
Očakávanie vianOc

Prečo je  december, mesiac taký celkom iný
Tichúčko plynú dni, všetci sme tak rozochvelí

nevadí nám ani sneh, ani hukot meluzíny
Prichádza opäť vzácny hosť, vždy taký skvelý

áno, je tu čas vianočný, anjelský spev nám zneje
Prichádza opäť dar nebies, Ježiško, kráľ malý

Snáď každý sa radosťou i veľkým šťastím smeje
Je tu čas spásy, čo sme tak dlho, dlho čakali

Sú tu vianoce, každému z nás také lákavé
Ježiško, vitaj medzi nami, chudobnučký kráľ
Darček ti dáme, nie zlato, srdcia naše boľavé

i hriechy, ktoré si na svoje slabučké pliecka vzal 

Prof. Jozef Halgoš

Milí spoluobčania,
v rukách práve držíte posledné číslo 24. ročníka Soblahov-

ských novín a zároveň 1. číslo v novom volebnom období, do 
ktorého sme nedávno vstúpili. Chcem sa poďakovať všetkým 
kandidátom na poslancov, ktorí sa rozhodli kandidovať v komu-
nálnych voľbách a najmä vám, občanom, ktorí ste využili svoje 
hlasovacie právo a prišli ste voliť. Osobitne sa chcem poďako-
vať všetkým, ktorí mi vo voľbách odovzdali svoj hlas a vyjadrili 
tak svoju podporu. Je to pre mňa pocta a zároveň zodpoved-
nosť, aby som vašu dôveru nesklamal. Ďakujem a vážim si to! 
10. novembra 2018 ste si tak zvolili nových zástupcov obce, 
ktorí vás budú počas nasledujúcich štyroch rokov zastupovať. 
Na slávnostnom ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve, ktoré 
sa konalo 21. novembra 2018, sme spolu s poslancami zloži-
li slávnostné sľuby a začali sme ďalšiu etapu spolupráce na 
pôvodných, ale aj na nových projektoch. Práce je veľa a času 
málo. Tak to už raz chodí v každom zamestnaní. Budeme však 
robiť všetko preto, aby sa Soblahov ďalej rozvíjal a napredoval, 
a aby sa stal modernou dedinou s prihliadnutím na tradície, 
zvyky a zachovanie „dedinského“ rázu obce.

Opäť je december, pripravujeme sa na Vianoce, ktoré by 
mali byť časom pokoja, oddychu a rodinnej pohody, ale na-
miesto toho vonku „zúri“ predvianočný stres a obchody sú 
plné ľudí. Stojíme na prahu rokov 2018 – 2019. Starý rok sa 
končí a prichádza nový. Predtým mi však dovoľte, aby som 

zhodnotil predchádzajúce štvorročné volebné obdobie a zo-
sumarizoval najdôležitejšie činnosti, na ktorých sme od de-
cembra 2014 až do novembra 2018 pracovali.

Rok 2015
-  výmena okien v telocvični, v kuchyni a v jedálni ZŠ Soblahov;
-  nový kamerový a zabezpečovací systém v Hasičskej zbroj-

nici a Galérii na povale;
-  vyasfaltovanie ulice na hornom konci ,,pri Beluských“;
-  vznik denného detského obecného tábora Sobík;
-  odvodnenie križovatky smerom na Mníchovu Lehotu;
-  zabezpečenie donášky obedov zo školskej jedálne pre na-

šich spoluobčanov;
-  kompletná výmena plynových kotlov a celých rozvodov v ZŠ 

s MŠ Soblahov;
-  nové osvetlenie celej obce (329 ks LED svietidiel) spolu s vý-

menou rozvodných skríň a kabeláže;
-  otvorenie materského centra v Galérii na povale;
-  obec prvýkrát vydala obecný stolový kalendár na rok 2016;
-  prvý ročník dvoch hodových batôžkových veselíc – pre deti 

a pre dospelých;
-  obec sa prvýkrát zapojila do medzinárodného projektu Noc 

divadiel;
-  rekonštrukcia Sochy sv. Jána Nepomuckého;
-  doplnenie techniky pre hasičov (Tatra a protipovodňový vozík).

Krásne prežitie vianočných sviatkov, 
veľa zdravia, štastia a rodinnej pohody 

v novom roku 2019
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Rok 2016
-  rozsiahla oprava cesty na cintorín a čiastočná oprava naj-

horších úsekov ulice vedúcej k „Rybníkom“; na dolnom konci 
obce smer Trenčín vybudovaný nový chodník s osvetlením;

-  vybudovanie nového chodníka smerom na  Mníchovu Lehotu;
-   vybudovanie prvej časti nového oplotenia na cintoríne;
-   kúpa nového katafalku v Dome smútku (miesto, na ktorom 

je položená rakva s pozostatkami zosnulého pri poslednej 
rozlúčke) a nové osvetlenie cintorína;

-  doplnenie nových svietidiel verejného osvetlenia v nedosta-
točne osvetlených častiach obce;

-  kúpa nehnuteľnosti a jej rekonštrukcia – v súčasnosti pod 
názvom: Sedliacky dom, ktorý je sprístupnený verejnosti od 
decembra 2016;

-  kompletná oprava celej elektroinštalácie v základnej škole 
spolu so svietidlami a čiastočne aj v telocvični.

Rok 2017
-  zriadenie posilňovne pod telocvičňou ZŠ;
-  odkúpenie budovy bývalého Depozitu s následnou rekon-

štrukciou pre potreby obce;

-  realizácia opravy zatekania vody do priestorov pod telocvič-
ňou ZŠ – odkopanie, izolácia, zateplenie;

-  kúpa pozemku za účelom zrealizovania prečerpávacej sta-
nice pre horný koniec obce;

-  vznik obecnej folklórnej skupiny Melenčár;
-  rekonštrukcia kaplnky sv. Vincenta;
-  odkúpenie pozemku pre zámer vybudovania Domu pre seniorov;
-  oprava  II. časti oplotenia cintorína;
-  rekonštrukcia osvetlenia telocvične vrátane novej elektroin-

štalácie;
-  realizácia projektu „Bezpečná obec“ – kamerový systém.

Rok 2018
-  otvorenie Obecného domu a presťahovanie obecného úra-

du do nových priestorov;
-  rekonštrukcia sociálnych zariadení v kabínach OŠK na 

ihrisku;
-  rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični ZŠ;
-  realizácia projektu na zavlažovanie trávnika na ihrisku;

-  osadenie pamätnej tabule o počte pochovaných na starom cin-
toríne (na kamennom kríži), ktorý sa nachádza na Hornej Bráne;

-  Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. začala s realizáciou 2 ks 
staníc na zabezpečenie tlaku vody pre ulicu Cintorínsku a celý 
horný koniec;

-  v Dome smútku namontované vykurovacie telesá využíva-
né pri pohrebných obradoch;

-  začatie prác na multifunkčnom ihrisku v areáli OŠK;

-  uzavretie odtokového rigolu v Rybníkoch;
-  kompletná výmena vianočného osvetlenia v obci.

Vyššie uvedené práce sú najvýznamnejšie činnosti, ktoré sa 
nám podarilo zrealizovať. Samozrejme, nájdu sa aj veci, s vý-
sledkom ktorých sme neboli spokojní, resp. úspešní.  

Veľmi sme chceli postúpiť v realizácii Domu seniorov, pokra-
čovať v odkanalizovaní obce, prepojiť Kolónie s Palmovskou, 
a to minimálne v rozmedzí vybudovania chodníka, ktorý by 
slúžil najmä na prechod deťom navštevujúcim základnú ško-
lu; viac sa zamerať na väčšiu ekologickosť obce, bezpečnosť 
občanov atď. Nie všetko je možné vykonať ihneď, resp. 
v krátkosti času. Preto aj tieto otázky zostávajú pre nás aj na-
ďalej našou výzvou a úlohou do budúceho obdobia. Uvidíme, 
čo sa podarí. Verím však, že spoločnými silami dokážeme 
veľa a spolu vieme zlepšovať každodenný život v Soblahove.

Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek 
mierou pričinili o uskutočnenie vyššie spomenutých projektov, 
ktorí sa aktívne zapájali do diania v obci a nebolo im cudzie 
ani podať pomocnú ruku k dielu. Osobitne ďakujem všetkým 
bývalým deviatim poslancom za korektný a aktívny prístup 
a tiež všetkým zamestnancom obecného úradu. Prijmite odo 
mňa za vašu prácu jedno veľké ĎAKUJEM.

Poďakovanie patrí aj Ing. Jurajovi Maláňovi, ktorý končí vo 
funkcii zástupcu starostu, naďalej však zostáva poslancom 
obecného zastupiteľstva. Môžem zodpovedne povedať, že 
spolupráca s Jurajom bola na výbornej úrovni. Tak ako aj pred 
štyrmi rokmi, aj teraz som uvedenú pozíciu zástupcu starostu 
najskôr ponúkol poslancovi, ktorý dostal vo voľbách od vás 
najviac hlasov – Danielovi Mrázikovi. Daniel uvedenú ponu-
ku na pozíciu zástupcu starostu pred štyrmi rokmi odmietol, 
avšak tentoraz sa rozhodol inak a ponuku prijal. Jurajovi ďa-
kujem a Danielovi prajem v novej pozícii veľa úspechov.

Na záver dovoľte mi popriať vám pokojné, požehnané a milosti-
plné vianočné sviatky strávené v teple domova v kruhu vašich 
najbližších. A do nového roku 2019 vám prajem všetko dobré, 
najmä zdravie a veľa úspechov a splnených prianí v osobnom 
i pracovnom živote.

Marian Hudec, starosta obce
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Výsledky Volieb
poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Soblahov, ktoré sa konali 10.11.2018

Vo volebných okrskoch č. 1 a 2 sa zistili tieto výsledky:
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov ............... 1 866
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ................. 759
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku................................ 758                                                   
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva ............................. 755                                                                                
Počet zvolených poslancov .................................................. 9    
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce .................................................... 674
 
A. Do obecného zastupiteľstva v Soblahove boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov
1. Daniel Mrázik, nezávislý kandidát        548 
2. Monika Červeňanová, nezávislá kandidátka                  453 
3. Juraj Maláň, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie        425  
4. Marián Jantošovič, nezávislý kandidát                   386 
5. Ľubomír Šedivý, Bc., nezávislý kandidát                 385  
6. Patrik Pleva, nezávislý kandidát                        384  
7. Lukáš Beták, Bc., nezávislý kandidát                            379  
8. Juraj Ďuďák, Ing., PhD., KDH         358
9. Martin Judiny, Ing., SMER – sociálna demokracia               327  

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov 
obecného zastupiteľstva
1. Mária Šedivá, Ing., STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 

KANDIDÁTI                                                            312 
2. Pavol Opatovský, Bc., KDH                     246

B. Za starostu obce bol zvolený:
Marian Hudec, nezávislý kandidát          674 hlasov

POĎAKOVANIA VOLIčOM
Milí Soblahovčania,

chceme sa vám poďakovať za vašu dôveru, za vaše hlasy v komunálnych voľbách 2018. Vážime si každý jeden hlas. Budeme 
pokračovať v začatej práci, ktorá, veríme, že posunie našu obec dopredu.

Prajeme všetkým požehnané vianočné sviatky a všetko najlepšie do nového roku 2019.
Monika Červeňanová, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Ľubomír Šedivý

Milí Soblahovčania,
ďakujeme vám, že ste využili svoje volebné právo a 10. novembra 2018 ste sa zúčastnili volieb do obecnej samosprávy. Veľmi 

si vážime každý váš hlas a veríme, že zvolení poslanci vašu dôveru nesklamú.
Prajeme vám milostiplné sviatky narodenia nášho Pána a požehnaný nový rok 2019.

Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Ing. Juraj Maláň, Bc. Pavol Opatovský

Z ROKOVANIA OcZ Obce SObLAhOV dňA 24.10.2018
Schválilo Program odpadového hos-
podárstva obce Soblahov na roky 2016 
– 2020.
Schválilo Plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Soblahov na rok 
2019 nasledovne: 27.2, 24.4., 19.6., 
18.9., 23.10., 11.12.
Určilo nájom nebytových priestorov 
v Galérii na povale, Soblahov 184 na 
C-KN parc. č. 97/1 - kancelárske pries-
tory vo výmere 30,62 m2 a spoločné 
priestory vo výmere 11,42 m2, ktoré sú 
vo výlučnom vlastníctve obce Sobla-
hov, vedené na LV č.1, k. ú. Soblahov 
na dobu neurčitú, pre Slovenskú pátra-
ciu službu, 913 38  Soblahov 1, IČO: 
42284066, DIČ: 2024089958, ako prí-
pad osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c/ 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 do-
plnení niektorých zákonov.
Dôvodom prípadu hodného osobitného 

zreteľa je, že Slovenská pátracia služ-
ba pôsobí ako ostatná záchranná zlož-
ka. Je zaradená v sieti integrovaného 
záchranného systému. Spolupracuje s 
Policajným zborom pri ohrození života 
a zdravia občanov. 
Zámer prenajať nehnuteľný majetok ako 
prípad hodný osobitného zreteľa  v sú-
lade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov bol zverejnený 
na webovej stránke obce a na  úradnej 
tabuli obce dňa 4.10.2018.
Schválilo nájom nebytových priesto-
rov v Galérii na povale, Soblahov 184 
na C-KN parc. č. 97/1 – kancelárske 
priestory vo výmere 30,62 m2 a spoloč-
né priestory vo výmere 11,42 m2, ktoré 
sú vo výlučnom vlastníctve obce Sobla-
hov, vedené na LV č.1, k. ú. Soblahov 
na dobu neurčitú pre Slovenskú pátra-
ciu službu, za nájom vo výške 56,05 
EUR/ mesiac. t. j. 672,60 EUR za rok.
Prerokovalo a schválilo bezodplatný 

prevod nehnuteľnosti novovytvorenej 
časti C-KN, p. č. 5105/2, zastavaná 
plocha vo výmere 83 m2 vytvorenej 
Geometrickým plánom č. 48035637-
104-18, zo dňa 13.9.2018 z pôvodnej 
E-KN, parc. č. 5105, vo výmere 1035 
m2 zapísanej na LV č. 3267, katastrál-
ne územie Soblahov v podiele 1/1 vo 
vlastníctve SR – Slovenského pozem-
kového fondu Bratislava, za účelom realizá-
cie vstupného chodníka do obce, ktorý 
bude využívaný a slúžiť na verejnopro-
spešné účely.
Schválilo zmenu rozpočtu Rozpoč-
tovým opatrením č. 1/2018 – úprava 
rozpočtu obce a úprava rozpočtu sta-
rostom obce.
Zobralo na vedomie Oznámenie o úprave 
rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov v 10/2018 
– prenesené kompetencie.
Schválilo na základe odporúčania 
Rady školy Správu ZŠ a MŠ Sobla-
hov o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach za rok 
2017/2018.
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Z ROKOVANIA OcZ Obce SObLAhOV dňA 21.11.2018
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov

A.  Zobralo na  vedomie  výsledky vo-
lieb do orgánov samosprávy obce.
B. Konštatovalo, že novozvolený starosta 
obce Marian Hudec a poslanci novozvole-
ného obecného zastupiteľstva: Bc. Lukáš 
Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj 
Ďuďák, PhD., Marián Jantošovič, Ing. Ju-
raj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. 
Ľubomír Šedivý zložili a podpisom potvr-
dili zákonom predpísaný sľub.
Poverilo poslanca Ing. Juraja Ďuďáka, 
PhD. za podmienok v citovaných usta-
noveniach Zákona o obecnom zriadení 
zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.
Poverilo poslancov obecného zastupi-
teľstva Daniela Mrázika a Ing. Juraja Ma-
láňa vykonávaním sobášnych obradov.
A. Zriadilo komisie obecného zastupi-
teľstva nasledovne: 
1. Komisia finančná a investičná
2. Komisia stavebná a životného pro-

stredia      
3. Komisia pre kultúru, šport a vzdelá-

vanie
4. Komisia sociálna a zdravotná
5. Komisia pre verejný poriadok a bez-

pečnosť
6. Komisia na ochranu verejného záuj-

mu a vybavovanie sťažností
7. Komisia – Redakčná rada Soblahov-

ských novín.
B. Zvolilo za predsedu komisie poslanca:
1. Monika Červeňanová komisia finanč-

ná a investičná 
2. Ing. Juraj Maláň komisia stavebná 

a životného prostredia 
3. Daniel Mrázik komisia pre kultúru, 

šport a vzdelávanie              
4. Ing. Juraj Ďuďák, PhD. komisia sociál-

na a zdravotná
5. Bc. Ľubomír Šedivý komisia pre ve-

rejný poriadok a bezpečnosť     
6. Marián Jantošovič komisia na ochra-

nu verejného záujmu a vybavovanie 
sťažností

7. Jozef Halgoš predseda redakčnej 
rady Soblahovských novín.       

Zvolilo členov Rady školy: Ing. Juraj 
Ďuďák, PhD., Ing. Juraj Maláň, Monika 
Červeňanová, Bc. Ľubomír Šedivý.
A. Schválilo, že do účinnosti zákona 
č. 320/2018 zostáva v platnosti uzne-
senie č. 22/2-2018 z 5.4.2018 vo veci 
zvýšenia minimálneho platu starostovi 
obce Marianovi Hudecovi o 50 %.
B. Na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Záko-
na o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. 
veta zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch sta-
rostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov a novely zákona 
č. 320/2018 Z. z. účinnej od 1.12.2018 
schválilo zvýšenie minimálneho platu 
starostu obce o 50 % od 1.12.2018.

Z ROKOVANIA OcZ  Obce SObLAhOV dňA 12.12.2018
Konštatovalo, že novozvolený posla-
nec obecného zastupiteľstva Ing. Mar-
tin Judiny zložil a podpisom potvrdil zá-
konom predpísaný sľub. 
Zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce v zmysle § 13b ods. 1 zá-
kona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
o poverení poslanca Daniela Mrázika 
zastupovaním starostu obce. 
A. Zvolilo členov Komisie finančnej a in-
vestičnej
a) poslancov: Daniel Mrázik, Ing. Juraj 
Maláň,
b) odborníkov z radov obyvateľov obce 
a iných osôb: Ing. Martin Ďuďák, Emília 
Halgošová.
B. Zvolilo členov Komisie stavebnej 
a životného prostredia  
a) poslanca: Ing. Martin Judiny
b) odborníkov z radov obyvateľov obce 
a iných osôb: Ing. Vladimír Kmeťo, Pa-
vol Fabo, Bc. Pavol Opatovský.
C. Zvolilo členov Komisie pre kultúru, 
šport a vzdelávanie
a) poslancov: Monika Červeňanová, 
Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý, Marián 
Jantošovič
b) odborníkov z radov obyvateľov obce 

a iných osôb: Marta Drienková, Mgr. 
Silvia Holubek Šalkovská, Ing. Ján Voj-
tek, Emília Fabová, JUDr. Martina Hu-
decová, MUDr. Andrea Bieliková.
D. Zvolilo členov Komisie sociálnej 
a zdravotnej
a) odborníkov z radov obyvateľov obce 
a iných osôb: MUDr. Zuzana Mináriko-
vá, Anna Tvrdoňová, Zuzana Hrnčárová.
E. Zvolilo členov Komisie pre verejný 
poriadok a bezpečnosť
a) poslancov: Bc. Lukáš Beták, Ing. 
Martin Judiny, Patrik Pleva, Ing. Juraj 
Maláň.
F. Zvolilo členov Komisie na ochranu ve-
rejného záujmu a vybavovanie sťažností 
a) poslancov: Ing. Juraj Ďuďák, PhD., 
Ing. Martin Judiny
G. Zvolilo členov Komisie - Redakčná 
rada Soblahovských novín: 
a) poslanca: Daniel Mrázik, 
b) odborníkov z radov obyvateľov obce 
a iných osôb: Bc. Alena Patková, JUDr. 
Martina Hudecová, Zuzana Hrnčárová.
Schválilo VZN obce Soblahovč.3/2018 
o miestnych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady na území obce Soblahov. 
A. Schválilo pripomienky a zmeny k návr-

hu rozpočtu obce Soblahov na rok 2019.
B. Zobralo na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu rozpoč-
tu obce Soblahov na roky 2019, 2020, 
2021 s pripomienkami a zmenami v ná-
vrhu rozpočtu. 
C. Schválilo rozpočet  obce Soblahov  
vrátane programov a podprogramov na 
rok 2019.      
D. Zobralo na vedomie viacročný roz-
počet vrátane programov a podprogra-
mov na roky 2019 - 2021.
Schválilo kontrolórovi obce Soblahov 
odmenu vo výške 20 % zo mzdy za rok 
2018.
Schválilo realizáciu projektu Vybudo-
vanie bezplatnej Wi-Fi siete vo verej-
ných priestoroch v zmysle získaného 
grantu v hodnote 15 000 € v rámci výzvy 
Call 1. na akciu „WiFi4EU Podpora 
internetového pripojenia v miestnych 
spoločenstvách v Soblahove“.
Schválilo preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky starostu obce Soblahov  
Mariana Hudeca za obdobie roka 2018 
v počte 21 dní.
Kompletné znenia uznesení nájdete na 
www.soblahov.sk/uznesenia a na OcÚ

Zuzana Hrnčárová



5číslo 4 - december 2018

Upozorňujeme občanov, že do 31. januára 2019 sa podáva 
daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré zahŕňa daň z po-
zemkov, zo stavieb a z bytov. Nepodáva sa však každoročne, 
ale iba v prípade, keď daňovník v roku 2018 predal alebo daro-
val, kúpil, či inak získal nehnuteľnosť, skolaudoval, prípadne ak 
mu bolo vydané na pozemok stavebné povolenie.

NeZAbudNIte POdAť PRIZNANIe K dANI Z NehNuteľNOStí
V prípade, že nehnuteľnosť zdedil, má povinnosť do 30 

dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia - osvedčenia 
o dedičstve, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. 
Sadzby dane z nehnuteľností (pozemkov, stavieb a bytov) sú 
zadefinované vo VZN č. 3/2018 (www.soblahov.sk/vzn/).

Bc. Alena Patková

Obecný úrad v Soblahove oznamuje občanom, že žiadosti 
o odpustenie alebo zníženie miestneho poplatku za komunál-
ny odpad spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníže-
nie alebo odpustenie je poplatník povinný predložiť správcovi 
poplatku na obecný úrad do 31. 3. 2019. Žiadosť si môže-
te vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo vytlačiť z interneto-
vej stránky: www.soblahov.sk/ziadosti-a-tlaciva/ a môžete ju 
predložiť na obecný úrad počas úradných hodín.

Oprávnenými žiadateľmi o zníženie poplatku sú:
• fyzická osoba (ďalej len „FO“), ktorá preukáže, že sa v urče-

nom období od 1.1.2019 – 31.12.2019 dlhodobo zdržiava 
v zahraničí viac ako 90 dní,

• FO, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny od-
pad v mieste trvalého alebo prechodného bydliska,

• FO, ktorá je umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia 
slobody,

• FO, ktorá preukáže, že študuje mimo obce a je ubytovaná v 
zariadení poskytujúcom ubytovanie. Doklady preukazujúce 
dôvod poskytnutia úľavy: potvrdenie o návšteve školy 
a potvrdenie ubytovacieho zariadenia, potvrdenie o zapla-
tení poplatku za komunálny odpad v mieste ubytovania,

• FO, ktorá pracuje mimo trvalého bydliska (s výnimkou denne 
dochádzajúcich). Doklady preukazujúce dôvod poskytnutia 
úľavy: pracovná zmluva a potvrdenie o prechodnom pobyte 
v mieste pracoviska, príp. potvrdenie ubytovacieho zariade-
nia o spôsobe ubytovania,

• rodiny so 4 a viac nezaopatrenými deťmi. Pokiaľ dieťa do-
končilo v príslušnom spoplatňovacom období povinnú škol-
skú dochádzku, je potrebné k žiadosti priložiť aj potvrdenie 
o štúdiu dieťaťa.

Bc. Alena Patková

KtO Má NáROK NA ZNížeNIe ALebO OdPuSteNIe 
MIeStNehO POPLAtKu ZA KOMuNáLNy OdPAd?

ZA OdPAdy ZAPLAtíMe VIAc
Keď obec odovzdá na skládke odpadov odpad, zaplatí jej za 

zneškodnenie odpadov. Táto cena sa skladá z dvoch častí: 
1. Cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie 

jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk, 
2. Poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý 

vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, 
na ktorej území sa skládka nachádza. 

Miera recyklácie je na Slovensku nízka, preto poslanci parla-
mentu schválili opatrenia z dielne ministerstva životného pro-
stredia, ktoré upravujú poplatky za odpad. Suma, ktorú obce 
po novom zaplatia za uloženie odpadu na skládke odpadov, 
bude závisieť od úrovne jeho vytriedenia. Schválenú výšku 
sadzieb upravuje Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., kto-
rým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov a zákon 329/2018 
Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Zákon a nariadenie 
nadobúdajú účinnosť 1.1.2019. Poplatok za skládkovanie sa 
má od roku 2019 do roku 2023 postupne zvyšovať. Po novom 
obec, ktorá menej separuje, bude mať poplatok podstatne 
vyšší a zároveň sa postupne tento poplatok bude zvyšovať. 
Čím lepšie obec triedi, tým nižšiu sadzbu poplatku získava 
a platí nižší poplatok za skládkovanie. 

Nasledujúca tabuľka je prílohou k nariadeniu vlády a zobrazuje 
sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (ZKO) 
a objemného odpadu (OO) na skládku odpadov. Podľa údajov 

z roku 2017 by Soblahov patril do 3. kategórie.
Polož. Úroveň vytried. 

kom. odpadu
Sadzba za prísl. rok v €/t

2019 2020 2021
1 <10% 17 26 33
2 10-20% 12 24 30
3 20-30% 10 22 27
4 30-40% 8 13 22
5 40-50% 7 12 18
6 50-60% 7 11 15
7 >60% 7 8 11

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Soblahov 
za rok 2017 bola 26,92%. Ak predpokladáme, že v roku 2018 
sa miera vytriedenia nezvýšila, namiesto súčasných 5 €/t, za-
platí obec za skládkovanie ZKO z domácností (120 l nádob na 
KO) a za OO 10 €/t. Čo znamená nárast cien za skládkovanie 
o 100%. V tabuľke môžeme vidieť, že sadzby budú mať 
v ďalších rokoch stúpajúci charakter a ak nezačneme viac triediť, 
poplatok za skládkovanie bude značne rásť, čo pocítime kaž-
doročným zvyšovaním ročného poplatku za odpad.

Príjem z poplatku, ktorý je v súčasnosti 19,50 € na osobu a 
rok už teraz nepokrýva náklady na zber a zneškodnenie odpadu 
z domácností. Tento rok obec dofinancovala z vlastných zdrojov 

VýZVA K SPOLuObčANOM - údRžbA chOdNíKOV
Prosíme občanov, aby i naďalej vykonávali odhŕňanie chodníkov od snehu, i keď táto povinnosť podľa nového zákona prešla 

na mestá a obce. V súčasnosti obec nie je schopná postarať sa o túto údržbu, nakoľko bude musieť zabezpečiť techniku, 
prípadne i ľudí, aby to zvládla. Ďakujeme za pochopenie a pomoc !

