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Milí spoluobčania,
koniec prvého polroka roku 2022 sa nezadržateľne blíži, 

a to je znakom, že nastáva obdobie prázdnin, dovoleniek 
a relaxu v kruhu najbližších. Zároveň je to obdobie, kedy je 
vhodné obzrieť sa za predchádzajúcim štvrťrokom a zhodnotiť 
dianie v obci. Dovoľte teda, aby som vás poinformoval, na 
čom sme pracovali, čo sme zrealizovali, a čo nás v najbližšom 
období čaká.
 
Dianie v obci v 2. štvrťroku 2022

Ešte v marci sme svojpomocne začali s úpravou starej 
budovy márnice na cintoríne. Už aj v minulom roku bol zámer 
začať, ale preverovaním pri obstarávaní bolo zistené, že je 
nutné dať dopracovať projektovú dokumentáciu z pohľadu 
statiky. Čas počas  vypracovania dokumentácie sme využili 
na podrezanie celej budovy, čo zrealizovali svojpomocne 
chlapi z obecného úradu. V súčasnosti nám už nič nebráni 

vo výbere dodávateľa a budovu opraviť tak, aby nebola na 
hanbu, a zároveň zvon, ktorý roky slúžil v našom kostole ako 
umieračik, mohol opäť začať fungovať na miestnom cintoríne 
pri pohrebných obradoch.

Keďže nám to počasie umožnilo, v prvej polovici apríla 
sme začali aj s plánovanými opravami obecných komunikácií. 
Dôvodom rýchleho začiatku bolo okrem iného aj enormné 
zvyšovanie cien polotovarov a ceny práce, preto sme aj 
z dôvodu šetrenia finančných zdrojov začali s prácami hneď, 
ako to bolo možné. Tento rok sme mali v pláne opraviť cestu 
na hornom konci od zastávky autobusu po pravej strane až 
na Šípkov spolu s napojením na cestu III. triedy. Vzhľadom 
na problematické manipulovanie s finišérom to nebol vôbec 
jednoduchý úsek, ale mám pocit, že sa to v rámci možností 
celkom zvládlo a výsledkom je konečne pekná cesta.

Ďalšou oblasťou bolo dokončiť aj dva menšie úseky cesty 
pri cintoríne. Prvý úsek pred Domom smútku s priľahlým 
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parkoviskom a druhý úsek pred hlavným vstupom na cintorín 
a taktiež priľahlé parkoviská. Mnohí sa ma pýtate, prečo sme 
nevyasfaltovali obe časti parkoviska. Pôvodný zámer bol taký, 
ale po následných konzultáciách s vlastníkmi pozemkov sme 
od niektorých z nich nedostali súhlas, čo teraz vyvoláva 
u občanov zbytočné otázky a špekulácie. Vzhľadom na tento 
nesúhlas nemohlo byť vyasfaltované všetko, čo byť mohlo, ale 
s tým už nespravíme nič. Tento rok máme ešte zámer dokončiť 
cestu vyasfaltovaním od hlavnej cesty po základnú školu. Tu stále 
čakáme na rozhodnutie envirofondu o pridelení alebo nepridelení 
finančných zdrojov na pokračovanie odkanalizovania ďalšej 
časti (o uvedených skutočnostiach som vás informoval už 
v minulých číslach Soblahovských novín).

Začiatkom mája sme pokračovali aj v opravách chodníkov 
v obci. Pred začatím prác sme ani netušili, s čím všetkým 
sa budeme musieť vysporiadať. Predpokladali sme, že naši 
predchodcovia, resp. firmy, ktoré pred niekoľkými desiatkami 
rokov realizovali chodník, aspoň čiastočne dodržiavali vtedy 
platné technické normy ohľadom podložia, hĺbky osadenia 
sietí, rôznych provizórnych šácht na odvodnenie atď. Opravou 
chodníkov sa to všetko otvorilo, zistilo sa viacero nedostatkov 
a nesúladov, čo bolo nutné prioritne vyriešiť.

Ako s prvým v tomto roku sme začali asi s najťažším 
úsekom v obci od čísla domu 298 po číslo 278. Skĺbiť zákonné 
požiadavky ohľadne výšky obrubníkov, šírky komunikácie, 
sieťarov a zároveň ich zosúladiť s požiadavkami občanov 
žijúcich v tejto oblasti ohľadom vstupov na súkromné 
pozemky nebolo vôbec jednoduché. Aj keď to veľakrát medzi 
nami „zaiskrilo“, ale vnímam to tak, že obojstranné emócie 
boli výsledkom hľadania spoločnej alternatívy, ktorá by ako-
tak vyhovovala požiadavkám všetkých zúčastnených. Druhý 

úsek od domu číslo 277 po koniec dediny bol podstatne 
jednoduchší a v tomto čase práve finišujú práce pred konečnou 
úpravou chodníka. Chcel by som občanom bývajúcim na 
týchto úsekoch poďakovať hlavne za toleranciu a trpezlivosť 
pri realizácii. Však do niektorých domov sa s autami nedostali 
aj tri týždne a dokonca niektorí si musia ešte dorobiť, resp. 
upraviť vstupy tak, aby mohli bezproblémovo vstupovať na 
svoj pozemok. Ešte raz, patrí vám všetkým veľké ďakujem.

V minulom čísle som vás informoval, že obecná bytovka č. 
741 (kde sídli aj všeobecný lekár), vyžaduje aj napriek relatív-
ne krátkemu užívaniu ďalšiu zásadnú finančnú investíciu do 
opravy strechy.

Začiatkom mája bola pôvodná strecha kompletne odstráne-
ná a pri demontáži sa potvrdila zlá kvalita pôvodných plechov.

Ako som sa dozvedel od starších občanov, vraj pri montáži 
v roku 2006/2007 firme, ktorá realizovala pokládku plechov, 
spadla celá paleta zo žeriava. Tým pádom materiálu boli 
niektoré plechy mechanicky poškodené. Výsledkom bola len 
15-ročná životnosť strechy. V súčasnosti už strechu otestoval 
aj prvý lejak a opäť sa zistili ešte drobné technické nedostatky 
na odvetraní, ktoré boli ihneď odstránené. Veríme, že už 
budeme mať na viac desaťročí s touto strechou pokoj a bude 
dlho slúžiť nájomníkom budovy.

