Leto
Poďte žať, poďte žať, kričia prepelice zo zrelých polí,
obilné lány sú ako tabule, plné žltučkého zlata,
do očí udrie nevädza, červeň maku až srdce bolí
a do prírody za prácou i krásou snáď každý chváta.
Horúce slnko i vlahy vietor človeka priam omámi,
svojimi lúčmi hladí plné obťažkané stromy,
čerešne i marhule a ďalšie plody sú ako drahokamy
a i vtáčie mláďatá hupkom opúšťajú svoje domy.
Je tu leto, je tu leto, zuní každá lúka, stráň i háj,
obloha zatmie sa a dáždik hnedé telá chladí,
o chvíľu dúha opäť krási celý letný kraj,
každý sa cíti znova silný, plný krásy, lásky a mladý.
Prof. J. Halgoš
Milí spoluobčania,
školský rok ubehol ako voda a opäť nastalo obdobie prázdnin, dovoleniek a letných horúčav. Tak ako vždy, aj v tomto
čísle Soblahovských novín vás chcem na prvých stránkach
informovať o tom, čo sa v druhom štvrťroku 2018 v obci zrealizovalo alebo na čom momentálne pracujeme.
Najväčšou udalosťou bolo nepochybne otvorenie nového
Obecného domu. Pôvodná budova, známa ako Depozit, dostala 30. 4. 2018 oficiálne nový názov – Obecný dom a po jej
rekonštrukcii sa stala novým sídlom obecného úradu. Súčasťou Obecného domu sú aj spoločenské priestory pre organizácie v obci. V deň stavania mája, dostala budova nový názov
a zároveň sa konalo jej slávnostné otvorenie, pri ktorom vystúpili deti z DFS Melenčárik. Obyvatelia a návštevníci si tak
mohli pozrieť nové priestory ešte pred nasťahovaním obecného úradu. Mnohí z vás ste do budovy prišli po 23 rokoch
a zaspomínali na časy, keď ste
budovu navštevovali a trávili
ste v nej svoj voľný čas, prežili
v nej mladosť... Spomínali ste,
kde bolo kino, ako sa sedávalo či dokonca, kde bol výčap...
Okrem týchto vašich súkromných spomienok ste si mohli
pozrieť výstavu starých fotografií, dokumentov a rôznych
predmetov, vďaka ktorým pospomínali na svojich kamarátov,
predkov či na iné príjemné a menej príjemné životné okamihy.
Záujem o nové priestory a o výstavu bol naozaj veľký, čo nás

veľmi teší. Veď len do pamätnej knihy obce Soblahov sa zapísalo okolo 300 návštevníkov, čo však určite nebol konečný
počet.

Otvorenie Obecného domu bola veľká udalosť v živote celej obce. Tejto slávnostnej chvíli však predchádzalo množstvo
práce, a preto by som chcel všetkým, ktorí akokoľvek pomohli
s prípravami, poďakovať. V prvom rade všetkým poslancom
za podporu a jednotu.
Poďakovať by som sa chcel aj firmám, ktoré sa zúčastnili na
rekonštrukčných prácach. Zväčša to boli živnostníci, firmy zo
Soblahova a blízkeho okolia. Všetci sa aktívne postavili k rekonštrukčným prácam a veľakrát bolo vidieť, že nešlo v prvom
rade o peniaze, ale hrdosť urobiť niečo naviac pre svoju obec.
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Poďakovanie patrí i Jednote dôchodcov, hlavne ženám,
ktoré sa aktívnymi brigádami podieľali na skrášlení budovy
a na záver, ale nie na koniec, veľké ďakujem patrí pravidelným „aranžérom“ kultúrnych podujatí – Danielovi Mrázikovi,
Monike Červeňanovej a Marte Drienkovej, ktorí sa postarali
o dôstojné otvorenie budovy krásnou historickou výstavou fotiek, krojov, hudobných nástrojov, malieb žiakov z našej ZŠ.

sa rozhodli umiestniť multifunkčné ihrisko v areáli Obecného
športového klubu, ale bude nutné čiastočne upraviť prístup
na ihrisko.
Ďalší úspešný projekt je opäť spojený s areálom športového
klubu (futbalové ihrisko). Spolu s predsedom OŠK Mariánom
Šedivým sme vypracovali projekt na závlahu, kde sme Slovenský futbalový zväz požiadali o dotáciu 10.000 € na tento
účel, taktiež sme boli úspešní a teraz nám už nezostáva nič
iné, len zrealizovať projekty a tým vytvoriť lepšie podmienky
pre našich športovcov.
Ešte máme rozpracované štyri žiadosti – projekty o podporu (garáže pre hasičskú a obecnú techniku, elektrické vozidlo
pre pracovníkov obecného úradu, chodník od vstupu do obce
po bytovky a technické vybavenie učební v základnej škole).
O tom, ako sme v týchto štyroch projektoch obstáli, vás budem informovať v ďalších číslach.

Oficiálne otvorenie nového obecného úradu sa konalo v utorok
22. 5. 2018 a od tohto dátumu sa všetka agenda už vybavuje
tam. Samozrejme, že aktuálny stav ešte nie je 100-percentný,
treba doladiť detaily vnútri i vonku. Momentálne sa zameriavame na realizáciu vonkajších úprav a postupne dorobíme
všetko, čo ešte chýba. Predpokladáme a veríme, že do konca
roka 2018 bude Obecný dom vyzerať zvonku i zvnútra podľa
zámeru a tešíme sa, že bude budovou, ktorá bude našu obec
dlhé roky dôstojne reprezentovať a bude dlho slúžiť pre nás
a všetky ďalšie generácie.
Na záver témy k budove Obecného domu musím ešte raz
zdôrazniť, že financie na kúpu, rekonštrukciu budovy (doterajšiu aj aktuálne vonkajšie úpravy) boli použité z vlastných
ušetrených zdrojov obce. Obec je v dobrej finančnej kondícii
a máme v pláne zrealizovať i ďalšie projekty na rozvoj obce.

Do jesene by sme ešte chceli zrekonštruovať starú márnicu
na cintoríne. Tu nejde o žiadnu dotáciu, ale uvedomujeme si,
v akom žalostnom stave je, a zároveň, keďže v kostole, pri
rekonštrukcii zostal jeden zvon (umieračik) nefunkčný, rozhodli sme sa ho umiestniť v tejto budove a zároveň obnoviť
jeho funkčnosť. Taktiež nevyužívané kúrenie z kostola premiestnime do domu smútku, nakoľko v zimných mesiacoch
pri veľkých mrazoch býva aj hodinka počas pohrebu niekedy
veľkým problémom.
Projekt Veľkých pozemkových úprav, ktorý takmer tri roky
stál a nedalo sa s ním nič robiť, sa v súčasnosti posunul dopredu. Ministerstvo pôdohospodárstva a RR SR konečne rozhodlo o tom, ktoré obce budú zaradené do ďalšieho kola
a sme radi, že Soblahov v tomto zozname nechýba. Pre obec
je to veľmi dôležité a mnohí si ani nevieme predstaviť, aký to
bude mať dosah nielen pre obec, ale aj pre každého vlastníka
ornej pôdy, lesov či pasienkov.

DIANIE V OBCI
V celej spoločnosti sa stretávame s veľkým problémom nájsť
kvalifikovaných pracovníkov a neobchádza to ani našu obec.
Zo stavebného úradu odišla jedna pracovníčka a nájsť
vhodnú náhradu nebolo jednoduchou záležitosťou. Po troch
mesiacoch hľadania sa nám podarilo nájsť pracovníka na
uvoľnené miesto, no, žiaľ, nie na taký úväzok, ako by sme pri
našej agende potrebovali, preto vás chcem zatiaľ požiadať
o trpezlivosť.
Obdobná situácia nastala aj pri hľadaní študentov či dôchodcov na pomocné práce – kosenie počas prázdnin, resp. po
poobediach aj počas školského roka. Ak by ste tipovali aspoň
2-3 záujemcov o takýto typ práce a možnosť privyrobenia si,
mýlili by ste sa. Neprihlásil sa totiž vôbec nikto...

PROJEKTY
Ako som vás už v minulom čísle informoval o zámere vybudovať multifunkčné ihrisko (na futbal, basketbal, hádzanú,
tenis a vraj v zime za určitých okolností sa dá spraviť aj ľad)
s umelou trávou a osvetlením, tak náš zámer sa už javí ako
realita. Úrad vlády SR náš projekt vyhodnotil ako opodstatnený a máme prísľub na dotáciu pre našu obec vo výške 36.600 €.
V tomto čase už prebieha výberové konanie na dodávateľa
stavby a predpokladáme, že koncom roka bude ihrisko hotové. Veľký problém sme mali s výberom a hľadaním vhodného miesta pre takýto projekt. Podmienkou dotácie je buď
vlastný pozemok, alebo dlhodobý prenájom. Nakoniec sme