ZIMNá údRžbA V ObcI
Obecný úrad v Soblahove upozorňuje a žiada všetkých vodičov, aby počas vykonávania zimnej údržby v našej obci, 

neparkovali vozidlá na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a na chodníkoch. Zabezpečíte tak aby vaše 
ulice boli počas zimného obdobia udržiavané, priechodné a hlavne aby bola zabezpečená bezpečnosť. Ďakujeme Vám za 
pochopenie !
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bAtôžKOVá VeSeLIcA PRe MALých Aj VeľKých
„Keď si kamarát, tak poď sa s nami hrať...“ – aj týmito slovami 

v piesni sme začínali detskú batôžkovú veselicu v sále PD So-
blahov. V piatok 23.11.2018 sme privítali celkom 62 detí, ktoré 
sa prišli zahrať, zatancovať si a zabaviť sa. Malí, aj tí väčší 
boli vyparádení do krojov či košieľok a sukničiek a rodičia ne-
zabudli pribaliť aj dobroty do košíčkov. Nesmeli chýbať ľudové 
piesne, ale i tie modernejšie, naučili sme sa, ako sa sadí mak, 
preskakovali sme hrášok a aj slíže a vyskúšali sme si, aké je to 
preskakovať cez vatru. Dokonca nás prišli pozrieť dvaja veselí 
šašovia z ďalekého Balónového kráľovstva. Keďže pochádza-
jú zďaleka, celkom im z hlavy vyfučalo, čo nám mali priniesť. 
Našťastie, nakoniec všetko dobre dopadlo a šašovia odovzdali 
každému, čo mali – no predsa farebný balón z ich kráľovstva. 
A aká by to bola veselica, keby sme nemali naozajstnú muziku? 
Mali sme, a to vlastnú – zahrali a zaspievali nám šikovné diev-
čatá a chlapci z Harmonikovej akadémie. Veľká vďaka! Ďaku-
jem za pomoc mojim vždy ochotným kamarátom – animátorom 
a tiež obecnému úradu a jeho zamestnancom za organizáciu 
a podporu. Dovidenia o rok na piatom ročníku! 

zber a zneškodnenie odpadov vo výške cca 7 000 €. Vzhľadom 
na stúpanie sadzieb za skládkovanie a zvyšovanie cien vývozcu 
odpadu musí obec v roku 2019 zvýšiť ročný poplatok za komu-
nálne odpady pre fyzickú osobu na 22 € na osobu a rok. Po-
dobná zmena sa týka aj drobných stavebných odpadov, kde zo 
súčasných 0,33 €/t vzrástol zákonný poplatok za skládkovanie 
na 7 €/t. Okrem toho vývozca odpadov navyšuje cenu za zne-
škodnenie odpadu o 5 €/t. Preto sa zvyšuje aj poplatok za drobný 
stavebný odpad, ktorý odovzdáte na zberný dvor z 0,053 € na 
0,066 € za kilogram drobného stavebného odpadu. 

Keď už vieme, prečo zaplatíme za odpady viac, poďme sa 
pozrieť na to, ako platiť menej alebo aspoň poplatok udr-
žať v stanovenej výške. Do roku 2025 musíme zvýšiť mieru re-
cyklácie na 55%, v roku 2030 to má byť 60%. Také sú prognózy 
štátu. Preto treba ešte viac separovať, aby sme do komunálne-
ho odpadu dávali čo najmenej odpadu. Veľmi tým prospejeme 
našej prírode a hlavne aj sebe. Komunálny odpad, čo hádžeme 
do nádob doma, je vyvážaný na skládky odpadov a za sklád-
kovanie sa platia vyššie uvedené poplatky, a to je argument na 
separáciu aj pre všetkých EKO skeptikov.

Buďme teda ohľaduplní k prírode a majme na pamäti tieto 
pravidlá:
• Snažme sa odpad netvoriť vôbec a už pri kúpe tovaru pre-

mýšľajme nad množstvom odpadu, ktoré ním vyprodukujeme.
• BIO odpad, ktorý nám vzniká pri varení sa snažme doma 

skompostovať.

• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťme ich do predajne.
• Dodržiavajme farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, pa-

pieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartó-
nom oranžová farba. Napovie nám aj označenie na obale: 

• Riaďme sa pravidlami triedenia obce. Len vytriedený odpad 
sa dá zhodnotiť a recyklovať.

• Minimalizujme objem odpadu, ktorý hádžeme do kontajne-
rov, tzn. stlačme PET fľaše, stláčajme kartóny, plechovky, 
tetrapaky, aby sa do kontajnerov zmestilo čo najviac.

• Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia 
prostredníctvom OZV ENVI - PAK. Trieďme odpad, oplatí sa to.
Vývoz triedeného odpadu (papier, sklo, plasty, kov, tetrapa-

ky) nefinancuje obec, ale organizácia, ktorá zastupuje výrobcov 
obalov, pre našu obec je to spoločnosť ENVI-PAK. Všetky tieto 
služby nás ako obec a vás ako občanov nič nestoja. V súčasnos-
ti prehodnocuje ENVI-PAK, a.s. fungovanie triedeného zberu 
odpadu v našej obci. Zatiaľ však nevyhoveli opakovaným žia-
dostiam obce o navýšenie kontajnerov na zber plastov, papiera 
a kovových obalov. Uvedomujeme si, že situácia je už havarijná 
a robíme všetko, čo je v našich možnostiach, aby sme dokázali 
pre vás vytvoriť dostatočné podmienky pre zber triedených od-
padov. Opätovne vás však žiadame, ak máte väčšie množstvo 
triedeného odpadu a vidíte, že kontajner je plný, odovzdajte od-
pad na zbernom dvore oproti Leoni. Väčšina z nás ide každo-
denne autom okolo a predsa to v okolí niektorých kontajnerov 
v obci vyzerá horšie ako na smetisku.          Bc. Alena Patková

O deň neskôr, v sobotu 24.11.2018 sa sála opäť zaplnila. 
Detský smiech a radosť vystriedala hudba, spev a rozhovo-
ry dospelých. Miestnosťou sa šírila vôňa klobásky a slaninky, 
ktorá sa miešala s vôňou čerstvo upečených koláčov. Do toho 
všetkého hudba, spev a veselé tóny našich skvelých 
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PeKNé PRIeStORy, ZAujíMAVá VýStAVA
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v So-

blahove, Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov 
v Soblahove v spolupráci so Základnou školou s materskou 
školou, Cirkevnou materskou školou a Jednotou dôchodcov 
v Soblahove pripravili na nedeľu 7. októbra 2018 zaujímavú 
výstavu ovocia, zeleniny, domácich zvierat a žiackych prác. 
Výstava sa uskutočnila po prvýkrát vo vynovených priestoroch 
Obecného domu, chovatelia si rozložili svoje klietky vo dvore 
tejto budovy. Zaujímavé exponáty z našich záhrad a sadov, 
zvieratá a operenci našich chovateľov, detské  práce žiakov 
a škôlkarov boli veľkým lákadlom pre návštevníkov výstavy. 

Za pekného slnečného nedeľného popoludnia si výstavu pri-
šlo pozrieť viac ako 200 návštevníkov. I keď postupne klesá 
počet pestovateľov i  chovateľov, výstava ukázala, že je ešte 
dosť nadšencov, ktorých tento koníček baví, venujú mu veľa 
voľného času a výsledkom svojej práce sa môžu i takto verejne 
prezentovať. Vďaka patrí i tým, ktorí výstavu naaranžovali, vý-
pestky označili a postarali sa o oko lahodiace prostredie. 
Žiacke a detské práce dotvárali peknú kulisu priestorov a boli 
príjemným spestrením celej výstavy. Organizátori akcie boli 
veľmi spokojní, videli, že ich úsilie bolo korunované úspechom 
a že prispeli k ďalšej reprezentácii a propagácii našej obce.

J.H.

niesť ľuďom dobrú náladu, radosť, posilniť kamarátstva, či len 
tak zabudnúť na každodennosť a priniesť do všedného života 
niečo nevšedné. Niečo, na čo zostanú krásne spomienky...                                     

Martina Hudecová

Cukríkovcov, páry vo víre tanca a spevu. Z jedného kúta po-
čuť štrnganie štamperlíkov a už sa koštuje, čo kto v tomto roku 
či vlani vypálil. Pozriete kúsok ďalej a tam, v ďalšom kúte vidí-
te Lehoťanov so Soblahovčanmi a veruže, aj tým bolo veselo. 
Náladu dotvárajú kroje prítomných – poväčšine soblahovské, 
lehotské či rôzne kroje z okolitých dedín, ale nájdu sa aj po-
bedimské či kroj z Rajca. Pretancujete sa do vestibulu a tam 
vám opäť všetky žilky ožijú, keď začujete malých – vlastne už 
skoro veľkých muzikantov (Martina, Adriana a Moniku) naťa-
hovať heligónky. A veruže ich naťahujú ostošesť a je radosť 
ich počúvať. O to viac, keď sa k týmto tónom pridajú krásne 
hlásky šikovných sestier Simonky a Moniky. A aby ste mali 

dokonalý obraz, ako to na batôžkovej vyzeralo, nezabudnite 
si predstaviť tradičnú ľudovú výzdobu, o ktorú sa postarali Mo-
nika Červeňanová a Daniel Mrázik aj so svojimi pomocníkmi. 
Tak aj taký bol IV. ročník batôžkovej mojimi očami. Každý sa 
pozeráme na svet inými očami, no batôžková má za cieľ pri-
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Počas technickej prestávky medzi jednotlivými predstavenia-
mi zabával prítomných harmonikár Ladislav Žiško.Pripravené 
bolo aj malé občerstvenie.

Ďakujeme Zuzane Mišákovej, ktorá už tradične každý rok 
prináša do našej obce pestrý divadelný repertoár. Každé 
predstavenie nám prináša iný zážitok.

A na záver. tradičné fašiangové divadelné predstavenie 
bude tentokrát od kráľovnej detektívneho žánru Agathy 

christie. jej klasika, A tak nezostal žiaden, bude v Sobla-
hove v nedeľu 17. februára. Budeme mať možnosť vyskúšať 
si pátranie po vrahovi, ktorý likviduje svoje obete, tiež zločin-
cov, podľa detskej riekanky o desiatich malých černoškoch. 
Mimoriadny zážitok sľubuje aj obsadenie. V predstavení ok-
rem iných účinkujú Milan Bahul, Juraj Rašla, Peter Trník – 
známi z TV seriálov, ale aj z muzikálu Kubo! 

Srdečne Vás pozývame!                                                  RR

Opäť nás navštívil Mikuláš
V stredu, 5. decembra 2018, sme tak 

ako každý rok, v strede obce privítali 
Mikuláša aj s jeho pomocníkmi.  Svojim 
príchodom Mikuláš potešil takmer 200 
detí a určite aj dospelých. Tento rok mal 
Mikuláš dôležitú úlohu, a to rozsvietiť 
celkom novú vianočnú výzdobu v obci. 
Zvieratká pri stromčeku, obecný úrad 
a kužeľ vianočného stromčeka sa mu 
podarilo bez problémov rozsvietiť svo-
jou palicou. S hlavným stromčekom sa 
však potrápil, preto mu museli prísť na 
pomoc aj deti. Nakoniec všetko dobre 
dopadlo a Mikuláš spolu s deťmi roz-
svietili vianočnú výzdobu a aj v Sobla-
hove sa začalo krásne predvianočné 
obdobie. Mikuláš si vypočul pesničky 
a básničky od detí, odmenil ich sladkým 
balíčkom a spoločne sa v lampiónovom 

„Aj tie najvzácnejšie spomienky sú zadarmo“ uviedol  slávny 
Jan Werich a mal pravdu. Pravdu,  o ktorej ste sa mohli spolu 
s nami presvedčiť vďaka výstave retro hračiek v Obecnom 
dome v Soblahove. Každý, kto navštívil našu výstavu sa vrátil 
do spomienok na svoje detstvo, na to ako sa hrával so skla-
dačkami, kockami, céčkami, formičkami, bábikami či s kočíkmi. 
Vašim deťom ste rozprávali ako to bolo, keď ste boli vy malí. 
Veľa z vás povedalo, že máte toto, alebo tamto ešte na pova-
le. My vám touto cestou ďakujeme za Vašu podporu a prítom-
nosť na výstave, za vaše spomienky, s ktorými ste sa podelili 
s nami a aj za vaše pozitívne reakcie na našu výstavu. Touto 
cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nám prispeli svojimi 
vzácnymi exponátmi k výstave a tých, ktorí ešte výstavu ne-

VýStAVA RetRO hRAčIeK
videli chceme pozvať na posledný deň výstavy, ktorým je deň 
26.12.2018 v čase od 16.00 -17.00 hod.                  Silvia H.Š.

Noc divadiel v Soblahove

Bibiana Ondrejková s ďalšími skvelými predstaviteľmi jed-
notlivých postáv v hre Júliusa Barča Ivana: Mastný hrniec, 
ktorú uviedlo Mestské divadlo Trenčín v sobotu 17.11.2018 
v sále PD.

Vynikajúci mladí umelci z Divadelného súboru Talent pri 
Súkromnej základnej umeleckej škole Trenčín sa pred-
stavili v hre Stanislava Štepku: Jáánošííík taktiež v sobotu 
17.11.2018. Medzi nimi aj Katka Maláňová.

V rámci noci divadiel 2018 boli v Soblahove uvedené až dve predstavenia.

sprievode vybrali do kostola na sv. omšu. Milý Mikuláš, anjelici a čert, ďakujeme za návštevu 
a o rok sa na Vás tešíme a sľubujeme, že sa budeme snažiť byť stále lepší a poslušnejší. 

