
Jeseň

Opäť zlaté lístie zdobí takmer každý strom,
hmla ako závoj halí z rána celý kraj,
každý deň je kratší,
cítiť vládu zimy v ňom,
lastovičkám na ďalekú cestu v diaľku zamávaj.
 
Chryzantémy sú plné farieb snáď v každom kútku,
chránime si ich ako drahokamy pred mrazom v snahe,
ponesieme ich tvárou v ťažko utajenom smútku,
v novembrový deň, na miesta všetkým nám tak drahé.
 
Je tu, je tu jeseň,
tá o vládu sa prudko hlási,
úroda sa na poli smeje a čaká na gazdovu ruku
a už iba v spomienkach sú slnečné teplé časy
a meluzína si chystá celú paletu vetra zvuku.

Prof. Jozef Halgoš

Milí spoluobčania,
letné prázdninové obdobie je nenávratne preč a pred pár 

dňami sme privítali jeseň. Deti sa vrátili späť do školských 
lavíc a my, dospelí, sme sa z dovoleniek vrátili do bežného 
pracovného života. Všetkých nás čakajú nové povinnosti 
a úlohy. Verím však, že počas leta ste si všetci oddýchli 
a každodenné povinnosti tak zvládate o čosi ľahšie... O tom, 
že čas plynie veľmi rýchlo, asi nemusím nikomu hovoriť. Zdá 
sa mi, že len nedávno som začal vykonávať funkciu starostu 
obce a už o pár dní sa toto volebné obdobie skončí. Štyri roky 
ubehli neuveriteľne rýchlo a vy držíte v rukách posledné číslo 
Soblahovských novín, ktoré vyšlo v tomto volebnom obdo-
bí. V sobotu, 10. novembra 2018, nás čakajú komunálne 
voľby, v ktorých si zvolíme nových poslancov obecného za-
stupiteľstva a starostu obce na ďalšie štvorročné obdobie. 
O kandidátoch a priebehu volieb sa dočítate na ďalších strán-
kach novín. Najprv však mi dovoľte informovať vás a zhrnúť 
to najdôležitejšie, čo sa za posledné tri mesiace v Soblahove 
udialo, resp. čo ešte máme v pláne spolu s poslancami, ale aj 
spolupracovníkmi obce do konca roka, prípadne do skončenia 
volebného obdobia, zrealizovať.
 
PROJEKTY
Multifunkčné ihrisko

V minulom čísle som vás informoval, že obec má zámer 
vybudovať multifunkčné ihrisko v priestoroch obecného špor-
tového klubu, t. j. v areáli súčasného ihriska. Sme radi, že sa 
nám podarilo v auguste 2018 zrealizovať výberové konanie 
na dodávateľa kompletnej dodávky (stavebná časť, dodáv-
ka technologickej časti a osvetlenia), čo nás posunulo ďalej 

a sme o krok bližšie k vybudovaniu multifunkčného ihriska. 
Do výberového konania sa prihlásilo celkovo sedem uchádza-
čov. Víťazná firma Sport service, s.r.o., z Diakovej pri Martine 
predložila najvýhodnejšiu ponuku s cenou o takmer 7.200 € 
nižšou, ako sme pôvodne predpokladali. V súčasnosti ča-
káme kontrolu a odsúhlasenie výberového konania Úradom 
vlády SR. V prípade kladného stanoviska nám už nič nebude 
brániť v začatí samotnej realizácie.

Zavlažovanie trávnika na ihrisku
V letnom období sme aktívne pracovali na projekte zavlažo-

vania trávnika na ihrisku, keďže pôvodný stav so zavlažovaním 
bol dlhodobo nevyhovujúci a trávnik nebol vhodný na tréningy 
a futbalové zápasy detí, dorastu a mužov. Výsledkom projektu 
je inštalácia kompletne nového závlahového systému, ktorý 
bol spustený do prevádzky v auguste 2018. Zavlažovanie je 
funkčné a je zrealizované tak, aby v budúcnosti (v prípade 
potreby a ochoty prehĺbenia existujúcej studne) mohlo fungo-
vať aj bez napojenia na vodovodnú prípojku. Už po pár dňoch 
môžeme konštatovať, že kvalita trávnika sa podstatne zlepšila 
a povrch je poddajnejší pre účel, na ktorý sa využíva. Veríme, 
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že lepšie podmienky pre šport sa odrazia aj vo výsledkoch 
našich športovcov. Dostali sa k nám i pripomienky občanov, že 
daná investícia vzhľadom na akútne problémy obce (napr. ne-
dokončená kanalizácia v celej obci) je neefektívna. Plne s tým-
to názorom súhlasím, ale Ministerstvo školsta, vedy, výskumu 
a športu SR sa rozhodlo podporiť tieto aktivity (štátna dotácia 
bola 10.000 €) a my sme len ponúknutú šancu využili.

Vstupný chodník na začiatku obce
Dlhodobo tiež pracujeme na projekte realizácie vstupného 

chodníka v časti od začiatku obce po prvé bytovky na dolnom 
konci obce. Obec Soblahov bola v tejto žiadosti úspešná a od 
Ministerstva financií SR sme dostali dotáciu vo výške 9.450 €. 
Situácia však nie je jednoduchá, nakoľko obec nie je vlastní-
kom všetkých potrebných pozemkov, do ktorých by zasahoval 
budúci chodník. V tejto veci máme prísľub od Mesta Trenčín, 
že nám odpredá spolu 586 m2. Väčším problémom však je 
480 m2, ktorých vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. 
V prípade vybudovania tohto chodníka predpokladáme, že 
pôjde o dlhodobejší proces, nakoľko len vybavovanie potreb-
nej dokumentácie nám zaberie minimálne obdobie šiestich 
mesiacov.

Technické vybavenie učební
Ďalší projekt, ktorý Ministerstvo školstva SR konečne vyhod-

notilo, bol projekt na technické vybavenie učební v základnej 
škole. Aj tu sme boli úspešní a dostali sme prísľub na poskyt-
nutie štátnej dotácie vo výške 57.930 €, ale ,samozrejme, ešte 
je potrebné vykonať verejné obstarávanie, ktoré by sme mali 
začať v týchto dňoch. Výsledok verejného obstarávania môže 
cenu ešte výrazne meniť. Podľa projektu sme sa zaviazali zre-
alizovať kompletnú modernizáciu do konca marca 2019.
 
DIANIE V OBCI

Možno ste si všimli, že na kamennom kríži, ktorý sa nachádza 
na Hornej bráne (pri družstve v smere na Zábranie), sa od 
júna nachádza nová informačná tabuľka. Kedysi bol práve na 
tomto mieste najstarší soblahovský cintorín. Okrem cintorína, 
ktorý sa nachádzal okolo kostola, sa v rokoch 1798 – 1886 
využívalo aj toto miesto na posledný odpočinok zomrelých. 
Na tabuľke je uvedený počet osôb, ktoré tu boli počas tohto 
obdobia pochovaní. Za informáciu a prieskum ďakujeme 
p. Zuzane Peer, rod. Červeňanovej, ktorá sa aktívne zaujíma 
o históriu našej obce.

V letnom období po zrealizovaní druhého kosenia sme spo-

Mnohí ste si iste všimli, že búrka, ktorá sa prehnala z 2. na 
3. 9. 2018, spôsobila značné škody tak na súkromnom, ako aj 
na obecnom majetku. Na dolnom konci a na Kúrii guľový blesk 
poškodil 13 svietidiel verejného osvetlenia. Obec tak zosta-
la v niektorých úsekoch neosvetlená. Keďže išlo o poistnú 
udalosť, ktorú bolo treba riešiť s poisťovňou, museli sme po-
stupovať v zmysle procesov a výpadok osvetlenia preto trval 
dlhšiu dobu. V súčasnosti však už opäť svietime na všetkých 
úsekoch obce, kde došlo k výpadku. Predbežná škoda na ma-
jetku obce je odhadovaná na cca 4.700 €.

Ako som už písal aj v minulom čísle, nedostatok ľudí, 
ochotných pracovať, resp. nedostatok zamestnancov či 
už v obciach, alebo firmách sa prejavuje aj v iných sférach 
s priamym dopadom aj na našu obec. V rámci dopytového 
konania sme oslovili päť spoločností, ktoré sa zaoberajú 
opravou výtlkov na cestných komunikáciách, so žiadosťou 
o zaslanie cenovej ponuky na opravu výtlkov v obci. Žiadna 
z oslovených firiem nebola schopná poskytnúť ani len cenovú 
ponuku. Vyjadrili sa, že zákazky pod 5.000 € nie sú pre nich 
zaujímavé a nemá zmysel, aby ich riešili. Preto nám neostávalo 
nič iné, len začať s opravou svojpomocne.

Na záver informácií o dianí v obci by som vás rád informoval, 
že po 19 mesiacoch sa opäť otvára lekáreň. Celé uvedené 

lu s hasičmi čistili najhoršie úseky odtokových žľabov spred 
domov na hornom konci, pred školou a na Kúrii.

Niektoré žľaby už boli v dezolátnom stave a bolo nutné vy-
konať rekonštrukciu (napr. pri križovatke na Mníchovu Leho-
tu), resp. celú výmenu betónových dielov na hornom konci.
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obdobie sme spolu s majiteľmi priestorov lekárne hľadali 
možnosti, ako opäť sprístupniť túto potrebnú službu hlavne 
pre starších občanov. Teraz je už len na nás, ako ju budeme 
využívať a samozrejme aj na majiteľovi, aké služby nám 
ponúkne a bude poskytovať. Lekáreň je otvorená denne od 
8:00 do 14:00 h.

Vzhľadom na skutočnosť, že toto číslo je posledné pred blí-
žiacimi sa komunálnymi voľbami, chcel by som vám v mene 
mojom i v mene všetkých poslancov poďakovať za všetko, 
čo sme spolu za štyri roky prežili. Za nové výzvy, skúsenosti, 
za vaše postrehy a názory. Verím, že sme spoločne posunu-
li Soblahov o pár krokov ďalej a že každý sa tu môže cítiť 
dobre a právom ako doma. Každé rozhodnutie či konanie 
v akejkoľvek oblasti života, či už doma, v práci alebo v obci, 
prináša určité dôsledky. Pre niekoho pozitívne, ktoré mu zlep-
šia kvalitu života, pre iného menej pozitívne. Nie vždy sa dá 
vyjsť v ústrety všetkým, vždy bude niekto s rozhodnutím či 
konaním nespokojný, pretože sa to dotkne jeho osobného ži-
vota či práv. Nezabúdajme však na to, že každý máme svoje 
práva, ale takisto máme aj povinnosť strpieť výkon týchto práv 
druhými.

Osobitne by som chcel poďakovať za prácu Jánovi Vojtekovi 

a Mariánovi Jantošovičovi st. – poslancom, ktorí sa rozhodli ne-
kandidovať v ďalšom volebnom období. Verím, že noví poslanci, 
ktorí získajú od vás dôveru spolu s vedením obce, posunú obec 
ešte k lepším podmienkam pre náš domov – pre náš Soblahov.