V minulom čísle som vás informoval o nových detských 
ihriskách v obci. Najväčší záujem je stále o detské ihrisko 
v strede obce – pri bývalom obecnom úrade. To, že o detské 
ihrisko je veľký záujem, nás teší, ale ako to už chodí, aj tu 
nastal problém, na ktorý viacerí poukazujete a treba ho riešiť. 
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Ihrisko začali využívať aj deti, ktoré tam vzhľadom na svoj 
vek nepatria. Cez deň tínedžeri nepúšťajú na preliezačky, 
hojdačky deti, pre ktoré sú prioritne určené a pokračuje to 
až do fyzickej likvidácie zariadení. Hlukom, nevhodným 
slovníkom a inými prejavmi tínedžerov detské ihrisko neplní 
svoj pôvodný zámer. Údajne aj vo večerných hodinách 
sa v tomto priestore dejú veci, ktoré nie sú „s kostolným 
poriadkom“. Tínedžeri nereagujú na dohováranie rodičov 
menších detí, prípadne občanov bývajúcich v okolí, preto 
sme sa rozhodli do tohto priestoru nainštalovať kvalitné 
kamery, aby sme vedeli odhaľovať prehrešky našej mládeže a 
adekvátne ich riešiť. Milí rodičia, chcel by som vás v súvislosti 
s touto témou požiadať o vašu pomoc. Vy ste tí, ktorí máte 
na svoje deti najväčší dosah a viete ovplyvniť ich správanie. 
Apelujte na ne, aby v prípade, ak navštevujú detské ihrisko, 
tolerovali a akceptovali skutočnosť, že hojdačky a preliezačky 
sú určené najmä pre menšie deti a ak tam nejaké sú, aby 
im uvoľnili hojdačku či preliezačku. Rovnako ich, prosím, 
upozornite, že v týchto priestoroch treba dodržiavať dané 
pravidlá, udržiavať poriadok a v rámci možností byť vzorom 
a príkladom pre menšie deti (preto by bolo vhodné nepoužívať 
expresívne slová). Ďakujem! Dúfam, že sťažností na týchto 
tínedžerov bude od leta už menej a nebudeme to musieť riešiť 
iným spôsobom. Milá mládež, nikto vám nebude zakazovať 
chodiť na ihrisko, resp. do iných priestorov, ale je nutné, aby 
ste tolerovali aj svoje okolie...

Detské ihrisko v dolnej časti obce v Rybníkoch, ktoré 
vybudovali obetaví ľudia okolo pána Farkaša a sponzori, 
vytvorilo skutočne peknú oddychovú zónu pre deti, mamičky  
aj pre celé rodiny. V tomto prípade je treba poďakovať 
uvedenej skupine ľudí za obetovanie svojho času, peňazí 
a energie pre nielen svoj úžitok, ale aj ostatných spoluobčanov 
bývajúcich v tejto oblasti.

menšími prejavmi potopy. Opäť sme sa presvedčili, že treba 
intenzívne pokračovať s realizáciou protipovodňových opatrení 
a až na malé výnimky – pod Palmovskou – kde je to projekčne 
poddimenzované, všetky miesta, ktoré sme upravovali v minu-
lom období, pohodlne odviedli dané množstvo spadnutej vody.
Milí spoluobčania,

o kultúrnych akciách, ktoré sa v obci konali alebo ktoré pri-
pravujeme, sa dočítate na ďalších stránkach novín. Počas 
prázdnin plánujeme Soblahovské leto s heligónkou, dve diva-
delné predstavenia, posedenie pri dychovke. Obecný tábor So-
bík sa tento rok neuskutoční z dôvodu materských povinností 
vedúcej tábora, ale pozývame deti stráviť týždeň v pohybe 
v dennom tábore Sportkemp, ktorý bude pre deti zo Soblahova 
so zvýhodnenou cenou.

Na všetkých akciách v obci ste srdečne vítaní a verím, že 
nadchádzajúce letné dni a obdobie prázdnin a dovoleniek vy-
užijete tak, ako si predstavujete a plánujete. Načerpajte nové 
sily, oddýchnite si, zažite krásne chvíle so svojimi najbližšími 
a vytvorte si tak nezabudnuteľné spomienky. Nie je dôležité, či 
budete doma na dvore alebo niekde inde na Slovensku či v 
zahraničí. Hlavné je, že budete spolu s tými, s ktorými radi trá-
vite čas a nakoniec sa vrátite živí, zdraví a oddýchnutí naspäť 
domov – do nášho Soblahova.

Marian Hudec, starosta

Začiatkom júna nám počasie – prívalové dažde, opäť ukázali 
svoju moc. Vo štvrtok 9.6.2022 v popoludňajších hodinách za 
25 minút padlo 30– 35 mm zrážok.

I keď v určitom momente sa zdalo, že opäť zažijeme vyliatie 
potoka v spodnej časti obce, nakoniec sme celý lejak obstáli 
„len“ s pár vytopenými pivnicami, zašpinenou cestou a inými 
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TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z rokovania Obecného zastupi-
teľstva obce Soblahov, konaného 
dňa 27.4.2022
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 31. 3. 2022.
A) Zobralo na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra obce Soblahov k 
návrhu záverečného účtu obce Sobla-
hov za rok 2021.
B) Schválilo Záverečný účet obce 
Soblahov za rok 2021 a celoročné hos-
podárenie bez výhrad.
C) Schválilo použitie prebytku rozpoč-
tového hospodárenia na tvorbu rezerv-
ného fondu vo výške 238 781,45 €.
Schválilo pridelenie 2-izbového obec-
ného nájomného bytu č. 1 v bytovom 
dome č. 741 na 2. poschodí vo výmere 
42,90 m2 Lucii Bátkyovej, od 1.8.2022.
Odporučilo starostovi obce iniciovať 
rokovanie s Výskumným ústavom vod-
ného hospodárstva v Bratislave za úče-
lom doriešenia vymáhanej pohľadávky 
za vypracovanie odborného stanoviska 
k projektu: Revitalizácia centra obce 
Soblahov – vodná stavba – regulácia 
potoka a vyžiadať potrebné doklady 
k faktúre – rozklad nákladov. Po dolo-
žení podkladov predložiť na schválenie 
zmenu rozpočtu obce rozpočtovým 
opatrením o prislúchajúce náklady.
Odporučilo starostovi obce zabezpečiť 
výmenu jestvujúceho vedenia metalic-
ko-optickými káblami za účelom mo-
dernizácie miestneho rozhlasu. Pred-
pokladané náklady: max. 50 tis. €.
Zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o priemernej nominálnej 
mesačnej mzde zamestnanca v ná-

rodnom hospodárstve SR v roku 2021 
podľa zverejnenia ŠÚ SR vo výške 
1 211 €.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu ZŠ s MŠ Soblahov k 31. 3. 2022.
Zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o prebiehajúcom výbero-
vom konaní na obsadenie funkcie ria-
diteľa ZŠ s MŠ Soblahov.
A) Schválilo doplnenie miesta konania 
sobášov v katastrálnom území obce 
Mníchova Lehota.
B) Schválilo, že miesto konania sobá-
ša mimo úradných miestností musí byť 
vopred odsúhlasené starostom obce 
Soblahov, resp. sobášiacim. Poplat-
ky za povolenie uzavretia manželstva 
zostávajú v zmysle uznesenia č. 44/4-
2019 z 18. 9. 2019.
Z rokovania Obecného zastupi-
teľstva obce Soblahov, konaného 
dňa 22.6.2022
Určilo podľa § 166 ods. 3 zákona SNR 
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výko-
nu volebného práva a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov v súlade § 11 ods. 
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, 
že Obecné zastupiteľstvo obce Sob-
lahov bude mať celkom 9 poslancov, 
ktorí budú zvolení v jednom volebnom 
obvode utvorenom pre celú obec.
Určilo na celé funkčné obdobie rozsah 
výkonu funkcie starostu obce Sobla-
hov na plný úväzok v súlade § 11 ods. 
4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov po voľbách do orgánov sa-
mosprávy obcí v roku 2022.
Schválilo Zásady odmeňovania poslan-
cov a členov Obecného zastupiteľstva 
v Soblahove s účinnosťou od 1.1.2023.
Schválilo plán kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra obce Soblahov na II. 
polrok 2022.
Zobralo na vedomie Oznámenie ZŠ 
s MŠ Soblahov č.j.: GA/74/2022/Iž. 
zo dňa 16.6.2022 o úprave rozpočtu 
v 6/2022 a stravného – výšky režijných 
nákladov v cene obeda od 9/2022.
Zobralo na vedomie žiadosť Ing. 
Hany Witt a Jozefa Faba o zámenu 
pozemkov a odpredaj pozemku pod 
jestvujúcou komunikáciou v časti Šíp-
kov podľa Geometrického plánu č. 
48035637-063-22.
Schválilo zápis materiálov roku 2019 
do kroniky obce.
Schválilo zápis materiálov roku 2020 
do kroniky obce.
Vyhlásilo výberové konanie na pozíciu 
Kronikár/ka obce Soblahov.
Poverilo starostu obce pokračovať v 
rokovaniach a vypracovať potrebné 
náležitosti ohľadne odkúpenia budovy 
Soblahov súpisné číslo 646 pre ďalšie 
fungovanie lekárne a možnosti využitia 
priestorov na služby pre občanov.
Schválilo úpravy rozpočtu Rozpoč-
tovým opatrením č. 2/2022 na zme-
nu rozpočtu obce Soblahov na rok 
2022 – presun rozpočtových pros-
triedkov podľa predloženého návrhu 
k 22.6.2022.