O kultúrnych akciách, ktoré sa v obci konali alebo ktoré pripravujeme, sa dočítate na ďalších stránkach novín. Začiatkom júla sa tešíme na deti v detskom obecnom tábore Sobík
a s vami ostatnými sa možno vidíme na Soblahovskom lete či
obecnom zájazde na termálne kúpalisko. Na všetky akcie
v obci ste srdečne pozvaní a verím, že nadchádzajúce letné dni a obdobie prázdnin a dovoleniek využijete tak, ako si
predstavujete a plánujete. Načerpajte nové sily, oddýchnite si,
zažite krásne chvíle so svojimi najbližšími a vytvorte si tak nezabudnuteľné spomienky. Nie je dôležité, či budete doma na
dvore, alebo niekde inde na Slovensku či v zahraničí. Hlavné
je, že budete spolu s tými, s ktorými radi trávite čas a nakoniec
sa vrátite živí, zdraví a oddýchnutí naspäť domov – do vášho
Soblahova.
Marian Hudec, starosta
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Z rokovania OcZ obce Soblahov
dňa 5. 4. 2018
schválilo realizáciu projektu na dobudovanie futbalovej infraštruktúry (zavlažovanie ihriska OŠK) z poskytnutých
prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo
výške 10 000 € prostredníctvom rozpočtu MŠVaV SR pre oblasť športu
a Slovenského futbalového zväzu.
Zobralo na vedomie opätovné podanie
žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu
vlády SR na projekt: Výstavba multifunkčného ihriska.
Schválilo finančnú spoluúčasť k projektu výstavby „Hasičskej zbrojnice II.“
z vlastných zdrojov, a to najmenej vo
výške 5 % z celkových výdavkov projektu.
Zobralo na vedomie podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva
financií SR na projekt: Vybudovanie
chodníka – dolný koniec.
Schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 v Oblasti J. Elektromobilita (Činnosť J1) na
nákup úžitkového vozidla pre potreby
obce Soblahov v max. výške 36 000 €.
Určilo zámenu pozemkov – časti 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 Lucie
Bátkyovej, podľa predloženého Geometrického plánu č. 48035637-148-17
vyhotoveného Ivanom Opatovským,
GEODET dňa 15. 12. 2017, 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.
Zámena pozemkov súvisí s usporiadaním tvaru daných pozemkov z dôvodu
plánovanej výstavby splaškovej kanalizácie.
Zámer zameniť časť C KN, parc. č.
5163 vo vlastníctve obce Soblahov za
časť C KN, parc. č. 5164/2 vo vlastníctve Attilu a Lucie Bátkyovcov, v katastrálnom území Soblahov, ako prípad
osobitného zreteľa bol zverejnený na
webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce dňa 30. 1. 2018.
Schválilo zámenu pozemkov – časti 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 Lucie Bátkyovej, podľa predloženého Geometrického plánu č. 48035637-14817 vyhotoveného Ivanom Opatovským,
GEODET dňa 15. 12. 2017.
Vzhľadom na to, že zamieňané pozemky sa nachádzajú v tom istom katastrálnom území a v tej istej lokalite, zámena
nehnuteľností – pozemkov sa uskutoční bezodplatne.
Schválilo pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu č. 10 vo výmere
51,80 m2 na 3. poschodí v bytovom dome
č. 740 pre Martu a Dušana Malinovcov,
od 1. 5. 2018.
Schválilo pridelenie 2-izbového obec-

ného nájomného bytu č. 1 vo výmere
42,90 m2 na 2. poschodí v bytovom
dome č. 741 pre Zuzanu Mrázikovú, od
1. 5. 2018.
Schválilo Zmluvu o prenájme pozemku
medzi obcou Soblahov a spoločnosťou
VIGOR TWINS, s.r.o., Palackého 3477,
Trenčín, ktorej predmetom je používanie pozemku, parc. č. 4607/10 pre účely OŠK Soblahov.
Zobralo na vedomie Oznámenie
Okresného úradu Trenčín, odboru školstva o výške normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok
2018 zo dňa 26. 1. 2018 pre školu
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soblahov.
Na základe zákona č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov:
A) zobralo na vedomie, že na základe
uznesenia č. 19/2 – 2016 zo dňa 27. 4.
2016 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4, ods. 2 citovaného
zákona so zvýšením o 40 %, pričom
– na základe § 3, ods. 1 citovaného
zákona – starostovi od 1. 1. 2018 patrí
plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyhlásenej Štatistickým úradom SR za
predchádzajúci kalendárny rok;
B) schválilo podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1. 5. 2018
zvýšenie minimálneho platu starostovi
obce Soblahov Marianovi Hudecovi
na 50 %, t. j. navýšenie o 10 %.
Zuzana Hrnčárová

Prísnejšie pravidlá, čistejšia obec

Vypúšťanie odpadových vôd do potokov, priekop, na verejné
priestranstvá je veľkým problémom všetkých obcí a miest na
Slovensku. Bez prísnych pravidiel a zákonov sa tento problém
veľmi ťažko rieši. Na nezodpovedných jednotlivcov, doplácali
tí, ktorí sa snažili dodržiavať určité pravidlá, i keď ich to stálo
finančné prostriedky, ale chceli aby ich obec bola čistá, zdravá, bez neznesiteľného zápachu. Zlepšenie by malo nastať
účinnosťou zákona č. 51/2018, od 15. marca 2018, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – vodný zákon.
Z hľadiska obcí je dôležitá úprava vypúšťania odpadových
a osobitných vôd do povrchových vôd. Povolenie na stavbu
iného primeraného systému, alebo individuálneho systému,
možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia, sa po
skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Ten kto
akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových
vôd. Na výzvu obce, alebo orgánu štátnej vodnej správy musí

predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Ten kto vykoná odvoz odpadových vôd, je
povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal.
Orgán štátnej vodnej správy uloží pokutu od 500 do 3 300 eur
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
sa dopustí správneho deliktu tým, že nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce, alebo orgánu
štátnej vodnej správy. Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto nepreukáže
zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce
alebo orgánu štátnej vodnej správy. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 165 eur. Priestupok prejednáva okresný
úrad a výnosy týchto pokút sú príjmom Environmentálneho
fondu.
Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4
v znení účinnom od 15. marca 2018 najskôr od 15. septembra
2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie
dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.
J.H.
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Veľkonočné sviatky v Sedliackom dome

Veľkonočné sviatky sú o tradíciách,
symboloch a nádeji.
Symbolom nového života je vajíčko,
bahniatka ako symbol jari majú dôležité
miesto aj v kresťanskej histórii.
Spájajú sa s Kvetnou nedeľou v týždeň pred Veľkou nocou. Pre kresťanov
je Veľká noc najväčším sviatkom. Pripomínajú si umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.
Voda je symbol zdravia a životnej sily.
V tomto duchu sa niesli veľkonočné
sviatky aj v sedliackom dome. Tento
rok sme opäť vyzdobili vŕbu s rekordným počtom 1 300 maľovaných vajec.
Vešanie sme uskutočnili na Zelený

štvrtok, za účasti detí ZŠ, p. riaditeľky
Škorcovej a zástupkyne p. Oravcovej.
Na korbáči na podstienke zavesili deti
ďalších 98 vajec a vo vnútri domu bolo
vystavených najkrajších 400 kraslíc vyzdobených rôznymi technikami. Predchádzali tomu týždne priprav, počas
ktorých žiaci ZŠ a aj učitelia vajcia vyfukovali, maľovali a viazali.
Ďalšie veľkonočné prekvapenie sme
pre vás pripravili na nádvorí sedliackeho domu. Boží hrob so zmŕtvychvstalým Kristom nám poskytol priestor na
radosť, nádej i zamyslenie. Za jeho realizáciu ďakujeme M. Červeňanovej.
Veľkonočné sviatky vrcholia oblievaním. Voda mala dievčatám priniesť
sviežosť a krásu. Oblievanie bol aj istý
prejav záujmu. Šibanie je rozšírené na
západe, na východnom a strednom
Slovensku našej krajiny prevažuje
kúpanie vodou.
Oblievačka v pondelok po sv. omši
v Sedliackom dome ešte podčiarkla
veľkonočnú atmosféru v našej obci.
Mládenci zo Soblahova a Mníchovej
Lehoty v sprievode heligónkarov M a T.
Kelešiových nenechali na našich dievkach suchej nitky. Túto udalosť si nene-

chali ujsť ani spravodajcovia TV Markíza, ktorí nás poctili svojou návštevou.
Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli.
Verím, že sa vám páčilo a o rok možno
prekvapíme niečím novým.
D. Mrázik

Stavanie mája v Soblahove
Tohoročný posledný apríl bol deň,
na ktorý sme sa veľmi tešili. A to hneď
z dvoch dôvodov. Prvým bolo otvorenie obecného domu, druhým stavanie
mája a prvomájová veselica.
Budova súčasného obecného domu
je výrazne spätá s dianím našej obce
viac než 124 rokov a s radosťou mô-

žeme konštatovať, že je opäť v rukách
obce. Tí najstarší si pamätajú, že tam
chodili do školy, starostovia obce či
richtári obce tam riešili všetky podstatné záležitosti, usporadúvali sa rôzne
zhromaždenia s občanmi, ďalšie generácie spomínajú tanečné zábavy, či
divadelné prestavenia. Asi najviac nám

rezonuje pohostinstvo u „Bežovej“,
kde sa vybavilo všetko. Ak bolo treba
zohnať nejakého majstra na stavbu,
tak ho tam dotyčný našiel. Dá sa povedať, že krčma slúžila ako dnešný vyhľadávač Google. Pamätáme si točenú
zmrzlinu, žuvačky Pedro, divadelné
predstavenia v kinosále za 2 či 3 koruny. Je to budova, ktorá v soblahovskej
histórii zanechala výraznú stopu.
A verím, že sa tešíte spolu s nami.
Starosta spolu s poslancami prestrihli pásku a srdečne pozvali občanov na
prehliadku priestorov obecného domu.
Návštevníci živo konfrontovali spomienky, ktoré tam zažili.
Obec v spolupráci so školou pripravila bohatú výstavu prezentácie histórie
obce. Výstava krojov, pracovného náradia, či starých fotografií nadchla viacerých návštevníkov.
A to nás veľmi teší, robíme to pre vás.
Potešila nás pomoc viacerých z vás.
Ďakujeme M. Fabovi za požičanie fujár
a píšťal, E. Fabovej za požičanie unikátnych historických soblahovských
krojov, F. Ďuďákovi za požičanie kroník
a fotografií spolku chovateľov.
Ďakujeme za požičanie dychových
nástrojov, p. starostovi z M. Lehoty za
požičanie stojanov a nesmiem zabudnúť na pomoc M. Červeňanovej a M.
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Drienkovej, ktoré tomu všetkému dali
dušu.
Deti základnej školy sa predstavili svojím videním Soblahova. Najmä
výtvarné práce linorytom či pastelom
sú ako umelecké diela. Veľkú podporu sme dostali od vedenia školy, keď
nám sprístupnili kroniky, staré fotografie
a pomohli nám s výstavou. Viacerí ste
sa na fotografiách videli po viac ako 40
rokoch, či už pri zbere železa, alebo
behu oslobodenia obce. Veľká vďaka
patrí p. riaditeľke Škorcovej, p. zástupkyni Oravcovej a p. učiteľke Balajovej
a samozrejme našim šikovným deťom.
Prehliadka obecného domu a debaty
k fotografiám nemali konca, ale o slovo

