Jarný sonet II
Je tu jar, pupene stromov sú ako zázrak z nefritu
Zvončeky liesok posýpajú peľom každý krok
Hrdielka vtákov zunia radostnou piesňou tam i tu
Zabeleli sa horské stráne belobou nežných snežienok
A ako vonia pôda dychom jarnej, ťažkej ambrózie
Vietor sa preháňa húštím plný neskonalej sily
Všetko sa raduje, prekypuje šťastím, že opäť žije
V každom z nás sa túžby priam zázrakom rozmnožili
Opäť je tu jar, búrlivo šumia a valia sa jarné vody
Oráč sa chystá na svadbu obilia a čiernej zeme
Posilnený spevom škovránka, jarného posla neba
Skončila sa vláda zimy a bytovej neslobody
Ozýva sa silno chlapča, čo v nás každom drieme
A dúfame, že Pán dá nám i tento rok nadosť chleba
Prof. Jozef Halgoš

Veselé prežitie veľkonočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody
želá starosta obce
a poslanci obecného zastupiteľstva.
Milí spoluobčania,
vždy, keď sa blíži čas písania článku do novín, si uvedomím,
ako ten čas beží a pre mňa je to opäť priestor na zamyslenie
a pozastavenie sa nad tým, čo sa v dedine udialo za posledné
tri mesiace, na čom pracujeme, čo sa nám podarilo, a naopak,
čo nás trápi.
Diane v obci
Už v minulom čísle Soblahovských novín som spomínal, že
od začiatku roka je v platnosti nový zákon, ktorý zavádza pre
obce novú povinnosť, a to starať sa o zimnú údržbu chodníkov. Už v januári nás čakala bohatá snehová nádielka, ktorá
zároveň preverila naše možnosti, pripravenosť a schopnosť
plniť si všetky povinnosti. Aj keď sme robili, čo sme mohli, nebolo to celkom ideálne, ale aj vďaka pomoci mnohých mužov
a žien z jednotlivých domov sa nám podarilo preklenúť zimné obdobie. Všetkým, čo sa nebáli chytiť lopatu a pomohli,
by som chcel touto cestou veľmi pekne poďakovať za službu
obci i ostatným občanom. Veľmi nám pomohli Ivan Hostačný
a Miro Holúbek, ktorí hľadali riešenia na novovzniknutý problém a povinnosť pre obec. Stačilo pár slov a Ivan neváhal
prerobiť svoju techniku tak, aby bola efektívne využitá pri odhŕňaní chodníkov. Pri druhej snehovej nádielke sme už túto
pomoc pocítili všetci. Dostali sme tiež prísľub, že snehu na
chodníkoch sa nemusíme obávať ani v budúcnosti. Veľká
vďaka, chalani!
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Keď už spomínam chodníky, nedá mi, aby som sa opäť po
rokoch nevrátil k protizákonnému parkovaniu áut na chodníkoch, ale aj na okrajoch miestnej komunikácie. Na tento problém som upozorňoval už niekoľkokrát. Dočasne sa situácia
zlepšila (až na pár jednotlivcov), ale zdá sa, že platí staré
známe: opakovanie je matka múdrosti. Preto vás chcem opäť
požiadať o tolerantnosť a dodržiavanie zákonov. Keď sa stane
nešťastie, bude neskoro a neobstojí výhovorka, že parkovanie na chodníku je iba na chvíľu alebo že ide o návštevu atď.
Sme na dedine, každý máme dvor, garáž, ale pravda je taká,
že veľakrát garáže už neslúžia pre autá, ale ako odkladiská
pre všetko možné a autá zostávajú stáť na chodníkoch, okrajoch
ciest či na priľahlých obecných pozemkoch.
Pre úplnosť, pre tých, ktorí nevedia, za akých podmienok
nebudú porušovať zákon, zhrniem:
1. Parkovať na chodníku sa smie iba v prípade, že zostane
1,5 m voľného chodníka, čo v prípade Soblahova nie je
nikde možné.
2. Vodič môže s vozidlom zostať stáť na obojsmernej ceste (i s využitím krajnice), len ak medzi jeho vozidlom a vzdialenou
stranou cesty zostane voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy (spolu teda 6 m), čo
v Soblahove nie je nikde možné.
3. Ak ide o jednosmernú cestu, musí zostať voľný jazdný pruh
široký najmenej 3 m, čo pri parkovaní v jednosmernej ceste
v Soblahove takisto nie je nikde možné.
Ďalším problémom je, že mnohí z nás si mýlia obecný pozemok
so svojím a dlhodobo (aj niekoľko rokov) ho bez súhlasu obce využívajú aj ako odkladisko stavebného materiálu, palivového dreva,
dlhodobo nepoužívaných osobných áut atď. Nemáme problém
s využívaním obecného pozemku na krátkodobé potreby majiteľov
priľahlých pozemkov. Problémom je dlhodobé uskladnenie, resp.
odloženie vyššie spomenutých predmetov. Každý má užívať svoj
pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve a nie ten, ktorý mu nepatrí. Odložené predmety často bránia pri prejazdoch, ale rovnako ani vraky
áut, kopy štrku, piesku a iných materiálov nekrášlia našu obec, ale
práve naopak. Hlavne, že doma vo dvore máme poriadok.

Je tu jar a s ňou sa prebúdza aj celá príroda. Postupne upravujeme svoje záhrady a každý pestovateľ a záhradkár vie, že
práve teraz je najvhodnejšie obdobie na orezanie väčšiny drevín. Orezané konáre (nie drevotriesky a iný odpad) môžete
do polovice apríla vyvážať na pasienky (lúka nad cintorínom).
Obec následne zabezpečí odstránenie orezaných konárov.
Týmto sa snažíme zabrániť ďalšiemu protizákonnému konaniu, ktoré veľakrát ľudí láka – spaľovaniu konárov vo svojich
záhradách, ktorým tak spôsobujú znečisťovanie životného
prostredia a obťažujú susedov dymom a pachom. Ďakujeme,
že vyveziete orezané konáre na miesto na to určené.
Multifunkčné ihrisko a nový prístup k športovému areálu
Práce na multifunkčnom ihrisku boli počas zimy pozastavené, preto sme museli vyrokovať s Úradom vlády SR posunutie
termínu ukončenia na nový dátum, a to 30. 4. 2019. Počas
výstavby multifunkčného ihriska a zároveň po prvej zime sa
ukázali veľké stavebné nedostatky, ktoré musíme aktuálne
vyriešiť. Podľa toho sa bude odvíjať aj otvorenie plnej prevádzky
ihriska.
V súvislosti s jeho prestavbou bolo nutné začať riešiť aj
novú prístupovú cestu na ihrisko a vhodne upraviť okolie školy. Nové riešenie by malo zároveň zabezpečiť aj väčšiu bezpečnosť pre deti navštevujúce školu a škôlku. Určite ste aj
sami boli svedkami toho, že rodičia vozia deti až pred bránu
školy a neuvedomovali si, že pri cúvaní späť (keďže ide o úzku
cestu) ohrozovali deti, ktoré chodia do školy pešo. Nové riešenie prístupu a parkovisko pred školou by malo podstatne
zlepšiť bezpečnosť našich detí.

Iné projekty

Prečo to všetko píšem? Preto, aby ste mali čas si každý
pred svojím domom odpratať to, čo na pozemok nepatrí, opraviť chodníky, ktoré boli poškodené pri stavebných prácach na
vašom dome, resp. vyžiadať si súhlas obce na dočasné využitie pozemku. V opačnom prípade treba pochváliť aj občanov,
ktorí investovali svoj čas aj financie nielen do okolia svojho
rodinneho domu, ale aj obecného priestoru.
V druhej polovici apríla urobíme spolu s členmi komisie pre bezpečnosť a poriadok kompletnú obhliadku obce a všetkým, ktorí
neurobia nápravu, budeme nútení zaslať oficiálnu výzvu na odstránenie. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Urobme
Soblahov spoločným pričinením krajšou a čistejšou obcou.

Zimné obdobie sme využili na spracovanie a podanie nových projektov, ktorými by sme chceli pokryť financovanie jednotlivých aktivít prostredníctvom ministerstiev SR.
Ešte koncom roka sme podali žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 200.000 EUR na pokračovanie
projektu odkanalizovania časti obce. Nakoľko uvedená suma
je nízka – avšak maximálne možná, v prípade, ak budeme
úspešní, Železničná ulica a posledný úsek Kúrie by mohol byť
týmto projektom vyriešený.
Na Ministerstvo financií SR sme podali žiadosť o dotáciu
15.000 EUR na zvýšenie bezpečnosti v obci vybudovaním nového prístupového chodníka od križovatky na hlavnej ceste až
ku škole. Vybudovanie chodníka, spolu s vybudovaním novej
plochy pred školou (vedľa nového multifunkčného ihriska), zabezpečí väčšiu bezpečnosť našich detí.
Z Ministerstva vnútra SR tiež žiadame o dotáciu vo výške
15.000 EUR na dobudovanie kamerového systému v obci.
Úrad vlády SR zároveň zverejnil výzvu týkajúcu sa podpory
detí a mládeže. Obec Soblahov sa v tejto výzve zapojila do
dvoch projektov. V prvom žiadame o dotáciu vo výške 5.700 EUR
na vybudovanie fitness ihriska na cvičenie vo vonkajšej prevádzke, ktoré by malo byť umiestnené na (trávnatej) ploche
medzi kabínami OŠK a pódiom. Druhý projekt je zameraný na

číslo 1 - marec 2019

3

našich najmenších – naším zámerom je vybudovanie nového
detského ihriska a na tento účel sme podali žiadosť o dotáciu
vo výške 9.956 EUR.
Keďže folklór v našej obci sa neustále rozvíja, Trenčiansky
samosprávny kraj sme požiadali o podporu vo výške 3.500
EUR, ktorými by sme pokryli náklady na kroje a krojové súčasti pre folklórne skupiny – Melenčárik, Melenčár a Dolinečka.
Čas ukáže, či bude Soblahov vo vyššie spomenutých projektoch úspešný. Veríme však, že áno a v prípade potreby
sme pripravení projekty dofinancovať z vlastných finančných
zdrojov obce.
O projektoch podaných v minulom roku, ktoré boli schválené, ale doposiaľ neboli zrealizované, vás budem informovať
v budúcich číslach.
Kultúra
Kultúrny život v obci bol v prvých troch mesiacoch naozaj
rôznorodý a každý si vybral, čo ho zaujímalo. V januári sa
konal XII. obecný ples, o týždeň neskôr mal detský folklórny súbor Melenčárik svoj výročný program, na ktorom deti
predviedli všetko, čo sa naučili a veru, bolo sa na čo pozerať.
Program obohatili aj domáce skupiny Dolinečka, Melenčár
a Trúfalci. Vo februári zasa Harmoniková akadémia pod vedením Jožka Opatovského krstila svoje 1. CD. Hosťom a zároveň krstnou mamou sa stala Vlasta Mudríková. O týždeň

neskôr si milovníci divadelných predstavení nenechali ujsť predstavenie Mestského divadla Trenčín – A tak nezostal žiaden,
tentokrát aj s hviezdnym obsadením. Na konci februára sa konal
X. farský ples v Mníchovej Lehote a zároveň dvojdňový festival
našich turistov – Hory, film a my. Plánované kultúrne podujatie
– soblahovské fašiangy muselo byť kvôli prebiehajúcim stavebným prácam na ihrisku zrušené. O to viac sa tešíme na
budúcoročné fašiangy. Keďže v marci opäť začala futbalová
sezóna, futbaloví nadšenci si užijú kultúru počas futbalových
zápasov. Tiež bola obnovená činnosť knižnice, ktorá sa presťahovala do nových priestorov Obecného domu. Otvorená
bude vždy v sobotu od 14:00 do 16:30 hod. Kultúrny program
v našej obci je aj vďaka aktívnym zložkám v obci a jednotlivcom naozaj rôznorodý a veríme, že z bohatého programu si
vyberie každý. O niektorých z uvedených akcií sa dočítate na
ďalších stránkach novín.
Milí Soblahovčania,
v príhovore som sa snažil zhrnúť to najpodstatnejšie, čím
Soblahov aktuálne žije. Ak by ste však mali akékoľvek nápady, podnety či návrhy riešení, neváhajte sa zastaviť na obecnom úrade. Dvere sú vždy otvorené.
Na záver mi dovoľte popriať vám príjemné prežitie blížiacich
sa veľkonočných sviatkov v kruhu najbližších.
Marian Hudec, starosta obce

Z rokovania OcZ obce Soblahov dňa 27. 2. 2019

Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31. 12. 2018.
Zobralo na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018.
Schválilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Soblahove.
A) Prerokovalo návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2019.
B) Schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Soblahov na
I. polrok 2019.
Schválilo vypracovanie projektovej
štúdie prestavby a nadstavby budovy
bývalého obecného úradu na Zariadenie pre seniorov.
Schválilo Zámery a plánované projekty obce Soblahov prednesené starostom obce: Zateplenie budovy Obecného domu; premostenie a vytvorenie
prístupu k Obecnému domu; Rozšírenie spevnenej plochy k multifunkčnému
ihrisku; Splašková kanalizácia v obci;
Rekonštrukcia strechy na budove
OŠK; Vybudovanie chodníka do školy;
Výstavba detského ihriska; Vytvorenie
vonkajšieho fitness; Kamerový systém
v obci; Nákup úžitkového vozidla.

