značku iMAP škola
- vo vyučovaní využívame myšlienkové mapy
- škola podporuje interaktívne techniky, technológie a postupy, ktoré:

- zvyšujú záujem žiakov o učenie
- zlepšujú zapamätanie nových vedomostí
- odbúravajú strach, stres, trému
a bifľovanie
• dlhodobo dosahujeme veľmi dobré
výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov Testovanie T9 i Testovanie
T5 – úspešnosť školy je vysoko nad
celoslovenským priemerom
• s kvalitou vzdelávania to myslíme
vážne, potvrdzujeme to aj svojou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci
ktorého sú periodicky testovaní
žiaci základných škôl a osemročných
gymnázií – výsledkami svojich žiakov
v matematike, slovenskom jazyku
i biológii sa naša škola zaradila medzi
25 % najúspešnejších škôl

• dosahujeme veľmi dobré úspechy vo
vedomostných, umeleckých a športových súťažiach
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov, dôraz kladieme na:
• čitateľskú gramotnosť
• rozvoj komunikačných schopností
• kvalitné ovládanie materinského jazyka
• osvojené základy používania cudzieho
jazyka
• digitálnu gramotnosť (dve odborné
učebne IKT – informačno-komunikačných technológií)
V našom školskom vzdelávacom
programe máme zavedené:
• vlastné vzdelávacie predmety – tvorivé písanie, rozvoj komunikačných
schopností
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• rozšírené vyučovanie predmetov –
informatická výchova, informatika,
matematika, anglický jazyk, ruský
jazyk, výtvarná výchova, svet práce
Ponúkame bohatú krúžkovú a mimoškolskú činnosť:
• pohybové hry, športové hry, florbal
(telocvičňa, ihrisko)
• keramický krúžok (keramická dielňa),
výtvarný krúžok
• hasičský krúžok
• jazykové kurzy: anglický jazyk (jazykové školy)
• tanečná škola, folklórny súbor Melenčárik, hudobná škola – hra na hudobné nástroje (ZUŠ)

• vydávame školský žiacky časopis
Školák
• tvorivé dielne
• základný plavecký výcvik
• základný lyžiarsky výcvik
• exkurzie, výlety
Škola ponúka služby:
• činnosť školského klubu ŠKD v ranných hodinách pred vyučovaním od
6:30, v poobedných hodinách po
skončení vyučovania do 17:00
• školského špeciálneho pedagóga
• lektorov z jazykových škôl
• učiteľov zo základných umeleckých
škôl

KARNEVAL 2016
Ako každoročne, aj tento rok sa u nás konal Karneval 2016.
No teraz bol odlišný od ostatných, pretože to nebol karneval
len pre deti zo školy, ale aj pre všetky deti z obce. Keď sme
sa dopočuli, aká práca padá „na naše plecia“, potešili sme
sa, že sme opäť dostali príležitosť aktívne sa podieľať na programe karnevalu. Či sa nám to podarilo, mohli posúdiť všetci
zúčastnení. Karnevalu sa zúčastnilo 180 detí spolu s rodičmi,
z ktorých až 123 bolo v maskách. Musíme uznať, že to je na-

Lyžiarsky kurz
vo Vernári
V dňoch 10. – 15. 1. 2016 žiaci našej školy absolvovali lyžiarsky kurz vo
Vernári. Je to malá horská dedinka na
okraji Slovenského raja. Kurzu sa zúčastnilo 12 žiakov zo 7., 8. a 9. ročníka.
Tento rok vďaka príspevku vlády SR vo
výške 150 € rodičia nemuseli za kurz
nič platiť. Prakticky počas celého pobytu vo Vernári sme sa tešili z vynikajúco
upravených zjazdoviek a slnečného
počasia. Predposledný deň žiaci absolvovali lyžiarske preteky v obrovskom
slalome. Trať zvládlo všetkých 85 žiakov
zo Soblahova, Trenčianskeho Jastrabia a Svinnej.
ZŠ s MŠ

(vaše deti nemusia dochádzať, všetko
ponúkame pod jednou strechou)
Pre nás je dôležité, že naši žiaci sa
v škole cítia bezpečne, zažívajú pocit
radosti a úspechu.
Srdečne vás i vaše dieťa pozývame na zápis do 1. ročníka v ZŠ s MŠ
Soblahov 404. Do prostredia, ktoré je
vášmu dieťaťu dôverne známe, kde má
svojich kamarátov, kde sa bude cítiť
bezpečne, isto a sebavedomo – veď
tu je jeho domov... je príjemné ísť tam,
kde vás každý pozná po mene a všetci
sú radi, že ste prišli...
Vedenie ZŠ s MŠ

ozaj veľmi pekné a vysoké číslo. Masky boli veľmi kreatívne,
tak ako aj v minulých rokoch. Napríklad: snehuliak, princezné,
rytieri, krojovaný chlapec, ceruzka, kominár, rozprávkové postavy, zvieratá, indiáni, kovboji ...
Pre deti boli prichystané rôzne súťaže, tombola, bufet, čaj,
zábava a vydarená výzdoba, s ktorou nám ochotne pomohli aj
pani učiteľky s naším triednym učiteľom. Deti odchádzali spokojné so zážitkami a každá maska si odniesla nejeden pekný
darček. Pre staršie deti bola pripravená diskotéka, ktorú si
všetci do sýtosti užili.
Žiaci deviateho ročníka
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Predškoláci
v škole
11. marec 2016
Naši malí predškoláci zasadli do
školských lavíc, aby si vyskúšali, čo
všetko ich v škole čaká. Zoznámili sa
s pani učiteľkami a pánom učiteľom,
vyskúšali si písanie na školskú tabuľu, počítali, kreslili na počítači a zašportovali si v telocvični. Odmenou im
bol certifikát za úspešné zvládnutie
prvého dňa v škole a malý darček.
Predškoláci, ste veľmi šikovní,
tešíme sa na vás!

