
Krása jari
Po dlhej zime je tu opäť krásna jar
slniečko hreje až sa všetko zalyká,
skončila doba plná snehu, chmár,
Kráľovnej zimy sa už chytá panika.

Potôčik spieva svoju jarnú pieseň
zlatom záružlia ozdobil svoje brehy
iba radosť vládne, skončila chladu tieseň,
spomienky na zimu sú iba lanské snehy.

Žiarivé nebo otvára spevom škovránok,
hýrivá paleta skvie sa v jarnom  sade,
každučký kvietok ponúka svoj sladký mok
radostný spev ozýva sa krajom, všade.  

Je tu jar slávičím klokotom zvoní háj,
detským smiechom zuní snáď každá lúka,
ako Šiškinov obraz skvie sa celý kraj,
nad touto krásou až priam srdce puká.

Prof. J. Halgoš

Milí spoluobčania,
rok sa s rokom stretol a opäť je tu čas na zhodnotenie pred-

chádzajúceho roka 2017, ale tiež by som vám chcel predstaviť 
plány a činnosti, ktoré by sme chceli v obci realizovať v roku 
2018 a zároveň by som vás chcel poinformovať o aktuálnom 
dianí v obci.

V roku 2017 sa zrealizovalo:
•  Realizácia opravy havarijného stavu – zatekanie do priesto-

rov pod telocvičňou ZŠ (1. kvartál 2017);
•  Podpísaná zmluva o budúcej zmluve – kúpa budovy bývalé-

ho Depozitu pre účely budúceho obecného úradu (1. kvartál 
2017);

•   Čistenie soblahovského potoka a výrub stromov v jeho ko-
ryte (1. kvartál 2017);

•   Kúpa pozemku, na ktorom bude stáť plánovaný Dom pre 
seniorov (2. kvartál 2017);

•   Kúpa budovy bývalého Depozitu (2. kvartál 2017);
•   Začiatok rekonštrukčných prác na budove nového obecné-

ho úradu (3. kvartál 2017);
•   Rekonštrukcia Kaplnky sv. Vincenta (2. kvartál 2017);
•   Doplnené nové svietidlá verejného osvetlenia v nedosta-

točne osvetlených častiach obce (3. kvartál 2017);
•   Kúpa pozemku za účelom zrealizovania prečerpávacej sta-

nice pre horný koniec obce 3. kvartál 2017;
•   Konečná povrchová úprava Sochy sv. J. Nepomuckého 

a doplnenie chýbajúcej ratolesti na soche (4. kvartál 2017);
•   Zrealizovaná 2. etapa výmeny  spodnej časti oplotenia cin-

torína (4. kvartál 2017);
•  Kompletná výmena  elektroinštalácie a osvetlenia v telo-

cvični (4. kvartál 2017);

•   Začaté rekonštrukčné práce vonkajších sociálnych zariade-
ní na ihrisku v budove kabín OŠK (4. kvartál 2017);

•   Realizácia zábradlia  za budovou nového obecného úradu 
(4. kvartál 2017).

•   Realizácia projektu „Bezpečná obec“ – kamerový systém 
(4. kvartál 2017).

Neúspešné projekty v roku 2017:
•  Projekt cezhraničnej spolupráce s obcou Buchlovice – Ces-

tičky našich predkov;
•  Projekt multifunkčného ihriska s umelou trávou – výzva zru-

šená Úradom vlády SR bez vyhodnotenia;
•  Projekt „Zdravie na tanieri“ – skončili sme tesne pod čiarou, 

chýbal nám 1 bod od hodnotiteľov.

Stále prebiehajúce projekty:
•   Proces Malých pozemkových úprav v lokalite NB1 a NB2 

(pod Palmovskou);
•   Veľké pozemkové úpravy;
•   Proces úpravy územného plánu s novými zmenami a dopln-

kami č. 2 ÚPN obce Soblahov;
•   Projekt na vybavenie a modernizáciu učební v ZŠ.

Aspoň v krátkosti som pripomenul projekty, na ktorých sme 
v roku 2017 pracovali. Máme však pred sebou ďalšie výzvy, 
projekty a plány, o ktorých budem písať nižšie.
 
PROJEKTY

Začiatok roka 2018 bol z pohľadu vyhlásenia nových výziev 
jednotlivými ministerstvami slabší, ale predsa sme si našli 
priestor a pracovali sme na nasledujúcich zámeroch.

Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas. 
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody praje 

starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva
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Naším zámerom je dobudova-
nie 170 m chýbajúceho chodní-
ka v úseku na začiatku obce po 
novú bytovku. Na tento účel sa 
v súčasnosti spracováva projekt 
so zámerom podania žiadosti 
o podporu financovania projektu 
na Ministerstvo financií SR. Žia-
dame o nenávratnú dotáciu vo 
výške 13.500 EUR.

Vyššie som informoval o skutočnosti, že v minulom roku 
Úrad vlády SR zrušil výzvu na budovanie multifunkčných 
ihrísk s umelou trávou. V súčasnosti bola výzva opäť vyhláse-
ná, preto sme znova podali žiadosť o dotáciu v celkovej výške 
40.000 EUR. Veríme, že tentokrát výzva nebude zrušená 
a obec Soblahov bude v projekte úspešná. 

Keďže vozidlá dobrovoľného hasičského zboru sa neustále 
rozširujú, začali sme pracovať na projekte dobudovania gará-
žových priestorov pre hasičskú techniku a techniku obecného 
úradu. Celkové náklady zatiaľ nemáme vyčíslené, ale maxi-
málna možná dotácia z Ministerstva vnútra SR je vo výške 
30.000 EUR. Garáže by mali byť umiestnené vo dvore číslo 
domu 270, ktorý je vo vlastníctve obce.

DIANIE V OBCI

V polovici decembra 2017 bola ukončená 1. etapa staveb-
ných prác na novom OcÚ s miernym sklzom (pôvodný termín 
bol 30. 11. 2017).

Čo sa týka priestorov nového obecného úradu, sú dosta-
točne veľké i na to, aby v nich sídlila aj pobočka Slovenskej 
pošty, a. s. Pôvodný zámer obce presťahovať poštu do mo-
dernejších a väčších priestorov bol však zrušený rozhodnutím 
vedenia pošty. Vedenie pošty nám 3 mesiace nevedelo dať 
jasné stanovisko, či našu ponuku prijímajú, alebo ostávajú 
v pôvodných priestoroch. Obecnému úradu dali stanovisko 
až 20. 2. 2018 s výsledkom, že v tomto roku sťahovanie pre-
vádzky realizovať nebudú, a to z dôvodu, že uvedenú činnosť 
nemali zaradenú do plánu na rok 2018. V prípade, ak by došlo 
k sťahovaniu pošty, bolo by nutné pripraviť im vhodné pod-
mienky, a to najmä inštalovať do týchto priestorov bezpeč-
nostné dvere (iné, ako by slúžili na bežnú prevádzku). Keďže 
však nedošlo k dohode, resp. bol zámer odmietnutý, koncom 
februára sme doobjednali druhé (nové) dvere, ktoré slúžia na-
šim účelom – budove obecného úradu. Z dôvodu prieťahov pri 
rozhodovaní pošty sa predĺžili niektoré ďalšie úkony súvisiace 
s prerábkou budovy.

Obdobie počas čakania na rozhodnutie pošty sme využili na 
rekonštrukciu priestorov, ktoré sme pôvodne chceli realizovať 
neskôr.

V súčasnosti sú vnútorné práce ukončené a momentálne 
čakanie na nové dvere využívame na zariaďovanie kancelárií 
a dolaďujeme detaily.

Ak nám to počasie umožní, radi by sme ešte upravili aj von-
kajšiu fasádu budovy.

Termín slávnostného otvorenia by mal byť koncom apríla 
2018 – dátum upresníme prostredníctvom web stránky obce 
a obecného rozhlasu.

Možno ste si všimli, že v kabínach športového klubu (zvonku 
budovy) máme nové sociálne zariadenia, ktoré sú využívané 
najmä pri športových akciách našich futbalistov a pri obecných 
akciách. Sociálne zariadenia sú vizitkou každej spoločnosti 
a tieto využívajú nielen domáci, ale aj hostia počas rôznych 
podujatí. Aj preto som rád, že sú v reprezentatívnom stave 
a dúfam, že nám všetkým budú dlho slúžiť – minimálne tak 
dlho, ako slúžili tie pôvodné.

Nedá mi nespomenúť, že aj napriek krátkemu času, čo 
uplynul od rekonštrukcie sociálnych zariadení, došlo k po-
škodeniu nových dverí, pravdepodobne našou mládežou. 
Chcem upozorniť, že v prípade, ak zistíme vinníka, vykonáme 
ďalšie kroky a budeme trvať na preplatení celých nákladov 
vynaložených v súvislosti s kúpou nových dverí. V prípade, ak 
v budúcnosti budete svedkom ničenia majetku obce, prosím 
o nahlásenie tejto činnosti. Veď predsa ide o spoločný maje-
tok všetkých obyvateľov a priestory, ktoré využívame všetci. 
Starajme sa o ne ako o svoje vlastné. Keď si ich zničíme alebo 
necháme ničiť, bude to vizitkou nás všetkých.

 

Po ukončení prác v telocvični sme sa spolu s vedením ško-
ly rozhodli, že zrekonštruujeme aj obe šatne v telocvični. Po 
rekonštrukčných prácach na osvetlení, dnes môžeme pove-
dať, že telocvičňa spolu so sociálnymi zariadeniami a šatňami 
spĺňa najvyššie kritériá.

Koncom marca máme zámer vykonať i rozsiahlejší výrub 
stromov na cintoríne. Ide o 3 lipy (2 poškodzujú plot a 1 lipa 
poškodzuje hrob), 2 smreky a 1 borovicu rastúce v tesnej blíz-
kosti budovy domu smútku. Po ich zrezaní chceme vysadiť 
nové vhodné stromy a tiež plánujeme upraviť priestor za do-
mom smútku.

Spolu s vedením Mestských lesov, Správou ciest a PD So-
blahov sme zrealizovali výrub náletových rastlín a starých 
prehnitých stromov. Ako prvý bol vyčistený úsek cesty medzi 
Soblahovom a Mníchovou Lehotou, kde sa nachádzali staré 
prehnité stromy a boli veľkým rizikom pre všetkých účastníkov 
dopravy. Ako druhý bol vyčistený úsek od Brány po horáreň 
a posledná časť, ktorá sa v súčasnosti čistí, je Nová cesta 
smerom k Zábraniu.
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Milí Soblahovčania a obyvatelia bez trvalého pobytu v obci, 
v nasledujúcich riadkoch musím upozorniť na niektoré sku-
točnosti a problémy, ktoré evidujeme v obci či už na základe 
vlastných sledovaní, alebo na ktoré upozorňujete vy sami 
a oprávnene žiadate nápravu, resp. odstránenie konania. Sú 
to všetko citlivé témy, avšak nemôžeme sa im vyhýbať.

PROBlém S PSímI VýKAlmI
Určite ste si sami všimli, že psie výkaly sa nachádzajú na-

ozaj všade – na chodníkoch, trávnikoch, cestách, ba dokonca 
i na cintoríne a čo viac – i na samotných hroboch. Tento stav 
začína byť neúnosný a mnohí sa oprávnene sťažujete – keď 
musíte upratovať exkrementy po cudzích psoch.

