
Opäť je tu letO
 Konečne je tu opäť horúci letný čas
slnko, Boží dar na oblohe čisto žiari

prázdninový ošiaľ ozýva sa v každom z nás
a predošlé plány veľmi rýchlo zmarí.

 
je tu, je tu, bezstarostný blahobyt duše

lesy, voda sa ozývajú vôkol teba
čas voľnosti jak mladé jahňa rýchlo kluše

nevadí, že teplý dážď nás osviežuje z neba.
 

polia sú plné žltučkého mäkkého zlata
šteklivé vôstie nám pohladí vlhké dlane

každý, kto môže do prírody, k moru chváta
aké sú bohaté a krásne letné pláne.

 
tak rýchlo utekajme do polí, k moru, k lesu
tie Božie dary sú predsa pre každého z vás
nohy zdravé i choré k miestu krásy nesú
keď je tu opäť leto plné nevídaných krás.

 prof. jozef Halgoš  

Milí spoluobčania,
práve držíte v rukách posledné predprázdninové číslo So-

blahovských novín, v ktorých nájdete mnoho noviniek a infor-
mácií o tom, čo sa v obci udialo alebo o tom, čo sa ešte len 
chystá a plánuje.

Dianie v obci
O parkovaní na chodníkoch v obci a dodržiavaní zákona v tejto 

oblasti sme už popísali mnoho riadkov. Dnes môžeme pove-
dať, že veľa z vás sa poučilo a v maximálnej miere sa snažíte 
neparkovať na chodníkoch. Prečo sa však opäť po troch me-
siacoch k tejto téme vraciam? Parkovanie na chodníkoch je 
dlhodobý problém všetkých obcí v okolí. Z toho dôvodu pred-
nosta okresného úradu zvolal k danej problematike stretnutie 
za účasti starostov, zástupcov Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja a dopravnej polície. Záverom z uvedeného stretnutia 
je, že polícia bude sledovať dodržiavanie predpisov aj v súvis-
losti s parkovaním a za porušovanie a nedodržiavanie bude 
ukladať pokuty. Zameriavať sa bude najmä na obce v blízkosti 
Trenčína, do ktorých patrí aj Soblahov.  

O tejto skutočnosti vás informujem v predstihu, aby ste v prí-
pade, ak sa aj vám “ujde” takýto pozdrav od polície, nehľadali 
vinníka inde, ale hnevali sa iba na seba. Parkovaním vo svo-
jich dvoroch zamedzíte neželaným pokutám. Verím, že po-
stupne sa naučíme všetci parkovať svoje autá doma vo dvore 
a nebudeme obmedzovať chodcov a ostatných účastníkov 
cestnej premávky.

oprava strechy na buDove obecného špor-
tového klubu

Budova OŠK bola postavená v roku 1989. Dnes, po 30 rokoch 

jej existencie, už nastal čas na opravu strechy. Na obecnom 
zastupiteľstve sme sa dohodli, že už nebudeme látať strechu 
opravami jednotlivých miest, ale opravíme celú strechu kom-
plexne. V máji tohto roku boli práce na streche ukončené, 
strecha je zateplená a rovnako bola daná aj nová izolácia. Celá 
rekonštrukcia strechy na budove OŠK stála obec 18.369 EUR 
a záruka na dielo je desať rokov.

Pri futbale ešte ostane-
me. Možno ste už zaregis-
trovali zmenu na postoch 
vedenia OŠK, ktorá na-
stala po dlhých dvaná-
stich rokoch fungovania 
bývalého výboru. Ako už 
býva zvykom, noví, ale aj 

staronoví členovia výboru chytili druhý dych a je to cítiť aj v aktivi-
tách okolo futbalu a rekonštrukcie celého areálu. Chcem po-
ďakovať členom výboru, trénerom a časti „starých pánov“ za 
pokračovanie dobre rozbehnutej práce s mládežou a tiež za 
všetok obetovaný čas, ktorý dávate do obnovy a skrášľovania 
celého areálu.

štúdia revitalizácie centra obce
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oprava miestnej komunikácie
Na prelome mesiacov apríla a mája sme komplexne opravili 

povrch vozovky od Sochy sv. Jána Nepomuckého po Potraviny 
Ivanič. Taktiež po piatich rokoch od realizácie asfaltového po-
vrchu na Kúrii (ul. Dolné záhrady) bolo nutné opraviť trhliny 
vyliatím tekutej asfaltovej zálievky. Trhlín bolo viac ako 500 bm.  
Cena za obe spomínané úseky bola 34.239 EUR.

Mnohí sa pýtate, ako to vlastne je, a ako budeme ďalej po-
kračovať v opravách  ostatných ciest  v Soblahove.

V prvom rade treba povedať, že cesty III. triedy sú plne v kompe-
tencii Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a na opravu 
týchto ciest musia nájsť na TSK peniaze. Ide o hlavnú cestu 
od Trenčína a Mníchovej Lehoty až po otoč pri bani a TSK 
vlastní aj cestu od obecného domu po bývalú horáreň.

Ostatné cesty sú v správe obce, a teda sme povinní sa o ne 
aj starať. Zámerom do budúcna je každý rok obdobne upraviť 
ucelený úsek a aj takto zvyšovať kvalitu bývania.

Multifunkčné ihrisko a nový prístup k špor-
tovému areálu

Až teraz, v júni, sme komplexne ukončili práce na multi-
funkčnom ihrisku a prístupovej komunikácii spolu s ich kolau-
dáciou. Ukončenie prác bolo naplánované pôvodne na skor-
šie obdobie, ale tak ako to v živote chodí, vždy sa nájde niečo, 
čo situáciu skomplikuje.

V našom prípade to bola havária plynovodu v tesnej blíz-
kosti školy a multifunkčného ihriska. Z toho dôvodu bolo treba 
urgentne riešiť odstránenie havarijného stavu. Porucha bola 
veľmi vážna, preto bolo nutné vykonať obchvat existujúceho 
plynovodu, čo znamenalo vypracovať nové projekty, ktoré 
podliehali schváleniu Technickej inšpekcie v Nitre a následne 
nájsť firmu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie činností – 
zváranie plastov a železa na plynových rozvodoch, má čas 
a ochotu prácu zrealizovať vo veľmi krátkom čase a na záver 
vykonať i tlakové skúšky na 23-ročnom rozvode plynu v areáli zá-
kladnej školy. Odstránenie tejto poruchy nás stálo 2.909 EUR.

V prvom kroku nám veľmi pomohol Peter Ďuďák a sfunkčnili 
sme provizórne aspoň školu a bytovku. Žiaľ, futbalové ihrisko 
bolo asi mesiac bez ohrevu teplej vody. Chcel by som poďa-
kovať všetkým, ktorí vzniknutú situáciu chápali a strpeli. Tých, 
čo sú vždy nespokojní a na všetko sa sťažujú a kritizujú, tých 
sa vždy niekoľko nájde. No skúste prísť radšej s riešením 
a s pomocnou rukou...

ostatné práce v obci
Od začiatku mája sme začali s kosením v obci, no, žiaľ, 

máj bol taký upršaný, že viac sme s touto prácou stáli ako 
robili. Tráva a buriny mali ideálne počasie na rast, a tak teraz 
doháňame, čo sa dá. V týchto dňoch dokončujeme prvé 

kosenie a už by sa žiadalo ísť odznova. Tak ako aj minulý 
rok, chcel by som vás požiadať o pomoc pri kosení pri svojich 
domoch a veľmi ma teší, že je skutočne dosť ľudí, ktorí s tým 
nemajú problém.

Zároveň by som chcel požiadať študentov alebo chlapov, 
ktorí majú chuť brigádnicky pracovať, nech sa prihlásia na 
obecnom úrade.

Iste ste si všimli, že v máji sme začali i s úpravou vonkaj-
šieho vzhľadu Obecného domu, na ktorej stále pracujeme. 
Rovnako pracujeme na štúdiách vytvorenia malého centra 
obce pred Obecným domom  s vytvorením oddychovej zóny 
a priestoru na parkovanie. O týchto zámeroch momentálne 
rokujeme s projektantmi (pozri úvodnú fotografiu, tak by to 
mohlo v budúcnosti vyzerať).
projekty

Nakoľko od informácií z minulého čísla sa veľa nezmenilo, 
budem sa vyjadrovať iba k projektom, kde nastala zmena.

Úrad vlády SR čiastočne vyhovel našej žiadosti (požadovali 
sme 5.700 EUR) a schválil nám 3.500 EUR na vybudovanie 
fitness ihriska na cvičenie vo vonkajšej prevádzke.

Druhý projekt bol zameraný na našich najmenších – naším 
zámerom je vybudovanie nového detského ihriska a na tento 
účel sme podali žiadosť o dotáciu vo výške 9.956 EUR, no, 
žiaľ, v tejto žiadosti sme neboli úspešní.

Trenčiansky samosprávny kraj schválil dotáciu vo výške 
1.200 EUR na kroje a krojové súčasti pre folklórne skupiny 
Melenčárik, Melenčár a Dolinečka.
kultúra

Kultúrny život v obci bol aj v II. štvrťroku naozaj zaujímavý 
a takmer každý si našiel to svoje.

Stavanie mája, majáles, oslava Dňa matiek v sále PD 
Soblahov, detský turistický výstup na Ostrý vrch, pre dospelých 
zasa turistická Soblahovská 35-ka, vrcholom kultúrneho 
diania v obci bola oslava Dňa detí, kde pomáhalo až 53 ľudí 
a podľa odhadov sa Rozprávkovej cesty zúčastnilo viac ako 
1000 ľudí. Všetkým ľuďom, ktorí sa akokoľvek pričinili na tejto 
úspešnej akcii, úprimne ďakujem. Do konca júna sú ešte 
naplánované ďalšie akcie – Trenčianska bežecká liga, Farský 
deň, Soblahovský výnos a Memoriál Viktora Kačenu.

Milí Soblahovčania,
leto a letné horúčavy sú už v plnom prúde a onedlho sa zatvoria 

aj brány základných a stredných škôl a nastanú dlho očakávané 
letné prázdniny a obdobie dovoleniek a oddychu. Je to čas, na 
ktorý sa tešia nielen škôlkari, školáci a študenti. Na tento čas sa 
tešíme aj my dospelí, rodičia či starí rodičia – jednoducho všetci, 
ktorým sa dovolenkou na chvíľu zastaví čas, a vytrhneme sa 
z každodennej rutiny. Je to čas, kedy rodina opäť strávi vzácne 
spoločné chvíle, kedy vnúčatá trávia čas so svojimi starými 
rodičmi – či už doma na dvore, u babky a dedka na prázdninách 
alebo na potulkách po našom Slovensku, alebo výletom do 
ďalekého či blízkeho zahraničia. Vážme si každú takúto chvíľu, 
zážitok či stretnutie s blízkymi a prežime krásne leto. Prajem vám 
mnoho pekných zážitkov z vašich ciest, šťastný návrat a potom 
dovidenia opäť doma v Soblahove.  