sa hlásilo tradičné stavanie mája.
Ženy z FSk Dolinečka stužkami i spevom pripravili máj na stavanie. Predtým, ako sa chlapi nachystali, deti
z DFS Melenčárik nám ukázali novú
choreografiu, ktorú sa naučili. Následne sa predviedli heligónkari z Akadémie J. Opatovského. Spevácky sa
pridali ženy z Dolinečky a ešte znova
deti z akadémie. To už všetci čakali na
vztýčenie mája. Aj tento raz nám pracovníci obecného úradu pripravili statný, ťažký smrečisko a zdá sa mi, že si
nás takto vychutnávajú. Tento rok sme
si so stavaním vystačili sami, Kubranov
sme nevolali.
Trocha sme sa zapotili, situáciu nám

skomplikovala vedľa stojaca košatá lipa,
ale napokon sme máj našim dievčatám
a ženám postavili. Následne začala pravá májová veselica. Počasie už tentokrát
vyšlo na 100 percent.Organizáciu celého
podujatia zastrešili naši hasiči a zvládli to
na jednotku. Do tanca vyhrávala hudobná skupina AYO BAND z Prievidze, ľudia
sa zabávali, nikto sa neponáhľal domov
a všetci boli spokojní.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste
nám pomohli pri príprave tohto podujatia i vám, ktorí ste podporili akciu svojou hojnou účasťou. Vaša spokojnosť
a účasť je pre organizátorov tým najväčším poďakovaním.
D. Mrázik

Rozprávková cesta plná rozprávok

Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa 1. júna slávi všade po svete. Nebolo to inak ani u nás, v Soblahove. Sviatok
našich najmenších (ale aj tých väčších, však predsa len, všetci sme deti) sme v sobotu 2. júna 2018 oslávili v bani na konci
dediny ako inak – rozprávkovou cestou. V lese sa nám totižto
poskrývali rozprávkové postavičky a deti spolu s rodičmi
a rozprávkovými vílami sa vybrali po ich stopách... A čo našli?
Hneď pri vstupe lesa vstúpili do rozprávky o Snehulienke

a siedmich trpaslíkoch. Nestretli však poľovníka či Snehulienku alebo chalúpku siedmich trpaslíkov, našli však samotnú
zlú kráľovnú – macochu, ktorá sa práve pozerala do svojho
múdreho čarovného zrkadla. Keďže zrkadlo nedalo macoche
odpoveď, ktorú čakala, rozhodla sa otráviť jabĺčko a priniesť
ho Snehulienke. A tak sa deti vybrali spolu s macochou a išli
hľadať Snehulienku. Aj ju našli, ale skôr ako deti stihli zabrániť tomu, aby si Snehulienka odhryzla z otráveného jablka, ju
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macocha presvedčila, aké je jabĺčko zdravé a chutné... A tak
si Snehulienka schuti zahryzla do jablka a zaspala. Našťastie
však prišli na pomoc siedmi trpaslíci (vlastne len šiesti, lebo
siedmy sa niekam schoval) a spolu s deťmi Snehulienku prebudili. Ďalej v lese sme objavili čarodejnicu s čarodejníkom,
ktorí už dávno nevideli ani vtáčka, letáčka, nieto ešte človečinu... Síce sme sa ich najskôr trochu báli, ale potom sme sa
skamarátili a pozvali nás na návštevu. Dokonca nám prezradili niektoré svoje čary a dali ochutnať ich čarodejný „lektvar“.
Rozlúčili sme sa a vybrali sme sa ďalej po lesnom chodníčku.
Pravdepodobne po ňom niekedy išiel Janko s Marienkou, pretože sem-tam sme natrafili na omrvinky z chleba, ktoré nás
priviedli až k medovníkovej chalúpke. Pri nej už čakala stará
ježibaba, ktorá nás ponúkla svojimi voňavými medovníčkami.
Tentokrát nehľadala žiadneho Janíčka do chlievika ani Marienku, aby jej pomáhala. Stačilo, že sme jej nanosili dreva, aby
mala čím kúriť a pustila nás ďalej. Možno keby sme ju stretli
v iný deň ako počas dňa detí, aj by nás do toho svojho chlievika zavrela... Ktovie? Cez nástupište 9 a ¾ (čítaj deväťatrištvrte) sme sa dostali do Rokfortu k Harrymu Potterovi a Hermione, ktorí trénovali na metlobal a aj nám dovolili zalietať si na
metlách. Požičali nám dokonca aj najvychýrenejšiu Harryho
metlu – Blesk, ale aj Nimbus 2001 letel rýchlo... Rozlúčili sme
sa a vybrali sme sa po lúke ďalej. Zrazu sme začuli hlboko
z lesa niečo kričať. Bola to nejaká veľká a zelená vec. Vlastne
nebola to vec, ale bol to ozajstný Shrek. Stratila sa mu Fiona,
preto si musel variť obed sám. A keďže mu varenie moc nejde,
musel jesť dážďovky, ktoré si vyhrabal zo zeme. Nás ostatných tiež ponúkol, ale našťastie boli inej „sorty“ ako tie, ktoré
jedol on sám. Ale predsa len, je to Shrek, chutia mu aj živé
červíky a dážďovky. Na záver našej rozprávkovej cesty sme
sa dostali až do Balónového kráľovstva, v ktorom býval kráľ
Balón, kráľovná Balónka a veselý šašo Balónik. Naučili sme
sa všetko, čo sme potrebovali, aby nás v kráľovstve prijali.
Kráľovi a kráľovnej sa veľmi páčilo, ako sme sa vedeli ukloniť,
či ako sme vedeli pozdraviť a celý čas sme sa usmievali. Za

odmenu sme dostali balónik a rozprávkové puzzle, za ktoré
ďakujeme VENUS PUZZLE s.r.o. zo Soblahova. Deti sa mohli
povoziť aj na koníkoch, ktoré počas roka môžete vidieť pod
chmeľnicou smerom do Trenčína, sadnúť si do hasičského
auta alebo si skúsiť všetko, čo používajú naši hasiči, ukázať
sa prišli aj policajti a deti si mohli vyskúšať, aké to je byť policajtom, ostatné deti si mohli dať pomaľovať tvár pod vedením
p. uč. Ridoškovej za pomoci Elišky Opatovskej a Nikolky Jurigovej, tiež si mohli pozrieť krásnu výstavu domácich zvierat,
ktorú si pripravili chovatelia alebo si mohli zaskákať na hrade
či zatancovať si s Olafom a Mimoňom pod DJovaním skrytého, siedmeho trpaslíka, ktorému sa nechcelo kopať v bani
s ostatnými trpaslíkmi.
Vďaka takmer 50-člennému tímu bol deň detí v Soblahove
naozaj krásny a výnimočný a konečne nám aspoň jeden rok
nepršalo a nemuseli sme utekať domov. Verím, že pre každého bol tento deň zážitkom a ak aj nie, aspoň milým spestrením
každodenného života.
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým vyššie spomenutým a najmä:
rodine Mrázikovej (Daniel, Slavka, Vanda, Adrian), rodine
Červeňanovej (Monika, Marián, Lukáš, Monika, Simonka),
rodine Vojtekovej (Jano, Maťa, Saška, Viki), rodine Halgošovej (Ivan, Barbara, Filip), rodine Mišákovej (Martin, Nikolka),
manželom Peťovi a Katke Pagáčovcom, Martinovi a Katke
Sedláčkovcom, Slávovi a Sylvii Ďuráčiovcom, Aďovi a Alenke
Patkovcom, Jozefovi a Evke Plevovcom, Barborke Hôrkovej,
Barborke Šedivej, Sarah Sýkorovej, Katke Maláňovej ml., Jakubovi Fabovi, Martinovi a Mirovi Fabovi, Silvii Bližňákovej,
Ľubke Jandovej, Jurajovi Ďuďákovi, Zuzke Hrnčárovej, Ľubovi
Šedivému, chlapom z obecného úradu a v neposlednom rade
lehotskému starostovi Jozefovi Kováčovi (špeciálne za jedenie živých dážďoviek) a soblahovskému starostovi s manželkou
(teda mojim rodičom) a ostatným, ktorí akokoľvek pomohli, ale
neúmyselne som ich zabudla spomenúť tak, ako som minulý
rok zabudla na Lenku, Mira a Martina Fabovcov, takže im dodatočne ďakujem aj za minulý rok.
Martina Hudecová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV
Výsledky testovania deviatakov
T9 – 2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutočnilo
na 1 444 základných školách. Testy písalo spolu 36 448
žiakov. Žiaci boli testovaní z matematiky a tiež národného
jazyka a literatúry. Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania (NÚCEM) zverejnil výsledky.

Predmety

MAT

SLJ

Priemerná úspešnosť školy ZŠ s MŠ
Soblahov

78,8 %

73,5 %

Priem. úspešnosť v SR – nár. priemer

55,9 %

63,0 %

Rozdiel priemernej úspešnosti školy
oproti národnému priemeru

22,9 %

10,5 %
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Základné školy Trenčianskeho okresu dopadli veľmi dobre. Celkom 786 žiakov z 26 škôl dosiahlo v teste z matematiky priemernú
úspešnosť 65,1%, čo je 3. miesto zo všetkých slovenských okresov. V teste zo slovenského jazyka a literatúry mali priemernú
úspešnosť 69%, čo je 4. miesto na Slovensku.
Zaujímavosťou je ako soblahovská škola obstála v konkurencii škôl z Trenčína a celého okresu.
TEST Z MATEMATIKY

TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

Por.

Názov školy

Adresa

1.

ZŠ s MŠ Soblahov

Soblahov 404

Priemerná
úspešnosť
školy v %

Por.

Názov školy

Adresa

78,8

1.

ZŠ Bezručova

Bezručova 66

79,7

78,5

2.

ZŠ Jána Palu

Janka Palu 2

78,4

77

3

ZŠ Dlhé Hony

Dlhé Hony 1

76,9

4.

ZŠ Veľkomoravská

Veľkomoravská 12

75,9

5.

