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VÔŇA VIANOČNÁ

Ako ten čas, sťa myšlienka rýchlo letí
A už opäť na oblôčik klope dedko mráz

Zdá sa, že len pred chvíľkou sme boli deti
A rok sa  ku koncu znova chýli ako plaz

Vianočný čas sa na bielych koňoch blíži
Z každých dvier sa šíri vôňa sviatočná

ozdobené stromčeky svietia v každej chyži
Ozýva sa koledová pieseň stáročná

Ježiško náš príď, príď z tej nebeskej diali
Vzácnych darov prines v svojej svätej dlani

Čakajú Ťa trpezlivo všetci veľkí a či malí 
Zdravia i šťastia z nebies pošli mnoho saní.

Prof. Jozef Halgoš

Milí spoluobčania,
Dni bežia ako voda a v kalendári sme prednedávnom otočili 

stránky na posledný mesiac v roku – december. Tento mesiac 
je asi najhektickejší zo všetkých mesiacov v roku. Vo firmách 
sa ukončujú posledné projekty, dorábajú sa nedorobené zá-
kazky, obchody a nákupné centrá praskajú vo švíkoch, pre-
tože každý chce obdarovať blízkeho či dopriať si viac ako 
bežne počas roka. Všetko sa musí stihnúť do 24. decembra. 
A potom? Potom už väčšina oddychuje a užíva si pokojné via-
nočné sviatky v kruhu rodiny. Možno sa to dá aj bez tých 
stresov a uponáhľaných dní predtým. Je to len o tom, čo si 
postavíme na prvé miesto a čo si každý z nás vyberie. Okrem 
predvianočného stresu máme všetci spoločnú ešte jednu vec. 
Tešíme sa na najkrajšie obdobie v roku – vianočné sviatky. 
S nimi sa spája pokoj, stretnutia s rodinou, priateľmi a tiež 
oddych. S Vianocami, aspoň u nás v Soblahove, sa spája aj 
tradičná Štefanská jazda koní, ktorú si opäť pripomenieme 26. 
decembra. Verím, že sa tam stretne mnoho rodákov a sta-
rých známych. Koniec roka je tiež sprevádzaný obzretím sa 

za tým, čo sme za uplynulých 12 mesiacov urobili a čo nás 
čaká v ďalšom období. Tak ako je to v osobnom či rodinnom 
živote, tak aj v pracovnom. V nasledujúcich riadkoch si mô-
žete prečítať, čo sa udialo za posledné tri mesiace (október 
– december 2019).
 
DIANIE V OBCI
Bezpečnosť v obci

Viem, že táto téma už bola v novinách rozpísaná niekoľko-
krát, ale aj napriek tomu sa chcem opäť vrátiť k tejto pre mno-
hých už otrepanej téme. Každý rok upozorňujem na bezohľad-
nosť našich spoluobčanov, resp. návštevníkov našej obce, 
ktorí len preto, že sa im nechce prejsť pár krokov naviac alebo 
otvoriť svoju bránku, parkujú na chodníkoch, v tesnej blízkosti 
križovatiek, na zastávkach autobusov atď. Čo na tom, že tak 
ohrozujú malé deti, mamičky s kočíkmi, zdravotne ťažko po-
stihnutých, ostatných občanov, vodičov atď. Toto je bohužiaľ 
prejav dnešnej doby. Sme veľmi sebeckí a nehľadíme na tých 
ostatných.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2020
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Nedá mi, aby som vás neinformoval o kontrole ciest 3. trie-
dy u nás v Soblahove (cesta na Mn. Lehotu a hlavná cesta 
v obci) Políciou SR dňa 28.11.2019 vo večerných hodinách. 
Podľa informácie z Policajného zboru v tento deň boli kon-
trolované aj obce Tr. Turná a Mn. Lehota. V našej obci bolo 
udelených 8 pokút. Chcem všetkých upozorniť, že uvedené 
nárazové kontroly sa budú opakovať minimálne 1-2-krát za me-
siac a o najbližšom termíne policajnej akcie nie je nikto infor-
movaný. Zároveň chcem všetkých upozorniť, že pri najbližšej 
akcii môže byť kontrola vykonaná i na bočných uliciach. Tak 
vás chcem poprosiť a požiadať o dodržiavanie i ostatných do-
pravných predpisov (státie v jednosmerných a obojsmerných 
cestách), veď ide o bezpečnosť nás všetkých a v neposled-
nom rade, teraz už ide aj o peniaze vaše, vašich detí, resp. 
vašich návštev.

S bezpečnosťou v obci tak trochu súvisí i kvalita ciest. Obec 
má na starosti len vedľajšie cesty, a tak v októbri chla-
pi z obecného úradu vyasfaltovali najväčšie chyby na našich 
komunikáciách. Pri opätovnej kontrole v decembri sme zistili 
ďalšie cestné poruchy, ktoré budeme musieť opraviť v najbliž-
šom možnom termíne.

 Iste ste si všimli, že aj kvalita niektorých dopravných značiek 
si už veľa pamätá. Z toho dôvodu sme sa rozhodli povymieňať 
staré značenie a hlavne ho doplniť tam, kde značky chýbajú. 
Zároveň sme si dali spraviť pasportizáciu dvoch úsekov. Kri-
žovatka pod družstvom, kde neboli žiadne dopravné značky 
a všetci sme sa mali riadiť pravidlom pravej ruky (šťastie, že 
sa tu za tie roky nikdy nič vážne nestalo), budú podľa prísľubu 
externej spoločnosti do Vianoc doplnené a druhý úsek – cesta 
od križovatky po školu bude zrealizovaná v roku 2020 spolu 
s plánovaným novým chodníkom.

Premostenie k Soche sv. Vincenta
V lete sme v spolupráci s Jozefom Betákom začali realizovať 

zámer vymeniť staré drevené premostenie cez potok vedúce 
ku Kaplnke sv. Vincenta. Premostenie už bolo nebezpečné, 
hnilé, tak sme sa rozhodli ho neopravovať, ale kompletne 
vymeniť. Výmena sa uskutočnila v novembri 2019.

Opravy a úpravy okolia bytovky
Aj keď (obecná) bytovka číslo 740 nie je ešte taká stará, 

po 14 rokoch si začala pýtať svoje. Ako prvé “odišlo” riade-
nie kotlov Junkers spolu s trojcestnými ventilmi. Keďže už na 

daný typ nebolo možné zohnať náhradné diely, museli sme 
kúpiť nové moderné kotle Buderus. Celá výmena systému 
stála 6.020,00 EUR.

Na tej istej bytovke bolo nutné z dôvodu prístavby prečerpá-
vacej stanice vymeniť staré plastové dvere za nové hliníkové. 
Rekonštrukcia stála 1.300,00 EUR.

Obe práce boli zrealizované v novembri 2019.
 

Po skončení sezóny využívania detského ihriska pri starom 
obecnom úrade a bytovke č. 740 bolo detské ihrisko zdemon-
tované z dvoch dôvodov. Technický stav nebol dobrý a záro-
veň máme zámer detské ihrisko posunúť o cca 50 metrov ďa-
lej, t. j. za bytovku  č. 740, smerom k družstvu. Zimné mesiace 
využijeme na rekonštrukciu a opravu náterov.

V decembri sme na Obecnom dome doplnili novú elektric-
kú bránu, ktorá je na diaľkové ovládanie. Jeho výhody bude 
využívať hlavne Jožko Halgoš – kontrolór, keďže z dvora do 
budovy Obecného domu je zabezpečený úplný bezbariérový 
vstup. Preto, ak niekto išiel za kontrolórom iba vtedy, keď videl 
jeho auto, teraz to už nebude mať také jednoduché.  

 

PROJEKTY
Aj v tomto období sa pokúšame riešiť náš najväčší problém. 

Je to odkanalizovanie celej obce. V súčasnosti riešime aj 
problém, ako odkanalizovať plánovaný nový Dom seniorov. 
Súčasná ČOV, ktorá je umiestnená pri lekárni, je kapacitne 
nedostačujúca, a preto sme požiadali TVK, a. s., o jej zarade-
nie do plánu investícií. Keby TVK uvoľnila cca 450.000 EUR, 
urobili by sme aspoň hlavnú vetvu od Hostinca u Hrocha po 
nový Dom seniorov.

Na odkanalizovanie celej obce sú potrebné cca 3 milióny 
EUR, a to bez dotácií obec nevie zrealizovať. Z toho dôvodu 
sme odkázaní len na projektové výzvy, ktoré vyjdú a obec je 
oprávneným žiadateľom.

Teraz v októbri sme opäť požiadali o dotáciu z Envirofondu 
v maximálne možnej podpore (200 000 EUR+ vlastné pros-
triedky). V prípade, ak Ministerstvo životného prostredia SR 
uvoľní danú sumu, radi by sme odkanalizovali ulicu na Mní-
chovu Lehotu a zostávajúcu časť na Kúrii.

Ďalej na Ministerstvo životného prostredia SR sme podali 
žiadosť o dotáciu na nákup techniky na údržbu cestnej komu-
nikácie v hodnote 50.000 EUR. Dúfam, že tentokrát budeme 
úspešní.

Taktiež by som vás chcel informovať, že konečne, po troch 
rokoch, vláda SR na zasadnutí dňa 4.12.2019 rozhodla 
o spustení veľkých pozemkových úprav v 120 obciach na Slo-
vensku a Soblahov medzi nimi nechýba. Už len treba veriť, že 
to opäť nezostane len pri sľuboch a deklaráciách.



SPOLUŽITIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ OBCE
Po niekoľkých rokoch spoločného spolužitia obyvateľov časti 

Palmovská a ostatných nových častí môžem konštatovať, že 
obec už nie je len o starej časti obce, ale už je cítiť vzájomné 
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prepájanie. Vidíme to pri rôznych akciách, akými sú napr. 
vítanie detí v obci, v škôlkach, v škole, na rôznych akciách, 
ako napríklad Halloween na obecnom úrade, Deň detí, Detská 
batôžková veselica, divadlo, folklór, ples, výstavy atď. Vidieť 
to už aj na záujme nových občanov urobiť niečo pekné nielen 
pre seba, ale aj pre všetkých občanov obce.

Na záver, by som chcel všetkým Soblahovčanom popriať 
milostiplné a požehnané Vianoce, príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu svojej rodiny a priateľov. Do nového 
roka 2020 vám prajem veľa zdravia, šťastia a úspechov tak 
v súkromnom, ako i v pracovnom živote!

Marian Hudec, starosta

Z rokovania OcZ obce Soblahov dňa 
23.10.2019
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 30.9.2019.
Schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu 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 zvýšenie kapacity Materskej 
školy v Soblahove v šk. roku 2019/2020 
na počet 47 detí.
Schválilo na základe odporúčania 
Rady školy Správu ZŠ a MŠ Sobla-
hov o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach za rok 
2018/2019.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu ZŠ s MŠ Soblahov k 30.9.2019.
Schválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 
Soblahov podľa predloženého návrhu 
Riaditeľstva ZŠ s MŠ Soblahov zo dňa 
16.10.2019 pod značkou: GA179/2019/Iž.
Schválilo riešenie havarijného stavu 
kotolne v bytovom dome Soblahov 740 
výmenou a nákupom dvoch nových 
kotlov a celého riadiaceho systému.
A) Schválilo podanie žiadosti o po-
skytnutie podpory formou dotácie na 
rok 2020 z Environmentálneho fondu 
na činnosť C1 v rámci zverejnenej špe-
cifikácie činností podpory na projekt: 
Zakúpenie technologického vybavenia 
pre obec Soblahov.
B) Schválilo finančnú spoluúčasť k pro-
jektu „Zakúpenie technologického vy-
bavenia pre obec Soblahov“ z vlast-
ných zdrojov, a to najmenej vo výške 
5 % z celkových výdavkov projektu.
C) Zobralo na vedomie Zmluvu o diele 
so spoločnosťou: EPIC Partner, a. s., 
Komárno, ktorej predmetom je vyho-
toviť Žiadosť o poskytnutie podpory 
formou dotácie v rámci výzvy Environ-
mentálneho fondu na rok 2020.
A) Zobralo na vedomie Zmluvu o po-
skytnutí dotácie na podporu rozvoja 

športu na rok 2019 medzi Úradom vlády 
SR a obcou Soblahov vo výške 3 000 €, 
Podprogram č. 4, názov projektu: Ná-
kup výbavy vonkajšieho fitnes ihriska.
B) Schválilo finančnú spoluúčasť k pro-
jektu „Nákup výbavy vonkajšieho fitnes 
ihriska“ z vlastných zdrojov, a to najme-
nej vo výške 5 % z celkových výdavkov 
projektu.