Marian Hudec, starosta obce
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Z rokovania ocZ obce sobla-
hov dňa 24. 4. 2019
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov za I. štvrťrok 2019.
Schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu obce Soblahov 
č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v ZŠ, určení výšky príspevku na čiastoč-
nú úhradu nákladov v MŠ, určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákla-
dov na činnosť ŠKD a výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v zaria-
dení školského stravovania.
Schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie obce Soblahov č. 1/2019 o pre-
vádzkovaní hazardných hier na území 
obce Soblahov.
Zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o zámere odkúpenia parce-
ly registra C 5215/1 a 5215/2 od obce 
Trenčianska Turná za cenu podľa zna-
leckého posudku.
Schválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 
Soblahov – presun z osobných nákla-
dov na prevádzku na opravy budov vo 
výške 7 000 €.
Zobralo na vedomie informáciu predsedu 
komisie na ochranu verejného záujmu 
o predložení oznámenia funkcií, za-
mestnaní, činností a majetkových po-
merov starostu obce Soblahov k 31. 3. 
2019 podľa príslušného zákona.
Zobralo na vedomie informáciu pred-
sedníčky komisie finančnej a majet-
ku o priemernej nominálnej mesačnej 
mzde zamestnanca v národnom hos-
podárstve SR v roku 2018 podľa zve-
rejnenia ŠÚ SR vo výške 1 013 €.

Z rokovania ocZ obce sobla-
hov dňa 19. 6. 2019
A) Zobralo na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu závereč-
ného účtu obce Soblahov za rok 2018. 
B) Schválilo Záverečný účet obce So-
blahov za rok 2018 a celoročné hospo-
dárenie bez výhrad.
C) schválilo použitie prebytku rozpoč-

tového hospodárenia na tvorbu rezerv-
ného fondu vo výške 266.093,03 € a zá-
roveň čerpanie RF vo výške 266.093,03 € 
na obstaranie dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku – výstavba, re-
konštrukcia, modernizácia, nákup.
Schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie obce Soblahov č. 2/2019 o urče-
ní výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režijné 
náklady a podmienky úhrady v školskej 
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Soblahov.
Schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu obce Soblahov 
č. 3/2018 o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.
Zobralo na vedomie predstavenie archi-
tektonickej štúdie Domova seniorov.
A) Prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce So-
blahov na II. polrok 2019.
B) Schválilo plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Soblahov na 
II. polrok 2019.
Schválilo pridelenie 2-izbového bytu 
v bytovom dome Soblahov 741 vo vý-
mere 48,05 m2 na 3. poschodí, číslo bytu 
8 pre Moniku Kotrasovú, od 1. 8. 2019.
Určilo odpredaj pozemku – novovznik-
nutá parcela č. KN-C 901/2 – zastavaná 
plocha vo výmere 35 m2 v katastrálnom 
území Soblahov, ktorá bola vytvorená 
odčlenením z pôvodného pozemku 
parc. č. KN-C 901, vlastnícky patria-
ceho obci Soblahov, zapísaného na 
liste vlastníctva č. 1, na základe geo-
metrického plánu č. 48035637-069-19, 
vypracovaného Ivanom Opatovským 
GEODET, dňa 31. 5. 2019, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 258/2009 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov, pre 
spoločnosť IN – PRO, s.r.o..
Dôvod osobitného zreteľa: Odpredá-

vaný pozemok, parc. č. KN-C 901/2 
– zastavaná plocha vo výmere 35 m2 
v katastrálnom území Soblahov tvorí 
priľahlý pozemok k pozemku vo vlast-
níctve nadobúdateľa. Predmetná par-
cela je ohradená a dlhodobo užívaná 
predchádzajúcim majiteľom. 
Zámer odpredať pozemok, parc. č. 
KN-C 901/2 – zastavaná plocha vo 
výmere 35 m2 v katastrálnom území 
Soblahov, ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa, bol zverejnený na webovej 
stránke obce a na  úradnej tabuli obce 
dňa 3. 6. 2019. 
Schválilo odpredaj pozemku – novo-
vzniknutá parcela č. KN-C 901/2 – za-
stavaná plocha vo výmere 35 m2 v kata-
strálnom území Soblahov do vlastníctva 
spoločnosti IN – PRO, s.r.o., za cenu 
30 €/m2. Celková dohodnutá kúpna 
cena je vo výške 1 050 €.
Schválilo kúpu pozemku KN-C parc. č. 
5215/1 vo výmere 701 m2, ostatná plo-
cha, k. ú. Soblahov a pozemku KN-C, 
parc. č. 5215/2 vo výmere 15 m2, zasta-
vaná plocha a nádvorie, k. ú. Soblahov 
vlastnícky patriacich obci Trenčianska 
Turná, IČO: 00 312 053, zapísaných na 
LV č. 1390 do vlastníctva obce Sobla-
hov, IČO: 00 311 987, pre účely usporia-
dania pozemkov pod cestami, rodinný-
mi domami a záhradami.
Hodnota predmetu prevádzaných ne-
hnuteľností je celkovo 13 000 € podľa 
znaleckého posudku číslo 114/2019.     
Schválilo finančnú spoluúčasť k projektu 
dostavby „Hasičskej zbrojnice II.“ z vlast-
ných zdrojov, a to najmenej vo výške 
5 % z celkových výdavkov projektu.
Schválilo finančnú spoluúčasť k pro-
jektu na zvýšenie bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky, resp. zosúlade-
nie dopravného značenia a osvetlenie 
prechodov z vlastných zdrojov, a to 
najmenej vo výške 5 % z celkových vý-
davkov projektu.
Zobralo na vedomie predstavenie 
architektonickej štúdie – Revitalizácia 
centra obce Soblahov.

Zuzana Hrnčárová

vypúšťanie žúMp z rodinných doMov do soblahovského potoka neustáva
Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu 

životného prostredia Žilina, dňa 7. 4. 2019 bolo na havarijný 
telefón oznámené, že v obci Soblahov sú do Soblahovské-
ho potoka vypúšťané odpadové vody z rodinných domov. 
Keďže touto činnosťou došlo k naplneniu skutkovej podstaty 
priestupku podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách zo stra-
ny fyzických osôb, bolo toto predmetné konanie odstúpené 
príslušnému orgánu štátnej vodnej správy na prerokovanie 
takýchto priestupkov. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ži-
votné prostredie Trenčín vykonal obhliadku obce a zistil, že 

z mnohých domov sú vyvedené výpuste do Soblahovského 
potoka. Poverení zamestnanci OkÚ, odb. ŽP navštívili sta-
rostu obce a požiadali ho o pomoc. Na osobnom stretnutí 
bolo obci oznámené, že uvedený stav budú naďalej moni-
torovať a kontrolovať, či uvedené výpuste nie sú používané  
nezákonne. Za porušenie zákona môže OkÚ, odb. starost-
livosti o životné prostredie vyrubiť pokutu do výšky 160 €. 
Vážení spoluobčania, dbajme spoločne o životné prostredie 
v obci, veď takýmto počinom škodíme hlavne sami sebe.

RR
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výsledky volieb prezidenta slovenskeJ republiky – ii. kolo – 30. Marec 2019

výsledky volieb do európskeho parlaMentu – 25. 5. 2019 – v obci soblahov

Vo volebných okrskoch č. 1 a 2 sa zistili tieto výsledky:
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov    1 863 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní      889 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku          889 
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých 
kandidátov             869

Účasť voličov v %:            47,72

1.   Zuzana Čaputová, Mgr.            504
2.   Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.            365

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                 1 867
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                    432
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku          432
Počet platných odovzdaných hlasov        425
Účasť voličov v %:                                                           23,14

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú 
stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
  1  SMER – sociálna demokracia    45
  2  Kresťanská demokracia – Život a prosperita  15
  3  Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko  73
  4  KOREKTÚRA – Andrej Hryc     4
  5  Slovenská národná strana    13
  6  SME RODINA – Boris Kollár     8
  7  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)       23
  8  STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI      1
  9  Strana práce        -
10  Strana tolerancie a spolunažívania    1
11  HLAS ĽUDU        -
12  Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 
      – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség   -
13  DOPRAVA        3
14  Kresťanskodemokratické hnutie    38
15  Strana zelených Slovenska     2

16  MOST – HÍD        1
17  PRIAMA DEMOKRACIA     1
18  Strana rómskej koalície – SRK     -
19  SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA   -
20  SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA 
      – strana vlastencov      -
21  Strana maďarskej komunity 
      – Magyar Közösség Pártja     -
22  DOMA DOBRE      2
23  Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR 
      – strana práce     3
24  EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA    -
25  Sloboda a Solidarita     51
26  Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku    -
27  NAJ – Nezávislosť a Jednota     -
28  Kresťanská únia     41
29  Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 
      – občianska demokracia    92
30  Demokratická strana      1
31  NÁRODNÁ KOALÍCIA       7

Kompletné výsledky volieb do Európskeho parlamentu sú 
zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR: http://volbysr.sk/.

všetok vytriedený odpad nekončí na JedneJ kope, ani na skládke!
Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zbero-

vej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový 
odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu 
za sebou. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je 
zbytočné doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko odvezie 
na jednu kopu či na skládku.

ako to teda v skutočnosti je?
V prvom rade si treba uvedomiť, že vytriedený odpad je 

surovinou, s ktorou sa obchoduje a následne sa používa na 
výrobu nových výrobkov. Triedením a recykláciou sa šetria 
prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín. Správne vytrie-
dený odpad je opätovne spracovaný a využitý.

Pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje viacero typov zber-
ných vozidiel, ktoré majú rozličné technické riešenia. Často 
sa stáva, že zberová spoločnosť používa to isté vozidlo na 
zber zmesového odpadu a tiež na zber triedeného odpadu. 
Najčastejšie na Slovensku prebieha zber vytriedených zložiek 

odpadu po jednotlivých druhoch. Auto odvezie podľa zberové-
ho kalendára napríklad papier a to isté auto sa iný deň prázdne 
vráti a vyzbiera plasty. Ďalší deň ním zasa zvezú zmesový 
odpad. Existujú však i také zberové vozidlá, ktoré majú rozde-
lený nákladný priestor a pri vývoze sa súbežne zbierajú rôzne 
vytriedené druhy odpadu. Každá zložka sa však vtedy sype 
zvlášť do osobitného zásobníka, ktorý je súčasťou nákladné-
ho priestoru vozidla.

Táto forma je k životnému prostrediu priateľskejšia, keďže 

Vo volebných okrskoch č. 1 a 2 sa zistili tieto výsledky:
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov    1 866
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   1 042 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku       1 042                                                    
Počet platných hlasov odovzdaných pre vš. kandidátov 1 031
Účasť voličov v %:       55,84

1.  Béla Bugár, Ing.    11
2.  Zuzana Čaputová, Mgr.   420
3.  Martin Daňo      3
4.  Štefan Harabin, JUDr.   143
5.  Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.    33

6.  Marian Kotleba, Ing. Mgr.    75
7.  Milan Krajniak, Bc.    28
8.  József Menyhárt,  PaedDr., PhD.kandidát, 
 ktorý sa práva kandidovať vzdal      -
9.  František Mikloško, RNDr.    74
10.  Robert Mistrík, Dr Ing., kandidát, 
 ktorý sa práva kandidovať vzdal      -
11.  Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.   233
12.  Róbert Švec, Mgr.      4
13.  Bohumila Tauchmannová, Ing.      2
14.  Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.      4
15.  Ivan Zuzula, RNDr., CSc.      1

ako sMe hlasovali v prezidentských voľbách
výsledky volieb prezidenta slovenskeJ republiky – i. kolo – 16. Marec 2019
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triediM, triediš, triediMe

zberové autá nejazdia na jedno miesto viackrát. Šetrí sa čas, 
pohonné hmoty a menej najazdených kilometrov sa odrazí aj 
na menšej produkcii skleníkových plynov.