Beseda pre rodičov predškolákov • 16. marec 2016
Do školských lavíc si zasadli aj rodičia našich predškolákov. Zoznámili sa s prostredím a atmosférou v škole. Vypočuli si
informácie:
• o školskom vzdelávacom programe
• o zápise detí do prvého ročníka		
• o školskej zrelosti.

Naše úspechy v školskom roku 2015/2016
no školský rok ešte nekončí
Okresné kolo
Biologická olympiáda kat. C
S. Sýkorová – 2. miesto
(postup do krajského kola)
B. Šedivá – úspešný riešiteľ, 4. miesto

P. Šedivý, S. Fabo, K. Čupalková, titul
Expert spoločnosť kedysi a dnes

Obvodné kolo
Hviezdoslavov Kubín – súťaž
v prednese poézie a prózy
A.Vojteková – 3. miesto (postup do
okresného kola)

Celoslovenská súťaž
Hovorme o jedle
– súťažno-vzdelávacia aktivita
– strieborné pásmo
Dekanátne kolo
Biblická olympiáda
A. Maláňová, R. Pružinský, A. Jantošovič
– úspešní riešitelia, 4. miesto

Okresné kolo
Európa v škole – umelecká súťaž
A.Beniaková, K. Lacková,
M. Ivanič – ocenená práca (postup do
celoslovenského kola)

Okresné kolo
Florbal OXDOG žiakov 3. a 4. ročníka
– 2. miesto
T. Holubková, O. Ukuš, F. Mikuš,
M. Halgoš, T. Mikuš, M. Sedláček

Okresné kolo
Matematická olympiáda Z5
M. Országh – úspešný riešiteľ, 8. miesto
A. Siváková – úspešný riešiteľ, 24. miesto

Okresné kolo
Florbal – dievčatá – 2. miesto
D. Jančovičová, L. Opatovská,
L. Jantošovičová, R. Hiklová,
P. Jandová, K. Čupalková,
E. Opatovská, A. Vojteková,
S. Červeňanová, T. Holubková,
V. Vojteková

Okresné kolo
Geografická olympiáda kat. F
M. Jozek – úspešný riešiteľ, 5. miesto
Celoslovenská informatická
súťaž iBOBOR
– úspešní riešitelia
K. Lacková, P. Šedivý, A. Vojteková,
E. Opatovská, T. Trunek, M. Jozek,
O. Mikuš, M. Országh, V. Vojteková,
H. Kišová, M. Pagáč. K. Čupalková
Celoslovenská súťaž
EXPERT geniality show
– úspešní riešitelia
T. Keleši, M. Ivanič, S. Fabo, M. Jozek,
titul Expert svetobežník

Okresné kolo
Florbal žiakov – chlapci – 3. miesto
D. Holubek, M. Ivanič, T. Keleši,
P. Šedivý, S. Fabo, M. Kohút, D.
Schery, A. Urban, M. Krátky
Okresné kolo
Hádzaná chlapci – 3. miesto
M. Krátky, S. Fabo, M. Ďuďák,
M. Kohút, D. Schery, P. Šedivý,
Š. Kňážek, T. Keleši, M. Ivanič

Športová súťaž
O pohár primátora mesta Trenčín
žiaci 1. – 4. ročníka – 3. miesto
Š. Balaj, M. Sedláček, M. Pagáč,
T. Mikuš, A. Juriga, A. Červenka,
V. Vojteková, T. Holubková, O. Ukuš,
F. Mikuš, R. Král
O pohár primátora mesta Trenčín
žiaci 5. – 9. ročníka – 3. miesto
D. Adámek, S. Fabo, D. Schery,
M. Kohút, P. Šedivý, T. Keleši,
M. Ivanič, D. Holubek
Okresné kolo
Pytagoriáda – matematická súťaž
H. Kišová – 2.miesto – kat. P4
M. Jozek – 3. miesto – kat. P7
M. Pagáč – úspešný riešiteľ, 4. miesto
– kat. P3
M. Országh – úspešný riešiteľ, 7. miesto
– kat. P5
Krajské kolo
Biologická olympiáda kat. C
S. Sýkorová
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Vážení občania!
Želáme vám krásne sviatky,
radosť z každého
prežitého jarného dňa,
veľa životnej pohody,
radosti a šťastia.
Zamestnanci Základnej školy
s materskou školou

materská škola
Zima v materskej škole
Po vianočných prázdninách sme sa oddýchnutí, zdraví
opäť zišli v MŠ. Potešili sme sa z darčekov od Ježiška a už
sa začalo fašiangové obdobie. Aj keď pani Zima bola skúpa
na sneh, i to málo sme využili na hry so snehom na ihrisku
a školskom dvore. Koncom januára k nám do škôlky prišlo
Divadlo z domčeka s marionetovým bábkovým predstavením