Zuzana Hrnčárová

VZÁCNA NÁVŠTEVA V SEDLIACKOM DOME
Milí priatelia,

Veľká noc je už nenávratne za nami. 
Rád by som sa k nej vrátil – počas veľ-
konočných sviatkov sme v Sedliac-
kom dome pre vás pripravili expozí-
ciu v interiéri aj v exteriéri. Tento rok 
sme v Sedliackom dome mohli privítať 
návštevu z kategórie výnimočných – 
mons. Petra Beňa, nitrianskeho pomoc-
ného biskupa. Veľmi sa mu tam páčilo 
a na pamiatku nám zostalo v pamätnej 
knihe jeho prianie:

S vďačnosťou za pekné roky prežité 
medzi vami vyprosujem pre celú obec 
hojnosť Božieho požehnania.

Zároveň, by som vám chcel dať do 
pozornosti, že sme pre vás pripravili FB 
stránku – Sedliacky dom Soblahov, 
kde vám sprostredkujeme aktuálne 
dianie v tomto dome a na dvore.

DM



5číslo 2 - jún 2022

MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ

NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2022
Každý rok sa koná prestížna súťaž slovenskej kalendárnej 

tvorby „Najkrajší kalendár Slovenska“. Je to súťaž v kate-
góriách rôznych druhov kalendárov: nástenných, plagáto-
vých i stolových, ktoré vydávajú obce, mestá, regióny, firmy, 
vydavateľstvá, reklamné agentúry, tlačiarne a iní tvorcovia. Je 
to jediná súťaž svojho druhu v Slovenskej republike. Vyhod-
notenie súťaže vyvrcholilo v marci v Banskej Bystrici. Dve vý-
stavné kolekcie najkrajších kalendárov putujú z Banskej Bys-

trice po rôznych mestách Slovenska, aby ich mohli obdivovať 
aj ľudia v rôznych kútoch našej republiky.

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štát-
na vedecká knižnica Banská Bystrica udelili v súťaži Najkrajší 
kalendár Slovenska 2022 čestné uznanie obci Soblahov v ka-
tegórii stolové kalendáre.

Ocenenie je peknou vizitkou pre všetkých, ktorí sa na tvorbe 
kalendára našej obce podieľali. Ďakujeme!    

R.R. 

V sobotu, 30. apríla 2022, bolo na soblahovskom námestí 
opäť rušno, ako to bývalo kedysi (pred pandémiou Covid-19). 
Tento rok, konečne po prvýkrát oficiálne po zrušení všetkých 
protipandemických opatrení sa na námestí zišli domáci 
Soblahovčania, malí či veľkí folkloristi, hudobníci z DH 
Váhovanka, pracovníci OcÚ, aby sme všetci spoločne 
postavili máj a tým odštartovali oslavy spojené s 1. májom. 
A veruže, bolo sa na čo pozerať! Najskôr ženy z FSk Dolinečka 
a dievčatá z DFS Melenčárik ozdobili máj farebnými stužkami, 
ženy pridali aj tradičné spevy, ktoré sa spievali pri stavaní 
mája. Následne sme všetci s napätím sledovali, či sa chlapom 
z obecného úradu podarí úspešne postaviť máj za pomoci 
traktora. Po úspešnom postavení sme ich odmenili potleskom 
a mohli sme pokračovať v kultúrnom programe, ktorý bol taký 
bohatý vďaka rôznorodosti našich domácich skupín. Najskôr 
sa predviedli heligonkári z Harmonikovej akadémie Jožka 
Opatovského, pokračovali sme tanečným vystúpením 
detí z Melenčárika pod vedením Simonky a Moniky 
Červeňanových, ženy z Dolinečky krásne zaspievali a program 
zakončili spevom muži a ženy z Melenčára. Následne nás ešte 
všetci účinkujúci potešili spoločným vystúpením pod taktovkou 
malých heligonkárov. Sprievodné slovo k programu a celému 
priebehu bolo v podaní Martiny Kačenovej. Po príjemnom 
programe už mikrofóny až do skorých ranných hodín patrili 
len hudobníkom z DH Váhovanka, ktorí prezradili, že čoskoro 

sa možno zmení pôsobisko Váhovanky, keďže väčšina členov 
je už zo Soblahova, čomu sa veľmi tešíme. Po rokoch bude 
mať Soblahov opäť svoju dychovku! Ďakujeme všetkým 
účinkujúcim, našim hasičom za prípravu a zabezpečenie 
bezproblémového priebehu celej akcie, technickú prípravu 
celého podujatia od začiatku až po koniec a za bufet, vďaka 
čomu sme mali čo jesť a piť až do rána, a tiež pracovníkom 
OcÚ za zorganizovanie, pohostenie a postavenie mája! Všetci 
sa už tešíme na ďalšie oslavy 1. mája!

Martina Kačenová



6 číslo 2 - jún 2022

DEŇ MATIEK

DEŇ DETÍ SME OSLÁVILI ROZPRÁVKOVOU CESTOU

Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička, 
rozjasní u nás deň úsmevom mamička.

Tak ako od rosy nad ránom skrásnie kvet,
v maminom objatí zjasnie mi celý svet.

Nedeľa 8. mája opäť, tak ako každý rok, patrila našim 
mamám. Deň matiek je symbolickým medzinárodným dňom 
s historickou hodnotou. A v tento deň si deti zo základnej 
školy, z materských škôlok, Detských folklórnych súborov 

Melenčárik a Krepček a Harmonikovej akadémie Jožka 
Opatovského pripravili program pre svoje mamy aj staré mamy. 
Básňami, piesňami, tancom a hrou na hudobné nástroje deti 
povedali svoje ĎAKUJEM za všetko, čo pre ne mamy, ale aj 
staré mamy robia. Na záver programu poďakoval matkám aj 
starosta obce Marian Hudec a deti odovzdali svojim mamám 
ako poďakovanie ružu.        