ZŠ Trenčianske
Jastrabie

Trenčianske
Jastrabie 15

74,5

6.

ZŠ s MŠ Samuela
Timona

Trenčianska
Turná 30

73,6

7.

ZŠ s MŠ Soblahov

Soblahov 404

73,5

8.

ZŠ Kubranská

Kubranská 80

72,2

9.

ZŠ s MŠ R. Hečku

Dolná Súča 252

72,1

Školská 9

70,4

2.

ZŠ Dlhé Hony

Dlhé Hony 1

3

ZŠ Bezručova

Bezručova 66

4.

ZŠ s MŠ Samuela
Timona

Trenč. Turná 30

76,7

5.

ZŠ Veľkomoravská

Veľkomoravská 12

75,2

6.

ZŠ Jána Palu

Janka Palu 2

72

7.

ZŠ Andreja Bagara

SNP 6

71,9

8.

ZŠ Hodžova

Hodžova 37

71,9

9.

ZŠ s MŠ Motešice

Motešice 77

71,5

Trenčianske
Jastrabie 15

68,3

10... ZŠ Trenčianske
Jastrabie

10... KSŠ Školská

Priemerná
úspešnosť
školy v %

Vedenie obce blahoželá vedeniu školy, pedagógom a deviatakom
k fantastickým výsledkom a reprezentácii obce.
Naše úspechy...
Športové súťaže:
Beh Hornej Súče
Družstvo pretekárov ZŠ s MŠ Soblahov obsadilo výborné
1. miesto.
• výsledky jednotlivcov mladšia kategória
1. miesto Peter Švehla
2. miesto Matej Pagáč
• výsledky jednotlivcov stredná kategória
1. miesto Simona Červeňanová
1. miesto Radovan Král
Naši bežci sa zúčastnili tradičného behu v Hornej Súči. Tento
rok sa prvýkrát bežalo na futbalovom ihrisku, nakoľko v obci
prebieha rekonštrukcia kanalizácie a pôvodná trať nebola vo
vhodnom stave. Žiaci pristúpili k preteku veľmi zodpovedne.
V najmladšej kategórii dievčat nás reprezentovala Ema Mikušová, ktorá doplatila na krátkosť trate, a preto mala malú možnosť predbehnúť ostatné pretekárky. Jej 4. miesto je však veľmi
pekné. Ešte len tretiačka Oravcová získala veľmi cenné skúsenosti aj na nasledujúci pretek, ktorý usporiadame v Soblahove.
Peter Švehla a Matej Pagáč v tejto vekovej skupine obsadili
prvé 2. miesta a pripísali na konto družstva maximálny počet
5 bodov. V strednej kategórii dievčat zvíťazila Simona Červeňanová. Timea Holubková dobehla na 4. mieste, keď ju tesne
pred cieľom obehla pretekárka z Kubrej. V kategórii chlapcov
nedal nikomu žiadnu šancu Radovan Král a na 5. mieste dobehol Oliver Ukuš. V najstaršej kategórii chlapcov sa snažili podať
čo najlepší výkon Samuel Janíček a David Pruška.
Celkovo družstvo obsadilo výborné 1. miesto, ktoré sa za
posledných 18 rokov ešte nikdy nepodarilo. Blahoželáme
a prajeme veľa podobných úspechov.

Beh Soblahova – 46. ročník
Družstvo pretekárov ZŠ s MŠ Soblahov obsadilo 3. miesto.
• výsledky jednotlivcov • kategória zajac
1. miesto Peter Švehla
2. miesto Ema Oravcová
• výsledky jednotlivcov • kategória šakal
1. miesto Ema Mikušová
• výsledky jednotlivcov • kategória gazela
1. miesto Radovan Král
2. miesto Simona Červeňanová

V prvý júnový utorok sa uskutočnil v Soblahove už 46. ročník Behu Soblahova. Po minuloročnej zmene, keď cieľ preteku bol na futbalovom štadióne, sme zostali verní tejto zmene
tratí s cieľom na štadióne pred zrakmi všetkých žiakov školy
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na tribúne. Žiaci ôsmich škôl pretekali v štyroch kategóriách
chlapcov a dievčat. Po prvýkrát sme zaradili aj kategóriu predškolákov, ktorí súťažili medzi sebou. Naši žiaci obsadili v celkovom hodnotení najviac prvých a aj druhých miest. Celkovo
to stačilo ale až na tretie miesto.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa postarali o zorganizovanie behu, ako aj obci Soblahov a Olympijskému klubu
v Trenčíne, ktorí nám výdatne pomohli pri zabezpečení ocenení, medailí a pohárov pre víťazov. Ďakujeme.
Florbal • I. stupeň ZŠ
Okresné kolo – družstvo ZŠ s MŠ Soblahov obsadilo
3. miesto.
Žiaci I. stupňa sa 4. júna zúčastnili na florbalovom turnaji
v Trenčíne. V poradí už 6. ročník zorganizovalo Trenčianske
centrum mládeže v spolupráci s florbalovým družstvom
1. FBC. Naša škola sa zúčastnila všetkých ročníkov a ani tento rok sme sa v konfrontácii šiestich škôl nestratili a obsadili
pekné 3. miesto. Zápasy boli vyrovnané, o čom hovorí aj výsledok nášho posledného zápasu proti Dolnej Súči, v ktorom
sme potrebovali vyhrať, aby sme skončili pred Dolnou Súčou
na treťom mieste. Podarilo sa nám dať gól minútu pred koncom zápasu a radosť všetkých 16 chlapcov bola jasným dôkazom, že florbal na škole má svoje pevné zázemie.
Malý futbal, mladšie dievčatá • I. stupeň ZŠ
Regionálne kolo – družstvo ZŠ s MŠ Soblahov obsadilo
2. miesto.
Mladším dievčatám sa v malom futbale podarilo postúpiť až
do regionálneho kola, v ktorom obsadili pekné druhé miesto.
V zápasoch okresnej skupiny porazili tím ZŠ Trenčianska
Turná a ZŠ Hodžova Trenčín jednoznačným spôsobom a postúpili do okresného finále, v ktorom taktiež zvíťazili vo všetkých troch zápasoch iba s jedným inkasovaným gólom. Dievčatá sa tým kvalifikovali do regionálneho kola, ktoré sa konalo
na Myjave. Tu sme si zmerali sily s víťazkami okresov Myjava
a Nové Mesto nad Váhom. V oboch zápasoch sme remizovali

a v konečnom dôsledku to znamenalo už spomínané 2. miesto. Iba jeden gól nás delil od postupu do krajského kola, čo by
bolo nad všetky očakávania, pretože máme mladý tím, ktorý
bude môcť nastúpiť okrem jednej hráčky v tom istom zložení.
Mgr. Andrej Paulíny

Umelecké súťaže:

Celoslovenská výtvarná súťaž – Vesmír očami detí
Celoslovenské kolo – 1. miesto, víťazná práca v 3. kategórii
– Hana Kišová
Každoročne sa zapájame do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú vyhlasuje Slovenská ústredná
hvezdáreň v Hurbanove a ostatné astronomické zariadenia
na Slovensku. Súťaž prebieha v dvoch etapách – regionálne
a celoslovenské kolo.
Pod vedením p. uč. Jozekovej a Oravcovej sa do súťaže zapojili žiaci prvého i druhého stupňa. Rôznymi výtvarnými technikami preniesli do svojich prác predstavy na tému „vesmír“.
33. ročník nám priniesol mimoriadny úspech. V regionálnom
kole okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad
Bebravou sa zapojilo 712 prác. Porotu zaujali i 4 práce našich
žiakov. Ceny a diplomy si boli prevziať: V. Vojteková, H. Kišová, L. Plšková a T. Teplan. Oceňovanie a vernisáž víťazných
prác sa uskutočnilo v priestoroch ZUŠ Pádivého TN. Práce
našich žiakov boli nielen ocenené, ale postupovali aj do celoslovenského kola. Najúspešnejšou sa stala H. Kišová, ktorej
„Vesmírna energia“, spracovaná olejovým pastelom, zaujala
porotu natoľko, že sa stala víťaznou prácou vo svojej kategórii
na Slovensku.
Ďalšie výtvarné súťaže, do ktorých sme sa zapojili:
Regionálna výtvarná súťaž COLORS – téma „Školské
brány bez šikany“.
Okresná výtvarná súťaž Európa v nás – téma „Z rozprávky do rozprávky“.
Umelecká súťaž Maľujeme s PRIMALEXOM – téma „Život
na dedine“.
Výsledky ešte očakávame, držíme palce našim umelcom.
Mgr. Ľuboslava Jozeková

Vzdelávame sa aj inak...
Malá finančná akadémia v našej škole
Mohlo by sa zdať, že finančná gramotnosť v sebe nesie
zámer rozvoja matematických zručností doplnených o teoretické vedomosti. Finančná gramotnosť je však komplexnejší
súbor požiadaviek a teoretických vedomostí. Našou snahou
je rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov blokovým vyučovaním
a tvorbou modelových vzdelávacích situácií, v ktorých si žiaci
môžu finančné pojmy zvnútorniť. Žiaci štvrtého ročníka sa za-

pojili do projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Počas
niekoľkotýždňovej práce sa venovali jednotlivým témam:
• Človek vo sfére peňazí
• Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb –
príjem, práca
• Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
• Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
• Sporenie a investovanie
Čo napísali štvrtáci o práci na projekte: „Kozmix sa všetkým
prvákom páčil. Pracovali sme najmä s peniazmi a spoznávali
finančnú gramotnosť. Od pani učiteľky sme dostávali kozmixy,
ktoré sme si vyslúžili za správne vyriešené úlohy a cvičenia
z rôznych predmetov. Za kozmixy sme si kupovali jednotlivé
budovy. Všetky štyri družstvá boli zaneprázdnené tvorením.
Keď boli všetky budovy dokončené, začali sme pracovať na
výstavbe mestských častí. Bola to dobrá zábava, nezabudnuteľný zážitok a hlavne sme sa hravou formou veľa nového
naučili.“
Projektový deň v škole
Dňa 21. júna 2018 sa konal ďalší ročník Projektového dňa
v škole. Žiaci štvrtého ročníka predviedli svoje vedomosti
a zručnosti v práci s informačno-komunikačnými technológiami. Odprezentovali svoje práce/prezentácie, ktoré vytvárali na
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rôzne témy na hodinách informatiky a tvorivého písania, pred
svojimi rodičmi a spolužiakmi.