Dlhý, Široký a Bystrozraký. Potom sme pomaly začali meniť
škôlku na rozprávkovú krajinu. Vyrábali sme výzdobu na karneval, nacvičovali spolu s deťmi z Melenčárika a v spolupráci
s pani učiteľkou Holomekovou fašiangový program na obecnú
zabíjačku a náš karneval. Odmenou nám bol potlesk, radosť
rodičov a sladká šiška s teplým čajíkom od našich pani kuchárok. Karnevalom sme ukončili fašiangové obdobie plné spevu,
tanca a zábavy.
Ani sme sa nenazdali a prišiel prvý jarný mesiac nazývaný aj Marec, mesiac knihy. V marci, plnom rozprávok, básní
a riekaniek, ktoré sa ukrývajú v knihách, sa dozvieme veľa
informácií o ich autoroch a ilustrátoroch. Tešíme sa už na tradičnú Noc s Andersenom, kedy vstúpime do rozprávkového
kráľovstva a zažijeme spolu s pani učiteľkami rozprávkové
dobrodružstvo v materskej škole.
Navštívime aj obecnú knižnicu, kde si deti budú môcť poprezerať veľa rozprávkových knižiek, a spoznávať pritom
ďalších rozprávkových hrdinov, a budeme sa pripravovať na
veľkonočné sviatky zdobením vajíčok, zhotovením veľkonočných zajačikov, sliepočiek či ovečiek.
So želaním všetkého dobrého pozdravuje
celý kolektív materskej školy
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Zo života cirkevnej materskej školy

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

Ej, veruže bolo u nás na fašiangy veselo. Náš škôlkarský fašiangový sprievod
prešiel dopoludnia po dedine, zaspievali sme si, zahrali a popoludní sme sa veselili
na karnevale i s našimi rodičmi, ktorí boli, samozrejme, v maskách. Karneval bol
veselý a bolo nám spolu dobre, ale každá zábava má svoj koniec a my sme na koniec karnevalu pochovali basu tak, ako sa sluší a patrí. Basu sme pomohli pochovať

i na dedinskom fašiangovom veselí na
ihrisku v Soblahove.
Keďže nám pani Zima počas svojho
panovania nedopriala radovánok zo
snehu, my sme mali neustále čosi na
práci. Prikrmovali sme vtáčiky na našom
dvore i v lese, na návštevu k nám zavítali ujovia poľovníci a dozvedeli sme
sa množstvo zaujímavostí o prírode
a zvieratách. Veľa času trávime v prírode a pozorujeme jej premeny počas
ročných období, kde objavujeme stále
niečo nové. Naozaj, viete, že už rozkvitol poniklec? Tešíme sa, lebo to už
jar klopká na dvere a v poli počuť škovránky, ktoré sa vrátili k nám z teplých
krajín.
Na našich cestách za poznaním sme
navštívili i stolársku dielňu uja Jurka
Betáka a videli sme, ako sa vyrába
nábytok. Ďakujeme. Aby sme sa dozvedeli niečo o hviezdach a planétach,
jedného dňa sa u nás objavilo pojazdné planetárium. Bolo to poučné, zaujímavé i zábavné.
Našich predškolákov čaká zápis do
prvej triedy, budeme im držať palce,
aby ho zvládli. Do konca školského
roka nás čaká ešte veľa zaujímavých
aktivít, na ktoré sa tešíme.
Pred nami sú veľkonočné sviatky a my
vám prajeme veľa Božích milostí od
Zmŕtvychvstalého Pána a požehnania
do ďalších dní.
Janka Jamborová

Folklórna skupina Dolinečka
Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok,
už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.
Ej krúťteže sa kolovrátky, ej krúťteže sa praslice,
už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.
Milí naši spoluobčania, dovoľte i nám, aby sme vás pozdravili s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami a porozprávali
čo-to o našej FSk.
V januári sme sa zúčastnili na Zimných folklórnych slávnostiach v Mníchovej Lehote. Bola to veľmi pekná akcia, kde sa
prezentovali folkloristi z celého trenčianskeho regiónu.
Fašiangový sprievod našou obcou spestrila i naša Dolinečka a na ihrisku zaspievala žartovné piesne.
Tento rok naša FSk oslávi už 35 rokov svojho pôsobenia.

Je to neuveriteľné množstvo folklórnych vystúpení, ktoré sme
za ten čas pripravili a zrealizovali nielen v našej obci, ale aj
v mnohých dedinách nášho okresu. No nezabudnime ani na
zahraničie, ako je Česká republika a Poľsko.
Aby sa ľudové piesne zachovali aj pre nastávajúce generácie, rozhodli sa členky FSk natočiť už svoju tretiu audiovizuálnu nahrávku. Vďaka nášmu skvelému harmonikárovi Jožkovi
Opatovskému sme nahrávku aj zrealizovali. Týmto ďakujem
aj obecnému úradu za pomoc.
Na záver nám ešte raz dovoľte, aby sme vám popriali k Veľkej noci veľa lásky od vašich blížnych, zdravie, šťastie a Božie
požehnanie.
Za celú Dolinečku želá
vedúca FSk Fabová
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Ježiš je víťaz