Touto cestou by som chcel požiadať majiteľov psov, aby po 
svojich zvieratách v prípade vykonania potreby na verejnom 
priestranstve upratali, t. j. odniesli exkrement vo vrecku. Sa-
mozrejme si uvedomujeme, že v obci chýbajú nádoby na ex-
krementy, kde by ste jednoducho „potrebu“ odhodili. Problé-
mom však nie je ich kúpa, ale rozhodnutie, kde ich umiestniť 
tak, aby nikomu nevadili. Na názor sme sa pýtali aj majiteľov 
psov. Tí jednotne odpovedali, že by uvítali nádoby na exkre-
menty, avšak neželajú si ich mať umiestnené v tesnej blízkosti 
ich pozemkov. Práve tu narážame na problém. Ak by sme aj 
nádoby nakúpili, je problém s ich osadením – viem si predsta-
viť možno tri miesta v obci, kde by nikomu neprekážali (a tiež 
musí byť splnená podmienka umiestnenia – pozemok obce), 
ale tri nádoby v takej dlhej obci nie sú riešením uvedeného 
problému. Skúsme daný problém vyriešiť ohľaduplnosťou 
a zodpovednosťou zo strany majiteľov psov. Myslím, že keď 
nemáte problém po svojom psovi upratovať doma, nebude 
vám problém urobiť tak ani vonku.

AuTá zAPARKOVANé NA ChODNíKOCh
Parkovanie áut na chodníkoch je ďalším veľkým problé-

mom. V minulosti sme už o tejto problematike písali a dokon-
ca sme mali pocit, že na chvíľu došlo k zlepšeniu stavu (pra-
videlne parkovalo na chodníkoch už len pár neohľaduplných 
vodičov). Po čase sa však situácia opäť opakuje a začíname 
byť bezohľadní voči deťom, chodcom, mamičkám s kočíkmi 
a telesne postihnutým spoluobčanom. Chcem vás upozorniť, 
že od apríla budeme žiadať políciu, aby sa tejto problematike 
u nás začala viac venovať a teda je možné, že takýmto vodi-
čom budú uložené pokuty.

Problém s parkovaním máme i na ostatných uliciach, kde 
sa stalo už pravidlom, že sme leniví otvoriť si svoju bránu, 
a namiesto toho parkujeme pred domom na ulici a obmedzu-
jeme tým ostatných.

Všetkých vodičov a majiteľov áut chcem požiadať, aby ste 
si (pokiaľ je to čo i len trochu možné) vytvorili na svojich po-

zemkoch parkovacie miesto tak, aby ste tam mohli zaparkovať 
všetky svoje motorové vozidlá. Sme si vedomí, že parkovanie 
je všeobecným problémom v spoločnosti, s ktorým sa nielen 
mestá, ale aj obce budú musieť v blízkej budúcnosti vysporia-
dať, a teda budeme musieť hľadať nejaké riešenie.

Zámerne som v úvode oslovil aj skupinu ľudí, ktorá v Sobla-
hove reálne býva, trávi tu svoj voľný čas, avšak nie sú nahlá-
sení na trvalý pobyt v obci. Oba vyššie spomínané problémy 
sa týkajú aj ich. Už viackrát som upozorňoval na to, že ne-
prihlásenie na trvalý pobyt v obci a zároveň vedenie reálne-
ho života v Soblahove spôsobujú obecnému úradu problém. 
Týmto konaním spôsobujú, že obec prichádza o príspevok na 
obyvateľa, ktoré štát zo štátnej kasy prerozdeľuje práve podľa 
trvalého pobytu každého jedného občana, t. j. napríklad ak má 
niekto trvalý pobyt v Trenčíne, avšak reálne býva a žije v So-
blahove, peniaze poputujú do rozpočtu mesta Trenčín, ktoré 
s nimi ďalej nakladá. Ak sa vás táto otázka týka, budem rád, 
ak prehodnotíte svoj postoj a upravíte si trvalý pobyt podľa 
skutočného stavu.   

Oblasť kultúry v Obci
Od poslednej uzávierky Soblahovských novín v decembri 

minulého roka sa v obci konalo množstvo kultúrnych akcií, 
na ktorých ste sa mohli zúčastniť a obohatiť tak svoj kul-
túrny a spoločenský život. Štefanská jazda, Predsilvestrov-
ský výstup na Ostrý vrch, XI. ročník Obecného plesu, Zimné 
stretnutie folklórnych skupín a Soblahovské fašiangy, filmový 
festival HORy fILM A My a divadelné predstavenie Nikto nie 
je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle v podaní Mestského 
divadla z Trenčína – akcie boli naozaj rôznorodé, takže ve-
rím, že ste si každý vybrali tú svoju „šálku kávy“. V ďalšom 
období nás čakajú ďalšie akcie, o ktorých budete informova-
ní prostredníctvom web stránky obce, cez facebook, obec-
ným rozhlasom alebo prostredníctvom plagátov. Teším sa na 
spoluprácu s vami a verím, že každá plánovaná akcia (či už 
obecná, alebo organizovaná jednotlivými zložkami v obci) vyjde 
podľa predstáv, nepokazí ju počasie a hlavne bude taká, aby 
sme z nej mali všetci (organizátori i účastníci) radosť.

Aj touto cestou by som chcel veľmi poďakovať všetkým organi-
zátorom, obetavcom, sponzorom za ich čas a ochotu akokoľvek 
pomôcť a pridať ruku k dielu. Každý z vás predstavuje kúsok 
mozaiky v celkovom diele, ktoré sa vytvorí. Bez vás by tam práve 
ten jeden dielik chýbal – preto ešte raz veľká vďaka!

Na záver mi dovoľte popriať vám a vašim rodinám pokojné 
a požehnané veľkonočné sviatky strávené v kruhu najbližších 
a tiež, aby veľkonočná radosť naplnila vaše domovy a prinies-
la vám pravý pokoj.

Marian Hudec, starosta

z rokovania Ocz obce Soblahov 
dňa 13. 2. 2018
Schválilo VZN obce Soblahov č. 
1/2018 o umiestňovaní volebných pla-
gátov na území obce Soblahov.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov a rozpočtu ZŠ s MŠ 
Soblahov k 31.12.2017.
A) Zobralo na vedomie informáciu 
o povinnosti vypracovania Komunitné-
ho plánu sociálnych služieb obce So-
blahov, vyplývajúcej z § 80 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
B) Zobralo na vedomie informáciu 
starostu obce o určení garanta za vy-
pracovanie Komunitného plánu sociál-
nych služieb obce Soblahov Ing. Lenky 
Imriškovej.

Schválilo zapracovanie pripomienok 
k zápisu materiálov do kroniky r. 2016 
a zápis materiálov r. 2016 do kroniky 
obce.
Zobralo na vedomie Správu o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.
Prerokovalo zámenu pozemkov – čas-
ti pozemku C KN, parc. č. 5163, orná 
pôda podľa LV č. 1 vo vlastníctve obce 
Soblahov za pozemok – časť C KN, 
parc. č. 5164/2, orná pôda podľa LV č. 
1404, vo vlastníctve Attilu Bátkyho a Lu-
cie Bátkyovej, v zmysle Geometrického 
plánu č. 48035637-148-17, vyhotove-
ného Ivanom Opatovským, GEODET 
dňa 15.12.2017.
A) Prerokovalo zámenu nehnuteľ-
ností v katastrálnom území Soblahov 

časti pozemku E KN, parc. č. 2150  
podľa LV č. 1 vo vlastníctve obce So-
blahov za časť pozemku C KN, parc. č. 
5131, podľa LV č. 3566 vo vlastníctve 
Ing. Ivana Malla.
B) Odporučilo danú lokalitu riešiť až po 
ukončení a schválení Zmien a doplnkov 
č. 2 Územného plánu obce Soblahov 
s prihliadnutím na iné zámery obce.
Schválilo finančný príspevok vo výške 
500 € pre folklórno-tanečnú skupinu 
Trúfalci Mníchova Lehota – Soblahov.
Schválilo zakúpenie CRP prístroja pre 
potreby ambulancie v Soblahove v max. 
sume 1.300 €,  ktorý bude daný do dlho-
dobého prenájmu za 1 €/rok.

Zuzana Hrnčárová
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ODPADY
Aj tento rok máme možnosť ukladať odpad z orezu drevín na pasienok pri cintoríne. Predchádzame tak spaľovaniu, 

nepríjemnému pocitu zo zadymenej dediny a hlavne chránime naše zdravie. Termín ukončenia ukladania odpa-
du z orezu drevín upresníme vyhlásením v obecnom rozhlase a zverejním na www.soblahov.sk. Následne bude táto 
hmota zoštiepkovaná.

zBER OBJEmNéhO ODPADu
sa uskutoční v obci v stredu 11. apríla 2018. 
Odpad môžete priniesť na stanovené miesta 
od 9.00 h – do 16.00 h: 
• Železničná ulica  
• Stred obce  
• Horný koniec obce (dvor. č. 270 )

Do kontajnera je zakázané umiestňovať stavebný odpad!

Zber nebeZpečnéhO Odpadu 
sa uskutoční v stredu 11. apríla 2018. 
Mobilný EKO-sklad bude pristavený od 15.00 – 17.00 h 
v strede obce. Nebezpečný odpad – žiarivky a odpad 
obsahujúci ortuť, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky látok 
(obaly od farieb, lakov), vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia budú preberať pracovníci spoločnosti Marius 
Pedersen.

REšTAuRáTORSKé PRáCE BAROKOVEJ ExTERIéROVEJ SOChY 
sv. Jána nepOmuckéhO v sOblahOve bOli ukOnčené

Reštaurovanie hodnotnej pamiatky 
Sochy sv. Jána Nepomuckého na pod-
stavci a prislúchajúcej architektúry pre-
biehalo v rokoch 2015 – 2017.

Rekonštrukcia začala demontážou 
sochy 5. 10. 2015. Dielo bolo ukonče-
né už koncom novembra 2015. Socha 
bola požehnaná nitrianskym biskupom 
Mons. Viliamom Judákom 6. 12. 2015.

Nakoľko pôvodný obnovený držiak 
bol krátko po osadení novovytvorené-
ho lampáša v roku 2016 poškodený 
a nebolo ho už možné obnoviť tak, 
aby spĺňal plnohodnotne svoju funkciu, 
bola reštaurátormi následne na sochu 
osadená novovytvorená kópia držiaka.

Umiestnením palmovej ratolesti v roku 
2017 boli kompletne ukončené reštau-
rátorské práce na Soche sv. Jána Ne-
pomuckého. Palmovú ratolesť vytvoril 

miestny ľudový umelec Ján Brídzik 
z Mníchovej Lehoty. Na povrch palmovej 

ratolesti bol nanesený mixtion a plátkové 
zlato. Súčasne s reštaurovaním sochy 
sa uskutočnila obnova zábradlia okolo 
sochy, ktoré bolo na záver rovnako ošet-
rené čiernym antikoróznym náterom.

Cieľom reštaurovania bolo prinavrátiť 
pamiatke pôvodný výraz a obnoviť jej 
funkciu. Reštaurátorským zásahom sa 
podarilo sochu a prislúchajúcu architek-
túru staticky stabilizovať a pri absolút-
nom rešpektovaní autenticity originálu 
prinavrátiť pamiatke maximum estetic-
kej hodnoty, pre ktorú bola pôvodne 
vytvorená.

Pozn. O histórii a uskutočnených 
reštaurátorských prácach sme písali 
v Soblahovských novinách 4/2015. Do-
kumentáciu vykonaných reštaurátor-
ských prác s fotodokumentáciou nájde-
te na www.soblahov.sk/projekty/.

RR

Vianoce V Sedliackom dome
Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. Tešíme sa z narodenia 

Krista Pána, v rodinách si užívame vianočnú pohodu.
Túto pohodu a spomienky na vaše Vianoce z detských 

rokov sme sa  vám snažili priblížiť expozíciou v Sedliackom 
dome počas vianočných sviatkov a sviatku sv. Štefana. Expo-
zícia bola zameraná na zvyky zdobenia príbytku i stolovania 
pri štedrej večeri.