Všetok vytriedený odpad potom putuje na triediacu linku, kde 
sa rozdelí podľa materiálu. Na linke sa ďalej triedia na jednotlivé 
druhy. Napríklad plasty sa triedia niekedy až na 18 druhov a papier 
na 2 až 4 druhy. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do 
triedeného zberu nepatria. Občas však skutočne môže odpad 
z farebného kontajnera skončiť na skládke. Ak totiž vytriedený 
odpad obsahuje viac než 45 % nečistôt – čiže iného, napríklad 
zmesového odpadu, nie je možné jeho následné roztriedenie 
(či už z finančného, alebo hygienického hľadiska).

Alena Patková

papier
Papier sa zbiera do modrých 1100 l kontajnerov. Papier je 
možné odovzdať tiež firme, ktorá ho počas vopred vyhlásenej 
akcie v obci vymení za hygienické výrobky (neodovzdávajú sa 
tetrapaky a kartón). Papier je možné odovzdať aj na zbernom 
dvore oproti Leoni v čase otváracích hodín (pondelok až 
sobota od 8.00 – 17.00 hod.).
frekvencia vývozu: 1x za 14 dní

patrí sem: Papier, noviny,  časopisy, zošity, letáky, kance-
lársky papier, staré knihy, lepenky vrátane vlnitých, papierové 
vrecká, iné papierové obaly a akékoľvek útržky neznečistené-
ho papiera.

nepatrí sem: Znečistený, zamastený papier, kopírovací  
papier, povoskovaný papier, papier kombinovaný s inými ma-
teriálmi (s plastom, kovom, napr. šanóny – je potrebné jednot-
livé súčasti  oddeliť), tetrapaky, celofán, jednorazové plienky 
a použité hygienické potreby.

dobrá rada: Z papiera je vhodné odstrániť sponky na spisy, 
lepiacu, textilnú alebo plastovú časť, škatule je potrebné 
rozobrať, aby zaberali menej miesta. Ak nechcete dostávať 
reklamné letáky, nalepte si na schránku žiadosť o nevhadzo-
vanie letákov – ušetríte si starosti s triedením.

vedeli ste, že: Z papierového odpadu možno vyrobiť aj 
obaly na vajcia, kuchynské utierky, baliaci papier, toaletný pa-
pier, kartóny a iné papierové výrobky? 10 časopisov zo sepa-
rovaného zberu sa zase môže zmeniť na krabicu na televízor. 
Tisíc kilogramov zrecyklovaného papiera z modrého kontaj-
nera zachráni až 17 stromov pred výrubom.

vedeli ste, že jednorazové detské plienky sa rozkladajú až 
450 rokov? Aj preto mnohí rodičia začínajú preferovať látkové. 

Alena Patková

Knižnica
V máji obecnú knižnicu poctili návštevou aj škôlkari zo So-

blahova. A to z obidvoch škôlok. Z CMŠ prišli deti 16. mája 
a deti z obecnej škôlky 22. mája. Spolu sme sa oboznámili 
s knihami, s tým, ako sa k nim máme správať i s tým, aké sú 
pre nás dôležité a čo všetko nám môžu dať. Následne sme 
si prečítali pár riadkov z rozprávky a nakoniec deti uchvátilo 
prezeranie všelijakých knižiek. Do škôlky sa vracali s veľkým 
záujmom a niektoré z nich sa stali aj členmi knižnice.

Pozývame teda aj všetky ostatné deti, aby knižnicu navštívili 
s rodičmi, súrodencami, kamarátmi, ale samozrejme aj všet-
kých ostatných. Je veľmi potrebné, aby sa láska ku knihám 
a záujem o čítanie naďalej rozširovali a neostali zabudnuté.

Katka Maláňová

predstavitelia soblahova navštívili  buchlovice
Predstavitelia našej obce – starosta obce Marian Hudec, 

zástupca starostu Daniel Mrázik a člen obecného zastupi-
teľstva Ing. Juraj Maláň navštívili dňa 21.3. 2019 Buchlovice.  
Predstavitelia našej a partnerskej obce Buchlovice (Česká 
republika) na čele s novozvolenou starostkou Mgr. Pavlou Ve-
čeřovou sa zišli prvýkrát po voľbách, ktoré sa konali v roku 
2018. 

Spolu s predstaviteľmi Buchlovíc a MAS Buchlov diskuto-
vali o spolupráci a o spoločných projektoch.

RR
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Poďakovali sme matkám i starým matkám
V máji obec už pravidelne organizuje 

slávnostné stretnutie pri príležitosti Dňa 
matiek – sviatku, ktorý je právom pova-
žovaný za jeden z najkrajších sviatkov. 
Nebolo to inak ani tento rok. Stretli sme 
sa v sále PD, kde pre naše mamy, staré 
mamy a babičky pripravili deti z mater-
ských škôl, základnej školy, folklórne-
ho súboru Melenčárik a Harmonikovej 
akadémie veľmi pekný sviatočný pro-
gram. Básne, piesne, tančeky, hru na 
hudobné nástroje – to všetko predviedli 
naše soblahovské deti svojim matkám 
a starým matkám a boli poďakovaním 
za ich starostlivosť a nezištnú lásku, 
presne takú, akú sú matky ochotné dá-
vať svojim deťom. Slávnostným prího-
vorom pozdravil prítomných aj starosta 
obce Marian Hudec.

Na záver prejavili deti svoju lásku 
k matkám aj odovzdaním kvetu – ruže.

RR

... takto začína jedna z krásnych piesní o máji. A naozaj taká 
aj bola, napriek nepriazni počasia sme sa zabavili, zaspievali, 
stretli s kamarátmi...

… ale pekne po poriadku.
Máj sa považuje za obdobie lásky a zrodu nového života, 

májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu.
Zvyk stavania májov v predvečer posledného apríla pretrvá-

va i v našej obci, kedy pre všetky ženy Soblahova mládenci 
a chlapi stavajú aspoň jeden máj uprostred obce.

Stavanie mája v našej obci sa konalo aj tento rok v spolupráci 
obecného úradu s hasičmi dobrovoľného hasičského zboru.

Pracovníci obecného úradu pripravili včas mohutný smrek 
tak, aby stihol preschnúť a aby na deň D bol pripravený. Celý 
deň počasie skúšalo našu trpezlivosť, viackrát výdatne pršalo.

Ženy z Dolinečky spolu s deťmi DFS Melenčárik stužkami 
ozdobili máj a kultúrny program mohol začať. Obloha nad So-
blahovom zostávala naďalej tmavá, ale bez dažďa a pomerne 
teplé ovzdušie vydržalo až do konca. Najskôr vystúpila Har-
moniková akadémia J. Opatovského, potom nasledovali deti 
z DFS Melenčárik. Tance a spevy v ich podaní boli veselé 
a vôbec im nevadili kaluže na ceste, ktoré sa nestihli vysušiť. 

Bola noC krásna májová...
Ženy z FSk Dolinečka zaspievali krásne májové piesne o lás-
ke a mladosti. Na záver sa opäť predviedli malí harmonikári.

Tesne pred programom nám, žiaľ, zapršalo, a tak sme z bez-
pečnostných dôvodov upustili od tradičného stavania mája. 
Postavili sme ho s pomocou techniky. Samotný máj, rovnako 
i žrde na stavanie boli nasiaknuté vodou, riziko zošmyknutia 
bolo priveľké... verím, že o rok to opäť dáme ručne...

Rovnako ako stavanie mája je dôležitá májová veselica. 
Skupina AYO band z Prievidze už z minulého roku vedela, čo 
Soblahovčanov roztancuje a zabaví. Najskôr sa parket, teda 
cesta pomaly plnila tanečníkmi, ale po hodine už bola zaplne-
ná až do posledného tónu muziky. Naši hasiči na 100 % zvládali 
záujem v bufete. V prestávkach sa rozozneli opäť tóny heligó-
niek a spevy folkloristov.

Musím povedať, že napriek počiatočnej nepriazni počasia 
to bola veľmi vydarená akcia.

Ďakujeme hasičom za bezchybnú organizáciu, účinkujúcim 
za krásny program, ako aj všetkým zúčastneným, ktorí prišli 
a vydržali do neskorých nočných hodín. Tešíme sa na stret-
nutie opäť o rok.

DM 
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Oslava Dňa Detí v ROzpRávkOvOm lese
Sviatok všetkých detí, ľudovo ozna-

čovaný ako MDD (Medzinárodný deň 
detí), majú rady najmä deti, ale tešia sa 
naň aj dospelí. Tento sviatok má svoj 
základ už v roku 1925, keď sa v švaj-
čiarskej Ženeve konala Svetová kon-
ferencia pre blaho detí zaoberajúca sa 
chudobou, detskou prácou, vzdelaním 
a inými otázkami týkajúcimi sa detí na 
celom svete, na ktorej zároveň zástup-
covia 54 krajín schválili deklaráciu 
a označili práve 1. jún za deň, kedy 
majú sviatok všetky deti.

V Soblahove sme MDD oslávili už 
tradične – rozprávkovou cestou, na 
ktorej sa poskrývalo celkom 30 roz-
právkových postavičiek z 12 rozprávok, 
deti sprevádzalo 8 rozprávkových les-
ných víl, o všetko potrebné (technické 
zabezpečenie, výčap, občerstvenie) sa 
postaral 15 -členný tím – celkom spolu 
53 dobrovoľníkov, ktorí obetovali svoj 
čas pre iných. K dobrovoľníkom treba 
pripočítať aj tím zo základnej školy, 
ktorý maľoval deti na tvár, členov Slo-
venskej pátracej služby, ktorí vozili deti 
na štvorkolke a oboznamovali ich so 
svojou činnosťou, jazdkyniam a chova-
teľovi koní z Trenčína, ktorí vozili deti 
na koníkoch a tiež soblahovským ha-
sičom, vďaka ktorým si deti mohli vy-
skúšať, aké to je, byť naozajstným ha-
sičom alebo ako to vyzerá v hasičskom 
aute. Poďakovanie patrí p. Doktorovi 
za darčekové spomienkové predmety 
a sponzorsky pomohli aj Palo Janás 
a Juraj Ďuďák. Vy všetci, ktorí ste pri-
dali ruku k dielu, ste prispeli k tomu, že 
viac ako 300 detí spolu s rodičmi a sta-
rými rodičmi zo Soblahova a okolia malo 
vďaka vám krásny Deň detí a zažili nie-
čo, čo nezažijú každý deň a verím, že na 
tento deň budú dlho spomínať... A za to 
vám patrí jedno veľké ĎAKUJEM – odo 
mňa, od obecného úradu, od všetkých, 
ktorí sa zúčastnili. Každý z vás vie, že 
to nie je len o piatich hodinách, ktoré 
vidia návštevníci, ale skrýva sa za tým 
množstvo času, príprav, energie a or-
ganizácie. Každý z vás dal do tohto 
dňa všetko, čo vedel, aby urobil radosť 
tým najmenším – a myslím, že sa to 
podarilo na výbornú! :) A tentokrát nám 
prialo aj krásne slnečné počasie. 

A pre tých, ktorí ste sa nemohli zú-
častniť, ale ste zvedaví, ako taká roz-
právková cesta v Soblahove vyzerala, 
pokúsim sa vám to aspoň priblížiť mojimi 
očami.