A) Zobralo na vedomie Dôvodovú
správu k Informácii o doterajšom priebehu procesu spracovania Zmien a doplnkov č. 1/2017 ÚPN obce Soblahov
a návrh jeho pokračovania s cieľom
schválenia v orgánoch obce Soblahov.
B) Schválilo:
1. úpravu názvu v zmysle metodiky
MDaV SR na Zmeny a doplnky č. 2
ÚPN obce Soblahov,
2. upravený rozsah lokalít v zmysle
grafickej prílohy ako predmetu procesu ZaD č. 2 ÚPN obce Soblahov,
3. čiastočnú úhradu nákladov spolufinancovaním vlastníka lokality č. 1,
spojených so spracovaním a prerokovaním ZaD č. 2 podľa § 19 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších
predpisov, vo výške podľa osobitnej
dohody (zmluvného vzťahu) medzi
obcou a vlastníkom tejto lokality.
C) Uložilo starostovi obce Marianovi
Hudecovi ako štatutárnemu zástupcovi
obce vykonať príslušné kroky na uzavretie zmluvného vzťahu podľa bodu B.
3 uznesenia.
Schválilo pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu vo výmere 50,25 m2
v bytovom dome č. 740, číslo bytu 1,

poschodie 1, Ivane Halgošovej a Tomášovi Kemelovi, od 12. 2. 2019.
Schválilo kúpu pozemku, parcela
KN-C číslo 5067/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou
1 m2 zapísaného na LV č. 3511, vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, spoluvlastnícky podiel
1/1-ina od SR – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica,
za celkovú kúpnu cenu 20 €.
Zobralo na vedomie Oznámenie Okresného úradu Trenčín, odb. školstva o výške nenormatívnych prostriedkov na rok
2019, ktoré sú účelovo určené; Oznámenie výšky normatívnych finančných
prostriedkov na rok 2019 a Oznámenie
výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2019.
Zobralo na vedomie Oznámenie Min.
vnútra SR o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy na rok 2019
a Oznámenie výšky dotácie na úhradu
preneseného výkonu štátnej správy na
rok 2019 z Min. dopravy a výstavby SR.
Kompletné znenia uznesení nájdete na
www.soblahov.sk/uznesenia a na OcÚ.
Zuzana Hrnčárová

Zber objemného a nebezpečného odpadu
V stredu 10. 4. 2019 sa uskutoční zber objemného odpadu. Odpad môžete priniesť na stanovené miesta v čase od 9.00 – 16.00 h:
• Železničná ulica			
• pri Obecný dom		
• horný koniec obce, dvor č. 270
Do kontajnera je ZAKÁZANÉ odovzdať stavebný odpad a pneumatiky!
V stredu 10. 4. 2019 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Mobilný Eko-sklad bude pristavený od 13.00 – 16.00 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.
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Ak sa nezmeníme, budeme platiť za smeti viac
V decembrovom čísle Soblahovských novín sme avizovali
zvyšovanie poplatku za skládkovanie zmesového komunálneho a objemného odpadu v závislosti od úrovne vytriedenia
komunálnych odpadov. Poplatok za skládkovanie určuje zákon
č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov. V našej
obci sme za rok 2018 dosiahli úroveň vytriedenia len 28,88 %.
Z celkového množstva vyprodukovaných odpadov sme nevytriedili ani tretinu. To znamená, že namiesto poplatku za skládkovanie zmesového komunálneho a objemného odpadu, ktorý bol doteraz 5 € za tonu, obec zaplatí na skládke odpadov
10 €/t. Navyše, ak sa v separovaní nezlepšíme, poplatok za
skládkovanie v roku 2020 porastie na 22 €/t, a to sa určite v
budúcnosti odrazí na zvýšení poplatku za komunálny odpad,
ktorý platíme obci.
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

Na základe údajov z evidencie odpadov môžeme pozitívne
zhodnotiť, že oproti roku 2014 triedime o 10 % lepšie. V obci
máme pomerne čisto a v okolí obce už nie je taký častý výskyt
čiernych skládok. Naučili sme sa odvážať objemný a stavebný
odpad na zberný dvor oproti Leoni. A hoci máme kontajnery na
plasty, papier, sklo, kovy, tetrapaky, šatstvo, 2x za rok máme
organizovaný zber nebezpečných odpadov a máme zberný
dvor, úroveň vytriedenia odpadov nie je dostačujúca. Dôvodom
môže byť nízka informovanosť ľudí o nakladaní s odpadmi
a o možnosti triedenia, ale aj nedôsledné triedenie a v niektorých prípadoch aj naša lenivosť.
Pozrime sa na to, čo obsahuje taká priemerná smetná nádoba
domácnosti:
Až 45 % odpadu, ktorý vyprodukujeme, tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý môžeme skompostovať v domácom kompostovisku. Okrem toho, že nám vznikne viac miesta v smetiaku, odvďačí sa nám aj pôda svojou úrodou. Veľmi veľkú časť
nášho vyprodukovaného odpadu zaberajú aj zložky, ktoré môžeme vyhadzovať do kontajnerov na triedený zber ako papier,
plasty, sklo, textil, kovy, tetrapaky. 1 % tvorí nebezpečný odpad.
Takým odpadom sú použité batérie, žiarovky, akumulátory, tonery
z tlačiarní, obaly z farieb, ktoré nepatria do smetnej nádoby, ale
môžete ich odovzdať 2x ročne mobilnému Eko-skladu. Z uvede-

ného vyplýva, že smetnú nádobu by sme mali naplniť iba do 4
%. Opätovne odporúčame a pripomíname, priložme všetci ruku
k dielu. V odpadoch, ktoré vyhadzujeme, sa nachádza veľké
množstvo takých druhov odpadov, ktoré sa dajú technologicky
upraviť, využiť a vyrobiť z nich nové výrobky, ktoré po použití znova vyseparujeme a znova využijeme na výrobu nových výrobkov. Až 96 % vyprodukovaného odpadu môžeme vyseparovať. Dokážeme to? Štvorčlenné a päťčlenné rodiny ma
oslovujú s tým, že smetiak majú za dva týždne naplnený
len do tretiny. Sú dôkazom toho, že sa to dá a príkladom
pre všetkých, ktorí majú nádobu takú plnú, že ju nemožno
zavrieť alebo k nej priložia ešte jedno vrece plné odpadkov. Nebuďme leniví a trieďme odpad!
Každý z nás sa môže podieľať na zlepšení životného prostredia a zároveň prispieť k tomu, že poplatok za komunálny
odpad, ktorý platíme obci, nebude výrazne rásť. Ako na to? Tu
je pár tipov a rád:
• vyseparované druhy odpadu vyhadzujme do nádob na triedený zber (plasty, sklo, papier, kovy, tetrapaky, príp. triedený
odpad odovzdajme na zberný dvor oproti Leoni),
• odpady ako kartónové krabice, plastové fľaše a plechovky
pred vyhodením poriadne stlačme,
• kompostujme biologicky rozložiteľný odpad v domácom kompostovisku a nevyhadzujme ho do nádob na zmesový komunálny odpad,
• do nádoby na zmesový komunálny odpad (ktorú máte pridelenú od obce) vyhadzujme naozaj len tie druhy odpadu, ktoré
sa nedajú vytriediť,
• tvorme menej komunálneho odpadu a už pri kúpe zohľadňujme množstvo odpadu, ktoré vznikne – navštevujme tzv.
zero waste bezobalové obchody s potravinami a čapovanou
drogériou, ktoré nájdete aj v Trenčíne, Tr. Turnej,
• využívajme zber nebezpečného odpadu, ktorý je zabezpečený 2x ročne a nevyhadzujme drobný elektroodpad alebo
batérie do nádob na zmesový komunálny odpad,
• navštívte stránku www.triedime.sk, ktorá vám pomôže pri
správnom triedení odpadu.
Aj malým pričinením v rámci svojich možností, dokážeme
spolu veľké veci.
Alena Patková

TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME

PLASTY
Väčšina plastov, ktoré ľudia vyrobili od začiatku 50. rokov,
kedy sa začalo s ich masovou produkciou, sa už stihla stať
odpadom. Ľudstvo podľa záverov vedcov do roku 2015 vyrobilo celkovo 8,3 miliárd ton plastov, z čoho približne 6,3 miliárd
ton je dnes už plastovým odpadom.
Plasty sa zbierajú do žltých 1100 l kontajnerov. Vytriedené
plasty je možné odovzdať aj osobne na zbernom dvore oproti
Leoni v čase otváracích hodín (pondelok až sobota od 8.00 –
17.00 hod.).

Frekvencia vývozu: 1x za 7 dní
Patrí sem: PE a PET fľaše od minerálok a malinoviek, kofoly,
mlieka, sirupov, octu, oleja, vína, piva, plastové obaly od drogérie (šampónov, krémov, tekutých mydiel, aviváží, pracích
gélov, čistiacich prostriedkov), plastové vrecia, igelitky, tašky
a vrecká, obalové fólie, záhradné a potravinové fólie, nádobky od jogurtov, masiel a smotán, vrecká od mlieka, plastové
poháriky, obaly od sladkostí a slaných výrobkov, plastové vedrá,
prepravky, hračky, bandasky a sudy, kvetináče, polystyrén
menších rozmerov, plastový nábytok, obaly z CD, ...
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Nepatrí sem: Znečistené plasty zeminou, zvyškami potravín,
nebezpečnými látkami (motorový, mazací olej, ropné látky,
farby, riedidlá a pod.), tetrapaky, linoleum, guma, podlahové
krytiny, kabelky, molitan.
Dobrá rada: Plastové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt
– vypláchnuť, dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etikety. Obaly stláčame, pretože nestlačené zaberajú miesto pre
ďalší odpad. Stlačenie je otázkou pár sekúnd a zvládneme
ho všetci.
Vedeli ste že: Už teraz je v Pacifiku 6-krát viac plastu ako
planktónu. Zdá sa vám Pacifik ďaleko? Tak potom počítajte
s tým, že každá vyhodená fľaša sa bude na skládke rozkladať minimálne 400 rokov. Ak však fľaše vyhodíte do žltého
kontajnera, z 30 zrecyklovaných kusov môže byť vyrobená
napríklad flísová bunda a zo 150 zrecyklovaných fliaš môže
byť jeden koberec.
Alena Patková

Knižnica

Marec – mesiac knihy. Tieto diela, ktorým je venovaný prvý jarný mesiac, písané nadanými a múdrymi
ľuďmi, majú pre nás veľký prínos. Pri zahĺbení sa do nich sa človek odpútava od reality, prežíva príbehy
iných ľudí a pozerá sa na čokoľvek z iného uhla pohľadu. Veľa z nich poskytuje aj prístup k dôležitým faktom
a informáciám. Každá kniha nás niečím obohatí a po jej prečítaní zostaneme zasiahnutí myšlienkou, ktorou nám chcel autor rozšíriť obzor našich názorov a životných postojov.
Od soboty 2. marca 2019 máte aj v našej obci možnosť každý týždeň zobrať do ruky inú knihu. Novootvorená knižnica sa presťahovala do priestorov nového Obecného domu. Pribudlo veľa nových kníh,
z ktorých každá je niečím zaujímavá. Na svoje si prídu všetci: deti, mladí, dospelí, dlhoroční čitatelia, ale
aj ľudia, ktorí sa s knihami ešte len zoznamujú. Knižnica býva otvorená každú sobotu v čase od 14:00 do 16:30 hod.
Všetci ste srdečne vítaní. 									
Katka Maláňová

Divadelná klasika nestarne
Počas fašiangov sme mali možnosť vidieť v Soblahove klasickú detektívku od kráľovnej tohto obľúbeného žánru Agathy Christie
v podaní Mestského divadla Trenčín. Mnohí iste poznajú aj filmovú verziu príbehu o desiatich malých černoškoch, ale zážitok zo
živého kontaktu s hercami v divadle je niečo celkom iné: živé a bezprostredné.
V nedeľu 17. februára 2019 sme si
vychutnali predstavenie „A tak nezostal
žiaden“, v ktorom účinkovali mnohí známi herci z televíznej obrazovky ako Juraj Rašla či Milan Bahúl, ale aj v našej
obci už veľmi dobre známe tváre Mestského divadla Trenčín: Štefan Richtárech – zároveň režisér predstavenia,
Zuzana Mišáková, Diana Minarovičová,
Simon Kopunec či Veronika Dražkovcová,
ktorých sme takto mohli vidieť v novej polohe negatívnych charakterov. V predstavení účinkoval aj redaktor RTVS Matúš Jaco. Všetkých mimoriadne pobavili
Jakub Ružička v postave neurotického
doktora Armstronga či rodák z Trenčianskych Teplíc Peter Trník v úlohe
klamára Bloora. Predstavenie navštívilo rekordných 183 divákov. Sme veľmi
radi, že sa stretlo s takým záujmom zo
strany našich obyvateľov a veríme, že
sa všetci výborne zabavili pri pátraní po
páchateľovi. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie, ktoré uvedie Mestské
divadlo Trenčín u nás v Soblahove. Ďakujeme všetkým účinkujúcim.
Divadlo nás spája!
RR
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30. ročník Štefanskej jazdy
Sviatok sv. Štefana je v Soblahove známy svojím jedinečným podujatím, ktorým si pripomíname dávny zvyk našich
predkov – prerajtovávanie ťažných koní po potoku a po dedine,
aby sa kone v maštaliach počas sviatkov nezastáli. Tento
rok oslávila táto obnovená tradícia už svoj 30. ročník. Počas
neho sa pred Hostincom u Ondreja stretlo mnoho domácich,

rodákov či hostí z okolitých obcí, aby sa stretli a zaspomínali
si na časy minulé a zároveň, aby si užili jedinečnú vianočnú
atmosféru pri varenom vínku, koledách, kultúrnom programe,
speve a tónoch hudobných nástrojov, s ktorými sa prepletal
dupot a erdžanie koní z jazdeckého oddielu z Nozdrkoviec.
Tento rok si domáce folklórne skupiny a jednotlivci pripravili

Plesali sme
Sála Poľnohospodárskeho družstva v Soblahove sa v sobotu 12. januára 2019 premenila na miesto, kde sa do skorých
ranných hodín plesalo a zabávalo. XII. ročník Soblahovského
plesu otvorilo vystúpenie profesionálnych tanečníkov z MS
Dance studio Trenčín, ktorí nám predviedli ukážku spoločenských tancov. Po vystúpení patril parket všetkým plesajúcim,
ktorí sa pod vedením hudobnej skupiny Janne band vytancovali a pretancovali až do skorých ranných hodín. Počas
prestávok zasa vestibul praskal vo švíkoch, keď sa naplnil
spevákmi a tanečníkmi milujúcimi ľudovú hudbu. Ľudová hud-