Z rokovania OcZ  obce Soblahov dňa 
11.12.2019
A) Neschválilo zverenie nebytových 
priestorov (výstavný priestor) v budo-
ve Galérie na povale do užívania čle-
nom DHZO Soblahov. Členovia DHZO  
môžu využívať uvedené priestory za 
účelom organizovania školení, výcvi-
kov a schôdzí v zmysle doterajších 
platných pravidiel návštevníkov Galérie 
na povale. 
B) Zobralo na vedomie Žiadosť o za-
radenie investičného zámeru rozšíre-
nia, resp. predĺženia garáže č.1 (garáž 
pre CAS 15 Iveco Daily) medzi investič-
né zámery obce Soblahov.  V rozpočte 
obce  je navýšená položka na projekty 
(štúdiu) realizácie daného zámeru.
Schválilo VZN č. 3/2019 o určení výš-
ky dotácie na prevádzku a mzdy na die-
ťa MŠ a šk. zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce a o určení  výšky do-
tácie na prevádzku a mzdy cirkevným 
zriaďovateľom MŠ a šk. zariadení so 
sídlom na území obce Soblahov na ka-
lendárny rok 2020. 
A) Schválilo pripomienky a zmeny k 
návrhu VZN obce Soblahov č. 4/2019. 
B) Schválilo VZN č. 4/2019 o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Soblahov.
A) Schválilo pripomienky a zmeny 
k návrhu VZN č. 5/2019. 
B) Schválilo VZN č. 5/2019 o miest-
nom poplatku za rozvoj na území obce 
Soblahov.
A) Schválilo pripomienky a zmeny k návr-
hu rozpočtu obce Soblahov na rok 2020.
B) Zobralo na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpoč-
tu obce Soblahov na roky 2020, 2021, 
2022 s pripomienkami a zmenami v ná-
vrhu rozpočtu. 
C) Schválilo rozpočet obce Soblahov  
vrátane programov a podprogramov na 
rok 2020.      
D) Zobralo na vedomie viacročný roz-
počet vrátane programov a podprogra-
mov na roky 2020 - 2022.
A) Zobralo na vedomie prihlášku 
uchádzača o funkciu hlavného kontro-
lóra obce Soblahov, 
B) Konštatovalo, že v stanovenom ter-
míne podal kompletnú prihlášku s poža-
dovanými dokladmi a prílohami jeden 
uchádzač.
Zvolilo v zmysle § 18a  zákona SNR 
č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, Jozefa Halgoša, do funkcie  
hlavného kontrolóra obce Soblahov od 
1.2.2020.
Určilo odpredaj pozemkov – novo-
vzniknutá parcela č. KN-C 5215/6, za-
stavaná plocha vo výmere 29 m², no-
vovzniknutá parcela č. KN-C 5215/7, 
zastavaná plocha vo výmere 28 
m² a novovzniknutá parcela č. KN-C 
5162/5, zastavaná plocha vo výmere 
29 m² v katastrálnom území Sobla-
hov, ktoré boli vytvorené odčlenením 
z pôvodných pozemkov parc. č. KN-C 
5215/1 a KN-C 5162 (KN-E 2-3460), 
vlastnícky patriacich obci Soblahov, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1, 
na základe Geometrického plánu č. 
308/2019 vypracovaného GEOSTA-
-Ing. Radovan Stacho, Tematínska 
1987/10, Nové Mesto nad Váhom, dňa 
22.10.2019, ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. 
e/ zák. č. 258/2009 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, pre Katarínu Kašičkovú 
a Alexandra Kašičku.
Dôvod osobitného zreteľa: odpredáva-
né pozemky parcela č. KN-C 5215/6, 
KN-C 5215/7 a KN-C 5162/5 sú priľa-
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RODÍ SA NOVÁ PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA?
V dňoch 25. a 26.10. tohto roku navštívila našu obec dele-

gácia zo slovinskej dedinky Kuzma, ktorá sa nachádza 
v cípe medzi Maďarskom a Rakúskom. Slovinsko patrí medzi 
najmenšie štáty Európskej únie. Má bohatú históriu, má na 
svojom neveľkom území úplne všetko –  od vysokých hôr cez 
krištáľovo čisté jazerá po malebné dedinky či krasové jaskyne.

Bolo to prvé stretnutie predstaviteľov našej obce  s vedením 
obce Kuzma a prebehlo výmenou skúseností a diskusiou 
o možnom partnerstve. Pri rozhovoroch vznikli mnohé prieni-

ky možnej spolupráce najmä v oblasti kultúry, športu a školstva. 
Je všeobecne známe, že Slovinci sú krajinou zameranou na 
ekológiu, separáciu odpadov, poriadok. Veľmi veľa a radi čí-
tajú, vzdelanosť obyvateľov je na úrovni 99,6 %. Naši kole-
govia zo Slovinska nám porozprávali o zvykoch a kultúrnych 
podujatiach v Kuzme.

 Viaceré nápady nás inšpirovali, a preto veríme, že spolu-
práca bude pokračovať.

D. Mrázik

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA SOBLAHOV – BUCHLOVICE
V utorok 12.11. zavítali do našej obce predstavitelia měs-

tyse Buchlovice, starostka Mgr. Pavla Večeřová, zástupca 
starostu Bořek Žižlavský, poslanec Ing. Jiři Černý a vedúca 
Československého kultúrneho centra Iveta Rosůlková. Part-
nerská zmluva medzi obcami bola podpísaná ešte v roku 
2004 s tým, že spolupráca pomôže k spoločenskému, eko-
nomickému a kultúrnemu životu oboch obcí a súčasne pris-
peje k poznaniu obyvateľov medzi sebou. Obce sa spoločne 
prihlásili do viacerých projektov, vznikli nové priateľstvá, kaž-
doročné stretnutia. Rovnako to bolo aj teraz, tak ako je blízka 
vzdialenosť medzi obcami, sú blízke aj naše vzťahy.

Rozhovory boli priame, konkrétne, zamerané na obojstran-
nú spoluprácu najmä v oblasti kultúry a školstva. Myšlienka 
vrátiť sa k spoločným výstavám v Galérii na povale, výmen-
ným pobytom detí ZŠ, pravidelnej prezentácii kultúrnych telies 
v Buchloviciach i Soblahove.

Sme presvedčení, že sa navzájom vieme obohatiť, podporiť 
a pomôcť si.

D. Mrázik

ZIMNÁ ÚDRŽBA
Obecný úrad v Soblahove upozorňuje a žiada všetkých vodičov, aby aj počas vykonávania zimnej údržby v našej obci 

neparkovali motorové vozidlá na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a na chodníkoch. Zabezpečíte tak, aby 
vaše ulice boli počas zimného obdobia riadne udržiavané a hlavne aby bola zabezpečená bezpečnosť. Aj počas tejto zimy 
prosíme občanov, aby nám pomohli s odhŕňaním chodníkov od snehu spred svojich domov. Ďakujeme vám!

hlé k pozemku parcela č. KN-C 5212 
vo vlastníctve žiadateľov. Na uvede-
ných parcelách (KN-C 5215/6,  KN-C 
5215/7) stojí časť rodinného domu vo 
vlastníctve žiadateľov. Predmetné par-
cely sú ohradené plotom a sú dlhodobo 
užívané terajšími majiteľmi a ich pred-
chodcami.
Zámer odpredať pozemok – parcela č. 
KN-C 5215/6, parcela č. KN-C 5215/7 
a parcela č. KN-C 5162/5 v katastrál-
nom území Soblahov, ako prípad hod-
ný osobitného zreteľa bol zverejnený 
na webovej stránke obce a na úradnej 
tabuli obce dňa 7.10.2019.
Schválilo odpredaj pozemku – no-
vovzniknutá parcela č. KN-C 5215/6, 
zastavaná plocha vo výmere 29 m², 
novovzniknutá parcela č. KN-C 5215/7, 
zastavaná plocha vo výmere 28 m² a no-
vovzniknutá parcela č. KN-C 5162/5, 
zastavaná plocha vo výmere 29 m² 
v katastrálnom území Soblahov, do 
vlastníctva Kataríne Kašičkovej a Ale-
xandrovi Kašičkovi za cenu 20 €/m². 
Určilo odpredaj pozemkov – novo-
vzniknutá parcela č. KN-C 2149/71, za-
stavaná plocha o výmere 19 m² a no-

vovzniknutá parcela č. KN-C 2149/72, 
zastavaná plocha o výmere 143 m² 
v katastrálnom území Soblahov, ktoré 
boli vytvorené odčlenením z pôvodné-
ho pozemku parc. č. KN-C 2149/27, 
vlastnícky patriaceho obci Soblahov, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 , 
na základe Geometrického plánu č. 
48035637-134-19 vypracovaného Iva-
nom Opatovským GEODET, Sobla-
hov 282, 913 38  Soblahov 282, dňa 
8.10.2019, ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ 
zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, pre Jozefa Fabu a Annu 
Fabovú.
Dôvod osobitného zreteľa: odpredáva-
ný pozemok parcela C KN č. 2149/71 
a 2149/72 sú priľahlé k pozemku parc. 
C KN 5140 vo vlastníctve žiadateľov,  
na uvedených parcelách stojí časť 
rodinného domu vo vlastníctve žiada-
teľov. Predmetné parcely sú ohradené 
plotom a sú dlhodobo užívané terajšími 
majiteľmi a ich predchodcami.

Zámer odpredať pozemok – parcela 
č. KN-C 2149/71 a parcela č. KN-C 
2149/72 v katastrálnom území Sobla-
hov, ako prípad hodný osobitného zre-
teľa bol zverejnený na webovej strán-
ke obce a na  úradnej tabuli obce dňa 
25.11.2019. 
Schválilo odpredaj pozemku – novo-
vzniknutá parcela č. KN-C 2149/71, 
zastavaná plocha o výmere 19 m² a no-
vovzniknutá parcela č. KN-C 2149/72, 
zastavaná plocha o výmere 143 m² v ka-
tastrálnom území Soblahov, do vlastníc-
tva Jozefovi Fabovi a Anne Fabovej, za 
cenu 20 €/m². 
Schválilo pridelenie garsónky č. 14 
o výmere 38,90 m² na 3. poschodí v by-
tovom dome č. 740,  Lucii Moravanskej, 
od 1.1. 2020.
Schválilo zápis materiálov roku 2017 
do kroniky obce.
Schválilo tvorbu a čerpanie rezervné-
ho fondu vo výške 8 064,80 €.
Kompletné znenia uznesení nájdete na 
www.soblahov.sk/uznesenia a na OcÚ.

Zuzana Hrnčárová
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NOVÝ KONTAJNER NA DROBNÝ ELEKTROODPAD
Možno ste si už viacerí všimli väčší červeno-biely kontaj-

ner umiestnený v strede obce pri potravinách Coop Jedno-
ta. Jeho hlavnou úlohou je vytvoriť komfortný systém zberu 
malých elektrospotrebičov, akými sú mixéry, mobilné telefóny, 
sušiče na vlasy a pod., ktoré sa stali v domácnostiach už ne-
potrebným odpadom. Kontajner umiestnený v blízkosti obydlí 
je pre občanov ideálnym miestom, kde je možné odovzdať 

elektrospotrebiče, a tak nemusia čakať na hromadný zber. 
Červeno-biele kontajnery prevádzkuje organizácia zodpoved-
nosti výrobcov ASEKOL SK a tvoria jedinečnú a unikátnu sieť, 
ktorá umožňuje Slovensku aj Soblahovu zvyšovať mieru re-
cyklácie odpadov z elektrospotrebičov a takýmto spôsobom 
šetriť aj vlastnú peňaženku. Čím viac separujeme, tým viac 
šetríme!!!      