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Každý z nás rád sleduje rozličné športové prenosy, pri ktorých fandíme svojim obľúbeným športovcom. Ako sa tešíme,
ak zvíťazí náš favorit, náš tím! A predsa často nejde o veľa.
Dokonca aj víťazstvá našich hokejistov, futbalistov, lyžiarok,
Peťa Sagana, ktoré tak prežívame a ktoré nás dokážu rozpáliť a z ktorých šalieme, nám prinesú maximálne chvíľkové
potešenie a dobrý pocit. Na tieto víťazstvá rýchlo zabudneme
v toku každodenných starostí. Veď kto si už pamätá, v ktorom
roku boli naši hokejisti majstrami sveta?
No v to veľkonočné ráno sa zrodilo víťazstvo, na ktoré sa
nikdy nezabudne a na ktoré sa ani nedá zabudnúť, lebo ono
radikálne ovplyvnilo osud ľudstva a každého človeka, každého
z nás. V tento deň bola porazená smrť, porazený hriech a najväčší nepriateľ človeka, diabol. Ježišova smrť na kríži sa mohla
javiť ako najväčšia prehra, no Ježišovo zmŕtvychvstanie zmeni-

lo túto zdanlivú prehru na najväčšie víťazstvo dejín sveta.
Čo to ale znamená pre náš život? Aký to má dosah? Ten
najväčší. Ten najpodstatnejší. Ten rozhodujúci. Veď s Ježišom
víťazíme aj my. Ak on je podstatnou súčasťou nášho života,
vtedy sa nemusíme báť prehry. Nech príde do života hocičo,
aj keby sa to zdalo neriešiteľné a zdrvujúce, ťažké a ubíjajúce, predsa vieme, že víťaz nad zlom, hriechom, diablom
a každou ľudskou slabosťou a situáciou je na našej strane.
Nie je to úžasné vedieť?! A nielen vedieť, ale aj cítiť a prežívať! Aké šťastie a dar má kresťan, veriaci v Ježiša, ktorý vstal
z mŕtvych a ktorý jediný je víťaz nad všetkým zlým v našom
živote! Prečo sa teda mnohí obracajú na hmotné istoty, ktoré
pominú a ktoré nemôžu vyslobodiť človeka, ale práve naopak,
ho zotročujú?! Na ktorej strane budeme my? Ježiš je víťaz.
Preto sa rozhodnime pre Neho. Uvidíme, že ten život je úplne
iný. Požehnanú Veľkú noc a veľa víťazstiev s Ježišom!
Peter Valaský, správca farnosti

Život našej farnosti
Vo farnosti sme prežili krásne vianočné sviatky, Narodenie Pána a celé vianočné
obdobie. Po jeho skončení začala fašiangová doba, ktorá vyvrcholila 7. farským
plesom 30. 1. v Mníchovej Lehote. Bol to úžasný čas zábavy a veselosti, tanca
a dobrého jedla. Hosťom plesu bola mužská hudobná skupina Lidovec zo Solčian,
ktorá spestrila ples kultúrnym programom. Tešíme sa už na 8. farský ples 11. 2.
2017. Veríme, že bude ešte lepší (ak sa ešte vôbec dá ).

Jednota dôchodcov
Členovia našej organizácie sa stretli po prvýkrát v novom
roku 30. januára 2016, na výročnej hodnotiacej schôdzi. Oboznámili sme členov o hospodárení organizácie v minulom
roku a o pripravovaných aktivitách v roku 2016. Privítali sme
medzi sebou nových členov, zablahoželali sme našim jubilantom. Okresná organizácia JDS v Trenčíne usporiadala dňa
2. marca 2016 súťaž: Poézia, próza a spevy jesene života,
na ktorej sa zúčastnilo 8 členiek našej organizácie. Divadelné predstavenie v Žiline, 8. marca 2016 si pozrelo 14 našich
členiek. Sme veľmi radi, že sa naša organizácia postupne rozrastá, tešíme sa na nových členov, na spoluprácu a nápady,
ktoré môžeme spolu zrealizovať v našej obci.
Jednota dôchodcov na Slovensku napĺňa hlavný zámer dosiahnuť aktívne starnutie našich členov a všetkých seniorov.

• 12. februára navštívil našu farnosť
vdp. Jaroslav Jaššo, provinciál lazaristov na Slovensku, ktorý slávil vo
farskom kostole svätú omšu a po nej
nám predstavil svoju misijnú činnosť
v Hondurase.
• 28. februára sme navštívili pútnické
miesto na Skalke, kde sme viedli
pobožnosť krížovej cesty a prešli
sme jubilejnou bránou Roka milosrdenstva.
• 1. február patril deťom farnosti. Keďže mali jarné prázdniny, v tento deň
mohli v Pastoračnom centre prežiť
veľa zábavy pri stolnotenisovom
a kalčetovom turnaji.
Peter Valaský, správca farnosti

číslo 1 - marec 2016
Zvýšenú pozornosť dôchodcom venuje i vláda Slovenskej
republiky vyplácaním 13. dôchodkov, vianočných príspevkov,
možnosť cestovania vlakom zadarmo, chce zabrániť podomovým predajom nekvalitných a „šmejdových“ výrobkov práve
starším ľuďom.
Pôstny čas sa blíži k svojmu záveru, veľkonočné sviatky sú
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pred dverami. Chceme vám zaželať hlavne zdravie, pokoj,
Božie požehnanie. K prichádzajúcemu sviatku Dňu matiek
popriať našim členkám, celému výboru vďačnosť a lásku za
ich prácu v našej seniorskej organizácii.
A. Markovská,
podpredsedníčka ZO JDS