špeciálny program, aby divákom priblížili, aké zvyky sa počas adventu a Vianoc zachovávali v Soblahove. V pásme Od
Ondreja po Štefana vystúpilo takmer 100 účinkujúcich: deti
z Melenčárika, Harmonikovej akadémie, Soblahovské dievky
pod vedením Sašky Vojtekovej, mladí Trúfalci, soblahovskí
heligonkári, ženy z Dolinečky a ženy a muži z Melenčára. Dej
sa odohrával v tradičnej soblahovskej rodine, ktorá prežívala všetko, čo sa zvyklo doma robiť v predvianočnom období.
Rodina sa skladala z viacerých členov: babky (Ľ. Holúbková),
dedka (P. Halgoš), gazdu Miša (M. Fabo), jeho ženy Karolíny
(A. Bieliková) a detí Zuzy (V. Mráziková), Martina (M. Fabo),
Katušky (K. Ďuráčiová), Mateja (M. Pagáč) a Kajky (K. Izraelová). V programe okrem členov domácich folklórnych skupín
vystúpili aj B. Hôrková, P. Cverenkár a K. Maláňová. Vďaka
patrí všetkým, ktorí sa do programu zapojili, nacvičovali a skúšali. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť pekné dielo, ktoré naozaj stálo za to vidieť. Zámerom bolo urobiť 30. ročník niečím
špecifický, zaujímavý a výnimočný – čo sa nám aj vďaka pásmu Od Ondreja do Štefana podarilo. Veľká vďaka patrí najmä
Andrejke Bielikovej a Milke Fabovej za výbornú spoluprácu pri
tvorení programu. Vďaka patrí aj všetkým tým, ktorých síce
nebolo vidieť, ale mali nezastupiteľnú úlohu a pomáhali počas príprav alebo v priebehu podujatia, aby bolo zabezpečené
všetko, čo zabezpečené byť malo (J. Vojtek, M. Červeňanová,
S. Holubek Šalkovská, M. Drienková, A. Patková, D. Mrázik,
Ľ. Šedivý, J. Maláň, soblahovskí hasiči).
Martina Hudecová
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ba Mlynári sa stala už tradičnou súčasťou plesu, bez ktorých
by to už asi ani nebolo ono. Rýchlo vypredané lístky, bohatá
tombola, nový systém predaja tombolových lístkov, výborná
večera a catering, ružička a prípitok od starostu obce a fotospomienka na jedinečný plesový zážitok... Aj takto sa dá
opísať jeden špeciálny deň v roku. Vďaka patrí všetkým spon-

zorom, ktorí darovali naozaj krásne a zaujímavé ceny a tým
podporili obecný ples. Veľmi sa chcem poďakovať všetkým
pomocníkom (najmä členom rodiny Mrázikovej, Červeňanovej, Plevovej, Hudecovej a Rasťovi Kačenovi), ktorí obetovali
mnoho hodín zo svojho času na prípravu miestnosti a ostatných potrebných „drobností”.
Martina Hudecová

DFS Melenčárik
V nedeľu 20. januára sa podarilo zorganizovať slávnostný program k výročiu
vzniku DFS Melenčárik. Súbor vznikol
v roku 2002 a preto sme oslávili už 17ty rok fungovania. Jeho zakladateľkou
bola pani učiteľka Mgr. Helena Holomeková, ktorej osobnej účasti sme sa
všetci veľmi tešili. Program sa niesol v duchu tradičných ľudových piesní
a tancov obce Soblahov. Ako hostia vystúpili skupiny Dolinečka, Melenčár a Trúfalci, zahrali nám aj deti z Harmonikovej
akadémie. Moderátormi programu boli
deti samé, pretože v Melenčáriku sa
za posledné tri roky stretla skupinka
27 veľmi šikovných a kreatívnych detí,
s ktorými je radosť spolupracovať. To
potvrdzuje aj skupina rodičov, ktorí sa
tak isto podieľali na organizovaní programu a pripravili hojné občerstvenie.
Veľká vďaka patrí aj obecnému úradu
Soblahov, ktorý nám zabezpečil sálu

a kvalitné nahrávanie celého programu na DVD. Novinkou súboru je nadviazaná
spolupráca s Trúfalcami z Mníchovej lehoty, ktorých menšie deti chodia k nám
a naše najväčšie deti sa posúvajú k nim. Je pre mňa radosťou pracovať v takomto
prajnom prostredí, kde sú dobrému nápadu dvere otvorené a ľudia sú ochotní podať pomocnú ruku. V mene celého súboru ďakujem všetkým za tento krásny program!
Mgr. art. Veronika Miščíková, vedúca súboru

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

Naše úspechy....
Matematická olympiáda – okresné kolo, kategória Z5
1. miesto: 				
Andrej Izrael
Biologická olympiáda – okresné kolo
úspešná riešiteľka: 		
Amélia Beniaková
Expert geniality show
kategória EXPERT 5
titul EXPERT Ako funguje svet + Päť jazykov kultúry
+ TOP EXPERT
		
Andrej Izrael
titul EXPERT Päť jazykov kultúry Lucia Balajová
				
Ema Ďurišová
kategória EXPERT 6
titul EXPERT Ako funguje svet + Päť jazykov kultúry
+ TOP EXPERT
		
Matej Pagáč
titul EXPERT Ako funguje svet
Matúš Sedláček
kategória EXPERT 7
titul EXPERT Mozgolamy + Do you speak English?
				
Timea Holubková
titul EXPERT Mozgolamy 		
Viktória Vojteková
titul EXPERT Mozgolamy + svetobežník Hana Kišová
kategória EXPERT 8
titul EXPERTGóly, body, sekundy + Svetobežník
+ TOP EXPERT
Andrej Bližňák
titul EXPERT Mozgolamy 		
Lucia Mistríková
				
Roman Jantošovič

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo
Kategória 5. – 7. ročník PRÓZA
1. miesto: Mária Izraelová – postup do okresného kola
Kategória 8. – 9. ročník PRÓZA
1. miesto: Alexandra Paučeková – postup do okresného kola
Celoslovenská súťaž – YPSILON, slovina je hra.
1. kategória
diplom so zlatou medailou: Natali Frančáková – TOP riešiteľ
2. kategória
diplom so zlatou medailou: Tereza Siváková – TOP riešiteľ
diplom so zlatou medailou: Laura Straková, Lucia Chupáčová
3. kategória
diplom so zlatou medailou: Karin Izraelová
			
Maroš Horváth – TOP riešitelia
diplom so zlatou medailou: Dominika Makišová, Dorota
			
Pastierová, Samuel Holúbek
4. kategória
diplom so zlatou medailou: Lucia Lehocká, Ema Oravcová
			
– TOP riešitelia
diplom so zlatou medailou: Matej Jantošovič, Simona
			
Balajová, Nela Bahnová
Literárna súťaž Horáková Štiavnica – regionálna súťaž
čestné uznania: Helena Horková, Mária Izraelová, Matej Pagáč
Vesmír očami detí – regionálna výtvarná súťaž
3. kategória
ocenená práca: Vanesa Mikulajová – postup do celosloven. kola
ocenené práce: Alexandra Králová,Viktória Vojteková
PaedDr. Ingrid Oravcová
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Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020
sa uskutoční v dňoch 10. a 11. 4.2019 od 12:00 – do 16:00 hod.
v ZŠ Soblahov – 1. ročník
Každý rodič alebo zákonný zástupca je podľa zákona povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v prípade, že dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť rokov. Zápisu sa
zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Treba so sebou
priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

•
•
•
•

Prečo zapísať dieťa u nás?
Základná škola s materskou školou Soblahov je plnoorganizovaná škola. Poskytujeme základné vzdelanie všetkým deťom od 6 do 15 rokov. Pripravujeme žiakov na ďalšie štúdium
na stredných školách.

V našom školskom vzdelávacom programe máme zavedené:
• vlastné vzdelávacie predmety – tvorivé písanie, rozvoj komunikačných schopností,
• rozšírené vyučovanie predmetov – informatika, matematika,
anglický jazyk.

Naša škola flexibilne reaguje na potreby modernej vedomostnej spoločnosti:
• podporuje rozvoj tvorivosti, individuality a všestranný rozvoj
osobnosti
• naša škola má značku iMAP škola
- vo vyučovaní využívame myšlienkové mapy,
- škola podporuje interaktívne techniky, technológie a postupy, ktoré:
- zvyšujú záujem žiakov o učenie
- zlepšujú zapamätanie nových vedomostí
- odbúravajú strach, stres, trému a bifľovanie,
• dlhodobo dosahujeme veľmi dobré výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov Testovanie T9 i Testovanie T5 –
úspešnosť školy je vysoko nad celoslovenským priemerom,
v školskom roku 2017/2018 z 26 škôl Trenčianskeho okresu
sa naša škola v testovaní z matematiky umiestnila na 1.
mieste a v testovaní zo slovenského jazyka na 7. mieste,
• s kvalitou vzdelávania to myslíme vážne, potvrdzujeme to
aj svojou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého
sú periodicky testovaní žiaci základných škôl a osemročných gymnázií – výsledkami svojich žiakov v matematike,
slovenskom jazyku, fyzike, biológii a dejepise sa naša škola
zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl,
• dosahuje veľmi dobré úspechy vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach.
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov, dôraz kladieme na:
• čitateľskú gramotnosť,

rozvoj komunikačných schopností,
kvalitné ovládanie materinského jazyka,
osvojené základy používania cudzieho jazyka,
digitálnu gramotnosť (dve odborné učebne IKT – informačno-komunikačných technológií),
• projektové dni – tvorba projektu a prezentačné zručnosti.

Ponúkame bohatú krúžkovú a mimoškolskú činnosť:
• pohybové hry, športové hry, florbal, bedminton (telocvičňa,
ihrisko),
• tanečno-pohybový krúžok,
• čitateľská dielňa – žiacka školská knižnica,
• keramický krúžok (keramická dielňa),
• hasičský krúžok,
• jazykové kurzy: ruský jazyk, anglický jazyk (jazyková škola),
• hudobná škola – hra na hudobné nástroje (ZUŠ),
• vydávame školský žiacky časopis Školák,
• tvorivé dielne,
• základný plavecký výcvik,
• základný lyžiarsky výcvik,
• exkurzie, výlety.
Škola ponúka služby:
• činnosť školského klubu detí v ranných hodinách pred vyučovaním od 6:30 h, v poobedných hodinách po skončení
vyučovania do 17:00 h,
• školského špeciálneho pedagóga,
• lektorov z jazykových škôl,
• učiteľov zo základných umeleckých škôl,
(vaše deti nemusia dochádzať, všetko ponúkame pod jednou
strechou).
Pre nás je dôležité, že naši žiaci sa v škole cítia bezpečne,
zažívajú pocit radosti a úspechu.
PaedDr. Ingrid Oravcová

Ako zveľaďujeme a modernizujeme našu školu...

Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov

Učebňa anglického jazyka

V tomto období šk. roka 2018/2019 sa obec Soblahov v spolupráci s vedením ZŠ Soblahov snaží dotiahnuť do úspešného
konca projekt „Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov“.
Poskytovateľom projektu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Investičnou prioritou je investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry. Špecifickým cieľom daného projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov základnej školy.
Zámerom tohto projektu je prispieť k zdokonaleniu
spôsobilosti žiakov v oblasti manuálnych a pracovných zručností a taktiež má prispieť k rozvoju žiackych kompetencií
na riešenie problémov. Ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom investície do materiálno-technického vybavenia
učebne (nábytku a technického vybavenia), a zároveň súborom didaktických pomôcok, pomocou ktorých si žiaci budú
rozvíjať kľúčové kompetencie a zručnosti.

Na začiatku školského roka vedenie školy v priestoroch ZŠ
zrekonštruovalo a obnovilo novú učebňu anglického jazyka.
Daná učebňa je vybavená materiálno-technicky tak, aby žiaci
mali vytvorené čo najlepšie podmienky na získavanie a upevňovanie si vedomostí a zručností v anglickom jazyku. Učebňa
slúži pre žiakov druhého stupňa.
Zároveň daný priestor slúži aj ako detská knižnica, v ktorej trávia čas žiaci prvého stupňa v rámci krúžku Čitateľská
dielňa.
Okolie ZŠ s MŠ Soblahov
V marci vedenie školy v spolupráci s obcou Soblahov začalo
postupnú obnovu a modernizáciu okolia školy. Prvá fáza obnovy
sa týkala odstránenia existujúcich koreňov, vyrovnania a spevnenia plochy parku ZŠ Soblahov a zároveň vytvorenia parkovacích miest pred školou a príjazdovej plochy na ihrisko.
Mgr. Natália Škorcová
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Vzdelávame sa aj inak...
Poznávacia exkurzia – Múzeum dopravy, Bratislava
Dňa 19. 12. 2018 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili poznávacej exkurzie do Bratislavy. Navštívili Múzeum dopravy, ktoré
sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia a priľahlých skladov.

Žiaci sa pod odborným dohľadom dentálnej
hygieničky učili správnu techniku čistenia zúbkov, anatómiu zubov, o správnej výžive, zdravé
a nezdravé potraviny pre zdravý chrup...

Duálne vzdelávanie

Cestnú dopravu prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle,
osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až
po vozidlá zo 60. a 70. rokov 20. storočia.
Žiakov zaujali prototypy vyvinuté slovenskými automobilkami po druhej svetovej vojne a vojenské vozidlá. Na koľajisku
videli výber parných, motorových a elektrických rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel slovenských železníc.
Projekt – Zdravý úsmev
Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého ročníka zapojili
do projektu „Zdravý úsmev“ – prevencia a správna technika
čistenia zubov.