Silvia Vondrová

HODOVÉ BATÔŽKOVÉ VESELICE
Aj tento rok sa u nás konali tradičné ho-

dové batôžkové veselice. Jedna pre deti 
a jedna pre dospelých. Hody v Soblahove 
odštartovala detská veselica, na ktorú sa 
prišlo zabaviť mnoho detí. Prekvapením 
bolo, že záujem o našu veselicu má stá-
le viac a viac detí z okolia. Veselicu oz-
vláštnili a spríjemnili detičky z Krepčeka 
z Trenčína pod vedením Janky Šedivej. 
Predviedli nám, čo všetko sa už nauči-
li a naučili to aj ostatné deti. Úsmev na 
tvárach detí hovoril za všetko. A ako by 
to bolo, keby na veselici chýbala živá 
hudba? O tú sa postarali naši šikovní 
heligonkári a speváčky z Harmonikovej 
akadémie. Dve hodiny zábavy ubeh-
li ako voda. Zatancovali sme si, zahrali 
sme sa, naučili sa niečo nové, zaspievali 
si. Balóniky v rukách, šťastný výraz na 
tvárach a unavené deti. Aj tak vyzerala 
naša detská batôžková veselica. Ďaku-
jem všetkým účinkujúcim a pomocníkom 
a pomocníčkam, ktorí pomohli pri tejto 
milej akcii.

Na druhý deň sa zabávali dospelí. 
Tam už veru balóniky neboli, ale zato 
boli na stoloch dobroty domácej kuchy-
ne alebo záhradky. Do tanca nám už 
tradične hrala obľúbená domáca skupi-

na Cukríkovci, ktorí boli ako inak – úžasní. Tradičná výzdoba – kuchyňa starej mamy 
– sa tento rok zmenila na trochu inú – poľnú. Výzdobou pripomínala aj niekdajšie do-
žinkové zábavy, za čo vďačíme členom kultúrnej komisie, ktorí nelenili a sálu pekne 
vyzdobili. Tak veru, aj takéto boli tento rok hody.    

Martina Kačenová

Druhý decembrový víkend sa stredom našej dedinky niesla 
hudba vianočných kolied. Tá vám mnohým našepkala, že sa 
niečo deje. A veruže sa čosi dialo... Tie najkrajšie sviatky v roku, 
ktorými Vianoce rozhodne sú, nám dali priestor na to, aby sme 
mohli pre vás pripraviť krásnu výstavu plnú inšpirácie a náme-

tov na vyzdobenie si vašich domovov. A vy ste sa opäť mohli 
presvedčiť, že u nás máme šikovné dievky a žienky, ktoré ve-
dia doma vyrobiť nádherné ozdoby. Vecičky zo slamy, látkové 
postavičky, zvončeky, srdiečka, háčkované guľôčky, zvončeky, 

Výstava: Všetko, čo patrí k Vianociam



buľkou. A že tie naše žienky 
vám tej cibuľky riadne dopria-
li... Všetkým, ktorí ste sa pri-
šli pozrieť a naladiť sa na čas 
Vianoc zo srdca, ĎAKUJEME. 
Vaše milé a usmiate tváre boli 
jednoznačne symbolom toho, 
že naša výstava s názvom 
„Všetko, čo patrí k Vianociam“ 
vás potešila a možno aj pri sr-
diečkach zahriala. Vám, ktorí 
ste prispeli do zbierky hra-
čiek, patrí nemalé ďakujeme 
a vaše dary odovzdáme tam, 
kde je to potrebné. Návštevníci výstavy prispeli svojou čiastkou 
aj na finančnú zbierku na pomoc ľuďom zo zničenej bytovky 
v Prešove. Všetkým darcom ďakujeme!

My všetci, ktorí sme prispeli k výstave, jarmoku a punču, 
vám k nadchádzajúcim vianočným sviatkom želáme – prežite 
sviatky pokojne a s láskou v srdci.

Silvia H. Š.
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anjeliky, kartónové domčeky, drevené domčeky a stromčeky, 
keramické svietniky, misky a veľa, veľa ďalších nádherných 
drobností. Nuž, bolo sa na čo pozerať a aj čo obdivovať. To 
sa týka aj jarmoku, ktorý vám tento rok ponúkol širokú paletu 
možností na kúpu nejakej tej drobnosti. Medovníčky, háčkova-
né ozdôbky, svietniky, náušnice, sviečky, mydielka, keramické 
postavičky, štrikované ponožky, ... Veru, niektorí z vás odchádza-
li s poriadne nabalenými taškami. A to stále nebolo všetko, čo 
dotváralo našu vianočnú atmosféru. Vonku krásne rozvoniaval 
punč, koláčiky, medovníčky a krajce masteného chleba s ci-

MIKULÁŠ ROZSVIETIL VIANOČNÚ VÝZDOBU
Ako to býva rok čo rok, aj tentokrát k nám do obce zavítal 

Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi anjelikmi a priplietol 
sa im do cesty aj čertisko, ktorý prišiel skontrolovať, či 
v Soblahove bývajú len dobré deti, alebo sa tu nájdu aj 
neposlušné... Nakoniec však odchádzal s prázdnymi rukami, 
lebo zistil, že až také zlé deti v Soblahove nebývajú. Všetkým 
dobrým deťom Mikuláš daroval sladký balíček a spoločne 
s nimi rozsvietil celú soblahovskú vianočnú výzdobu vrátane 
vianočného stromčeka a jelenčekov. Aj napriek mrazivému 
počasiu prišlo Mikuláša pozdraviť okolo 200 detí spolu so 
svojimi rodičmi a starými rodičmi. Sviatočný večer spríjemnili 
aj detičky z dramatického krúžku svojimi krátkymi vinšami 
a vianočným pásmom. Mikulášovi, anjelikom a čertovi 
ďakujeme, že prišli a doniesli sladké darčeky všetkým 
detičkám a my sa už tešíme na ďalšie stretnutie o rok.

Martina Kačenová

PRIVÍTALI SME NAŠICH NAJMENŠÍCH

Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou udalosťou. I tento rok dňa 16.10. sme privítali na obecnom úrade 27 
novonarodených detí, aby sme ich uvítali ako nových občiankov Soblahova. Táto udalosť je nielen sviatkom rodiny, ale i nás 
všetkých. Po privítaní starostom obce a vystúpeniach detí ZŠ, MŠ a CMŠ sa rodičia detí podpísali do pamätnej knihy obce a prijali 
darček. Prajeme im, aby poznali len krásu, lásku a pokoj.
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VYSTAVOVALI SME
„Všetky knihy zožltnú, 

ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“ 
Hans Christian Andersen

Krásnu, slnečnú, jesennú nedeľu (13.10.) sme mali možnosť 
ukázať vám dary a farby tohtoročnej jesene. A že sa bolo na 
čo pozerať. Najmenší mali tú najväčšiu radosť zo zvieratiek, 
ktoré nám priviezli ukázať chovatelia zo Soblahova a z Mní-
chovej Lehoty. Zajkovia všemožných farieb, husi, ktoré syčali 
okolo seba, sliepky rozprávkového plemena Kalimero, prepe-
ličky a vtáčiky krásne vítali návštevníkov našej výstavy. Pri 
započúvaní sa do mixu týchto zvukov sa človek mohol opäť 
ocitnúť v detských časoch, kedy sa skoro vo všetkých dvoroch 
kdečo chovalo. Veľa z nás vyrastalo pri husiach či kačiciach 
a deťom sme týmto spôsobom mohli porozprávať aspoň vtip-
né príhody z nášho detstva. Nádhernú pestrofarebnú kulisu 
výstavy vytvorili deti z materských škôlok a žiaci zo základnej 
školy so šikovnými pani učiteľkami a s rodičmi. Veľkolepé vý-
tvarné diela, jesenné dekorácie, výtvory tých najmenších detí, 
neuveriteľné nápady z tekvičiek, šišiek, gaštanov, listov či ore-
chov. A tá nefalšovaná hrdosť v detských očiach, keď sa mohli 
pochváliť celej rodine, že ich dielo je vystavené aj s menovkou 
na výstave. To bol pohľad na deti, ktorý bol na nezaplatenie. 

Voňavú kulisu našej výstavy dotvorilo samotné ovocie a ze-
lenina, rozložené na hlavných stoloch, s ktorými sa s nami 
podelili naši šikovní pestovatelia. Vôňa jabĺk a hrozna bola 
taká lákavá, že nejeden z vás s dovolením niektoré vystavené 
exponáty aj ochutnal. Všetkým, ktorí výstavu pripravili, veľmi 
pekne a zo srdca ďakujeme a všetkým, ktorí sa prišli pozrieť 
a milým slovom nás podporili, odkazujeme, príďte aj o rok, 
budeme sa na vás tešiť.

 Silvia H.Š. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

NAŠE ÚSPECHY...
Beh Soblahova 
I. kategória D 2. miesto              Ema Oravcová
II. kategória D 1. miesto               Ema Mikušová
II. kategória CH 2. miesto               Matej Pagáč
III. kategória CH 3.miesto              Radovan Král
Umiestnenie škôl – celkové 
poradie: 1. miesto
1. ZŠ Soblahov    26b
2. ZŠ Dlhé Hony TN  22b
3. ZŠ Kubranská TN  20b
4. ZŠ Horná Súča  18b
5. ZŠ Bezručova TN  17b
6. SŠI Trenčín      9b
7. ZŠ Jastrabie      9b
8. ZŠ Drietoma      5b

Trenčianske hodiny – regionálne kolo, súťaž v speve re-
gionálnych piesní

Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou ško-
lou Karola Pádivého zorganizovalo 12. a 13. novembra 2019 

DIVADELNÁ SEZÓNA 2019/2020 V SOBLAHOVE
Počas Noci divadiel, do ktorej sa už 

po piaty krát zapojila aj naša, obec, sme 
videli bohatý program. V sále PD Sobla-
hov videlo 170 divákov až tri predstave-
nia. Popoludnie v sobotu 16. novembera 
2019 odštartovala Komédia o Benátkach 
v podaní žiačok Súkromnej základ-
nej umeleckej školy Trenčín so sídlom 
na Novomeského ulici. V predstavení 
účinkovali aj dievčatá zo Soblahova: 
Katarína a Alžbeta Maláňové, Alexan-
dra Paučeková a Nikoleta Mišáková. 
Odpoludnie plné zábavy pokračovalo 
výbornou komédiou klasika Carla Gol-
doniho Sluha dvoch pánov, ktorú uviedli 
najstarší študenti SZUŠ Trenčín. Bolo to 
mimoriadne vydarené a vtipné predsta-

venie. Noc divadiel vyvrcholila nesko-
rým večerným uvedením historickej hry 
s komediálnymi prvkami Shakespeare 
a Alžbeta od chorvátskeho autora Mira 
Gavrana v podaní Mestského divadla 
Trenčín o 20:30. 

Deti zo Súkromnej základnej umelec-
kej školy Trenčín, Novomeského ulica, 
ktoré navštevujú jej elokované pracovis-
ko u nás v obci v ZŠ s MŠ Soblahov, 
nás potešili aj počas návštevy svätého 
Mikuláša 5.12.2019, kedy vystúpili pod 
vedením svojej pani učiteľky Michaely 
Janišovej s pásmom dramatizovanej 
poézie. Literárno-dramatický odbor 
SZUŠ Trenčín sa v našej obci pekne 
rozrástol a momentálne ho navštevuje 

14 detí, ktoré iste opäť uvidíme. 
Divadelná sezóna bude pokračovať aj 

po Novom roku. Už v nedeľu 19. januára 
uvidíme Moliérovu klasiku Lakomec so 
skvelým Petrom Trníkom v titulnej úlohe. 
Predstavenie je urobené ako v Moliérových 
časoch, keď sa potulní herci presúvali z 
miesta na miesto, aby vyčarili úsmev 
na tvárach divákov. Pásmo výborných 
komédií zakončí  16. februára groteskná 
komédia Ženba od ruského klasika N. 
V. Gogoľa v úplne novom spracovaní, 
ktoré vás pobaví od prvej minúty. Obe 
predstavenia uvedie Mestské divadlo 
Trenčín o 18:00 v sále PD Soblahov. Sr-
dečne Vás pozývame do divadla! 