Tento rok sme prvýkrát  pre vás pripravili v maštaľke pri 
Sedliackom dome betlehem, kde sme sa mohli pokloniť Ježiš-
kovi. Veľmi nás potešil váš záujem a pochvalné slová.

Chceli sme založiť tradíciu, ktorá každoročne bude spríjem-
ňovať atmosféru Vianoc.

Naše ďakujem patrí vám všetkým, ktorí ste akokoľvek po-
mohli, ale hlavne by som rád poďakoval Monike Červeňano-
vej a Marte Drienkovej za výbornú spoluprácu a tvorivosť pri 
aranžovaní betlehemu.                                             D. Mrázik

VýBEROVé KONANIE NA OBSADENIE fuNKCIE STAVEBNý REfERENT
Obec Soblahov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade v Soblahove.
kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupňa alebo VŠ II. stupňa v odbore stavebníctvo, 

osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu. 
Ďalšie požiadavky a zoznam požadovaných dokladov nájdete na www.soblahov.sk alebo na OcÚ.
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29. ročník Štefanskej jazdy
Druhý sviatok vianočný sa v Soblahove tradične nesie 

v znamení koní, folklóru a dobrej zábavy. Nebolo to inak ani 
počas 29. ročníka Štefanskej jazdy v Soblahove. Cez dedi-
nu sa preháňali kone i jazdci z Nozdrkoviec pod vedením p. 
Bera a p. Maxona a jazdeckého oddielu z Nozdrkoviec. Toto 
jedinečné podujatie na Slovensku ani tentoraz nezaostalo za 
predchádzajúcimi ročníkmi a teší sa veľkej priazni nielen do-
mácich, ale aj návštevníkov obce.

Slnečné počasie vylákalo do dediny veľa ľudí. Pred Hostin-
com u Ondreja sa stretli domáci, cezpoľní, rodáci, pravidelní 
i náhodní návštevníci.

Organizátori pripravili bohatý program, ktorý ešte viac podčiar-
kol vianočnú atmosféru. Vystúpilo viac ako 90 účinkujúcich, 
ktorí sa tentokrát ani nezmestili na javisko. Zaujímavosťou je, 
že v programe vystúpili iba domáce folklórne skupiny, a aj pre-
to nás počet účinkujúcich tak teší. Je to dôkaz o tom, že i vo 
vlastnej réžii vieme spraviť kvalitný kultúrny program a obo-
hatiť vianočnú atmosféru a zvyky v našej obci. V kultúrnom 
programe sa  postupne predstavili koledníci z DfS Melenčárik 

pod vedením V. Miščíkovej, harmoniková akadémia J. Opa-
tovského, dievčatá zo Soblahova pôsobiace v DfS Kornička 
a DfS Radosť pod vedením A. Vojtekovej, ženy z fSk Do-
linečka pod vedením E. fabovej, heligonkári – Pažiťári a fS 
Melenčár pod vedením A. Bielikovej.

Záverečnú Tichú noc si zaspievali  všetci prítomní  a bol to 
skutočne nezabudnuteľný zážitok.

 Deti sa povozili na koči i na koňoch, dospelí si vychutnávali 
vianočnú pohodu pri varenom víne. Verím, že každý si našiel 
niečo, čo ho v tento deň potešilo. Pre tých, ktorých program 
zaujal, dávam do pozornosti web stránku – www.youtube.com 
a do vyhľadávania zadajte Štefanská jazda Soblahov 2017, 
kde si viete pozrieť skrátený videozáznam z tohto podujatia.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, organizátorom, jazdcom 
a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípra-
ve podujatia.

D. Mrázik

XI. ročník obecného plesu
Dňa 20. januára 2018 sa soblahov-

ská družstevná sála zmenila na miesto 
konania plesu – ako inak, nášho sobla-
hovského. Dámy vo večerných šatách, 
páni v oblekoch, príjemná ľudová hud-
ba vo vestibule nesúca sa k vstupným 
dverám a vítajúca všetkých hostí ple-
su... Nebola to však len hudba, ktorá 
vítala, ale aj osobné privítanie staros-
tom obce, ruža pre dámu a prípitok pre 
oboch. 

XI. ročník sprevádzala už po tretíkrát 
hudobná skupina Galaktik z Nemšovej 
a počas prestávok nám po druhýkrát 
do tanca a spevu hrala ľudová hudba 
Mlynári z Trenčína. Nálada a atmosféra 
plesu bola naozaj výborná a zabavil sa 
každý, kto sa mal chuť zabávať. 

Neodmysliteľnou súčasťou obecných 
plesov je aj rôznorodá a bohatá tombo-
la, vďaka ktorej si hostia mohli domov 
odniesť pekné a hodnotné ceny. Veľké 

ĎAKUJEME patrí všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli, a to najmä:
spoločnosti Mikuš Diamonds, s.r.o., 
p. Jaroslavovi Repovi, p. Kobzovi – 
KAMEA Diamonds, s.r.o., p. Vladimírovi 
Podmanickému – PD Soblahov, p. Ro-
manovi Jurčákovi – TN Invest, s.r.o., 
p. Mariánovi Matejkovi, p. Miroslavovi 
Hrnčárovi – Realizácia reklamy, p. To-
mášovi Marekovi – ANTES GM, s. r. o., 
p. Štefanovi Balajovi – PROMEL s.r.o., 
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p. Miroslavovi Zavřelovi – Marius Peder-
sen, a.s., p. Radovanovi Sýkorovi, p. Pav-
lovi Janásovi – PARTy PARTNERS, 
s.r.o., p. Vidomanovi – Makyta Púchov, 
rod. Oroszovej, rod. frančákovej – PA-
MAS TN, s.r.o., rod. Bielikovej, rod. 
Kotruchovej, rod. Plevovej, p. filipovi 
– Hostinec u Hrocha, rod. Vancovej – 
REMONT Slovakia s.r.o., p. Michalovi 
Vlnovi, rod. Mišákovej – Mestské diva-
dlo Trenčín, p. Pavlovi Opatovskému 
– DyNOP, s.r.o., p. Miroslavovi Ďurá-
čimu, rod. Holúbkovej – ZSE, a.s., p. 
Vierke Jantošovičovej, rod. Holúbkovej 
– Leoprint s.r.o., Jednote dôchodcov zo 

Posledný januárový víkend bol v Soblahove iný ako zvy-
čajne. Okrem tradičných Soblahovských fašiangov sme na 
ihrisku hostili milovníkov folklóru a zachovávania ľudových 
zvykov a tradícií, ktorí sa každoročne stretávajú na zimných 
slávnostiach vždy v jednej z obcí trenčianskeho regiónu. Po-
dujatie je každoročne organizované pod záštitou občianskeho 
združenia STODOLA z Trenčína a jeho cieľom je podporo-
vanie zachovávania zvykov a tradícií a podpora folklórnych 
skupín z okolia. 

Tento rok bolo podujatie iné ako po minulé roky. Keďže len 
samotných účinkujúcich bolo okolo 200, spolu s divákmi by 
sme sa nezmestili do priestorov družstevnej sály. Aj preto 
bolo zvolené za miesto konania pódium a priestory na futba-
lovom ihrisku a telocvične – netradičné miesto pre takýto typ 
akcie a samotný fakt, že sa konalo koncom januára a vonku, 

vyvolávalo u mnohých otázku či to predsa len bolo správne 
rozhodnutie. Nakoniec však všetko dobre dopadlo, počasie 
bolo akurát – ani zima, ani sneh a dokonca vyšlo aj slniečko. 
Všade rozvoniavali jaternice, klobásky, fašiangové šišky a ná-
vštevníci sa mohli zahriať vareným vínkom alebo inými, tuhší-
mi nápojmi. Účinkujúci dostali na zahriatie pravé soblahovské 
melencové a mohlo sa ísť veselo na pódium. Zimných sláv-
ností folklórnych skupín sa tento rok zúčastnili tieto folklór-

ne skupiny: Rozvadžan z Trenčianskych Stankoviec, Selčan 
zo Selca, Latovec z Dolnej Súče, Kubrá z Trenčína – Kubre, 
Trúfalci z Mníchovej Lehoty a Soblahova a domáce skupiny 
Dolinečka a Melenčár. Program v podaní týchto skupín bol 
naozaj rôznorodý a zaujímavý, pričom zachytával život našich 
predkov tak, ako sa žil v jednotlivých dedinách. Ďakujeme or-
ganizátorom, všetkým folklórnym skupinám a ostatným, ktorí 
priložili ruku k dielu za vytvorenie úžasnej nálady, ktorá sa 
niesla počas celého dňa a večera.

Vďaka patrí aj vedeniu základnej školy za pomoc a po-
skytnutie priestorov, pani kuchárkam z jedálne za vynikajúce 
šišky, mäsiarovi M. Šedivému za vynikajúce klobásky a jater-
nice, Vendelínovi Ďuráčimu za prípravu melencového (všetci 
ho chválili a pýtali recept), manželom Červeňanovým a D. Mrázi-
kovi za výzdobu exteriéru a interiéru v ľudovom štýle a všetkým 
pomocníkom v stánkoch a mimo nich, ktorí pomáhali počas 
celého dňa. A tiež vďaka Selčanom, ktorí hrali vonku aj po 
skončení programu a potešili tak mnohých domácich, ktorí si 
s nimi radi zaspievali. Budúci rok sme všetci pozvaní do Cho-
cholnej – Velčíc na 7. ročník Zimných slávností trenčianskych 
folklórnych skupín. A potom niekedy opäť u nás v Soblahove...

Martina Hudecová

SOBlAhOVSKé fAšIANGY
Zimné slávnOsti trenčianskych fOlklórnych skupín 

TENTOKRáT V SOBlAhOVE

Soblahova, rod. Šedivej – LOAP, p. fa-
rárovi Petrovi Valaskému, Hasičom zo 
Soblahova, p. Miloslavovi Červeňanovi 
– ved. Trúfalcov, rod. Maláňovej, rod. 
Hudecovej.

Vďaka patrí aj PD Soblahov za po-
skytnutie sály a súčinnosť, cateringovej 
spoločnosti PARTy PARTNERS, s.r.o. 
za vynikajúce služby, obom hudobným 
telesám za vytvorenie výbornej nálady 
počas celého večera, speváčkam (De-
niske a Sise z Bratislavy) za príjemné 
vstupy počas večera, p. Kalabovi za 
ochotu, pomoc a ústretovosť pri vytvá-

raní fotospomienok pre hostí, A. Patko-
vej za fotodokumentáciu počas večera 
a pri fotostene a nakoniec, ale nie na 
koniec, aj všetkým vám, ktorí ste sa 
prišli zabaviť a boli súčasťou XI. roční-
ka plesu. O tom, že sa na ples tešíte, 
svedčí aj fakt, že lístky boli vypredané 
v priebehu dvoch hodín od spustenia 
predaja. Veľkému záujmu sa tešíme 
a do ďalších ročníkov bude možno mu-
sieť obecný úrad pouvažovať aj nad 
zmenou miesta konania plesu. Všetko 
však ukáže čas. Už teraz sa teším na 
ďalší ročník...