Martina Hudecová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

NAše úSPechy...
trenčianske hodiny – regionálna súťaž v speve ľudových 
piesní

Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou školou 
K. Pádivého Trenčín zorganizovalo 49. ročník regionálnej sú-
ťaže v speve ľudových piesní Trenčianske hodiny.

Na súťaži sa zúčastnilo 76 dievčat a chlapcov z 23 základ-
ných škôl a osemročných gymnázií trenčianskeho regiónu, 
ktorí pred odbornou porotou zaspievali 152 slovenských ľudo-

VZdeLáVAMe SA Aj INAK...
Poznávacia exkurzia – Nitra, hlohovec

Jedným z najzaujímavejších podujatí zážitkového vzdelá-
vania, ktoré absolvujú žiaci I. stupňa našej školy, je nepochyb-
ne exkurzia. Preto sa žiaci 3. a 4. ročníka 28.11.2018 vybrali 
na poznávaciu exkurziu do Nitry a Hlohovca.

Žiaci v Nitre absolvovali prehliadku s odborným výkladom 
sprievodkyne. Ich kroky smerovali na Nitriansky hrad, kde 
mali možnosť vidieť Katedrálu sv. Emeráma, Diecézne múzeum, 
Kazematy a hradný areál, odkiaľ sa im naskytol jedinečný vý-
hľad na mesto Nitra.

V Hlohovci navštívili Hvezdáreň a planetárium. Tu sa ocitli 
v neobyčajnom svete plnom záhad, tajomných zákutí vesmí-
ru, hviezd, súhvezdí a neprebádaných častí našej galaxie. 
Žiaci sa na chvíľu preniesli do kozmického priestoru a stali 

vých piesní. Odborná porota hodnotila výber piesní, intonáciu 
a rytmus, ale i celkový umelecký dojem súťažiacich detí.

Pán Jožko Opatovský ochotne spolupracoval so školou, pre 
speváčky vybral vhodné piesne a pripravil ich na interpretá-
ciu. Pánovi Opatovskému ďakujeme a speváckym talentom 
srdečne blahoželáme.
I. kategória
2. miesto          Karin Izraelová
III. kategória
2. miesto          Monika Červeňanová
3. miesto          Simona Červeňanová

ibObOR – medzinárodná informatická súťaž
Kategória dRObcI
úspešná riešiteľka:         Dominika Makišová
Kategória bObRícI
úspešní riešitelia:            Andrej Izrael, Matej Jantošovič, 
   Matej Ďuďák
Kategória beNjAMíNI
úspešní riešitelia:              Ivan Hostačný, Timea Holubková
                Hana Kišová, Alex Šedivý
Kategória KAdetI
úspešní riešitelia:        Tomáš Trúnek, Marianna Hôrková
              Roman Pružinský

VýStAVA PAtchwORK
V dňoch 7.12. a 8.12.2018 sa uskutočnila v Galérii na po-

vale po tretíkrát výstava ručných prác vyrobených technikou 
patchwork. Na výstave si mohli návštevníci nielen pozrieť, ale 
aj zakúpiť rôzne bytové dekorácie vyrobené touto technikou 
(prikrývky na posteľ, obliečky na vankúšiky, obrusy, tašky 
a iné). Vystavovateľky(viď foto) priblížili návštevníkom aj techni-
ku tejto výnimočnej ručnej práce.

RR

VIANOčNý jARMOK
8. decembra 2018 sa v Soblahove konal už 5. ročník vianočného jarmoku. Tento rok sme namiesto Galérie na povale zaplnili 

jednu z miestností Obecného domu. Prišli jarmočné stálice i noví tvorcovia; úlohu trhovníkov si vyskúšali i deti. Avšak aj keď sme 
vytvorili tandem s výstavou retro hračiek, návštevnosť jarmoku bola slabá. Veríme, že túto nesmelú premiéru v nových priestoroch 
nám v budúcom roku pomôžete prekonať. Už teraz sa tešíme na vašu návštevu a radi s vami podebatujeme o našich kreatívnych 
technikách alebo o láske, s akou naše výrobky tvoríme. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť.

V. Horková
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sa jeho súčasťou. Prostredníctvom pútavého výkladu získali 
predstavu o otáčaní Zeme, pochopili príčiny striedania dňa 
a noci aj ročných období. Dozvedeli sa poznatky o Slnku a jeho 
planétach, o Mesiaci a jeho fázach. Na umelej oblohe pozoro-
vali hviezdy, ich zoskupenia, hľadali súhvezdia Orion, Pegas 
či Veľkú medvedicu.

Exkurzia sa všetkým veľmi páčila a domov žiaci odchádzali 
plní zážitkov, dojmov a nových vedomostí.

Poznávacia exkurzia – bratislava
23 žiakov 6. ročníka absolvovalo dňa 13.11.2018 exkurziu 

do nášho hlavného mesta – Bratislavy. Hlavným cieľom bola 
návšteva Slovenského národného múzea – Prírodovednej 
zbierky na Vajanského nábreží. Po prehliadke exponátov sa 
žiaci poprechádzali po nábreží Dunaja a cez Staré Mesto sa 
presunuli k Michalskej veži, v ktorej je nainštalované Múzeum 
zbraní. Na najvyššom poschodí Michalskej veže je terasa, 
z ktorej je nádherná vyhliadka na strechy historických budov 
bratislavského Starého Mesta, ale aj dominantu Bratislavy – 
hrad. Deti videli aj Grasalkovičov palác – sídlo prezidenta SR.

Z exkurzie si domov priniesli nielen nové vedomosti 
z histórie, biológie a geografie, ale aj veľa zážitkov.

Zážitkové vzdelávanie – Múzeum na kolesách: 
ZáLeSáK

Informácie o prežití v prírode podané zážitkovou formou.
Z našich žiakov sa stali „zálesáci“, naučili sa: ako vybrať 

správnu výstroj, zvoliť miesto na táborenie, postaviť prístre-
šok, pripraviť posteľ z lístia, odhad času, určenie svetovej 
strany, vyčistiť vodu a mnoho ďalších zručností, ktoré im uľahčia 
život v náročných prírodných podmienkach.

drony v škole – interaktívna akcia
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, zorgani-

zovala 11.10. 2018 pre žiakov 1. stupňa ZŠ interaktívnu akciu 
pod názvom Drony v škole, ktorej sa zúčastnili žiaci štvrtého 
ročníka.
Program:
- prezentácia účastníkov Majstrovstiev sveta v dronoch
- lietanie v malom
- technické hry a súťaže pre deti
- prezentácia modelovej železnice
- pneumatické stavebnice a ukážky 3D tlačiarní
- slávnostné vyhodnotenie súťaží

Naši žiaci obsadili v jednotlivých súťažiach krásne 1. a 3. 
miesto.

Ceny deťom odovzdal predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja a národný ambasádor odborného vzdelávania 
a prípravy Ing. Jaroslav Baška, vedúca oddelenia školstva, 
kultúry, mládeže a športu TSK Ing. Eva Žernovičová a riaditeľ 
SOŠ Trenčín Ing. Ľuboš Chochlík.

divadelné predstavenie – Agatha christie: 
A tak nezostal žiaden, 
a literárno-dejepisná exkurzia v trenčíne

Dňa 22.11. 2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili literár-

no-dejepisnej exkurzie do Trenčína a návštevy divadelného 
predstavenia v Trenčíne – A tak nezostal žiaden.

V rámci exkurzie sa žiaci oboznámili s históriou mesta 
spojenou s osobnosťou Ľudovíta Štúra. Prezreli si súsošie 
štúrovských buditeľov (Štúr, Hurban, Hodža), vypočuli si infor-
mácie o pôsobení predkov Ľudovíta Štúra v Trenčíne (mama 
pochádzala z Trenčína, otec určitý čas pôsobil v Trenčíne ako 
učiteľ), prezreli si a prečítali text na pamätných tabuliach 
o týchto skutočnostiach. Súčasťou exkurzie bola aj návšte-
va evanjelického cintorína v Trenčíne, kde sa nachádza hrob 
Štúrovej mamy – Anny Michalcovej Štúrovej a niektorých ďal-
ších členov Štúrovej rodiny.

Potom sa žiaci presunuli do Hviezdy v Trenčíne, kde sa ko-
nalo predstavenie Mestského divadla Trenčín – A tak nezostal 
žiaden – podľa detektívky Agathy Christie. Detektívka je všeobec-
ne obľúbený literárny žáner, s ktorým sa žiaci oboznamu-
jú v siedmom a ôsmom ročníku. Divadelné spracovanie bolo 
preto pre nich obohatením. Najviac zaujímavé spracovanie 
prinieslo všetkým hlboký umelecký zážitok a vzbudilo u žiakov 
záujem o ďalšie podobné predstavenie.

Projekt – dAjMe SPOLu GÓL!
Projekt – Dajme spolu gól! je projekt Slovenského futbalového 

zväzu, ktorého hlavnou úlohou je popularizovať futbal vo všetkých 
jeho úrovniach u súčasnej populácie ľudí bez ohľadu na vek, po-
hlavie, náboženstvo, zdravotné postihnutie a sociálny status.

Futbalový klub AS Trenčín si vybral našu materskú školu. 
Hlavnou úlohou je popularizovať futbal u detí v materských 
školách. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 až 6 rokov. Ide 
o pravidelnú športovú aktivitu zameranú na futbal pre chlap-
cov a dievčatá, ktorá sa koná každý utorok, resp. stredu v telo-
cvični základnej školy v trvaní 45 minút počas školského roka 
v mesiacoch október až máj. V skupine športuje 23 detí a túto 
športovú aktivitu vedie tréner AS Trenčín Mgr. Andrej Paulíny, 
ktorý súčasne aj učí v základnej škole a zabezpečuje celú or-
ganizáciu a priebeh. Aktivity sú zamerané na futbal, ale pôjde 
v nich aj o pohybový rozvoj dieťaťa, koordináciu či rýchlosť 
a nebude chýbať ani všeobecná gymnastika.                                                                                                       

Projekt – hovorme o jedle
Naša škola sa opäť zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity 

Hovorme o jedle.
Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktív-

nu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilos-
ti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, 
schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedo-
mia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, 
zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Spôsob realizácie aktivity:
· V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ boli vy-

hlásené denné témy so zameraním na potraviny a výživu 
– témy sa týkali konkrétnej potravinovej skupiny (podľa po-
travinovej pyramídy) a základných zručností a vedomostí 
v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a zdravej výživy. 
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Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia v novom roku 
Vám prajú zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ Soblahov

materská  škola
VIANOce V Mš

Čo to cinká, čo to zvoní?
Na nebíčku šuchoce?
To len sniežik tíško letí
a nesie nám Vianoce.

Krásna a dlhá jeseň sa akoby švihom 
čarovného prútika premenila na zimu. 
Toto ročné obdobie patrí v materskej 
škole medzi najkrajšie. Deti čakajú na 
Mikuláša, vyrábajú čižmičky, recitujú 
básničky, spievajú koledy. Nielen doma, 
ale aj v materskej škole rozvoniavajú 
vianočné koláče. V škôlke ich upečú deti 
s pomocou pani učiteliek a kuchárok. Tak 
ako v rodinách je toto obdobie časom 
stretávania sa, tak aj v materskej škole 
sa stretneme s kamarátmi z prvej triedy, 
aby sme spolu oslávili vianočný čas 
a mali možnosť porozprávať sa, ako sa 
nám darí. Stretneme sa aj s rodičmi na 
vianočnej tvorivej dielni, kde si spolu 
vyrobíme vianočné ozdoby. Tradičný 
je i vianočný jarmok, ktorý pripravuje-
me v spolupráci s rodičmi plný krás-
nych svietnikov, anjelikov, medovníčkov 
a koláčikov, a všakovakých vianočných 
ozdôbok na stromček.

O tom, aké boli Vianoce našich sta-
rých mám, prídu porozprávať deťom 

babičky z Jednoty dôchodcov. Priblížia deťom, ako to bolo kedysi, ako sa ozdoboval 
stromček, aké zvyky a tradície sa v rodinách udržiavali a ktoré zvyky sa zachovali 
do dnešnej doby.

Advent v materskej škole je naplnený usilovnou prácou, hrovými činnosťami 
a stretávaním sa. Prajeme všetkým krásne vianočné sviatky plné pohody, pokoja 
a milých stretnutí.

Nech tichá hudba veselosti vám počas Vianoc znie,
Nech ten rok nastávajúci vám šťastie a lásku prinesie.

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom za dôveru a pomoc.
Kolektív materskej školy

Milí čitatelia,
v piatok 30.11.2018 o 16.00 sa konal II. ročník akcie s názvom 

Vianočný punč, tentoraz v priestoroch Obecného domu. Na na-
šej soblahovskej škole je veľa šikovných detí, či už v oblasti krea-
tívnej, umeleckej, športovej, alebo vedomostnej. Celý výťažok 
z akcie je venovaný práve deťom na ďalší rozvoj ich mimoškol-
skej činnosti. Pri šálke chutného horúceho punču a chlebíku 
s masťou a cibuľkou či koláčiku si tak návštevníci mohli kúpiť 
krásne výrobky súvisiace s vianočnou tematikou. Adventné 
vence, sviečky, med, vianočné ozdoby, medovníky…, všetko 
diela vyrobené a darované soblahovskými mamičkami a deťmi 
zo ZŠ a ŠKD. Im patrí veľké ĎAKUJEME. Rovnako chceme po-
ďakovať aj kuchárkam za prípravu punču, ktorý, podobne ako 
minulý rok, bol vynikajúci. ĎAKUJEME všetkým, ktorí vyjadrili 
svoju podporu kúpou či už punču, alebo výrobku. ĎAKUJEME 
pánovi starostovi, ktorý poskytol priestory a pani Mgr. Škorco-
vej, riaditeľke školy, ktorí boli nápomocní pri realizácii. ĎAKU-
JEME všetkým členkám rady rodičov. K vytvoreniu vianočnej 
atmosféry prispeli v neposlednom rade aj deti svojimi vystúpe-

niami a ligotavá vianočná výzdoba. Nastáva čas ADVENTU, 
v mene RR vám želáme, aby ste ho prežili pokojne, bez stre-
sov, rovnako ako aj nadchádzajúce vianočné sviatky.