RR
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Projekt – Dajme spolu gól
Projekt – Dajme spolu gól je projekt Slovenského futbalového 

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

Futbalový klub AS Trenčín si vybral aj našu materskú školu. 
Hlavnou úlohou je popularizovať futbal u detí v materských 
školách. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 až 6 rokov. Ide 
o pravidelnú športovú aktivitu zameranú na futbal pre chlap-
cov a dievčatá, ktorá sa koná v telocvični základnej školy v tr-
vaní 45 minút počas školského roka v mesiacoch október až 
máj. V skupine športuje 17 detí a túto športovú aktivitu vedie 
tréner AS Trenčín Mgr. Andrej Paulíny, ktorý súčasne aj učí 
v základnej škole a zabezpečuje celú organizáciu a priebeh. 
Aktivity sú zamerané na futbal, ale pôjde v nich aj o pohybový 
rozvoj dieťaťa, koordináciu či rýchlosť a nebude chýbať ani 
všeobecná gymnastika.

Projekt – Zdravý úsmev
Aj v tomto školskom roku sa žiaci tretieho ročníka zapoji-

li do projektu Zdravý úsmev – prevencia a správna technika 
čistenia zubov.

Žiaci sa pod odborným dohľadom učili správnu techniku čis-
tenia zúbkov, o anatómii zubov, o správnej výžive, zdravých 
a nezdravých potravinách pre zdravý chrup...

Európsky deň jazykov
26. september je už tradične dňom, kedy v našej základnej 

škole prebiehajú aktivity k Európskemu dňu jazykov. Európsky 
deň jazykov je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, 
ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií.

Tentokrát si tento zaujímavý deň vyskúšali mladší žiaci – 
štvrtáci. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o európskych ja-
zykoch. Pri prezentácii si vyskúšali uhádnuť jazyk, ktorým deti 
rozprávali, naučili sa zvuky zvierat v rôznych jazykoch. Aby 
bolo zábavy ešte viac, vyskúšali si jazykolamy v češtine 
a angličtine. Rôznorodosť jazykov sme mali možnosť pozná-
vať vyhľadávaním a identifikovaním podľa skúsenosti. Bolo 
vidieť, že deti si aktivity veľmi užili.

Autorské pantomimické predstavenie – Vlado Kulíšek
Supermarket – poznáme ho všetci. Rastú všade ako huby 

po daždi. Je to miesto, kde ľudia niekedy aj nechtiac nakupujú, 
ale aj miesto, kde trávia dlhý čas. Toto je náš rozporuplný vý-
dobytok a symbol rastu materiálnej spotreby – supermarket.

Predstavenie s rovnomenným názvom čerpá námet z tohto 
všetkým dobre známeho prostredia. Tentoraz však zábavnou 
formou a najmä bez slov. Všetko sa krúti okolo obyčajného, 
ale vlastne nie celkom obyčajného nákupného vozíka, zabud-
nutého na parkovisku pred ktorýmsi supermarketom. Ten síce 
pôvodne slúžil na nakupovanie, ale ako ukáže hlavný prota-
gonista, dá sa s tou drôtenou vecou na kolieskach robiť aj 
všeličo iné. A diváci? Tí mu istotne v jeho zdanlivo nezmysel-
ných kúskoch pomôžu, tak ako je to už u divadla Fortissimo 
zvykom. Fantázii sa pritom medze nekladú, takže aj pri tomto 
predstavení dvojice Kulíšek – Michalko platí, že každá repríza 
je vlastne novou premiérou.

Hrdina remesla – STREDOŠKOLÁK 2019
Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so spoločnos-

ťou EXPO CENTER, a. s., Trenčín, Krajským centrom voľné-
ho času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie Trenčín v dňoch 24. – 25. 10. 2019 
organizoval v poradí dvadsiaty prvý ročník prezentačnej vý-
stavy stredných škôl spojený s predajom pod názvom STRE-
DOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA.

Výstava bola zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôz-
nych oblastiach, ako je strojárstvo, elektrotechnika, ener-
getika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, 
odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, poľno-
hospodárstvo,  obchod a služby a iné odbory vyučované na 
stredných školách. Počas výstavy bol pre žiakov základných 
škôl pripravený sprievodný program zameraný na preverenie 
ich manuálnych zručností. Najšikovnejší z nich boli odmenení 
zaujímavými cenami.

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA má vytvoriť vhod-
nú príležitosť pre propagáciu stredných odborných škôl a pria-
mou prezentáciou zároveň sprostredkovať žiakom základ-
ných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

Súčasne s výstavou prebiehal veľtrh pracovných príležitostí 
a vzdelávania JOB FORUM, kde si študenti mohli otestovať 
svoje znalosti z cudzích jazykov, počítačové zručnosti či prí-
pravu na pracovný pohovor.

Zážitkové vzdelávanie – Škola na kolesách – Mediálna 
výchova
november 2019 – II. stupeň ZŠ

Žiaci sa rozprávali o histórii médií, masmédiách, ich výho-
dách a nevýhodách, o kyberšikane a efektívnych a praktic-
kých prostriedkoch, ako sa jej brániť.

Zážitkové vzdelávanie – Škola na kolesách – Etiketa
november 2019 – I. stupeň ZŠ

Program Etiketa – slušné správanie, mal moderný nádych 
a ponechaný scénkový charakter. Na modelových situáciách, 
s interaktívnym zapojením našich žiakov, s humorom i vážne, 
sme boli prevedení základnými pravidlami spoločenského 
správania.

Poznávacia exkurzia – Devín
Dňa 23. 10. 2019 sa uskutočnila exkurzia žiakov 7. ročníka 

na hrad Devín.

VZDELÁVAME SA AJ INAK...

už 50. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní. Na 
súťaži Trenčianske hodiny odznelo 156 slovenských ľudových 
piesní v podaní 78 dievčat a chlapcov z 23 základných škôl 
a osemročných gymnázií trenčianskeho regiónu.

V odbornej porote boli Ľubica Kršáková, Jaroslava Kohúto-
vá, Mária Švajdová a Martin Holúbek. Hodnotili výber piesní, 
intonáciu, rytmus a celkový umelecký dojem. Víťazi si odniesli 

diplomy, knihy a drobné darčeky. To, že súťažiace deti majú 
vzťah k regionálnym tradíciám, potvrdzovali aj ľudové kroje 
z blízkeho okolia Trenčína, v ktorých vystupovali.
II. kategória 1. miesto        Samuel Holúbek
III. kategória 3. miesto        Simona Červeňanová
Okresné kolo – florbal dievčatá - 2. miesto    

Ingrid Oravcová
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Z hradieb zrekonštruovanej zrúcaniny videli sútok našich 
hraničných riek Dunaja a Moravy, vrch Kobylu a v hradnej 
jaskyni výstavu archeologických vykopávok. V areáli hradu 
bola nainštalovaná interaktívna výstava Dejepis nie je otrava, 
kde sa mohli žiaci zahrať na stredovekých vojakov, odfotiť 
s maketami štúrovcov alebo poskladať obrázok stredovekého 
obrancu hradu v životnej veľkosti.

Poznávacia exkurzia – závod Volkswagen Slovakia
Dňa 4. 11. 2019 sa pre žiakov 8. ročníka uskutočnila exkur-

zia do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia. Ôsmaci 
mali možnosť nazrieť do sveta automobilovej výroby a z bez-
prostrednej blízkosti vidieť, ako vznikajú autá.

Prehliadka zahŕňala kombináciu dvoch hál – karosárne 
a agregátnej haly. Chlapcov, ale i dievčatá upútali nielen mo-
derné roboty, ktoré v závode nahrádzajú ľudskú prácu, ale 
i zaujímavý odborný výklad. Počas celej prehliadky mal každý 
žiak nasadené slúchadlá s mikrofónom, vďaka čomu všetci 

zreteľne počuli sprievodcu, ale i sprievodca ich. Hlavne Rad-
ko Král, Ivko Hostačný a Ferko Kivarott nielenže veľmi živo 
reagovali na každú otázku sprevádzajúceho pracovníka, ale 
i sami mu kládli zvedavé otázky.

Na záver si celá skupina vyslúžila od sprievodcu – zamest-
nanca Volkswagenu veľkú pochvalu za preukázané odborné 
vedomosti o autách, záujem a disciplínu počas celej prehliadky 
závodu.

Deti, sme na vás veľmi pyšné!!!

Prednášky a besedy
Termín Názov, téma Poskytovateľ Trieda
9.11. Účasť na súdnom Okresný súd     8.
 pojednávaní Trenčín                         
16.11. Účasť na súdnom Okresný súd     9.
 pojednávaní Trenčín                         
28.10. Finančná gramotnosť Partners    3.
  Group SK            
29.10. Finančná gramotnosť Partners    8.
  Group SK            

PaedDr. Ingrid Oravcová

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom

rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,

ale počas všetkých dní želáme vám
úspešný a šťastný nový rok.

Žiaci a kolektív ZŠ s MŠ Soblahov

AKTIVITY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
HOVORME O JEDLE

Od 14. do 18. októbra 2019 sa žiaci, ktorí navštevujú 
školský klub detí, zapojili do súťaže Hovorme o jedle. Každý 
deň v tomto týždni bol tematicky zameraný. Témy boli 
venované obilninám, ovociu a zelenine, mliečnym výrobkom, 
rybám, strukovinám a pohybu na čerstvom vzduchu. Aktivít 
v tomto týždni sa zúčastnilo 67 detí z ŠKD. Pri téme obilnín 
pripravila p. vychovávateľka Balnová kváskový chlebík, ktorý 
deti ochutnali. V stredu navštívili miestny obchod v Soblahove 
a venovali pozornosť mliečnym výrobkom. Do tejto súťaže 
sa žiaci z ŠKD zapájajú už niekoľko rokov a tento rok získali 
bronzové umiestnenie.

ŠARKANIÁDA
Mesiac november sa nám ukázal v peknom slnečnom šate 

a p. vychovávateľky spolu s deťmi a ich rodičmi 20. novembra 
2019 zobrali šarkanov a vybrali sa na Dúbravky na Šarkaniádu. 
Vietor na púšťanie šarkanov bol ako na objednávku. Žiaci sa 
vybláznili do sýtosti a šarkany zaplnili nebo nad Soblahovom.

Na druhý deň v telocvični ZŠ Soblahov žiaci za svoju snahu 
a šikovnosť v púšťaní šarkanov dostali diplomy a drobné 
odmeny.

VIANOČNÉ CHALÚPKOVO
V pondelok 2. 12. 2019 deti a pani vychovávateľky v ŠKD 

navštívila p. učiteľka Holome-
ková. Neprišla s prázdnymi ru-
kami, ale priniesla recept a osob-
né skúsenosti, ako si v tomto 
predvianočnom období vyro-
biť vianočné chalúpky z BeBe 
keksov a vyšľahaného bielka.

Deti s pani vychováva-
teľkami, ale aj s rodičmi 
sa s radosťou a chuťou 
pustili do práce a vyrobili si chalúpky na vianočnú výzdo-
bu.                                                                                                                                         

Adriana Ridošková
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MATERSKÁ  ŠKOLA
VIANOCE V MŠ

Zvončeky už zvonia a ihličie vonia.
Svetlo sviečok mihotavé,

Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky pekné majte!
V pohode ich prežívajte!
Na Silvestra pevný krok 

a s ním šťastný nový rok!

Vianočné obdobie patrí v materskej 
škole medzi najkrajšie. Deti čakali na 
Mikuláša, vyrábali čižmičky, recitovali 
básničky, spievali koledy. A Mikuláš sa 
im za to veru odmenil!

Stretli sme sa aj s rodičmi na Via-
nočnej tvorivej dielni, kde sme si spolu 
vyrobili vianočné ozdoby. Tradičný je 
i Vianočný bazár, ktorý pripravujeme 
v spolupráci s rodičmi, plný krásnych 
svietnikov, anjelikov, medovníčkov, ko-

láčikov a všakovakých vianočných ozdôbok na stromček.
Nielen doma, ale aj v materskej škole rozvoniavajú vianočné koláče. V škôlke ich 

pečú deti s pomocou pani učiteliek a kuchárok. Tak ako v rodinách je toto obdobie 
časom stretávania sa, tak aj v materskej škole sa stretneme s kamarátmi z prvej 
triedy, aby sme spolu oslávili vianočný čas a mali možnosť porozprávať sa, ako sa 
nám darí a ponúknuť našich hostí upečenými dobrotami. Také domáce, škôlkarske 
každému chutia najlepšie.