Milí Soblahovčania,
touto cestou mi dovoľte požiadať vás o účasť v komunál-

nych voľbách v sobotu 10. novembra 2018, ktoré sa budú ko-
nať po novom v priestoroch Obecného domu (nie v budove 
ZŠ). V komunálnych voľbách si máte možnosť zvoliť svojich 
zástupcov – starostu obce a deviatich poslancov, ktorí budú 
rozhodovať o jednotlivých otázkach, ktoré priamo či nepriamo 
zasahujú aj do životov každého z vás.

Podporte svojím hlasom ľudí, ktorých poznáte, pozná-
te ich prácu, názory a postoje. Ľudí, o ktorých viete, že 
vás budú zodpovedne zastupovať a že vývoj Soblahova 
vo všetkých oblastiach im nie je ľahostajný a aktívne sa 
zapájajú do jeho života. Každý jeden hlas je dôležitý. Vy-
jadrujete ním svoje právo, ktoré ako občan máte, ale zároveň 
tiež účasťou vo voľbách dokazujete, že ako obyvateľovi So-
blahova vám nie je jedno, kde žijete. Verím, že vám to naozaj 
nie je jedno.

Marian Hudec, starosta

Z rokovania OcZ obce Soblahov 
dňa 20. 6. 2018
Schválilo Komunitný plán sociálnych 
služieb obce Soblahov na roky 2018 
– 2025, ktorý bol v zmysle zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych služ-
bách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom pod-
nikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov predložený na 
verejnú diskusiu a zverejnený v mieste 
spôsobom obvyklým dňa 14. 5. 2018.
A) zobralo na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu závereč-
ného účtu obce Soblahov za rok 2017.
B) schválilo Záverečný účet obce So-
blahov za rok 2017 a celoročné hospo-
dárenie bez výhrad.
Schválilo použitie prebytku rozpočto-
vého hospodárenia na tvorbu rezervné-
ho fondu vo výške 241.951,96 € a záro-
veň čerpanie RF vo výške 241.951,96 
€ na obstaranie dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku – výstavba, re-
konštrukcia, modernizácia, nákup.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 30. 4. 2018.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu ZŠ s MŠ Soblahov k 31. 5. 2018.
A) prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce So-
blahov na II. polrok 2018.
B) schválilo plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Soblahov na 
II. polrok 2018.
Schválilo poskytnutie finančných pro-
striedkov vo výške 500 € pre Občian-
ske združenie Harmoniková akadémia, 
Soblahov, ktoré budú použité na vy-
danie a prezentáciu knižnej publikácie 

zaoberajúcej sa pôvodnou ľudovou 
tvorbou piesní zo Soblahova a blízke-
ho okolia.
A) schválilo na základe žiadosti ZŠ 
s MŠ Soblahov poplatok za nájom te-
locvične vo výške 15 € za hodinu od 1. 
10. – 30. 4. kalendárneho roka a popla-
tok vo výške 10 € za hodinu od 1. 5. – 
30. 9. kalendárneho roka s účinnosťou 
od 1. 7. 2018;  
B) zrušilo uznesenie č. 68/4-2012 
z 5. 9. 2012 vo veci poplatku za nájom 
telocvične.
A) schválilo na základe žiadosti ZŠ 
s MŠ Soblahov 4. finančné pásmo ná-
kladov na nákup potravín na 1 jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov 
s účinnosťou od 1. 9. 2018 nasledov-
ne: materská škola od 2 – 6 rokov spo-
lu 1,27 €, základná škola  od 6 – 11 r. 
spolu 1,09 €, od 12 – 15 r. spolu 1,16 €, 
ostatní stravníci 1,26 € + 1,24 € na re-
žijné náklady, spolu 2,50 €;  
B) zrušilo uznesenie č. 33/4-2013 
z 19. 6. 2013.
Schválilo poskytnutie finančných pro-
striedkov ZO Slovenského zväzu cho-
vateľov v Soblahove na nákup výstav-
ných klietok pre zvieratá v max. výške 
1 000 €.
A) prerokovalo Upozornenie prokurá-
tora Pd 118/18/3309-3 na odstránenie 
porušenia ustanovenia § 36 ods. 7 
písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach v znení nes-
korších predpisov a § 6 ods. 1, ods. 
8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 
v súvislosti s prijatím VZN č. 1/2014 
o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a o dočasnom obmedzení a za-
kázaní užívania pitnej vody na území 
obce Soblahov;
B) uložilo pripraviť VZN, v ktorom 
budú zapracované pripomienky a bude 
v súlade s príslušnými zákonnými usta-
noveniami. Termín: 25. 8. 2018.
Určilo podľa § 9 zákona SNR č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy v znení neskorších pred-
pisov v súlade § 11 ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov, že Obecné za-
stupiteľstvo obce Soblahov bude mať 
celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení 
v jednom volebnom obvode utvorenom 
pre celú obec.
Určilo na celé funkčné obdobie rozsah 
výkonu funkcie starostu obce Soblahov na 
plný úväzok v súlade § 11 ods. 4 písm. 
i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
po voľbách do orgánov samosprávy 
v roku 2018.
Schválilo Zásady odmeňovania po-
slancov a členov Obecného zastupi-
teľstva v Soblahove s účinnosťou od 
1. 1. 2019.
Schválilo realizáciu národného športo-
vého projektu výstavby, rekonštrukcie 
a dobudovania futbalovej infraštruktúry 
v obci Soblahov – Výstavba zavlažo-
vacieho systému v areáli futbalového 
štadióna v Soblahove z poskytnutých 
finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu a z vlastných zdrojov obce 
Soblahov.
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Schválilo realizáciu projektu Výstavby 
multifunkčného ihriska z poskytnutých 
finančných prostriedkov z Úradu vlády 
SR a z vlastných zdrojov obce Sobla-
hov.
Prerokovalo a schválilo zmenu využí-
vania II. nadzemného podlažia budovy 
Galérie na povale na Dom služieb.
A) prerokovalo zámer využitia budovy 
starého obecného úradu;
B) uložilo komisiám OcZ stavebnej 
a finančnej predložiť návrhy využitia 
budovy. Termín: do 12. 9. 2018.
Schválilo rekonštrukciu márnice na 
cintoríne podľa predloženého návrhu.

Z rokovania OcZ obce Soblahov 
dňa 12. 9. 2018
Schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie č. 2/2018 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného od-
vádzania odpadových vôd.
Schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakla-
daní s komunálnymi odpadmi a drob-
nými stavebnými odpadmi na území 
obce.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 30. 6. 2018.
Zobralo na vedomie Správu z kontro-
ly hospodárenia obce, kontroly plnenia 
príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu 
obce za I. polrok 2018.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu ZŠ s MŠ Soblahov k 31. 8. 2018.
Prerokovalo a schválilo bezodplat-
ný prevod nehnuteľnosti novovytvore-

nej časti C-KN, p. č. 5129/4, ostatná 
plocha vo výmere 480 m2, vytvorenej 
Geometrickým plánom č. 48035637-
075-18, zo dňa 19. 7. 2018 z pôvodnej 
E-KN, parc. č. 3442 vo výmere 11 661 
m2, zapísanej na LV č. 3267, katastrál-
ne územie Soblahov v podiele 1/1 vo 
vlastníctve SR – Slovenského pozem-
kového fondu Bratislava, za účelom re-
alizácie vstupného chodníka do obce, 
ktorý bude využívaný a slúžiť na verej-
noprospešné účely.
Prerokovalo a schválilo kúpu nehnu-
teľností – novovytvorenej C-KN, p. č. 
5130/1, ostatná plocha vo výmere 468 
m2 a C-KN, parc. č. 5130/2, ostatná 
plocha vo výmere 118 m2, vytvorených 
Geometrickým plánom č. 48035637-
094-18 zo dňa 23. 8. 2018 z pôvodnej 
E-KN č. 3432/2, zapísanej na LV č. 
2950, katastrálne územie Soblahov, 
od Mesta Trenčín, za účelom realizá-
cie vstupného chodníka do obce, ktorý 
bude využívaný a slúžiť na verejnopro-
spešné účely.
Schválilo pridelenie 2-izbového bytu 
v bytovom dome Soblahov 741 vo vý-
mere 50 m2 na 2. poschodí, číslo bytu 
5 pre Lukáša Drienku a Luciu Schery-
ovú, od 1. 10. 2018.
Schválilo kúpu nehnuteľnosti novovy-
tvorenej C-KN parcely č. 658/8 vo vý-
mere 54 m2, druh pozemku záhrady v 
katastrálnom území Soblahov, zapísa-
nej na LV č. 977, odčlenenej od C-KN, 
p. č. 658/2 Geometrickým plánom č. 
48035637-091-18 zo dňa 20. 8. 2018 

od Milana Halgoša a Milady Halgošo-
vej, Soblahov za cenu 20 €/m2 v celko-
vej sume 1 080 €.
Schválilo zvýšenie kapacity Materskej 
školy v Soblahove v šk. roku 2018/2019 
na počet 46 detí.
Schválilo Cenový výmer č. 1/2018 
vo veci jednorazového prenájmu spo-
ločenských priestorov vo vlastníctve 
obce Soblahov:
• pre podnikateľské účely – cena 60 €/deň
• FO – občania – cena 15 €/deň
• FO – osoby bez trvalého pobytu v obci 

Soblahov – cena 40 €/deň.
Schválilo prenájom nebytových pries-
torov v Galérii na povale (Dom služieb) 
pre Slovenskú pátraciu službu na pl-
nenie úloh na úseku záchrany života, 
zdravia a majetku občanov SR za cenu 
40 €/m2/rok.
Schválilo prenájom nebytových pries-
torov v Galérii na povale (Dom služieb) 
pre Lenku Sivákovú, Kaderníctvo Len-
ka za cenu 40 €/m2/rok.
Zobralo na vedomie Správu nezávis-
lého audítora z overenia konsolidova-
nej účtovnej závierky a účtovnej závier-
ky zostavenej k 31. 12. 2017.
Zobralo na vedomie zámer obce So-
blahov vybudovať, po ukončení JPÚ 
v časti Pod Palmovskou, komunikáciu 
a inžinierske siete (vrátane preloženia 
vedenia el. napätia pod komunikáciu) 
a zároveň pre dané územie zaviesť 
miestny  poplatok za rozvoj.
Schválilo nákup odpadkových košov 
na psie exkrementy.  

Zuzana Hrnčárová

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU
Oznamujeme občanom obce Soblahov, že v stredu 10. 10. 

2018 sa uskutoční zber objemného odpadu.
Odpad môžete priniesť na stanovené miesta v čase od 

9.00 – 16.00 h:
• Železničná ulica
• Obecný dom
• horný koniec obce, dvor č. 270

Do kontajnera je ZAKÁZANÉ 
odovzdať stavebný odpad!
             

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Oznamujeme občanom obce Soblahov, že v sobotu 13. 10. 