Mgr. Natália Škorcová

Každý z nás je tak trochu dieťaťom, aj keď už dospeje. Tí 
najmenší sa však dočkali svojej oslavy v sobotu, 28. mája 
2022. Obec Soblahov spolu s ochotnými ľuďmi pripravila 
pre všetky deti zážitkovú Rozprávkovú cestu, kde na 
približne dvoch kilometroch deti čakalo desať zastávok, na 
ktorých stretli rôzne rozprávkové postavičky – Snehulienku 
a trpaslíkov, lesné víly, Červenú čiapočku s vlkom, Babky 
bylinkárky, usilovné včielky, strašidlá, námorníkov, vílu Cililing 
a rozprávkové myšky, princezné a tiež si mohli skúsiť prekážky 
a zviezť sa na kladke s lanom, ktoré pre deti pripravili naši 
turisti pod dohľadom Petra Klognera a Michala Švábyho. 
Po registrácii deti dostali bublifuk, aby tú dlhú trasu určite 
zvládli, a tiež mapku, aby sa na rozprávkovej ceste nestratili. 
Za svoju šikovnosť dostali od rozprávkových postavičiek na 
mapku pečiatku a po nazbieraní všetkých dostali na konci 
zaslúženú odmenu v podobe sladkostí, puzzle s detským 
motívom a lietajúceho balóna, ktoré si vyzdvihli u Balónového 
kráľa a kráľovnej. Zábava pokračovala na lúke v Babích 
jarkoch, kde sa deti mohli povoziť na koníkoch z Trenčína. 
Pozreli si domáce zvieratká, ktoré priniesli naši chovatelia zo 
zväzu chovateľov. Na deti čakal aj skákací hrad a maľovanie 
na tvár, ktoré zabezpečili p. učiteľky zo základnej školy. 
Oslavy Dňa detí boli tento rok opäť také ako kedysi... Všade 
bolo vidieť dobrú náladu a radostné a usmiate tváre našich 

najmenších. Akcie sa zúčastnilo celkovo 326 detí spolu so 
svojimi rodičmi, z čoho väčšia polovica bola našich domácich. 
Tí, ktorí nemali trvalý pobyt v Soblahove, mali spoplatnené 
vstupné, ktoré bolo odporúčané v minimálnej výške 2 €/dieťa. 
Keďže táto akcia je vždy najnáročnejšia najmä na ochotných 
ľudí, ktorí neváhajú a pridajú ruku k dielu, veľmi by som sa 
chcela poďakovať všetkým vám, ktorí ste s nami do toho aj 
tento rok išli! Snáď nezabudnem na nikoho – a ak áno, nebolo 
to zámerne... Poďakovanie patrí: celému tímu na obecnom 
úrade – starostovi Marianovi Hudecovi, Zuzke Hrnčárovej, 
Silvii Vondrovej, Lenke Čičovej, Anke Kačenovej, Miroslavovi 
Holúbkovi, Milanovi Šedivému, Jozefovi Šumajovi, poslancom 
OcÚ – Danielovi Mrázikovi, Monike Červeňanovej, Paťovi 
Plevovi, Jurajovi Ďuďákovi a Jurajovi Maláňovi, ochotným 
jednotlivcom a rodinným príslušníkom – Danke Hudecovej, 
Slavke, Vande a Adrianovi Mrázikovým, Matúšovi Sedláčkovi, 
Helenke a Aničke Horkovým, Sandre Královej, Barborke 
Sivákovej, Silvii Holubek Šalkovskej, Lucii, Slavovi a Saške 
Paučekovým, Marianovi, Lukášovi a Simonke Červeňanovým, 
Lenke Hrnčárovej, mladým hercom pod vedením Zuzky 
Mišákovej (z týchto vymenujem aspoň domácich – Sofia 
Mišáková a Timotej Litva), Hanke Kišovej a Viki Vojtekovej, 
Milanovi, Rasťovi a Jarke Kačenovým, Ferovi Ďuďákovi ml., 
chovateľom z obce pod vedením Fr. Ďuďáka a našim hasičom 

Rozprávkovú cestu otvárala Snehulienka s trpaslíkmi.
Na vozenie na kladke u turistov si museli deti chvíľku 
počkať v rade.
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V LETE UVIDÍME ŠTEFÁNIKA, DUBČEKA AJ STUDŇU LÁSKY

pod vedením Miroslava Kohúta a Michala Šedivého. Veľké 
poďakovanie patrí aj sponzorom – p. Doktorovi z VENUS 
PUZZLE Soblahov a majiteľovi koní p. Pavlovi Mikolášovi. 
Vďaka vydarenému počasiu a všetkým dobrovoľníkom a 
návštevníkom, sme si všetci užili krásny, no aj náročný 

sobotný deň. Viacerí rodičia boli radi, že ich deti konečne 
prešli časť trasy lesnej železničky, a to dokonca bez frflania 
a s úsmevom! Už teraz sa tešíme na budúcoročné oslavy 
Dňa detí v Soblahove a veríme, že aj na budúci rok príde do 
Soblahova mnoho rozprávkových postavičiek!                        

Martina Kačenová

V spolupráci obce a Mestského divadla Trenčín sme pre 
občanov pripravili bohatú ponuku divadelných predstavení. 
Tentoraz sme si povedali, že je čas priviezť tie výpravnejšie, 
s väčším počtom účinkujúcich, s väčšou scénou. Také, ktoré 
sa do sály PD nezmestia. Využijeme príležitosť, že vonku je 
teplo a uvedieme ich na javisku v areáli OŠK Soblahov. Už 
29. mája si všetky generácie mohli pozrieť muzikál Pinocchio 
a jeho divadelný sen. Dážď chcel predstavenie prerušiť, ale 
nedali sme sa. Herci pozvali divákov na javisko a tak sa udialo 
malé prekvapenie. Diváci videli do zákulisia, herci nemali 
možnosť ukryť niektoré tajomstvá diania na scéne. Obe 
strany mali z toho jedinečný zážitok. Najbližšie predstavenie 
bude 22. júla, kedy uvidíme hru Svetový Slovák Štefánik. V 
hlavnej úlohe sa predstaví Juraj Hrčka, ktorý je v úlohe M. 
R. Štefánika veľmi presvedčivý. Štefánikov život bol veľmi 
pestrý a také je aj predstavenie: precestujeme svet, uvidíme 
rôzne tance a skvelé piesne. Inscenácii nechýba humor. Tam, 
kde skončí Štefánikov príbeh v slovenskej histórii, začína sa 
príbeh Alexandra Dubčeka. Počas pozerania týchto dvoch 
inscenácií budeme vidieť divácky príťažlivo spracované dejiny 
Slovákov. V predstavení uvidíme aj G. Husáka, L. Brežneva, 
M. Kubišovú a mnohé iné významné osobnosti, ktoré stvárnia 
známi herci. Vyvrcholením ponuky bude uvedenie muzikálu 
Studňa lásky v septembri s úžasnou hudbou, nádhernými 
kostýmami a množstvom humoru. Ako zaujímavosť 
uvádzame, že v predstaveniach Nádej Dubček aj Studňa 

lásky je zmienka aj o ľuďoch zo Soblahova. Nenechajte si to 
ujsť! Veríme, že táto pestrá ponuka divadelných predstavení 
našich spoluobčanov zaujme a využijú príležitosť pozrieť si 
tieto výborné predstavenia doma, v Soblahove.