 Martina Hudecová
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Opäť skvelé divadlO
V nedeľu 11. marca 2018 sa v sále PD Soblahov uskutočnilo 

divadelné predstavenie Nikto nie je dokonalý alebo Pobozkaj 
tetu Myrtle. Vo vynikajúcej komédii sa predstavili: známy 
slovenský herec Karok Čálik, na ktorého sa ľudia veľmi tešili, 
Štefan Richtárech, ktorého už poznáme z predchádzajúcich 
predstavení, naša spoluobčianka Zuzka Mišáková a Diana 
Minarovičová. Skvelé herecké výkony zamotanej situačnej  
komédie rozosmiali všetkých prítomných divákov. Spolupráca 
obecného úradu a riaditeľky Mestského divadla Trenčín Zuzky 
Mišákovej priniesla do obce niekoľko kvalitných divadelných 
titulov. Vďaka tomu sa môžu naši občania kultúrne vyžiť, 
pozrieť si doma v obci nielen zaujímavé divadelné hry, ale 
i profesionálnych hercov. I keď túto skvelú komédiu videlo 
130 milovníkom divadla (Soblahov sa približuje účasťou ku 
krajskému mestu Trenčín), je nám i napriek tomu trochu ľúto, 

kristínka ďakuJe
Rok 2017 už odovzdal svoju moc novému roku 2018. Prežili 

sme hluk pyrotechniky počas silvestrovského dňa a noci, kto-
rá robila radosť skôr tým, ktorí ju odpaľovali nehľadiac na to, 
ako zle to pôsobí na bábätká, starších ľudí a zvieratá. Ale čo 
už, keď to spoločnosť toleruje? Nasleduje vinšovanie šťastné-
ho nového roku, hlavne zdravie a očakávanie, že bude lepší, 
ako rok minulý.

Zdravie! Ten mocný dar, ktorí si mnohí začnú vážiť, až keď 
oň prichádzajú. A čo tí, ktorí tento dar nedostali do vienka, 
lebo víla, ktorá mala stáť pri kolíske, sa akosi omeškala. Sú 
znevýhodnené už od narodenia, ale rodičia ich s láskou prijali, 
milujú ich a urobili by prvé  i posledné, aby im pomohli skvalit-
niť ich život. Vyhľadávajú pomoc, kontaktujú sa s odborníkmi, 
chodia všade, kde dostanú radu. Mnohí z vás netušia, že aj 
v našej obci sídli Centrum včasnej intervencie. Je to bezplat-
ná sociálna služba, ktorá poskytuje pomoc znevýhodneným 
deťom od 0 do 7 rokov a radí ich rodičom. Riaditeľka je Mgr. 
Katarína Mažárová, psychologička Mgr. Barbora Kepeňová, 
špeciálna pedagogička Mgr. Helena Vlnková a sociálna pra-
covníčka PhDr. Gabriela Zaťková. Renomované, skúsené 

a milé dámy, za ktorými prichádzajú rodičia so svojimi hen-
dikepovanými deťmi, kde získavajú cenné rady, odbornú po-
moc a odpovede na ich otázky. No nie je to iba táto služba, 
ktorú uvedené pracovníčky vykonávajú. Majú veľa aktivít, ako 
je osveta, mnohé akcie, kde zviditeľňujú svoju činnosť. Jed-
nou z nich je i zbieranie umelohmotných uzáverov „štuplíkov“ 
z plastových obalov. Tie pomôžu pri kúpe invalidných vozí-
kov, momentálne pre malú Kristínku, ktorá už vopred ďakuje 
všetkým, ktorí jej aj takýmto spôsobom pomôžu. Uzáverov je 
treba nazbierať obrovské množstvo. Preto vás prosíme, ak 
vás to nebude obťažovať, prv než vyhodíte obal do kontajne-
ra na plasty, odkrúťte uzáver a odložte ho do taštičky. Obal 
zašliapnite, aby sa ich do kontajnerov vošlo čo najviac. Keď 
budete mať taštičku plnú uzáverov, položte ju ku vchodu Cen-
tra včasnej intervencie – vchod vedľa lekárne, alebo v chod-
be obecného úradu. Tu budú uzávery sústredené, prebraté 
a odovzdané tým, ktorým veľmi pomôžu. Veríme, že ak sa 
dá pomôcť aj takýmto spôsobom, radi pomôžeme už len pre 
dobrý pocit. Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc 
od iných aj my.

Veronika Krčmáriková             

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

Zápis detí dO 1. rOčníka pre škOlský rOk 2018/2019
sa uskutoční v dňoch 11. a 12. 4. 2018 od 13:00 – do 16:00 hod.

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. 2018 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 plnoor-
ganizovaná škola. Poskytujeme základné vzdelanie všetkým 
deťom od 6 do 15 rokov. Pripravujeme žiakov na ďalšie štú-
dium na stredných školách.

naša škola flexibilne reaguje na potreby modernej ve-
domostnej spoločnosti:
•  podporuje rozvoj tvorivosti, individuality a všestranný rozvoj 

osobnosti
•  naša škola má značku iMAP škola

-  vo vyučovaní využívame myšlienkové mapy
-  škola podporuje interaktívne techniky, technológie a po-

stupy, ktoré:
-  zvyšujú záujem žiakov o učenie
- zlepšujú zapamätanie nových vedomostí
-  odbúravajú strach, stres, trému a bifľovanie

•  dlhodobo dosahujeme veľmi dobré výsledky v celosloven-
skom 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, sloven-
skom jazyku, fyzike i biológii sa naša škola zaradila medzi 
25 % najúspešnejších škôl

•  dosahuje veľmi dobré úspechy vo vedomostných, umelec-
kých a športových súťažiach

rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov, dôraz kladieme 
na:
•  čitateľskú gramotnosť
•  rozvoj komunikačných schopností
•  kvalitné ovládanie materinského jazyka

že zostalo cca 50 miest voľných. Veď priviesť zaujímavé 
divadelné tituly až k nám doslova „pod nos“, je snahou všetkých 
zainteresovaných. Veríme, že časom si i ostatní nájdu chvíľu 
času a prídu sa kultúrne a spoločensky pobaviť.                     J.H.
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naše úspechy...
pytagOriáda - škOlské kOlO
Kategória P4
1. miesto Marek Jantošovič  – postup do okresného kola                     
2. miesto           Andrej Izrael – postup do okresného kola
3. miesto             Ema Ďurišová
úspešný riešiteľ   Lukáš Országh, Zora Horváthová
Kategória P5
1. miesto          Matej Pagáč – postup do okresného kola
2. miesto              Matúš Sedláček – postup do okresného kola
3. miesto            Barbora Siváková
kategória p6
1. miesto          Hana Kišová – postup do okresného kola
2. miesto          Viktória Vojteková – postup do okresného kola
3. miesto           Timea Holubková – postup do okresného kola
Kategória P7
1. miesto            Lucia Mistríková – postup do okresného kola
pytagOriáda – Okresné kOlO
Kategória P3
úspešný riešiteľ       Matej Jantošovič
Kategória P4
úspešný riešiteľ       Andrej Izrael
Kategória P5
úspešní riešitelia     Matej Pagáč, Matúš Sedláček
kategória p6
úspešné riešiteľky  Hana Kišová, Timea Holubková,
    Viktória Vojteková
Kategória P7
úspešní riešitelia    Roman Pružinský, Lucia Mistríková
ibObOr - medZinárOdná infOrmatická súťaž
Kategória DROBCI
úspešní riešitelia      Dominika Makišová, Samuel Holúbek,
    Teodor Šedivý
Kategória BOBRíCI
úspešní riešitelia     Matej Pagáč, Mária Izraelová, Sára Šedivá

Kategória BENJAmíNI
úspešný riešiteľ            Roman Pružinský
Kategória KADETI
úspešný riešiteľ              Martin Jozek
geOgrafická Olympiáda - škOlské kOlO
Kategória G
1. miesto  Matej Pagáč – postup do okresného kola
2. miesto            Mária Izraelová – postup do okresného kola
Kategória f
1. miesto             Adam Jantošovič – postup do okresného kola
2. miesto          Roman Pružinský – postup do okresného kola
3. miesto         Ivan Hostačný
Kategória E
1. miesto           Martin Jozek – postup do okresného kola
geOgrafická Olympiáda – Okresné kOlO
kategória E
úspešný riešiteľ  Martin Jozek
Olympiáda ruskéhO JaZyka – škOlské kOlO
1. miesto          Martin Jozek – postup do krajského kola
2. miesto           Vanesa Balajová
3. miesto         Alexandra Vojteková
šaliansky maťkO – škOlské kOlO
1. miesto      Alexandra Paučeková – postup do obv. kola
2. miesto   Anna Horková – postup do obvodného kola
3. miesto         Lucia Lehocká
šaliansky maťkO – ObvOdné kOlO
kategória i.
3. miesto         Anna Horková
matematická Olympiáda – Okresné kOlO
kategória z5
úspešný riešiteľ Matej Pagáč
biOlOgická Olympiáda – Okresné kOlO
kategória c - projektová časť
2.miesto           Alexandra Vojteková – postup do kraj. kola
Olympiáda anglickéhO JaZyka – Okresné kOlO
úspešná riešiteľka  Eliška Opatovská

•  osvojené základy používania cudzieho jazyka
•  digitálnu gramotnosť (dve odborné učebne IKT – informač-

no-komunikačných technológií)
•  projektové dni – tvorba projektu a prezentačné zručnosti

v našom školskom vzdelávacom programe máme zave-
dené:
•  vlastné vzdelávacie predmety – tvorivé písanie, rozvoj ko-

munikačných schopností
•  rozšírené vyučovanie predmetov – informatika, matematika, 

anglický jazyk

ponúkame bohatú krúžkovú a mimoškolskú činnosť:
•  pohybové hry, športové hry, florbal, badminton (telocvičňa, 

ihrisko)
•  tanečno-pohybový krúžok
•  čitateľská dielňa – žiacka školská knižnica
•  keramický krúžok (keramická dielňa)
•  hasičský krúžok
•  jazykové kurzy: nemecký jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk 

(jazyková škola)
•  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 vyu-

čovaním od 6:30, v poobedných hodinách po skončení vyu-
čovania do 17:00 hod.

•  školského špeciálneho pedagóga
•  lektorov z jazykových škôl
•  učiteľov zo Základných umeleckých škôl
(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.

predškOláci v škOle – 28. marec 2018
Aj v tomto školskom roku sme privítali v škole malých predškolákov 

– budúcich prvákov.  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 a zdolali opičiu dráhu 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 – 4. apríl 2018

Do školských lavíc si zasadnú aj rodičia našich predškolá-
kov. Zoznámia sa s prostredím a atmosférou v škole. Získajú  
informácie o:
-  školskom vzdelávacom programe,
-  zápise detí do prvého ročníka,
-  školskej zrelosti. 

PaedDr. Ingrid Oravcová
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VýSlEDKY TESTOVANIA PIATAKOV 
t5-2017

Testovanie 5-2017 sa uskutočnilo 22. novembra 2017. 
Testovaných bolo 22 žiakov.
predmety mAT SJl
Priemerná úspešnosť školy 74,7 % 74,1 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný 
priemer

64,7 % 62,8 %

rozdiel priemernej úspešnosti 
školy oproti národnému priemeru

10,0 % 11,3 %

PaedDr. Ingrid Oravcová

lyžiarsky kurZ
V dňoch 28.1. – 2.2.2018 osemnásť 

žiakov našej školy absolvovalo 
lyžiarsky kurz vo Vernári. V lyžiarskom 
stredisku Studničky, ktoré sa nachádza 
na okraji Slovenského raja, približne 20 
km od Popradu, sme opäť našli kvalitné 
podmienky na výuku. Na kvalitne 
upravených zjazdových tratiach sme 
získali nové skúsenosti v jazde na 
lyžiach a vlekoch. Tento rok sme sa 
spojili  so Základnou školou Východná 
z Trenčína.

Po príchode a ubytovaní v penzióne 
Suchá nasledovala prvá jazda na svahu. 
Boli vytvorené 4 skupiny približne po 10 
žiakov, aby už nasledujúce ráno mohli 
čo najlepšie napredovať v jednotlivých 
činnostiach a zručnostiach s príslušnými 
pedagógmi z jednotlivých škôl. Z našej 
školy sa kurzu zúčastnili pedagógovia 
Mgr. Andrej Paulíny a Mgr. Ľuboslava 
Jozeková.