V rámci projektu „Duálne vzdelávanie“ dňa 12. 2. 2019 žiaci
siedmeho ročníka absolvovali exkurziu do firmy Delta v Dubnici nad Váhom, ktorá sa zaoberá výrobou elektrosúčiastok
a elektronických zariadení. Tiež si pozreli dielne v SOŠ Pod
Sokolicami v Trenčíne.
PaedDr. Ingrid Oravcová

Výsledky testovania piatakov T5-2018
Testovanie 5-2017 sa uskutočnilo 21. novembra 2018.
Testovaných bolo 24 žiakov.
Predmety

MAT

SJL

Priemerná úspešnosť školy

75,7 %

71,2 %

Priem. úspešnosť v SR – nár. priemer

69,3 %

58,4 %

Rozdiel priem. úspešnosti školy
oproti národnému priemeru

6,4 %

12,8 %

materská škola
Zima sa pomaly končí, ale nám dopriala dostatok studených
a zasnežených dní. Dala nám možnosť vyskúšať si zimné
radovánky. Deti sa šmýkali na ľade, sánkovali na lopatách,
stavali snehuliakov, iglu, hrali sa so snehom. Zahrali sa na
výskumníkov pri pokusoch so snehom a ľadom a čarovali so
snehom. Okrem schopností dodržiavať zvolené pravidlá pri
spoločných aktivitách vonku, schopnosti bezpečne sa správať
k sebe aj k ostatným, deti celú zimu aktívne podporovali svoje
zdravie, imunitu, otužovali sa prostredníctvom pravidelného
zimného športovania a zdokonalili sa v samostatnosti pri ob-

liekaní a vyzliekaní. V zime sme nezabudli ani na zvieratká.
Pravidelne sme im nosili semienka, jabĺčka a iné dobroty, aby
neboli v mrazivom počasí hladné. Deti vytvorili pre vtáčikov
ovocné reťaze a tie potom povešali na stromy a kríky v lese.
Do našej materskej školy zavítal aj Posledný Dinosaurus.
Herci z Divadla na hojdačke prostredníctvom bábkového divadla a hlavného predstaviteľa – dinosaura sprevádzali deti po
celej našej planéte. Boli sme na návšteve v Európe, v Afrike,
v Amerike, v Ázii a došli sme až do Austrálie. Prostredníctvom
divadelných predstavení spoznávajú deti svet herectva, rozví-
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jajú svoje schopnosti a vedomosti, učia sa počúvať s porozumením, zapájať do rozhovoru, vedieť reprodukovať text,
z príbehov vnímať mravné ponaučenie.
Národné povedomie, ľudové zvyky a tradície upevňujeme
u detí prostredníctvom osláv sviatkov v materskej škole
aj v obci. Aby deti pochopili podstatu fašiangov, ich veselosť,
hravosť fašiangovej zábavy, počas fašiangového obdobia
spievali fašiangové piesne, oboznamovali sa so zvykmi fašiangov, ochutnávali fašiangové dobroty, ktoré spolu s rodičmi
doma pripravili pre ostatné deti a priniesli do materskej školy.
Na záver fašiangového obdobia navštívila naša fašiangová
družina z MŠ aj žiakov ZŠ a tety kuchárky, kde obecenstvo
zabavili nacvičenými zábavnými a žartovnými piesňami a tancami. Nacvičiť taký program nie je celkom jednoduché, preto
deťom za trpezlivosť a snahu patrí veľká pochvala.
Fašiangy v materskej škole sme zavŕšili karnevalom. To
bolo zážitkov a veselosti. Deti sa premenili na zvieratká, rozprávkové bytosti, kominárov, rytierov, princezné, kovbojov.
A aj pani učiteľky by ste, veru, v ten deň hľadali márne.
A už sa začal mesiac marec. Ten poznajú deti ako mesiac

knihy, a tak sme z ľudových tradícií vhupli do rozprávok a fantazijných príbehov. Okrem počúvania príbehov a dramatizácie rozprávok sa deti učia správne zaobchádzať s knihami,
zoznamujú sa s usporiadaním strán v knihe a zoznamujú sa
aj s pojmami knižnica a kníhkupectvo. A ako toto všetko spojiť
do jedného a spraviť z toho deťom zážitok? No predsa návštevou knižnice. Deti pod odborným vedením pani knihovníčky
v Trenčíne v detskom oddelení budú mať možnosť vypočuť
si výklad s interaktívnym obsahom, budú môcť sa v knižnici
zahrať, prelistovať si knihy, vyrobiť si jarné kytičky.
A už pomaly prichádza jar. Tešíme sa na teplejšie dni, jarné
kvety, na Veľkú noc.
Zážitky nekončia s odchodom zimy. Práve naopak. Pripravujeme pre rodičov a deti nové, pútavé, vzdelávacie i zábavné aktivity. Najbližšie nás čaká ďalšie bábkové predstavenie
v podaní hercov z Divadla z domčeka, Rozprávková noc v materskej škole, Veľkonočné tvorivé dielne, Otvorený deň v škole
pre najstaršie deti a veľa ďalších zaujímavých podujatí.
Krásne jarné dni plné pohody vám želá
celý kolektív materskej školy.

cirkevnÁ materskÁ školA
Pani jar už klope na dvere a onedlho
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
príde k nám.

Na fašiangy bolo u nás veselo. Fašiangovým sprievodom sme prešli po
dedine, zaspievali, zavinšovali a tiež i niečo na šable dostali.
Potom na karnevale sme si zatancovali a našim rodičom predviedli, ako
sa kedysi s klátikom tancovalo počas

fašiangov v Soblahove. Karneval bol
veselý a naši rodičia, ktorí tiež prišli v pekných maskách, nám pripravili zaujímavé súťaže, občerstvenie, skvelú hudbu
a zábava trvala do neskorého popoludnia. Nakoniec sme tradične pochovali
basu.

My, deti z Cirkevnej materskej školy
svätého Mikuláša, sme sa počas zimného obdobia starali o vtáčiky a prikrmovali ich. Začínajú sa nám odplácať
veselým spevom nad poľami a lúkami
v okolí Soblahova. Po prvýkrát sme počúvali škovránka už na začiatku marca.
Zistili sme, že slniečko pomaly pozýva
okrem snežienok v záhradách na lúku
i poniklec. Rozkvitla lieska, prvá potrava včielok, o ktorých nám porozprával
ujo včelár, ktorý nás navštívil v našej
materskej škole. Tešíme sa na potulky
lesom pri pozorovaní prebúdzajúcej sa
prírody. Čaká nás veľa aktivít, kde sa
dozvieme veľa nového.
Veľkonočné sviatky sa blížia, a tak
nám dovoľte popriať vám všetkým veľa
Božích milostí, radosti a pokoja z Víťazného Kristovho vzkriesenia.
Kolektív CMŠ sv. Mikuláša

Život našej farnosti

Bože, milujem ťa!?
Alebo malý testík viery

Asi väčšina z tých, ktorí čítajú
tieto riadky, sa považuje za veriacich. Čo znamená byť veriacim? Mnohí by povedali: „Veriť
v Boha.“ Áno, to je prvá podmienka viery, ale nie jediná. To ešte
nie je skutočná viera. Viera je
niečo viac, nielen veriť v Božiu
existenciu, ale vytvoriť si vzťah lásky s Bohom. A tento vzťah
môže byť ale rôznej intenzity u každého z nás. Tak ako máme
rôzne vzťahy s rôznymi ľuďmi. Závisí to od toho, čo pre nás
daný človek znamená. Vieme, že na našej ulici býva Jano,
Zuza, Karol, Majka... Veríme, že existujú, ale nie s každým
z nich máme hlbší vzťah. Aj my sa poďme teraz zamyslieť nad

tým, čo znamená Boh pre nás, teda aký máme vzťah k Nemu,
teda aká je vlastne naša viera. Vzťah s Bohom je ten najdôležitejší vzťah nášho života, pretože od Boha pochádzame, je
náš Otec, stará sa denne o nás, chráni nás, pomáha nám, iba
On nám môže dať po smrti večný život. On sám nám dáva
prikázanie: „Milovať budeš Boha, svojho Pána, nadovšetko
ostatné...“
Od čoho závisí tento vzťah s Bohom? Niektorí si myslia, že
viera je, keď chodia do kostola. To nie je všetko! Niektorí zasa
povedia, že ja nechodím do kostola, ale konám dobré skutky.
Ale ani to nie je všetko! Náš vzťah s Bohom môžeme rozdeliť
do štyroch rovín, pomôžeme si pritom paralelou našich vzťahov s ľuďmi:
1. Pekný vzťah vychádza z poznania druhého človeka, čím
viac ho spoznávam, tým ho mám radšej. Rovnako vo viere.
Boh sa nám dal spoznať vo Svätom písme, mnoho o sebe
nám prezradil. Veriaci človek verí tomu, čo nám Boh povedal.
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Preto si položme ďalšie otázky: Verím, že svet i človek pochádzajú od Boha? Verím, že Boh je môj milujúci Otec? Verím, že Boh je všemohúci a neexistuje nič, čo by Boh nemohol
urobiť? Verím, že Ježiš je Boží Syn, ktorý sa stal človekom,
aby nás vykúpil z hriechov? Verím, že vstal z mŕtvych? Verím,
že Duch Svätý je pravý Boh ako Otec a Syn? Verím, že Ježiš
ustanovil Cirkev ako rodinu veriacich v Neho? Verím, že pápež má riadiť Cirkev ako zástupca Ježiša na zemi? Počúvam,
čo mi biskupi a kňazi ako nástupcovia apoštolov hlásajú? Verím, že po smrti duša každého pôjde na Boží súd? Verím, že
dobrých Boh odmení nebom a zlí pôjdu do pekla?
2. Vzťah sa môže budovať vtedy, keď sa správam voči druhému tak, ako mu je príjemné, nerobím, čo sa mu nepáči.
Rovnako je to vo vzťahu s Bohom – Boh nám dal prikázania,
povedal nám, čo je dobré a čo zlé, čo sa mu páči a čo sa mu
protiví. Veriaci človek preto chce žiť podľa Jeho prikázaní. A tu
máme otázky na zamyslenie: Dôverujem Bohu alebo čítam
horoskopy, verím v povery, nosím červenú stužku proti „urieknutiu“, verím, že mi nejaké veci môžu priniesť šťastie alebo
ma ochrániť pred zlom? Neberiem meno Božie nadarmo alebo
nehreším Božím menom? Oddychujem v nedeľu a nenútim tiež
druhých v nedeľu pracovať? V nedeľu a vo sviatok idem na
bohoslužbu? V piatok sa postím napr. nejedením mäsa? Ctím
si rodičov? Pomáham im v starobe? Počúvam ich rady a napomenutia? Neohrozujem život rýchlou jazdou, nedodržiavaním dopravných predpisov? Odmietam potrat ako veľké zlo?
Neohrozujem si život nadmerným pitím, fajčením či drogami?
Nemám v srdci hnev na nikoho? Odpustil som každému?
Uznávam, že pohlavný akt patrí až do manželstva? Verím,
že manželstvo môže existovať iba medzi mužom a ženou?
Uznávam manželskú vernosť a nerozlučiteľnosť? Uznávam,
že antikoncepcia je hriešna? Snažím sa hovoriť pravdu, aj
keď mi nie je po vôli? Neberiem druhým ich veci alebo ich
nepoškodzujem? Nezávidím iným? Nie som škodoradostný?
Viem sa podeliť, nie som lakomý? Viem sa zastať slabších?
Viem pomôcť druhému človeku, ktorý potrebuje pomoc, či

veľakrát som zanedbal vykonanie dobra?
3. Aby bol vzťah pekným, musí sa denne rozvíjať komunikáciou s druhým človekom. Ak nekomunikujem, ochladzujem
vzťah. Platí to aj o vzťahu s Bohom: Komunikujem s Bohom,
modlím sa každý deň?
4. A posledná oblasť vzťahu je túžba byť človeku čo najbližšie,
byť často s ním, v jeho prítomnosti, objať ho, pobozkať, cítiť
ho pri sebe. Aj vo viere je to tak. Boh nám chce byť čo najbližšie. Priam sa nás chce dotýkať, objímať nás. Preto ustanovil
sviatosti, lebo nimi sa zjednocujeme s Ním najkrajším a najintímnejším spôsobom. Do života veriaceho teda nevyhnutne
patrí prijímanie sviatostí: Spovedám sa často? Pretože na
spoveď sa idem zmieriť s Bohom, ktorého som urazil a On
mi odpustí. Prijímam často Eucharistiu? Verím, že Ježiš je
v Nej skutočne prítomný, alebo je pre mňa iba „oplátkou“?
Verím, že sv. prijímanie je veľkou posilou? Starám sa o to, aby
moji starí a chorí v rodine prijali sviatosti? Nebojím sa prijať
sviatosť pomazania chorých, keď som starý alebo vážne chorý? Prijal som sviatosť birmovania a starám sa o to, aby moje
deti či vnuci tiež prijali túto sviatosť? Verím, že manželstvo je
Božia ustanovizeň, že nie je iba papierom? Viem napomenúť
mojich blízkych, ktorí žijú bez manželstva?
Tak to by už bolo aj dosť. Vidíme, že viera je súbor rôznych
oblastí tak ako v každom vzťahu. Do vzťahu patria všetky tieto
roviny. Aj do vzťahu s Bohom. Preto ak chceme svoju vieru
– svoj vzťah s Bohom – skutočne rozvíjať a nechceme, aby
bol len niečím suchým, studeným a formálnym, snažme sa
zamyslieť nad všetkými rovinami a otázkami v nich. Veď kto
objaví vieru, vzťah s Bohom ako ten najdôležitejší a najkrajší
vzťah, ten objaví poklad, skutočné šťastie, ba to najväčšie
v živote. Úprimne sa nad tým zamyslime a nebojme sa prijať
pravdu. Možno sme objavili, že sme doteraz boli spokojní so
svojou vierou, tvrdili sme, že sme veriaci, ale teraz sme si uvedomili, že niečo nie je v poriadku. Iba tak sa to môže ale
v našom živote zlepšiť. Začať budovať skutočnú vieru môžeme práve teraz...
Mgr. Peter Valaský, správca farnosti

udalosti v našej FARNOSti

rekolekcii. Stretnutie sa začalo adoráciou vo farskom kostole,
pokračovalo svätou omšou a potom v Pastoračnom centre
kňazským stretnutím, rokovaním a slávnostným obedom.
O dva dni neskôr, v sobotu 9. 2. si v miestnej telocvični ZŠ
zmerali sily vo futbale miništranti Nitrianskej diecézy. S túžbou
vybojovať titul najlepších futbalistov – miništrantov v diecéze sa do turnaja zapojili domáci miništranti zo Soblahova, zo
Skalky nad Váhom, Kovariec, Tesárskych Mlynian, Nitrianskeho Rudna a Nitry – Piaristov. Stretnutie sa začalo svätou
omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval dekan trenčianskeho dekanátu Peter Beňo spolu so zúčastnenými kňazmi.
Po bohoslužbe sa miništranti premiestnili na miesto konania
turnaja. A ako to dopadlo? Najlepšími futbalistami – miništrantami v diecéze sa stali naši miništranti zo Soblahova, ktorí

I v týchto posledných dňoch naša farnosť žila krásnymi a požehnanými udalosťami.
V rámci celoslovenskej kampane Národný týždeň manželstva bol 16. 2. pripravený pre manželov našej farnosti Večer
pre manželov. Začal sa adoráciou za rodinu a potom v Pastoračnom centre bola pre nich pripravená romantická večera
pri sviečkach.