Z čINNOSTI DobrovoľnÉHO hasičskÉHO zborU Soblahov
Dňa 13. februára 2016 sa konala výročná členská schôdza DHZ Soblahov. Pre informovanie širokej verejnosti
uverejňujeme správu o činnosti DHZ Soblahov r. 2015 v znení, v akom ju predložil členskej základni predseda
Mário Červenka.
Opäť sa tu všetci po roku stretávame a nastáva čas zhodnotiť to, čo nás počas minulého roka stretlo, aké úlohy a vytýčené ciele sa nám podarilo alebo aj nepodarilo naplniť, resp.
dosiahnuť.
Rok 2015 priniesol pre soblahovských hasičov veľa pozitívnych zmien, ale z toho vyplynulo i omnoho viac povinností
a brigád ako po minulé roky. Medzi tie najhlavnejšie udalosti
patrili odovzdávanie hasičského vozidla Tatra T-815 CAS 32
a protipovodňového vozíka pre našu obec od podpredsedu
vlády a ministra vnútra SR.
Okrem týchto kľúčových udalostí sme sa počas celého roka
venovali aj iným činnostiam, plnili sme úlohy a povinnosti
v oblasti ochrany pred požiarmi a záchrany života, zdravia
a majetku. Venovali sa práci s mládežou a podieľali sme sa aj
na príprave a realizácii kultúrno-spoločenských aktivít v obci
Soblahov a Mníchova Lehota.
Prvou udalosťou minulého roka bol požiar – dňa 11. januára
sme v spolupráci s jednotkou OR HaZZ v Trenčíne z HS Trenčín zasahovali pri požiari kôlne na pozemku súp. číslo domu
89. Ten istý mesiac, 30. januára, nám ohlásil chatár Chaty pod
Ostrým vrchom spadnutý strom na účelovej komunikácii, ktorý
sme bezodkladne po ohlásení udalosti odstránili.
Vo februári nás čakalo usporiadanie detskej okresnej hasičskej súťaže, v spolupráci s Obecným úradom a ZŠ s MŠ
v Soblahove. Súťaž sa konala 14. februára už s tradičným
názvom: „X-boj alebo ukáž, čo dokážeš“. O štyri dni neskôr
sme absolvovali servisnú prehliadku s Ivecom Daily v Trnave.
23. februára sme opäť zasahovali, a to konkrétne pri požiari
komína rodinného domu, súp. číslo 26.
V závere marca sme boli nápomocní obci pri jarnom upratovaní v priestoroch starého cintorína.
Dňa 4. apríla sme zabezpečili stálu službu pri strážení „Božieho hrobu“ a taktiež sme zabezpečili aj účasť čestnej jednotky na obradoch počas veľkonočných sviatkov. Neohlásené
previerkové cvičenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v súvislosti s preverením akcieschopnosti
našej hasičskej jednotky a následným schválením a zaradením do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR sa uskutočnilo 9. apríla. Dňa
19. apríla, teda o desať dní neskôr, sme sa venovali prevencii
vykonávaním preventívnych prehliadok v Soblahove, plnením
zákonnej povinnosti a v súlade so zákonom o požiarnej prevencii.
O pár dní neskôr sme sa venovali aj obohateniu kultúrnospoločenského života v obci a pomohli sme s usporiadaním
Majálesu. Tri dni nato sme si uctili sviatok sv. Floriána účasťou na slávnostnej omši. O týždeň sme sa zúčastnili Okresnej
súťaže dobrovoľných hasičských zborov v Neporadzi. Nasledujúci týždeň sa naši Plameňáci zúčastnili detskej súťaže
o Pohár červených bleskov a pripomeniem, že v ten istý deň
sa aj naše družstvo mužov doplnené dorastencami zúčastnilo
súťaže organizovanej DHZO Opatová. Týždeň pred koncom
mája bola delegácia nášho DHZO pozvaná a aj sa zúčastni-

la na oslavách 60. výročia založenia DHZO Závrská. V máji
absolvovala STK naša cisterna CAS 25 Škoda 706. Poslednú
májovú sobotu sme pomohli pri organizovaní celoslovenskej
súťaže historických ručných striekačiek, ktorá sa konala počas výstavy FIRECO, za účasti viacerých významných hostí.
Rovnako v ten istý deň sme, ako sa hovorí, bojovali na dvoch
frontoch a pomohli sme aj pri organizovaní osláv MDD.
Ďalší týždeň sme zabezpečili účasť čestnej jednotky na
obradoch počas sviatku „Božieho tela“ a cez víkend bola
z našej strany zabezpečená aj protipožiarna asistenčná hliadka
na folklórnych slávnostiach v obci Mníchova Lehota. Ten istý
víkend bola naša čestná jednotka aj na otváracom ceremoniáli
pri príležitosti medzinárodného stretnutia hasičov v Trenčianskych Tepliciach. O týždeň neskôr sme sa zúčastnili na detskej okresnej súťaži Plameň v Trenčianskych Stankovciach.
Nasledujúcu sobotu sme zabezpečovali pomoc pri organizovaní Krajskej súťaže dobrovoľných hasičských zborov v Košeci. V ten istý deň sme zabezpečili aj asistenčnú hliadku počas
Jánskych ohňov v obci Mníchova Lehota.
V termíne od 3. do 5. 7. sme zorganizovali detský tábor pre
deti z hasičského krúžku pri Chate pod Ostrým vrchom. Počas
trvania tábora sme „odskočili“ s deťmi aj na detskú súťaž mládeže O pohár starostu obce v Rybanoch. Ďalší víkend, resp.
štyri dni sme zabezpečovali asistenčnú hliadku počas letného festivalu Pohoda na trenčianskom letisku. Počas festivalu,
presnejšie 11. 7., sa deti zúčastnili na súťaži mládeže – Memoriál Viliama Peťovského v Dolných Ozorovciach. Dňa 24.
júla sme mali opäť výjazd, kde bolo vykonané za súčinnosti
jednotky hasičov z Trenčína odstránenie spadnutého stromu
cez cestu III. triedy č. 50771 v smere z obce Soblahov na
Mníchovu Lehotu.
Prvý augustový víkend sme sa zúčastnili súťaže mládeže
O pohár starostky obce v Dvorci. V ten istý deň popoludní sa
naši dorastenci doplnení mužmi zúčastnili súťaže O pohár primátora mesta Trenčín v Záblatí. Ďalší týždeň vykonala naša
hasičská jednotka v rámci služby, asistenčnej hliadky odčerpanie vody z prívalového dažďa počas podujatia – Soblahov-
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ského kotlíka. O tri dni neskôr sme boli operačným dôstojníkom Operačného strediska KR HaZZ v Trenčíne vyslaní
k rozsiahlemu požiaru hospodárskej budovy v Trenčíne, časti
Nozdrkovce, č. d. 25. Posledný augustový deň sme plnením
si povinnosti vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu vykonali technickú pomoc, pretláčanie kanalizácie v objekte škôlky v obci
Mníchova Lehota. Na druhý deň bola vykonaná technická pomoc aj pri čistení Žlábku v Soblahove.
Nasledujúci víkend nám bolo slávnostne odovzdané hasičské vozidlo Tatra 815 CAS 32 podpredsedom vlády a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, za účasti viacerých hostí,
ako aj kolegov z Českej republiky. Nasledujúci deň sme boli
nápomocní pri organizovaní svätej omše na Lúčkach.
Dňa 9. októbra sme sa opäť stretli s pánom ministrom, kedy
nám v Trenčíne odovzdal nový protipovodňový vozík. Nasledujúci
deň sme sa zúčastnili s kolektívom detí na brannom preteku
v Motešiciach. V dňoch 17. – 18. 10. sa náš veliteľ zúčastnil
školenia protipovodňovej ochrany na Záchrannej brigáde
HaZZ v Malackách. Školenie členov hasičskej jednotky pre odbornosť, resp. spôsobilosť na prácu a záchranu vo výškach pomocou horolezeckej techniky v Súľove sa uskutočnilo 30. 10. 2015.