• výroba mydla (zmydelňovanie – organická chémia)

Chemická show

• výroba skákajúcej lopty (zmena skupenstva)

Dňa 21. 6. 2018 sa žiaci II. stupňa zapojili do chemickej
show, ktorej program je zostavený podľa učebných osnov
predmetu chémie, cieľom je vzbudiť záujem o objavovanie
a štúdium prírodných vied. Na žiakov čakalo množstvo pokusov, zábavy a tiež aj malý darček.

• efektné dymové kruhy (toroidný vír, schopnosť udržania energie)

• kúzlo s polymérmi (dôležitosť polymérov, absorpčné vlastnosti látok)

• čarovný roztok (oxidácia a redukcia, reverzné reakcie)

• záhadná ruka (kyslosť a zásaditosť, PH indikátory)
• kúzlo s bankovkou (horenie)
• dračí dych (ukážka a definícia explózie).
PaedDr. Ingrid Oravcová

Autorské pantomimické predstavenie Vlado Kulíšek – KUFOR
Dňa 22. 5. 2018 sa v našej škole konalo autorské pantomimické predstavenie Vlada Kulíška pod názvom KUFOR. Vlado
Kulíšek je profesionálnym umelcom v oblasti pantomímy. Ročne
absolvuje okolo 250 predstavení na Slovensku a v zahraničí.
Ústrednou rekvizitou tohto programu je starý kufor plný klobúkov a čapíc. Ale nie sú to obyčajné čapice – sú tak trocha čarovné. Pomocou nich sa totiž diváci presúvajú z ulice na ihrisko,

z cirkusu do záhrady. Z míma sa stáva solídny pán, strašiak,
športovec alebo klaun. Vždy je to však ten, ktorý má tú smolu
a ani jeho malé podvody a klamstvá mu u divákov neprejdú.
Program je určený pre divákov od 5 do 99 rokov a obidvaja
protagonisti ho prispôsobujú podľa veku obecenstva.
PaedDr. Ingrid Oravcová

Deň matiek

Vystúpenie bolo popretkávané básňami, piesňami, hrou na
hudobných nástrojoch a žiaci svojim mamám ukázali aj tanečné zručnosti. Do programu sa zapojili aj detský folklórny súbor
Melenčárik a Harmoniková akadémia Jožka Opatovského. Na
záver kultúrnou sálou zaznelo hlasné ĎAKUJEM a deti darovali svojim mamám a starým mamám ružu a srdiečko.
Mgr. Natália Škorcová

Moja mama rada ma má, lepšej mamy niet.
Už som poznal veľa mám, najlepšiu však len ja mám.
Ja jej za to božtek dám, taký ako svet.
Tak ako minulý rok aj tento rok druhá nedeľa v máji bola
venovaná našim mamám. Žiaci našej školy si pre mamy
a staré mamy pripravili kyticu vo forme kultúrneho vystúpenia.

Školské výlety

• 	Terchová – 9. ročník
V dňoch 28. – 30. 5. 2018 trávili deviataci príjemné chvíle
na koncoročnom triednom výlete v Terchovej a jej blízkom
okolí. Počas pobytu absolvovali dve pomerne náročné, zato
však nezabudnuteľné túry. Hneď v prvý deň pobytu zdolali Jánošíkove diery. Počas štvorhodinovej túry prekonávali
výškové rozdiely pomocou rebríkov nad vodopádmi, prechodmi po úzkych lavičkách a šmykľavých kameňoch, čo
prinášalo značnú dávku adrenalínu, ale aj úžasný pocit
z prekonania prekážok a krásy okolitej prírody. Druhý deň
ich čakala nie menej náročná túra z Vrátnej na chatu na
Grúni, odtiaľ do Štefanovej a cez Jánošíkove diery naspäť do
Terchovej. Odmenou pre nich bola dobrá večera v Terchovej
a do neskorých večerných hodín trvajúca veselá spoločná
zábava na chate.

• 	Štrba – 6. – 7. ročník
V dňoch 28. – 30. 5. 2018 žiaci šiesteho a siedmeho ročníka
strávili dni na koncoročnom školskom výlete v Štrbe a jej
okolí. Spríjemnili si výlet prechádzkou pri Štrbskom plese
a jazdou na lanovke na Skalnaté pleso, odkiaľ bol prekrásny výhľad na Vysoké Tatry.
• 	Červený kameň – 3. – 4. ročník
Dňa 31. 5. 2018 si štvrtáci a tretiaci užili svoj deň na Modrom Kameni. Popozerali si sokoliarsky dvor, kde ich čakalo
predstavenie s dravcami a nevšedným zážitkom bola aj návšteva hradu Červený Kameň.
• 	Ždiar – 8. ročník
• 	Lešná, Česká republika – 5. ročník
• Bojnice – 1. – 2. ročník
PaedDr. Ingrid Oravcová
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materská škola
AKO SME CESTOVALI OKOLO SVETA
Stalo sa raz v našej škôlke niečo
čudné. Od rána bolo všetko inak. Deti
sa viac hrali, potom tancovali, spievali
a inak sa zabávali. Škôlka akosi viac
žiarila. Odkiaľ toľká žiara išla? Predsa
z detských očiek sršala! Veď bol sviatok detí! Vybrali sme sa teda do sveta.
Nie iba obyčajne, ale športovo. Rovno
na Olympiádu. Nie obyčajnú! Svetovú,
cestovateľskú.
1. júna na oslavu Dňa detí v našej
materskej škole deti precestovali celý

svet. Na piatich kontinentoch sa zúčastnili svetového šampionátu v športovom zápolení detí. V Austrálii hrali pozemný hokej. V Amerike hrali petang. Ako opice skákali
v Afrike. V Ázii ukázali svoje atletické schopnosti. A v Európe súťažili v skákaní vo
vreci. Svoje pohybové zručnosti ukázali v plnej paráde. V silnom súťažnom naladení
dokázali zvládnuť všetky disciplíny. Zvíťazili všetky deti. Odmenou im boli medaily
a hračky.
Olympiádu sme ukončili burácajúcim trikrát HURÁ!
Deň detí prežili deti v pohybe. Radostne, veselo, súťažne a výherne. Tešíme sa, že
máme deti krásne, šikovné, jedinečné. Prosto úžasné. Máme ich radi a záleží nám
na nich. Preto sa snažíme, aby každý deň v našej škôlke bol pre ne zaujímavý a prínosný. Posielame všetkým deťom božteky. Dospelákov pozdravujeme a ďakujeme
im za pomoc a podporu.
Kolektív materskej školy pri ZŠ

cirkevnÁ materskÁ školA
Dovidenia milá škôlka,
my už nie sme malí...
A zasa je tu koniec školského roka.
Dni ubehli ako voda a my sa opäť lúčime
s našimi predškolákmi, ktorí sa rozídu do
veľkých škôl. Želáme vám, kamaráti naši
milí, aby sa vám prvé čiarky vydarili a písmenká boli ako kvietky, aby sa vám podarili všetky, všetky.
Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi,
ktorý nás počas celého roka sprevádzal
a pomáhal nám. Vďaka patrí nášmu pánu
farárovi Petrovi Valaskému, rodičom, starým
rodičom, priateľom, dobrodincom a všetkým, ktorí nám boli nápomocní.
Prajeme všetkým veľa slnečných prázdninových dní, pevné zdravie a všetko dobré.
Kolektív CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove

Život našej farnosti
V predveľkonočnom období Cirkevná materská škola zorganizovala predveľkonočný jarmok, na ktorý si rodičia pripravili pekné dekoračné predmety pre ľudí na skrášlenie veľkonočných príbytkov. Obdobie po slávení Veľkej noci bolo zvlášť
krásne a požehnané pre celú našu farnosť. Uskutočnili sa
mnohé duchovné podujatia, ktoré prispeli na prehĺbenie viery

našej farnosti. Na druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho
milosrdenstva, 8. apríla, zavítala do farnosti gospelová skupina Lamačské chvály, ktorá svojimi chválami a spevmi obohatila popoludňajšiu adoráciu Najsvätejšej sviatosti. Veľký
deň bol pre 21 tretiakov zo Soblahova a 8 z Mníchovej
Lehoty 6. máj, pretože prvýkrát prijali Pána Ježiša vo svätom
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prijímaní. Ako poďakovanie za tento dar sme sa s mnohými
tretiakmi a ich rodičmi vydali v sobotu 14. mája na púť k Božiemu milosrdenstvu na Horu Butkov pri Ladcoch. Tam sme po
krátkej turistike na horu mali v kaplnke sv. omšu, nadchli sme

sa krásnym výhľadom a piknikovali. Na sviatosť birmovania
sa v našej farnosti pripravovalo počas roka a pol 55 birmovancov. Ako bezprostrednú prípravu na túto sviatosť sme
s niektorými z nich absolvovali 7. a 8. mája Duchovnú obnovu
v Drevenici v soblahovských horách na tému „Odvaha v živote
kresťana“, jej náplňou boli modlitby, prednášky, sv. omša,
opekačka. 20. mája zasa mali birmovanci na fare birmovanecký deň, kde opekali, hrali futbal, súťažili vo vedomostnom
kvíze a vyhodnocovali priebeh prípravy. 26. máj bol ten veľký
deň, kedy im prišiel náš diecézny biskup Viliam Judák vyslúžiť
sviatosť birmovania a odovzdať pri nej dary Božieho Ducha,
ktoré im pomôžu v živote žiť múdro a mať dostatok síl zvládať s Jeho pomocou všetko, čo v živote príde. Na druhý deň,
27. mája pán biskup konsekroval – posvätil obnovený kostol
v Mníchovej Lehote. Krásna symbolická a dojímavá liturgia
spestrená krojmi a spevmi miestneho ženského zboru urobila tento deň, a nebojím sa povedať, jedným z najväčších
a najvýznamnejších v histórii Lehoty. Na túto slávnosť sme
sa pripravovali celonočnou adoráciou a duchovnou obnovou
v týždni pred posviackou, kedy boli každý deň o 18.30 hodine
slávené sv. omše, ktoré slávili pozvaní kňazi a obohatili nás