23. 2. sa v Mníchovej Lehote uskutočnil jubilejný 10. farský
ples. Vyše dvesto ľudí sa prišlo zabaviť, stretnúť sa, spríjemniť si fašiangy. Do tanca hrala skupina Baróni a taktiež svojím
vystúpením spríjemnila ples Harmoniková akadémia Jožka
Opatovského a Cukríkovci.
Vo štvrtok po Popolcovej strede, 7. 2., naša farnosť privítala kňazov trenčianskeho dekanátu na pravidelnej mesačnej
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prešli turnajom bez prehry. Aby to pre Soblahov nebolo málo,
najlepší brankár je tiež zo Soblahova – Adrián Mrázik a strelec
taktiež – Matúš Sedláček.
V sobotu 16. 3. naše prvoprijímajúce deti absolvovali tradičnú
modlitbu ruženca do Rádia Lumen v Bratislave. Cestou sa zastavili na pútnickom mieste v Mariánke a v čokoládovni Kittsee.
Naša farnosť sa prvýkrát zapojila do pôstnej akcie vyhlásenej
pápežom Františkom „24 hodín pre Pána“. Oltárna sviatosť bola

vyložená k adorácii od 22. 3. 7.00 h do 23. 3. do 7.00 h, čiže 24
hodín a ľudia mohli prichádzať a modliť sa pred Eucharistiou,
ďakovať, prosiť, vyprosovať milosti pre seba i svojich drahých
i celý svet. Adoráciu spestrila spevmi a modlitbami mládež zo
speváckeho zboru.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí tieto akcie pomáhali organizovať, upiekli, uvarili. Vďaka za pomoc!
Mgr. Peter Valaský, správca farnosti

Soblahovskí dôchodcovia hodnotili
Je príjemné pre nás, ak vieme, že nie
sme sami, že sú okolo nás ľudia, ktorí nás
majú úprimne radi a dokážu nás o tom aj
presvedčiť. Aj keď si každý z nás žije svoj
vlastný život, nemali by sme sa uzatvárať
do seba. Najmä v období pri nástupe na
starobný dôchodok, kedy sa v živote človeka niečo skončilo
a niečo iné, ale nové sa začína.
V tomto období života by sme mali jednoznačne odmietnuť
myšlienku uzatvorenia sa do seba, rovnako ako aj myšlienku
nečinnosti. Nečinnosť by sa nemala stať našou kamarátkou
ani spoločníčkou. Má veľmi zlú vlastnosť: oslabuje naše telo
a tým urýchľuje starobu.
ZO JDS v Soblahove v rámci svojej rozmanitej činnosti pre
svojich členov v uplynulom roku aspoň troškou prispela k aktívnejšiemu starnutiu a spomaleniu staroby. Dôkazom toho bolo
hodnotenie činnosti roka dňa 9. februára 2019 na výročnej
členskej schôdzi s 81% členskou účasťou. Správa o činnosti
obsahovala všetky organizované a uskutočnené podujatia
a aktivity. Rámcový plán činností 2018 bol nielen splnený, ale
v pomerne krátkych časových intervaloch vysoko prekročený.
Podujatia boli organizované s cieľom zmysluplne a príjemne stráviť niekoľko spoločných chvíľ a dní nášho spoločného
dôchodcovského života, načerpať aj v našom veku nové inšpirácie a vedomosti, obohatiť náš život o pekné a možno pre
mnohých aj povzbudivé zážitky.
Na piatich celodenných výletoch sme spoznávali krásu a množstvo histórie nášho Slovenska a obdivovali cirkevné a duchovné skvosty a pamiatky. Keďže radi holdujeme kultúre, spoločne sme navštívili významné slovenské múzeá, výstavy,
divadelné a rôzne kultúrne podujatia v Trenčíne, Bratislave,
Trnave, Martine a okolie Turca. Niektoré podujatia už majú
pevné miesto v každoročnom pláne činností: zimné a letné turistické vychádzky v našom, trenčianskom, kubrickom a v kubranskom chotári, letné opekačky v prírode, tradičná opekačka vo
farskej záhrade, brigády na skrášľovaní a čistení verejných
priestranstiev v obci, organizovanie spomienkovej slávnosti
SNP, príležitostné stretnutia v Galérii na povale, gratulácie pri
významných životných jubileách našich členov atď. Hlavným
projektom roka 2018 bol 17. ročník Náučno-turistického zrazu
dôchodcov regiónu Trenčín z 32 obcí Trenčianskeho okresu
a 10. výročie vzniku našej ZO JDS.
Svojou činnosťou a aktivitami sú naši dôchodcovia príkladom aj

pre mladú generáciu a nepatria veru ešte do „starého železa“.
Aj tento rok realizujeme Rámcový plán činností 2019. V januári (už tretí rok) sme absolvovali výlet do Vysokých Tatier –
Hrebienok (Tatranský ľadový dóm) – Rainerova chata – Štrbské pleso a o týždeň neskôr zimnú turistickú vychádzku na
Chatu pod Ostrým vrchom. Vo februári sme okrem výročnej
členskej schôdze organizovali fašiangové posedenie a 31
členov spoločne navštívilo vystúpenie slovenského ľudového
súboru Vršatec v bývalom Dome armády v Trenčíne. K Medzinárodnému dňu žien sme si v Galérii na povale pripravili príjemné posedenie s veľmi silným a vzájomným pocitom družnosti a ešte silnejším záverom: najdôležitejším predpokladom
na rozvíjanie akýchkoľvek aktivít a kvality života je zdravie.
Na začiatku pôstneho obdobia sa naša organizácia zapojila
do celonárodnej zbierky „Pôstna krabička 2019“, ktorú už po
ôsmykrát organizuje Slovenská katolícka charita. Prispeli sme
nielen modlitbou, ale aj finančným príspevkom pre chudobné
a opustené deti v Afrike. Z finančného pôstneho daru našej
ZO JDS môže dostať 7 detí – budúcich prvákov v Rwande
školskú výbavu alebo 23 detí dostane hygienické prostriedky
na celý rok. Malé gesto, ktoré dokáže veľa – byť blízko pri
človeku, dať mu aspoň kúsok šťastia, nemyslieť len na seba
a žiť aj pre druhých.
Keďže sa blížia veľkonočné sviatky i my, členovia Jednoty
dôchodcov v Soblahove, vám prajeme požehnané veľkonočné sviatky, plné milostí a nádeje od vzkrieseného Spasiteľa.
Antonia Adameková

folklórna skupina Dolinečka
Vážení priatelia, milí rodáci.
Dovoľte FSk Dolinečka, aby sa vám
v tomto predveľkonočnom čase aspoň
takouto formou prihovorila a oboznámila vás so svojou činnosťou.
Tento rok oslavoval náš Melenčárik
svoje 15. výročie založenia. Veľmi nás
potešilo, že sme boli pozvaní na tieto
oslavy, kde sme si s našimi deťmi za-

spievali a zahrali sa hry, ktoré nepoznali.
Zúčastnili sme sa na Zimných folklórnych slávnostiach, ktoré sa tento rok
konali v Chocholnej-Velčiciach. Vo fašiangovom čase sme boli potešiť svojím spevom seniorov na Juhu v dome
dôchodcov.
Všetkým našim občanom chceme

zaželať k nastávajúcim veľkonočným
sviatkom veľa pevného zdravia, pokoja
v rodine, mnoho Božieho požehnania,
aby sme zmŕtvychvstalého Krista mohli
všetci v zdraví privítať.
Na stole bahniatka a veľké dobroty,
príde i láska, vykroč jej oproti! Nepokaz
nikomu tieto dni sviatočné, veď patria
každému, sú predsa veľkonočné.
E. Fabová
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FSk Melenčár pokračuje vo svojej činnosti
Za necelé dva roky svojej aktivity
sa folklórna skupina Melenčár dostáva do povedomia nielen doma v obci,
ale postupne aj v trenčianskom regióne
a zapisuje si prvé úspechy na folklórnej
scéne.
Minulý rok sme informovali o prvých
krokoch a úspechoch a ako isto viete,
na vavrínoch sme nezaspali. V júli 2018
sme mali prvé sústredenie v Liptovskom Jáne počas Folklórneho festivalu
Východná, na ktorom sme sa v hojnom
počte zúčastnili. Počas leta minulého roku sme absolvovali niekoľko vystúpení – reprezentovali sme na Kopaničiarskych slávnostiach v Starom
Hrozenkove, na Annabále v Podolí, na
Čarovnej harmonike v Soblahove a na
Soblahovskom lete. V októbri sme sa
viacerí zúčastnili metodického školenia
usporiadaného Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne. Pokračovali sme aj v terénnom výskume, stretli
sme sa s niekoľkými pamätníkmi, nahrávali piesne, informovali sa o zvykoch
v Soblahove. Je nám trochu ľúto, že z organizačných dôvodov nevyšlo spoločné
vystúpenie s FS Seniorklub Družba, kde
sme boli pozvaní ako hostia. V novembri sme sa zúčastnili batôžkovej hodovej zábavy a následne hodovej svätej
omše, po ktorej sme spievali pred kostolom, ale aj pred Sedliackym domom.
Po hodoch prišiel advent a s ním nácvik kolied, polnočná svätá omša, po
nej koledovanie pred kostolom. A aby
som nezabudla na Štefanskú jazdu,
kde sme pripravovali program Od Ondreja do Štefana. To bol v skratke prierez minulým rokom.

Nezaháľame však ani tento rok. Podarilo sa nám založiť občianske združenie
s názvom Folklórna skupina Melenčár. V januári sme svojím malým vstupom gratulovali Melenčáriku k jeho 15. výročiu. Hneď týždeň nato sme sa zúčastnili Zimných
slávností trenčianskych folklórnych skupín v Chocholnej-Velčiciach, kde sme spolu
so ženami z Dolinečky dôstojne reprezentovali našu obec v konkurencii ďalších šiestich
folklórnych skupín. Dolinečka žartovnými piesňami a Melenčár svojím programom
v Soblahove na muzike urobili skvelú náladu v publiku, a tak aj veselú bodku na
konci programu. Dobrá nálada potom pokračovala aj na spoločnej zábave všetkých
účinkujúcich.
Pripravujeme ďalšie programové čísla, čaká nás súťaž v sólovom tanci Šaffova ostroha a v skupinovom speve Vidiečanova Habovka, vystúpenie na folklórnej prehliadke
v Trenčianskych Stankovciach, na 60. Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava,
na Stretnutí Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine... Chystáme ďalšie spoločné sústredenie na Orave v auguste počas Podroháčskych folklórnych slávností. A to isto
ešte nie je všetko...
Nič však nie je zadarmo... Je za tým veľa a veľa hodín nácvikov, prepotených
tričiek, ubolených nôh, možno aj zodratých tenisiek, hľadania a učenia sa piesní,
písania scenárov, prípravy choreografií. Dvere u nás sú stále otvorené aj pre nových
záujemcov či už mladších, alebo starších a radi ich medzi nami privítame.
Vďaka patrí všetkým našim členom, ktorí majú chuť, nájdu si čas a majú trpezlivosť. Viem, že to nie je vždy ľahké... Vďaka patrí aj tým, ktorí nás podporujú a držia
nám palce... Tešíme sa na ďalšie spoločné vystúpenia a stretnutia.
Andrea Bieliková, vedúca FSk Melenčár

Chovatelia bilancovali

Dedinská organizácia našich chovateľov bilancovala rok
2018 na výročnej členskej schôdzi 15. 2. 2019. Predchádzajúci rok sa pre členov organizácie niesol v znamení účasti na
chovateľských výstavách nielen v blízkom regióne, ale i v našej
obci. V spolupráci s naším zväzom záhradkárov zorganizo-

vali chovatelia svoju výstavku domácich zvierat a exotického
vtáctva v nových priestoroch vo dvore Obecného domu. Bolo
to pekné spojenie dvoch obecných organizácií na jednom
mieste, kde si mohli návštevníci pozrieť dve rozdielne výstavy
našich záhradkárov i chovateľov.
ZO SZCH patrí medzi dlhoročné organizácie v našej obci.
Založená bola už v roku 1966 nadšencami, ktorí mali vrelý
vzťah k chovu domácich zvierat a okrasných operencov. Prvým predsedom bol Ján Petro, miestny učiteľ. Počas jej 52
ročnej existencie sa menila nielen členská základňa chovateľov, ale i spôsoby a fungovanie jej činnosti. Zo začiatku sa
dali dokopy, aby mohli dostávať krmivo pre svoj chov dotované štátom. Pretože neboli peniaze na chod organizácie, boli
členovia nútení zúčastňovať sa brigád na obecných akciách
v rámci akcií „Z“ alebo na poľnohospodárskych prácach v jednotnom roľníckom družstve. Postupne získavali skúsenosti
s chovom domácich zvierat, s ich šľachtením a začali pomaly
vystavovať. Boli to prvé miestne výstavy na Schérych dvore,
ktorý im dal miestny národný výbor do užívania. Ten si upravili, ohradili a tu si rozkladali svoje klietky pri výstavách. Neskôr
mali svoje priestory v Šedivých dvore oproti starej pošty. Tu
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mali nielen dvor, ale i miestnosť, kde sa mohli stretávať. Aj tu
sa konalo niekoľko zaujímavých domácich výstav, na ktorých
sa mohli popýšiť svojím chovateľským koníčkom. Skúsenosti
s chovom zajacov, holubov, hrabavej a vodnej hydiny, ako i exotického vtáctva ich postupne začali vynášať i na výstavy mimo
našu obec. Boli to nielen oblastné výstavy, národné výstavy,
ale naši členovia boli i účastníkmi európskej výstavy konanej
v Nitre. Trpezlivosť, snaha presadiť sa svojou chovateľskou
vášňou na týchto výstavách, začala prinášať prvé výsledky.
Naši členovia sa začali z výstav vracať s cenami šampiónov,
čestnými oceneniami a inými uznaniami. Za polstoročie fungovania sa menili podmienky chovu, menil sa výbor, striedali
sa predsedovia. Zostalo len jedno – láska k tomuto peknému
koníčku. Silná členská základňa na začiatku 45 až 50 členov
sa v dnešnej dobe znížila na 17 až 19 chovateľov. Je to o to
vzácnejšie, že táto láska k chovu nás stále drží pokope. Pod
vedením najstarších členov, Mikuláša Krátkeho, Jána Šupčíka, Rudolfa Halgoša, Štefana Balaja i predsedu Františka
Ďuďáka, sa snažia do spolku prilákať a udržať aj mladých