O tom, aké boli Vianoce našich starých rodičov, pani učiteľky priblížili deťom pro-
stredníctvom tradičných zvykov: ako a čím sa zdobil vianočný stromček, prečo zapa-
ľujeme sviečky na adventnom venci, čo sa dialo 13. decembra na Luciu, aké zvyky 
a tradície sa v rodinách udržiavali a ktoré zvyky sa zachovali do dnešnej doby. Pri 
tejto príležitosti deti spolu s pani učiteľkami navštívia aj Sedliacky domček.

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

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

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
VIANOCE V NÁS

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis 
ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu 
spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do 
svojho mesta.

Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, 
do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal 
z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou 
manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvo-
rodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo 
pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili 
svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pá-
nova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: 
„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť 
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil 
Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete 
dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástu-
pov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ − Lk 2, 1-14

Nie je to príbeh ani rozprávka. Príchod Božieho Syna na 
zem je skutočný a pravdivý. Tvrdé ľudské srdcia nedokáza-

li prijať a poskytnúť prístrešok chudobným  pocestným pred 
2000 rokmi.

A čo naše srdcia? Majú otvorené dvere pre bezbranné ne-
mluvňa a jeho rodinu v dnešnej dobe?

Dovoľme Dieťaťu vstúpiť do nich a pocítiť z Jeho narodenia 
čas prežiarený svetlom poznania, nádeje, radosti, pokoja, lás-
ky a milosti. Podeľme sa i s ostatnými o tieto dary, ktoré nám 
Pán dáva iba preto, že sme Jeho a že nás nesmierne miluje. 
Dostávame ich nezištne a môžeme sa slobodne pre ne roz-
hodnúť. A to je to, čo nám nikto nemôže zobrať.



S pojmom „staroba“ sa spája viacero pri-
rovnaní:  tretí  vek, druhá  mladosť, zlatý 
vek či  jeseň života. Je to obdobie  života, 
ktoré prebieha rôzne a má toľko podôb, 
koľko jestvuje ľudských osudov. Rovnako 
i hranice staroby sú vnímané odlišne. Inak 

ju vnímajú mladí ľudia, inak ľudia v strednom veku a úplne 
inak sa s ňou stotožňujú ľudia v pokročilom veku.

S týmito pojmami sa každoročne najviac stretávame v ok-

tóbri, ktorý je už tradične Mesiacom úcty k starším. Snáď mi 
dáte za pravdu, že starším ľuďom patrí úcta a preukázanie 
dôstojnosti. Úctu seniorom, ale aj úctu k ľuďom by každý 
z nás mal prijať za podstatu slušných medziľudských vzťahov. 
V  tomto duchu sa niesla naša októbrová členská schôdza pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším.  Aj na nej bolo zdôraznené, 
aké dôležité je vážiť si seba samého a nerobiť  druhým ľuďom 
to, čo sami nechceme, aby sa dialo nám – práve  tu pramení 
základ úcty k ľuďom. Po príhovoroch hostí  sme spoločne gra-
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DRUHÁ ŠANCA OBLEČENIU A ZÁROVEŇ POMOC DRUHÝM
Dňa 23. novembra rodičia detí z Cir-

kevnej materskej školy sv. Mikuláša v Sob-
lahove zorganizovali v Obecnom dome 
akciu s názvom Bazár ošatenia a iných 
vecí. Táto akcia vznikla na základe myš-
lienky p. Hanky Guzoňovej pomôcť iným 
a zároveň dať druhú šancu už nechcené-
mu oblečeniu, hračkám či iným veciam 
v domácnosti. Len pre lepšiu predstavu, 
priemerný Slovák si kúpi cca 13 kg ob-
lečenia a iného textilu za rok. Za našu 
malú krajinu to znamená až 67 000 ton 
nového textilu ročne. Na Slovensku sa 
len cca 10 % vyhodeného textilu zrecyk-
luje, ostatný textilný materiál končí na 
skládke ako odpad, nakoľko je vyhodený 
do komunálneho odpadu.

Buďme aj my šetrnejší k našej Zemi, 
snažme sa kupovať veci, ktoré naozaj 
potrebujeme, dajme šancu oblečeniu 
„z druhej ruky“, prípadne „upcyclinguj-
me“ – prerobme si staré kúsky na nové 
z odpadu a v konečnom dôsledku trieď-
me nepoužiteľný opotrebovaný odpad 
do kontajnerov na textil.

Výťažok z tejto akcie putoval do Cir-
kevnej materskej školy v Soblahove. 
Veci, ktoré zostali boli prerozdelené 
na štyri miesta: zimné veci ako bundy, 
čiapky a šáliky boli odovzdané ľuďom 
bez domova, veci pre bábätká do ne-
mocnice, detské veci a hračky pre deti 
do detského domova a ostatné veci 

boli odovzdané spoločnosti zaoberajú-
cej sa triedením textilného odpadu.

Pre veľký úspech sme sa rozhodli zo-
pakovať tento bazár na jar v nasledujú-
com roku. A tak si nezabudnite spraviť 
jarné upratovanie, dáte tak druhú šan-
cu pre vás nepotrebnému textilu a tým 
prispejete aj vy k šetreniu našej prírody 
a zároveň budete mať na duši príjemný 
pocit, že ste vykonali dobrú vec.

Týmto by sme sa chceli poďakovať 
všetkým prispievateľom vecí, kupujú-
cim a ostatným, ktorí sa spolupodieľali 
na tejto peknej akcii.

Za kolektív rodičov detí CMŠ 
Silvia Vondrová

My všetci zamestnanci a všetky deti Cirkevnej materskej 
školy svätého Mikuláša chceme povedať veľké ĎAKUJEM 
vám všetkým, ktorí ste aj počas tohto roku stáli pri nás. Vám, 
milí rodičia, za každú podporu a nezištnú pomoc, pánovi fará-
rovi za jeho ochotu a povzbudenie, pánovi starostovi za sna-
hu a skutky vyjsť nám v ústrety, sme naozaj veľmi vďační. 
V neposlednom rade ďakujeme vám všetkým, ktorí sa za nás 

modlíte a s radosťou nám pomáhate vo všetkých potrebách, 
ktoré často sami vidíte. Toto všetko nám slúži na povzbude-
nie, že Boh vidí naše potreby, že Mu nie sme vzdialení a, že 
Ho počujete aj vy.

Prajeme vám v tomto milostivom čase očakávania narode-
nia nášho Pána veľa Božích milostí, zdravia a pokoja.

Kolektív CMŠ

ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI

Možno sa vám zdá, že tento nadpis 
sa akosi nehodí do duchovného okien-
ka, avšak opak je pravdou. Najväčším 
romantikom je Boh. Romantický je ten, 
kto vymýšľa z lásky k človeku, čím 
krásnym by ho obdaril, čo neočakáva-
né a prekvapivé a potešujúce by druhé-
mu dal. Boh je ten najväčší „výmysel-
ník“. Jeho láska nás stále prekvapuje 
neočakávanými darmi a všímavosťou. 
Veď aj tento adventný a vianočný čas 
sú o Božej romantike. Či Boh nepreja-
vuje svoju lásku k človeku tým, že pre 

dobro ľudí vymyslel plán spásy člove-
ka? Boh sa stáva človekom, berie si na 
seba ľudské telo. Toto vymyslel Boh. 
Neuveriteľné! Kto by to očakával?! Lás-
ka je už taká – vynaliezavá. Ľahko sa 
dá spoznať láska – jednoducho hľadá 
možné i nemožné, uveriteľné i neuve-
riteľné spôsoby. Podľa toho môžeme 
spoznať, či milujeme a tiež či sme milo-
vaní. Vynaliezavosťou lásky. Toto je ob-
sah Božej romantiky, jeho nekonečná 
láska vyjadrená príchodom Spasiteľa, 
ktorý sa obetuje namiesto nás a otvorí 
nám znovu brány raja.

Ale romantika nemá iba svoj obsah, 
ona má i svoje vonkajšie prejavy, kto-
ré ju robia takou očarujúcou a príťažli-
vou. Vidieť to na kresťanskom spôsobe 
prežívania adventu a Vianoc. Čaro ad-
ventného venca, pri ktorom sa zhroma-
žďuje rodina, aby bola spolu a aby sa 
modlila. Čaro rorátnych svätých omší 
v šere a v drobných svetlách sviečok. 

Čaro otvoreného ľudského srdca, ktoré je 
v týchto dňoch akési štedrejšie a ľudskej-
šie. Čaro čistej duše, ktorá sa v týchto 
dňoch zbaví všetkého marazmu a zlo-
by hriechu. Čaro jasličiek, v ktorých na 
slame leží malé Jezuliatko. Čaro sve-
tiel stromčeka, ktoré osvetľujú naše 
príbytky. Čaro radosti z darčekov, ktoré 
potešia každé ľudské srdce. Čaro spo-
ločného rodinného stretnutia pri štedro-
večernom stole. Čaro polnočnej svätej 
omše a prekrásnych kolied.

Tento prekrásny adventný a vianoč-
ný čas môže byť pre nás veľmi oboha-
cujúci, ak ho prežijeme v duchu a atmo-
sfére viery, čiže s Bohom. A naopak, 
bude veľmi  vyčerpávajúci a prázdny, 
ak ho prežijeme iba svetsky, bez Boha. 
Po romantike túži každý z nás, tak teda 
nechajme sa zasiahnuť Bohom v tomto 
požehnanom čase. A budeme cítiť Jeho 
lásku. A budeme naplnení a šťastní. Po-
žehnané sviatky prajem!

Peter Valaský

ROMANTIKA TÝCHTO DNÍ... 

Z AKTIVÍT  JEDNOTY  DÔCHODCOV



12 číslo 4 - december 2019

tuláciou pozdravili šesť našich jubilantov a po nej nasledoval 
kultúrny program. Tentokrát bol naozaj veselý, trval až do ve-
černých hodín a to vďaka Jožkovi „Cukríkovi“ Šedivému 
a jeho skupine: Jozefovi Halgošovi, Petrovi Izraelovi a Anto-
novi Valachovi. Vážení páni, aj touto cestou vám ďakujeme!

V závere októbra sme uskutočnili brigádu – čistenie verej-
ných priestranstiev v obci a následne aj čistenie cintorína 
k Pamiatke zosnulých.

Dňa 11.11.2019 o 11. hod. 
mala naša ZO JDS svo-
je zastúpenie na dôstojnej 
a smútočnej spomienke na 
všetkých padlých voja-
kov v dvoch svetových voj-
nách na Vojnovom cintoríne 
v Zábraní pri príležitosti Dňa 
vojnových veteránov a Dňa 

červených  makov. V  tento deň v roku  l918  bolo podpísané 
prímerie, ktorým sa I. svetová vojna skončila a od roku 1920 je 
kvet červeného maku symbolom spomienky na vojnové hrôzy 
a preliatej krvi na svetových bojiskách. Na Vojnovom cintoríne 
v Zábraní je pochovaných 771  obetí – dôstojníkov, vojakov, 
ošetrovateľov – Slovákov, Čechov, Poliakov, Nemcov, Rusov, 
Rumunov, Maďarov, a obete ďalších národov. Pochovaný  je 
tu aj náš rodák zo Soblahova – 22-ročný desiatnik Vendelín 
Holúbek, nar. 1895 – 11.8.1917. Ani na jeho hrobe nechýbal 
kvet červeného maku s horiacou sviečkou. Cintorín prešiel 
v rokoch 2014–2018 rozsiahlou stavebnou úpravou do dneš-
nej dôstojnej podoby a od augusta 2019 je národnou kultúr-
nou pamiatkou. Pre vstup do tohto areálu platia prísne bez-
pečnostné opatrenia.