V strede novembra sa vykonal prevoz a zagarážovanie
Š 706 CAS 25 v Mníchovej Lehote. Dňa 29. novembra
bola z našej strany zabezpečená asistenčná hliadka počas
otvorenia novej rozhľadne nad obcou.
Velitelia zásahu sa 5. decembra zúčastnili na zamestnaní
organizovanom KR HaZZ v Trenčíne a v ten istý deň bola
vykonaná aj brigáda na očistenie okolia sochy svätého Jána
Nepomuckého v našej obci. Nasledujúci deň sa jednotka zúčastnila na svätej omši a požehnaní sochy sv. Jána Nepomuckého biskupom Mons. V. Judákom, a počas tejto udalosti sme
vykonávali aj uzavretie cesty. Dňa 11. 12. bol ohlásený planý
poplach požiaru lesa v obci Mníchova Lehota, ktorý vyhlásilo
a aj zrušilo krajské operačné stredisko. Pár dní pred Vianocami, 20. 12., sa uskutočnil výcvik družstva za účelom zdokonalenia sa v sebazáchrane z výšky a hĺbky. Počas sviatkov,
26. 12., sme zabezpečili uzavretie cesty asistenčnou hliadkou
počas Štefanskej jazdy.
Záverom aj trochu čísiel. Hasičský zbor má ku dnešnému
dňu 43 členov. Počas celého roka, každý pondelok prebieha
práca s deťmi a mládežou v hasičskom krúžku, ktorý v súčasnosti navštevuje 25 detí vo veku od 5 do 15 rokov.
Miroslav Kohút, Mário Červenka

X-boj 2016
Dňa 27. 2. 2016 sa v obci Svinná
uskutočnila súťaž pre deti z hasičských
krúžkov pod názvom X-boj – Ukáž, čo
dokážeš. Na súťaži sa zúčastnilo 23
družstiev, ktoré súťažili v 4 rôznych kategóriách.
Z nášho DHZ súťažili 4 družstvá.
Družstvo Soblahov v kategórii starší
chlapci v zložení: Matúš Kohút, Denis
Schery, Juraj Sivák, Samo Fabo a doplnené Martinom Klinčúchom Trenčianskych Stankoviec získalo 2. miesto.
V kategórii mladší chlapci súťažili
3 družstvá zo Soblahova. Naši najmenší Janko Kohút, Matej Jantošovič, Jakub Sivák, Andrej Izrael a Matej Ďuďák
sa umiestnili na peknom 6. mieste.
Zmiešané družstvo v zložení Amélia
Beniaková, Zuzka Červeňanová, Nina
Pavlíková, Alexandra Paučeková doplnené Šimonom Zajacom z Trenčianskych Stankoviec obsadilo 3. miesto.
O kompletnú zbierku medailí sa
postaralo družstvo zložené z Adama
Jantošoviča, Mária Červenku, Alexa
Červenku, Olivera Ukuša a Matúša
Sedláčka, ktoré získalo 1. miesto.