chovateľov. Nie vždy sa to darí, lebo tento koníček je náročný
nielen na čas, financie, ale vyžaduje aj veľa trpezlivosti. No
keď sa to podarí, výsledok chovateľskej práce je nádherný.
Nech nám, milí chovatelia, vydrží elán a slúži zdravie do ďalších chovateľských rokov.
František Ďuďák, predseda ZO SZCH

koncert Harmonikovej akadémie a krst CD

Že meno Jožka Opatovského je zárukou dobrej zábavy, všetci dobre vieme. A presne to sme očakávali aj od krstu prvého CD jeho harmonikovej akadémie. Nedeľné
popoludnie 10. februára sme strávili v preplnenej sále, kde nestačilo ani 235 stoličiek
na sedenie a Jožko nás o tom aj presvedčil. So svojimi zverencami predviedli svoje

harmonikovo-spevácke umenie v plnej
paráde. Deti spolu s Jožkom sebavedomo hrali, spievali a Jožko dokonca aj
zarecitoval v nabitom programe, ktorý
umelecky doplnila heligonkárka Vlasta
Mudríková. Jožko počas vystúpenia
poprezrádzal na svoje harmonikárske
detičky všeličo. Ako pedagóg priznal,
že si musel osvojiť nejaký ten sleng od
svojich detí, a preto si spolu tak dobre
rozumejú. Deti si svoj koncert naozaj
užili a za úžasný výkon boli odmenení patričným aplauzom. Touto cestou
celej Harmonikovej akadémii blahoželáme k vydaniu ich CD, ďakujeme za
umelecko-kultúrny zážitok z koncertu a
prajeme im všetkým veľa síl a zábavy
pri príprave ďalších CD.
S. Holubek Šalkovská

Duchovný poklad pre budúce generácie
Keď náš rodák, vynikajúci hudobník Jozef Opatovský už v mladosti zistil, aký bohatý je repertoár jeho mamy, Magdalény Opatovskej, ako má rada folklór, ľudové pesničky, už vtedy v ňom
vznikla myšlienka, zdokumentovať tento jej obrovský potenciál a dať tomuto kapitálu i knižnú
podobu. Po rokoch zbierania, spomínania na piesne svojej mamy, na mladosť, vznikla kniha
piesní „Pesničky mojej mamy“. Knihu dostala mama k osemdesiatinám, ako dar od svojich synov
a vnučky. V dvesto štrnástich piesňach a jednom CD s ich nahrávkami je odkaz štyroch generácií.
Pri výtvarnom riešení danej publikácie pomohol brat Peter Opatovský a Jožkova dcéra Lenka.
Vzniklo unikátne dielo, ktorého cieľom je dostať tieto piesne do povedomia mladých ľudí, muzikantov, spevákov a folklórnych súborov. Všetkým tvorcom danej publikácie patrí naše obrovské
poďakovanie a obdiv.
J.H.

Z čINNOSTI DobrovoľnÉHO hasičskÉHO zborU Soblahov
PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY OBJEKTOV V OBCI
V termíne, ktorý oznámi obec, budú naši hasiči vykonávať preventívne protipožiarne kontroly objektov v obci, ktoré
sa musia vykonávať najmenej raz za päť rokov. Vzhľadom na to, že naša obec je rozľahlá, hasiči majú objekty v obci
rozdelené na etapy, pričom každý rok kontrolujú jednotlivé časti obce so zreteľom na dodržanie stanovenej päťročnej
lehoty. V skratke chcem uviesť, z akého dôvodu sa vykonávajú.
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Zákon o požiarnej ochrane a následne vyhláška o požiarnej
prevencii určujú povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi
pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, fyzické
osoby – občanov a obce. Obec vykonáva v oblasti ochrany
pred požiarmi dva druhy kompetencií:
a) originálnu kompetenciu ako právnická osoba pre ochranu
svojho majetku, túto kompetenciu vykonáva cestou oprávnenej osoby, technikom požiarnej ochrany,
b) prenesenú kompetenciu výkonu štátnej správy na úseku
ochrany pred požiarmi, to je povinnosť obce vykonávať
preventívne protipožiarne kontroly.
Obec tieto kontroly vykonáva:
a) v objektoch právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, v ktorých objektoch nevykonáva štátny požiarny
dozor okresné riaditeľstvo HaZZ, ktoré túto skutočnosť
každoročne oznamuje obci,
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
Obec na vykonanie kontrol vytvára kontrolné skupiny z členov DPO. Činnosť kontrolných skupín riadi preventivár požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou, ktorú mu vydá
okresné riaditeľstvo HaZZ po absolvovaní odbornej prípravy.
Členovia kontrolných skupín absolvujú odborné školenie a na
návrh preventivára obce, obec z ich radov ustanovuje vedúcich kontrolných skupín. Každá kontrolná skupina má písomné
poverenie obce opatrené pečiatkou obce a podpisom starostu
obce, kde je uvedený vedúci a jeden alebo viacerí členovia
skupiny s číslom občianskeho preukazu, ktoré sú povinní na
požiadanie kontrolovaného predložiť na nahliadnutie. Kontrolná skupina kontroluje nebytové priestory rodinných domov
alebo bytových domov a ostatné objekty nachádzajúce sa na
parcele v majetku vlastníka. Sú to napr.: samostatne stojace
garáže, hospodárske budovy a pod., pokiaľ sú pripojené na
elektrinu, plyn, alebo sa vykurujú pieckami alebo kotlami na
tuhé palivo. V starších rodinných domoch s kotolňou na tuhé
palivo sa kontrolujú kotolne, umiestnenie kotla od horľavých
látok, zapojenie dymovodu do komína, samotný stav komína,
stav elektroinštalácie. Ak cez povalové priestory prechádza
činný komín, kontroluje sa na povale stav čistiacich dvierok
a bezpečná vzdialenosť komína od horľavých látok. Taktiež
musí byť vyhovujúci stav komína nad strechou domu. Pri plynovej kotolni umiestnenie kotla od horľavých látok, stav elektroinštalácie, pri starších kotloch vetranie kotolne. V nových
moderných rodinných domoch, kde už plynový kotol je súčasťou bytového priestoru, kontrolná skupina nevstupuje do
domu. Veľké percento nových domov je vybavené krbmi alebo
krbovými kachľami na tuhé palivo, kde je potrebný komín. Tu
vyhláška hovorí, že súčasťou preventívnych protipožiarnych
kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných
osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci. Týchto vlastníkov objektov kontrolná
Vážení obyvatelia obce Soblahov,
dovoľte mi, aby som vás bližšie oboznámil s činnosťou a vybavením Dobrovoľného hasičského zboru obce Soblahov (ďalej len DHZO).
Hasiči v Soblahove už nie sú iba partia ľudí, ktorí sa stretávajú v hasičskej
zbrojnici a sem-tam sa po obci prevezú
na hasičskom aute. Sú to chlapi, ktorí
vo svojom voľnom čase, mnohokrát aj
na úkor svojich rodín, pomáhajú profesionálnym hasičom zachraňovať ži-

skupina oboznámi s ich povinnosťami, t. j. s vykonávaním
revízie plynových spotrebičov a lehoty na kontrolu a čistenie
komínov či už na plynné, alebo tuhé palivo, ako ich stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. Starostlivosť o komíny
netreba podceňovať, lebo najviac požiarov rodinných domov
vzniká práve pre zlý stav komína. Na stav komína má vplyv
aj drevo, ktoré v krbe spaľujeme. V prvom rade musíme dbať,
aby sme spaľovali suché drevo pod 25 percent vlhkosti, teda
aspoň dva roky sušené v krytom vetranom priestore. Suché
drevo horením vytvára suché sadze, ktoré sa menej usádzajú
v komíne a ľahšie sa čistia. Mokré drevo horením vypudzuje
zo seba vodu, spotreba tepla na vypudenie vody narastá a vytvára mokrý decht, ktorý sa doslova lepí na steny komína
a zmenšuje prieduch komína. Pri zanedbaní čistenia nielenže
vzrastú náklady na jeho čistenie, ale môže nastať vznietenie,
čo môže viesť k požiaru nielen komína, ale aj strešnej konštrukcie a celého domu.
Každý vlastník komína musí dbať na jeho čistenie a kontrolu
a osoba, ktorá mu tieto práce prevádza, mu musí vydať doklad
o čistení a kontrole komína v zmysle vyhlášky a ten vlastník
na požiadanie predkladá obci alebo orgánu vykonávajúcemu
štátny požiarny dozor.
Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
• ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým
tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na
tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče
na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
Vážení spoluobčania ak sa pred vašimi dverami objavia hasiči v uniforme, nie je to preto, že nemajú čo robiť, ale plnia si
svoju povinnosť voči zákonu a aj povinnosť voči vám, pretože
ak by, nedajbože, prišlo k požiaru, vyšetrovateľa požiaru a poisťovňu bude zaujímať, v akom technickom stave boli tepelné
zariadenia, dymovody, komíny a či si obec splnila svoju povinnosť. Kontrolná skupina má zoznam objektov, ktoré musí
skontrolovať. Ak nájde drobné nedostatky, ktoré sa dajú ihneď
odstrániť, vyzve vlastníka na odstránenie, závažnejšie nedostatky oznámi na obecný úrad, ktorý stanoví vlastníkovi lehotu na
odstránenie. Pokiaľ budete mať otázky týkajúce sa požiarnej
ochrany, hasiči vám radi zodpovedajú, pokiaľ nebudú vedieť,
v najbližšom čase vám písomne odpovieme. Vaším podpisom
na zozname hasičom potvrdíte ich návštevu u vás, čo slúži aj
ako doklad pre obec pri kontrole okresného riaditeľstva HaZZ
o plnení si povinnosti obce. Prevencia je prvoradá, preto nechápte kontrolu zo strany hasičov ako strašiaka – je to skôr
poukázanie na nedostatky, ktoré vás môžu pripraviť o strechu
nad hlavou.
Miroslav Ďuráči

voty a majetky ľudí, ktorí sa vyskytnú
v núdzi. Už roky ste prostredníctvom
obecného rozhlasu nepočuli zvolávaciu znelku, ktorá v prípade mimoriadnej
udalosti zvolávala členov. Vývoj hasičského zboru obce Soblahov v poslednom období mimoriadne napredoval
a stále napreduje.
Pred siedmimi rokmi sa náš hasičský
zbor rozrástol o automobil Iveco Daily
a pred piatimi rokmi nám do vozového
parku pribudla cisternová automobilo-

vá striekačka CAS 32 Tatra 815. Zbor
disponuje ešte osobným automobilom
Škoda Felícia a cisternovou automobilovou striekačkou CAS 25 Škoda 706
RTHP.
Možno si poviete, načo nám to všetko je? Aj tak ich nie je vidieť a iba to
odoberá peniaze našej obci.
Chcel by som vám preto trochu
priblížiť dôležitosť tejto techniky. Iveco
Daily a cisternová automobilová striekačka CAS 32 Tatra 815 sú prvovýjaz-
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dové vozidlá zagarážované v hasičskej
zbrojnici. To znamená, že sú denne pripravené vyraziť do akcie. Osobný automobil Škoda Felícia slúži ako veliteľské
vozidlo a je zaparkovaný u p. Miroslava
Kohúta, nakoľko viacero členov nášho
zboru je z dolného konca obce a zákonom stanovený čas výjazdu 10 minút
od vyhlásenia poplachu by ťažšie zvládali. Cisternová automobilová striekačka CAS 25 Škoda 706 je odstavená na
obecnom pozemku vo dvore č. 270 a je
momentálne mimo výjazdu.
To, že ste nepočuli prostredníctvom
obecného rozhlasu vyhlásenie žiadneho poplachu, je zásluha nášho člena
Lukáša Betáka, ktorý zariadil, aby bol
náš zbor zvolávaný sms notifikáciou.
V roku 2017 bolo takto vykonaných
celkom 7 výjazdov. V roku 2018 to bolo
12 výjazdov a v tomto roku 2019 sme už
boli nápomocní pri 4 výjazdoch. Výjazdová činnosť nášho zboru narastá, nakoľko
sme zaradení do kategórie ,,A“. To znamená, že hasičská jednotka je určená
pre katastrálne územie obce so stupňom
nebezpečenstva V. až VII. Operačné
stredisko začína stále viac využívať

a povolávať dobrovoľné hasičské zbory
na výpomoc profesionálnym hasičským
a záchranným zborom, pre ktorých sme
už nejedenkrát boli nápomocní.
Hasiči už dávno nie sú iba chlapi,
ktorí hasia požiare. Profesionálni hasiči
sú privolávaní takmer ku každej udalosti. Technických výjazdov narastá
a tým aj nároky na členov dobrovoľných
hasičov. V zbore máme momentálne
25 vyškolených hasičov „výjazdových“.
Z toho piati sú zaradení a vyškolení ako
velitelia, piati ako technici strojníci, 19
členov má zdravotný kurz a sú vedení
ako First Respondent. To znamená, že
dokážu adekvátne podať laickú predlekársku prvú pomoc.
Náš zbor v roku 2018 dostal od predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja Jaroslava Bašku do užívania život
zachraňujúci pristroj AED (automatický
externý defibrilátor).
Prístroj je uložený v hasičskej zbrojnici a je k dispozícii každému občanovi,
návštevníkovi obce a aj mimo nej, ktorý
bude potrebovať jeho pomoc. Je to plne
automatický pristroj, s ktorým dokáže
pracovať aj úplný laik. Rozpráva v slo-