Nenechajte si ujsť:
22.7.2022  Svetový Slovák Štefánik
14.8.2022  Nádej Dubček
  4.9.2022  Studňa lásky

R. R.

Organizačný a realizačný tím. Tí, ktorí deti sprevádzali rozprávkovou cestou.
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HARMONIKOVÁ AKADÉMIA
Harmoniková akadémia v roku 2021 bola zaradená do 

širšieho výberu zúčastniť sa na World festivale Sanremo, 
Diano Marina, Cannes 2022. Festival sa koná každoročne 
v Taliansku a vo Francúzsku, tento rok v termíne od 22. – 
28. apríla. Navštívia ho pozvané súbory v rôznych  etapách 
z 38 štátov sveta. V marci 2022 bol ponukový list zaslaný aj 
Harmonikovej akadémii a v spoločnosti FS Úsmev z Trenčína 
sme 22. apríla odcestovali do dejiska podujatia v meste Diano 
Marina. Po dvadsaťhodinovej ceste náš 22-členný tím čakal 
krásny súkromný hotel asi sto krokov od pláže talianskej riviéry 
a naše veľké dobrodružstvo sa začalo dvojfázovým cvičením, 
logistikou a stretnutím s vedúcimi súborov a s prezidentom 
svetového festivalu pánom Draganom Šajičom. Naša skupina 
súborov z Fínska, Luxemburgu, Talianska, Rumunska, 
Belgicka, Litvy a Slovenska  bola veľmi pestrá. Postupne sme 

spolu absolvovali vystúpenia a výlety v mestách Diano Marina, 
San Remo, Nice, Monaco, Cannes, kde sme si niekoľkokrát 
počas dňa zahrali na známom červenom koberci, na ktorom 
sa koná svetový filmový festival. Promenádne koncerty po 
vymenovaných mestách boli náročné na umelecký prednes, 
ustrojenie, interpretáciu, logistiku a cestovanie. Denne 
sme odchádzali o 9.00 hod. z hotela a cca o 21.00 hod. 
sme sa do hotela vrátili unavení, ale veľmi šťastní. Počas 

festivalu sme precestovali viac ako 4 000 km. Na naše veľké 
prekvapenie a radosť nám bolo od organizátorov festivalu 
oznámené, že budeme ocenení hlavnou cenou festivalu. 
Neskôr bolo organizátormi upresnené, že získame zvláštnu 
cenu World festivalu za umelecký prednes, celkový prejav a prínos 
k svetovému festivalu. Organizátori nám pribalili ešte jedno 
ocenenie a pohár za účasť na World festival Sanremo, Diano 
Marina, Cannes 2022. Neviem opísať našu radosť a slzy 
šťastia. V rovnakom čase, keď sme získali naše ocenenie, 
nám zo Slovenska prišla správa, že Adrian Mrázik, ktorý s 
nami nemohol odcestovať, získal na súťaži Šaffova ostroha 
strieborné pásmo. V tú chvíľu sme okúsili, ako chutí pyšne 
stískať zástavu Harmonikovej akadémie, obce Soblahov či 
Slovenskej republiky. Bolo úžasné sledovať úprimnú radosť 
detí, rodičov a celého nášho harmonikového tímu. Nemusím 
asi zdôrazňovať, že o deti a mládež z Harmonikovej akadémie 
bol na festivale veľký záujem. Stali sa obľúbencami riaditeľa 
festivalu pána Dragana Šajiča a hrdo prezentovali regionálny 
slovenský folklór a slovenský kroj. Ako som už zdôraznil, festival 
bol skvelo pripravený a organizátori účinkujúcim pripravili 
rôzne výlety. Výlet do fabriky na výrobu voňaviek Fragonard 
vo Francúzsku nám prevoňal každú chvíľu na festivale. Pláže 
Francúzskej riviéry v mestách Nice, San Remo, Cannes nás 
očarili svojou veľkosťou a krásou. V Monaku sme pochopili, 
že dopravná zápcha v niektorých slovenských mestách je 
len drobné zdržanie a nezabudli sme sa v Monaku odviezť 
loďou či navštíviť Katedrálu Nepoškvrnenej Matky Božej. 
A keď sme už nevládali a mysleli sme, že naše sily sú na 
konci, bolo nám umožnené spoznať prípravy na Veľkú cenu 
Monaka Formule 1 s návštevou trate v prístave. Veľmi milé 
bolo stretnutie s primátorom mesta Diano Marina, ktorý nám 
odovzdal spomienkové darčeky a zároveň sme my odovzdali v 
mene Harmonikovej akadémie naše spomienkové predmety: 
ručne zdobený medovník Harmonikovej akadémie, krojovanú 
bábiku, koncovú píšťalku zo Soblahova a na koštovku 
hruškovicu z Opatovských hrušky. Tak, ako ja som musel 
zvládnuť aj príhovor v taliančine, tak aj naše deti museli na 
javisku komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku. 
Bola to pre všetkých nás úžasná škola svetového folklóru. 
Po návrate domov na Slovensko nám bolo zaslané pozvanie 
na ďalšie budúce ročníky festivalu v termíne, ktorý si určíme. 
Kontaktovali nás aj zástupcovia iných európskych festivalov, 
napr. Chorvátska, Talianska, Čiernej Hory, Poľska, Česka, 
Slovenska a ponúkli nám účasť na ich festivaloch. Úprimne 
by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na príprave, realizácii a na samotnom 
absolvovaní festivalu Sanremo, Diano Marina, Caan 2022. 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

Nemusím hovoriť, že festival je veľmi náročný nielen finančne, 
ale hlavne nárokmi na účinkujúcich, logistiku, prípravu 
a administratívu. Osobne neviem, komu mám skôr ďakovať.  

Skúsim to a veľmi ďakujem:
• Sun Bus a manželom Lackovičovcom z Brúsneho za 

dopravu a sponzorstvo,
• Michaele Brázdovičovej z Bošáce za sponzorstvo a výrobu 

krásnych medovníkových prezentov,
• Miroslavovi Fabovi zo Soblahova – umelecká výroba 

píšťaliek za sponzorstvo a krásne píšťaly
• Obci Soblahov za sponzorstvo, podporu a trpezlivosť pri 

cvičení v Obecnom dome,
• Petrovi a Martinovi Opatovským z Trenčianskych 

Stankoviec za sponzorstvo, podporu a výrobu reklamných 
a iných predmetov a označení pre našu akadémiu,

• Marcele Serišovej z Trenčianskych Bohuslavíc za 
sponzorstvo a výrobu medovníkových darčekov,

• FS Úsmev za spoločnosť a účasť,

• Manželke Ivane Opatovskej zo Soblahova za nekonečnú 
administratívu, korešpondenciu a všetko to, o čom ani 
neviem,

• rodičom detí za obrovskú trpezlivosť, finančnú pomoc 
a ústretovosť,

• ďakujem aj rodičom a deťom našej akadémie, ktorí sa 
nezúčastnili festivalu za ich láskavosť a porozumenie 
pri príprave a ospravedlňujem sa, že som im stále menil 
hodiny, len aby sme my ostatní mohli všetko potrebné 
nacvičiť a odcestovať,

• ďakujem aj všetkým vám, ktorých ani osobne nepoznám, 
za vašu priazeň, gratulácie, radosť, lajkovanie a zdieľanie 
príspevkov Harmonikovej akadémie,

• ďakujem našim mladým muzikantom, ktorí sa zúčastnili 
festivalu a neviem, čo vám mám k tomu povedať, snáď len 
toľko, že mám radosť zo všetkého, čo sme spolu počas 
deväťročnej služby v Harmonikovej akadémii dokázali.

Jozef Opatovský

ZAUJÍMAVOSTI ZO SOBLAHOVA

CHATA POD OSTRÝM VRCHOM OSLAVUJE OSEMDESIATINY
… pre mnohých nielen „domácich“ je Soblahovská  chata 

miestom nespočetných zážitkov, športových výkonov či 
spoločenských aktivít. Je vďačným cieľom a skvelé miesto na 
oddych...