Miroslav Kohút, Mário Červenka

Pozor na vypaľovanie trávy
a spaľovanie odpadov z domácností!
S príchodom jari a slnečného počasia sa často stretávame s vypaľovaním trávy a bylinných porastov.
V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom hasičov. V súčasnosti je v platnosti niekoľko
zákonov, ktoré vypaľovanie trávy, porastov bylín, kríkov, ako aj spaľovanie odpadov zo záhrad
a domácností zakazujú. Zelený odpad je možné iba zhodnocovať kompostovaním. Odpady z orezania
drevín je možné sústreďovať nad cintorín, za rampou vpravo, kde sa bude štiepkovať do 5. 4. 2016.
Upozorňujeme, že na túto skládku je zakázané vyvážať odpadové ovocie a zeleninu, vňať, trávu a ostatné
druhy odpadov.
J.H.
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NarodilI sa:

Opustili nás:

Johanka Vondrová
Nina Belúchová
Riccardo Albanese
Alžbeta Makišová

Ján Majzlán
Mária Šedivá
Ing. Dušan Cádra
Vendelín Fabo
Anna Klabníková

Martin Vincent a Patrícia Mráziková

vo veku 55 rokov
vo veku 81 rokov
vo veku 69 rokov
vo veku 92 rokov
vo veku 80 rokov

Turistický klub pri OŠK Soblahov
Turistická zima
A sú tu zimné mesiace. Bohužiaľ, nemôžeme doslova povedať,
že by prišla pani Zima,
lebo nám až bolestne chýbajú jej typické
prejavy v podobe trblietavého snehu, mrazu, bielej zimnej
prírody. Tak ako väčšine detí chýbajú
zimné radovánky, tak väčšine turistov
chýba vŕzgajúci mrazivý sneh pod turistickými topánkami a vločky snehu
na tvári. Nuž, ale srdce turistu sa musí
vyrovnať i s takouto nepriaznivou situáciou, ktorá v tomto roku namiesto
zimného obdobia priniesla skôr obdobie dažďov. Soblahovskí turisti sa pri
svojich turistických akciách prispôsobili
neistotám počasia, nabalili si do vakov
aj pršiplášte, a ani takáto zima ich neodradila v plánovaných akciách klubu
v duchu hesla: „správny turista nepozná v prírode pojem – zlé počasie“. Je
to silnejšie ako človek, je to nespútaná
sila prírody.
Na uvítanie nového roka 2016, dňa
1. 1. 2016 na novoročnom turistickom
výstupe na Ostrý vrch, ktorý je každoročnou tradičnou akciou trenčianskych
turistov, nechýbali ani naši členovia klubu.
Veď je to výstup na horský symbol obce
Soblahov a soblahovskí turisti predsa na
výstupe na svoj domovský kopec nad
rodnou obcou nesmú chýbať.
Mesiac január sa vyznačoval bohatos-

Nad Zliechovom
ťou turistických akcií, keďže každý víkend
sa niektorí členovia soblahovského turistického klubu zúčastnili vždy nejakého turistického podujatia. Najprv to bol výstup
na Rozsutec, obľúbený a zároveň ťažký
kopec, ktorý láka turistov svojou krásou
a zároveň ich odrádza obtiažnosťou výstupu a častou nepriazňou a nestálosťou
počasia. Nasledoval ďalší víkend, ktorý
preveril kondičku a odolnosť našich turistov, ktorí našli záľubu nielen v chodení
po horách, ale i v lezení na skalné štíty,
obzvlášť tie zimné špecifické, pokryté
ľadom. Tento rok v januári navštívili naši
skalolezeckí turisti za týmto účelom Vysoké Tatry. Záver mesiaca január patril
výstupu na Rohatú skalu.
Čerešničkou na torte sa ako každoročne v zimnom turistickom období
stal festival filmov z turistického a horolezeckého prostredia, Soblahovské
horizonty s názvom FilmAMy. Festival
ponúkol opätovne kvalitné filmy, nato-

Strážov

čené, spracované a premietnuté samotnými aktérmi, turistami, ktorí všetko
prežili na vlastnej koži, čo podčiarklo
výnimočnú atmosféru premietania. I napriek
menšej účasti sa Soblahovské horizonty svojou kvalitou zapísali medzi „top“
turistické akcie klubu.
Vo februári sme hneď začiatkom
mesiaca bilancovali našu minuloročnú
klubovú činnosť na výročnej schôdzi
turistického klubu v Hostinci u Ondreja.
Zároveň sa tu členovia oboznámili
s plánovanými akciami na rok 2016.
Každoročne vo februári usporadúva
soblahovský turistický klub autobusový
zájazd na Strážov a tento rok sme opätovne dodržali túto tradíciu. Strážov víta
našich turistov každoročne iným počasím a inými prírodnými podmienkami,
tentoraz nás obdaril bohatou snehovou
nádielkou. Unavení a zároveň duševne
oddýchnutí sa turisti vrátili z tohto zájazdu, k čomu prispel napadaný sneh,
mráz, závan zimnej atmosféry v takej
podobe, ako má pravá zima vyzerať.
No a koniec februára zastihol niektorých našich turistov na Veľkej Javorine,
ktorá je blízkym a zároveň nami ešte
nepoznaným kusom prírody.
Zimné mesiace zatvárajú svoje brány,
nezadržateľne prichádza jar. Nás turistov
jarné obdobie víta ďalšími turistickými výzvami, ktoré sme si naplánovali. Zostáva
nám už len dúfať, že o čo nás tohtoročná
pani Zima ukrátila na nádielke sypkého
snehu a trblietavého mrazu, o to viac
nám bude na jar dopriatych jarných lúčov, voňavého sviežeho vzduchu, farebných lúk, pučania a rozkvitania všetkého,
čo nesie v sebe život prírody.
Slávka
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16