V rámci našich vzdelávacích akcií  sme v novembri pre 
našich členov aj nečlenov v Pastoračnom centre uskutočnili 
prednášku v súčasnosti na veľmi aktuálnu tému Ako sa ne-
stať obeťou trestného činu podvodu a krádeže? Účastníci si 
z nej okrem poučných a cenných informácií od fundovaných 
lektorov z oddelenia kriminality a psychológie odniesli hodnot-
né brožúry Bezpečný senior a Desatoro bezpečného seniora. 
Prednáška bola obohatená aj o viacero krátkych filmových 
vstupov s názornými, najčastejšie sa vyskytujúcimi podvod-

mi na senioroch. Tí, ktorí sa zúčastnili, určite podvodníkom, 
falošným policajtom a úradníkom, alebo rôznym falošným ka-
marátom nenaletia a nedajú sa oklamať.

Ďalšia prednáška v decembri, ktorá sa uskutočnila v zasa-
dačke obecného úradu, bola orientovaná na zdravotnú tému, 
ako sa starať o svoj sluch s priliehavým názvom Počujete 
dobre? Zaujímavá téma, ako predchádzať problémom so slu-
chom, aby sme aj v pokročilom veku a čo najdlhšie mali pri-
rodzenú schopnosť dobre počuť.

Aj tento rok v druhej polovici decembra navštívime brati-
slavské  vianočné  trhy a záver roka 2019 už tradične ukončí-
me na našom spoločnom vianočnom stretnutí pri vianočnom 
stromčeku 28. decembra v Pastoračnom centre.

Vianoce sa blížia a mnohí z vás posielate svojim rodinám 
a priateľom, nie vianočné esemesky, ale vzácne vianočné po-
zdravy.

Aj naša základná organizácia Jednoty dôchodcov v Sob-
lahove vkladá do tohtoročných vianočných Soblahovských 
novín pre vás všetkých vianočný pozdrav a pridáva k nemu 
aj prianie:

KRÁSNE A POŽEHNANÉ VIANOCE, NAŠI MILÍ SPOLUOB-
ČANIA, VNÚTORNÝ POKOJ, ZDRAVIE VÁM I VAŠIM RODI-
NÁM, VEĽA DOBRÝCH PRIATEĽOV, VZÁJOMNEJ ÚCTY 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Antonia  Adameková

folklórna skupina Dolinečka
Vážení priatelia folklóru, milí spoluobčania.
Koniec roka je na to, aby sme sa obzreli za uplynulým ob-

dobím. Čo všetko sme stihli z našich plánov urobiť. O činnosti 
našej FSk Dolinečka som vás pravidelne informovala v jednot-
livých číslach našich Soblahovských novín. Môžem s rados-
ťou konštatovať, že uplynulý rok folklórnych činností i napriek 
niektorým ťažkostiam sa vydaril. Našou snahou bolo, a aj je, 
prinášať vám radosť z dedičstva folklóru. Veríme, že aj budúci 
rok nám bude prajný a spoločným úsilím sa nám podarí pri-
niesť vám radosť z našich vystúpení. Taktiež plánujeme pris-

pieť svojím spevom k väčšej sláve Božej pri rôznych cirkev-
ných príležitostiach.

Na záver si vám dovoľujeme zaželať milostiplné vianočné 
a novoročné sviatky, plné zdravia, šťastia, lásky a pokoja.

Niet krajšej vône ako je vôňa vianočná,
na stole chlieb, koláč, hríbová kapustnica,

nedočkavo očakávaná svätá omša polnočná
a úsmevný pohľad na horiace detské líca. 

Členky a vedúca súboru Dolinečka

JESEŇ NIELEN V PRÍRODE, ALE V ŽIVOTE
Prišla jeseň, ročné obdobie, keď sa 

stromy odievajú do pestrofarebného 
šatu, slnečné lúče sú skúpejšie, chlad-
ný vietor hladí naše tváre. V októbri sa 
v úcte skláňame pred rokmi, ktoré naši 
občania naplnili činmi pre rozkvet Sob-
lahova. Úcta k starším má byť spon-
tánna, sústavná po celý život, nielen 

v októbri. V našej obci sa snažíme, aby 
sme si uctili občanov, ktorí sa dožili se-
niorského veku i manželské páry, kto-
rých spoločná cesta životom  sa tiahne 
už 50, 55, 60 alebo i viac rokov. V tomto 
roku to boli 3 manželské páry, ktoré sú 
spolu 50 rokov, 1 manželský pár, kto-
rý je spolu 55 rokov a výnimočne 

1 manželský pár, ktorých spolužitie trvá 
65 rokov spoločného života. Po man-
želských pároch pozvanie prijali šesť-
desiatroční jubilanti, ktorí v súčasnosti 
ešte nemajú dôchodkový vek, ale už sa 
naň pomaly pripravujú. Všetkých privítal 
starosta obce Marian Hudec v spolo-
čenských priestoroch Obecného domu. 



Každý druhý rok, v rámci výstavy hasičskej a záchrannej 
techniky FIRECO, organizuje Dobrovoľná požiarna ochrana 
SR celoslovenskú súťaž s historickými striekačkami ťahanými 
konským záprahom. Nakoľko na týchto súťažiach zastávam 
pozíciu veliteľa a organizačne i materiálovo toto podujatie za-
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Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU SOBLAHOV

V kultúrnom programe vystúpili deti 
z oboch materských škôl a zo základ-
nej školy. Pri malom občerstvení si 
zaspomínali na roky strávené v našej 

SOBLAHOV – CHMEĽ, CHMEĽ – SOBLAHOV
Slovné spojenie, ktoré charakterizovalo našu obec počas 

šesťdesiatich rokov pestovania chmeľu u nás. Boli sme jeho 
najväčším pestovateľom na Slovensku. Stretol som sa s člove-
kom, ktorý túto plodinu začal u nás pestovať. Dnes už 85-roč-
ný Ing. Vojtech Tíleš, žijúci už 5 rokov v Trenčianskych Tepli-
ciach, mi porozprával, ako k tomuto kroku došlo. Ako mladý 
inžinier – agronóm prišiel na naše družstvo po vysokej škole 
v Brne. Predsedom družstva bol náš občan Štefan Šedivý. 
Keďže družstvám boli prideľované kvóty pestovania plodín, 
mladý inžinier sa chcel vyhnúť pestovaniu cukrovej repy, kto-
rá bola náročná na ručnú prácu. Prijal pestovanie repky olej-
nej, ľanu, keď predtým nechal rozorať lúky na Černachove 
a prišiel s myšlienkou pestovania chmeľu. Skúsenosti mal iba 
zo školy, keď chodievali na stáže do českého Žatca. V roku 
1959 začali montéri zo Žatca stavať prvé stĺpy a naťahovať 
drôty. Prvá chmeľnica bola postavená na ploche 2 hektárov, 
v roku 1960 a to bol začiatok pestovania chmeľu u nás. Obrá-
bali ho na koňoch, čo bolo dosť náročné. Prvým chmeliarom, 
ktorý bol naberať skúsenosti taktiež v Žatci, bol Jozef Halgoš 

s manželkou (Patvárskych). Práca s koňmi bola nahradená 
malou technikou, traktorom značky Holder, na ktorom sme 
sa ako chlapci radi vozili. Po príchode zo základnej vojenskej 
služby sa „Béla“ Tíleš stal šéfom pestovateľov chmeľu na Slo-
vensku. Chmeľ sa česal ručne a hektáre jeho pestovania sa 
postupne rozrastali. Musel sa nielen vypestovať, očesať, ale 
i spracovať, aby nestratil na svojej kvalite. Tak sa pristúpilo 
k výstavbe sušičky chmeľu, ktorá sa ukončila v roku 1964. 
Ručné česanie bolo postupne nahrádzané česaním strojným. 
K sušičke sa začali budovať česačky chmeľu, na ktorých 
sa v čase najväčšieho rozmachu pracovalo vo dne, v noci. V 
priebehu ďalších rokov záujem o túto plodinu klesal a chmeľ-
nice sa začali likvidovať. U nás to už bolo v posledných rokoch  
iba na 47,72 ha. Podľa posledných informácií z vedenia druž-
stva, toto bola posledná chmeľová sezóna v našej obci. Tak 
sa končí jedna etapa 60 ročnej histórie pestovania chmeľu 
u nás. Plodina, na ktorú sme boli roky hrdí, ktorá zviditeľňova-
la Soblahov v rámci celého Slovenska.

J. H.

obci, na veci veselé i tie ťažšie životné situácie. Prebehli roky uprostred starostí 
i radostí bežného života. Všetkým jubilantom prajeme pevné zdravie, veľa optimizmu 
a životného elánu. Nech svoju celoživotnú múdrosť, pokoj a vyrovnaný pohľad na 
život prenesú do svojich rodín a do celej našej obce.

J.H. 

ÚSPECH SOBLAHOVSKÝCH HASIČOV - REKONŠTRUKCIA 
STOROČNEJ HASIČSKEJ STRIEKAČKY

strešuje Územná organizácia DPO Trenčín i v spolupráci 
s DHZ Soblahov, mali sme už v začiatkoch organizovania toh-
to podujatia možnosť vidieť nádherné klenoty histórie dobro-
voľného hasičstva z celého Slovenska.

Srdce nás bolelo pri myšlienke, že takáto striekačka bola 



14 číslo 4 - december 2019

Turistický klub Ostrý vrch Soblahov
TURISTIKA V JESENNEJ KRÁSE

Čas beží stále ako 
bláznivý, ani sa nestíha-
me spamätať z jedného 
roku, a už zrazu z ničo-
ho nič končí ďalšia jeseň, 

už v období pred II. sv. vojnou v Soblahove, no naši pred-
chodcovia ju nezanechali. Naším zámerom bolo pozháňať 
takúto striekačku. Vzhľadom na to, že naši kamaráti – hasiči 
z Matejoviec nad Hornádom, ktorí sa pravidelne súťaže zú-
častňujú, nám boli ochotní v tejto veci pomôcť, stali sme sa 
čakateľmi takpovediac nemožného. Po siahodlhej komuniká-
cii sa predsa len objavila možnosť obstarať takúto striekačku, 
a tak sa ju naša členská základňa rozhodla kúpiť. Zub 
času a nedbalé uskladnenie negatívne poznačili stav strie-
kačky, ktorá bola skorodovaná, s polámanými kolesami, nefunkč-
ná a pôsobila skôr ako kôpka železného šrotu. Predsa len sme 
za ňu zaplatili požadovanú sumu 1.000 eur.

Presný termín dovezenia striekačky do Soblahova (na Kaš-
šovec) bol 19.6.2017. Dopravu nám zabezpečili hasiči z Ma-
tejoviec.

Medzi prvé úvahy pred začatím rekonštrukčných prác boli 
otázky spojené s výrobou nových kolies. Na tieto práce sa 
mi podarilo objaviť majstra kolára Augustína Krystiníka vo va-
lašskej obci Nový Hrozenkov u našich západných susedov. 
Financovanie výroby kolies sme zastrešili sumou 1.000 eur 
z vlastných zdrojov a 450 eur zo sponzorského daru (pozn.: 
sponzor si nepraje byť menovaný). Nové kolesá sme priviezli 
začiatkom júna 2018.

Demontážne práce sme sa podujali realizovať v garáži hasič-
skej zbrojnice v zimných mesiacoch, na prelome r. 2017/2018. 
Pomáhali jednak členovia zboru, mechanici hasičskej techniky 
– žiaci Strednej odbornej školy letecko-technickej z Trenčína, 
spoluobčania zo Soblahova, ale aj majstri z okolia Trenčína. 
Celá táto tortúra demontáže, odstraňovania zbytkových náte-
rov, hrdze, pieskovania trvala cca do polovice r. 2018.