2018 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu.
Mobilný Eko-sklad bude pristavený od 7.00 – 10.00 h 

v strede obce.
Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú preberať 

nebezpečný odpad ako:
-  žiarivky a odpad obsahujúci ortuť
-  olovené akumulátory a batérie
-  oleje a tuky
-  obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (obaly od 

farieb, lakov...)
-  vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

KOMUNÁlNE VOľBy 2018 
Zmena miesta konania komunálnych volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 - do 22.00 h.
Miestom konania komunálnych volieb budú volebné miestnosti pre obidva okrsky v budove Obecného domu, 

v sídle obecného úradu.
Po rokoch, kedy sa voľby v našej obci konali v budove zá-

kladnej školy, dochádza k zmene ich miesta. Po odkúpení bu-
dovy Depozitu, jej zrekonštruovaní na moderný Obecný dom 
a obecný úrad, sú tieto priestory vhodné i na miesto konania 
volieb. Tu budú počas volieb obidve okrskové komisie i miest-

na volebná komisia, tu občania odovzdajú svoje volebné hlasy 
kandidátom do miestnej samosprávy. Od roku 2014, kedy sa 
konali naposledy voľby do orgánov samosprávy obcí, uplynuli 
štyri roky. Znova je tu čas, aby si ľudia vybrali svojich zástup-
cov, ktorí ich budú zastupovať pri riešení vecí verejných. Ktorí 
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sa budú počas svojho volebného obdobia snažiť, aby sa naša 
obec rozrastala, aby sa zlepšovali služby pre obyvateľov, aby 
náš Soblahov bol z roka na rok krajší. I v tomto volebnom ob-
dobí sa v našej obci bude voliť starosta obce a deväť poslan-
cov obecného zastupiteľstva. Komunálne voľby sú dôležitým 
článkom života miest a obcí, záujem občanov o veci verejné 
z roka na rok klesá. Tento pokles vidieť po celom Sloven-
sku. Pritom na dedinách sa ľudia veľmi dobre poznajú, rozho-
dujú sa podľa osobných skúseností s jednotlivými kandidátmi, 
stranícke tričko tu nie je prvoradé.

Do 11. septembra 2018 predložili kandidáti, ktorí sa chce-
li uchádzať o prácu poslanca obecného zastupiteľstva alebo 
starostu obce, kandidátne listiny. Kandidátne listiny mohli 
predložiť nezávislí kandidáti, politické strany, politické hnutia, 
alebo koalície. Pre nadchádzajúce volebné obdobie pred-
ložil kandidátnu listinu na starostu obce iba jeden nezávislý 
kandidát, čo je v histórii novodobej éry volieb v našej obci po 
prvýkrát. Na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva pred-
ložili kandidátne listiny šiesti nezávislí kandidáti, traja za stra-
nu Kresťanskodemokratické hnutie, jeden za stranu Smer-
sociálna demokracia, jeden za stranu Starostovia a nezávislí 
kandidáti.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce SOBlAHOV

Obec Soblahov uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby 
starostu obce:
1. Marian Hudec, 52 r., starosta obce, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Soblahove

Obec Soblahov uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do 
obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvo-
dov:
Volebný obvod č. 1
1. Lukáš Beták, Bc., 24 r., štátny zamestnanec, nezávislý 

kandidát
2. Monika Červeňanová, 41 r., účtovníčka, nezávislá kandi-

dátka
3. Juraj Ďuďák, Ing., PhD., 38 r., VŠ pedagóg, Kresťan-

skodemokratické hnutie
4. Marián Jantošovič, 35 r.,  operátor výroby, nezávislý kan-

didát 
5. Martin Judiny, Ing.,  27 r.,  systémový inžinier,  Smer - so-

ciálna demokracia
6. Juraj Maláň, Ing.,  41 r.,  manažér, poslanec TSK, Kres-

ťanskodemokratické hnutie
7. Daniel Mrázik, 48 r.,  riaditeľ,  nezávislý kandidát
8. Pavol Opatovský, Bc., 35 r.,  SZČO,  Kresťanskodemo-

kratické hnutie
9. Patrik Pleva, 27 r.,  montážny technik, nezávislý kandidát
10. Mária Šedivá, Ing., 57.r., ekonómka, Starostovia a nezá-

vislí kandidáti 
11. Ľubomír Šedivý,  Bc., 35 r., štátny zamestnanec, nezávis-

lý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

SoblahovSké leto tentokrát bez dažďa
Už sa stáva zvykom, že každoročné kultúrne podujatie s názvom 

Soblahovské leto je narušené buď miernejším dažďom, alebo 
intenzívnymi letnými búrkami či prehánkami. Dá sa to však 
očakávať, keďže búrky z tepla k letu jednoducho patria. 
A k tomu Soblahovskému letu (myslím podujatie, nie leto ako 
také) rozhodne... Tento rok nám však počasie prialo, a tak 
sme si všetci – domáci či návštevníci obce, mohli vychutnať 
sobotu 11. augusta 2018 na ihrisku v príjemnom slnečnom 
počasí, kedy nebolo ani príliš teplo, ani zima. Počas dňa sa 
v kultúrnom programe predstavili takmer všetky domáce sku-
piny a vytvorili tak príjemnú atmosféru. Program otvorili deti 
z Harmonikovej akadémie pod vedením Jožka Opatovského, 

ktorých je z roka na rok viac a viac, s veselým pásmom det-
ských hier vystúpili deti z Melenčárika, ženy z Dolinečky nám 
pripomenuli, ako to kedysi bývalo pri “krštinách”, pokračovali sme 
spoločným vystúpením malých a veľkých – detí z Melenčárika a 
mládeže z Trúfalcov, ktorí nám zatancovali polky. A veru, bolo 
sa na čo pozerať! Samostatne vystúpili s tanečným číslom 
Trúfalci a na záver sa konečne aj na domácej pôde predstavili 
dospelí, muži i ženy z novovzniknutého soblahovského telesa 
– Melenčár v programe V Soblahove na muzike, s ktorým sa 
už predstavili aj v okolitých obciach. Celý program zakončili 
všetci účinkujúci spoločne veselými piesňami. V rámci So-
blahovského leta sa konala špeciálna prezentácia majstrov 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

kuchárov a kuchárskeho umenia. Predstavili sa tri tímy: Lotri 
s výbornou kapustnicou, ženy z Jednoty dôchodcov s tradič-
nou melencovou polievkou, ktorá k Soblahovu neodmysliteľ-
ne patrí a skupina chlapov My štyrjé navarili klasickú letnú 

špecialitu – guláš. Počas dňa mali deti (a aj dospelí) možnosť 
vyblázniť sa na veľkých nafukovacích atrakciách, pogúľať sa 
vo vodných bublinách a zabaviť sa mohli aj s balónovým ša-
šom Jašom. Počas dňa a večera nám do spevu a tanca hrali 
domáci heligonkári, bez ktorých si už asi nikto nevie predsta-
viť kultúrne podujatia. Ďakujeme za to, že všade okolo seba 
rozdávate radosť a dobrú náladu. Počas večera nám do tan-
ca hrala nemšovská hudobná skupina Ritmo, ktorá vytvorila 
úžasnú atmosféru. Poďakovanie patrí nielen účinkujúcim, ale 
aj organizátorom a pomocníkom na akcii, ktorých je už toľko, 
že ich radšej ani nevymenujem, aby som na niekoho náhodou 
nezabudla. Vám všetkým patrí veľká vďaka a špeciálne novým 
členom. J

Projekt Soblahovské leto podporil Trenčiansky samo-
správny kraj, ktorý poskytol obci dotáciu vo výške 700 € 
na výdavky spojené s uskutočnením akcie na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s honorármi pre účinkujú-
cich a materiálno-technickým zabezpečením. 

Martina Hudecová

NOVÝ šKOlSKÝ ROK SA ZAČAl
Školský rok 2018/2019 zaklopal na bránu školy v pondelok 

3. septembra 2018. Septembrové slnko sa skrylo za mraky 
a nás v prvý školský deň vítal za oknami našej školy dážď. Aj 
napriek tomu sme sa všetci školopovinní stretli v telocvični 
základnej školy a spoločne sme privítali nový školský rok. 
Očká najviac žiarili na tvárach našich nových prváčikov.

Školský rok otvorili žiaci deviateho ročníka, ktorí si pre 
všetkých prítomných pripravili povzbudivé slová vo forme 
básní. Nasledoval slávnostný príhovor riaditeľky školy Mgr. 
Natálie Škorcovej a zástupcu starostu Ing. Juraja Maláňa.

Po oficiálnej časti v telocvični sa žiaci odobrali do svojich 
tried a kroky našich prváčikov viedli do, pre nich novej, 
prváckej triedy. Tam žiakov aj rodičov privítala ich triedna pani 
učiteľka Mgr. Patrícia Zajacová. Prváci s iskričkami v očiach a 
plní očakávaní zložili prvácky sľub a slávnostne boli pasovaní 
za žiakov našej školy.

Prvý deň v škole, aj napriek nepriaznivému počasiu, bol 
úspešný. Veríme, že aj ostatné dni školského roka budú 
pokojné a úspešné.

 Vedenie ZŠ s MŠ

ORGANIZÁCIA šKOlSKÉHO ROKA 2018/2019
Vyučovanie:

školský rok sa začína 1. septembra 2018, školské vyu-
čovanie sa začína 4. septembra 2018. Školské vyučo-
vanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 
2019.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 
2019  a končí sa 29. júna 2019.

Testovanie žiakov
• celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl   

„TESTOVANIE  T5 – 2018“  sa uskutoční dňa 21. novem-
bra 2018 z predmetov matematika a slovenský jazyk a lite-
ratúra.

• celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl 
(okrem žiakov s mentálnym postihnutím) „TESTOVANIE  
T9 – 2019“ sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 z predmetov 
matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Náhradný termín konania Testovania T9 – 2019 sa usku-

toční dňa 16. apríla 2019.