Mesto Trenčín začalo so stavbou chaty pred osemdesiatimi 
rokmi, presnejšie 18. 6. 1942. Bola realizovaná podľa 
projektu staviteľa Marákyho a stavebný dozor vykonával 
p. Blažek z Mestského úradu Trenčín. Tesárske práce 
realizoval majster Krehlík z Prús, ostatné remeselnícke práce 
remeselníci z Trenčína, Soblahova a okolia. Predtým však 
bolo vyvlastnených pätnásť meríc pasienkov soblahovským 
gazdom. Turistická chata mala slúžiť ako ozdravovňa pre 
Hlinkovu mládež. Do užívania bola daná 1. 6. 1944 a mala 
vo svojej histórii viacero názvov: Lesný hotel, Šport hotel, 
Turistický hotel mesta Trenčín, Mestská chata pod Ostrým 
vrchom až po súčasný Chata pod Ostrým vrchom Soblahov. 
Prístupová cesta od horárne po chatu bola vybudovaná 
v rokoch 1943-44. V monografii obce je uvedené, že Jozef 
Chalas 23. 5. 1943 získal povolenie na vykonávanie hostinskej 
a výčapníckej živnosti pri príležitosti slávnostnej glajchy 
(glajcha – vztýčenie krovu na stavbe pred položením krytiny).

Na chate sa vystriedalo niekoľko chatárov: p. Štefanka, 
p. Petráš, p. Mojžiš, p. Meravanská, p. Kukučka, p. Bulík, p. 
Buranský, p. Voderadský, p. Porubský, p. Soukeník, p. Šefranka, 

manželia Holmanoví. V súčasnosti je chatárom p. Lexman.
Chata stojí vo výške 492 metrov nad morom, slúži na 

turistické účely v letnej i v zimnej sezóne. V minulosti bola 
obľúbeným strediskom lyžiarov. Zaujímavosťou je, že na 
zjazdovke oproti chate bola v roku 1975 postavená umelá 
trať na zjazdové lyžovanie, čo ju radilo medzi päť lyžiarskych 
stredísk v rámci ČSSR.

Chata je stále vyhľadávaná turistami obce i širokého okolia 
a veríme, že aj naďalej bude…

D. M.

ZAPOJENIE DO PROJEKTOV...
Enjoy Hearts je apolitická iniciatíva, ktorá ručne kreslí 

srdiečka viac ako štrnásť rokov a nakreslila jedno srdiečko 
pre každého obyvateľa na Slovensku a v súčasnosti kreslí pre 
Českú republiku. Prekročila už hranicu 8 000 000 srdiečok a 
jej cieľom je nakresliť jedno srdiečko pre každého človeka na 
svete.
Filozofia:
•  nakresliť srdiečko pre každého človeka na svete
•  prvé srdiečko nakreslili už v roku 2007
•  kresliť srdiečka = mať radosť

•  darovať srdiečka = darovať radosť
•  kresli srdiečka pre seba – koncentruj sa – vytrvaj – nájdi 
sám seba – inšpiruj sám seba – inšpiruj ostatných.

Pre rok 2022 bolo cieľom nakresliť spolu cca 2 300 000 
srdiečok pre deti, žiakov a pedagógov v celej Českej republike.

Skutočnosť: 4 167 045 srdiečok za 45 minút!
Tento rok sa k druhému ročníku “projektu 45 min.” dňa 1. 6. 

2022 pridalo viac ako 6 000 detí z 28 škôl po celom Slovensku 
a Českej republike. Počas jednej vyučovacej hodiny sme 
spoločne nakreslili 4 167 045 srdiečok, ktoré sme venovali 
žiakom, študentom a pedagógom v Českej republike.

Žiaci našej školy nakreslili 101 563 srdiečok.
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DENNÝ TÁBOR SPORTKEMP
Milé deti, ak máte chuť aj toto leto 

zabávať sa a trošku si aj zašportovať, 
v termíne od 11. – 15. 7. 2022 sa v 

Soblahove uskutoční už tretí rok za sebou športový tábor 
SportKEMP. Tábor je určený pre deti 1. – 9. ročníka ZŠ. 
Bližšie info nájdete na webovej stránke: www.sportkemp.
sk. Cena pre dieťa s trvalým pobytom v Soblahove je 65 €. 
Oficiálna cena je 120 €/dieťa, avšak deti s trvalým pobytom 
v Soblahove majú špeciálnu zľavnenú cenu – 55 €, a to na 
základe spolupráce a podpory obce Soblahov a ZŠ s MŠ 
Soblahov. 

Prihlásiť sa môžete priamo na stránke www.sportkemp.sk. 

MDD V ŠKOLE
Dňa 1. 6. sme pre žiakov našej školy pripravili program. Deti 

čakali rôzne zábavné stanoviská.
Príprava na tento deň sa začala približne dva týždne pred 

dňom D. Vyrábali sme kartónových šašov, kartičky na zbieranie 
pečiatok a vymýšľali vedomostný  kvíz. Nachystať sme 
museli ešte veľa vecí, ktoré sme potrebovali na stanoviskách. 
Príprava nebola jednoduchá, ale vďaka našim organizačným 
schopnostiam sme to zvládli.

A ako to všetko prebiehalo? O 7.30 ráno sme sa stretli 
a začali sme rozmiestňovať stanoviská na futbalovom ihrisku. 
O chvíľu prišli hasiči a policajti, ktorí spravili ukážku svojho 
povolania. Pán farár nám zapožičal reproduktor a postaral 
sa o náš pitný režim. O 8.15 prišli na ihrisko prví súťažiaci 
– škôlkari, neskôr sa k nim postupne pridávali aj žiaci 1. – 
8. ročníka ZŠ. Zasúťažili si v siedmich disciplínach: skákanie 

vo vreci, špagátová cesta, balónový tanec, vedomostný 
kvíz, nakŕm šaša, vodnícke disciplíny a vajce na vandrovke. 
Záverečnou disciplínou bolo preťahovanie sa lanom, kde 
súťažili triedy proti sebe. Kým žiaci prvého stupňa súťažili, žiaci 
druhého stupňa sledovali ukážku policajného a hasičského 
vybavenia, a po skončení ukážky sa vymenili. Myslíme si, 
že deťom sa najviac páčila pena na hasenie, ktorá zabavila 
malých aj veľkých. Nezabudli sme ani na učiteľov, ktorí tiež 
mali možnosť si zasúťažiť a stať sa na chvíľu deťmi.

Tento deň sme si najviac užili my, deviataci, ale sme 
presvedčení, že všetci žiaci naň budú dlho spomínať.

Ďakujeme členom DHZ Soblahov, Mgr. Jánovi Sivákovi 
a jeho študentom, členom KPZ, pánovi farárovi a všetkým 
ostatným, ktorí nám pomohli s organizovaním MDD.

Nikola Ježíková, Matej Pagáč, Andreas Juriga, 9. roč.

„ČÍTAJME SI...“ 2022
Celoslovenský detský čitateľský maratón „ČÍTAJME SI...“ je 

ďalšou aktivitou Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s kniž-
nicami, školami a klubmi po celom Slovensku, ako i s ďalšími 
partnermi projektu chce motivovať deti k čítaniu kníh a k pra-
videlným návštevám knižníc.