V prvej fáze procesu kompletovania bolo potrebné vykonať 
základný nástrek, ako i povrchovú úpravu lakom. Tieto práce 
zastrešil náš strojník Milan Rožník. Materiálne so základnou 
farbou nám pomohol spoluobčan Ivan Holúbek, ostatné lakýr-
nické potreby sme zakúpili v predajni u pani Dany Judinyovej. 
Červenú konštrukciu striekačky a kolies bolo potrebné skrášliť 
tzv. linkovaním. Linkovanie kostry, kolies, ako i ozdobné ná-
pisy zrealizoval pán Dušan Žember, majster zo SOŠ letecko-
-technickej. Výrobu sústružených drevených častí, ako i povr-
chovú úpravu a montáž zabezpečil náš hospodár Ján Šedivý 
za pomoci nášho spoluobčana, sústružníka Jozefa Guzoňa. 
S opravou mosadzných kohútov a kľučiek nám pomohol tak-

tiež náš spoluobčan Dušan Jambor. Prachovky na náboje ko-
lies vyrobil formou tzv. bombírovania Vladimír Helík, majster 
zo SOŠ letecko-technickej. So zváračskými a sústružníckymi 
prácami pomohli spoluobčania Jaroslav Schery, Jozef Opa-
tovský (Zuzkéch) a moja maličkosť. Drevené prvky striekač-
ky, sedáky i debnu na náradie vyrobil náš člen – stolár Jozef 
Sivák ml. Samotné žrde, ktoré slúžia na pumpovanie (pohyb 
vahadla), vyrobil miestny stolár Martin Kohút.   

Celý proces „zrodenia sa histórie do súčasnosti“ pri rekon-
štrukcii tejto striekačky bol behom na dlhé trate. Kompletná 
rekonštrukcia trvala od jesene r. 2017 do jesene 2019.

Určite som nedokázal v článku poďakovať všetkým, ktorí sa 
čo i len malou mierou pričinili o zrod zrekonštruovaného diela 
hasičskej histórie, preto ak som na niekoho zabudol, prosím 
o prepáčenie. Vyzdvihnúť však chcem hlavne našich členov 
Milana Rožníka a Jána Šedivého, ktorí boli hnacím motorom 
a koordinátorom postupov a prác. Určite nebudem zavádzať, 
keď uvediem, že práve títo dvaja obetavci strávili pri rekon-
štrukcii najviac svojho voľného času. 

Zavŕšenie všetkých prác sa datuje na mesiac august 2019, 
čo bolo i naším cieľom. Dňa 7.9.2019 sa konali oslavy 95. 
výročia založenia nášho zboru a pri tejto slávnostnej udalosti 
bola vďaka dôstojnému pánovi Mgr. Petrovi Valaskému strie-
kačka požehnaná. Účasťou na svätej omši sme mali možnosť 
poďakovať Pánu Bohu za pomoc a ochranu nielen pri prácach 
na rekonštrukcii striekačky, ale i za činnosť, ktorá je hasičom 
zverená – pomoc blížnym v prípade núdze. Tichou modlitbou 
sme si uctili i zakladateľov nášho zboru, ako i ich pokračova-
teľov, ktorí už nie sú medzi nami.

Čo dodať na záver? Snáď iba túžbu, aby už nikdy v Sob-
lahove nenastala situácia, kedy sa kus histórie zničí, vyhodí 
a zlikviduje, častokrát povrchným a neracionálnym rozhodnu-
tím. Chráňme si históriu, všetky jej artefakty a zachovajme ich 
pre budúce generácie. Prianím nás, hasičov, je zhotovenie 
preskleného a podsvieteného altánku v podobe zimnej záhra-
dy pred hasičskou zbrojnicou (vedľa sochy sv. Floriána), kde 
by bola táto „už“ soblahovská historická striekačka vystavená 
pre zrak každého okoloidúceho. Bola by škoda, aby zosta-
la uložená v sklade. Zrealizovať toto naše prianie je však už 
v rukách obecného zastupiteľstva. Nechajme sa spoločne 
prekvapiť.

Mgr. Ján Sivák,  člen výboru DHZ Soblahov

obdobie plné krásnych prírodných zá-
zrakov a plné všetkých vídaných i ne-
vídaných farieb na svete, aké dokáže 
príroda nakresliť, obdobie, kedy na 
oblohe plachtia detské šarkany, obdo-
bie dozrievania všetkého možného aj 
nemožného, obdobie  zberu všetkých 

darov  našej matky prírody –  obdobie, 
ktoré ukáže, koľko sme urobili a koľko 
sme si za to aj zaslúžili.

 Krásu a čaro jesenných dní si vy-
chutnávali aj členovia nášho soblahov-
ského turistického klubu. Poslednou 
letnou akciou bol každoročný 4-dňový 
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ŠPORT

turistický zájazd v Slovenskom raji, 
ktorý naštartoval náladu aj kroky turis-
tov do ďalších jesenných akcií. Hneď 
v októbri sme usporiadali a zúčastnili 
sa výletu a výstupu na Holíš – neveľ-
ký a neďaleký kopec, a vďaka zlému 
počasiu, vetru, dažďu a nepohode sa 
turisti nevzdali a cieľ svojej turistickej 
méty dosiahli, a domov sa vrátili v po-
riadku, v dobrej nálade a hrdí na seba, 
že to i v takomto nepriaznivom počasí 
zvládli.

Ďalšími jesennými akciami, ktorých 
sa zúčastnili aj soblahovskí turisti, bol 
každoročný hviezdicový výstup na Ino-
vec, a vo Vysokých Tatrách vyšli sobla-
hovskí turisti na Slavkovský štít a Slav-
kovskú kopu. 

Každoročnou turistickou akciou 
nášho klubu býva naše jesenné stret-
nutie spojené s opekačkou, tohto roku 
sa konalo na Kačenovej búde pod 
Gacovou stráňou. Toto stretnutie je  
chápané ako akási rozlúčka s jarou, 
s letom, s našimi spoločnými či indivi-
duálnymi jarnými a letnými turistickými 
úspechmi či neúspechmi, zhodnotenie 
všetkých našich aktivít a príprava na 
zimné turistické výzvy. Aj tohtoročné 
stretnutie, i keď sprevádzané postra-
chom vetra a dažďa, nás poučilo a ur-

čilo smer našej ďalšej turistickej blízkej 
i vzdialenejšej budúcnosti.

V novembri ešte zdolali niektorí sob-
lahovskí turisti Veľký Kriváň v Malej 
Fatre, a tu opätovne museli zabojovať 
a použiť všetky svoje aj najukrytejšie 
sily a zabojovať nielen s turistickým 
cieľom, ale hlavne so silným vetrom 
a dažďom, ktorý ich sprevádzal počas 
celého výstupu. Hlavne, že to nevzdali 
a po dosiahnutí tohto turistického cieľa 
prišli všetci v poriadku domov. Ďalšou 
a poslednou novembrovou akciou bol 
pochod na Žľab nad Drietomou, ktorý 
bol za odmenu vďaka krásnemu po-
časiu už s nádychom zimy.

A zima je už tu, v plnej jej kráse, 

FUTBALOVÝ ROK 2019
Kalendárny rok 2019 sa pomaly blíži ku kon-

cu. Futbalový rok už majú všetky družstvá za 
sebou a čaká ich zimná prestávka. Pre hráčov 
je to čas na oddych, regeneráciu a prípravu na 
jarnú sezónu. Pre trénerov a členov OŠK Sob-

lahov obdobie na načerpanie nových síl do ďalšieho roka. 
Súčasný rok z futbalového hľadiska môžeme zhodnotiť ako 
úspešný. Jesenná časť priniesla niekoľko zaujímavých vý-
sledkov a tabuľkových umiestnení. Začnem od družstva do-
spelých.

Muži po reorganizácii súťaží zostali v 8. lige spoločne s muž-
stvami Nemšová, Skalka nad Váhom, Omšenie, Bobot, Veľká 
Hradná a Motešice. Prvé 4 zápasy boli víťazné, potom prišlo 5 
prehier, kedy káder nenastupoval v optimálnej zostave. Až v po-
slednom kole prišla výhra v Skalke nad Váhom. Atraktívne pre 
hráčov boli zápasy s jesenným majstrom Nemšovou a Veľkou 
Hradnou, ktorá hrala minulý rok 5. ligu. Po 10 zápasoch jesennej 
časti zimujú muži na 4. mieste a majú vyrovnanú bilanciu 5 vý-
hier a 5 prehier, skóre 23:22. Najlepší strelci sú Ondrej Breznický 
– 7 gólov a Rasťo Kačena – 6 gólov. Dospelých počas zápasov 
viedol Pavol Sady, Marián Tunega a Radovan Pristach.

Dorastenci po jarnej časti, kde im tesne ušiel postup do 
vyššej ligy, odštartovali jesennú časť šnúrou 8 víťazstiev nad 
Horným Srním (3:1 a 0:2), Chocholnou-Velčicami (4:2 a 3:5), 
Novou Vsou nad Váhom (1:2 a 3:0), Dubodielom (6:1) a Po-
dolím (1:2). Až posledné dva zápasy prišli prehry v Dubodieli 
5:2 a doma s Podolím 1:6. Nič to nemení na situácii, že majú 
8-bodový náskok na čele tabuľky a priaznivé skóre 30:20. 
V jarnej časti majú chalani všetko vo vlastných rukách. Najlepší 
strelci sú ťahúni tímu Šimon Kňážek – 10 gólov a Patrik Šedivý 
– 7 gólov. Dorast pracuje pod vedením trénera Pala Sadyho.

Skvelé výsledky zdobia rovnako aj mládežnícke družstvá 
starších žiakov, mladších žiakov a prípravku. Starší žiaci pa-
tria výsledkovo už niekoľko rokov k najkvalitnejším družstvám 
v okolí. Jesennú časť ovládli s bilanciou 10 výhier, 1 remíza 
a žiadna prehra. Dokázali streliť úctyhodných 99 gólov a iba 5 
inkasovať. Náskok 3 body pred druhými Melčicami-Lieskovým 
„B“ a Bobotom znamená ešte veľa práce k dosiahnutiu cieľa. 
Pred jarnou časťou majú motiváciu – postup do vyššej 4. ligy, 
kde zaslúžene patria. Súčasná partia skúsených futbalistov 
a mladých talentov má tento rok potenciál udržať 1. miesto. 
Tabuľku strelcov súťaže po jeseni vedú dvaja naši kanonie-
ri – Matúš Sedláček – 23 gólov a Michal Halgoš – 19 gólov. 
Starších žiakov vedie Jakub Kačena.

Mladší žiaci za svojimi staršími rovesníkmi nezaostávajú 
a rovnako zimujú na 1. mieste tabuľky so skóre 49:8. Počas 9 
zápasov nestratili ani bod a zdolali postupne Opatovú, Dolnú 
Súču, Skalku nad Váhom, Tr. Teplú, Záblatie, Selec, Hornú 
Súču, Bobot a po skvelom výkone aj silný výber AS Trenčín 
„B“ na 1:3 na jeho ihrisku. Najlepší strelec po jeseni je Matúš 
Sedláček – 21 gólov, Matej Pagáč – 8 gólov. Mladší žiaci ťa-
hajú od 16.6.2018 skvelú 23-zápasovú víťaznú šnúru! Počas 
jesene ich viedol v zápasoch Rasťo Kačena, v jarnej časti pre-
vezme trénerskú taktovku Darina Jančovičová.

Prípravkári svoje jesenné turnaje ukončili s bilanciou 6 výhier, 1 
remíza a 13 prehier. Najlepší strelec je Miško Čaja – 18 gólov. Druž-
stvo prípravky vedú Simona Ďuďáková a Simona Gomulecová.

Veríme, že aj nasledujúci rok 2020 prinesie veľa pekných 
športových zážitkov a výsledkov. Ďakujeme všetkým, ktorí 
stoja pri nás, pomáhajú nám pri práci a realizácii futbalových 
zápasov a športových podujatí. Želáme všetkým príjemne 
strávené vianočné sviatky a úspešný vstup do nového roka.

R. Kačena

v očakávaní čarovných vianočných a no-
voročných sviatkov. A to znamená pre 
našich turistov pravidelný výstup na 
Černachov a prípravu a organizáciu 
Predsilvestrovského výstupu na Ostrý 
vrch, ktoré budú vyvrcholením nielen 
tohto kalendárneho roku, ale tiež toho 
nášho turistického, plného splnených 
každoročných akcií, no i splnených no-
vých turistických míľnikov. 