Počas kurzu sme zažili štyri slnečné 
a jeden mrazivý, veterný a snežný deň. 

V tento deň absolvovali žiaci obrovský slalom, ktorý úspešne zvládol každý náš žiak. 
Najrýchlejším časom spomedzi dievčat a chlapcov nielen našej školy sa prezentovala 
žiačka 6. ročníka Viktória Vojteková. Po každodennej 4 – 5-hodinovej porcii lyžovania 
sa každý tešil na neskorý obed, povinný oddych, večeru a na večerný program, 
ktorý mala vo svojej réžii animátorka Ema. Rôzne súťaže, vedomostné kvízy, grécky 
tanec, karneval a diskotéky zanechali príjemné spomienky a zážitky.

Mgr. Andrej Paulíny

KARNEVAl V zš S mš SOBlAhOV
Deviataci pripravili pre svojich spolužiakov úžasný karneval.

expert geniality shOw - celOslOvenská súťaž
kategória expert 6
titul EXPERT na tajomstvá prírody, titul EXPERT mozgolamy,
titul TOP EXPERT                                        Hana Kišová
titul EXPERT mozgolamy, titul EXPERT dejiny, udalosti, 
umenie, titul TOP EXPERT                         Timea Holubková
titul EXPERT na tajomstvá prírody              Viktória Vojteková
titul EXPERT dejiny, udalosti, umenie         Ivan Hostačný
kategória ExPERT 7
titul EXPERT mozgolamy                             Adam Jantošovič 
kategória expert 8
titul EXPERT na tajomstvá prírody              Marek Sýkora
kategória ExPERT 9
titul EXPERT dejiny, udalosti, umenie, titul EXPERT 
svetobežník                                       Martin Jozek
vesmír Očami detí – celOslOv. výtvarná súťaž
kategória iii.
ocenené práce     Hana Kišová, Viktória Vojteková, Lujza Plšková   
– postup do celoslov. kola a Tomáš Teplan
hvieZdOslavOv kubín – škOlské kOlO
i. kategória – próza
1. miesto Karin Izraelová – postup do obvod. kola
2. miesto Anna Horková

3. miesto Ema Oravcová
3. miesto filip Ševčík
i. kategória – poézia
1.miesto     Daniel Vondra – postup do obvodného kola
1. miesto    Terézia Opatovská
2. miesto Lucia Lehocká
3. miesto     Matej Kalinčík
ii. kategória – próza
1. miesto Mária Izraelová – postup do obvod. kola
2. miesto Tomáš Teplan
3. miesto Ema Mikušová
3. miesto Viktória Vojteková
ii. kategória – poézia
1.miesto     Matej Pagáč
2. miesto    Andreas Hriešik
3. miesto    Helena Horková
iii. kategória – próza
1. miesto Alexandra Paučeková – postup do obvod. kola
2. miesto Eliška Opatovská
3. miesto     Alexandra Vojteková
iii. kategória – poézia
1.miesto     Lucia Mistríková
2. miesto    Vanesa Balajová
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materská  škola
marec – mesiac knihy

V materskej škole deťom rozprávame, že mesiac marec má 
aj druhé meno – knižkový. Deti tiež vedia, že toto pomenova-

nie vzniklo z úcty k „ujovi Matejovi“ (Matej Hrebenda), ktorý 
mal choré oči. Knihy miloval a rád počúval z nich príbehy. Pre-
tože si ich sám nemohol prečítať, chodil po domoch a prosil 
ľudí, aby mu knihy čítali. Okrem toho knihy aj zbieral a rozdá-
val. Zaslúžil sa o to, že ľudia veľa čítali.

Našou snahou v materskej škole je, aby si deti knihy zamilo-
vali. Vyrastajú pred televízorom a mnohým z nich čítanie kníh 
nič nehovorí. To je však veľká škoda, pretože čítanie má pre 
naše deti dôležitý význam.

Vďaka čítaniu sa rozvíja detská fantázia. Spolu s hlavnými 
hrdinami prežívajú deti rôzne fantastické príbehy, ocitnú sa na 
chvíľu v zázračnom svete, kde ožívajú rozprávkové bytosti, 
víly, princezné a iné postavičky. To všetko prospieva k bohat-
šej predstavivosti detí.

Veľmi dôležitým pozitívom čítania kníh deťom je plnohod-
notne strávený spoločný čas.

Vďaka čítaniu si deti rozširujú aj slovnú zásobu. Deti sa  pý-
tajú na slovíčka, ktorým nerozumejú. Rôzne rozprávky a prí-
behy deťom tiež umožňujú spoznávať okolitý svet. Naučia sa 

•  Zážitkové vzdelávanie – múzeum na kolesách: 2. sve-
TOVá VOJNA
Dňa 12.2.2018 žiaci 5. až 7. ročníka absolvovali zážitkové 

vzdelávanie programu 2. SVETOVÁ VOJNA.
Program, ktorého hlavnou témou bol život vojaka v 2. sv. 

vojne – ako vyzeral vojak, čo mal oblečené, ako sa stravoval, 
ako spal, aké zbrane používal, špeciálne jednotky, ženy v ar-
máde, zdravotníčky, partizáni a mnoho iného.

Žiaci sa obliekali do uniforiem a na nich samotných sa uka-
zovalo, ako vojaci a vojačky žili. Boli predstavené artefakty 
približujúce život daného obdobia, dozvedeli sa mnoho 
zaujímavostí a doplnili si svoje teoretické vedomosti o prak-
tickú skúsenosť.

•  Zážitkové vzdelávanie – múzeum na kolesách: Zdra-
VOVEDA
Dňa 12.2.2018 žiaci 1. až 4. ročníka absolvovali zážitkové 

vzdelávanie programu ZDRAVOVEDA – 1. POMOC.
Zážitkovou formou vedená beseda bola zameraná na po-

danie 1. pomoci. Na základe niekoľkých modelových situácií 
žiaci prechádzali základnými postupmi podania prvej pomoci:
1. Ako správne volať na čísla prvej pomoci
2. Krvácanie z nosa, cudzie teleso v oku
3. Malé, veľké krvácanie
4. Šok
5. Popáleniny
6. Zlomeniny
7. Infarkt
8. Bezvedomie – masáž srdca, umelé dýchanie

Žiaci si na figuríne človeka ľudskej veľkosti vyskúšali masáž 
srdca, fixovanie zlomeniny...  Riešili dané situácie, sami na 
sebe si vyskúšali jednotlivé postupy prvej pomoci.

•  polytechnická exkurzia
Dňa 21.12.2017 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili s pani uči-

teľkami D. Nemcovou a J. Dorotovou polytechnickej exkurzie 
vo fabLabe v Bratislave-Mlynskej doline, aby sa zoznámili 
s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia.

Prezentácia výrobkov z 3D tlačiarne, pútavé rozprávanie 
p. Vaška, ktorý sa žiakom po celý čas venoval, priblížil im pro-
fesionálne stroje a numerické technológie – ako 3D tlačiarne, la-
serové rezacie zariadenia, frézovací stroj na výrobu tlačených 

obvodov a foriem 3D tlačiarní. Žiaci si prezreli 3D tlačiareň 
priamo pri práci a prezreli si množstvo výrobkov z nej vyrobe-
ných. Najviac sa im páčili práve tieto výrobky, tiež prezentácia 
robotov, ktoré hrali futbal, vedeli padať a vstávať, ale aj ukáž-
ky výrobkov z dreva, drevených fotografií, nádherných vzorov 
vyrobených technológiou laserového rezania a gravírovania.

• beseda – finančná gramotnosť
finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, 

zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finanč-
ných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpeče-
nie seba a svojej domácnosti. Táto schopnosť je kontinuum 
schopností, ktoré sú podmienené vekom, rodinou, kultúrou 
či miestom bydliska, je označením pre stav neustáleho vývo-
ja, ktorý umožňuje jednotlivcovi efektívne reagovať na nové 
osobné udalosti a meniace sa ekonomické prostredie.

V rámci aktivít na rozvíjanie finančnej gramotnosti a na-
pĺňania Národného štandardu finančnej gramotnosti sa dňa 
15.2.2018 žiaci 9.,8.,4.,3. ročníka zúčastnili prednášky a za-
pojili do besedy na tému: finančná gramotnosť a ja.

Mali možnosť získať praktické informácie a oboznámiť sa 
so slovníkom základných pojmov a definícií.

• ďalšie besedy a aktivity
Projekt: Zdravý úsmev
Besedy: Alkohol a fajčenie, Trendy a zdravotné riziká, Poruchy 
stravovania, Už som na druhom stupni, Ako si nájsť kamaráta, 
Šikana a kyberšikana. 

PaedDr. Ingrid Oravcová

vZdelávame sa aJ inak...
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Život našej farnosti

v čO veríme alebO pOdstata katOlíckeJ viery ii. – verím v bOha, 
Otca všemOhúcehO

kto je vlastne boh? 
Dnešný človek má rozličné predstavy o Bohu, ktoré závisia 

od jeho veku, výchovy, kultúry, náboženského vzdelania 

a pod. Deti, a bohužiaľ aj niektorí dospelí, si predstavujú Boha 
ako dobrého starčeka, ktorý sídli kdesi nad oblakmi. Tým, čo 
sa naďalej v náboženstve nevzdelávajú, zostanú, bohužiaľ, 

cirkevnÁ materskÁ škola

veľa o zvieratkách, prírode, o svete a ako rozoznávať dobro 
a zlo, utvára sa ich celkový pohľad na život a na svet.

Dnešné deti sú doslova zasypané množstvom rôznych hra-
čiek. Knihy už nie sú takým bežným narodeninovým či via-
nočným darčekom, ako tomu bolo kedysi. Nahradili ich skôr 
rozprávky na DVD-čkach. To je však veľká škoda.

Čitateľom sa nikto nerodí, a tak je na nás, ktorí vychováva-
me deti, aby sme im sprostredkovali záujem o čítanie a o knihy. 
Dôležité je, aby dieťa vnímalo čítanie ako zábavu a malo 
z neho radosť. Ak dáme deťom dobré základy a príklad, je veľ-
mi pravdepodobné, že si k čítaniu vybudujú pozitívny postoj 
a neskôr aj sami rady siahnu po knihách.

V materskej škole deti majú k dispozícii knihy v poličke – 

knižnici. Okrem toho majú „čitateľský kútik“, kde sú knihy nie-
len zo škôlky, ale deti si ich nosia aj z domu a navzájom sa 
oboznamujú s ich obsahom. Každý deň deťom čítame príbehy 
pred spaním. Rozprávkové postavy v škôlke kreslíme, drama-
tizujeme, hráme s bábkami, vyfarbujeme a pod. Hráme sa na 
spisovateľov, ilustrátorov. Chodíme do knižnice, kde sa deti 
naučia, ako si knižky môžu vybrať samy. A pripájame sa aj do 
celosvetového projektu: Andersenova noc, ktorý je na znak 
úcty najväčšieho svetového rozprávkára H. CH. Andersena.

Takže nezabudnime – čítajme, čítajme, čítajme! Je to vyni-
kajúca investícia do budúcnosti našich detí.

Dávame na známosť rodičom a verejnosti našu novú 
internetovú stránku: www.mssoblahov.edupage.org.

Kolektív MŠ

prileteli vtáčky, už sú tu...
fašiangy sa pominuli, basu sme pochovali a tešíme sa na 

jar, ktorá už klope na dvere. V našej materskej škole sme 
prežili veľa krásnych chvíľ pri rôznych akciách a vychádzkach. 
Predškoláci sa pripravujú na zápis do základnej školy a my im 
budeme držať palce, aby to všetko zvládli.

Ďakujeme všetkým vám za doterajšiu pomoc, spoluprácu 
a želáme veľa zdravia.