Rada rodičov pri ZŠ Soblahov

· Úlohou žiakov bolo vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity v rámci 
školy k stanoveným denným témam. Následne zo zrealizova-
ných aktivít k vybranej dennej téme pripraviť súťažné príspevky.

V celkovom hodnotení sa naša škola umiestnila v bron-
zovom pásme.

Stredoškolák – hrdina remesla 2018
Spoločnosť EXPO CENTER, a.s., Trenčín s podporou Tren-

čianskeho samosprávneho kraja a v spolupráci s Krajským 
centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizo-
vala v poradí dvadsiaty ročník prezentačnej výstavy stredných 
škôl. Výstavy Stredoškolák – Hrdina remesla 2018 sa zúčast-
nili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

PaedDr. Ingrid Oravcová
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Život našej farnosti
„POžehNAj, PANe, Náš dOM I VšetKých, čO býVAjú V ňOM“

Táto alebo podobná veta vyšitá na bie-
lom plátne kedysi ozdobovala mnohé 
príbytky. Dnes už ale vo veľa domoch 
nič podobné nenájdeme. Veriaci ľudia 
tým vyjadrovali svoju túžbu a prosbu 
Bohu, aby jeho požehnanie spočinulo 
na ich príbytkoch a aby Boh riadil všet-
ky ich kroky. Tiež bolo ich túžbou, aby 
láska a pokoj napĺňali všetkých členov 
rodiny. Spolu sa modlili a boli aj nap-
riek chudobe mnohokrát šťastnejší ako 
ľudia dnešnej doby, ktorí majú vo svo-
jich príbytkoch najväčšie vymoženosti 
doby, ale chýba to podstatné – viera 
a dôvera v Božiu pomoc. Veriaci človek 
preto zvoláva na svoj dom a na celú 
svoju rodinu Božie požehnanie práve 
skrze požehnanie domu, ktoré vykoná-
va kňaz. Ako dieťa si pamätám, že keď 
sa v našej dedine postavil dom, miestni 
v ňom nechceli dlho bývať bez toho, 
žeby neprišiel kňaz im ho požehnať. 
A ja ako miništrant som často spre-
vádzal kňaza pri týchto požehnaniach. 
Radi sme tam ako miništranti chodili, 
lebo vždy nás tam čakala hostina . 
Ľudia skutočne verili a dôverovali v Bo-

žiu pomoc a ochranu, ak budú po nej 
túžiť a vyprosovať si ju a ak im  kňaz 
k tomu požehná ich dom. Určite jedným 
z prejavov úpadku viery najmä mladých 
je dnes tá skutočnosť, že mnohé domy 
zostávajú nepožehnané. Ľudia zabúda-
jú na lásku Nebeského Otca a spolie-
hajú sa na seba alebo na všeličo možné 
i nemožné – amulety, talizmany, podko-
vy, kamene, odplašovače zla, červené 
stužky (). Ale nič z tohto neprinesie 
pomoc do domu, iba Boh. Veď ako ho-
vorí overená múdrosť – „Bez Božieho 
požehnania márne naše namáhania.“ 
Preto by som chcel povzbudiť, ja, váš 
kňaz, ktorému záleží na zverených du-
šiach, všetkých, ktorí čítate tieto riadky. 
Uvedomme si, že len Božie požehna-
nie je istotou v našom živote a dajme 
si požehnať dom či byt. Požehnáva 
sa novostavba, zrekonštruovaný dom 
alebo príbytok, ktorý bol požehnaný 
už dávno. Rád prídem s Božím požeh-
naním do vašich príbytkov a tiež vás 
týmto spôsobom rád bližšie spoznám. 
Tiež vás, novoprisťahovaných, ktorí ste 
prišli bývať do našej farnosti, ale i všet-

kých, ktorí pozvete kňaza s požehna-
ním, rád spoznám a porozprávam sa a 
čo je najdôležitejšie, svojím kňazským 
požehnaním prinesiem Božiu milosť 
medzi vás. Domy sa zvyknú požehná-
vať v okolí Slávnosti Zjavenia Pána vo 
vianočnom období, ale to nemusí byť 
pravidlo, možno tak urobiť hocikedy. 
My, veriaci, si uvedomujeme dôležitosť 
Boha v našom živote a jeho požehna-
nia najmä v rodinách. Potrebujeme Ho, 
jeho lásku, milosť. Preto sa rozhodnime 
pre požehnanie príbytku, aby tak Božia 
láska napĺňala a pretvárala k lepšiemu 
naše životy a naše rodiny. 

Peter Valaský, správca farnosti

ovocia a zeleniny, ale svoju výstavu sme mali i v materskej 
škole. Spoznávali sme rôzne druhy zeleniny a ovocia, deti na-
vštívili pivnicu, kde je uložená zelenina na zimu. Pozorovali 
sme práce na poli, v záhradách, traktory pri práci. Naučili sme 
sa pripravovať chutné jedlá z jabĺk a na chvíľu sa z nás stali 
kuchári. Narezali i natlačili sme si kapustičku a pozorovali, ako 
prebieha kvasenie.

Našu materskú školu navštívili umelci, ktorí nám predviedli 
netradičné hudobné nástroje a dokonca dovolili deťom si za-
hrať na cimbale. Zažili sme krásne a veselé dni, plné spevu, 
tanca a radosti.

Teplé a slnečné jesenné počasie sme si užívali v prírode. 
Spolu s malými deťmi sme prešli k Dolinovému potoku a spozná-
vali chránené územie.

My veľkí sme vyšli na Lúčky a kochali sa v jesenných far-
bách a krásou našich hôr, lesov a lúk. Pri potulkách sme za-
vítali na Chatu pod Ostrým vrchom. Pozorovali sme stromy, 
ich lístie, semená a učili sa ich poznávať. Boli sme zvedaví na 
to, ako naše hory vznikali, a preto sme si medzi seba pozvali 
Adamka, ktorý nám porozprával o vzniku pohorí u nás i vo 
svete. Vieme, čo sú tektonické dosky a čo spôsobuje ich po-
hyb s našou Zemou a mnohé iné zaujímavosti.

Pani doktorku a sestričku sme navštívili v ambulancii, kde 
sme sa dozvedeli o ošetrovaní chorých ľudí.

Do konca školského roka nás čaká ešte veľké množstvo 
akcií a zaujímavých vystúpení. Teraz sa tešíme na Milkuláša, 
potom napečieme medovníky a koláčiky k Vianociam.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám počas roka pomáhali  a pra-
jeme vám všetkým požehnané dni adventu a milostiplné, po-
žehnané Vianoce plné pokoja a radosti z príchodu Božieho 
Syna.

Deti a kolektív Cirkevnej materskej školy svätého Mikuláša

cirkevnÁ materskÁ škola
jeSeň u NáS

Iba prednedávnom sme začali nový školský rok a hľa, po-
maly nám klopú na dvere Vianoce. Za ten čas sme však stihli 
v našej cirkevnej materskej škole veľa zažiť, veľa sa naučiť 
a stráviť v jesennej prírode množstvo hodín. V septembri sme 
vykopali biologický a nebiologický odpad, ktorý sme uložili 

v lese pred rokom. Mali sme sa možnosť presvedčiť, čo naša 
Zemička strávila a čo nie. Samozrejme sme urobili podobný 
pokus i tento školský rok.

Starých rodičov sme pozvali medzi nás a pripravili im pro-
gram pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. S programom 
sme vystúpili i na obecnom úrade, kde sme potešili jubilantov 
a privítali novonarodené detičky. Zapojili sme sa do výstavy 



13číslo 4 - december 2018

ZO JDS v SOblahOve OSlávila 10. výrOčie vZniku
Dňa 13. októbra 2018 sme spojili minu-

losť s prítomnosťou a pripomenuli si 10. 
výročie vzniku ZO JDS v Soblahove. Sláv-
nostná členská schôdza za účasti starostu 
obce Mariana Hudeca, nášho pána farára  
Petra Valaského a 76 členov ZO JDS bola 

spojená s Mesiacom úcty k starším.
Príjemnú atmosféru umocnilo veľmi pekné, veselé i vážne 

vystúpenie detí z Materskej školy pri ZŠ a mladších i starších 
žiakov ZŠ pod vedením riaditeľky školy Mgr. Natálie Škorco-
vej. Slávnostným podtónom podujatia – podľa zaužívanej tra-
dície – bolo i vystúpenie FSk Dolinečka.

„Možnosť  zostarnúť  je dar, je to dar, ktorý, žiaľ, všetci ne-
dostanú.“

V úvode slávnostného podujatia sme si minútou ticha uctili 
pamiatku našich členov a členky, ktorí sa tejto chvíle nedožili.  

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska pôso-
bí v našej obci už 10 rokov.

V čase svojho vzniku  mala  organizácia 22 členov a dnes, 
o 10 rokov neskôr, je  to takmer štvornásobok – 86 členov. 
V hodnotiacom príhovore nechýbali  informácie o uskutočňo-
vaných činnostiach a podujatiach, ktoré organizácia pre svo-
jich členov v minulosti i v súčasnosti  zabezpečovala a organizova-
la. Desaťročné obdobie je dosť dlhý čas na to, aby sme mohli 
ukázať, čo dobré a užitočné sme urobili a vniesli tak do života 
našich členov veľa pozitívneho. Nielen v rámci organizácie 
Jednoty dôchodcov, ale aj v rámci vecí verejnoprospešných 
a kultúrno-spoločenských.

Súčasťou slávnostného stretnutia bolo aj odovzdanie vďaky 
a uznania členkám prvého výboru, ktoré sa zaslúžili nielen 
o založenie základnej organizácie, ale aj o jej ďalšie rozvíja-
nie. Kytice kvetov, malé, ale milé darčeky v podobe srdca 
s „Domácim požehnaním“ boli s vďakou odovzdané:

Anne Krátkej, Agnese Balajovej, Alžbete Jantošovičovej, 
Veronike Krčmárikovej, Márii Mistríkovej, Emílii Betákovej, 
Oľge Šedivej, Ľudmile Šedivej a Marte Kačenovej.

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí nám v našej činnosti akým-
koľvek spôsobom dlhoročne  ochotne pomáhajú:
-  Marianovi Hudecovi, starostovi obce – za spoluprácu, za 

jeho ústretovosť, finančnú podporu a za aktívnu účasť na 
našich podujatiach,

-  Petrovi Valaskému, správcovi farnosti – za jeho duchovnú 
podporu a povzbudenie, za bezplatné používanie priestorov 
a za jeho účasť na našich kolektívnych podujatiach,

-  ďakujeme riaditeľstvu Základnej školy s materskou ško-
lou a riaditeľstvu Cirkevnej materskej školy sv. Mikuláša 
za ochotu a dlhoročnú spoluprácu  pri organizovaní našich 
podujatí, v rámci ktorých, vďaka vám a vašim deťom a žia-
kom vždy dokážete svojím kultúrnym programom  obohatiť 
a spríjemniť každé naše členské podujatie.
Hovorí sa, že pieseň je liekom na dušu v každom veku. K tra-

díciám a kultúre v našej obci neodmysliteľne patrí FSk Doli-
nečka, ktorá je už takpovediac našou súčasťou. Takmer na 
každom členskom podujatí nám svojím bohatým repertoárom 
ľudových a mariánskych piesní prináša radosť a  potešenie. 
Ďakujeme vám a nech vám to aj naďalej tak spieva.

Naša záverečná vďaka je adresovaná všetkým, ktorým čin-
nosť Jednoty dôchodcov v Soblahove nie je ľahostajná, všet-
kým, čo majú chuť robiť s láskou bez nároku na odmenu niečo 
dobré nielen pre dôchodcov, ale aj pre iných a pre našu obec. 

Úcta k starším by nemala byť záležitosťou len jedného me-
siaca (október), má svoje opodstatnenie po celý rok. Rovna-
ko, ako aj naše aktivity, pozitívny postoj k životu, k svojmu 
okoliu a k dobrým medziľudským vzťahom.

V tomto duchu sa niesol aj tohtoročný celoslovenský charita-
tívny KONCERT INTEGRÁCIA 2018 na Zimnom štadióne On-
dreja Nepelu v Bratislave. Teší nás, že aj naša organizácia tu 
mala svoje zastúpenie a prispela tak na dobrú vec. Na pomoc, 
úctu a toleranciu telesne a duševne chorým malým i veľkým, 
deťom i seniorom. Bol to koncert plný lásky, úcty a vďaky.

Starať sa o seba, o svoje zdravie, poznať hodnotu zdravia, 
žiť dobrý život, vrátane dobrej životosprávy a zdravej výživy 
– to bola téma, ktorú nám v rámci prednášky 8. novembra 
priblížila  odborníčka na zdravú životosprávu a výživu Lucia 
Bátkyová. Jej odborná a zaujímavá dvojhodinová prednáška 
s prezentáciou nás utvrdila, že začať robiť niečo dobré pre 
svoje zdravie nikdy nie je neskoro. Decembrové aktivity boli 
spojené už s vianočnou atmosférou.