HASIČI NA BRADLE

V sobotu predpoludním 20. 10. 2018 sa to v krásnom kopaničiarskom kraji v okolí Brezovej pod Bradlom začalo hemžiť
veľkým množstvom hasičských vozidiel. Sirény nehučali a vozidlá sa poslušne pod dozorom regulovčíkov začali radiť do
dlhého hada na ceste vedúcej na vrch Bradlo k Mohyle gen.
M. R. Štefánika. KO DPO SR Trenčín, ÚzO DPO SR Senica
a ÚzO DPO SR Skalica pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky na mohyle nášho slovenského
velikána zorganizovali stretnutie dobrovoľných hasičov Trenčianskeho a Trnavského kraja zo SR a Juhomoravského a Zlínskeho kraja z ČR. Pod mohylou sa začali zoraďovať hasiči
v slávnostných uniformách, aby sme vzdali hold miestnemu
rodákovi gen. M. R. Štefánikovi, ktorý pre náš národ vybojoval
slobodu a demokraciu. V impozantnej mohyle, ktorá je dielom
velikána slovenskej architektúry Dušana Samuela Jurkoviča,
spí svoj večný sen gen. M. R. Štefánik, ktorého 100. výročie
tragickej smrti pri leteckej nehode si na začiatku mája pripomenieme.
Na čele sprievodu sa zoradilo viac ako 70 vlajkonosičov s historickými vlajkami svojich zborov, za nimi čestné jednotky zúčastnených okresov s vencami. V päťstupoch sa zoradilo do
800 po okresoch zoradených dobrovoľných hasičov a sprievod
sa pohol k mohyle. Pre zúčastnených to bol životný zážitok

venskom jazyku a naviguje záchrancu
krok po kroku, ako má postupovať pri
záchrane života. Prístroj je vybavený
elektródami na obnovu srdcového rytmu
aj detskými elektródami pre najmenších
pacientov. Na stene pred vstupom do
hasičskej zbrojnice sú kontaktné údaje na čísla tiesňového volania, ako aj
telefónne čísla na veliteľa a predsedu
DHZO Soblahov. V prípade potreby nás
na výjazd vyšle Operačné stredisko KR
HaZZ Trenčín alebo Krajské operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby.
AED bol v užívaní a vo výjazde zaradený necelý mesiac a už bol potrebný,
žiaľ, v tom prípade neúspešne.
Vybavenosť a vyškolenosť v našom
zbore napreduje. Hasičský zbor má ku
dnešnému dňu 41 členov. Počas celého roka, každý pondelok okrem iného
prebieha práca s deťmi a mládežou
v hasičskom krúžku.
V prípade záujmu pridať sa do našich
radov, môžete kontaktovať ktoréhokoľvek člena nášho zboru. V budúcom
vydaní Soblahovských novím uverejníme skrátenú správu o činnosti DHZO
za rok 2018.
Bc. Michal Šedivý
veliteľ DHZO Soblahov

vidieť také množstvo mužov a žien v hasičských uniformách.
Medzi staršími sivovlasými matadormi bola radosť vidieť nielen
mladých mužov, ale aj žien a dievčat v slušivých uniformách,
čo svedčí o skutočnosti, že dobrovoľní hasiči vďaka pomoci
štátu chytili druhý dych. Nás, soblahovských hasičov, ale aj
občanov Soblahova môže tešiť, že celému zhromaždeniu velil
člen nášho zboru v historickej hasičskej uniforme Mgr. Ján
Sivák, ktorý je nielen okresným veliteľom okresu Trenčín, ale
je aj člen druhého najvyššieho orgánu, Snemu DPO SR. Po
kladení vencov podal hlásenie prezidentovi DPO SR Pavlovi
Ceľuchovi, ktorému sme mesiac predtým u nás v Soblahove
predstavili náš zbor a techniku. Štátne hymny Slovenskej
a Českej republiky zaspieval Mužský spevácky cirkevný zbor.
Moderátor privítal vzácnych hostí: poslanca NR SR a predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku, primátorku mesta Brezová pod
Bradlom Ing. Evu Ušiakovú, funkcionárov HaZZ SR, prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha, funkcionárov DPO SR, primátorky
a primátorov miest, starostky a starostov obcí. Ďalej privítal
zahraničných hostí: delegácie hasičov z Juhomoravského
a Zlínskeho kraja. Primátorka mesta Brezová pod Bradlom
privítala zúčastnených a oboznámila s históriou Bradla. Člen
Prezídia DPO a predseda KO DPO SR Trenčín Bc. Jozef
Smolinský vyzdvihol osobu M. R. Štefánika a jeho úsilie a od-
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hodlanie pre jeho myšlienku slobodného a demokratického
slovenského národa. Zdôraznil, že výber miesta pre dnešné
stretnutie nebol náhodný.
Po príhovoroch hostí nasledovalo odovzdávanie pamätných medailí, ktoré boli zhotovené pri tomto výročí. Pamätné
medaily boli odovzdané zahraničným aj našim hosťom, funkcionárom HaZZ, funkcionárom a členom DHZ. KO DPO SR
Trenčín udelila pamätnú medailu našim členom, Mgr. Jánovi
Sivákovi a Miroslavovi Ďuráčimu, ktorým bola odovzdaná na
Bradle a ÚzO DPO SR Trenčín udelila pamätné medaily ďalším dvadsiatim našim členom, ktoré im odovzdal na výročnom
zhromaždení nášho zboru predseda ÚzO DPO SR Trenčín
Martin Baďura. Od pána predsedu dostali pamätné listy i dvaja naši dorastenci Mário Červenka a Oliver Ukuš, ktorým sa
dostalo cti, že stáli čestnú stráž pod vrcholom mohyly. Spevácky zbor obohatil program viacerými hymnickými piesňami.

Hasičský zbor Soblahov usporiadal
23. februára 2019 halovú súťaž s názvom
„Xboj alebo ukáž, čo dokážeš“. Súťaže
sa zúčastnilo 29 päťčlenných družstiev,
20 družstiev chlapcov a 9 družstiev
v dvoch kategóriách: starší a mladší
chlapci a dievčatá. Súťažilo sa v deviatich disciplínach, ktoré obsahovali hasičskú tematiku, viazanie uzlov, určenie
technických prostriedkov a popis ich
použitia, otázky z histórie a pravidiel
hry „Plameň“. Za domácich sa súťaže
zúčastnili dva kolektívy chlapcov v kategórii mladších. Prvé družstvo v zložení:
Oliver Ukuš, Matúš Sedláček, Janko
Kohút, Alex Červenka, Matej Ďuďák
skončilo na 5. mieste a kolektív v zložení: Natália Michalčíková, Mário Červeňan, Jakub Sivák, Maximilián Remény,
Alex Jantošovič skončilo na 11. mieste.
Nedá mi nespomenúť naše dievčatá

Záver patril domácej pani primátorke, ktorá poďakovala za
myšlienku a vykonanú prácu pri organizácii krásneho podujatia, ktoré ešte doplnilo krásne slnečné počasie.
Po skončení oficiálnej časti nasledovali stretnutia starých
známych či už medzi zbormi z našich krajov, ale aj medzi slovenskými a moravskými hasičmi. Aj keď spoločná republika
už dvadsaťpäť rokov neexistuje, hasiči sa stretávajú stále na
obidvoch stranách hranice či už na súťažiach, oslavách, ale
už aj pri spoločných cvičeniach. Veď pred desiatimi rokmi sme
sa pri technike českých hasičov cítili ako chudobní príbuzní,
teraz sme hrdí partneri. Mnohí aj starší boli na Bradle po prvýkrát, ale monument mohyly umocnený slnečným počasím,
výhľady do okolia primäli mnohých k myšlienke vrátiť sa tam
aj s ostatnými členmi našich zborov, hlavne s mládežou. Rok
stého výročia smrti veľkého syna slovenského národa môže
byť pre to krásnou príležitosťou.
Miroslav Ďuráči

Detská hasičská súťaž

Zuzku Červeňanovú a Sašku Paučekovú, ktoré súťažili v miešanom družstve starších chlapcov za výber okresu Trenčín a umiestnili sa na 3. mieste.
Blahoželáme! 								
M. Vančo

Slovenská pátracia služba v Soblahove
Ako ste si už asi všimli, tak v priestoroch Galérie na povale,
nad hasičskou zbrojnicou pribudla okrem Kaderníctva Lenka
aj Slovenská pátracia služba a Modul pozemného pátrania
a záchrany. Na základe viacerých otázok od občanov, dovoľte mi informovať Vás, „kto a čo“ vlastne Slovenská pátracia
služba je.
V jednoduchosti povedané, Slovenská pátracia služba je
záchranná zložka, ktorá na základe písomnej dohody posky-

tuje logistické zabezpečenie útvarom Policajného zboru pri
bezpečnostných opatreniach, policajných akciách, pátracích
akciách, záchranárskych akciách a ďalšej služobnej činnosti Policajného zboru, pri ktorej hrozí ohrozenie života alebo
zdravia. Členmi Slovenskej pátracej služby sú výhradne
príslušníci štátnych bezpečnostných a záchranných zložiek
SR, predovšetkým policajti.
Nasadenie síl a prostriedkov Slovenskej pátracej služby sa
predpokladá a vykonáva predovšetkým pri obzvlášť závažných prípadoch pátrania po nezvestných osobách a deťoch,
ktoré sú priamo ohrozené na živote a zdraví. Slovenská pátracia služba, prostredníctvom Modulu pozemného pátrania
a záchrany zabezpečuje výkonné pátranie, to znamená pátranie v teréne, od nasadenia rôznych technických prostriedkov
(termokamery, nočné videnie a pod.) cez automobilovú techniku (štvorkolky a pod.) až po poskytnutie prvej predlekárskej
pomoci a bezpečného zvozu zranenej osoby z ťažko prístupného terénu, napríklad aj za využitia lanovej techniky, príp.
vrtuľníka.
V jednoduchosti povedané, v priestoroch kancelárie nad
hasičskou zbrojnicou máme uskladnené rôzne technické vybavenie určené na pátranie, máme tam vytvorené podmienky
pre vykonávanie administratívnej činnosti súvisiacej s plnením
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našich úloh a tiež v priľahlých obecných priestoroch vykonávame školenia a v katastrálnom území Soblahova aj výcvik v teréne. V daných priestoroch síce nie je stála služba, avšak tieto
priestory musia byť 24 hodín denne, 7 dní v týždni prístupné
oprávneným osobám tak, aby bolo plne zabezpečené plnenie

určených úloh v oblasti záchrany a ochrany života zdravia a majetku. To znamená, že kedykoľvek, či už cez pracovné dni alebo cez víkend, či cez deň alebo v noci, sa v priestoroch môžu
a pohybujú naši členovia – policajti a hasiči.
Bc. Lukáš Beták

Turistický klub Ostrý vrch Soblahov

Zimné turistické
šľapaje

Čas letí ako bláznivý...
chvíľu chodíme zababušení až po uši a schovávame sa doma pri peci, a
zrazu z ničoho nič sa roztápajú všetci páni snehuliaci postavení
na lúkach a dvoroch domov, namiesto
bielučkého snehu máme na dvore blato,
polia a kopce strácajú bielu zimnú prikrývku a zimný vietor z posledných síl
sa snaží doteperiť k nám ešte nejakú tú
zimnú atmosféru chladu a mrazu. Ale
ani ten už nevládze toľko fičať a pani
Zima pomaly, ale isto stráca dych. Tento rok nám dala zabrať všetkým, nadelila nám aj snehu, aj mrazu, aj vetriska,
ale darovala nám aj všetku tú neopakovateľnú krásu spojenú s nadvládou pani
Zimy – sneh iskriaci na slnku, stromy
obsypané bielou páperovou snehovou
ozdobou, mrazivý čerstvý vzduch štípajúci v dychu, vŕzgajúce konáre stromov,
zimné ticho, zimnú rozprávku. A práve
toto všetko si vychutnávali aj soblahovskí turisti všade tam, uprostred zimnej
prírody. A začali hneď zostra.
Po tradičnom predsilvestrovskom
výstupe na Ostrý vrch organizovanom
naším soblahovským turistickým klubom si soblahovskí turisti hneď 1. 1.
2019 vyšliapli Ostrý vrch nad Soblahovom opäť, a to ako účastníci každoročného tradičného Novoročného výstupu
na Ostrý vrch. A aby nevyšli z formy,
tak hneď 6. 1. si znovu obuli turistické
topánky a sviatok Troch kráľov oslávili
výletom do Malej Fatry na Rozsutec.