Prázdniny:  

Jesenné   31. október 2018 – 2. november 
2018

začiatok vyučovania 5. november 2018
Vianočné 23. december 2018 – 7. január 

2019
začiatok vyučovania 8. január 2019
Polročné 1. február 2019
začiatok vyučovania 4. február 2019
Jarné - Trenčiansky kraj 4. marec 2019 – 8. marec 2019
začiatok vyučovania  11. marec 2019
Veľkonočné 18. apríl 2019 – 23. apríl 2019
začiatok vyučovania 24. apríl 2019
Letné 1. júl 2019 – 31. august 2019
začiatok vyučovania 2. september 2019
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Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať v čase: 
11. a  12. apríl 2019

Vedenie Zš s Mš a triednictvo v jednotlivých ročníkoch
Zš:                počet žiakov: 179

VEDENIE šKOly             
riaditeľka školy                     Mgr. Natália Škorcová
zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ    PaedDr. Ingrid Oravcová

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – Zš
I. stupeň – primárne vzdelávanie     Mgr. Patrícia Zajacová         
  Mgr. Gabriela Pytlíková
          Mgr. Ľuboslava Jozeková
          Mgr. Monika Balajová         
II. stupeň – nižšie stredné vzdelávanie  
    PaedDr. Eva Kobzová
    PaedDr.  Miroslava  
    Chrastinová
    Mgr. Janka Dorotová
    Mgr. Danka Nemcová
    Mgr. Andrej Paulíny
    PaedDr. Miriam Piršelová
    Mgr. Peter Valaský
školský špeciálny pedagóg   Mgr. Natália Škorcová
výchovný poradca                           Mgr. Janka Dorotová
asistent učiteľa                                Oľga Olasová

šKD                                    3 oddelenia – počet detí: 61
vychovávateľky ŠKD      Adriana Ridošková
                                             Eva Janovská
                                             Oľga Olasová

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – Zš
ekonomicko-mzdová účtovníčka    Bohuslava Ižáriková
školník                                              Ladislav Nerpas
upratovačka                            Mária Valachová
                                            Milada Krátka

Mš                                      2 oddelenia – počet detí: 46
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – Mš
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ          Janka Reháková
                                                        Mgr. Martina Kostelná
                                                        Miriam Pojezdálová
                                                        Eva Tomášková
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – Mš
upratovačka                                     Jarmila Kačenová
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – šJ
vedúca                                             Helena Bilická
hlavná kuchárka                              Emília Šedivá
                                                        Katarína Trúnková
                                                        Mária Vojtěchovská
                                                        Jana Lorencová
                                                        Lucia Krsková

školský klub detí
Prázdniny skončili a opäť sa otvorili 

dvere školského klubu detí, kde radi 
trávime čas po skončení vyučovania. 
Naše pani vychovávateľky pre nás aj 
tento školský rok pripravili mnoho akti-
vít a činností. Štvrtého septembra sme 
privítali nových kamarátov – prvákov, 
ktorých na konci septembra budeme 
pasovať a privítame ich všetci spoločne 
v našom školskom klube. Spoločne si 
vyskúšame  zručnosti pri púšťaní šar-
kanov, vyrezávaní tekvíc, zostrojovaní 
jesenných košíkov, ktoré odprezentu-
jeme na výstave Ovocia a zeleniny na 
Obecnom úrade v Soblahove.

 Aj tento školský rok, a to už tretí rok, 
budeme pokračovať v súťaži Hovorme 
o jedle. Tešíme sa, kedy začneme na-
vštevovať záujmové krúžky. V nich sa 
budeme zdokonaľovať v cudzích jazy-
koch, veľa športovať, čítať a tvoriť. 

Počas pobytu v školskom klube mys-
líme aj na svojich najbližších a vytvá-
rame aj pre nich malé darčeky, ktorými 
chceme vyjadriť, ako ich máme radi.

Deti zo školského klubu všetkým 
pedagógom a žiakom želajú úspešný 
školský rok 2018/2019.

Kolektív ŠKD

materská  škola
Na konári ďateľ sedí, zobáčikom máva,
odrazu sa svetom nesie dôležitá správa.
Že po lete do školičky, vrátili sa detičky.

Po prázdninách v plnej paráde a vo väčšine i v dobrej 
nálade, sa vrátili do materskej školy deti. S nimi prišiel znova 
džavot, smiech, hravý svet. Dúfame, že deti mali možnosť užiť 
si radostné chvíle v kruhu najbližších, že si oddýchli od škôlky 
a načerpali nové sily, rovnako ako pani učiteľky.

Celý kolektív materskej školy nastúpil v rovnakej zostave 
ako minulý školský rok. Počet detí mierne stúpol. Vážime si, 
milí rodičia, že nám dennodenne zverujete to najcennejšie, 
vaše deti. Od učiteľov očakávate maximálny profesionálny 
prístup k práci a od materskej školy kvalitnú výchovno-
vzdelávaciu činnosť. My, učiteľky materskej školy, sme 
presvedčené o tom, že máme rovnaký zámer, ktorý je možné 
docieliť cestou kvalitnej komunikácie a vzájomnej spolupráce, 
na ktorú sa tešíme.

Dobrá učiteľka je tá, ktorá s úsmevom víta ráno deti do 

škôlky, má svoj harmonogram dňa, povzbudzuje a oceňuje 
deti, je dirigentom triedy, udržiava poriadok a disciplínu, je 
reprezentantom všeľudských hodnôt, je darom pre svoju 

Turistická vychádzka detí z  MŠ – staršia veková skupina
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školu, obec a krajinu. Práca učiteľky v škôlke je náročná 
a namáhavá, no zároveň vznešená a krásna. Odmenou nám 
býva poďakovanie a milé slovo od rodičov a úsmev na tvárach 
detí.

Veríme, že tento školský rok bude plný zážitkov, hier, zábavy, 
že bude pre deti podnetný a v oblasti výchovy a vzdelávania 
na výbornej úrovni. Veríme, že sa deti do škôlky budú tešiť 

a zažijú v nej nové kamarátstva, nové dobrodružstvá, ktoré 
budú pozitívne vplývať na ich rast a vývoj.

Držíme palce najmenším deťom, ktoré do materskej školy 
nastúpili prvýkrát, aby si rýchlo zvykli, aby sa zžili s kolektívom 
a prostredím. A všetkým deťom želáme pekný školský rok plný 
radosti a veselosti.

Kolektív materskej školy

cirkevná materSká škola
Jeseň už prichádza pomaličky, všetky deti rýchlo do 

školičky.
Nový školský rok 2018/2019 sa začal i v našej Cirkevnej 

materskej škole svätého Mikuláša svätou omšou Veni Sancte 
spoločne i s deťmi zo základnej školy v našom kostolíku sv. 
Mikuláša. Zo spoločne strávených chvíľ sa  tešíme s deťmi, 
ktorých nastúpilo v tomto školskom roku 36. O deti sa stará 
kolektív kvalifikovaných učiteľov a naša teta Gitka a Martuška. 
Čaká nás veľa práce, aby sme spolu s deťmi objavovali  nové 
veci a učili sa všetko, čo je potrebné pre budúcich školákov. 
Našim bývalým škôlkarom a terajším prvákom prajeme veľa 
úspechov a zdravia vo veľkej škole.

Všetkým rodičom ďakujeme za dôveru, pomoc a podporu 
a prajeme požehnaný školský rok.

Kolektív CMŠ sv. Mikuláša

život našej farnoSti
FARSKÁ Púť DO TAlIANSKA

Putovanie patrí k podstatným prejavom nábožnosti kresťa-
na. Vyjadruje tým pozemské putovanie zo starostí tohto sveta 
k novému svetu, ktorý nás čaká po smrti. Je tiež vyjadrením 
pokánia za naše hriechy, ktoré chceme odčiniť práve námahou 
putovania i obetovaním nejakých materiálnych prostriedkov za 
týmto cieľom. Veriaci tiež putujú na sväté miesta kresťanstva, 
aby na nich ďakovali za Božie dobrodenia a vyprosovali sebe, 
svojim drahým i celému svetu Božie milosti. Preto sa vybrali 
i veriaci našej farnosti na púť, tentoraz do Talianska. Láka-

lo nás nielen teplé južanské slniečko, Jadranské či Tyrrhen-
ské more, krásy Talianska, ale najmä posvätné miesta v tejto 
krajine. Kedysi soblahovská farnosť už putovala do Večného 
mesta, Ríma, ale tentokrát sme vybrali ďalšie pútnické miesta 
tejto krajiny. 

Naša cesta začala 11. 9. v skorých ranných hodinách ce-
lodennou cestou až do Rimini, kde sme prenocovali (niektorí 
už nedočkavo „okoštovali“ i nočné kúpanie v mori v tomto 
známom letovisku). Na druhý deň sme sa vydali opäť na ces-
tu. Našou prvou zastávkou bolo Loreto, známe mariánske 
pútnické miesto, v ktorom sa nachádza podľa tradície časť 

San Giovanni Rotondo
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z domčeka Svätej Rodiny z Nazaretu. Známe je aj tým, že 
litánie k Panne Márii nesú meno práve tohto miesta. Pri svätej 
omši v bazilike bolo pre nás krásnym pocitom si ich zaspievať 
práve tam. Naša cesta potom pokračovala do Bari, kde sme 
sa na druhý deň osviežili kúpaním v Jadranskom mori. Bolo 
príjemné sa schladiť od rozpáleného slnka južného Talianska. 
Popoludní sme slávili svätú omšu pri hrobe svätého Mikulá-
ša, patróna našej farnosti, v rovnomennej bazilike, ktorú sme 
obetovali za celú našu farnosť. Bolo dojímavé sláviť Eucha-
ristiu na mieste, kde odpočívajú jeho telesné pozostatky. 
Z Bari viedlo naše putovanie k jednému z ďalších vrcholov 
našej púte, do San Giovanni Rotondo, k sv. pátrovi Piovi. Bolo 
úžasným duchovným zážitkom sláviť svätú omšu na oltári, na 
ktorom ju slúžil i svätý páter Pio. Rovnako krásne bolo vidieť 
jeho kláštornú izbu, predmety, ktoré používal, i jeho neporuše-
né telo v sklenenej rakve v novovybudovanej bazilike. V San 
Giovanni Rotondo bolo na každom kroku cítiť jeho ducha, 
akoby bol stále medzi nami živý. Cestou do Neapola sme sa 
zastavili ešte v Mont San Angelo, v skalnej svätyni na mieste 
zjavenia svätého archanjela Michala. Ďalší deň sme trochu 
duchovne zvoľnili a vydali sa na lodi na Capri, prekrásny ostrov 
vzdialený asi 30 kilometrov od pevniny, kde sme popoludnie 
strávili kúpaním sa v Tyrrhenskom mori. V nedeľu dopoludnia 
sme navštívili starobylé Pompeje, mesto pod Vezuvom, kto-
ré začiatkom nášho letopočtu táto zúrivá sopka úplne zaliala. 
Vedľa tohto starobylého mesta vyrástli Nové Pompeje, kde sa 
nachádza Bazilika Panny Márie Pompejskej, známe pútnické 
miesto Talianska. Popoludnie sme už strávili v Neapole. Tu, v mes-
te zrodenia pizze, sme zistili, ako má pravá pizza chutiť. Bola 
skutočne fantastická! Vrcholom popoludnia ale nebola pizza, 
či nakupovanie dresov SSC Neapol, konkrétne dresu číslo 17 
(Marek Hamšík), ale návšteva katedrály svätého biskupa 
a mučeníka Januária, v ktorej sa nachádza ampulka s jeho 

krvou. Je známa zázrakom – dvakrát do roka táto tuhá hrudka 
krvi skvapalnie a potom opäť zasa stuhne. Predposledný deň 
našej cesty patril svätému Benediktovi na hore Monte Cassi-
no. Tu, pri jeho hrobe i pri hrobe jeho sestry, svätej Školastiky, 
sme slávili najsvätejšiu obetu. Bolo dojímavé stáť na mieste, 
ktoré bolo dlhú dobu centrom vzdelania Európy vďaka reholi 
benediktínov, ktorá vznikla práve na tomto vrchu. Posledná 
zastávka nášho putovania patrila jednému z najpopulárnej-
ších svätých, svätému Antonovi. Pri jeho hrobe v Padove 
sme sa modlili a slávili sme svätú omšu. Krásny zážitok na 
záver našej púte! Celá púť ale bola plná zážitkov – či už du-
chovných, alebo svetských. Krásne miesta a pamätihodnosti 
Talianska, ale najmä pútnické miesta, ktoré sme navštívili 
a milosti, ktoré sme tu od Pána načerpali, poznačia celý náš 
život. Bohu vďaka za túto možnosť! Mysleli sme v modlitbách 
na všetkých vás! Určite to aj cítite J. 