2. decembra sme sa zúčastnili Vianočného koncertu v Dome 
armády v Trenčíne a o týždeň neskôr  sme účasť na vianoč-
ných trhoch v Bratislave spojili s návštevou predstavenia 
Mamma mia v divadle  Nová scéna.

Naše tohtoročné záverečné kolektívne stretnutie 27. de-
cembra bude už  tradične  patriť záverečnej členskej schôdzi 
roka 2018 spojenej s vianočným posedením.

Milí naši členovia, čitatelia Soblahovských novín a ob-
čania Soblahova, výbor ZO JDS vám praje pokojné, pek-
né a požehnané Vianoce – prežite ich v radosti. Nový rok 
nech je  pre vás bohatý na zdravie, lásku, pokoj a nech je 
pre vás plný Božej milosti.

Antonia  Adameková

folklórna skupina Dolinečka
Vážení a milí spoluobčania, dovoľ-

te mi  v mene skupiny Dolinečka, aby 
sme sa s vami obzreli a prehodnotili 
celý kultúrny rok 2018. Zúčastnili sme 
sa viacerých podujatí.

Spomeniem aspoň Zimné folklórne 
slávnosti spojené s fašiangami. Na 
Juraja sme spievali na Chríbe Ďurové 
piesne, stavanie mája, hrabanie sena 
pri Soblahovskej kose.

Tí, čo boli v Mníchovej Lehote na sláv-
nostiach, určite ocenili atmosféru tohto 
podujatia, ktorého sme sa zúčastnili.

Radi spomíname aj na stretnutie 
dôchodcov z okolitých dedín, ktorých 
sme v skupinách sprevádzali po našom 
chotári.

Naše vystúpenia v Buchloviciach na 
Festivale cesnaku sú už tradíciou.

Pietnym aktom, ktorý sa konal pri prí-
ležitosti SNP, sme vzdali poctu aj na-
šim spoluobčanom, ktorí padli za našu 
slobodu.

Chcela by som vás ubezpečiť za celú 
FSk Dolinečka, že sa budeme snažiť 
v budúcom roku vám, našim spoluob-

čanom, dopriať veľa pekných vystúpení.
Blížia sa najkrajšie cirkevné sviatky 

– Vianoce, narodenie nášho Spasiteľa, 
malého Ježiška. My skoršie narodení 
sa na to tešíme nie kvôli darčekom, ale 
že sa celá rodina zíde spolu pri štedro-
večernej večeri, prejaví sa láska, spo-
lupatričnosť rodiny.

Celá FSk Dolinečka vám želá veľa 
Božieho požehnania a aby sme všetci 
mohli v zdraví i na polnočnej omši za-
spievať Tichá noc, svätá noc.

vedúca FSk Dolinečka
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z našich materských škôlok. Príjemné posedenie im spestrilo 
nielen malé občerstvenie, ale i veselé tóny hudobníka Jožka 
Opatovského. Mnohí sa ospravedlnili, že sa tohto stretnutia 
nemôžu zúčastniť zo zdravotných, alebo osobných dôvodov. 
Z pozvaných 11 manželských párov sa stretnutia zúčastnilo 
6 dvojíc, ktorých život spojil na polstoročie, ba i viac.                    

V popoludňajších hodinách sa v týchto priestoroch stretli 60-roč-
ní občania, aby si posedeli, zaspomínali na roky prežité buď 
v našej obci, alebo vo svojom rodisku. Niektorí boli milo pre-
kvapení, že na nich obec nezabudla, pretože v dnešnej dobe 
sú takéto stretnutia naozaj veľmi vzácne. Program bol podobný 
ako pri stretnutí manželských párov, akurát pri rezkých tónoch 
nášho hudobníka sa roztancovalo viac seniorských párov.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí toto stretnutie pripravili: 
obecnému úradu, škôlkarom za pekný program, za živú hud-
bu, ale i oslávencom, že prijali pozvanie a prišli. Do ďalších 
rokov im prajeme pevné zdravie, veľa elánu, nech je takýchto 
stretnutí čo najviac. Aby náš Soblahov bol domovom malým, 
veľkým, mladým, ale i starším obyvateľom.

J.H.   
MILé StRetNutIe PO 55 ROKOch

V septembri 2018 sa naša bývalá 9. trieda ZDŠ v Soblaho-
ve stretla po 55 rokoch od opustenia školských lavíc. Na toto 
pamätné stretnutie sme prišli dvanásti spolužiaci, štyria sa 
ospravedlnili a siedmi, bohužiaľ, už nie sú medzi nami. Uctili 
sme si ich tichou spomienkou. Pri rozprávaní sme si zaspo-
mínali na všeličo možné, čo sme zažili počas deviatich rokov 
v ZDŠ. Patrili sme medzi tie ročníky, ktoré základnú školskú 
dochádzku absolvovali nielen v Soblahove, ale i v Trenčíne. 
Prvú triedu sme začínali 36. Triednou učiteľkou nám bola p. 
Kalužná. V druhej triede nás učil jej manžel p. učiteľ Kalužný. 
Tretiu triedu sme chodili do hornej školy k p. učiteľke Sabovej. 
Štvrtú a piatu triedu nás mal p. učiteľ Sloboda, ktorý bol po-
tom i organistom v našom kostole. Šiestu a siedmu triedu sme 
chodili do Trenčína, kde sme boli v troch triedach: A, B, C. Ako 
ôsmaci a deviataci sme sa opäť vrátili do Soblahova, aby sme 
tu dokončili školskú dochádzku v novopostavenej ZDŠ. Tu 
nám bola triednou p. učiteľka Bohuslava Machajdíková, kto-
rá nás vyprevadila nielen do ďalších škôl, učilíšť, ale tiež do 

života. Boli to pekné spomienky na školu, detstvo, mladosť. 
Na záver prajem všetkým spolužiakom pevné zdravie, životný 
optimizmus, aby sme i v budúcnosti mali takéto stretávky.          

  I. Teplan

... po 55 rokoch - ako 70 roční takto sme začínali v 1.triede

... končili v 9.triede

ZReLý VeK je O žIVOte
Tak ako sa nenápadne striedajú ročné obdobia, tak pomaly 

a nenápadne prichádza i staroba. Leto sa skončilo, prichádza 
jeseň. Obdobie, kedy venujeme viac pozornosti našim starším 
spoluobčanom, pretože október je mesiacom úcty k starším. I keď 
človek prichádza do tohto seniorského veku, to ešte nezna-
mená, že je to koniec jeho životnej aktivity. Dôležité je nielen 
zdravie, kvalita života, ale i záujem seniora zaujímať sa o veci 
verejné, zapájať sa do kultúrneho a spoločenského života v obci. 
V tomto období ovplyvňuje ich život nielen prostredie, v kto-
rom žijú, ale i stretávanie sa s ľuďmi, pretože samota vyvoláva 
v nich mrzutosť a zatrpknutosť. V tomto jesennom období si 
každoročne na nich spomenie i Obecný úrad v Soblahove a po-
zýva ich medzi seba na milé spomienkové stretnutie. Aby si po-
sedeli, zaspomínali, ba niektorí i zatancovali pri rezkej muzike. 
Tak sa stretli jubilanti, ktorí prijali naše pozvanie 18.10.2018 po 
prvýkrát vo vynovených priestoroch nového Obecného domu, 
manželia oslavujúci v tomto roku 50., 55. a 60. výročie spo-
ločného života. Po privítaní a poďakovaní starostom obce Ma-
rianom Hudecom si pozreli kultúrny program malých umelcov 



jeSeň V tuRIStIcKOM 
šAte

Čarovná pani Jeseň 
pomaly odchádza, jej pre-
krásne farby sa pomaly 
vytrácajú a naše turistické 
topánky sa už prestávajú 

brodiť kobercom z jesenného lístia na 
studenej tráve, z oblohy miznú vese-
lo poletujúce šarkany a namiesto nich 
začínajú lietať vzduchom prvé snehové 
vločky. A my zas po štvrťroku bilancuje-
me našu turistickú jesennú aktivitu.

Október sme začali 7.10.2018 trochu 
netradične – turistikou vlakom, s cieľom 
dostať sa na Čachtický hrad a Veľký 
Plešivec. Tomuto výletu prialo poča-
sie, ktoré po výstupe na Veľký Plešivec 
(484 m n. m.) doprialo všetkým 11-tim 
zúčastneným turistom krásne výhľady 
na okolité hrebene Karpát, Strážov-
ských vrchov i Považského Inovca. 
Nasledujúci víkend sa členovia klubu 
zúčastnili Hviezdicového výstupu na 
Inovec a už sme sa tešili na každoroč-
né jesenné klubové stretnutie v príro-
de, ktoré býva spojené s hodnotením 
predchádzajúcej turistickej sezóny. I nap-
riek nepriaznivému počasiu turisti uká-
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Z činnosti DobrovoľnÉHo HasičskÉHo ZborU soblaHov

Turistický klub pri OŠK Soblahov

Námetom cvičenia bol pád lietadla, 
pričom cvičenia sa zúčastnilo viac ako 
300 hasičov, policajtov, vojakov a zá-
chranárov a viac ako 40 pozorovateľov 
z rôznych záchranných zložiek a rezor-
tu vnútra. Prvotná informácia o stratení 
radarového spojenia s lietadlom prišla 
z letiska v Bratislave na Záchranné ko-
ordinačné stredisko Letových prevádzko-
vých služieb Slovenskej republiky, š.p.. 
Iniciátormi tohto cvičenia bola Sloven-
ská pátracia služba a Krajská organi-
zácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
v Trenčíne, pričom plánovací proces 
cvičenia sa realizoval pod dohľadom 
Hasičského a záchranného zboru, Po-
licajného zboru a za účasti Krídla vele-
nia, riadenia a podpory Vzdušných síl 
OS SR a Letových prevádzkových slu-
žieb SR, š.p.. Cvičenia sa zúčastnili aj 

naši priatelia - hasiči z družobnej obce 
Rudniki z Poľska a hasiči z družobnej 
obce Sloup, z Českej republiky. V rámci 
cvičenia sa nepreverovala len činnosť 
priamo v teréne, ale aj operatívne ria-
denie jednotlivých zložiek, vrátane pre-
vierky súčinnosti medzi Ministerstvom 
vnútra SR, Ministerstvom obrany SR, 
Ministerstvom dopravy a výstavby SR 
a Ministerstvom zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitosti SR a Generálnou 
prokuratúrou SR.

Deň pred cvičením sa na pôde 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
uskutočnila aj vernisáž výstavy talian-
skeho fotografa G. A. Longhitana, kto-
rý sa venuje foteniu policajtov, hasičov 
a záchranárov pri plnení úloh. Pri tejto 
príležitosti predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja odovzdal aj pa-

mätné plakety z cvičenia, pričom medzi 
ocenenými boli aj Milan Rožník a Ján 
Šedivý z našej obce, za starostlivosť 
o historickú hasičskú techniku a Dobro-
voľný hasičský zbor obce Soblahov si 
prevzal cenu za rozvoj medzinárodnej 
spolupráce.

Medzinárodné taktické cvičenie zlo-
žiek IZS – TFS 2018 sa uskutočnilo 
pod záštitou štátneho tajomníka Minis-
terstva vnútra Slovenskej republiky Ru-
dolfa Urbanoviča, Ministerstva zahra-
ničných vecí a európskych záležitosti 
Slovenskej republiky Lukáša Parízeka 
a predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Jaroslava Bašku. Taktiež 
bolo finančne podporené dotáciou zo 
štátneho rozpočtu a dotáciou od Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. 

Bc. Lukáš Beták

Pád LIetAdLA V SeLcI
V sobotu, 22. septembra 2018 sa v k. ú. obce Selec, Trenčianske Stankovce a Trenčianska Turná uskutočnilo Medziná-

rodné taktické cvičenie zložiek IZS – TFS 2018, ktorého sa zúčastnili aj naši hasiči, a ktorého plánovací proces prebiehal 
zväčša v Soblahove. 

uPOZORNeNIe! 
Dovoľte nám z tohto miesta Vás požiadať o zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri parkovaní v blízkosti hasičskej zbrojnice. 

Čoraz častejšie sa stáva, že vodiči veľmi nezodpovedne parkujú svoje vozidlá priamo pred výjazdom z hasičskej garáže, alebo 
v jeho bezprostrednej blízkosti a to aj napriek tomu, že v uvedenom úseku je dopravným značením určený zákaz zastavenia 
a zákaz státia. Je potrebné si uvedomiť dôsledky takéhoto konania, ktoré znemožňuje výjazd hasičskej techniky. 

zali, že majú veľké turistické srdce 
a táto opekačka v prírode má za sebou 
ďalší úspešný ročník. Koncom októbra 
niektorí členovia turistického klubu ešte 
navštívili hrad Lednica, Vršatec a obec 
Horné Srnie.

Novembrovým úspešným výstupom 
na Vápeč si zúčastnení členovia turis-
tického klubu zhodnotili svoje sily a ná-
sledne ďalšiu sobotu sa niektorí z nich s 
chuťou vydali na Veľký Kriváň. Novem-
brovou novinkou bol výlet na Sokolí ka-
meň (nad Drietomou) a už tradične sa 
v novembri členovia turistického klubu 
zúčastňujú výstupu na Suchý vrch.