svojím kázaním na rozličné témy. Tento kostol zo 14. storočia
zasvätený Najsvätejšej Trojici si veriaci obnovili v rokoch 2016
– 2017. Urobilo sa odvlhčenie muriva tlakovou injektážou, exteriérovými i interiérovými sanačnými omietkami, vymaľovaním vnútra i exteriéru kostola, položila sa nová dlažba, obetný
stôl, hlavný oltár s bohostánkom, okná s vitrážami v presbytériu, sedília, bočné oltáre, obnovila sa sakristia, vykonali sa
reštaurátorské práce, urobila sa výsadba okolia. Celá obnova
kostola stála cca 65.000 eur. Podarila sa vďaka ochote obetavých farníkov, ktorí boli nápomocní brigádami, štedrými finančnými prostriedkami, modlitbami, radami. Taktiež vďaka
sponzorom a každému ochotnému akýmkoľvek spôsobom
prispieť, tiež pánu starostovi, ktorý bol vždy veľmi ochotný.
Tento konsekrovaný Boží dom v centre Mníchovej Lehoty je
miestom modlitby a stretania sa so živým Bohom pre všetkých
veriacich i hľadajúcich Boha a Božia Otcovská náruč očakáva v ňom každé Božie dieťa. Posledný májový deň, 31. máj,
sme slávili Slávnosť Božieho Tela, ktorým sme si pripomenuli
vzácny dar Eucharistie. Po sv. omši sme sa vydali s Ježišom
v monštrancii na procesiu po dedine, počas ktorej Pán požehnával celú našu farnosť. Toto obdobie po Veľkej noci bolo
skutočne veľmi krásne a požehnané pre celú našu farnosť
a úžasnou príležitosťou pre veriacich prehĺbiť svoju vieru. Kto
to využil, určite bude cítiť ovocie vo svojom živote.
Peter Valaský, správca farnosti

Zaujímavosti z pobytu otca biskupa v našej farnosti
Pri príležitosti sviatosti birmovania v Soblahove a konsekrácie kostola v Mníchovej Lehote strávil otec biskup v našej farnosti
dva dni s prenocovaním na fare, čo si nepamätajú ani najstarší pamätníci.
Okrem slávenia sviatosti birmovania, konsekrácie obnoveného Kostola Najsvätejšej trojice v Mníchovej Lehote a rannej svätej
omše v Soblahove ho mohli občania stretnúť pri prehliadke nášho Soblahova, ale i okolitej prírody, v ktorej zažili úsmevnú príhodu:
Pri návrate domov z výletu zviezli autom mladú rodinu, ktorá im poďakovala so slovami: „Ďakujeme za zvezenie, dnes máte dobrý
skutok a už nemusíte ísť do kostola. Odpoveďou bolo: Ale my musíme, lebo sme kňazi.

Z aktívnej činnosti soblahovských dôchodcov
V každom ročnom období máme
dosť možností a príležitostí žiť aktívnym životom.
Podstatné je však to, že musíme
chcieť.
Výbor ZO sa v rámci svojej činnosti
snaží hľadať nové a také aktivity, ktoré
život našim členom spríjemnia.
Aj preto sme pre tento rok pripravili viac akcií, aby si členovia mali možnosť vybrať také, ktoré im vyhovujú.
Okrem plánu činnosti na jednotlivé ročné obdobia sú to aktivity, ktoré nie sú podmienené termínom, pretože sa vykonávajú
podľa potreby. Patria sem brigády, ktoré sú organizované v jar-

nom a v letnom období roka.
V apríli sme sa dvakrát zúčastnili na čistení priestorov
a okien novej budovy obecného úradu a jedenkrát na čistení
záhonov a verejných priestranstiev v obci.
Členská schôdza uskutočnená 12. mája bola venovaná Dňu
matiek. Chvíle pohody nám spestrili deti z Cirkevnej materskej
školy svojím prívetivým a milým kultúrnym pásmom piesní,
básní a tancov.
Ako prejav vďaky a uznania za vykonanú prácu pri zakladaní našej ZO – 10. 6. 2008– a rozvoja jej činnosti v náročných prvých rokoch pôsobenia sme odovzdali Ďakovný list
Okresnej organizácie JDS v Trenčíne pani Anne Krátkej –
prvej predsedníčke ZO JDS v Soblahove. Na nasledujúcej
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členskej schôdzi venovanej aj 10. výročiu vzniku ZO nezabudneme ani na 8 členiek prvého výboru, ktoré s pani Krátkou
spolupracovali.
29. mája sme organizovali celodenný výlet do hlavného
mesta SR. Navštívili sme najvýznamnejší symbol Bratislavy – Bratislavský hrad. Využili sme možnosť prejsť všetky
sprístupnené priestory hradu vrátane obrazárne a v Slovenskom národnom múzeu sme si nenechali ujsť aktuálnu
Slovensko-Českú výstavu k spoločnému 100. výročiu vzniku
Československa.
Ďalšou zaujímavosťou bola hradná baroková záhrada plná
zelene, výsadby a kvetenstva s množstvom rôznych barokových sôch a doplnkov.
Zo záhrady naša cesta pokračovala na prehliadku a návštevu druhej najvýznamnejšej historickej pamiatky mesta –
Dómu sv. Martina.
Je to nádherný kostol, bývalý korunovačný chrám. Pripomienkou týchto slávnych čias je pozlátená replika korunovačnej
koruny osadená na vrchole katedrálnej veže vo výške 85 m.
Duchovný zážitok sme umocnili zaspievaním dvoch Mariánskych piesní. Neobišli sme ani historickú budovu Slovenského
národného divadla, Primaciálny palác a Michalskú bránu.
O týždeň neskôr – 6. júna sme navštívili prvé slobodné
kráľovské mesto na Slovensku – Trnavu. Mesto plné histórie,
ktorého atmosféru cítiť až dodnes, mnohí označujú za „Malý
Rím“. Trinásť kostolov, z toho 8 v historickom centre mesta, je
slovenskou raritou. Po príchode do centra nás zaujala Mestská veža a našu pozornosť upútal jej vrchol. Na vrchole veže
je pozlátená socha Panny Márie a jej zvláštnosťou je, že má
tvár vpredu i vzadu, čo znamená, že Panna Mária sa nikdy
neotáča chrbtom.
V predpoludňajších hodinách sme po prechádzke Trojičného námestia navštívili v Divadle Jána Palárika známe predstavenie Malý princ.
Po obede a obedňajšej prestávke sme vystriedali kultúru za
prehliadku „cirkevného centra“.
Niektoré cirkevné pamiatky nie sú tu bežne v týždni otvorené, my sme sa však o otváracích hodinách vopred informovali. Spoločne sme navštívili obľúbený kostol Najsvätejšej Trojice – Kostol sv. Jakuba. V ňom sa nachádzajú relikvie dvoch
svätých košických mučeníkov – Štefana Pongráca a Melichera Grodeckého. Zaujímavosťou tohto starobylého kostola okrem iného je, že počas otváracích hodín je možné napiť sa sv.
vody sv. Ignáca a v tichosti sa zahĺbiť do modlitby, ktorej text

sa nachádza na viditeľnom mieste pri nádobe s vodou. Po
kvapkách sa nám ušlo všetkým (bolo nás 32).
Ďalej nás „naša“ cesta viedla do Katedrály sv. Jána Krstiteľa
– Univerzitného kostola. Je to krásna stavba. Očarila nás tam
prítomná vznešenosť s nádhernou atmosférou. V interiéri je
množstvo nádherných duchovných skvostov a kraľuje mu klenot – celodrevený oltár s výškou viac ako 20 metrov. Prehliadku
sme ukončili zapálením sviečky pri soche Jána Pavla II., ktorú
tu, pred katedrálou, postavili na počesť návštevy pápeža J. Pavla II. v r. 2003 a na chvíľu sme sa ocitli vo „Veľkom
Ríme“.
Obidva organizované výlety mali svoje čaro a každý jeho
účastník si domov odniesol veľa pekných turistických, kultúrnych a duchovných zážitkov.
A čo nás ešte v závere júna čaká?
Turistika na Kubranskú kyselku, brigáda na obecných záhonoch a verejných priestranstvách a 17. ročník Náučno-turistického zrazu dôchodcov z regiónu Trenčín.
Uskutoční sa 20. júna za účasti 120 účastníkov-dôchodcov
z 31 organizácií okresu Trenčín a ďalších pozvaných hostí.
No a potom v ďalších letných dňoch a mesiacoch ešte niekoľko zaujímavých akcií – turistika, tradičné letné opekačky
a 1-dňový poznávací výlet do Martina – regiónu Turiec.
Pri organizovaní podujatí sa snažíme, aby boli hodnotné a zaujímavé a aby nám s pribúdaním rokov neubúdala
chuť poznávať všetko to pekné, čo nám život, príroda,
tradície a história ponúkajú.
Antonia Adameková

folklórna skupina Dolinečka
Vážení a milí spoluobčania,
v mene FSk Dolinečka by som sa vám chcela prihovoriť pred nadchádzajúcim letom.
Veľmi pekným podujatím bola súťaž
v kosení sena nad chríbom. My sme sa
samozrejme súťaže nezúčastnili, ale dúfam, že našimi piesňami sme potešili ako
koscov, tak i všetkých prítomných.
Ako každý rok i tento sme sa zúčastnili
na folklórnych slávnostiach v Mníchovej
Lehote.
Dovoľte nám, aby sme vám zaželali
príjemné prežitie letných dní, šťastné návraty z dovoleniek, ale hlavne veľa pevného zdravia.
S pozdravom vedúca FSk Fabová
Pôvodné zloženie FSk Dolinečka
po vystúpení v amfiteátri
v Mníchovej Lehote v roku 1983.
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Prvý úspech Melenčára