Na vstupe do Rozprávkového lesa 
čakala na deti rozprávková víla – sprie-
vodkyňa, ktorá deti prevádzala jednot-
livými rozprávkami až do Kráľovstva 

Šípkovej Ruženky. Vo vchode do lesa nás privítal lesný škriatok, ktorý strážil les 
a vysvetlil nám, čo nás na našej ceste čaká. Ďalej náš už vítal kráľovský dvor, na kto-
rom sa konala oslava narodenia princeznej Ruženky aj s vílami sudičkami. Každá jej 
do vienka dala dar. Kráľ však nepozval 13. sudičku, na oslavu však prišla nepozvaná 
a ako pomstu kráľovi priala jeho dcére Ruženke smrť. Jedna z víl však nakoniec 
kliatbu zmiernila, a to tak, že princezná po dovŕšení 18 rokov nezomrie, ale len zaspí 
na 100 rokov... Víly sudičky požiadali deti o pomoc pri prebudení princeznej Ružen-
ky, a tak sa deti vydali na cestu rozprávkami, aby zbierali indície a nakoniec mohli 
prebudiť celé kráľovstvo. Spolu s deťmi sme prechádzali cez močiarne územie, na 
ktorom oddychovala Vodníčka aj so svojimi Rusalkami, stretli sme lúpežníkov, ktorí 
nás nechceli pustiť ďalej, avšak za to, že sme im pomohli s rátaním zlatiek a trošku 
sme im k nim aj prispeli, nás zasa pustili ďalej. Stretli sme Červenú čiapočku, ktorá 
práve zbierala kvietky pre starú mamu, dokonca sme stretli aj vlka, tri prasiatka, kto-
ré si každé stavalo svoj domček a zablúdili sme až k Zubatej a Perinbabe, ktorej sme 
pomohli snežiť. Zubatá medzi nami hľadala Jakubka, ale veru márne... Pokračovali 
sme ďalej a stretli sme Gargamela, ktorý má obľubu v chytaní šmolkov. Priamo pred 

našimi očami chytil Šmoulinku a zavrel ju do klietky. Tatko Šmolko aj ostatní šmolkovia 
mali šťastie, že sme išli práve okolo – pomohli sme im ju vyslobodiť a už sme sa poná-
hľali ďalej. Stretli sme Deduška Večerníčka, ktorému sme pomohli upratať rozprávky... 
a už v diaľke sme videli Kráľovstvo Šípkovej Ruženky, no najskôr sme sa museli naučiť 
kráľovskému protokolu, aby sme vedeli, ako sa máme v kráľovstve správať. Rozlúštili 
sme indície a hor sa za Šípkovou Ruženkou! Spala v obklopení ruží a spolu s ňou celé 
kráľovstvo – dvorania, šašo aj kráľ s kráľovnou. Deťom sa aj vďaka svojej oddanosti, 
dôvere, vytrvalosti a láske podarilo princeznú zachrániť a spolu s ňou aj celé kráľov-
stvo. A za to si zaslúžili vyznamenanie od kráľa a kráľovnej a bohatú odmenu.

Tešíme sa, že z roka na rok sa záujem o našu Rozprávkovú cestu zvyšuje a ešte viac 
nás teší, že väčšia polovica detí bola práve zo Soblahova. Ak sme vám aspoň trochu 
skrášlili deň, nebolo to zbytočné... A ak sa aj vy chcete pripojiť – nápadom, pomocnou 
rukou, realizáciou – jednoducho akokoľvek, budeme radi, ak sa k nám pridáte.

Za kultúrnu komisiu a Obecný úrad Soblahov 
JUDr. Martina Hudecová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

naše úspechy...
hovorme o jedle – celoslovenská projektová súťaž
Bronzový diplom – žiaci ŠKD

Matematická olympiáda - okresné kolo
kategória Z5  1. miesto  Andrej Izrael
kategória Z6 úspešný riešiteľ Matej Pagáč
kategória Z7 úspešný riešiteľ Hana Kišová

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 EXPERT Góly, 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, postup do okresného kola Mária Izraelová  
Kategória 8.–9. ročník PRÓZA
1. miesto, postup do okresného kola Alexandra Paučeková

hviezdoslavov kubín – okresné kolo
Kategória 8.–9. ročník PRÓZA
3. miesto                        Alexandra Paučeková 

celoslovenská súťaž – ypsilon, slovina je hra
1. kategória
diplom so zlatou medailou – Natalia 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

vesmír očami detí – regionálna výtvarná súťaž
3. kategória
ocenená práca – Vanesa Mikulajová – postup do celosloven-
ského kola

ocenené práce – Alexandra Králová, Viktória Vojteková

vesmír očami detí – celoslovenské kolo
3. kategória
ocenená práca – Vanesa Mikulajová

regionálna výtvarná súťaž pre zš v územnej spôsobilosti 
chko biele karpaty
2. miesto – Adam Čibenka

slávik slovenska – okresné kolo
Naše hudobné talenty sa zúčastnili najstaršej celoslovenskej 

speváckej súťaže detí Slávik Slovenska 2019. V tomto roku 
sa koná už 29. ročník tejto súťaže, ktorej garantom je operný 
spevák Peter Dvorský, a aj preto má veľmi vysokú úroveň.

Podmienkou súťaže je, že každý súťažiaci musí zaspievať 
dve ľudové piesne, jednu s hudobným sprievodom, druhú 
bez neho. Našu školu v okresnom kole dňa 26. apríla 2019 
reprezentovali:
1. kat. Samuel Holúbek (3. tr.) + korepetítorka Mária Izraelová 
– získal 1. miesto a postup do krajského kola
2. kat. Mária Izraelová (6. tr.) + korepetítorka Monika 
Červeňanová
3. kat. Monika Červeňanová (8. tr.) + korepetítorka Mária 
Izraelová – získala 2. miesto

Dňa 17. 5. 2019 sa uskutočnilo v budove ZUŠ Karola 
Pádivého v Trenčíne krajské kolo, v ktorom Samko Holúbek 
obsadil 2. miesto. Zásluhu na jeho úspechu má aj Mária 
Izraelová, ktorá Samkov vynikajúci výkon podporila dokonalým 
hudobným sprievodom na heligónke.

Za prípravu všetkých súťažiacich ďakujeme pánovi Jožkovi 
Opatovskému, ktorý spevákovi i speváčkam vybral vhodné 
piesne a nacvičil ich s nimi. Veľká vďaka patrí aj pánovi 
učiteľovi Bc. Jánovi Ondračkovi zo ZUŠ v Nemšovej za pomoc 
pri hlasovej príprave Samka Holúbka.

Všetkým účastníkom Slávika Slovenska 2019 ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu školy, blahoželáme k skvelým výkonom 
a vynikajúcim umiestneniam. Tešíme sa z ich úspechov!
I. kat.: 1. miesto – Samuel Holúbek – postup do krajského kola
III. kat.: 2. miesto – Monika Červeňanová

slávik slovenska – krajské  kolo
I. kategória: 2. miesto – Samuel Holúbek

beh hornej súče
I. kat. D: 1. miesto – Ema Mikušová
I. kat. CH: 1. miesto – Matej Pagáč; 2. miesto – Matúš Sedláček
II. kat. CH: 1. miesto – Radovan Král; 2. miesto – Oliver Ukuš
III. kar. D: 3. miesto – Simona Červeňanová
Umiestnenie škôl – celkové poradie:  1. miesto

enGlish star medzinárodná súťaž v anglickom jazyku
titul ZLATÁ HVIEZDA
Matej Pagáč (100 % TOP), Timea Holubková (99 % TOP), 
Matej Jantošovič (99 % TOP), Nina Košovičová (99 % TOP), 
Amélia Beniaková (97 %), Maroš Horváth (94 %), Ema 
Oravcová (91 %), Ema Ďurišová (89 %), Roman Pružinský 
(89 %), Denis Vinklárik (81 %)

Matematický klokan – medzinárodná súťaž
kategória Klokanko 3
úspešná riešiteľka – Dominika Makišová
kategória Klokanko 4
úspešní riešitelia – Šimon Bojda, Matej Jantošovič
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kategória Školák 6
úspešný riešiteľ – Matej Pagáč
kategória Benjamín 7
úspešné riešiteľky – Hana Kišová, Viktória Vojteková
olympiáda v ruskom jazyku – krajské kolo
kategória A1  úspešná riešiteľka – Vanesa Balajová
píšem, píšeš, píšeme – krajská literárna súťaž

Mesto Trenčín a Verejná knižnica Michala Rešetku v Tren-
číne vyhlásili už 17. ročník literárnej súťaže žiakov ZŠ a 8-roč-
ných gymnázií Trenčianskeho kraja Píšem, píšeš, píšeme. 
Porotkyne spisovateľky Silvia Havelková a Marta Halečková 
a knihovníčka Nora Hlubinová vyberali tie najlepšie z viac ako 
300 prác. Z našej školy sa do súťaže zapojili štyria členovia 
krúžku Spisovateľský ateliér. Z nich porotkyne najviac upútal 
cyklus básní piatich zmyslov o ročných obdobiach Kolobeh, 
ktorý napísala šiestačka Mária Izraelová a ocenili ho prvým 
miestom. Z úspechu sa veľmi tešíme, blahoželáme a prajeme 
aj v budúcnosti veľa tvorivých nápadov.
II. kategória / poézia  1. miesto               Mária Izraelová
tipos minihandball liga – okresné kolo
2. miesto –  ZŠ s MŠ Soblahov       

T. Holubek, M. Ďuďák, D. Juriga, M. Sedláček, S. Polák, 
J. Kohút, J. Keleši, M. Horváth, M. Jantošovič, Š. Bojda
školský pohár ml. žiaci zš – okresné kolo
kategória ml. žiaci
2. miesto – ZŠ s MŠ Soblahov         
A. Červenka, M. Halgoš, A. Juriga, F. Mikuš, A. Mrázik, 
M. Pagáč, M. Sedláček, M. Straka, A. Záhon
kategória ml. žiačky
3. miesto –  ZŠ s MŠ Soblahov 
P. Adámková, T. Holubková, E. Mikušová, S. Šedivá, 
V. Vojteková
Maks – celoslovenská matematická online súťaž
titul MAKSiHviezda – Andrej Izrael
titul MAKSiFrajerka – Ema Ďurišová, Hana Kišová
Maksík – celoslovenská matematická online súťaž
titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK – Dominika Makišová, 
Samuel Holúbek, Matej Jantošovič
Všetkým úspešným blahoželáme.

PaedDr. Ingrid Oravcová

vzdelávaMe sa aJ inak...
poznávacia, historicko-GeoGrafická exkur-
zia – banská bystrica

Dňa 23. 5. 2019 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili his-
toricko-geografickej exkurzie. Prvou zastávkou boli Čičma-
ny, kde navštívili 2 domy – pamätníky ľudovej architektúry, 
druhou zastávkou bol Tajov s prehliadkou rodného domu 
spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a vynálezcu Jozefa 
Murgaša. Cieľovým mestom bola Banská Bystrica a Múzeum 
SNP, ktoré deti zaujalo najviac. Upútali ich nielen exponáty 
v interiéri a v exteriéri vedľa budovy múzea, ale i sugestívny 
výklad lektora o priebehu a význame SNP.

viete, čo Je sixball?
Sixball je netradičná bezkontaktná loptová hra, ktorú vy-

myslel Slovák – tréner zápasenia Juraj Skrip. Hrá sa v uza-
vretom boxe s pôdorysom 5 x 5 m. Hracia plocha je dvoma 
uhlopriečkami rozdelená na štyri hracie plochy, každá pre 
jedného hráča, ktorý má za chrbtom bránku a nad hlavou 
časomieru a ukazovateľ skóre. Hráči pri hre kľačia vo svojom 
hracom poli a penovou loptou sa snažia dať čo najviac gólov 
do niektorej z brán svojich súperov, pričom bránia svoju brán-
ku. Lopta sa nesmie chytať do rúk, len odrážať rukami alebo 
ktoroukoľvek časťou tela. Senzor v bráne zaznamenáva na 
ukazovateli nielen dotyky loptou, ale aj vlastné góly, ktoré si 
môže dať hráč dotykom tela o bránu. Vyhráva hráč, ktorý do-
stane najmenej gólov.