Začiatok decembra sa nesie v zna-
mení troch turistických akcií, a to turis-
tický pochod Soblahov – Trenčianske 
Teplice, Štefánsky Čiernachov dňa 
26.12. a Predsilvestrovský výstup na 
Ostrý vrch dňa 29.12.2018. Všetci, 
ktorí máte chuť, bojové srdce a milujete 
zimnú nočnú turistickú romantiku spo-
jenú s čarom vianočných a novoročných 
sviatkov, oblečte si teplé bundy, zoberte 
batohy s plnými termoskami, narafičte 
si na hlavu silné čelovky, a hor sa – na-
vštívte najkrajší vrch nad Soblahovom, 
Ostrý vrch. Každoročný Predsilvestrov-
ský výstup na Ostrý vrch a jeho prí-

prava a organizačné zabezpečenie je 
vrcholom turistickej zimy nášho klubu. 
Veríme, že i tento rok prinesie všetkým 
zúčastneným síce trošku námahy, ale 
i kopec zábavy, spoločenských turistic-
kých kontaktov a čakaných i nečaka-
ných stretnutí. Zápis do knihy na vrcho-
le Ostrého vrchu je zaslúžený a hodný 
viac než neviem aká medaila.

No a už sme sa dočkali – máme tu 
najbelšie, najčistejšie a najchladnejšie 
obdobie roku, sprevádzané fičiacim 
vetrom, ľadovým vzduchom a mra-
zom, ktorý nám dokáže zmraziť všetky 
odkryté a niekedy i tie neodkryté časti 
tela. Vtedy si teplo domova uvedomu-
jeme priam bytostne, každou žilkou 
tela, v našich kostiach i v našich du-
šiach. Soblahovských turistov čakajú 
viaceré zimné akcie v zimnej prírode i 
mimo nej, záujemcovia majú možnosť 
pozrieť si náš plán turistických akcií na 
výveske v Hostinci u Ondreja, prípadne 
na našej internetovej stránke. Ale če-
rešničkou na torte býva každý rok fil-
mový festival – Soblahovské Horizonty, 
alias Film a my. Všetkým priaznivcom 
tohto podujatia si dovoľujeme oznámiť, 
že tentokrát sa Soblahovské Horizonty 
budú konať dňa 23.2.2019 a verte, že 
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už teraz mu predchádzajú horúce prí-
pravy mimoriadne zaujímavých filmov 
z horského i iného prostredia, ktoré ur-
čite potešia dušu každého zapáleného, 
zvedavého a oduševneného turistu i  člo-

veka. Aj prostredníctvom tohto článku 
vás na prichádzajúci filmový festival 
Soblahovské Horizonty alias Film a My 
srdečne pozývame. 

Zároveň vás všetkých pozývame do 

zimnej prírody, spolu s nami ochutnať 
si kúsok toho turistického krásneho, no 
i ťažkého chlebíka, ktorý ale keď sa vy-
darí, tak má neopakovateľnú chuť 
a príchuť.

Slávka

Už sa vám stalo, turistom či občasným turistom, že vás 
niekde v horách priprelo zlé počasie – zima, dážď, hmla ako 
mlieko, a vy ste nevedeli, kam z konopí, hľadali ste aspoň 
niečo, nejakú  strechu nad hlavou pre vás i vašich blízkych, 
niečo, čo by bolo pre vás útočišťom a bezpečným miestečkom 
v zlom čase? Už sa vám stalo, turistom či neturistom, že ste 
došli niekedy na nejaké miesto v prírode či inde, a to miesto 
vás očarilo, a akoby vám prehovorilo priamo do duše... svojou 
obdivuhodnou históriou, svojou prirodzenou krásou, zvlášt-
nym čarom starých čias? Jedno z takých miest sa skromne 
vypína nad obcou Soblahov a nazýva sa Lúčky.

Nádherné a vzácne miesto, dýchajúce niečím zvláštnym, 
tajomným, križovatka nielen turistická, poskytujúca útulok v lone 
krásnej okolitej prírody pre každého človeka v čase dobrom i zlom. 
Čarovnosť tohto miesta sa rozhodli členovia turistického klubu 
IŠK Soblahov podčiarknuť novým prístreškom slúžiacim nám 
všetkým, pretože ten dovtedy jestvujúci bol už schátraný a nebez-
pečný. Okrem nového prístrešku sa členovia IŠK Soblahov 
rozhodli opraviť aj ohnisko a upraviť okolie.

Práce na novom prístrešku na Lúčkach sa začali už v lete, 
pričom ako všetky dôležité práce, museli sa začať kvalitným 
návrhom, ktorý by zahŕňal kvalitu, pevnosť materiálov, uchy-
tenia, estetické cítenie, pričom cieľom bolo vybudovať akúsi 
útulňu či poloútulňu pre všetkých, ktorých prikvačí v horách 
priazeň či nepriazeň našej matky Prírody. I keď nápad a návrh 
vyšiel z prostredia nášho turistického klubu, na budovaní tohto 
krásneho prístrešku s príslušenstvom sa podieľali a pomohli 
viaceré organizácie i jednotlivci, ktorým chceme poďakovať aj 
touto cestou a vyzdvihnúť to krásne, čo  vďakabohu ešte ne-

vymrelo, tú  ochotnú spoluprácu, ten pocit, že  ešte nevymrela 
spolupatričnosť pri budovaní dobrej myšlienky. Drevo na nový 
prístrešok poskytlo Urbárske spoločenstvo Soblahov a jeho 
porezanie zabezpečil Obecný úrad Soblahov. So stavaním 
prístrešku pomohli členom turistického oddielu Soblahov tiež 
tesári Majo Červeňan, Jozef  Lehotský a stolárstvo Okno Ko-
hút. Výrobu elektrickej energie zabezpečil Promel Soblahov. 
Železo dodal Harbor. Náterové látky poskytol Slovlak Košeca. 
Klampiarske práce dodal Kamil Červeňan z Mníchovej Leho-
ty. Štrk dodal Urbanovský Trans. Položenie strešnej krytiny 
a ostatné práce zabezpečil Turistický klub IŠK Soblahov, po-
moc poskytli aj soblahovskí dobrovoľní hasiči. Ostatné finanč-
né príspevky poskytli Hostinec u Ondreja a Obecný úrad So-
blahov. Označenie miesta a ostatné reklamné výrobky dodal 
Miroslav Hrnčár – Realizácia reklamy. 

A je to hotovo – nový prístrešok je na svete a v každej jeho 
časti je ukrytá nejaká tá skutočná i pomyselná kvapka potu, 
krvi, energie, citu a lásky k človeku i k našej krásnej obci s jej 
nádhernou prírodou, nezameniteľnou históriou a vzácnymi 
miestami. Každé z týchto miest v sebe skrýva  múdrosť na-
šich dávnych predkov, ktoré si aj takýmto spôsobom ctíme, že 
im dáme, čo ich ukáže v ich plnej kráse a výnimočnosti. Všet-
kým, čo pomohli akoukoľvek formou pri budovaní turistického 
prístrešku Lúčky, aby slúžil všetkým ľuďom dobrej vôle, patrí 
veľké ĎAKUJEME.

Slávka

tuRIStIcKý PRíStRešOK LúčKy

PRe ROdINu MIRKO, PRe KAMARátOV „MIRSeK“
Skončila sa púť človeka, ktorý žil nielen pre svojich najbliž-

ších, svojich priateľov, ale hlavne pre svoju obec, pre svoj So-
blahov. Tu sa narodil, tu prežil celý svoj veľmi plodný život. 
Láska k rodnej vieske, hlavne láska k športu ho sprevádzali 
po celý jeho život. Už ako žiak základnej školy sa podieľal 
na prípravách ľadovej plochy, výrobe mantinelov, bránok 
či osvetlenia ihriska. Ako aktívny futbalista bol pri všetkých 
úspechoch Družstevníka Soblahov. Po skončení aktívnej čin-
nosti presedlal na funkcionársku dráhu. Stál na čele športov-
cov, hlavne futbalistov ako ich predseda. No nielen športové 
aktivity boli jeho dominantou. Zapájal sa do diania našej obce 
ako poslanec miestneho národného výboru, ba pomáhal obec 
zveľaďovať ako jej tajomník. Bol súčasťou všetkých stavieb v 
obci v rámci akcií „Z“, mnohé z nich organizoval a riadil. Ne-
boli mu cudzie ani aktivity v cirkevnej oblasti, kde sa aktívne 

zapájal do pomoci a riadenia tejto výstavby.
Pre rodinu bolesť, pre ostatných ťažké a nečakané. Miro 

bol typ človeka, ktorý žil veľmi rýchlym životným tempom. Ne-
únavne pracoval, nedoprial si oddych. Práca ho bavila, v pl-
nom nasadení bol až do sklonku svojho života. Výsledky jeho 
práce, ktoré vidieť na každom kroku našej obce, boli dôkazom 
jeho usilovnosti, cieľavedomosti a svedomitosti. Mirko budeš 
veľmi chýbať svojej rodine, no i pre obec je to veľká strata. Vo 
svojom živote si zabúdal skôr na seba, aby si bol nápomoc-
ný druhým. Život však pôjde ďalej, musíme prekonať žiaľ, žiť 
našu každodennosť. No i v budúcnosti si budeme spomínať 
na človeka, ktorého sme si vážili, ctili si jeho usilovnosť 
a skromnosť. A tieto hodnoty sú dôkazom toho, že to, ako pre-
žil svoj život, malo zmysel.

Mirko, nezabudneme!                                J.H. 
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ŠPORT

OŠK
Športový rok 2018 sa pomaly blíži 

ku koncu. Futbalové družstvá majú za 
sebou prvú polovicu sezóny – jesennú 
časť. Ako si počínali, sa dozvieme v na-
sledujúcich riadkoch.

Mužstvo dospelých malo za cieľ 
držať sa po zlúčení do 7. ligy v prvej 
polovici tabuľky. Po stabilizovaní hráč-
skeho kádra sa počas jesene striedali 
výsledkovo a herne lepšie zápasy s tými 
horšími. Držať krok sa nedarilo iba 
s tímami, ktoré boli v minulom roku 
súčasťou siedmej ligy. Napriek bojov-
nosti sa prejavila hráčska skúsenosť a 
vyzretosť tímov Dolná Súča, Dubodiel, 
Horné Srnie, Neporadza, Mníchova Le-
hota, Dolná Poruba, ktoré nás porazili 
rozdielom triedy. Zbytočnou stratou bo-
dov sa skončili zápasy vo Svinnej 0:2 
a hlavne doma s Ivanovcami 1:2, kto-
ré sa v súťaži výsledkovo trápili. Cení 
sa víťazstvo 5:0 proti Tr. Stankovciam 
„B“, na ktoré sa už nepodarilo herne 
nadviazať. Dve remízy s Bobotom 2:2 
a Horňanmi 1:1, štyri výhry s Omšením 
4:1, Skalkou nad Váhom 4:1, Selcom 
2:0 a Drietomou 2:1 znamenajú, že 
počas prestávky prezimujeme na 11. 
mieste. Trápi nás strelecká efektivita, 
kde sme tretím najhorším tímom. Pozi-
tívom je, že do zápasov vstupujeme s 
najmladším vekovým priemerom, a preto 
ešte nejaký čas potrvá, aby sme mohli 
herne viac konkurovať tímom v hornej 

polovici tabuľky. Najlepší strelci po je-
seni sú Patrik Pleva – 6 gólov, Šimon 
Kňážek, Ján Schery a Rasťo Kačena 
– 3 góly.

Dorast svoju jesennú časť odštartoval 
sériou 5 víťazstiev v rade. V Novej Vsi 
nad Váhom jednoznačne 4:1, tesnou 
výhrou 3:2 s Ľuborčou, 3:1 v Opatovej, 
2:1 v Podolí a pohodlnou výhrou 
6:1 s Dubodielom. Prvá bodová 
strata prišla v 6. kole, kde chalani 
uhrali cennú remízu 2:2 s vtedajším 
konkurentom o prvé miesto v tabuľke, 

Brezovou pod Bradlom. Po tomto 
výsledku bolo všetkým jasné, že už im 
jesenný titul majstra neunikne a to aj 
potvrdili víťazstvami v Hornej Strede 4:0 
a doma s Bzincami pod Javorinou 3:0. 
S akým bodovým odstupom ukončia 
jeseň, sa rozhodlo vo Svinnej, ktorá 
našim dorastencom uštedrila jedinú 
prehru a zvíťazila presvedčivo 4:0. 
Týmto výsledkom sa Svinná posunula 
na 2. miesto a v jarnej časti to môže byť 
ešte boj o postup napínavý. Myslíme 
si, že postup do 5. ligy by bol veľkou 

… futbalisti smútia
V živote človeka sú chvíle, ktoré potešia i zarmútia. V 4. 

októbrový deň sa pre nás futbalistov zastavil čas. Odišiel nám 
kamarát, spoluhráč, tréner, funkcionár a veľký futbalový nad-
šenec.

Jeho láska k futbalu, mimoriadne organizačné schopnosti 
a nadšenie ho na desiatky rokov predurčili na prvého muža 
soblahovského futbalu.

.... hovorí sa, že nikto  nie je  nenahraditeľný, ale Mirko Izra-
el pre soblahovský futbal dlhé roky určite nenahraditeľný bol.

Každý chlapec, ktorý chcel hrať futbal, prešiel cez jeho ruky 
– stačilo priniesť rodný list a fotku a Mirko Izrael všetko zaria-
dil. Registračný preukaz vybavil doslova na počkanie a v ne-
deľu sme mohli hrať. Mal obrovskú radosť, ak bolo na ihrisku 
plno detí, vždy hovoril – to je naša budúcnosť.

Nezabudnuteľný zostane tým, ako sa angažoval pri výstav-
be šatní OŠK v rokoch 1988-89. Každé ráno vstával a večer 
zaspával s tým, čo treba vybaviť, pripraviť, koho treba osloviť 
na pomoc. Celé toto obdobie asi nič iné neriešil, len ako po-
môcť futbalu. Spoločne sa podarilo na tú dobu mimoriadne die-
lo, ale nikto nepochyboval, koho to bola najväčšia zásluha.