A keďže sa blížia veľkonočné sviatky i my deti z Cirkevnej 
materskej školy sv. Mikuláša vám chceme popriať veľa 
Božieho požehnania, pokoja a radosti z Ježišovho víťazstva.

Kolektív CMŠ

Koncom roka sme v kostole v Soblahove spustili plynové 
kúrenie a začiatkom roka zasa dokončili obnovu mechaniky 
zvonov na kostole v Soblahove.

Pred Vianocami sme prežívali adventný čas očakávania prí-
chodu Spasiteľa najmä pri rorátnych svätých omšiach a pred-
vianočnou svätou spoveďou. Tiež sa uskutočnil Predvianočný 
jarmok cirkevnej materskej školy v Pastoračnom centre, kde 
si veriaci mohli zakúpiť rôzne vianočné dekorácie na sviatky 
a skrášlenie svojich príbytkov.

4.2. sa uskutočnil už 9. farský ples v Mníchovej Lehote, do 
tanca hrala Hrabovská kapela.

17.2. prvoprijímajúce deti tradične išli do Bratislavy, kde sa 
v jezuitskom kostole na Hlavnom námestí v priamom prenose 
modlili do Rádia Lumen. Predtým navštívili čokoládovňu 
v Kittsee.

Na 3. pôstnu nedeľu 4.3. sme sa boli pomodliť krížovú cestu 
na pútnickom mieste na Skalke.

10.3. sa naši mladší miništranti zúčastnili v Hornej Súči na 
futbalovom turnaji nemšovského a trenčianskeho dekanátu. 
Z deviatich tímov sme obsadili druhé miesto o skóre.
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v mysli iba úbohé det-
ské predstavy. Detské 
predstavy o Pánu Bohu 
si musíme postupne 
nahrádzať vhodnej-
šími a primeranejšími 
svojmu veku a vzde-
laniu. Pravdivý obraz 
Boha  nám predstavuje 
sám Ježiš Kristus. Kris-
tus hovorí o bohu ako 

o Otcovi. Používa obraz pozemského otca, aby nám priblížil 
Boha - Lásku, od ktorého všetci pochádzame a ku ktorému sa 
všetci vraciame ako k svojmu láskavému Otcovi.            

aký je boh? 
prvou jeho vlastnosťou je tajomnosť. A niet sa tomu čo 

diviť. Sú ešte milióny neodhalených tajomstiev vo vesmíre 
a na zemi. Je teda logické, že oveľa tajuplnejší je ich Pôvodca. 
Veľký moderný spisovateľ Graham Green sa vyjadril: „Odmie-
tol by som veriť v Boha, ktorého by som mohol plne pochopiť.“ 
Ak by človek úplne spoznal Boha, musel by byť sám Boh. Na 
niektoré vlastnosti Boha by človek neprišiel sám svojím rozu-
mom. Musel mu to zjaviť Boh. Jednou z týchto vlastností Boha 
je jeho trojjedinnosť. Je jediný boh v troch božských oso-
bách: boh Otec, boh syn a boh duch svätý. Túto pravdu 
nám zjavil sám Ježiš Kristus. Je to veľké tajomstvo našej vie-
ry, ktoré nemôžeme rozumom úplne pochopiť. Ježiš Kristus 

hovoril o Otcovi aj o Duchu Svätom ako o Bohu. Na viacerých 
miestach Sv. Písma hovorí Kristus o jednote medzi ním a Bo-
hom Otcom. Viackrát sa vyslovil :„Ja a Otec sme jedno. Kto 
vidí mňa vidí Otca.... .“ 

boh je najdokonalejšia múdrosť a vševedomosť. In-
žinier nevie, dokedy vydržia stroje, ktoré zostavil. Aj najdo-
konalejšiemu ľudskému poznaniu vždy čosi uniká, vždy sa 
vyskytnú určité nepredvídané faktory. Boh, Inžinier vesmíru, 
dopodrobna pozná všetko, čo je a čo sa deje. Pozná to pres-
ne so všetkými dôsledkami. Pozná aj naše myšlienky, dobré 
úmysly i zlobu. Pozná i minulosť. Vie, čo sa odohralo cez tisíce 
a miliardy rokov vo vesmíre. A pozná i budúcnosť- budúcnosť 
celého vesmíru i každého jednotlivého človeka. Pozná vopred 
každú sekundu môjho života. Oplatí sa preto zveriť mu s celou 
dôverou svoj život.

boh je všadeprítomný: na nebi, na zemi a na každom 
mieste. boh je večný: On vždy bol a vždy bude a nikdy sa 
nemení. Neexistoval čas, kedy Boh nebol. Lebo keby bol stvo-
rený, musel by byť pred ním iný, ktorý ho stvoril a takto by to 
šlo donekonečna. boh je všemohúci: Môže urobiť všetko, čo 
chce. boh je nekonečne milosrdný: Ak človek ľutuje, Boh 
mu láskavo odpúšťa. Ale najdokonalejším vyjadrením Božej 
podstaty je, že Boh je láSKA. Každý z nás, pretože pochád-
za od Boha a patrí Bohu, môže v každej chvíli rátať s jeho lás-
kou. Je to úžasné, krásne a upokojujúce, lebo všetko v živote 
dokážeme zvládnuť, lebo s nami vždy je Boh. 
   Peter Valaský, správca farnosti

folklórna skupina Dolinečka
Milí naši spoluobčania, milovníci folklóru.
Dovoľte i fSk Dolinečka, aby sa vám pár slovami prihovorila 

k najkrajším sviatkom roka, k Veľkej noci.
Je to dar od Boha, že vás môžeme našimi piesňami tešiť 

po celý rok.
V živote človeka sú míľniky, pri ktorých sa treba zastaviť 

a povedať si, čo dobré sme urobili, čo zlé treba napraviť a čo 
nás ešte čaká. Je to tá chvíľa pred vzkriesením Ježiša Krista, 
pred Veľkou nocou.

Preto nám dovoľte, aby sme vám zaželali v prvom rade pokoj 
a lásku, mnoho ešte toho zdravíčka a Božieho požehnania 
pre všetkých vás a vaše rodiny.

Sviatky plné milosti, 
požehnania, hojnosti

od vzkrieseného Spasiteľa 
Dolinečka s láskou želá.

Vedúca FSk E. Fabová

Aktivity soblAhovských  dôchodcov
Mnohí seniori sa pri odchode do 

dôchodku zamýšľajú okrem iného 
aj nad tým, či okrem zaslúženého 
dôchodku nedostávajú od spoločnosti 
aj darček v podobe veľa voľného času. 
Niektorí si povedia, ale veď mám veľa 
práce okolo domu či záhrady, hlavne 
práce, ktorú sme si odkladali „na po-

tom“, keď už budeme na dôchodku, máme vnúčatá, s ktorými 
sa vieme nielen potešiť, ale aj zabaviť, máme nejaké svoje zá-
ľuby, máme svoje duchovné aktivity a konečne budeme mať 
čas aj pre seba – na oddych a pokoj.

Po určitom čase „užívania si dôchodku“ mnohí dôjdu k zá-
veru, že je to síce pravda a je to aj  pekné, ale čosi nám začne 
chýbať. U niektorých prichádzajú myšlienky, že sa pohybujú 

a komunikujú zväčša iba v blízkom susedstve a v rodinnom 
kruhu.

Začnú nám chýbať napr. stretávania sa so svojimi roves-
níkmi, kolektívne kultúrne a spoločenské  aktivity, kolektívne 
výlety a rôzne zmysluplné podujatia.

Práve toto sú tie činnosti, ktoré v rámci svojich aktivít čoraz 
viac rozvíja ZO Jednoty dôchodcov v Soblahove, v súčas-
nosti s 84 členmi. Aj napriek skutočnosti, že priebežne 
k nám noví členovia vstupujú, chceme aj touto cestou osloviť 
všetkých tých seniorov v našej obci, ktorí svoje rozhodnutie 
vstúpiť do ZO JDS zvažujú, aby ho neodkladali „na neskôr“ 
alebo „na potom“.

Sú pred nami ďalšie roky,  v ktorých chceme v našej orga-
nizácii svojimi aktivitami dokázať, že i keď jeseň nášho života 
je tu, môže byť pre nás príjemná, lebo sa vieme stretávať, 
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rozprávať, pomáhať, zveľaďovať, ale aj sa zabávať.
Tak to bolo aj na tohtoročných podujatiach.
3. februára – sme na výročnej členskej schôdzi vyhodnotili 

činnosť za uplynulý rok a dohodli sme sa na aktivitách do ob-
dobia májovej členskej schôdze.

Okrem toho sa uskutočnila voľba  výboru a revíznej komisie 
ZO JDS na ďalšie volebné obdobie. Keďže  výročná schôdza 
bola spojená s fašiangami, nechýbali tradičné šišky a ani pes-
trý a zábavný fašiangový program v podaní fSk Dolinečka.                        

15. februára – bol zorganizovaný celodenný výlet do Vy-
sokých Tatier –  Starý Smokovec – Hrebienok spojený s pre-
hliadkou Tatranského ľadového dómu. Tento rok bol v téme 
„Pocta rodine“ a inšpiráciou bola rímskokatolícka bazilika 
v Barcelone – Sagrada familia. Zo Starého Smokovca sme 
sa tatranským vláčikom previezli po zasnežených zimných 
Tatrách na Štrbské pleso, kde nás privítalo ukážkové zimné, 
ale slnečné počasie, ktoré nám naozaj prialo. Bolo nám dob-
re, veselo, zabudli sme na starosti, na choroby a niektoré aj 
na boľavé nohy. Keďže pobyt v prírode je ideálny prostriedok 
na upokojenie  mysle a užívanie si pokoja, ktorý nám príroda 
prináša a poskytuje, radi sa do nej vraciame. 

20. februára sme  absolvovali pešiu turistiku v našom cho-
tári spojenú s návštevou zrekonštruovanej Chaty pod Ostrým 
vrchom a o týždeň neskôr sme prešli smer na Kubranskú ky-
selku – Kubricu – Kočinu horu.

6. marca – sa naša ZO zúčastnila okresnej súťaže „10. roč-
níka poézie, prózy a spevov jesene života 2018“ v kultúrnom 
centre Dlhé Hony v Trenčíne. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 
97 súťažiacich.

V speve piesní nás reprezentovali naše členky, ktoré sú sú-
časne členkami fSk Dolinečka: Emília fabová, Oľga Ďuďáko-

vá, Emília Mikušová, Ľudmila Holúbková, Magdaléna Opatov-
ská, Anna Halgošová a Anna Ďuďáková. Do súťaže si vybrali 
3 ľudové piesne z nášho regiónu, ktoré veľmi pekne uviedli 
a s nadšením a citom  zaspievali. Svedčí o tom aj výsledok – 
celkové hodnotenie 5-člennej odbornej poroty – 2. miesto 
v okresnej súťaži v speve ľudových piesní.

V tejto kategórii súťažilo 13 kolektívov.
1. miesto získala „Teplanka“ z Trenč. Teplej
2. miesto Dolinečka zo Soblahova
3. miesto „SIHOTIAR“ z Trenčína a „STANKOVČANKA“ 

z Trenč. Stankoviec.
V prednese poézie a prózy za ZO JDS vystúpila pani Oľga 

Ďuďáková. Do súťaže  si pripravila prednes prózy s názvom 
„PROMÓCIE“, ktorých autorom je náš rodák prof. Jozef Hal-
goš, RNDr.

To, že sa jej dojímavý a umelecký prednes páčil nielen obe-
censtvu, ale aj odbornej porote, je dôkazom celkového hodno-
tenia poézie a prózy – 2. miesto pre p. Oľgu Ďuďákovú.

Ďakujeme vám za váš čas,ktorý ste venovali príprave tohto 
jubilejného podujatia a za dôstojnú reprezentáciu nielen našej 
organizácie, ale aj našej obce.