Peter Valaský, správca farnosti

Monte Cassino - Sv. Benedikt

Letné aktivity Jednoty dôchodcov v SobLahove
Máme za sebou letné obdobie a s ním 

niekoľko úspešných a vydarených akti-
vít a podujatí. Jednou z najvýznamnej-
ších akcií  bola príprava a priebeh 17. 
ročníka Náučno-turistického zrazu 
dôchodcov 2018 regiónu Trenčín. 
Turistické zrazy dôchodcov trenčian-
skeho regiónu sa tradične konajú vždy 

v inej lokalite, aby tak bola možnosť poznávať vždy ďalšie his-
torické a kultúrne pamiatky spolu s prírodou v danej obci či 
v meste.

Hlavným usporiadateľom Náučno-turistického zrazu 
2018 – 20. júna bola naša základná organizácia. Potešilo 
nás, že o Soblahov bol taký veľký záujem a už od 9. hodiny 
sa začali napĺňať priestory kultúrnej sály poľnohospodárskeho 
družstva.

Zúčastnilo sa ho 103 turistov a 8 pozvaných hostí. Pre 
účastníkov sme pripravili tri trasy, pričom si každý podľa svo-
jich fyzických schopností mohol zvoliť tú „svoju“. Trasy mu-
seli okrem turistiky spĺňať aj náučný a poznávací charakter, 
aby tak bola čo najväčšia možnosť oboznámiť sa s kultúrno-
historickými pamiatkami v našej obci a jej okolitou prírodou. 
Najväčší záujem až v počte 47 bol o trasu v dĺžke 7,5 km. 
Túto trasu absolvoval aj najstarší účastník – 84-ročný pán 
z Beckova.

Po absolvovaní vybranej trasy sa všetci účastníci stretli na 
spoločnom obede, po ktorom nasledovala  spoločná prehliad-
ka novej budovy obecného úradu, nášho Rímskokatolíckeho 
kostola sv. Mikuláša a Sedliackeho domu. Naším sprievod-
com obcou bol starosta obce Marian Hudec, ktorý účastníkom 
veľmi podrobne priblížil celú históriu Soblahova až po súčas-
nosť. Ďalšia časť dňa pokračovala kultúrnym programom 
z domácich zdrojov: deti z Cirkevnej MŠ sv. Mikuláša, folklór-
na skupina Dolinečka a o dobrú náladu pri spoločnom občer-
stvení sa postaral Jožko Opatovský a jeho heligonkári.

Deň nášho turistického zrazu bol vydarený, účastníci a hostia 
boli veľmi spokojní a celá organizačná príprava a priebeh podu-
jatia bol v jeho závere predsedom Okresnej organizácie JDS 
v Trenčíne Ing. Skybom vyhodnotený ako veľmi úspešný.

Výbor ZO JDS ĎAKUJE všetkým, ktorí nám pri organizo-
vaní tohto podujatia pomohli. Vážime si vašu pomoc a spo-
luprácu, pretože bez nej by nebolo možné podujatie v takom 
rozsahu organizovať. 

Naše poďakovanie patrí:
Obecnému úradu v Soblahove, Lesnému družstvu Sobla-
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hov, Urbárskym lesom Soblahov, Reklame PRINT v Sobla-
hove – manželom Hrčkovým, Firme PROMEL – p. Balajovi, 
Firme PETREX – p. Petráš  z Trenčína, p. Ivanovi Mikušovi, 
p. Miroslavovi Mrázikovi, p. Radovanovi Sýkorovi a vedeniu  
Poľnohospodárskeho družstva v Soblahove za prenajatie 
priestorov.

Naše osobitné poďakovanie patrí starostovi obce Marianovi 
Hudecovi za jeho ústretový prístup, za spoluprácu aj za čas, 
ktorý účastníkom počas celého dňa podujatia venoval.

Úprimne vám všetkým ĎAKUJEME, pretože vďaka vám 
sme mohli náš Soblahov bohatý na históriu, ľudové tradície, 
pamiatky a okolitú prírodu odprezentovať a spropagovať širo-
kej verejnosti z 32 obcí trenčianskeho  regiónu.                                                   

O mesiac neskôr – 19. júla sme zorganizovali v tomto roku 
v poradí už 4. celodenný výlet – tentoraz autobusom. Cieľom 
bolo centrum regiónu Turca – mesto Martin, ktorému patrí aj 
štatút centra slovenského historického a kultúrneho diania. 
Svedčia o tom galérie, múzeá, divadlá, množstvo historických 
pamiatok, ktoré sú tu v centre mesta takmer na každom kroku.

Našou prvou zastávkou bolo najväčšie Etnografické múze-
um na Slovensku. Tu sme obdivovali množstvo exponátov 
s tematikou Človek a pôda, Človek a materiál a najrozsiah-
lejšiu expozíciu Človek a odev. Toľko historického bohatstva 
slovenského národa, toľko rôznych druhov odevu a nádher-
ných ľudových krojov pod jednou strechou môžeme vidieť len 
v tomto múzeu. Počas viac ako dvojhodinovej prehliadky nás 
sprievodkyňa oboznámila nielen o tom, čo sme mohli vidieť, 
ale aj o mnohých súvislostiach k najzaujímavejším exponátom.

V rámci poznávacieho výletu sme navštívili Národný cin-
torín – tu na tomto mieste skončila svoju životnú púť väčšina 
z velikánov slovenského národa. Sprievodcu po tejto kultúrnej 
pamiatke zapísanej v zozname svetového a kultúrneho de-
dičstva UNESCO nám robil profesionál – šéfredaktor časopi-
su SLOVENSKO Mgr. Igor Válek. Vďaka jeho zaujímavému 
výkladu sme si všetci s pozornosťou vypočuli históriu tohto 
miesta, ale aj to, ako tu neskôr pochovávali telesné pozostat-
ky veľkých Slovákov z celého sveta.

Cesta z cintorína viedla k najstaršej pamiatke mesta – Rím-
skokatolíckemu kostolu sv. Martina – podľa patróna kostola 
dostalo meno aj mesto Martin. Aj napriek tomu, že  vstup 
do jeho priestorov bol uzamknutý, mali sme možnosť vidieť 
a tichú modlitbu venovať Matke ustavičnej pomoci pri origi-
nálnom obraze „Bohorodičky“ od národného umelca Martina 
Benku. Cez obedňajšiu prestávku na občerstvenie mnohí stihli 
vidieť Turčiansku galériu, Galériu mesta Martin, budovy Mati-
ce slovenskej či novodobý sklenený objekt Millenia – ocenený 
cenou „Stavba roka 2013“.

Popoludní naša cesta autobusom smerovala do Jahodníc-
kych hájov, v ktorých sa na ploche cca 25 ha rozprestiera naj-
väčšie múzeum v prírode na Slovensku – Múzeum Slovenskej 
dediny (skanzen). Na prvý pohľad vyzerá ako pestrofarebná 
dedinka, v  ktorej je sústredených takmer 150 rôznych obyt-

ných, hospodárskych, technických, spoločenských a sakrál-
nych stavieb z regiónov Orava, Turiec, Kysuce a Liptov. Všet-
ko vidieť v priebehu 2,5 hodiny bolo nemožné.

Z toho dôvodu nám sprievodkyňa po dohode s nami 
sprístupnila niekoľko významných zrubových a drevených 
objektov: Rímskokatolícku jednotriednu školu, usadlosť chu-
dobného roľníka z Turca, objekt vozárne pre jarmočníkov, 
interiéry viacerých usadlostí – izba, pitvor, hospodárske pries-
tory... Na záver organizovanej prehliadky sme spoločne všetci 
navštívili jediný zachovaný drevený Rímskokatolícky kostol 
v Turci z r. 1790 zasvätený sv. Štefanovi. Modlitbou a Ma-
riánskou piesňou sme návštevu tohto vzácneho kostolíka 
ukončili. V skanzene sa nachádza aj objekt rázovitej zrubovej 
oravskej krčmy, v ktorej sme mali možnosť ochutnať tamojšie 
tradičné špeciality.

Celý deň nám ubehol veľmi rýchlo, pretože mal bohatý pro-
gram a bol plný nových poznaní. Určite chceme s organizova-
ním poznávacích výletov pokračovať.

V letnom období sme sa venovali aj pohybovej aktivite 
v rámci turistiky na Kubranskú kyselku, na Lúčky-Kalinky 
a Kubrický rybník, zopakovali sme si obľúbenú opekačku na 
Dolňanskej kyselke a v júni a auguste sme uskutočnili brigády 
na verejnoprospešných prácach, úprave a čistení obecných 
záhonov.

Náplňou našej činnosti je aj každoročné organizovanie piet-
neho aktu v deň výročia SNP pri Pamätníku SNP v obci – kla-
dením venca a zapálením sviečok, s účasťou a účinkovaním 
FSk Dolinečka. Tento rok sme podujatie organizovali v spolu-
práci s obecným úradom.

V deň tohto výročia vzdáme úctu všetkým, ktorí zomreli, aby 
sme my žili.

Tretia tretina života, ktorú žijú dnešní naši dôchodcovia, je 
životné obdobie s bohatými životnými skúsenosťami – obdo-
bím, ktoré by malo dôchodcom prinášať radosť. Aktívne star-
núť, byť užitočný, žiť v kruhu spoločnosti, kultúry, poznáva-
nia a pohybovej aktivity (pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje) 
je cieľom našej ZO JDS. Chceme, aby náš život bol pekný, 
pestrý aj farebný, ako je prichádzajúca jeseň v prírode.