ŠPORT
Ďalšia meDaila Ivany Hornej z ME

Dňa 10. 3. 2016 som sa spoločne
so svojím otcom a štátnym trénerom
Milanom Gabrhelom zúčastnila Majstrovstiev Európy v klasickom silovom
trojboji (bez podporného vybavenia),
ktoré sa konali v Estónsku.
Moja príprava na tento šampionát
bola náročná a finančne nákladná,
keďže 6 týždňov sa mi po zlom naprávaní u fyzioterapeuta prihodilo zranenie
– mala som poškodenú medzistavcovú
platničku v oblasti krížov. Mala som

obavy, či budem schopná súťažiť, keďže ma toto zranenie na chvíľu odstavilo
z prípravy. Za pomoci mojich rodičov,
ich podpory a vďaka pomoci špecialistu
– neurológa, som sa nevzdala a bojovala v začatej príprave ďalej. Najviac bola
táto príprava náročná na moju psychiku.
Na majstrovstvách Európy sa mi podarilo dať oproti minulému roku naozaj vysoký výkon. Zlepšila som sa za rok o 22,5
kg v trojboji (v celkovom súčte v troch

OŠK Soblahov – Jar 2016 – vylosovanie
III. liga SŽ + MŽ
kolo dátum

čas

deň

domáci

hostia

14.

19. 3. 10.00 +12.00

so

Nemšová

Soblahov

15.

27. 3. 10.00 +12.00

ne

Soblahov

Dolné Vestenice

16.

2. 4. 10.00 +12.00

so

Nitr. Pravno

Soblahov (v Pravenci)

17.

10. 4. 10.00 +12.00

ne

Kanianka

Soblahov

18.

16. 4. 10.00 +12.00

so

Soblahov

Nitr. Rudno

19.

23. 4. 10.00 +12.00

so

Led. Rovne

Soblahov

20.

1. 5. 10.00 +12.00

ne

Soblahov

Beluša

21.

7. 5. 10.00 +12.00

so

Bánovce n. B.

Soblahov

22.

15. 5. 10.00 +12.00

ne

Soblahov

Nové Mesto n. V.

23.

21. 5. 10.00 +12.00

so

Nová Dubnica

Soblahov

24.

29. 5. 10.00 +12.00

ne

Soblahov

Dubnica n. V. „B“

25.

4. 6. 10.00 +12.00

so

Nováky

Soblahov

26.

12. 6. 10.00 +12.00

ne

Soblahov

Ilava

VIII. liga dospelí – TN
kolo dátum

čas

deň

domáci

disciplínach), stala som sa vicemajsterkou Európy vo váhovej kategórii do
63 kg v kategórii žien. V jednotlivých
disciplínach som bola taktiež ocenená – za drep, kde som spravila 160 kg,
som dostala malú striebornú medailu,
na tlaku na lavičke sa mi taktiež pošťastilo – zatlačila som 87,5 kg, a to mi
prinieslo malú bronzovú medailu a na
poslednej disciplíne – mŕtvom ťahu som
korunovala môj výkon novým európskym rekordom v mŕtvom ťahu – 197,5
kg (vážila som 62,2 kg), za ktorý som si
odniesla malé zlato v tejto disciplíne.
Celkovo som na súčet kilogramov
spravila výkon 445 kg, čo bolo iba o 5 kg
menej, ako spravila víťazka zo Švédska.
Som veľmi šťastná, že sa mi takto
zadarilo. Pred majstrovstvami som si
neverila. Priala som si, aby som bola
tretia, ale dopadlo to omnoho lepšie.
Chcem sa týmto poďakovať môjmu
otcovi Ing. Ladislavovi Hornému, mojej
mame a celej rodine, štátnemu trénerovi Milanovi Gabrhelovi, Slovenskej
asociácii kulturistiky, fitness a silového
trojboja a tiež obecnému zastupiteľstvu
našej obce Soblahov, pretože aj tí mi
držali palce.
V júni sa mám zúčastniť Majstrovstiev
sveta v klasickom silovom trojboji, ktoré
sa konajú v ďalekej Amerike, v Texase.
Verím, že svoj výkon ešte zlepším a budem mať šancu na pekné umiestnenie.
S pozdravom
Ivana Horná

VI. liga „Sever“ dorast
hostia

11.

10. 4.

15.30

ne

Soblahov

Bobot

12.

17. 4.

16.00

ne

Selec

Soblahov

13.

24. 4.

16.00

ne

Soblahov

Trenčianske
Stankovce
„B“

14.

1. 5.

14.00

ne

Soblahov

Motešice

15.

8. 5.

16.30

ne

Omšenie

Soblahov

16.

15. 5.

17.00

ne

Bobot

17.

22. 5.

17.00

ne

18.

28. 5.

17.00

so

kolo dátum

čas

deň

domáci

hostia

12.

19. 3.

15.00

so

NeporadzaBobot

Soblahov

13.

27. 3.

15.00

ne

Soblahov

H. Srnie

14.

2. 4.

15.00

so

V. Hradná

Soblahov

15.

9. 4.

14.00

so

Zamarovce

Soblahov

16.

17. 4.

16.00

ne

Soblahov

MelčiceLieskové

Soblahov

17.

24. 4.

13.30

ne

Horná Súča

Soblahov

Soblahov

Selec

18.

1. 5.

16.30

ne

Soblahov

Trenčianske
Stankovce
„B“

Soblahov

Tr. TepliceD. Poruba

19.

8. 5.

13.30

ne

Ľuborča

Soblahov

20.

15. 5.

17.00

ne

Soblahov

Omšenie

ne

voľno

29. 5.

17.00

ne

Soblahov

19.

5. 6.

17.00

Motešice

Soblahov

20.

12. 6.

17.00

Soblahov

Omšenie

21.
22.

DubodielTr. Teplice
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