Koncom júna to bude rok, čo sa u nás v Soblahove na fare
stretlo pár nadšených ľudí, ktorí majú radi ľudovú pieseň, tanec a majú vzťah k tradíciám. Rozhodli sa, že by mali zachovať zvyky a tradície zo Soblahova aj pre ďalšie generácie svojich detí a vnúčat. A tak vznikla folklórna skupina Melenčár.
Na začiatku nás bolo 19, ale dobrá nálada, chuť niečo sa
naučiť, aj sa zabaviť, pritiahla postupne ďalších. Momentálne
má FSk Melenčár 39 aktívnych členov. Postupne sa nám podarilo dať dohromady aj muziku. Stretávame sa 1-2x týždenne, učíme sa nové piesne, tance, na skúškach máme mokré
nielen čelá, ale aj tričká. Vítaný medzi nami je každý, kto má
chuť priložiť ruku k spoločnému dielu. Informácie o zvykoch
a piesňach zbierame od ešte žijúcich pamätníkov zo Soblahova – p. Hološovej, p. Holúbkovej, p. Opatovskej, p. Ďuráčiho.
Čerpáme aj z literárnych zdrojov, ale aj od aktívnych alebo už
neaktívnych členov folklórnych súborov a skupín z okolia.
Za naše krátke pôsobenie máme v repertoári dve programo-

vé a dve spevácke pásma. Vystupovali sme na Soblahovskom
lete, na Batôžkovej muzike, na Štefanskej jazde, na Zimných
slávnostiach trenčianskych folklórnych skupín v Soblahove.
8. 4. 2018 sme sa zúčastnili krajskej postupovej súťaže
a prehliadky folklórnych skupín – Nositeľov tradícií „Tancuj,
spievaj, zahraj si“ v Dolnej Súči, kde sme dôstojne reprezentovali obec. V konkurencii ďalších folklórnych skupín z regiónu,
s podstatne dlhšou tradíciou, sme za náš program „V Soblahove na muzike“ získali od odbornej poroty ocenenie za strieborné pásmo a za veľmi dobre vystavaný program.
Čaká nás vystúpenie na Kopaničiarskych slávnostiach v Starom Hrozenkove, na Annabále v Podolí. A ďalšie? To sa ešte
uvidí...
Vzhľadom na to, že máme ešte len krátku minulosť, veríme,
že nás čaká dlhá, tvorivá a veselá budúcnosť... Dúfame, že
nám budete držať palce.
Andrea Bieliková, vedúca FSk Melenčár

Soblahovské zvony

ný štvrtok, kedy ešte zvonili všetky zvony až po zaspievanie
Glória na Bielu sobotu. Na Štedrý deň sme zvonili popoludní
o 17.00 hodine pred štedrou večerou. Ľudia prv nevečerali,
až keď počuli večerné zvonenie. S Novákom sa zaháňala búrka,
ohlasoval požiar a iné nešťastia, pričom sa zvonilo iba na jednu
stranu. Odkedy je namontované elektrické zvonenie, odmlčal sa
hlas známeho Vendelínka, ktorý ťahali kostolníci ručne.
E. Fabová

Minulý rok som bola práve na cintoríne na Chríbe, keď začali večer zvony zvoniť na Anjel Pána. My starší sme boli tak
naučení, že keď sa zvonilo, na chvíľu sme zastali, prežehnali
sa a pomodlili. V dnešnej uponáhľanej dobe si už ľudia ani
neuvedomujú, že počujú zvony a ich krásny lahodný zvuk im
už nič nehovorí. Málokto si uvedomí, že tieto naše soblahovské zvony s nami žijú po celý život. Vítajú nás pri narodení,
hlaholia pri sobášoch, odprevádzajú nás na poslednej ceste.
Ako dcéra bývalého kostolníka viem o našich zvonoch pomerne veľa. Keď bolo treba zvoniť, zima, nie zima, muselo sa ísť.
Vyliezť na kostolnú vežu a ručne ťahať zvony. Na Anjel Pána
sa zvonilo Novákom, veľký a stredný sa ťahali iba vtedy, keď
sa zvonilo na všetkých zvonoch. Na malom Vendelínkovi sa
zvonilo, keď niekto zomrel. Každý v dedine podľa zvonenia
poznal, či zomrela žena, alebo muž. Žene sa blinkalo 2-krát,
mužovi 3-krát. Keď zomrel nejaký významný cirkevný hodnostár, napr. Svätý otec, zvonili sme hodinu bez prestania. Pri
pohrebe sa začínalo zvoniť od sv. Vincentka až po kaplnku sv.
Vendelína na cintoríne. Pri kaplnke sa robili pohrebné obrady,
keď sa skončili, zvonili sme až pokiaľ pohrebný sprievod prišiel k hrobu. Potom sa zvonilo na konci pohrebu, keď sa ľudia
začali rozchádzať do svojich domovov. Na Popolcovú stredu
sa pôst začínal o polnoci zvonením. Na veži nesmel chýbať
rapkáč. Na ňom sa rapkalo od zaspievania Glórie na Zele-

Aby sme si zaspomínali na ručné zvonenie, plánuje obecný
úrad nainštalovať na cintoríne zvon z kostolnej veže, ktorý nebol používaný. Počas rekonštrukcie starej márnice by sa tam
zvon osadil a ručným ťahaním by sa zvonilo pri smútočnom
sprievode k poslednému odpočinku zosnulých.
J. H.
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Z čINNOSTI DobrovoľnÉHO hasičskÉHO zborU Soblahov
Dňa 19. 5. sa v Trenčianskych Stankovciach uskutočnilo
okresné kolo hry „Plameň“. Náš DHZ reprezentoval 1 kolektív
v zložení Matúš Sedláček, Samko Sedláček, Ivan Hostačný,
Mário Červeňan, Zuzka Červeňanová, Jakub Sivák, Janko
Kohút, Mário Červenka, Alex Červenka, Oliver Ukuš, Maxim
Remény a Matej Ďudák. V disciplínach štafeta a požiarny útok
CTIF obsadili 7. miesto, samostatne hodnotený bol požiarny
útok s vodou, kde sa umiestnili na 8. mieste. Celkovo sa zúčastnilo 16 kolektívov.
V dňoch 4. a 5. mája vo Výcvikovom centre Hasičského
a záchranného zboru Lešť sa členovia nášho DHZ zúčastnili
spoločne s členmi DHZ Horná Súča, Trenčianska Teplá, Zlatníky, Pobedim a Hôrka nad Váhom výcviku. Boli pripravené
rôzne modelové situácie od vyhľadávania osôb v zadymenom
priestore, zásah v zborenisku s požiarom vo vnútri s vyslobodzovaním zavalených osôb, požiar skladiska a výrobnej haly, zásah pri dopravnej nehode s poskytnutím predlekárskej prvej
pomoci a vyslobodzovanie zranených a zakliesnených osôb
z vozidla, diaľková doprava vody. Výcvikové centrum Lešť
spĺňa vysoké európske parametre a výcvik DHZ zaradených
do kategórie „A“ prebieha počas celého výcvikového roka.
V dňoch 2. a 3. 3. naši hasiči zasahovali pri likvidácii rozsiahleho požiaru skladu paliet v obci Drietoma, zásahu sa
zúčastnili jednotky HaZZ Trenčín, Nové Mesto nad Váhom,
Dubnica nad Váhom a jednotky DHZ Soblahov, Horná Súča
a Ivanovce.
10. 4. o 0:56 sme
boli povolaní k požiaru hospodárskej
budovy v obci Mníchova Lehota, pri
ktorom bol ohrozený
blízko stojaci dom
a garáž. Rýchlym
zásahom sa podarilo zachrániť obe
stavby od väčšieho
poškodenia. Na rodinnom dome bola poškodená značná časť
zateplenia na fasáde. Zasahovali príslušníci HaZZ OR Tren-

čín s technikou Mercedes Atego, 3ks Tatra 817-7, Iveco Tracker a Tatra 815 z DHZ Soblahov. Návrat jednotky na základňu
bol v čase 4:35.
18. 4. v popoludní sme boli vyslaní na likvidáciu požiaru
v lesnom poraste, išlo o požiar na lesnej skládke po ohlásenom spaľovaní, ktorý sa opätovne rozhorel, neboli spôsobené
ďalšie závažné škody.
4. 5. bol ohlásený požiar prístreška a lesného požiaru v katastri obce Soblahov, zásahu sa zúčastnili príslušníci HaZZ
spolu s členmi DHZ Soblahov bez techniky, nakoľko tá bola
v tom čase vo výcvikovom centre Lešť.
22. 5. o 22:17 bol vyhlásený poplach jednotke DHZ Soblahov, bol spozorovaný požiar chatky v záhradkárskej osade
v Trenčíne na Juhu. Nakoľko neprístupný terén a dážď komplikoval príjazd techniky na miesto požiaru, bol zásah vedený
cez obec Soblahov. Konečné uhasenie bolo uskutočnené kalovým čerpadlom z vodného rezervoáru záhradkárskej osady.
Zasahovalo OR HaZZ Trenčín s technikou Tatra 815-7, Mercedes Unimog, šesťkolka Polaris, DHZ Soblahov s technikou
Tatra 815, Iveco Daily a Škoda Felícia. Návrat jednotky na
základňu – 1:58.
M. Červenka

Turistický klub pri OŠK Soblahov

Jarným turistickým
krokom...