Antonia Adameková

Soblahovom  zneli  tóny  heligóniek
Účastníkov V. ročníka Soblahovskej čarovnej harmoniky 

14. júla 2018 vítalo krásne slnečné sobotné popoludnie. Areál 
obecného športového klubu bol na toto podujatie pekne pri-
pravený vďaka ochotníkom pod vedením Jožka Šedivého – 
„Cukríka“, ktorí tu pracovali spolu s chlapmi z obecného úradu 
už druhý deň, aby bolo všetko na svojom mieste. Stánky si 
rozložili aj dobrovoľní hasiči, aby si prišli na svoje nielen slu-
chové, ale i chuťové kanáliky návštevníkov podujatia. Areál sa 
začal pomaly napĺňať priaznivcami živej muziky a, samozrej-
me, účinkujúcimi. Vítal ich organizačný výbor pod vedením 

šéfky podujatia Slávky Kamberskej. Zapísanie účinkujúcich, 
pohárik na odohnanie trémy, malé spomienkové predmety 
a mohol sa rozbehnúť kolotoč krásnych tónov hudobných ná-
strojov, zvaných heligónka. Nástroj, ktorý rozospieva srdce 
každého milovníka živej hudby a spevu. Stáva sa tradíciou, 
že podujatie rozbiehajú deti z Harmonikovej akadémie Jož-
ka Opatovského. Účastníkov privítal krátkym vstupom Jožko 
„Cukrík“ Šedivý. A už sa na tribúnu hrnuli menšie i väčšie deti 
z akadémie, aby pod dohľadom svojho vedúceho ukázali, ako 
sa zlepšili od minulého roku. Dvanásť heligónek rôznych zna-
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čiek v rukách dievčat a chlapcov dokazovalo, v čom spočíva 
krása tohto nástroja. Malí muzikanti sa tešili záujmu pub-
lika a mali radosť z potlesku na záver vystúpenia. Nemám 
priestor na vymenovanie všetkých muzikantov, ktorí vystúpili 
na tomto V. ročníku našej harmoniky, ale spomeniem aspoň, 
z ktorých kútov k nám zavítali. Okrem muzikantov z okolia 
– z Mníchovej Lehoty, Trenčianskej Turnej, Bodovky, Hornej 
Súče, Veľkých Bieroviec, Bošáce, Trenčianskej Teplej prišli 
i muzikanti z Výčap-Opatoviec, z Kysuckého Nového Mesta, 
Zborova nad Kysucou a ostatných častí Kysúc. Podujatie sa 
nemôže konať bez nás miestnych, ktorých všetkých veľmi 
dobre poznáte. Tak sa na tomto jubilejnom V. ročníku zišlo 47 
muzikantov, ktorí prispeli k úžasnej atmosfére sobotňajšieho 
popoludnia. Vyvrcholením podujatia bola gratulácia organi-
zátorovi všetkých ročníkov Jožkovi „Cukríkovi“ pri príležitosti 
jeho pekných päťdesiatych narodenín. Nádherná torta v tvare 
harmoniky od umelkyne H. Holomekovej bola darom miestnych 
muzikantov. Záver vystúpení harmonikárov ukončil náš folklór-
ny súbor Melenčár, ktorý sa doslova hnal z vystúpenia zo Sta-
rého Hrozenkova, aby stihol i naše podujatie. Podarilo sa, keď 
svojimi krojmi a spevom dali krásnu bodku za našou čarovnou 
harmonikou.

Tento jubilejný V. ročník bol veľmi silný na ohromnej orga-
nizačnej úrovni, čoho dôkazom boli i slová uznania všetkých 
zúčastnených. Prekonať ho bude veľmi ťažké, ale je to ďalšia 
výzva pre nás všetkých.  

Na záver sa patrí poďakovať, ale komu, aby som na nieko-
ho nezabudol. Ďakujem všetkým, ktorí čo len malou štipkou 
pomohli Slávke a „Cukríkovi“, aby všetko nezostalo na ich ple-
ciach. Veľké ďakujeme!                                                                                                                

J. H.      

STRETlI SME SA PO 50 ROKOCH
Hovorí sa, že v živote človeka nie 

sú dôležité veci, ale okamihy. A práve 
jeden z týchto okamihov nastal – bol 
to deň 2. jún 2018, ktorý sa stane pre 
nás nezabudnuteľný. V tento deň sme 
sa stretli my spolužiaci Základnej de-
väťročnej školy v Soblahove, aby sme 
si pripomenuli 50 rokov od jej skon-
čenia. Áno bol to rok 1968, kedy sme 
opustili brány našej základnej školy. 
Hurá, skončila sa škola. Tak sme sa 
tešili pred päťdesiatimi rokmi. A teraz 
sa stretávame a tiež sa tešíme, že vidí-
me svojich spolužiakov. Aj keď pribudol 
šedivý vlas a niekoľko vrások na tvári, 
zvítanie bolo dojemné, srdečné. Ale 
hlavne, že sme zdraví, povzdychli sme 
si spoločne. Veď niektorí sa pre zdra-
votné problémy ospravedlnili.

Dojímavé bolo aj stretnutie s našou 
triednou učiteľkou, ktorá doteraz nevy-
nechala ani jedno stretnutie, pani Má-
riou Štrofekovou (Dobríkovou). Tešili 
sme sa, že prišla a ona sa tešila spolu 
s nami. 

Všetkých pozdravil príhovorom spolužiak Viliam Jantošovič. Minútou ticha sme 
si spomenuli na našich zosnulých spolužiakov a učiteľov, potom sa už rozprúdila 
srdečná debata. Veru, bolo sa už o čom rozprávať. Aby sme nezostali len pri jedle 
a zvedavých otázkach, stretnutie sme si spestrili aj hudbou a tancom. Náš rodák a 
skvelý hudobník Jozef Opatovský nám vyhrával a zabával nás. V sprievode harmoniky 
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PEKNÝ VÝlET, PRÍJEMNÉ OSVIEžENIE
V sobotu 18. 8. 2018 pripravil Obec-

ný úrad v Soblahove jednodňový auto-
busový zájazd na termálne kúpalisko 
Vadaš v Štúrove. Pre narastajúci záu-
jem o tento výlet obecný úrad vybavil 
veľkokapacitný 59-miestny autobus, 
no i tak nemohol uspokojiť všetkých 
záujemcov. Za krásneho slnečného 
počasia sa účastníci zájazdu mohli do 
sýtosti vykúpať v mnohopočetných ter-
málnych bazénoch, deti vyskúšali vod-
né atrakcie a tobogany. Chuťové bunky 
uspokojili a smäd zahasili v obrovských 
množstvách stánkov s občerstvením. 
Pre milovníkov kultúrnych pamiatok 
bol pripravený výlet autobusom do 
maďarského Ostrihomu. Prehliadkou 
Ostrihomskej baziliky, ktorá je tretím 
najväčším kostolom v Európe, sa mohli 

Sobík už po štvrtýkrát
Čo znamená pomenovanie Sobík, domácim (a obzvlášť deťom) už netreba nijako zvlášť objasňovať. Ak by sa však v Soblahove 

našiel ešte niekto, kto o Sobíku počuje prvýkrát, nezľaknite sa, nie je to žiadny sob, ktorý sa k nám zatúlal... Sobík je pomenovanie 
pre denný obecný tábor, ktorý je určený pre deti vo veku 6 – 11 rokov s trvalým pobytom v Soblahove. Štvrtý ročník tábora sa konal 
tradične v druhý júlový týždeň, v dňoch 9. až 13. júla 2018, no netradične – už v nových priestoroch Obecného domu. 

Síce teplé počasie, letné prázdniny a voľné dni sú nená-
vratne preč, deti sa vrátili do školy, animátori do práce či na 
vysoké školy a obecný úrad už opäť úraduje bez det-
ského ruchu a smiechu, verím, že farebné táborové tričko 
a fotky nie sú jedinou pripomienkou tábora. Tohtoročný tábor 
sa niesol v duchu stredoveku, hradov a zámkov, Rakúsko-
Uhorska, a tak sa 12 animátorov a 51 detí premenilo na 
kráľov a kráľovné, princov a princezné, dvorné dámy, rytierov, 
šľachticov či kráľovských šašov a pomocníkov. Počas tábora 
sme sa postupne učili, ako byť správnym šľachticom, rytierom 
či princeznou. Vyrobili sme si korunky, meče, šable, erby či 
kráľovské zástavy. Nesmela chýbať hodina dvornej etikety, 
„majstrovanie“ v laboratóriu, hodina tanca, kráľovské športy, 

pokochať i znalci umenia a všetkého pekného, čo sa v minulosti vybudovalo.
Spokojní účastníci zájazdu mali po ceste domov len jednu otázku: Či by si nemohli 

tento pekný výlet zopakovať i o týždeň. Teraz nie, možno o rok.                        R. R.

medzi tancom sa rozliehali krásne spe-
vy chlapcov spolužiakov. No a iste viete, 
že pri zábave čas rýchlo letí, ani sme 
sa nenazdali, aj náš čas rýchlo uplynul. 
Pri lúčení sme si sľúbili, že ak dožijeme, 
tak o päť rokov sa zase stretneme. Pani 
učiteľka nám pri odchode sľúbila, že si 

s nami o päť rokov so všetkými potyká. 
Tak uvidíme, necháme sa prekvapiť.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí 
sa stretnutia zúčastnili. Veľká vďaka 
patrí aj zamestnancom školskej jedál-
ne, ktorí nám pripravili chutné jedlo a 
poskytli priestory na stretnutie. No a 

záverečné duchovné poďakovanie za 
prežité roky vykonal správca farnosti 
vdp. Peter Valaský 29. 7. 2018, keď za 
nás slúžil svätú omšu, ktorej sme sa via-
cerí zúčastnili.

Ing. Mária Siváková



lETO S TURISTICKÝM BATOHOM
Leto, omamné leto – slnko hrejúce do špiku 

kostí, jasné zelené lesy a lúky, všetko okolo ako-
by svietilo a žiarilo, všade navôkol vôňa listov, 
kvetov, všade okolo farebnosť od výmyslu sve-
ta, a to všetko sprevádzané nenapodobiteľnou 

hudbou vtáčieho orchestra – skvelá harmónia a romantika 
jedinečnej letnej prírody... čo lepšie by si mohol turista priať? 
V tomto letnom opojení zabudne na starosti aj najväčší pe-
simista a nech by mal človek akýkoľvek problém, obrovská 
sila a úchvatnosť letnej prírody dokáže vyliečiť takmer každú 
starosť či ranu na srdci.

Prvou letnou lastovičkou soblahovských turistov bol už tra-
dične usporadúvaný výstup na Janov vrch, tohto roku to bol 
už 7. ročník. Aj táto tohtoročná akcia alias oslava sa vydarila, 
stretli sa tu mladí i starší turisti, a turistická oslava všetkých  
Janov, Jankov, Janíčkov prebehla tak, ako sa patrí osláviť 
takýto sviatok tak správňacky turisticky – na vrchu kopca, 
s chutným koláčom v jednej ruke a štamperlíkom niečoho 
s grádmi v tej druhej.
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kráľovská poľovačka či strieľanie z luku. K správnej poľovačke 
však treba vedieť, ako jazdiť na koni a ako sa treba správne 
starať o kone. O tom, ako sa kedysi žilo na hradoch, sme 
sa dozvedeli na hrade Beckov, kde sme strávili krásny deň. 
Mali sme možnosť vidieť, aké zvieratká sa kedysi na hradoch 
chovali, pozreli sme si výstavu drakov a rôznych dravcov 
a tiež sme zažili vystúpenie sokoliarov. Večer sme sa už všetci 
tešili na prespávačku – jednu noc v tábore. Zahrali sme sa, 
pozreli rozprávku a šup-ho spať. Ale čo by to bolo za tábor 
bez nočného prekvapenia? A tak sa budova základnej školy 
zmenila na začarovaný hrad, v ktorom žili rôzni pomocníci, 
strážnici, kuchárka s najlepšími tortami na svete, mnísi variaci 
stredoveké pivo, hradné dámy Eleanor a Sophie, kastelán 
a dokonca aj hrôzostrašný kat. V noci sa v tomto začarovanom 
hrade objavovali hradní duchovia, Roland a Amélia, zaľúben-

jednému dieťaťu v tábore a hlavne mojim spoluanimátorom, 
bez ktorých si už tábor ani neviem predstaviť a na ktorých 
sa môžem vždy spoľahnúť: Alenke, Vande, Peťovi, Lukášovi, 
Jakubovi, Monike, Simonke, Barborke, Sarah, Katke a Maťke. 
Ďakujem, kamaráti! 