Cieľom projektu je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie 
kníh a zapojiť do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí, 
ktoré budú čítať súčasne v danom termíne vo viacerých mes-
tách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku.

Termín konania: ktorýkoľvek deň a v akomkoľvek čase od 
pondelka 20. 6. 2022 do piatka 24. 6. 2022 do 18:00 hod.

Podmienkou započítania účastníka je vek do 18 rokov.

Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti 
dieťaťa a mladého človeka. Pomáha spoznávať hodnoty, 
rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. 
Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť dieťaťu ponoriť 
sa do sveta fantázie, či možnosť identifikovať sa s knižnými 
postavami, ponúka tiež chvíle intimity, možnosť byť sám so 
sebou a relaxovať. Umožňuje naberať množstvo informácií, 
inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom...

Po prvýkrát sa podujatie uskutočnilo v júni 2008. Najviac 
zúčastnených detí v rámci čitateľského maratónu bolo zatiaľ 
v roku 2017 – čítalo 46 040 detí.

PaedDr. Ingrid Oravcová
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KONCERT ŽIAKOV HUDOBNÉHO 
ODBORU

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

EXKURZIA DO BANSKEJ ŠTIAVNICE
Dňa 25. 5. deviatakov a ôsmakov prebudil skorý ranný 

budíček, pretože už o 6:30 sme odchádzali na exkurziu do 
Banskej Štiavnice, mesta zapísaného v kalendári UNESCO.

Po dvoch hodinách jazdy autobusom sa začala naša 
exkurzia prehliadkou poľovníckeho kaštieľa vo Svätom 
Antone. Videli sme v ňom obrazy, dobový nábytok, výstavu 
zbraní a poľovníckych trofejí a nádherné ružové šaty...

Po prehliadke kaštieľa sme sa dopravili do centra Banskej 
Štiavnice, kde nás pani učiteľky vypustili do ulíc. V reštaurá-
cii si niektorí dali štedrý obed, niektorí kultúrnejšie založení 
spolužiaci navštívili Banku lásky, niektorí sa potúlali romantic-
kými uličkami mesta. Potom sme mali s pani učiteľkami spo-
ločnú prehliadku historického centra – videli sme budovy, ktoré 
v minulosti obývali bohatí mešťania – majitelia baní, školu, v 
ktorej študoval Andrej Sládkovič, Starý zámok a jeho nádvorie 
a klopačku.

Dňa 9. júna sa v priestoroch Obecného úrade v Soblahove 
konal koncert žiakov ZŠ Soblahov, ktorí navštevujú Základnú 
umeleckú školu Nemšová (elokované pracovisko ZŠ Sobla-
hov). Napriek nepriaznivému daždivému počasiu nám žiaci 
hrou na klavíri, zobcové a priečne flauty vylúdili úsmev na 
perách a svojím profesionálnym prístupom spríjemnili štvrtko-
vé popoludnie. Spokojnosť bola vidieť nielen na tvárach obe-
censtva, ale aj na tvárach pedagógov, ktorí s našimi žiakmi 
pracujú a rozvíjajú v nich ich umeleckého ducha.

V pondelok 20.6.2022 sa na Obecnom úrade v Soblahove 
stretli priaznivci divadelného umenia. Svojimi prednesmi, tvo-
rivým tancom sa predstavili a svoju tvorivosť ukázali žiaci ZŠ 
s MŠ Soblahov, ktorí navštevujú literárno-dramatický odbor v 
Súkromnej základnej umeleckej škole, Novomeského 11, TN.

Svoje absolventské predstavenie o mýtickom stvorení sveta 
s názvom Antika zahrali absolventi 4.ročníka 1. časti I. stupňa 
súkromnej základnej umeleckej školy. Na záver sme si v tom-
to letnom období trochu pripomenuli Vianoce predstavením 
Grinch, v ktorom spoločne vystúpili všetky deti.

Mgr. Natália Škorcová

Z mesta sme sa dopravili do bane. Predtým, ako sme sfárali 
do štôlne Bartolomej, prezliekli sme sa do plášťov, dostali sme 
aj veľké prilby na hlavy a baterky. Vo vnútri baňa pripomínala 
jaskyňu. Výklad sprievodkyne bol veľmi zaujímavý, okorenený 
originálnym humorom. Vo výklenkoch boli umiestnené 
figuríny, ktoré demonštrovali, ako baníci kedysi ťažko 
pracovali. V jednej z banských uličiek nám sprievodkyňa 
pustila krátky film o dobývaní striebra. Po jeho skončení zrazu 
nečakane zhasli všetky svetlá. Zostali sme v úplnej tme. 
Niektorí sme zostali trochu preľaknutí, keď vtom začal hučať 
banský ventilátor. Niektoré dievčatá začali jačať ako o život! 
Našťastie o chvíľu všetko stíchlo, svetlá sa rozsvietili a my sme 
pokračovali v prehliadke, až kým sme nevideli banský mesiac.

Domov sme sa vrátili bohatší o nové zážitky a vedomosti.
Helena Horková, 9. roč.
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CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
TAK UŽ IBA MALÝ KROK A SKONČÍ SA ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK

Akoby to bolo len nedávno, čo 
sme začínali nový školský rok. Čas 
však neúprosne letí a z našej škôlky 
odchádzajú ďalšie šikovné deti. Za 
obdobie, kedy navštevovali Cirkevnú 
materskú školu svätého Mikuláša sa 
toho veru veľa naučili, získali okrem 
vedomostí i mnohé skúsenosti, aby 
boli dobre pripravené do veľkej školy. 
Prajeme našim kamarátom veľa 
Božieho požehnania, darov Ducha, 
pevné zdravie a super spolužiakov.

Vám naši milí rodičia veľmi pekne ďa-
kujeme za Vašu ochotu, pomoc i radu, 
ale hlavne za to, že ste  nám s dôverou 
zverili svoje deti. Prajeme Vám veľa ra-
dosti z ich úspechov a pevné zdravie.

 Nášmu otcovi Petrovi Valaskému sa 
chceme tiež poďakovať za jeho sta-
rostlivosť o nás. 

MATERSKÁ  ŠKOLA
AHOJ ŠKÔLKA, ŠKOLA VOLÁ!

Prejde leto, zábava,
školskú tašku mám.

Poslednýkrát zamáva
pani učiteľka nám.

So škôlkou sa lúčime
hračky k sebe túlime.

Zvonec zvoní školákom,
budem dobrým prvákom.

 
Čas sa nedá zastaviť. Ako každý rok, 

aj tento sa musíme rozlúčiť s deťmi, 
ktoré v septembri nastúpia do školy. 
Želáme im v škole veľa úspechov, nech 
sa im darí, nech im zostane úsmev na 
perách. Sme na ne hrdé. Tešíme sa, že 
sú z nich také šikovné, múdre, snaživé 
deti.

Ďakujeme rodičom, že nám zverili 
svoje poklady, verili nám, pomáhali. Aj 
im prajeme veľa trpezlivosti pri škol-
ských povinnostiach s deťmi a veľa 
zdravia, pohody, radosti, dobrej nálady.

Všetkým deťom, rodičom, priazniv-

com materskej školy želáme plné leto pekných zážitkov, oddychu a tešíme sa na 
vás v septembri.