Ako hráč, tréner i funkcionár klubu robil všetko s maximál-
nym nasadením a nadšením. Pracoval nezištne, nepoznal 
únavu, nedbal na čas...

Nech sedadlo na tribúne, vpravo od vstupných dverí, na-

vždy zostane spomienkou na skromného, čestného člove-
ka, výborného futbalistu, trénera, zanieteného funkcionára. 
Futbal miloval a prácou preň v Soblahove urobil mimoriadne 
hlbokú brázdu. Veríme, že sa na nás bude pozerať z futbalo-
vého neba, bude nám držať palce, a my budeme pokračovať 
v jeho ceste.
… Mirko, ďakujeme.
Spomíname!                D. Mrázik
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odmenou pre chalanov a aj pre klub. To 
by malo byť dostatočnou motiváciou, 
aby chalani pracovali v zime a išli si 
za svojím cieľom v jarných zápasoch. 
Najlepšími strelcami tímu sú Patrik 
Šedivý – 7 gólov, Šimon Kňážek – 6 
gólov, Marek Ďuďák – 3 góly.

Starší žiaci odohrali pomerne 
kvalitnú jesennú časť súťaže. Patrí 
im 6. miesto, bilancia 4 víťazstvá, 1 
remíza a 5 prehier. Najlepší strelci 
sú Matúš Sedláček – 7 gólov, Michal 
Halgoš – 6 gólov. V rámci prípravy na 
sezónu sme odohrali domáci turnaj, 
Memoriál Ing. Viktora Kačenu a ďalšie 
dva prípravné zápasy v Zamarovciach 
a v Tr. Jastrabí. Chceme, aby naši žiaci 
hrali kombinačný futbal od brankára 
až po útočníkov, čo je niekedy aj 
na úkor dobrého výsledku. Tomu 
prispôsobujeme aj prácu na tréningoch, 
kde je dôležité, aby hráči pracovali na 
100 %. Toto sa nám najviac darilo v zápase 
v Drietome, kde sme vyhrali 2:1 a doma 
s Hornou Súčou 9:0. Ale bolo aj veľa 
zápasov, kde to nefungovalo tak, ako 
si predstavujeme. To nás vedie ešte 
viac trénovať a pracovať na tréningoch.  
Pred zimnou prestávkou starší žiaci 
ešte stihli odohrať kvalitne obsadený 
halový turnaj v Dubnici nad Váhom, kde 
sa v konkurencii prevažne družstiev 
z vyšších súťaží nestratili, vyhrali 2 
zápasy a 3 prehrali.

Mladší žiaci v jesennej časti 
dominovali, bilancia 7 zápasov = 7 
výhier. Postupne so Skalkou nad 
Váhom 17:1, v Záblatí 6:1,v Tr. 

Stankovciach 6:1, Bobotom 4:3, H. Súčou 
6:3, s Dolnou Súčou 7:2 a v Omšení 3:2. 
Najlepší strelci sú Michal Halgoš – 21 
gólov, Matej Pagáč – 7 gólov, Alex 
Červenka – 5 gólov. V tejto kategórii 
máme deti, ktoré sa venujú futbalu od 
mladého veku. Je vidieť snaha a chuť 
týchto detí pracovať na sebe a držať 
pokope, či sa vyhráva, alebo prehráva. 
Prvé miesto po jeseni je odmenou za 
poctivú, dlhoročnú prácu na tréningoch 
a zápasoch. V jarnej časti chceme 
pokračovať v dobrých výsledkoch a tešiť 
sa z futbalu.

Deti v prípravke odohrali počas 
šiestich sobôt 30 zápasov turnajovým 
spôsobom. V skupine “B“ odohrali 
medzi sebou zápasy tímy Soblahova, 
Veľkej Hradnej, Tr. Turnej, Tr. Jastrabia, 
Svinnej a Bobotu. V tabuľke im patrí 
priebežné 4. miesto za 9 výhier, 6 remíz 
a 15 prehier. Deti v prípravke sú veľmi 
dobrý kolektív a posúvajú sa herne 
vpred. Veľká vďaka patrí ich rodičom, 
ktorí zabezpečujú odvoz na turnaje, 
povzbudzujú deti počas zápasov a po-
máhajú pri práci trénerkám Simone 
Gomulecovej a Simone Ďuďákovej. Po 
skončení súťaže sa spoločne zabavili 
v laser aréne, ktorú im zabezpečil pán 
Tatík.

Po športovej stránke môžeme 
povedať, že všetko funguje ako má. 
Máme dostatok futbalistov vo všetkých 
vekových kategóriách, perspektívnych 
hráčov a hráčky, slušné podmienky 
na šport. Teší nás, že sa počas roka 
2018 v letných mesiacoch vybudovalo 

na ihrisku zavlažovanie trávnika a do-
končujú sa práce s výstavbou ihriska 
s umelou trávou. Počas roka sme z fi-
nančných prostriedkov slovenského 
futbalového zväzu mohli realizovať 
nákup športového vybavenia, ako napr. 
veľkej a malej prenosnej futbalovej 
brány, novej modernej lajnovačky, lopty, 
kužele a iné vybavenie, ktoré využívame 
počas celého roka pri tréningoch a zá-
pasoch. V októbri nám firma TIMM 
za pomoci p. Pagáča venovala sadu 
oblečenia, ktoré môžu využiť deti a tré-
neri na turnajoch alebo tréningoch 
v zimných mesiacoch. Máme kvalitné 
športové zázemie, na druhej strane 
dlhodobým problémom je fungovanie 
športového klubu v tzv. „oklieštenej 
zostave“. To by sme chceli v roku 
2019 zlepšiť a požiadať vás o pomoc 
pri vykonávaní jednotlivých športových 
činností. Tým by sme uľahčili prácu 
trénerom a ich asistentom a vytvorili 
partiu ľudí, ktorým záleží na fungovaní 
futbalu v Soblahove. 

V závere by sme sa v mene celého 
obecného športového klubu chceli 
touto cestou veľmi pekne poďakovať 
všetkým ľuďom, rodičom, futbalistom, 
ktorí nám v priebehu roka 2018 podali 
pomocnú ruku počas zápasov, pri 
doprave na zápasy, brigádach alebo 
iných športových aktivitách. Všetkým 
želáme úspešný nový rok 2019 a našim 
futbalistom veľa dobrých športových 
výsledkov.

R. Kačena

Tento polrok bol pre reprezentantku v silovom trojboji a vzpie-
raní, Ivanu Hornú, veľmi úspešný.

V dňoch 29.-30.9. ako prvá silová trojbojárka zo Slovenska, 
úspešne reprezentovala na najväčšom športovom festivale 
v Európe – Arnold Classic Europe v Barcelone, kde súťažila 
najprv v klasickom silovom trojboji a nasledujúci deň v kla-
sickom mŕtvom ťahu. Prvý súťažný deň, v súťaži v silovom 
trojboji, skončila tesne, s výkonom 485 kg, na druhom mieste 
za reprezentantkou z Brazílie a druhý deň na súťaži v mŕtvom 
ťahu vyhrala s výkonom 205 kg. Dokonca sa jej podarilo stret-
núť a vyfotiť sa so samotným Arnoldom Schwarzeneggerom. 

úSPešNá IVANA hORNá

Ako jediná seniorská reprezentantka sa taktiež kvalifikovala 
a koncom októbra štartovala (vo svojom doplnkovom športe) 
na Majstrovstvách sveta vo vzpieraní v Turkmenistane s vý-
konmi 78 kg v trhu a 98 kg v nadhode.

Soblahovčanka pokračovala v rozbehnutej príprave na 
Majstrovstvách Európy v klasickom silovom trojboji (bez pod-
porného vybavenia). Aj napriek značnej únave sa členke Aso-
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KALeNdáR Obce SObLAhOV NA ROK 2019
Ponúkame vám ďalšie vydanie Kalendára obce Soblahov na rok 2019.
Kalendár obsahuje tematické fotografie obce s informáciami o aktuálnom dianí v Soblahove, tiež 
obsahuje dátumy vývozu odpadov, kontakty a iné zaujímavosti.
Cena je nezmenená: 3 €/1 kus. Zakúpiť si ho môžete na obecnom úrade počas úradných hodín.

SObLAhOVSKé tIKy-tAKA
Blíži sa koniec roka, teda je čas bilancovať. Soblahovskí 

starí páni odohrali tento rok s nasledovnou bilanciou:
12 zápasov, 6 výhier, 3 remízy a 3 prehry s celkovým skóre 

51:32. Najlepším strelcom sa stal Michal Trebatický. V kádri 
súčasného mužstva je 27 hráčov, ale boli aj zápasy kedy prišli 
len 12–13 hráči. Aj z tohto dôvodu niektoré zápasy výsledkovo 
i herne nevyšli podľa predstáv.

Odohrali sme kvalitné súboje doma i vonku s Tr. Teplou a Tr. 
Turnou. Prekvapili sme v Jaslovských Bohuniciach, kde sme 
zvíťazili 3:2, najviac sme „vyplatili“ našich farníkov z Mnícho-
vej Lehoty v posledný zápas sezóny 13:4. Naopak, na zápas 
v Neporadzi by sme najradšej zabudli, keď sme prehrali 6:3.

Tréner P. Rehák viackrát počas sezóny menil herný systém, 
vraj súperi naše tiky-taka už prekukli, a preto sme prešli na 
celoplošný pressing☺

V lete sme sa zúčastnili 19. ročníka Dolinka Cup-u, kedy 
sme sa konfrontovali s o generáciu mladšími hráčmi a skončili 
sme na 4. mieste.

Celkovo sme s tohtoročným vystúpením spokojní, odohrali 
sme kvalitné zápasy, ukázali sme veľa futbalového kumštu, 
nadšenia a dobre sme reprezentovali našu obec. Na záver 
chceme poďakovať spoluhráčom za prístup, manželkám za 
podporu, OŠK a hospodárovi za vytvorené podmienky.

Zároveň i vám všetkým Soblahovčanom chceme popriať po-
žehnané vianočné sviatky a úspešný vstup do nového roka 2019.

D. Mrázik, Ján Vojtek

SPOLOčeNSKá KRONIKA
NArODili SA: 
Tomáš Majerech 
Leonard Alexander Reščák
Anna Sýkorová

UZAVreli MANželStVO
Lucia Ambrozayová a Slavomír Kopál
Martina Holúbková a Dalibor Glodič 

OPUStili NáS:
Miroslav Izrael           vo veku 67 rokov 
Katarína Drienková   vo veku 90 rokov 
Emília Hricková         vo veku 76 rokov
Peter Tvrdoň             vo veku 67 rokov

Rok 2018 v číslach:
Počet obyvateľov k 15.12.:         2 312
Prihlásení na trvalý pobyt:                   77
Odhlásení:                                            32
Narodené deti                                      17
Úmrtie:                                                 21

NAšI MALí ObčANIA
Dňa 17. októbra 2018  vo vynovených priestoroch Obecného domu, starosta obce Marian Hudec, slávnostne privítal do života 

našich najmladších občanov obce Soblahov. Rodičia detí sa zapísali do pamätnej knihy obce, pozreli si kultúrny program 
a prevzali  malé darčeky. Veríme, že náš Soblahov bude pre tieto deti dobrým a bezpečným miestom ich ďalšieho života. Aby 
v našej obci vyrastali v škôlke, škole a v dospelosti zostali žiť v našej  krásnej dedinke.

ciácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja, podarilo vybojovať 
a obhájiť už po tretíkrát titul majsterky Európy v kategórii žien 
do 63 kg spomedzi 16 pretekárok! S výkonom 477,5 kg v cel-
kovom súčte trojboja, potvrdila jej aktuálnu hodnotu európske-
ho rekordu v klasickom silovom trojboji, a okrem celkového pr-
venstva a európskeho titulu, vybojovala aj čiastkové medaily 
v drepe - bronz za výkon 170 kg, v tlaku na lavičke - striebro za 
výkon 97,5 kg a v mŕtvom ťahu - zlato za výkon 210 kg! 

Na výsledkoch v silovom trojboji sa podieľal jej otec, Ing. 
Ladislav Horný, ktorý jej pomáhal na tréningoch a sprevádzal 
ju ako tréner na súťažiach.

Tieto výsledky sú o to cennejšie, že prípravu na súťaže 
zvláda popri zamestnaní.

Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu Sloven-
skej republiky a Soblahova.

RR z poskytnutých informácií rod. Hornej 
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vianoce v Sedliackom dome
Milí spoluobčania, srdečne vás pozývame na návštevu Sedliackeho domu, počas vianočných sviatkov. V priestoroch malého 

skromného  domčeka, akých bola v minulosti v našej obci väčšina, si môžete pozrieť, ako to bolo v našich domácnostiach pred 
mnohými rokmi. Čo nesmelo chýbať na slávnostne prestretom vianočnom stole. Boli to skromné pokrmy, ale o to viac si ich 
ľudia  vážili, rodiny spájala súdržnosť a láska vianočného obdobia. Čaro  tejto domácnosti si môžete pozrieť počas Vianoc po 
polnočnej sv. omši, na Prvý sviatok vianočný, i na sv. Štefana.

POZýVAMe VáS...
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26.12. 2018 od 16:00-17:00 h posledný deň môžete 
 navštíviť Výstavu retro hračiek 
 v Obecnom dome
29.12.     Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch -  
 tradičný guláš sa bude podávať pri Chate pod 
 Ostrým vrchom

12.1.2019     XII. Obecný ples
17.2.  Fašiangové divadelné predstavenie
23.2.  Soblahovské Horizonty
  2.3.  Soblahovské fašiangy

jubILejNý XXX. ROčNíK štefANSKej jAZdy - SPOMIeNKy Z MINuLOStI
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