Šiestaci si boli sixball zahrať na internáte Športovej školy 
v Trenčíne, kde je umiestnený sixballový box. Proti sebe hrali 
štvorice, ktoré sa striedali po dvoch minútach. Hra je taká in-
tenzívna, že po dvoch minútach vychádzali z ihriska spotení 
ako myši. Bavila úplne všetkých, dokonca aj Sandru! Sárku 
tak pohltila, že v zápale boja o loptu si zabudla dať pozor 
a hneď v prvom kole si nohami a chrbtom dala 43 vlastencov! 
Zdalo sa, že jej rekord je neprekonateľný, ale opak sa stal 
pravdou: Heňo si vlastných gólov nakopal (pochopiteľne, že 
nechtiac) až 63!!!

kráľova hoľa, vernár – 9. ročník
Koncoročný deviatacky výlet sme absolvovali v dňoch 3. – 5. 6. 

v prostredí Nízkych Tatier v obci Vernár. Po príchode a ubyto-
vaní sa v chalupe Sofia, sme začali s prípravou ohniska a 
surovín potrebných na uvarenie guľáša. Ten sme si po piatich 

hodinách prípravy s dobrým pocitom vychutnali. Na druhý deň 
nás čakala výzva – výstup na Kráľovu hoľu. Tento cieľ sa nám 
podarilo splniť a po deviatich hodinách sa úspešne a v zdraví 
vrátiť do našej chalúpky. Zážitky v nás budú žiť určite dlhú 
dobu.

praha – 7. ročník
V dňoch 2. – 4. júna 2019 žiaci siedmeho ročníka navští-

vili Prahu. Po päťhodinovom cestovaní sa ubytovali v hoteli 
Meda. Popoludní si prezreli Vyšehrad so starými hradbami 
a prekrásnym výhľadom na mesto. V pondelok absolvovali 
celodennú prehliadku historických pamiatok mesta. Lanovkou 
sa vyviezli na Petřín, prezreli si krásne záhrady, rozhľadňu, 
Zrkadlovú sieň, Václavské námestie a Orloj, Karlov most. Po-
sledný deň bolo treba zabezpečiť darčeky pre rodinu a čakala 
ich cesta späť.
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Galéria ilusia, liptovský Mikuláš – 8. a 5. ročník
Dňa 10. júna žiaci 5. a 8. ročníka cestovali vlakom do Lip-

tovského Mikuláša, aby sa na vlastnej koži presvedčili, že op-
tický klam naozaj funguje. Navštívili totiž Galériu ILUSIA, kto-
rá takéto zážitky ponúka. Druhou zastávkou bola Laser Aréna, 
kde si mohli vyskúšať obratnosť, šikovnosť a dôvtip pri riešení 
zaujímavých úloh. Bol to deň plný zážitkov.

botanická záhrada, bratislava – 8. ročník
Dňa 11. júna sa žiaci 8. ročníka zúčastnili výletu v Bratislave. 

Navštívili botanickú záhradu, ktorá patrí pod správu Univerzity 
Komenského v Bratislave. Prezreli si krásne udržiavaný areál 
s množstvom rozličných ihličnanov aj listnatých stromov, skle-
níkových rastlín, rozmanitých ruží, skalničiek, lekien... Obdi-
vovali živočíchy v jazierkach – hady, ryby a korytnačky...

beseda – „Moja životná cesta“ pre žiakov 8. ročníka, 
zabezpečuje cpppap tn

beseda – „zdravý životný štýl“ pre žiakov 7. ročníka, 
zabezpečuje cpppap tn

divadelné predstavenie – n. v. Gogoľ – ženba, Mestské 
divadlo trenčín, 5. – 7. ročník, 7. máj 2019

divadelné predstavenie – ľ. podjavorinská, M. bachynec 
– žabiatko, Mestské divadlo trenčín, 1. – 4. ročník, 13. 
marec 2019

projektový deň – dňa 13. júna žiaci 4. ročníka úspešne od-
prezentovali svoje záverečné práce z informatiky a tvorivého 
písania pred váženým publikom – rodičmi. Predviedli tak svo-
je vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas štyroch rokov 
výuky informatiky v primárnom vzdelávaní.

PaedDr. Ingrid Oravcová

materská  škola
ako sme si vyskúšali norDic walking

Fenomén nordic walkingu sa stáva z roka na rok čoraz roz-
šírenejším. Priťahuje mladých športovcov, ľudí v strednom 
veku aj seniorov. Stal sa veľmi obľúbenou a rozšírenou akti-
vitou.  Na prvý pohľad sa môže zdať, že nejde o nič iné, než 
o chôdzu s palicami. Nie všetko je ale také jednoduché, ako 
sa zdá. 

Keďže nordic walking je vhodný aj pre deti, poprosili sme 
našu kamarátku Vierku – lektorku nordic walking, aby deťom 
ukázala, aký je to super šport, aká zábava môže s ním byť.

Celú hodinu sa deti dobre bavili, smiali, pohybovali, dýchali 
čerstvý vzduch, rozvíjali svoje pohybové schopnosti. A pani 
učiteľky tŕpli, čo povyvádzajú... Ale vôbec nemuseli. Deti dis-
ciplinovane s rešpektom narábali s palicami podľa inštrukcií 
lektorky.  Zažili sme krásne dopoludnie plné pohybu a môže-
me sa pochváliť, že deti boli viac než šikovné. Extra šikovné, 
ako povedala pani lektorka.

Koordinácia pravej aj ľavej strany tela a mnohé cvičenia 
s paličkami podporujú prepájanie pravej i ľavej mozgovej he-
misféry, čo efektívne pomáha deťom pri odstraňovaní porúch 
učenia a pri iných psychických postihnutiach (ADD, ADHD, 
epilepsia, Downov syndróm, P.A.N.D.A.S., detská mozgová 

obrna atď.) Pri NW zapájajú deti 90 % svalov tela, čo vedie 
k zdravému držaniu tela, správnej koordinácii a k práci dol-
ných aj horných končatín. Sme šťastné, že sme mohli deťom 
ukázať základy tohto fantastického športu a veríme, že sa 
k nemu budeme s deťmi častejšie vracať.

Učiteľky MŠ

ahoJ škôlka, škola volá!
Nie je to tak dávno, keď nám rodičia  zverili svoje deti, svoje krehké poklady, 

aby sme ich spoločným úsilím deň čo deň, krok za krokom pripravovali na vstup 
do základnej školy. Ani sme sa nenazdali a už je tu  čas, keď sa musíme rozlúčiť 
s deťmi, ktoré odchádzajú z materskej školy, aby v septembri mohli začať plniť 

školské povinnosti. V škôlke sa naučili  
prekonávať prvé životné prekážky, naučili 
sa osamostatňovať a nájsť si svoje miesto 
medzi rovesníkmi.

Po celý čas pobytu v materskej škole 
sme sa snažili vštepovať im lásku a úctu 
ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľo-
vé a charakterové vlastnosti, formovať ich 
zručnosti a vedomosti. Takto vyzbrojení 
na prekonávanie životných prekážok a na 
zvládnutie nových úloh sa deti na školu 
veľmi tešia.
My vieme, že všetko sa mení.
Všetko nezostane navždy tak, 
lebo raz ráno v jeseni všetko sa zasa premení,
keď tieto deti v školskej predsieni
stanú si ako žiačka a či žiak.

V škole im želáme veľa úspechov, držíme 
všetkým palce!

 Kolektív MŠ
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cirkevnÁ materskÁ škola

Život našej farnosti

bolo náM tu dobre s vaMi, otváraJú sa však školské brány...
Veru  ubehol i tento školský rok ani voda a zasa nás opúšťa-

jú naši skvelí kamaráti. Plní očakávania sa tešia na školu, kde 
budú z roka na rok múdrejší a šikovnejší.

Prajeme im veľa, veľa úspechov, dobrých známok, pevné 
zdravie a hlavne veľa darov Ducha.

V materskej škole sme spoločne strávili krásne a milé chvíle 
plné zábavy, pohybu, radosti zo všedných vecí. Naučili sme 
sa veľa nového, spoznávali prírodu, učili sa ju ochraňovať, 
spoznávali jej čarovné zákutia, počúvali a radovali sa.

Nezabudli sme ani na zvyky a obyčaje našich starých otcov 
a matiek.  Naučili sme sa veľa ľudových piesní, oboznamovali 
sa s tradíciami.

Dovoľte poďakovať sa vám všetkým za akúkoľvek pomoc 
pre našu Cirkevnú materskú školu a deti. Ďakujeme  rodičom, 
starým rodičom, dobrodincom, pánovi farárovi, pánovi staros-
tovi, no a najväčšia vďaka nášmu Nebeskému Otcovi, ktorý 
sa o nás stará a cez malé veci nás upevňuje v tom, že jeho 
Milosť a Dobrota je nekonečná a každodenná.

Vďaka ti Duchu svätý,
že si nás sprevádzal školským rokom,
keď sme ti dali na to v našich srdciach priestor.
Vďaka ti Ježišu, najlepší Priateľ,
za priateľov a pedagógov,

s ktorými sme strávili toľko času
pri nových objavoch.
Vďaka ti, nebeský Otec,
že si tak obdivuhodne všetko stvoril
i za chuť v nás
spoznávať teba i tvoje stvorenie.