Tiež by som sa chcela veľmi poďakovať všetkým 13 dobro-
voľníkom z nočnej cesty, ktorí stvárnili jednotlivé postavy 
a vytvorili neuveriteľný príbeh a atmosféru. Vďaka vám mali nie-
len deti, ale aj my, animátori, neskutočný zážitok. Aďo, Rasťo, 
Monika, Anka, Milan, Saška, Samo, Ivan, Šimon, Paťo, Silvia 
a moji rodičia, klobúk dole, ďakujeme vám!☺ Vďaka patrí aj 
našim hasičom za zorganizovanie skvelej penovej party, ktorá 
opäť naplnila očakávania detí, p. Pastierovi za krásne chvíle 
na hrade, p. Mikulášovi za možnosť vyskúšať si, ako vyzerá 
svet z konského chrbta, pani kuchárkam z jedálne za výborné 
obedy, pani riaditeľke za ústretovosť a poskytnutie priestorov, 
p. starostovi za spoluprácu a pomoc v každej oblasti a celému 
obecnému úradu za strpenie a možnosť pokračovania v tábo-
rovej tradícii a plnenia (nielen) detských snov. 

Viacerí z vás sa pýtate na ďalší ročník tábora a na možnosť 
prihlasovania detí. Ďalší ročník tábora sa uskutoční 8. – 12. 
7. 2019. Podmienky a dátum prihlasovania budú zverejnené 
v prvom čísle Soblahovských novín (vychádzajú v čase pred 
veľkonočnými sviatkami), aby mali možnosť všetci byť rovna-
ko informovaní. Predbežný termín pre prihlasovanie: polovica 
apríla 2019. Už teraz sa tešíme na všetky deti, ktoré chcú 
s nami stráviť týždeň prázdnin a na všetky nové zážitky 
a dobrodružstvá!

Martina Hudecová

ci, ktorí priskoro zomreli nepriateľskou rukou rytiera Williama 
v striebornej zbroji. Pokoj našli až vďaka deťom, ktoré priviedli 
rytiera pred tvár spravodlivosti – kata, ktorý vyniesol rozsudok 
a vykonal ortieľ smrti. A tak dnes už Roland a Amélia našli 
pokoj a viac nestrašia v priestoroch školy... Ráno sa začaro-
vaný hrad opäť premenil na školu a my sme sa už pripravovali 
na záverečný slávnostný deň – kráľovský bál. A veru, bola to 
poriadna slávnosť! Dievčatá v krásnych šatách a chlapci 
v zbroji a iných kostýmoch. Zažili sme spolu naozaj krásny 
deň a vlastne celý týždeň. Každý deň bol iný, každý jedinečný. 
Ani sme sa nenazdali a už tu bol čas lúčenia. Aj takto v skrat-
ke vidím tohtoročný tábor. Za to, aký bol, ďakujem každému 

Turistický klub pri OŠK Soblahov
A už tu bola naša vlastná turistická akcia – Soblahovský 

výnos, konaný dňa 30. 6. 2018. Na soblahovskej zjazdovke  
sa zišli vyznávači ťažkého nosičského remesla a vyskúšali si 
svoje sily pri vynášaní nákladu na nosičských krosnách. Aj 
v tomto ročníku súťažili dospelí nosiči v rôznych záťažových 
kategóriách, ale zahanbiť sa nedali ani detskí nosiči, ktorí sa 
nedali vôbec odstrašiť obtiažnosťou terénu zjazdovky a hravo 
to zvládali. Na záver akcie čakali všetkých sponzorské darče-
ky i vecné ceny. Organizátori súťaže sa takisto nedali zahan-
biť a súťaž okorenili výbornou kapustnicou, chlebami s masťou 
a cibuľou a alko i nealko občerstvením.

Letné prázdninové mesiace júl a august bývajú už tradične 
venované  individuálnym turistickým akciám jednotlivých čle-
nov turistického klubu. V tomto roku začiatkom júla sa traja 
členovia turistického klubu rozhodli vystúpiť na náš najvyšší 
vrchol – Gerlachovský štít (2 655 mnm), čo sa im aj podari-
lo, plní zážitkov a šťastia z dosiahnutého cieľa a z prežitých 
chvíľ sa šťastne vrátili domov. Okrem tohto výstupu jednotliví 
členovia turistického klubu individuálne vystúpili aj na vrchol 
Lomnického štítu a Kolového štítu, čo tiež preverilo ich kon-
dičku a pevnú vôľu. V auguste sa členovia turistického klubu 
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ŠPORT

zúčastnili na tradičnom každoročnom táborení v prírode, tento 
rok to bolo na Sitne a pri Počúvadle, odkiaľ si všetci účastníci 
stanovačky doviezli jedinečné zážitky z prírody navôkol i zo 
vzájomnej spolupatričnosti.

A už je tu september, ktorý privítali niektorí členovia klubu 
účasťou na turistickom pochode Paľovým chodníkom s ukon-
čením v Haluziciach. S mesiacom septembrom je každoročne 
spojený 4-dňový turistický autobusový zájazd na Heľpu. Opä-
tovne výborne zorganizovaná akcia, super počasie, super ná-
lada, všetko  dohromady hralo do karát, zo zájazdu si všetci 
účastníci odnášajú len tie najkrajšie spomienky, a klobúk dolu 
pred usporiadateľmi, ktorým patrí naše veľké  poďakovanie! 

Ale turistická aktivita nie je len behanie po horách, či lo-
zenie po skalách, či trénovanie kondičky, turistika v jej pra-
vej podobe je o myšlienke ísť za svojím turistickým cieľom, 
prekonávať prekážky v súčinnosti s prírodou a jej ochranou, 
prekonávať prekážky v nás, a pomôcť druhému v núdzi, tu-
ristovi či neturistovi, na horách i mimo nich. Tejto myšlienky 
sa držia aj niektorí členovia soblahovského turistického klubu, 
ktorí v jarných a letných mesiacoch brigádne, postupne a vytr-
valo, v čase svojho voľna a úplne nezištne stavali nový prístre-
šok na Lúčkach nad Soblahovom, pre potešenie nielen svo-
je, ale všetkých, ktorým tento prístrešok poskytne útočisko vo 
chvíľach dobrých i tých horších. Prístrešok bude v najbližších 
dňoch dokončený a všetkým tým, ktorí sa na prácach podieľali, 
pomáhali, spolupracovali – urbárskemu spoločenstvu za drevo, 
obecnému úradu za finančnú a materiálnu pomoc – všetkým 
patrí veľké „Ďakujeme“! Dúfame, že prístrešok na Lúčkach pri-
nesie všetkým okoloidúcim pocit bezpečia, ochrany a pomoci. 
Veď v tom je ten odveký zmysel turistiky – o pomoci na ho-
rách, vo chvíľach, keď nás niečo  prikvačí a my nevieme, kam 
z konopí, a zrazu je tu pomoc vo forme akej-takej strechy nad 
hlavou a pocitu, že niekto tu čosi pre nás urobil, aby nám v ne-
predvídateľných ťažkostiach v prostredí hôr pomohol. A v tejto 
myšlienke o nezištnej pomoci druhým je ukrytá tá skutočná tvár 
a význam toho, čo robí z obyčajného chodenia v prírode, z 
obyčajnej turistiky tú pravú a zmysluplnú „Pani Turistiku“.    

Slávka

OšK
Po letnej prestávke začali s prípravami na nový ročník fut-

balové družstvá prípravky, mladších žiakov, starších žiakov, 
dorastu a mužov. 

Muži účinkovali v minulom ročníku v 8. lige, kde hrali medzi 
sebou dvojkolovo  na jar a jeseň 8 tímov. V tomto ročníku sa 
na radosť viacerých družstiev podarilo zlúčiť siedmu a ôsmu 
ligu do spoločnej súťaže, kde je 16 mužstiev. Po futbalovej 
stránke je to pre divákov a pre samotných hráčov atraktív-

nejšie. Muži odohrali doteraz 9 zápasov, vyhrali 4 zápasy, 
5 prehrali a priebežne si držia 10. miesto v tabuľke. Z víťaz-
stva sa tešili nad Omšením, Tr. Stankovcami „B“, Selcom 
a Drietomou. Prehrali s Dubodielom, Svinnou, Horným Srním, 
Neporadzou/Motešicami a M. Lehotou. Prvé kolá sa hrali na 
ihriskách súperov, nakoľko prebiehali na našom ihrisku práce 
s vybudovaním zavlažovania. 

Dorast rovnako ako v minulej sezóne trénuje spoločne 
s mužmi. V prebiehajúcej jesennej časti 
v 6. lige vyhrali všetkých päť úvodných 
zápasov s Novou Vsou nad Váhom, 
Ľuborčou, Opatovou nad Váhom, Du-
bodielom a Podolím. So skóre 18:6 im 
priebežne patrí 1. miesto. Dorastenec-
ké družstvo by malo patriť v konfrontá-
cii 10 družstiev k tímom na popredných 
priečkach tabuľky. 

Starší žiaci začali nový ročník v 5. 
lige, kde účinkuje 10 tímov. Ich súčas-
ná bilancia po 6 zápasoch sú 2 výhry 
s Veľkou Hradnou a Selcom, remíza 
s Motešicami a 3 prehry s Horným Sr-
ním, Ivanovcami a Chocholnou. Jadro 
starších žiakov tvoria mladší žiaci a ročníky 
narodenia 2004 a 2005. Po minuloroč-
nom vypadnutí zo 4. ligy je cieľ zabo-
jovať o postup do vyššej ligy, ktorú si 
chlapci a dievčatá zaslúžia hrať.
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19. ROČNÍK DOlINKA CUP AlEBO PRÍBEH NA POKRAČOVANIE
Hneď prvú prázdninovú sobotu sa 

v Soblahove uskutočnil už 19. ročník 
futbalového zápolenia – Dolinka cup. 
Pre skalných je to sviatok, veď viacerí 
si prispôsobujú rodinné dovolenky, 
s tým, že tam nechcú chýbať. Tohto roku 
sa turnaja zúčastnili 4 mužstvá – Slimá-
ci, Starí páni, 1. FC Melenec a Kubrica 
ako obhajca minuloročného prven-
stva. Mužstvo z Kubrice prišlo v silnej 
zostave, v bránke mali najstaršieho hrá-
ča turnaja, ale na víťazstvo to tentokrát 
nestačilo. Tuhé boje s veľkým počtom 
gólov (spolu 81 gólov) a pekných futba-
lových momentov priniesli staronového 
víťaza 1. FC Melenec. Bolo to tesne 
o skóre pred tímom Slimákov, ale his-
tória si bude pamätať len víťaza. Ani 
tentoraz nešlo o výsledok, všetci, ktorí 
prišli, konštatovali, že sa zabavili, stretli 
s kamarátmi, a o to na tomto podujatí 
ide.