Kto to zrazu od skorého
rána čviriká na stromoch
za oknami? Čo nám už
stále viac a viac zohrieva naše zimou
skrehnuté kosti a svaly? Je tu jar so
všetkými krásami, ktoré sú darom od
matky prírody, je tu hrejivé slniečko,
spev vtáčikov od rána do večera, zobúdza sa a rozkvitá celý svet okolo nás.
Duch jari sa nám vtiera pod kožu, do
našich zimou vyčerpaných tiel, do našich príbytkov, do našich duší, a všetko
je zrazu akési svetlejšie, farbistejšie,
pretkané nádhernou jarnou atmosférou
v prírode i v nás.
Aj soblahovských turistov oslovila a nakopla táto jarná krása a atmosféra, vyleštili svoje turistické topánky, urobili prievan

v turistických batohoch, povyhadzovali
zimné bundy a čapice, a už sa nevedeli
dočkať, aby boli uprostred všetkých tých
prírodných a turistických krás.
Turistická jar sa každým rokom nesie
v znamení hromadnejších a dlhších turistických pochodov, a tohto roku začali
Leteckou 50-kou, ktorej sa zúčastnili aj
niektorí naši turisti. Marec doniesol turistom aj možnosť účasti na Inoveckom maratóne, ktorého sa zúčastnili soblahovskí
skalní členovia turistického klubu. Veľkú
noc ako tradične opäť po roku oslávilo 38
turistov autobusovým zájazdom do Malej
Fatry, na túre, kde zdatnejší turisti vyšliapali trasu z Párnice, Strungový Príslop, Osnicu (1 368) m n. m., Medziholie
(1 185 m n. m.), Štefanová. Tí menej
zdatní turisti si to vyšliapali do okolia Snilovského sedla, ktoré im ponúklo prežitie
ešte čara zimných podmienok.

V apríli turisti využili možnosť účasti
na Vojenskej 50-ke a následné víkendy
strávili niektorí soblahovskí turisti na
Babej Hore a Malom Rozsutci. A už sa
blíži Soblahovská 15-ka a 35-ka, a členovia soblahovského turistického klubu
sa už koncom apríla chopili jej prípravy
s plným nasadením, čo sa týka značenia trás aj celej organizačnej prípravy
tohto tradičného soblahovského turistického podujatia.
Prvá májová sobota sa niesla v znamení 30. ročníka Soblahovskej 35-ky,
v rámci ktorej bol zároveň pre deti zo ZŠ
pripravený Detský výstup na Ostrý vrch.
Boli pripravené dve turistické trasy, jedna 35-kilometrová a druhá 15-kilometrová cez pohorie Strážovských vrchov.
Tohtoročného pochodu sa zúčastnilo
220 turistov a príjemnou novinkou tohto ročníka sa stala návšteva turistov
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z našej partnerskej obce z Buchlovíc,
ktorí spolu s našimi turistami absolvovali 15-kilometrovú trasu. Odmenou
pre všetkých turistov bol výborný guláš
a pamätný list. Jarný máj bol korunovaný zájazdom soblahovských turistov
spojeným s lezením na zaistených feratách na Skalke pri Kremnici, ktoré sú
najlepším lezeckým miestom na Slovensku, kde si prišli na svoje aj lezeckí
začiatočníci a aj skúsení lezci.
A už sú pred turistami letné výzvy,
čaká nás autobusový zájazd do Vysokých Tatier, následne oslava všetkých
nositeľov mena „Ján“ na Janovom
Vrchu pri Kubrici a nakoniec tradičný
a obľúbený Soblahovský výnos. Podrobnosti o chystaných akciách a tiež
o priebehu už vykonaných turistických
akcií sa môžu všetci záujemcovia dozvedieť z našej vývesky v podchode
v Hostinci u Ondreja, či na našich pravidelných štvrtkových schôdzach, alebo
na našej klubovej internetovej stránke
IŠK Soblahov.
Ak patríš medzi tých, ktorí hľadajú silu,
očistu a útechu v prírode, a nie medzi
štyrmi stenami, tak hor sa von, s nami,
na kopce a lúky, tam, kde sa človek cíti
voľne, kde nie sme zviazaní a ovplyvnení mnohými výdobytkami modernej
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doby, kde na nás nedosiahne žiadny
škodlivý elektromagnetický smog, kde
nedosiahne žiadne wifi, žiadny televízny
signál, žiadne vtieravé kamerové systémy, kde môžeme byť ľuďmi v našej
pravej osobnostnej podobe, tam medzi

stromami, životom lesa, medzi čerstvou
trávou a voňavými kvetmi, liečivými bylinami, to je náš domov, tam môžeme byť
samými sebou, odtiaľ my ľudia od vekyvekov čerpáme zdravie, silu a celučičkú
našu životnú energiu.
Slávka

ŠPORT
V prebiehajúcom mesiaci júni finišuje futbalová sezóna 2017/2018. Touto
cestou by sme chceli zrekapitulovať,
ako sa darilo našim družstvám počas
jarnej časti a zároveň zhodnotili aj celý
náš futbalový rok.
Je známe, že náš klub už niekoľko
rokov pracuje s viacerými vekovými
kategóriami. Dôvodom je, že máme
v porovnaní s inými klubmi kvalitnú
hráčsku základňu, ale aj fakt, že sa nájdu
v takomto období ľudia, ktorí svoj voľný čas dokážu venovať výchove detí,

budúcich futbalistov. To je veľmi pozitívne a dúfame, že aj naďalej bude soblahovský futbal napredovať.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľajú počas roka pri práci s futbalistami.
Na prvom mieste sú to tréneri a vedúci tímov. Za mužov Vladimír Vasylyev
a Pavol Sady, za dorast Jakub Kačena a Luboš Fábik, za starších žiakov
Ivan Halgoš, Mário Červenka, Martin
Sedláček, za mladších žiakov Rasťo
Kačena, Jozef Halgoš, Peter Pagáč, za
prípravku Simona Gomulecová, Simo-

na Ďuďáková a tiež všetkým aktívnym
rodičom.
Mužom sa v jarnej časti darilo, ich
bilancia je 9 výhier, 1 remíza a 3 prehry. V niektorých zápasoch sezóny sa
prejavila istá neskúsenosť, bojovali
sme aj úzkym kádrom, kde sme niektoré dôležité zápasy nezvládli. Je vidieť,
že sa buduje kvalitné jadro do budúcna,
preto je celkové 3. miesto v súťaži dobrý výsledok. Pár kôl pred koncom sme
mohli bojovať o postup, nakoniec sa to
podarilo Horňanom. Najlepší strelec je
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Patrik Pleva s bilanciou 18 gólov, po 6
gólov majú Jakub Fabo, Rasťo Kačena,
Ján Schéry a Lukáš Mrázik. V budúcej
sezóne by sme chceli zabojovať o postup.
V družstve dorastu je obrovský potenciál. Myslíme si, že chalani budú
v nasledujúcej sezóne ešte úspešnejší.
Káder opustia iba traja hráči a bude doplnený chlapcami končiacimi u starších
žiakov. Približne 8 hráčov už nastupuje
pravidelne v mužskej kategórii. Chalanov to určite po futbalovej stránke
posúva ďalej, ale po emočnej a akejsi
sústredenosti sa na svoju dorasteneckú súťaž, je to skôr na škodu. Každopádne sme radi, že už aj v dospeláckej
kategórii je vidieť dobrú prácu s mládežou v Soblahove. Dorast obsadil pekné
štvrté miesto v konkurencii 13 družstiev
a niekoľko kôl pred koncom sa bojovalo

o druhé miesto, ktoré mohlo znamenať
aj postup. Chalani svojim súperom nastrieľali viac ako sto gólov. Prišli aj výhry 20:1 alebo 10:0 či 13:3. Najvačšiu
prehru utrpeli u majstra 0:4. Najlepším
strelcom družstva sa stal jednoznačne
Šedivý Patrik.
Starší žiaci a mladší žiaci fungovali
počas roka prakticky spoločne, či už
počas tréningov, alebo zápasov. Po obmene kádra sa starší žiaci umiestnili na
poslednom mieste v tabuľke, ale stáva
sa to aj iným klubom, ktoré prejdú generačnou výmenou. Podarilo sa im zvíťaziť
až v poslednom kole v Dolnej Súči a
majú na konte aj 3 remízy. Každopádne
nasadenie a talent im nechýba, budúci
rok to bude isto lepšie. Mladší žiaci
v jarnej časti herne dominovali a porazili tímy v hornej časti tabuľky. Celkovo
sa umiestnili na 7. mieste. Herne vidieť,
že hráčsky potenciál je obrovský, preto
je táto skupina detí veľmi dôležitá. Najlepší strelec ligy a tímu sa stal jednoznačne Michal Halgoš. Strelil 52 gólov
a má ešte zápas pred sebou.
Prípravka je nemenej dôležitá kategória, tvoria ju deti zo Soblahova a Mníchovej Lehoty. Napriek tomu, že nedosahovali na turnajoch najlepšie výsledky,
futbal ich baví a to je najdôležitejšie. Za
najlepšieho hráča a strelca vybrali trénerky Peťa Švehlu, ktorý strelil 19 gólov.
Druhý skončil Alex Záhon, ktorý dal 15
gólov. V prípravke je 25 detí.
Na záver by sme radi spomenuli
pekný výsledok dievčat. Naše bývalé
hráčky Karolína Bátkyová, Darina Jančovičová, Simona Gomulecová, Lucia Jantošovičová, Lenka Opatovská a Angelika
Laginová vyhrali v klube AS Trenčín
druhú slovenskú ligu a v baráži zabojujú o postup do tej najvyššej.
R. Kačena

POZÝVAME VÁS...
30. 6. .................. Soblahovský výnos
8. 7. .................... Dolinka Cup
9. – 13. 7. ........... Detský tábor Sobík
14. 7. .................. Soblahovská čarovná harmonika

11. 8. .................. Soblahovské leto
18. 8. .................. Zájazd občanov na kúpalisko
29. 8. .................. Pietny akt pri pamätníku SNP v Soblahove
9. 9. .................... Stretnutie dolín na Lúčkach

Spoločenská kronika

Počet obyvateľov k 20. 6. 2018: 2 286

NarodilI sa:
Viktória Bernátová
Ella Vojtěchovská
Alžbeta Šumajová
Eliška Aková
Alex Bulko

opustili nás:
Katarína Ďuďáková
Jozef Ďuďák
Stanislav Šedivý
Jozef Ďuráči
Anna Ďuráčiová

vo veku 95 rokov
vo veku 76 rokov
vo veku 67 rokov
vo veku 78 rokov
vo veku 76 rokov

uzavreli manželstvo
Silvia Hudecová a Patrik Pleva
Daniela Poliaková a Miloš Vinklárik
Nina Ďuďáková a Filip Michalec
Mária Jamborová a Matúš Bokor
Veronika Púčiková a Lukáš Krajči
Veronika Krutková a Pavol Halgoš
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