Prajeme požehnaný čas prázdnin s vašimi deťmi.
Za kolektív CMŠ sv. Mikuláša, Janka Jamborová

Krásnou duchovnou akciou našej far-
nosti bola púť na východné sloven-
sko v dňoch 27. – 28. 4. Chceli sme aj 
zistiť, či skutočne na tom „východe nič 
nie je“. Veľmi krásny bol počet pútnikov 
– stojedenásť. Okrem dvoch autobusov 
musela ísť aj rodina Šedivých na svojom 
tranzite. Naše prvé kroky smerovali do 
Levoče. Tu sme najskôr navštívili Bazili-
ku sv. Jakuba so svetoznámym oltárom 
Majstra Pavla, potom sme putovali na 
pútnické miesto Mariánska hora, kde 
sme slávili svätú omšu. Púť pokračova-
la návštevou pútnického miesta našich 
gréckokatolíkov v Ľutine. Veľmi krásnym 
zážitkom bola pre nás návšteva staroby-
lých drevených kostolíkov v Hervartove 
(foto) (pamiatka UNESCO) a Tročanoch. 
Nevedeli sme sa vynadívať na tú krás-
nu výzdobu týchto kostolov! Na sobotu 
už tých zážitkov bolo veru veľa, a preto 
sme šli na nocľah do Michaloviec, do 
hotela Družba. Na druhý deň, v nedeľu, 
sme sa tešili na svätú omšu v rodisku 
našej novej blahoslavenej, mučeníčky 
čistoty, Anky Kolesárovej, vo Vysokej 
nad Uhom. Bolo dojímavé sláviť Eucha-
ristiu na mieste, kde ona sama chodila 
na sväté omše a tiež uctiť si jej relikvie. 
Navštívili sme aj jej hrob na miestnom 
cintoríne, kde sme strávili krátku chvíľu 
v modlitbe a vďake Bohu za to, že ju 
máme. Poslednou zastávkou, vlastne 
už na ceste domov, bola metropola vý-
chodu, Košice. Dóm svätej Alžbety, ktorý 
sme navštívili a pomodlili sa v ňom, nás 

dojal nielen krásnou architektúrou, 
ale i milostivým obrazom plačúcej 
Madony a relikviou Kristovej krvi. Plní 
dojmov sme opúšťali túto krásnu časť 
našej vlasti a konštatovali, že na tom 
východe predsa niečo je a nielen nie-
čo, ale mnoho krásneho, na čo môže-
me byť hrdí – duchovné i umelecké. 
Určite to nebola naša posledná cesta 
na východné Slovensko! Vďaka pani 
inžinierke Márii Sivákovej za pomoc 
pri organizovaní púte a šoférovi Pa-
trikovi Šedivému za šťastnú cestu 
autobusom.

Krásnou slávnosťou, na ktorú sa tešila naša farnosť, bolo prvé sväté prijímanie. 
Tento rok 26. mája prijalo prvýkrát Pána Ježiša v Eucharistii 22 detí v Soblahove 
a 7 v Mníchovej Lehote. Modlime sa za nich a za ich rodiny, aby boli vždy verné 
Ježišovi, najlepšiemu priateľovi detí.

Peter Valaský, správca farnosti



Nie všetci, ale väčšina našich členov si 
k našej ZO Jednoty dôchodcov Slovenska 
našla pekný vzťah. Sami si ju posilňujeme 
a spoločne rozvíjame. Povzbudzujú a záro-
veň aj motivujú nás k tomu dobré výsledky 
uplynulého obdobia, ďalej opäť konať nie-

čo užitočné pre svoju organizáciu, svoju obec a tým vlastne aj 
pre seba samého. Aj v tomto roku rozvíjame svoju činnosť 
v súlade s Rámcovým plánom 2019.

V závere  mesiaca marca sme ako každoročne uskutočnili 
brigádu na verejnoprospešných prácach v obci, na čistení ve-
rejných priestranstiev po zime a úprave obecných záhonov.

Prvú aprílovú stredu sme jarnú turistiku spojili s účasťou na 
sv. omši v Kostole Svätej  Trojice u našich susedov v Mnícho-
vej Lehote. Vďaka nášmu pánovi farárovi, správcovi našej far-
nosti Mgr. Petrovi Valaskému to bolo milé a pekné stretnutie 
„kresťanského priateľstva cez chotár“ s predveľkonočnou po-
korou a modlitbou – stretnutie, ktoré nám všetkým dalo radosť 
a predveľkonočné povzbudenie. Úprimne ďakujeme aj touto 
cestou kostolníčke pani Olinke Hrnčárovej a jej kamarátkam 
za milé privítanie s občerstvením.

Májová členská schôdza sa konala pri príležitosti Dňa ma-
tiek v Pastoračnom centre. Program schôdze nám svojimi 
rezkými ľudovými piesňami spestrili sestry Monika a Simona 
Červerňanové a FSk Dolinečka s pásmom piesní matkám. 
Dojímavú báseň predniesla p. Oľga Ďuďáková – smutný, ale 
pravdivý obsah bol venovaný „mame“, a mnohí z nás sa neubránili 
slzám. V závere kultúrneho programu Pozdrav mame pred-
niesla pani Oľga Hraščová. Okrem iného bol schválený plán 
aktivít na letné obdobie 2019 a tak ako na každej členskej 
schôdzi, ani teraz nechýbala spoločná gratulácia našim (ten-
tokrát) šiestim jubilantom.

S cieľom bližšie poznať metropolu stredného Slovenska 
sme 28. mája zorganizovali poznávací vlakový výlet do Ban-
skej Bystrice. Prvou zastávkou bola návšteva a prehliadka 
jedného z najvýznamnejších pamätníkov Slovenska – Pamät-
níka SNP. Najemotívnejšia časť monumentu bola pietna sieň 
s obrovským súsoším, ktoré vyjadruje utrpenie človeka a obe-
te vojny Obete varujú. Pred ním horí večný oheň na pamiatku 
zosnulých.

Na pietnej stene je umiestnených 14 mramorových urien 
s prsťou z najdôležitejších povstaleckých bojísk a vypálených 
obcí na Slovensku. Umiestnených je tu aj 33 kubusov prezen-
tujúcich národy a národnosti, ktoré sa zúčastnili SNP. Pietnu 
symboliku dotvárajú pomníky obetiam židovského a rómske-
ho holokaustu na Slovensku z rokov 1939–1945.

V okolí  múzea sa nachádza skanzen ťažkej bojovej techni-
ky a v podzemí – zemľanka. Po prehliadke Pamätníka a jeho 
v čistote udržiavaného okolia sme boli deprimovaní tým, čoho 
bolo ľudstvo schopné – v období II. svetovej vojny a boja Slo-
vákov proti fašizmu. V dnešnej dobe pomaly zabúdame na tie-

to dejinné udalosti, no treba si ich pripomínať, pretože navždy 
poznačili nielen Slovákov, ale aj národy vo svete a ľudstvu 
nepriniesli nič dobré.

Krajší duchovný svet sme zažili v Rímskokatolíckom kosto-
le Nanebovzatia Panny Márie, známeho aj ako farský kostol. 
Tento chrám, s obrovskou chrámovou atmosférou, má nie-
koľko významných zvláštností a pamiatok. Jednou z najvý-
znamnejších pamiatok na Slovensku je pieskovcová plastika 
Kristus na Olivovej hore, ktorá je umiestnená v presklenej 
nike na priečelí  kostola. Vo vnútri sú okrem unikátnych du-
chovných pamiatok aj nádherné  obrazové fresky na veľkých 
sklenených oknách a na hlavnom oltári sú umiestnené dva 
obrazy: Nanebovzatia Panny Márie a obraz Svätej trojice. 
Oltár v kaplnke sv. Barbory je dielom Majstra Pavla z Levoče. 
Našou  snahou bola nielen návšteva a prehliadka tejto najhod-
notnejšej pamiatky Banskej Bystrice, ale aj účasť na sv. omši 
so všetkým, čo k nej patrí. To sa nám s troškou šťastia podarilo 
a účasť na sv. omši naše pocity niekoľkonásobne podčiarkla.

Ďalej nasledovala prehliadka obnoveného historického 
centra a rozľahlého námestia SNP, plného architektonických 
pamiatok – patrí medzi najkrajšie námestia na  Slovensku. Tu 
sme mohli obdivovať 13 m vysoký Mariánsky stĺp, na ktorom 
je umiestnená 2,5 m vysoká socha Panny Márie, Katedrálu sv. 
Františka Xaverského, kamennú fontánu, Pamätník oslobode-
nia mesta, Hodinovú vežu a ďalšie podľa záujmu účastníkov. 
Popoludní sme cestu naspäť na železničnú stanicu využili aj 
na prehliadku novej (r. 2017) hlavnej autobusovej stanice. To 
všetko, čo sme stihli, zanechalo v nás pekné dojmy a zážitky, 
uvoľnili sme sa z každodenného stereotypu, obohatili náš ži-
vot o spoznané ďalšie množstvo vedomostných a duchovných 
„maličkostí“. 

Ako keby sa aj u nás už po niekoľkýkrát napĺňal jeden prav-
divý výrok Matky Terezy: „Život je krása – obdivuj ju! Krása nie 
je len hladká pleť, mladistvý vzhľad, rezký krok, ale krása sú 
aj vrásky na čele, biele vlasy, múdrosť, životné skúsenosti 
a duchovné bohatstvo.”

Antonia Adameková
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Činnosť v našej Zo jDs

folklórna skupina Dolinečka
Vážení a milí občania Soblahova,

dovoľte FSk Dolinečka, aby sa vám prihovorila pred začiatkom 
prázdnin a letných dovoleniek a priblížila zopár svojich aktivít.

V júli sme pozvaní na vystúpenie v Starom Hrozenkove 
v rámci tradičného festivalu. Tešíme sa na Moravu, lebo sú 
tam milí a srdeční ľudia tak ako u nás.

Okrem vystúpení sme sa zúčastnili sústredenia na jeden 
deň v Žiline, kde sme si pozreli krásne Mariánske námestie.

Prajeme vám mnoho zdravia, pekné dovolenky, dávajte si 
pozor na seba v tieto horúce dni, aby sme sa mohli koncom 
leta všetci zísť na nejakom peknom vystúpení.

S pozdravom FSk Dolinečka
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FSk Melenčár oslávi svoje druhé narodeniny
Ani sme sa nenazdali a koncom júna 

to budú už dva roky, čo sa stretlo zopár 
pre folklór nadšených ľudí najskôr v So-
blahove na fare na Farskom dni rodiny, 
kde sa zrodila prvá myšlienka obnoviť 
a zachovať zvyky a tradície zo Sobla-
hova pre ďalšie generácie našich detí 
a vnúčat. Vzápätí ani nie o týždeň nato 
bolo prvé pracovné stretnutie. Zaklada-
júcich členov bolo devätnásť a čuduj 
sa svete, na ďalšom už naozaj nácviku 
sme sa učili prvé tanečné kroky. A tak 
vznikla Folklórna skupina Melenčár, 
ktorá má teraz štyridsať členov vrátane 
vlastnej muziky. Možno práve tých pár 
nadšených ľudí dokázalo zapáliť drob-
né ohníčky v srdciach ostatných a pre-
niesť aj na nich pozitívnu energiu, ktorú 
stále vo folklórnej skupine udržiavame 
a všetci aj cítime.

Je mi jasné, že dva roky je krátka 
doba na bilancovanie a ani to nechcem 
robiť. Ale aj napriek tomu mi nedá ne-
pochváliť sa. O tom, čo sa nám podari-
lo v roku 2018 a začiatkom roka 2019, 
sme vás už informovali. Aj to, že sme sa 
prihlásili na regionálnu súťaž v speve a 
v sólovom tanci, sme vám už prezradi-
li. A ako to všetko dopadlo? Sami sme 

tomu nechceli veriť. Naša ženská spe-
vácka skupina s pásmom žartovných 
piesní získala v regionálnej súťaži oce-
nenie za zlaté pásmo, následne dosta-
la pozvanie na nesúťažné vystúpenie 
na krajskej postupovej súťaži a prehliad-
ke hudobného folklóru Papradňanské 
kubečko v Papradne a suverénne repre-
zentovala našu obec na XXXIX. roční-
ku Trenčianskych folklórnych slávností 
v Mníchovej Lehote v programe Zahraj 
si, tancuj, spievaj.

Do regionálnej súťaže v sólovom 
tanci Šaffova ostroha v Trenčíne sme 
prihlásili dva páry. Martin Sedláček 

borov, si vytancovali ocenenie za strieborné 
pásmo. Takže ešte raz všetkým gratulujeme 
a ďakujeme.