V rámci našich aktivít sme 11. februára zaspomínali na fašiangy 
kedysi a dnes,najmä na zvyky a tradície, ich ukončenie – po-
chovaním basy a začiatkom pôstu.

8. marca – sme sa stretli na posedení  k MDŽ. Nechýbali 
spomienky na naše mamy, na ich ťažký život, ich pracovité 
ruky a k spomienkam sme pridali piesne venované našim mat-
kám. Obidve podujatia boli uskutočnené v Galérii na povale, 
občerstvenie bolo z vlastného, t. j. čo sme si z domu priniesli, 
to sme spoločne s chuťou skonzumovali. Niektorí naši čle-
novia v záujme usporiadania kolektívnej príležitostnej akcie 
sú ochotní prispieť rôznymi domácimi dobrotami z vlastného. 
Obidve podujatia v príjemnej atmosfére boli dôkazom, že nie 
vždy je všetko o peniazoch. 

Všetci účastníci jednotlivých podujatí a výletov skonštato-
vali, že sa oplatilo vymeniť pohodlie domu za  výlety do našej 
soblahovskej a tatranskej zimnej prírody a za pekné spoločné 
stretnutia.

Veľké ĎAKUJEM patrí p. farárovi Mgr. Petrovi Valaskému, 
správcovi farnosti v Soblahove a Marianovi Hudecovi, staros-
tovi obce za ich spoluprácu a za to, že nám v prípade potreby 
vždy ochotne a bez nároku na financie poskytujú miestnosti 
na členské schôdze a na rôzne príležitostné podujatia a stret-
nutia.

Vážime si to a ďakujeme vám.                      
Antónia Adameková

Aj tAk to u nás bývAlo
Veľmi radi sa v našich novinách vra-

ciame k starým fotografiám, ktoré majú 
veľkú výpovednú hodnotu o živote na-
šich predkov. Sme veľmi radi, ak nám 
ich ľudia nielen prepožičajú, ale dokážu 
nám ich aj popísať a vedia o nich veľmi 
adresne rozprávať. Tak sa k nám do-
stala i táto fotografia od pani Anny Ho-
lošovej, nielen s určením roku jej  pôvo-
du 1948, ale i s popisom jednotlivých 
osôb, ktoré sú na nej. fotografia hovorí 
o odovzdávaní dožinkových vencov, 
ako poďakovanie za úrodu gazdom – 
roľníkom, ktorí dopestovali obilie na 
chlieb náš každodenný. Záber podľa 
popisu autorky je situovaný pri potoku 
oproti dnešnej cirkevnej materskej ško-
ly, smerom na Malú stranu. Či je to pravda? 
Neviem. Posúďte sami.                        J.H.

Popis fotografie zľava: Štefan Fabo, Mária Jantošovičová, Rudolf Šedivý, Štefan 
Jambor, Rudolf Jambor, Magda Šedivá, Agnesa Jurigová, Ján Šedivý, Peter Holúbek, 
Mária Jamborová, Katarína Fabová, Anna Holúbková, Štefan Šedivý, Ján Holúbek.



TuRISTIKA A mY
 Všetko sa v prírode 

neustále mení, vyvíja, 
vzniká, zaniká. Ročné 
obdobia sa striedajú ve-

ky-vekov s nekompromisnou pravidel-
nosťou a každé ročné obdobie prináša 
svoje pozitíva i negatíva, podľa toho, 
ako ich človek vníma a pociťuje.

Za nami je zima, premenlivá, strieda-
vá, raz so snehom a mrazom až nám 
nielen uši zamŕzali, raz bez snehu, 
teplejšia, s dažďom. Nech bolo ako-
koľvek,Turistický klub IŠK Soblahov sa 
dobre vysporiadal so svojimi plánova-
nými akciami. Pripomíname, že Plán 
turistických akcií býva pravidelne na 
našej turistickej výveske v podchode 
v Hostinci u Ondreja, a o niektorých ak-
ciách informujeme aj formou e-mailov, 
sms-správ a obecného rozhlasu.

V spolupráci s Obecným úradom So-
blahov bol zorganizovaný  tradičný  Sil-
vestrovský nočný výstup na Ostrý vrch, 
o ktorého dobrej organizácii svedčí 
veľká návštevnosť a pochvalné ohla-
sy od účastníkov. Niektorí členovia sa 
zúčastnili aj tradičného Novoročného 
výstupu na Ostrý vrch, ktorý síce náš 
klub neporiada, ale má svojich pra-
videlných priaznivcov z radov členov 
nášho klubu. Koncom februára sa traja 
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turistický klub pri oŠk soblahov

Z činnosti DobrovoľnÉHo HasičskÉHo ZborU soblaHov
Dňa 3. 3. sa naši mladí hasiči zúčastnili halovej súťaže „X-

Boj ukáž čo dokážeš“ v Melčiciach. Všetky kolektívy bojovali 
v rovnakej kategórii, mladší chlapci. 

Prvý kolektív v zložení Adam Jantošovič, Mário Červen-
ka, Zuzana Červeňanová, Oliver Ukuš a Alex Červenka sa 
umiestnili na peknom 6. mieste so ziskom 46 bodov. 

Druhý kolektív v zložení Janko Kohút, Matej Ďuďák, Samko 
Sedláček, Matúš Sedláček a Palko Klinčuch sa po finálovom roz-
strele umiestnili na výbornom 2. mieste so ziskom 41 bodov. 

Tretí kolektív v zložení Mário Červeňan, Lukáško Zámečník, 
Ema Zámečníková a Paulínka Klinčuchová sa umiestnil na 
peknom 16. mieste. 

Celkovo sa halovej súťaže zúčastnilo rekordných 30 kolek-
tívov mladých hasičov z okresu Trenčín.

Gratulujeme.                                               Mário Červenka

v rOku 2017 hasiči ZasahOvali
26.3.  Preventívne prehliadky domov v obci Soblahov. 
1.6.   Prepláchnutie zapchatého kanála popod cestu pri OcÚ. 
15.6.   Technická pomoc vozidlom Tatra na Palmovskej 

a ihrisku. 
7.8.   Požiar poľa v Soblahove. 
31.8.   Požiar rodinného domu v Mníchovej Lehote. 

15.10. Preventívne prehliadky domov v obci Mníchova Lehota. 
17.10.  Technická pomoc, umývanie cesty pri cintoríne.
29.10. Technický zásah počas veternej smršte, odstránenie 

hrozby strhnutej strechy. V tento istý deň bol ešte ďalší 
technický zásah spojený s vetrom, odstránenie stromu 
spadnutého cez cestu smerom na Mníchovu Lehotu.

naši členovia zúčastnili lezenia ľadov 
vo Vysokých Tatrách.

Pravidelnou tradičnou akciou sa stal 
februárový výstup na najvyšší kopec 
Strážovských vrchov Strážov (1213 m 
n. m). Aj tento rok bol úspešný, trasu 
zdolalo 24 turistov, ktorí si vďaka sne-
hovej nádielke mohli pripomenúť, čo je 
to pravá zima.

Čerešničkou na torte sa stalo uspo-
riadanie Soblahovských horizontov s ná-
zvom fILM A My. Táto akcia má tiež 
už svojich pravidelných účastníkov, ale 
tento rok nás prekvapil ešte  väčšou 
návštevnosťou. Z tohto podujatia sa už 
stáva široko známy a obľúbený festival 
filmov, ktorý svojou vysokou organizač-
nou úrovňou stmeľuje nielen členov 
nášho klubu, ale i všetkých aktérov, ho-
rolezcov, cestovateľov, návštevníkov, 
ktorí sa tešia na to, ako osobne môžu 
odprezentovať svoje zážitky.

Zimná sezóna vyvrcholila prípravou 
a usporiadaním Soblahovskej bielej re-
tro stopy. Akcia sa stala akciou, ktorá 
prináša nielen športový a spoločenský 
zážitok spod Soblahovskej zjazdovky, 
ale aj radosť, smiech, a hlavne – spo-
mienky. Soblahovská biela retro stopa 
je príležitosťou zaspomínať si na časy 
dávno minulé, kedy naši otcovia, praot-
covia a babky chodili do hôr na starých 
lyžiach, bez modernej výbavy, s malou 

poživňou v starom plecniaku. A napriek 
tomu, že nemali žiadne mobily, počítače 
a GPS, všade trafili, nezblúdili, nestrati-
li sa, a objavili nové krajiny, vybudovali 
turistické a horské chodníky, útulne 
a dokázali sa radovať z veľkodušnosti 
snehovej či inej prírody, dokázali ju aj 
chrániť celým telom a dušou, lebo bola 
ich súčasťou. A to je hlavná myšlienka, 
prečo turistický klub usporadúva So-
blahovskú bielu retro stopu.

Prelomovým bodom v turistickom 
klube sa stala výročná členská schôdza. 
Prišlo k niektorým zmenám vo vedení 
turistického klubu. Na výročnej členskej 
schôdzi rezonovala myšlienka právnej 
úpravy klubu, či sa klub pretransformuje 
na samostatnú právnu formu. Ukázala 
sa potreba niektoré pojmy a s nimi súvi-
siace právne záležitosti najskôr preveriť, 
prepočítať a zhodnotiť. Na tejto výro-
čnej členskej schôdzi sa vytvorilo nové 
dočasné vedenie turistického klubu do 
doby, kedy sa rozhodne, akou právnou 
cestou sa Turistický klub IŠK Soblahov 
vydá. Doterajší predseda klubu Libor 
Šupčík sa zo zdravotných a pracov-
ných dôvodov vzdal účasti vo výbore 
klubu. Na výročnej členskej schôdzi 
prebehlo hlasovanie o navrhovaných 
nových členoch do vedenia turistického 
klubu a boli zvolení noví členovia  vý-
boru: za  predsedu Peter Klogner a za 

pOďakOvanie starOstu Obce drietOma
Naším hasičom poďakoval i starosta obce Drietoma pán Jaroslav Mego za pomoc pri likvidácii rozsiahleho požiaru 
v dňoch 2. - 3. februára 2018 v ich obci. Svojim zásahom v spolupráci s ostatnými hasičskými zbormi zabránili 

rozsiahlejším škodám a predišli ublíženiu na zdraví človeka.
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členov výboru turistického klubu nastu-
pujú – ako pokladníčka Eva Šupčíková, 
a členovia výboru: Ján Vojtek, Ivan 
Opatovský a Miroslav Balaj.  A chcem 
vysloviť jedno veľké ĎAKUJEME. Ďa-
kujeme Liborovi Šupčíkovi za všetko 
to, čo s obrovským nadšením, zodpo-
vednosťou a vervou začal pred takmer 
desiatimi rokmi. Mal v hlave myšlienku 
a pred pár turistami ju vyslovil, či by sa 
nemohol znovu obnoviť a na nohy po-
staviť turistický klub, ktorý v dávnejšej 
minulosti v obci zdravo fungoval. Libor 
dokázal osloviť tých správnych ľudí, aj 

starších turistov obce, aj novších, ktorí 
si jeho nadšenie pre vec vzali za svo-
je a v spolupráci s ním spolu dokázali 
vytvoriť a dať pevný systém a pravidlá 
do novoobnoveného turistického klubu. 
Libor – ďakujeme za to, že si s plnou 
zodpovednosťou stál celé roky vo ve-
dení turistického klubu, držal si ho na 
úrovni i za cenu svojho času, záujmov, 
rodiny, možno i nervov. 