Najlepším strelcom bol Jaroslav Repa so 14 gólmi, ďalší kanonieri v poradí Martin 
Ďuráči, Juraj Kačena, Ján Vojtek.

V kopaní jedenástok boli najlepší v kategórii detí – Samuel Janíček a medzi do-
spelými Jozef Šedivý-Cukrík ml.

Na záver chcem poďakovať organizátorom Jurajovi Ďuďákovi, Patrikovi Šedivému a 
ich skvelému tímu za výbornú  organizáciu. Zároveň v ich mene vás srdečne pozývam 
na 20. ročník, ktorý bude vraj veľkolepý s veľkým počtom prekvapení.

Tešíme sa.                                                             
D. Mrázik

Mladší žiaci začali jesennú časť na víťaznej vlne. Po piatich 
zápasoch majú 5 víťazstiev proti Skalke nad Váhom, Záblatiu, 
Bobotu, Hornej Súči a Tr. Stankovciam, čo im zaručuje prvé 
miesto v priebežnej tabuľke. V tejto sezóne sa do súťaže 
prihlásilo iba 9 mužstiev, z toho sa odhlásil jeden klub na za-
čiatku súťaže – AS Trenčín „B“, čo znamená pre deti na jeseň 
iba slabú sedemkolovú porciu zápasov. 

Pekné výsledky zaznamenala v doterajšom priebehu prí-
pravka, ktorá hrá turnajovým spôsobom. Doposiaľ patrila 
k tímom s najlepšími výsledkami. Záujem o futbal v tejto ka-
tegórii rastie a na tréningoch je naraz aj 30 detí, čo je veľmi 
potešujúce.

V dňoch 4.-5. septembra sa v Poprade konalo finále výberov 

hráčov do 13 rokov. Turnaja slovenského pohára sa zúčastnil 
hráč OŠK Soblahov Michal Halgoš, ktorý reprezentoval  muž-
stvo  západoslovenského výberu, ktoré sa stalo celkovým víťa-
zom. Porazili výbery východného a  stredného Slovenska 
i Bratislavského kraja. Michal Halgoš patrí k najväčším talentom 
v žiackom tíme. V minulej sezóne bol najlepším strelcom v lige 
mladších žiakov a v súčasnej opäť vedie tabuľku strelcov.

Na záver, by sme chceli osloviť firmy, organizácie, podnika-
teľské subjekty, ktoré by mali záujem o reklamu a zviditeľne-
nie na betónových paneloch v priestoroch areálu obecného 
športového klubu, môžu sa informovať u trénerov, vedúcich 
tímov alebo na obecnom úrade. Ďakujeme.

R. Kačena

POZÝVAME PRE VÁS...
7. 10.  ......... Výstava ovocia, zeleniny, domácich zvierat 
                     a žiackych prác, Obecný dom, 9 - 19.00 h
20. 10.  ....... Koncert  Za horami za dolami
                     o 16.00 h v sále PD
17. 11.  ....... Noc divadiel v Soblahove
23. 11.  ....... Detská hodová veselica o 16.00 h v sále PD

24. 11.  ....... Hodová batôžková veselica
5. 12.  ......... Vítanie Mikuláša
7. – 8. 12.  .. Výstava ručných prác – PATCHWORK 
                      v Galérii na povale
26. 12.  ....... Štefanská jazda 
                     o 14.00 h pred Hostincom u Ondreja
29. 12.  ....... Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch

NOC DIVADIEl 2018 V SOBlAHOVE – DVE PREDSTAVENIA
V rámci Noci divadiel v sobotu 17. 11. 2018 o 14:30 h v sále PD Soblahov uvedie Mestské divadlo Trenčín 

hru Júliusa Barča-Ivana: Mastný hrniec.
O 17:00 h Divadelný súbor Talent pri Súkromnej základnej umeleckej škole Trenčín sa predstaví v hre Sta-

nislava Štepku: Jáánošííík.
Július Barč-Ivan: Mastný hrniec

Jedna z najlepších slovenských vese-
lohier o nemenlivom ľudskom charaktere,  
pokrytectve, pretvárke a pätolizačstve 
aj Vás presvedčí o tom, že najlepšia 
kritika je cez satiru a najlepší smiech 
je cez slzy! V našom hrnci sa varí tá 
najvyberanejšia smotánka s jediným 
cieľom a to ukradnúť a „primastiť“ si 
čo najviac len pre seba samého. Vese-
lohra „zatne do živého“, odhalí ducha 

spoločnosti, pričom nikto nezostane 
bez viny. Tvorcovia veria, že humor do-
káže motivovať k reflexii a sebareflexii 
a môže byť hodnotnou a zároveň kulti-
vovanou cestou k zmene k lepšiemu.
Dĺžka predstavenia: 90 min

Po predstavení Mastný hrniec 
bude nasledovať technická prestáv-
ka, v rámci ktorej bude zabezpečené 
občerstvenie.

Stanislav štepka: Jáánošííík
Mnohokrát inscenované a vždy svie-

že je predstavenie Stanislava Štepku, 
ktoré sa pohráva s legendou o našom 
národnom hrdinovi Jurajovi Jánošíko-
vi. Mladí herci z DS Talent pri SZUŠ 
Trenčín na Novomeského ulici sa s hrou 
popasovali statočne. Nešlo im o repro-
dukciu známej nahrávky, ale hľadali 
vlastný názor a interpretáciu, ktorá 
bude atraktívna pre dnešného diváka. 
Dĺžka predstavenia: 55 minút
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SPOlOČENSKÁ KRONIKA
NARODIlI SA: 
Valentín Ján Vinklárik 
Filip Kohút
Marína Zimková
Leonard Vrbovský
Lukáš Farkaš, Nina Halgošová

OPUSTIlI NáS:
Ján Schery  vo veku 83 rokov
Miroslav Božík  vo veku 51 rokov
Jozef Šedivý  vo veku 81 rokov 
Mária Jamborová  vo veku 87 rokov 
Alžbeta Mráziková  vo veku 82 rokov

Počet obyvateľov k 30. 9. 2018: 2 301

UZAVRelI MANželSTVO
Nikola Florčíková a Lukáš Ďuriška
Ingrida Fabová a Peter Matonok
Veronika Hrochová a Milan Jurák
Zuzana Šedivá a Martin Karabiňoš
Monika Ondrušeková a Jakub Hrnčár 

KNIžNICA BUDE MAť NOVÉ SÍDlO
Mnohí možno ani neviete, že okrem trenčianskej knižni-

ce môžete využívať aj služby vypožičiavania kníh aj z našej 
obecnej knižnice, ktorá v Soblahove funguje už od roku 1951. 
To však neznamená, že keďže v tomto roku oslávila už svoje 
67. narodeniny, nemá svojim čitateľom čo ponúknuť. Práve 
naopak, soblahovská knižnica je pravidelne dopĺňaná o naj-
novšie tituly a bestsellery a radí sa tak medzi lepšie vybavené 
knižnice v okolí. Nájdete v nej literatúru pre deti a mládež, 
bohatý výber krásnej literatúry (beletrie), tituly z povinného čí-
tania či výber z odbornej literatúry a encyklopédií. 

Dnešná doba je až priveľmi zelektronizovaná a deti, mládež 
a mladí ľudia žijú až priveľmi „online“. Na klasické čítanie kníh 
dnes už (takmer) nikto nemá čas. A je to naozaj škoda. Čítanie 
na nás pôsobí blahodárne vo viacerých oblastiach: 

Redukuje stres a navodzuje dobrú náladu, znižuje riziko 
Alzheimerovej choroby, zlepšuje pamäť, analytické myslenie, 
rozvíja myslenie, dodáva sebadôveru, rozširuje slovnú záso-
bu, robí z nás lepšieho rozprávača, rozvíja predstavivosť 

u detí , robí človeka kreatívnejším, zlepšuje spánok, zlepšuje 
koncentráciu, vďaka čítaniu sú ľudia empatickejší...

Ešte stále váhate či začnete čítať? Vonku je už jeseň, 
o chvíľku príde zima. Dni budú kratšie a večery sa predĺžia 
– ideálny čas na deku, čaj a dobrú knihu. Odložte mobily, vy-
pnite telku a začnite robiť niečo pre seba a pre svoje zdravie.  
Príďte do knižnice, vyberte si tú svoju knihu a začítajte sa do 
jej príbehu... Uvidíte, že čas začne plynúť aspoň o trošku po-
malšie. Príďte sa aj vy presvedčiť, že je naozaj z čoho vyberať 
a začnite čítať! 

POZOR! Knižnica sa v súčasnosti sťahuje zo svojich 
pôvodných priestorov v Galérii na povale do nových priesto-
rov v budove Obecného domu (na 1. poschodí). V súčasnosti 
prebiehajú prerábky priestorov, preto Vás o otvorení knižnice 
budeme informovať prostredníctvom web stránky a facebook 
stránky obce. 

Tešíme sa na malých aj veľkých čitateľov! 
Martina Hudecová

OZNAM
V mesiaci októbri pozýva obecný úrad šesťdesiatroč-

ných jubilantov, manželské páry, ktoré sú spolu 50, 55 
a 60 rokov, na spoločné posedenie pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším. Pokiaľ spĺňate dané kritéria, ale váš sobáš 
nebol v našej obci, no máte tu trvalý pobyt, prihláste sa na 
obecnom úrade do 11.10.2018.

Ďakujeme. 

DAROVANIE KRVI V SOBlAHOVE
Národná transfúzna služba TN Vás pozýva na odber 

krvi, ktorý sa uskutoční dňa 10. októbra 2018 od 8.00 do 
10.00 h v Pastoračnom centre  pri Rímskokatolíckom far-
skom úrade v Soblahove. Všetkých darcov čo najsrdečnej-
šie pozývame. Prineste si občiansky preukaz a preukaz 
poistenca. Nahláste sa čo najskôr u pána farára alebo 
u p. Marty Buranskej. Vopred Vám ďakujeme.

Štvrté vydanie Kalendára obce Soblahov, v ktorom nájdete okrem  zaujímavostí o našej obci  i termíny všetkých kultúrnych 
a spoločenských podujatí, ktoré sa u nás uskutočnia v roku 2019 si budete môcť zakúpiť na Obecnom úrade v Soblahove. 
O termíne jeho predaja budete včas informovaní. Cena zostáva nezmenená 3 €.

AJ TO SA STáVA... Tretie vydanie Soblahovských novín v roku 2018 vychádza málinko neskoršie, ale o to radostnej-
šie. S týmto vydaním Soblahovských novín sme museli počkať, aby prišla na svet dcérka našej grafičky Vlaďky Hálovej, malá 
Miška. Gratulujeme!