V júni nás čakajú ešte ďalšie tri folklórne 
festivaly – v Trenčianskych Stankovciach, 
na Myjave a v Spišskom Podhradí, v júli  vy-
stúpenie na stretnutí Čechov a Slovákov na 
Veľkej Javorine, v auguste sústredenie na 
Podroháčskych folklórnych slávnostiach, So-
blahovské leto... A čo viac? To sa ešte uvidí. 
Pripravili sme si nové programové pásmo Žat-
va a Dožinky, chystáme sa spracovať svadob-
né zvyky, pokračujeme aj naďalej v terénnom 
výskume u ešte žijúcich pamätníkov.

A aby som nezabudla, 3. 6. 2019 oslávil náš 
pán farár Mgr. Peter Valaský životné jubileum 
a  naša folklórna skupina sa zúčastnila sláv-
nostnej ďakovnej svätej omše, kde sa svojím 
spevom pridala ku všetkým gratulantom.Andrejka Bieliková a Jozef Holúbek 

Ako vidíte, naozaj nezaháľame a nie vždy je to ľahké... Ešte že horia tie ohníčky nadšenia v našich srdciach, že si vieme po-
môcť, že sa počúvame, že sa vieme spolu zabaviť, zaspievať si a už aj zatancovať tradičné tance od nás zo Soblahova. Ešte 
raz vďaka všetkým našim členom za nadšenie a trpezlivosť, vďaka našej muzike, že nás sprevádza na každom jednom nácviku, 
vďaka vedeniu obce za podporu a samozrejme všetkým vám, ktorí nám držíte palce. Dúfame, že svojím nadšením dokážeme 
priniesť radosť všetkým našim priaznivcom a divákom.  Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

Andrea Bieliková, vedúca FSk Melenčár

Janka Holúbková a Martin Sedláček

a Janka Holúbková získali ocenenie za 
strieborné pásmo a Jozef Holúbek 
a Andrea Bieliková s tancom lašung, 
frišká a sellácka zo Soblahova ocene-
nie za zlaté pásmo s návrhom na po-
stup na celoštátnu súťaž vo Vranove 
nad Topľou. Práve na túto súťaž ich 
potom vybrala odborná porota z Národ-
ného osvetového centra v Bratislave, 
a tak 25. 5. 2019 si na východnom Slo-
vensku aj vďaka našim členom vypoču-
li piesne a pozreli tance zo Soblahova. 
Vo veľkej konkurencii 17-tich mladých 
tanečných párov z celého Slovenska, 
z ktorých všetci boli z folklórnych sú-

Z činnosti DobrovoľnÉHo HasičskÉHo ZborU soblaHov
výročná správa o činnosti dhz soblahov za rok 2018

Dňa 2. 2. 2019 sa konala výročná členská 
schôdza DHZ Soblahov, na ktorej naši hasiči 
bilancovali svoju činnosť za rok 2018.

Rok 2018 priniesol pre soblahovských hasičov veľa pozitív-

nych zmien, ale i množstvo odpracovaných a odcvičených ho-
dín na úkor vlastného voľna a rodiny. Medzi tie najhlavnejšie 
udalosti patrila účasť a pomoc pri zabezpečení medzinárod-
ného požiarno-taktického cvičenia pod záštitou župana TSK, 



jarné turistické stopy
Hups, a už zrazu z ni-

čoho nič končí jar, ob-
dobie plné nových vôní, 
zrodenia sa každoročných 
a pre nás stále krásnych 

prírodných zázrakov, obdobie zrodu 
nového jarného dychu našej matky prí-
rody.

 Krása a čaro jarných dní sú pre tu-
ristu bezkonkurenčné a soblahovskí 
turisti svoje jarné turistické plány začali 
plniť hneď zostra. Prvou jarnou turistic-
kou lastovičkou soblahovských turistov 
bol autobusový zájazd a výstup na Kľak 
(1394 m n. m.), ktorý sa konal 9. 3. 2019. 
Tejto prvej jarnej akcie sa zúčastnilo 
14 členov klubu, a obdiv patrí všetkým, 
lebo počasie ukázalo turistom aj jeho 
peknú slnečnú tvár, no a aj tú menej 
peknú,  sprevádzanú zimou a silným 

vetrom.
Hneď na to si soblahovskí turisti pre-

verili svoju kondičku na  diaľkových po-

chodoch, a to účasťou na Leteckej 50-
ke a Vojenskej 50-ke. Letecká 50-ka sa 
konala 23. 3. 2019, pochodu prialo aj 
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zácia súťaže UO DPO v Trenčíne bola dňa 23. 6. 2018. Deti 
našich členov sa zúčastnili letného tábora 29. 6. až 1. 7. 2018. 
V Mníchovej Lehote sme zasahovali pri požiari dňa 4. 7. 2018. 
Letný festival Pohoda už roky zabezpečujeme protipožiarnou 
hliadkou. Tak to bolo i v tomto roku v dňoch 5. až 8. 7. 2018. 
Svojou aktivitou sme prispeli i ukážkami hasičskej techniky 
počas detského tábora Sobík. Hasili sme požiar prečerpáva-
cej stanice v Trenčíne. V  skorých ranných hodinách dňa 3. 9. 
2018 sme odstraňovali následky prívalového dažďa v Trenčí-
ne, ul. Východná. V ten istý deň popoludní rovnaká činnosť v 
Soblahove na Dolnom konci. Zdokonaľovacia príprava sa ko-
nala dňa 19. 8. 2018. Technická pomoc obecnému úradu pri 
čistení komunikácie a kanalizácie na hornom konci sa usku-
točnila dňa 10. 9. 2018. Naši členovia svojou technikou po-
mohli obecnému úradu pri čistení komunikácie a kanalizácie 
pri základnej škole a na Kúrii 18. 9. 2018. Veľké medzinárodné 
cvičenie s našou účasťou sa konalo 22. 9. 2018 v Selci. Po-
mohli sme organizáciou svätej omše na Lúčkach 23. 9. 2018 
pri Stretnutí dolín. Mesiac október sme začali výjazdom našej 
zdravotníckej pomoci 4. 10. 2018. Svojou technickou pomo-
cou sme pomohli Obecnému úradu v Mníchovej Lehote dňa 
5. 10. 2018. Na brannom preteku hasičskej mládeže sme sa 
zúčastnili dňa 6. 10. 2018. Naši členovia boli súčasťou osláv 
pri príležitosti 100. výročia založenia 1. ČSR na Bradle. Zdo-
konaľovacia príprava členov zboru sa konala 28. 10., 5. 11. 
a 24. 11. 2018. Mesiac december sme začali technickým zásahom 
13. 12. 2018. Svojou účasťou sme pomohli hasiť požiar rodinné-
ho domu v Trenčianskych Miticiach dňa 18. 12. 2018. Tradičnú 
Štefanskú jazdu sme zabezpečovali asistenčnou hliadkou 26. 
12. 2018. Počas celého roka prebiehali práce na rekonštrukcii 
historickej ručnej striekačky. 

Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa na 
týchto prácach podieľali, najmä však Jánovi Šedivému a Milano-
vi Rožníkovi. 

Zo správy vidieť, že práca hasičov je veľmi rozsiahla a rôzno-
rodá. Patrí im za ňu veľké poďakovanie a obdiv.

Hasičský zbor má k dnešnému dňu 41 členov. Počas celého 
roka, každý pondelok, prebieha práca s deťmi a mládežou 
v hasičskom krúžku. 

Ak aj vy sa chcete pridať do našich radov, kontaktujte ktoré-
hokoľvek člena nášho zboru.

 M. Červenka, predseda DHZ a RR

Turistický klub Ostrý vrch Soblahov

účasť na Krajskom protipovodňovom cvičení, a výcvik vo vý-
cvikovom centre Ministerstva vnútra SR Lešť.

Okrem týchto kľúčových udalostí sme plnili i ostatné úlohy 
a povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, práce s mláde-
žou a kultúrno-spoločenských aktivitách v obci Soblahov 
a Mníchova Lehota.

Dňa 27. januára sme s deťmi z hasičského krúžku absol-
vovali každoročný výstup na Inovec, ktorý je zaradený do 
zdokonaľovacej prípravy. V tento istý deň časť našich členov 
zabezpečila asistenčnú hliadku počas fašiangov. V mesiaci 
februári (2. 2. 2018) sme boli povolaní KOS Trenčín k likvi-
dácii požiaru v Mníchovej Lehote. Ukážky hasičskej techniky 
sme predviedli v dňoch 14. a 15. 2. 2018 na SOŠ LOT Trenčín. 
Zdokonaľovacia príprava sa konala  dňa 25. 2. 2018. V mesiaci 
marci (3. 3. 2018) sa naši Plameňáci zúčastnili halovej súťa-
že ,,X-boj alebo ukáž čo dokážeš”, ktorá sa konala v Melčiciach. 
Zdokonaľovacej  prípravy sa naši hasiči zúčastnili v dňoch 10. a 
17. 3. 2018. Naši členovia zabezpečili  stálu službu pri strážení 
„Božieho hrobu“ a čestná jednotka sa zúčastnila pri obradoch 
počas veľkonočných sviatkov. Mesiac apríl (7. 4. 2018) sme 
začali zdokonaľovacou  prípravou. Soblahovskí hasiči pomá-
hali pri požiari v Mníchovej  Lehote (10. 4. 2018) a pri požiari 
v Dolinách (18. 4. 2018). Stalo sa už dobrou tradíciou, že po-
žiarnu zbrojnicu navštevujú deti z oboch materských škôl. 
Tak to bolo i 24. 4. a 26. 4. 2018, keď si deti pozreli hasič-
skú techniku. Mesiac máj sa začal výcvikom na VVP Lešť v 
dňoch 4. a 5. 5. 2018. Pretože hasičská technika musí byť v 
dobrom technickom stave, vozidlo TATRA 815 CAS 32 muselo 
prejsť technickou kontrolou 15. 5. 2018. Už roky sa venujeme 
i malým hasičom, ktorí sa zúčastňujú rôznych súťaží, jed-
nou z nich bola i účasť detí na okresnej súťaži Plameň 19. 5. 
2018. Požiar v záhradkárskej osade Trenčín sme likvidovali dňa 
22. 5. 2018. Dlhé roky nám slúžila stará škodovka, no i tá musí 
prejsť technickou kontrolou, ktorá bola 24. 5. 2018. Na horárni 
bola ukážka pre deti z centra Pro Autis v dňoch 25. 5. a 28. 5. 
2018. V krásnom horskom prostredí pri „Bani“ pri príležitosti 
Dňa detí si mohli deťúrence pozrieť hasičskú techniku (2. 6. 
2018). Technickou pomocou sme vypomohli 13. 6. 2018. Sú-
činnostné cvičenie KR HaZZ sa uskutočnilo dňa 16. 6. 2018 
v Trenčíne-Orechovom. Na technickom zásahu sa členovia 
nášho zboru podieľali dňa 22. 6. 2018 v Soblahove. Organi-
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ŠPORT
Mladší žiaci – víťaz 4. liGy

V sobotu 8. 6. 2019 sme na ihrisku v Soblahove dostali príležitosť usporiadať fi-
nálový turnaj kategórie mladších žiakov. Túto možnosť sme využili, nakoľko sme po 
skončení základnej časti skončili na 1. mieste časti Sever a chceli sme svoje kvality 
potvrdiť aj pred domácim publikom s víťazom časti Juh. Hralo sa o celkové umiest-
nenie dvoch najlepších tímov z okresu Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. V zápase 
druhých tímov tabuliek zvíťazila Horná Súča nad Hrádkom 4:0 a obsadila 3. miesto. 
Potom nasledoval zápas o víťaza medzi OŠK Soblahov a TJ Slovan Priepasné. 
Napriek výškovej prevahe hostí bol zápas pevne v réžii Soblahova, nenechali sme 
nič na náhodu. Súper odolával iba niekoľko minút a po prvom polčase bolo 4:1, keď 
sme inkasovali gól po priamom kope. V druhom polčase sme pokračovali v peknej 
kombinačnej hre a pridali sme ďalšie góly. Svojou hrou sme potešili divákov a zaslú-
žene sme sa radovali z výhry 10:1 (góly: Matúš Sedláček 4, Matej Pagáč 2, Michal 
Halgoš, Andreas Juriga, Samuel Sedláček, Alex Záhon). Po skončení zápasu si hrá-
či a tréneri za svoj výkon prevzali od vedenia oblastného futbalového zväzu pohár 

za celkové víťazstvo a medaile. Celko-
vý úspech ešte zvýraznil Michal Hal-
goš, ktorý si prevzal ocenenie „najlepší 
strelec sezóny“ za 42 gólov. Obhájil tak 
minuloročné prvenstvo a potvrdil svoje 
strelecké kvality.