 Prajeme novému vedeniu Turistické-
ho klubu IŠK Soblahov do ďalšej práce 
vo vedení klubu veľa elánu, zdravia, 
fyzickej i psychickej pohody, prajeme 

pOZvánka dO iv. rOčníka dennéhO tábOra sObík
Milé deti, Obecný úrad Soblahov vás v spolupráci s dobro-

voľným animačným tímom pozýva do ďalšieho ročníka obľú-
beného Sobíka! Máte chuť stráviť 5 dní inak ako pred telkou 
a pred tabletom či mobilom? Pridajte sa k nám a spolu sa 
vyberieme do dávnych čias a každý sa na chvíľku staneme 
tým, kým chceme – možno princom či princeznou, kráľom 
alebo kráľovnou, dvorným šašom alebo odvážnym rytierom, 
mušketierom či strašidelným trojhlavým drakom? Výber je na 
vás! Tak neváhaj a poď sa s nami hrať! 
termín tábora:  9. júl – 13. júl 2018 (od 8:00 do 16:00 h)
pre koho je tábor určený:                        
- dieťa vo veku 6 až 11 rokov, v prípade ak:
-  ukončilo 1. ročník ZŠ,
-  má trvalý pobyt v Soblahove
-  a hlavne má záujem o účasť v tábore a teší sa na kolektív! 
Cena tábora:                              45 EUR

Dieťa bude mať zabezpečené: 5x obed, pitný režim počas celé-
ho dňa, 1x za deň občerstvenie, tričko, poistenie, pomôcky a rekvi-
zity, výlet a vstupenky, starostlivosť a zábavu počas celého dňa.

Uvedená cena tábora za dieťa nepokrýva všetky náklady, 
ktoré sú vynaložené obcou v súvislosti s organizovaním tá-
bora. Tábor je dotovaný z finančných prostriedkov obce So-
blahov, preto je určený len pre deti s trvalým pobytom v So-
blahove.

Program tábora je prispôsobený deťom vo veku 6 až 11 
rokov. Každé ráno sa stretávame v budove obecného úra-
du a deň trávime podľa počasia – vonku v prírode, v budo-
ve obecného úradu, v telocvični ZŠ, resp. na ihrisku. Počas 
týždňa plánujeme 1x výlet mimo Soblahova (pravdepodobne 
návšteva hradu – Trenčín, Beckov alebo Čachtice), vystúpe-
nie sokoliarov a ukážky dobových remesiel či bojových umení. 
Zo štvrtka na piatok bude prespávacia „zážitková“ noc – za 
odmenu pre poslušné deti. Zmena programu vyhradená.
Prihláška:
V prípade, ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do nášho 
tábora, môžete tak urobiť vypísaním prihlášky, ktorá vám 
bude k dispozícii na web stránke www.soblahov.sk alebo na 
Obecnom úrade v Soblahove. Prihláška bude záväzná až 
po úhrade poplatku za tábor a potvrdení o prijatej platbe 

a prijatej prihláške (buď osobne A. Patkovou na OcÚ, alebo 
prostredníctvom emailu tabor.sobik@gmail.com). Poplatok za 
tábor je nutné uhradiť osobne do pokladne obecného úradu.
dôležité upozornenie: Prihlasovanie detí do tábora bude 
spustené v utorok 3. apríla 2018 (od 8:00 hod.). Prijaté budú 
tie deti, ktoré budú mať doručenú a uhradenú prihlášku, 
a to podľa poradia (za predpokladu splnenia všetkých vyššie 
uvedených podmienok).

Milí rodičia,
Chcela by som vás v mene celého animačného tímu 

poprosiť, aby ste zvážiliv či je tábor vhodný aj pre vaše dieťa. 
Naším záujmom je, aby sa deti do tábora tešili, našli si nových 
kamarátov, zažili nové zážitky a spoločným pričinením mali 
krásne leto a zároveň pekné spomienky na detstvo. 

Z predchádzajúcich skúseností vieme, že nie všetky deti sú 
spoločensky nastavené a oveľa radšej (z rôznych dôvodov) 
trávia čas inak ako v kolektíve tábora – či už doma, alebo 
u starých rodičov. Viem, že mnohí hľadáte riešenia, kde 
umiestniť deti počas leta a denný tábor je vhodným riešením. 
Nezabúdajte však aj na túžby a potreby svojho dieťaťa – stačí 
sa ho len spýtať, samo vám najlepšie povie... 

za celý animačný tím
Martina Hudecová

veľa dobrých nápadov, vytrvalosť, sú-
držnosť, vzájomné pochopenie a vzá-
jomnú pomoc v prospech všetkých 
členov turistického klubu i v prospech 
občanov obce Soblahov.

Slávka

spOlOčenská krOnika
NArODili SA: 
Greta Belicová 
Tobias Bartanus 
Tadeáš Halgoš
Mojmír Vidoman

OPuStili NáS:
Peter Mianovský   vo veku 68 rokov
Alojzia fabová      vo veku 86 rokov 
Anton fabo           vo veku 71 rokov 
Ľudovít Ďuďák      vo veku 82 rokov 
Anna Talianová     vo veku 96 rokov 

Oľga Mistríková     vo veku 69 rokov 
Rudolf Meliš          vo veku 77 rokov 
Štefan Trúnek       vo veku 82 rokov 
Jozef Šedivý          vo veku 79 rokov

Počet obyvateľov k 26. 3. 2018: 2276
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ŠPort
zImNá PRíPRAVA OšK SOBlAhOV

Začiatkom roka 2018 začala zimná príprava futbalových 
družstiev.

Muži začali so zimnou prípravou 9.1. K dispozícii sme mali 
telocvičňu, ale pokiaľ to počasie umožnilo, využívali sme na 
tréning ihrisko. Počas zimy sme sa doplnili o niekoľkých nových 
hráčov, zároveň sa však niektorí chalani rozhodli v jarnej časti 
s futbalom nepokračovať. Zopár tréningov prebiehalo spoločne 
s dorastom, nakoľko niektorí chalani môžu hrať súbežne aj za 
dospelých. To, aká  je dôležitá aj zimná príprava sme sa presvedčili 
v prípravných zápasoch s Dolnou Súčou 24.2. a s Horným Srním 
10.3, ktoré sme prehrali. Prvý zápas sme hrali 18.3. v Omšení, 
preto máme na čom pracovať.  

Dorast začal zimnú prípravu rovnako 9.1. Tréner mal na prvom 
zraze k dispozícii 14 hráčov z celkového počtu 20. Toto pekné 
číslo ale nebolo počas celej zimy pravidlom, skôr naopak. 
V priemere chodilo na tréning 7 chalanov, niekedy dokonca len 
jeden. Áno, chlapci majú školu, chodia na brigády, prácu doma, 
ale určite to mohlo byť lepšie. Veľakrát sa im jednoducho nechce. 
Tréner po porade s družstvom upravil časy a dni tréningov tak, 
aby to vyhovovalo viacerým. Chlapci majú obrovský potenciál, ale 
bez trénovania to jednoducho nejde. Dorastenci sa zúčastnili na 
dvoch halových turnajoch. 20.1 odohrali halový turnaj v Partizánskom 
s medzinárodnou účasťou. Tento turnaj chlapcom vyšiel a spravili 
nám dobré meno. Vyhrali skupinu, na turnaji prehrali iba jeden 
zápas v semifinále na penalty. Napokon v konkurencii 8 družstiev 
obsadili krásne 3. miesto. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený 
Tomáš Keleši. O deň neskôr, 21.1. odohrali turnaj vo Svinnej, 
kde obsadili 6. miesto. Prvý prípravný zápas odohrali doma 
11.3. proti Trenčianskej Turnej. V zápase mal menšiu prevahu 
náš tím, ale neboli dostatočne efektívni v koncovke, na čo aj 
doplatili a prehrali 1:2.

Žiaci absolvujú prípravu spoločne, veľa z nich hrá majstrovské 
zápasy aj v sobotu za mladších a v nedeľu za starších. Prvé 
tréningy začali v januári v telocvični v stredu a sobotu. 
K dispozícii máme asi 25 hráčov a hráčiek, ktorí majú záujem 
na sebe pracovať, aj keď nájdu sa aj výnimky. Mladší žiaci sa 
zúčastnili dvoch turnajov. 3.2. vo Svinnej, kde obsadili pekné 3. 
miesto z ôsmich tímov. 25.2. sa po dobrom kolektívnom výkone 
tešili z 2. miesta v konkurencii piatich tímov. Najlepší strelec 
a hráč turnaja bol ocenený Michal Halgoš.

Najmladší športovci zo Soblahova, prípravka začala svoju zimnú 
prípravu hneď od začiatku nového roka. Prvý tréning bol 4. januára, 
odvtedy trénujeme dvakrát týždenne v telocvični základnej školy.

V januári sme sa zúčastnili dvoch halových turnajov vo 
Svinnej, kde sa chlapci pekne umiestnili. Na jednom z turnajov 
Jerguš Moravčík získal ocenenie za najlepšieho brankára 
celého turnaja. Vo februári sme odohrali prípravný zápas 
s Dolnou Súčou, nad ktorou sme zvíťazili 10:1. Tu sa ukázalo, 
že naši najmladší sa zlepšujú, chcú vyhrávať a futbal ich baví. 
Rozhodli sme sa, že každý mesiac budeme oceňovať jedného 
hráča prípravky trofejou za snahu, zlepšenie a hlavne ako 
motiváciu k lepším výsledkom.

Prvé jarné zápasy sú nablízku, chceli by sme upozorniť tých, 
ktorí využívajú priestory ihriska, aby sa správali ohľaduplne 
k týmto plochám a udržiavali poriadok či už na tráve alebo v okolí. 
Po zime vidíme v tráve kamene a odpadky. Dokonca sa našiel 
človek, ktorý si trávnatú plochu pomýlil s jazdeckou dráhou!

Blíži sa obdobie daňového priznania. touto cestou vás 
chceme požiadať, ak by mal záujem niekto poukázať pre 
Obecný športový klub 2% dane z príjmu, môže sa obrátiť 
na trénerov a vedúcich družstiev.

Vylosovanie jarnej časti futbalových zápasov nájdete na 
www.soblahov.sk/obecny-sportovy-klub/.

Kolektív trénerov a tréneriek OŠK Soblahov

29.3.-2.4. Veľká noc v Sedliackom dome 
21.4.  Benefičný beh PRO AUTIS (6. ročník) 
28.4.  Detský výstup na Ostrý vrch                                
30.4. Stavanie mája a majáles
5.5. Soblahovská 35 – ka
13.5. Deň matiek 
19.5.  Soblahovská kosa 

2.6. Deň detí 
10.6. Trenčianska bežecká liga
20.6. Náučno-turistický zraz dôchodcov 
 z regiónu Trenčín 
24.6. Žiacky futbalový turnaj Viktora Kačenu
30.6. Soblahovský výnos

SOBlAhOVSKá KOSA
Milí priatelia, po vydarenom prvom ročníku sa aj v tomto roku zídeme pri Roz-

hľadni Dúbravka, aby si šikovní kosci zmerali sily v kosení ručnou kosou. Podujatie 
je naplánované na sobotu 19. mája 2018. Bude pripravený sprievodný program 
aj občerstvenie. Súťažiaci kosci sa môžu prihlásiť u p. Miroslava Mrázika. Bližšie 
informácie budú uverejnené na facebooku Rozhľadne Dúbravka.  

V minulom roku sa tejto súťaže zúčastnilo desať koscov. Niektorí boli zo Sobla-
hova, niektorí z blízkeho okolia. Najviac nás však potešila účasť najstaršieho kosca 
95-ročného Jána Kúdelu z Babulicového vrchu na Myjave. Hoci išlo o oživenie 
a pripomenutie si tradičnej práce aj zábavu, predsa len i táto súťaž mala víťazov. 
Najlepším koscom v minulom roku bol Jožko Kováč – richtár zo susednej Mnícho-
vej Lehoty.  

Srdečne vás pozýva Spolok priateľov Soblahova.