Začiatkom nového roka pravidelne
hodnotíme predchádzajúci turistický
rok a robíme si plány do prichádzajúceho nového roka, podľa našich turistických skúseností, možností, fantázie
a turistických cieľov. Aj tento rok sme
naše splnené aj nesplnené a tiež plánované turistické ciele a vízie prehodnotili na našej výročnej klubovej schôdzi turistického klubu IŠK Soblahov dňa
25. 1. v Hostinci u Ondreja, pričom
závery výročnej členskej schôdze boli
spísané v zápisnici, spolu s odsúhlasením novozvoleného výboru turistického
klubu. Predchádzajúci turistický rok bol
na výročnej schôdzi zhodnotený ako
úspešný, pričom okrem rôznych iných
akcií mu dominovali nami usporiadané
turistické akcie reprezentujúce nielen
klub, ale i našu obec, ako Soblahovská
35-ka, Soblahovský výnos, Výstup na
Ostrý vrch a iné, a tiež zhotovenie nového prístrešku na Lúčkach v spolupráci s obcou a s podporou viacerých podnikateľských a súkromných nadšencov.
Výsledkom výročnej schôdze je i odsúhlasenie nového názvu soblahovského
turistického klubu, ktorý bude naďalej
fungovať v tej istej organizačnej štruktúre pod Obecným športovým klubom
Soblahov, ale pod novým názvom Turistický klub Ostrý vrch Soblahov.
A po tejto schôdzi sa všetko naše úsilie a snaha zjednotilo do jedného veľkého spoločného cieľa – organizácia soblahovských horizontov – Festival Hory
Film a my, ktorý sa konal 23. 2. v sále
PD Soblahov. Festival si svojou jedinečnou atmosférou, kvalitou filmových
ukážok, možnosťou voľných diskusií

priamo s aktérmi týchto filmov získal
svojich trvalých priaznivcov a návštevníkov. K celkovej pohode všetkých zúčastnených isto prispieva i organizačné
zabezpečenie festivalu formou bufetu
a občerstvenia počas celého festivalu.
O kvalite podujatia svedčí aj vyše 200
návštevníkov, ktorí vydržali až do neskorých nočných hodín a nešetrili pochvalnými slovami na kvalitu podujatia.
Poslednou zimnou akciou bol autobusový zájazd na Kľak vo Veľkej
Fatre dňa 9. 3., ktorého sa zúčastnilo
14 turistov. Napriek už takmer jarnému počasiu sa soblahovskí turisti pri
zdolávaní tohto kopca stretli s nehostinným zimným počasím, miestami sa
brodili hlbokým snehom, zažili prudký
zimný vietor, sneženie i trvalý dážď, ale
zvládli to, a do autobusu na spiatočnú
cestu nasadali síce niektorí kompletne
premočení, premrznutí, ale i šťastní
a pyšní na seba, že to dokázali, presne
v duchu hesla – „správny turista nepozná zlé počasie“, všetko je to o prírode
a umení zžiť sa s ňou a rešpektovať jej
silu a nevyspytateľnosť.
Klop, klop... kto to klope? Kto sa to
hlási? Predsa pani JAR! Nezadržateľne, vyzývavo, v plnej sile prináša nový
život do zobúdzajúcej sa prírody, prináša omamný vzduch plný vôní kvetov
a stromov, spev vtákov, prináša voňavú zem dýchajúcu predzvesťou novej
živej vody prírody, zrodu nového života,
dar nad dary. Je na nás všetkých, aby
sme si tento večný a zázračný kolobeh
matky Prírody ctili, ochraňovali a využili
pre svoje prežitie, pre svoje uzdravenie, v prírode i v nás.
Slávka

ŠPORT

Futbalisti OŠK s novým vedením
V nedeľu 17. 2. 2019 sa v priestoroch Obecného domu zišli
členovia OŠK na svojej výročnej konferencii, aby zhodnotili
minulé obdobie. Viacerí prichádzali s otázkami, ako bude futbal v obci pokračovať.
Pred oficiálnou časťou si všetci minútou ticha uctili pamiatku spoluhráča, dlhoročného predsedu, kamaráta, Miroslava
Izraela.
V Soblahove bolo vždy veľmi kvalitné funkcionárske zázemie a skôr nebolo hráčov. Paradoxne rokmi nastala opačná
situácia, máme veľa hráčov v mládežníckych družstvách, ale

nemá kto robiť funkcionársku prácu. Klub pracoval uplynulé
dva roky v provizórnom režime, z celého vedenia zostali len
tréneri, predseda OŠK a hospodár. Na fungovanie klubu veľmi
málo. Prišlo veľa členov, čo ukazuje, že futbal v Soblahove
im nie je ľahostajný. Členovia si zvolili na najbližšie dva roky
nový 11-členný výkonný výbor. Tvoria ho: Marián Jantošovič,
Patrik Pleva, Dominik Šedivý, Jozef Halgoš, Peter Pagáč, Pavol Sady, Martin Sedláček, Daniel Mrázik, Rastislav Kačena,
Ľubomír Fábik, Jakub Kačena.
R. Kačena predniesol podrobnú správu najmä o športovej
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činnosti. Bolo viackrát konštatované, že futbal je pre koho
robiť, má širokú hráčsku základňu, má viac než 100 registrovaných futbalistov a futbalistiek. Súťažne hrajú 3 žiacke
družstvá, družstvo dorastu, A tím dospelých a mimo súťaže
pôsobí družstvo starých pánov. Bolo zdôraznené, že práca
pre deti v mládežníckych kategóriách je veľmi dôležitá a prináša aj výsledky. V aktuálnej sezóne mladší žiaci aj družstvo
dorastu sú na prvých miestach vo svojich kategóriách.
Nové vedenie OŠK predstavilo svoju víziu na najbližšie obdobie, kedy musí urgentne riešiť havarijný stav strechy, nefunkčné striedačky, oporný múr so zábradlím, ale aj spôsob

dopravy na zápasy.
Starosta obce vo svojom príspevku poďakoval bývalému
predsedovi OŠK Mariánovi Šedivému za dlhoročnú prácu.
ocenil, že do poslednej chvíle vo funkcii robil aktivity spojené
s postupným odovzdaním agendy. Nový výbor oslovil členov
s možnosťou darovania 2 % zo zaplatených daní. Rovnako môžete urobiť aj vy, milí spoluobčania, ktorí chcete pomôcť dobrej
veci. Kontakt na vedenie OŠK: osksoblahov@gmail.com.
Verme, že noví ľudia prinesú čerstvý vietor do fungovania
klubu a smelé ciele nezostanú len na papieri. Držme im palce.
Daniel Mrázik

OŠK Soblahov – Jar 2019 – vylosovanie
VII. liga TN - dospelí
kolo

dátum čas

IV. liga - starší žiaci

deň

domáci

deň

domáci

hostia

19.

30.3. 14.30

sob

T. Stankovce Soblahov

hostia

kolo
12.

dátum čas
7.4. 10.30

ned

Soblahov

V. Hradná

20.

7.4. 13.00

ned

Soblahov

H. Sŕnie

13.

14.4. 10.30

ned

H. Sŕnie

Soblahov

21.

13.4. 15.30

sob

Selec

Soblahov

14.

21.4. 10.30

ned

Soblahov

Ivanovce

22.

21.4. 16.30

ned

Soblahov

Neporadza

15.

28.4. 10.30

ned

Motešice

Soblahov

23.

28.4. 16.30

ned

Drietoma

Soblahov

16.

5.5. 10.30

ned

Soblahov

Chocholná

24.

5.5. 14.30

ned

Soblahov

M. Lehota

17.

12.5. 10.30

ned

voľno

25.

12.5. 17.00

ned

Horňany

Soblahov

18.

19.5 10.30

ned

Soblahov

Drietoma

26.

19.5. 17.00

ned

Soblahov

Bobot

19.

26.5. 10.30

ned

H. Súča

Soblahov

27.

26.5. 17.00

ned

Skalka

Soblahov

20.

2.6. 10.30

ned

Soblahov

Bobot

28.

2.6. 17.00

ned

Soblahov

D. Poruba

21.

9.6. 10.30

ned

T. Teplice

Soblahov

29.

9.6. 17.00

ned

Ivanovce

Soblahov

22.

16.6 10.30

ned

Soblahov

Selec

30.

16.6. 17.00

ned

Soblahov

D. Súča

VI. liga „SEVER“- dorast
kolo

dátum čas

IV. liga - mladší žiaci

deň

domáci

hostia

kolo

dátum čas

deň

domáci

hostia

30.3. 10.30

sob

Skalka

Soblahov
voľno

10.

6.4. 15.30

sob

Soblahov

Nová Ves n.V.

10.

11.

13.4. 16.00

sob

Ľuborča

Soblahov

11.

6.4. 10.30

sob

Soblahov

12.

20.4. 16.00

sob

Soblahov

Opatová

12.

13.4. 10.30

sob

voľno

13.

27.4. 16.00

sob

Dubodiel

Soblahov

13.

20.4. 10.30

sob

Soblahov

Záblatie

14.

4.5. 16.30

sob

Soblahov

Podolie

14.

27.4. 10.30

sob

Bobot

Soblahov

15.

11.5. 16.30

sob

Brezová

Soblahov

15.

4.5. 10.30

sob

H. Súča

Soblahov

16.

18.5. 17.00

sob

Soblahov

H. Streda

16.

11.5. 10.30

sob

Soblahov

Tr. Stankovce

17.

25.5 17.00

sob

Bzince

Soblahov

17.

18.5. 10.30

sob

D. Súča

Soblahov

18.

1.6. 17.00

sob

Soblahov

Svinná

18.

25.5. 10.30

sob

Soblahov

Omšenie

PRÍPRAVKA SEVER II
20.4.

9.00

4.5.

9.00

18.5.

9.00

27.4.

9.00

11.5.

9.00

25.5.

9.00

úspešná nielen dcéra, ale i otec
Vo štvrtok 7. 3. 2019 v podvečer zažiaril Ing. Ladislav Horný
na Majstrovstvách Európy masters v klasickom RAW silovom
trojboji v kategórii masters 3, nad 60 rokov, do 105 kg, keď
celkovo nadvíhal 525 kg v trojboji a pod trénerským vedením
svojej dcéry vybojoval pre Slovensko krásne 3. miesto! V drepe dokonca za výkon 197,5 kg získal striebornú medailu,
v tlaku na lavičke spravil 137,5 kg a 190 kg v mŕtvom ťahu. ME
sa uskutočnili v Maďarsku v meste GYÖR.
Gratulujeme!!!
RR
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Spoločenská kronika
NarodilI sa:
Oliver Valkovič
Linda Drienková
Alexandra Švábyová
Stela Litvová
Hana Litvová

Počet obyvateľov k 27. 3. 2019: 2 326
uzavreli manželstvo
Jana Hiklová a Jaroslav Doktor
Lucia Hurajová a Jakub Holúbek
opustili nás:
Mária Mianovská vo veku 99 rokov
Emília Jandová
vo veku 82 rokov

Agnesa Horná
Jozef Izrael
Mária Holubková
Adela Halgošová
Miroslav Biel
Helena Jantoláková
Margita Daranská

vo veku 65
vo veku 81
vo veku 77
vo veku 91
vo veku 39
vo veku 62
vo veku 87

rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov

Pozývame vás...
13. 4. 2019 Benefičný beh PRO AUTIS od 9.00 h
pri Trenčianskom autististickom centre
(bývalá Horáreň)
Veľká noc v Sedliackom dome
21. 4. 2019 po sv. omši 8.30 – 9.00 h a 12.00 – 12.30 h,
popoludní 14.00 – 16.30 h
22. 4. 2019 po sv. omši 8.30 – 9.00 h a 12.00 – 12.30 h,
popoludní 14.00 – 16.30 h
30. 4. 2019 Stavanie mája a majáles
11. 5. 2019 Soblahovská 35-ka a Detský výstup na Ostrý vrch

12. 5. 2019
1. 6. 2019
16. 6. 2019
29. 6. 2019
30. 6. 2019
5. 7. 2019
6. 7. 2019
8. 7. - 12. 7.

Deň matiek
Deň detí – Rozprávkový les
Trenčianska bežecká liga
Soblahovský výnos
Ziacky futbalový turnaj Viktora Kačenu
Dolinka Cup
Soblahovská čarovná harmonika
Detský tábor Sobík

Pozvánka do V. ročníka denného tábora SOBÍK

Obecný úrad Soblahov v spolupráci s dobrovoľným animačným tímom pozýva všetky deti, ktoré sa rady hrajú a zabávajú,
do V. ročníka denného obecného tábora Sobík. Tento rok sa
zmeníme na námorníkov a moreplavcov, budeme zdolávať
moria a rieky a hádam objavíme aj dosiaľ nepoznané kontinenty a kultúry. Ktovie, čo objavíme na našej ceste za dobrodružstvom? Možno nájdeme tajnú správu vo fľaši, mapu,
stroskotaný vrak lode alebo možno sa nám podarí nájsť aj
dávno stratený poklad, ktorý kapitán zakopal na opustenom
ostrove... Len aby nás pritom nezajali piráti či kanibali! Tak hor
sa na palubu!
Do tábora prijímame všetkých moreplavcov, ktorí už vedia
čítať a písať, radi sa hrajú a zabávajú, vedia spolupracovať
s ostatnými a prijímať rozkazy svojich kapitánov, skoro ničoho
sa neboja a tešia sa na všetky dobrodružstvá a prekážky, ktoré na spoločnej plavbe zažijeme.
Keďže kapacita táborovej lode je obmedzená, prihlasovanie
do tábora bude spustené v piatok 5. apríla 2019 o 14:30 hod.
na Obecnom úrade v Soblahove. Piatkový zápis bude trvať
do 16:00 hod. a následne počas úradných hodín obecného
úradu. Uvítame, ak rodičia prídu na zápis spolu s dieťaťom,
ktoré prihlasujú. Podmienkou prihlásenia je splnenie všetkých
nižšie uvedených podmienok a prijatie úhrady za tábor.

dieťa je iné a nie každému vyhovuje veľký kolektív. Ak nemá
rado spoločnosť, je introvert, nenúťte ho tráviť čas niekde, kde
nechce. Viem, že mnohí hľadáte riešenia, kde umiestniť deti
počas leta a denný tábor je vhodným riešením. Nezabúdajte
však aj na túžby a potreby svojho dieťaťa – stačí sa ho len
spýtať, samé vám najlepšie povie... Ďakujeme!
Cena tábora:
50 EUR
(Dieťa bude mať zabezpečené: 5x obed, pitný režim počas
celého dňa, 1x denne občerstvenie, tričko, poistenie, pomôcky a rekvizity, výlet a vstupenky, starostlivosť a zábavu počas
celého dňa.)
Uvedená cena tábora za dieťa nepokrýva všetky náklady,
ktoré sú vynaložené obcou v súvislosti s organizovaním tábora.
Tábor je dotovaný z finančných prostriedkov obce Soblahov,
preto je určený len pre deti s trvalým pobytom v Soblahove.
Program:
Program tábora bude zaslaný rodičom prihlásených detí
najneskôr 2 týždne pred začiatkom tábora.
Na záver tábora pripravujeme špeciálny darček – dobrodružný a tajomný nočný výlet z piatka na sobotu – len pre
najposlušnejších a nebojácnych moreplavcov.
Martina Hudecová, kapitánka táborovej lode

Dôležité informácie:
Termín denného tábora: 8. – 12. júla 2019
			
(v čase od 8:00 do 16:00 hod.)
Podmienky prijatia dieťaťa do tábora:
1. ukončilo 1. ročník ZŠ a má menej ako 12 rokov (t. j. 6 – 11
rokov)
2. má trvalý pobyt v Soblahove
3. a zároveň dieťa má záujem o účasť v tábore a teší sa na
kolektív!
Posledná podmienka je rozhodujúca aj za predpokladu,
ak dieťa spĺňa prvé dve podmienky. Milí rodičia, prosím, prediskutujte umiestnenie v tábore so svojím dieťaťom. Každé
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