Celkovo chlapci a dievčatá zazname-
nali vo všetkých 13 zápasoch víťazstvá 
a strelili 114 gólov. Medzi najlepších 
patrili Michal Halgoš 42, Matúš Sedlá-
ček 19, Matej Pagáč 17, Alex Červenka 
a Filip Mikuš po 11 gólov. Táto sezóna 
bola odmenou pre všetkých hráčov 
a hráčky za ich poctivý prístup k futbalu 
či už v zápase, alebo aj v tréningovom 
procese počas niekoľkých rokov. Vý-
sledky sú potešujúce aj pre nás, tréne-
rov. Sme radi, že systematická práca 
prináša úspechy. Najväčšiu radosť 
máme z toho, že deti sú dobrý kolektív 
a bojujú spoločne jeden za druhého. To 
je základom dobrých výsledkov, a táto 
partia bola toho príkladom. Od opätov-
ného prihlásenia mladších žiakov do 
súťaže v roku 2014 je to prvý význam-
ný úspech tejto vekovej kategórie. Ve-
ríme, že nebude posledný.

Foto: Horný rad zľava: Rasťo Kače-
na (tréner), Filip Mikuš, Sára Šedivá, 
Timea Holubková, Matej Pagáč (kapi-
tán), Andreas Juriga, Miroslav Juriga, 
Matúš Sedláček, Alex Červenka.

Dolný rad zľava: Damián Fabo, Daniel 
Bilík, Alex Záhon, Adrian Mrázik, Matej 
Kalinčík, Samuel Sedláček, Michal Hal-
goš.

Chýbajú: Jakub Kačena (tréner), Ma-
tej Straka, Tobias Laco, Vanesa Miku-
lajová.

R. Kačena

krásne jarné počasie, výborná nálada, 
a turistická akcia preverila sily každého 
turistu. A keďže soblahovskí turisti zis-
tili, že majú dostatok síl, tak nelenili 
a začiatkom apríla 13. 4. 2019 sa zú-
častnili ďalšieho diaľkového pochodu, 
a to Vojenskej 50-ky.

Soblahovskí turisti si ani nevedia 
predstaviť veľkonočné sviatky bez kaž-
doročného autobusového turistického 
zájazdu, ktorým aj takto oslavujú tieto 
nádherné sviatky. Tentoraz sa sobla-
hovskí turisti vydali do Chočských vr-
chov, a to na ich najvyšší vrchol Veľký 
Choč (1611 m n.m.) Autobus zaviezol 
49 zúčastnených turistov do Ružom-
berka a potom do Valaskej Dubovej, 
kde prvá turistická skupina vystúpila 
a po modrej značke vyšla na strednú 
Poľanu a potom sa vydala po zelenej 
značke, ktorá ich doviedla až na vrchol 
Veľkého Choča. Druhá skupina začala 

svoj výstup v Jasenovej, kde sa vydali 
po červenej značke a tá ich doviedla 
rovno na vrchol Veľkého Choča. Zľa-
dovatelé turistické chodníky dali so-
blahovským turistom zabrať pri výstu-
pe aj zostupe, ale všetci sa nakoniec 
šťastlivo stretli pri zaslúženom obede 
a občerstvení.

Sviatok práce 1. 5. privítali a oslávili 
soblahovskí turisti na Veľkom Lope-
níku. A po tomto turistickom pochode 
čakala soblahovských turistov organi-
zácia ich každoročnej materskej akcie 
jarnej  turistickej sezóny – Soblahovská 
35-ka. Tento rok zorganizoval náš turis-
tický klub už 31. ročník tohto turistického 
pochodu dňa 11. 5. 2019 a akcie sa zú-
častnilo 110 turistov, ktorí si mohli zvoliť 
dĺžku trasy 35 km a 15 km. Akcia bola 
našťastie obdarená aj pekným jarným 
počasím, a v cieli turistov čakal výborný 
guláš, ktorý podčiarkol úspešnosť toh-

toročnej Soblahovskej 35-ky. V mesiaci 
máji 25. 5. zorganizovali soblahovskí 
turisti ešte jednu vydarenú akciu, a to 
autobusový zájazd na Vtáčnik (foto), 
a pochvala a obdiv patrí všetkým, pre-
tože všetci účastníci tento výstup zdo-
lali.

Z jari sa dostávame do leta, a aj letné 
plány soblahovských turistov už klopú 
na dvere, my sa už tešíme na júnový 
autobusový zájazd do Vysokých Tatier, 
na výstup na Janov vrch a na jedinečnú 
akciu soblahovských turistov – Sobla-
hovský výnos. Pokiaľ majú priaznivci 
a sympatizanti turistiky záujem, kalen-
dár našich turistických akcií je na našej 
vývesnej tabuli v Hostinci u Ondreja 
a každý, kto má záujem zúčastniť sa 
hociktorej akcie soblahovských turis-
tov, je medzi nami srdečne vítaný.

Slávka
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dielo, ktoré stoJí za pripoMenutie
Futbal v Soblahove oslávil tento rok už 88. narodeniny. Nie 

vždy mali futbalisti optimálne podmienky. V úplných začiat-
koch schovávali futbalisti bránky pred urbármi a ich spílením,  
neskôr chýbali lopty, kopačky, dresy... Kde sa však futbalisti 
prezliekali, pokiaľ neboli šatne?

Najskôr za kríčkami na Dúbravkách, neskôr v 50. rokoch 
u Vincov, Mikov či Sivákov. Od 60. rokov v starých kabínach, 
ktoré boli postavené ako šatne pre robotníkov pri výstavbe ZŠ 
až do roku 1989.

Prečo to vlastne píšem... 2. 7. uplynie 30 rokov, odkedy boli 
slávnostne otvorené nové šatne a sociálne zariadenie miest-
neho OŠK Soblahov, ľudovo povedané „kabíny“. V tej dobe 
bolo postavené mimoriadne dielo – šatne so sprchami pre 
4 mužstvá, veľká zasadačka, malá zasadačka pre výborové 
schôdze, miestnosť pre rozhodcu, ošetrovňa, miestnosť pre 
hospodára, kuchynka a viaceré skladové priestory. Ešte aj po 
30 rokoch ponúkajú vysoký štandard, ktorý nám závidia vo via-
cerých i väčších obciach. S výstavbou sa začalo na jar 1988 

a po roku boli slávnostne otvorené. Stavba bola realizovaná 
v akcii Z a celková hodnota diela bola 1 500 000 Kčs. Spolu 
bolo odpracovaných 25 200 brigádnických hodín, z toho čle-
novia TJ 20 000 hodín. Pomáhali malí i veľkí, futbalisti i fanú-
šikovia, bolo úžasné byť toho súčasťou… Bola to eufória, akú 
si sotva vieme v dnešnej dobe predstaviť. Každý deň chodili 
chlapi pomáhať na stavbu na úkor voľného času, bez nároku 
na odmenu – za pivo a za pohárik.

Pamätníci pamätajú najmä nočné skladanie kvádrov na 
stavbu, kedy sa zapojilo veľké množstvo chlapov z dediny, 
ale aj odpratávanie blata po výdatných dažďoch a následnom 
zatopení.

Dnes už súčasné podmienky berieme ako samozrejmosť, 
ale nebolo to tak vždy.

Tento rok dostali soblahovské „kabíny“ darček v podobe 
zrekonštruovanej strechy a ešte ich čaká aj maľovanie von-
kajšej fasády.

DM

bežecká liGa v soblahove
V nedeľu 16. júna sa v areáli OŠK Soblahov zišli bežkyne 

a bežci, ktorí si zmerali sily v štvrtom tohtoročnom kole 
5. ročníka Trenčianskej bežeckej ligy. Prvýkrát sme mali v so-
blahovskom kole TBL viac ako 100 účastníkov. Celkovo 113 
bežkýň a bežcov sa postavilo na štart 8,5 km dlhej trate. Štart 
bol pri základnej škole, trasa viedla obcou, cez Brodek a most 

v Dolinách, trasou starej lesnej železničky a končila pri novom 
multifunkčnom ihrisku. Okrem dospelých si sily zmeralo aj 
11 detí na detskej trati na tráve futbalového ihriska. Počasie 
bolo výborné, nálada ešte lepšia a všetkým sa výber trate 
krásnou soblahovskou prírodou veľmi páčil.

J. Maláň

pozývaMe vás...
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29. 6. 2019  Soblahovský výnos
30. 6. 2019     Memoriál Viktora Kačenu
  5. 7. 2019     20. ročník Dolinka Cup
  6. 7. 2019  Soblahovská čarovná harmonika
8. 7. – 12. 7.   Detský tábor Sobík

10. 8. 2019  Soblahovské leto a slávnostné otvorenie 
  multifunkčného ihriska
17. 8. 2019  Zájazd občanov na kúpalisko
29. 8. 2019  Pietny akt pri pamätníku SNP
29. 9. 2019  Výstava ovocia a zeleniny

spoločenská kronika
NARoDILI SA: 
Melánia Brišová
Peter Briš
Laura Paulíková
Laura Fumačová
Samuel Pacas
Miroslav Sumega 
Nela Bohušová
Sára Olívia Kapusnicová
Lada Vidomanová, Ondrej Opatovský

oPUSTILI NÁS:
Rozália Ďuďáková      vo veku 87 rokov 
Anna Balajová            vo veku 71 rokov
Rudolf Šedivý             vo veku 81 rokov
Mária Sadyová           vo veku 78 rokov
Margita Tvrdoňová     vo veku 87 rokov
Alena Sedláčková      vo veku 57 rokov

UZAVRELI MANžELSTVo
Michaela Konečná a Dominik Čech 
Stanislava Dávidová a Ľudovít Jando
Monika Jamborová a Tomáš Vojtěchovský
Barbora Šedivá a Peter Stračár
Katarína Paláková a Juraj Kačena
Lucia Scheryová a Lukáš Drienka
Lenka Halgošová a Peter Pajkoš
Zuzana Ďuďáková a Dávid Michalec    

Počet obyvateľov k 27. 6. 2019:  2 334

areál TJ r. 1995 Divácka kulisa pri majstrovskom zápase