V tomto roku sa naši členovia: S. 
Kamberská, J. Mrázik a I. Slivčák dožili 
pekného životného jubilea. Do ďalších 
rokov im prajeme pevné zdravie, život-
ný elán a ešte veľa nachodených kilo-
metrov krásnou prírodou. 

Slávka
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POZÝVAME VÁS...
AKÉ BÝVALI VIANOCE V MINULOSTI?

Aké bývali Vianoce v minulosti v našej obci si môžete pozrieť 
počas vianočných sviatkov v Sedliackom dome. Čo nesmelo 
chýbať na prestretom štedrovečernom stole, aké tradičné 
vianočné pokrmy boli súčasťou Vianoc, ale i narodenie Ježiška 
v Betleheme. 

Počas Vianoc bude Sedliacky dom otvorený po polnočnej 
svätej omši, na 1. sviatok vianočný i na sv. Štefana.

26.12.2019  Štefanská jazda pri Hostinci u Ondreja, 14.00 h
29.12.2019   Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch
 Na tradičnom guláši si pochutíte na Chate pod  
 Ostrým vrchom.
11.01.2020  Obecný ples
19.01.2020  Fašiangové divadelné predstavenie
08.02.2020   Fašiangový sprievod s veselicou
16.02.2020     Valentínske divadelné predstavenie

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA: 
Juraj Chalupek, Martin Judiny, 
Nina Mitická, Anežka Patková, 
Diana Bolechová, 
Michal Kačena, Maxim Hrašč

OPUSTILI NÁS:
Juraj Šedivý                vo veku 51 rokov
Jana Capáková           vo veku 34 rokov

UZAVRELI MANŽELSTVO
Monika Ivaničová a Ján Švajdleník 
Lucia Krátka a Marek Zigo 

KALENDÁR SOBLAHOVA NA ROK 2020 
Ponúkame vám ďalšie vydanie Kalendára obce Soblahov – na rok 2020.

Kalendár obsahuje tematické fotografie obce, informácie o aktuálnom dianí v Soblahove, historické údaje, dôležité dátumy 
týkajúce sa vývozu odpadov, kontakty a iné zaujímavosti.

Cena je nezmenená: 3 €/1 kus. Zakúpiť si ho môžete na obecnom úrade počas úradných hodín.

ROK 2019 V ČÍSLACH:
Počet obyvateľov k 15.12.2019:  2 353
Prihlásení na trvalý pobyt:                56
Odhlásení:                                  30
Narodené deti:                                   31 
Úmrtie:                                              21

STARÍ PÁNI BILANCOVALI
Na posledný zápas sezóny nastúpili naši starí páni v sobotu 9.11.2019 proti atrak-

tívnemu súperovi – mužstvu Jaslovských Bohuníc. V chladnom počasí sa obe muž-
stvá prezentovali výbornou technickou hrou, naši hráči boli gólovo efektívnejší 
a zvíťazili vysoko 5:2.

  Pred zápasom hráči zablahoželali k životnému jubileu Paľkovi Rehákovi st., ktorý 
je stále platným členom obranných radov.

Po zápase, pri kapustnici a zabíjačkových špecialitách sme svorne s našimi súper-
mi bilancovali tento rok. Celkovo v roku 2019 mužstvo odohralo 10 zápasov, zúčast-
nilo sa  jubilejného 20. ročníka DOLINKA CUP-u a turnaja v Tr. Turnej. Na domácom 
ihrisku sme odohrali zápasy s mužstvami s LO Trenčín, Dubodielom, Tr. Teplou, 

Neporadzou, Pravoticami, D. Súčou, 
H. Srním, Jaslovskými Bohunicami. Na 
súperových ihriskách sme odohrali zá-
pasy v Tr. Turnej a v Beckove. Spočíta-
né: 10 zápasov, 6 výhier, 1 remíza a 3 
prehry s aktívnym skóre 41:30.

Najlepším strelcom mužstva je Sta-
no Jambor (8), Michal Trebatický a Ján 
Vojtek strelili po 5 gólov.

Na Dolinka cup-e sme v silnej kon-
kurencii obsadili výborné 3. miesto. Na 
turnaji  v Tr. Turnej sme zvíťazili nad D. 
Súčou 1:0, 2:0 nad Moravským Berou-
nom a po prehre 1:3 s domácim muž-
stvom sme skončili na 2. mieste.

Najčastejšie sa spomínalo na je-
senné zápasy doma proti Dolnej Súči 
(7:7), či nešťastná prehra 4:3 v Becko-
ve, kedy sme nepremenili viac než 10 
gólových šancí.

Mužstvo v priebehu roka podávalo 
výborné výkony s kvalitnými súpermi, 
víťazstvá sa nerodili ľahko a hráči ne-
raz siahli na dno svojich fyzických síl.

Napriek tomu, že pribudli roky, kilá 
aj šediny, je vidno, že nás futbal stále 
baví.

D.M., J.V.

SOBLAHOVČANIA NA MS V AUSTRÁLII
Začiatkom októbra sa v austrálskom Perthe uskutočnili MS v malom futbale, kde slovenskí futbalisti obsadili výborné 7. miesto. 

Nás Soblahovčanov teší, že v radoch futbalovej reprezentácie boli hráči zo Soblahova: Jaroslav Repa a Martin Ďuráči. 
Slovenský reprezentanti strelili spolu 15 gólov, z toho naši futbalisti jednu tretinu (Jaro R. 3 góly, Martin Ď. 2 góly.) Obaja hráči hrajú 
malý futbal za FC Letka Trenčín, vo veľkom futbale hrajú za štvorligové Trenčianske Stankovce.

Chlapci, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme vám ďalšie úspechy.
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... aj takto to u nás bývalo...

Málokto pozná: „Addovské pareniská“ z roku 1938, ktoré 
spravoval záhradník Vojtech Tíleš.

Roličky boli obrábané pomocou kravských záprahov. 

Polia boli obrábané aj konskými záprahmi. Naši regrúti po návrate z odvodu v roku 1940.
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Po žatevných prácach nasledovali dožinky.  
Prvé dožinky JRD boli v roku 1955.

Súčasťou hospodárenia na JRD  bolo aj pestovanie zeleniny. 
Kolektív žien pod vedením bulhara Kola Kyrova. 

Život v obci nebola iba zábava ale i škola – vyučovanie v triede 
kedysi.

Naša obec žila aj cirkevnými udalosťami: 
Vstup do obce pri sviatosti birmovania – vítanie biskupa. 

Na cirkevných obradoch nesmel chýbať nikto z obce –
 procesia ku kostolu. 

 IV. trieda Národnej školy v Soblahove.

Poľnohospodárska výroba sa rozšírila aj o pestovanie chmeľu 
-  ručné česanie chmeľu v roku 1968.

Pomocou malej mechanizácie prebiehali žatevné práce.
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Veľkou udalosťou v obci bývali svadby – svadobný sprievod 
v doprovode dychovej hudby.

Súčasťou zábav,  svadieb ale i pohrebov bývala naša dychovka.

Už v  roku 1948 v Soblahove pôsobili záhradkári. Vo svojich 
začiatkoch mala organizácia viac ako 70 členov.

Chovu domácich zvierat sa už od roku 1966 
venujú naši chovatelia.

Pri požiaroch a živelných pohromách boli už v minulosti  
nápomocní naši hasiči.

 V čase oddychu si ľudia spríjemňovali voľné chvíle nacvičovaním 
divadelných predstavení.

Nelenili ani naše ženičky - Zväz žien v Soblahove - kuchársky 
kurz v roku 1969.

Na futbalom ihrisku sa už desaťročia stretávajú nadšenci 
futbalu - Futbaové A mužstvo 1959-60.
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N a udržiavanie a šírenie ľudových tradícií sa podujala ženská 
folklórna skupina Dolinečka založená v roku 1981. 

Dolinečka trochu inak. 

Práce na plynofikácii obce.Budovanie a výstavba v obci - Brigáda občanov na predajni potravín 
na dolnom konci 15.7.1965.

Rozhodnutie vydávať noviny v našej obci padlo v marci 
v roku 1995 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Názov bol 
odvodený od obce, v ktorej žijeme, čiže Soblahovské novi-
ny. Začiatok ich vydávania bol doslova na kolene, všetko sa 
muselo prácne pripraviť. Výstrižky, pohľadnice, fotografie sme 
nalepovali na čisté papiere, texty sme písali ručne a potom sa 
prepisovali na písacom stroji. Robila sa grafická úprava 
a tlačili sme ich v Trenčianskom Ludoprinte. Počas 25 rokov 
sa menili vydavatelia, tlačiarne, striedali sa ľudia v redakčných 
radách. Občania si volili svojich zástupcov na postoch sta-
rostov, poslancov obecného zastupiteľstva, ľudia prichádzali, 
odchádzali a noviny zostávali. Nie vždy sa darilo tak ako sme 
chceli, raz boli lepšie, inokedy skromnejšie. Našou snahou 
bolo mapovať život v obci tak ako prebiehal, poukázať, čo sa 
podarilo, čo sa pripravuje, aby ľudia mali prehľad o obci, v kto-
rej žijú, v ktorej sa rozhodli stráviť život aj ich deti. Menila sa 
obec, menili sa noviny, či k lepšiemu alebo k horšiemu, mu-
síte zhodnotiť vy. Nie všetci obyvatelia ich hodnotia kladne, 
poukazujú na to, že sa v nich len vychvaľujeme. Ale ruku na 
srdce, kto sa nepochváli svojou robotou. Keď je dobre odve-

dená, obci sa darí, rastie a Soblahov sa stáva vyhľadávanou 
destináciou s krásnou prírodnou scenériou. Pribúdajú nové 
domy, noví obyvatelia, musí sa rozrastať infraštruktúra. Nie 
všetci prisťahovalci cítia s obcou, chcú využívať obecné služ-
by, no trvalý pobyt majú inde. Preto i v novinách apelujeme na 
nich, aby sa stali „Melenčármi“ nielen fyzicky, ale i dokladovo. 
Štvrťstoročnica novín je dobrým a často vyhľadávaným doku-
mentačným materiálom, ktorý neustále používame pri obzretí 
sa do minulosti. Najvďačnejšími čitateľmi novín sú naši rodáci, 
ktorých osud zavial do rôznych kútov našej vlasti a ktorým ich 
posielame. Radi a často sa nám ozývajú, ďakujú, že i takto na 
diaľku majú možnosť žiť so svojou rodnou obcou. Za tie roky sa 
pri ich tvorbe vystriedalo množstvo nadšených a obci oddaných 
dopisovateľov. Nedá sa ich všetkých vymenovať a, žiaľ, mnohí už 
nie sú medzi nami. Všetkým minulým i súčasným tvorcom patrí 
veľké poďakovanie. Priložili ruku k dielu, ktoré tu zostane po 
nás i pre budúce generácie. Prispievatelia sa menili, pribúdali, 
odbúdali, no Zuzka to ťahá so mnou skoro po celý čas, za čo jej 
pekne ďakujem. Sme radi, že i v dnešnej dobe moderných tech-
nológií sa oplatí dokumentovať život v obci tým starým klasickým 
rukolapným spôsobom: „Soblahovskými novinami“.

J.H.  

Štvrťstoročie Soblahovských novín

Najväčšie poďakovanie za celých 25 rokov práce patrí nášmu šéfredaktorovi Jožkovi Halgošovi. On nie je len dušou obecného 
úradu, ale aj dušou Soblahovských novín. Bežný čitateľ si ani neuvedomí, koľko je práce s jedným vydaním novín. Verte však, 
že je za tým veľa práce a strávených hodín. Ani ja som si to nevedel predstaviť, kým som to sám nezažil. Preto dovoľte, aby 
som poďakoval najmä Jožkovi Halgošovi za 25 rokov práce a Zuzke Hrnčárovej za 20 rokov práce a tisíce odpracovaných 
hodín. Poďakovanie patrí aj všetkým členom redakčnej rady, ktorí sa v novinách vystriedali počas celej existencie novín. 
Všetkým Vám patrí veľká vďaka za ochotu, obetavosť, a čas, ktorý ste venovali nám všetkým. Soblahovským novinám prajem 
dlhé pokračovanie, minimálne však ďalších 25 rokov.

 Marian Hudec, starosta obce