Kolektív materskej školy pri ZŠ 

EXKURZIA – HLOHOVEC
Dňa 7. 6. 2022 sa žiaci 5. a  6. roč-

níka a 8. 6. 2022  žiaci 3. a 4. roční-
ka zúčastnili exkurzie do Hvezdárne a 
planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. 
Vypočuli si zaujímavú prednášku a v 
závere všetkých očarila laserová show. 
Vo vlastivednom múzeu videli zaujíma-
vé historické exponáty a tiež rôzne 
živočíchy žijúce v regióne Hlohovec.

Mgr. Janka Dorotová
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Ďakujeme i všetkým Vám, ktorí ste 
nám pomáhali a podporili nás v tomto 
školskom roku akýmkoľvek spôsobom.

Najväčšia vďaka však patrí nášmu 
Nebeskému Otcovi, ktorý sa o nás ne-
prestajne stará.

Vďaka ti Duchu svätý, že si nás 
sprevádzal školským rokom, 

keď sme ti dali nato 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. 

 Za kolektív CMŠ sv. Mikuláša J.J.

ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI
OBNOVILI SME BOŽÍ PRÍBYTOK

Kostol je v každej obci nielen historickou pamiatkou najvyššej 
hodnoty, najmä ak je starobylý, ako oba naše chrámy, ale pre 
veriacich je príbytkom živého Boha. Preto treba, aby bolo 
oň dobre postarané a aby vyzeral dôstojne. Fasáda nášho 
farského kostola už skoro tridsať rokov nebola obnovená, čo 
bolo aj na nej značne vidieť. Preto sme pristúpili k jej obnove 
– otĺkli sa spodné omietky, nechali vysušiť prirodzenou cestou 
a neskôr sa naniesla sanačná omietka. Pamiatkový úrad 
v Trenčíne vybral na náter fasády lomenú bielu. Vyčistila sa 
aj strecha kostola, zmyla sa vrstva machu na krytine, ktorý 
mohol pôsobiť časom deštrukčne. Teraz má pekný nádych 
starobylosti, pričom krytina nebola prúdom vody poškodená, 
aj keď bola sčasti vyplavená farba, ktorou bola pre estetický 
dojem namaľovaná.

Aj budova farského úradu potrebovala rekonštrukciu fasády. 
Na mnohých miestach bola popukaná, farba vyblednutá a 
vrstva farby sa odlupovala od steny. Rovnako sme obnovili 
fasádu na budove, ktorú prenajímame na podnikateľské účely 
pri našej Cirkevnej materskej škole.

Na tieto obnovy sme použili v značnej miere prostriedky 
získané z predaja pozemkov za domami na Palmovskej ulici, 
ktoré sa nedali inak využiť a ktoré tvorili pás široký cca desať 
metrov medzi týmito domami a záhradkárskou oblasťou. Ale 
treba pripomenúť i štedrosť mnohých veriacich, ktorí v hojnej 
miere prispeli cez zvonček, prvonedeľné ofery a tiež jednotlivo 
obetovali na tieto účely, a dokonca aj v pandemickej dobe, 
kedy mnohé farnosti mali finančné problémy. Rovnako i starkí, 
ku ktorým chodím na prvé piatky, v hojnej miere podporili 
túto obnovu a hoci už nemôžu navštevovať bohoslužby, 

milujú stále svoj chrám a cítia zaň zodpovednosť. Áno, ste 
to vy, jednoduchí ľudia, ani nie oplývajúci veľkými finančnými 
možnosťami, ktorí v najväčšej miere obetujete časť svojich 
príjmov na zveľadenie Božieho príbytku. Vnímate, že je to 
vzácne miesto, za ktoré cítite zodpovednosť a cítite, že patrí 
každému z nás. Radi doň chodíte, lebo v ňom zažívate Božiu 
prítomnosť a uvedomujete si, aké dary ste dostali práve v 
kostole – krst, birmovanie, sviatosť zmierenia, Eucharistiu, 
manželstvo. Veľká vďaka všetkým vám! Musím priznať, že 
obdivujem váš záujem a štedrosť mnohých z vás. Ešte raz 
opakujem – ste to vy, jednoduchí a nie veľmi majetní, na ktorých 
stojí obnova tohto chrámu i fary. Vďaka patrí aj poslancom a 
obecnému úradu za schválenie dotácie 5.000 eur z rozpočtu 
obce. Poslanci i vedenie obce si uvedomujú, že treba podporiť 
a starať sa o najvýznamnejšiu a najhodnotnejšiu pamiatku 
v obci. Vďaka za podporu.

Nech vás, ktorí sa staráte, dobrý Pán štedro odmení!
 Peter Valaský, farár
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Pre veriacich ľudí je vrcholom ich viery stretnutie s Ježišom 
vo sviatostiach. Ježiš ich preto ustanovil pre nás, aby nám 
skrze ne dal do života neuveriteľnú pomoc a svoju milosť. 
Ježiš vie, že život človeka nie je ľahký, pretože je poznačený 
dedičným a osobným hriechom. Hriech prináša zlo do života, 
do osudov jednotlivcov i celého ľudstva. Spôsobuje bolesť, 
utrpenie, smútok, ľudské trápenie. Ježiš preto ustanovil 
sedem sviatostí, aby v tomto všetkom ťažkom, náročnom a 
smutnom v našom živote bol pre nás On sám posilou. S Ním 
je život ľahší. A omnoho. S Ním zvládneme všetko prekonať, 
pretože on je najmocnejší, mocnejší, ako akékoľvek zlo, bolesť 
a utrpenie na zemi. A práve cez sedem sviatostí nám dáva 
túto úžasnú posilu. Preto tak kňazi často a vytrvalo vysvetľujú 
význam, silu a krásu sviatostí pre náš život, povzbudzujú k ich 
prijímaniu, napomínajú, ak ľudia začínajú opúšťať sviatosti 
a tým aj Ježiša a Jeho lásku.

S Ním sme silní, silnejší ako ktokoľvek. V tejto sviatosti 
nám odpúšťa ľahké škvrny duše a tresty za naše hriechy, 
posväcuje našu dušu, robí ju lepšou, svätejšou, silnejšou. 
Sám hovorí v Jánovom evanjeliu, že bez Neho nemôžeme nič 
urobiť. A tiež na tom istom mieste hovorí, že kto je Jeho telo a 
pije Jeho krv, bude mať večný život, príde do neba. Kto veriaci 
by sa teda neponáhľal prijať Ho v Eucharistii čo najčastejšie. 
Ale aby deti boli pripravené na prijatie tak vzácneho hosťa a 
priateľa, museli mať svoje vnútro krásne čisté a pripravené. 
Preto sa deň predtým vyspovedali z hriechov, prvýkrát 
pristúpili k sviatosti zmierenia. Túto sviatosť ustanovil Ježiš 
preto, lebo Jeho milosrdenstvo je nekonečné. Chce tým, ktorí 
robia pokánie za svoje hriechy, neustále a neustále odpúšťať. 
Svätá spoveď je neuveriteľne dôležitá a podstatná pre život 
viery. Pretože v nej Ježiš odpúšťa naše hriechy, zbavuje 
nás viny za ne. Našu dušu robí opäť svätou, čistou. Touto 
sviatosťou sa opäť vraciame k Bohu a k ľuďom, voči ktorým 
sme sa previnili a zmierujeme sa s Bohom a ľuďmi. Touto 
sviatosťou nám dáva novú silu do boja voči Zlu. Kvôli tomuto 
všetkému spomenutému, každý veriaci katolík má povinnosť 
pod ťažkým hriechom aspoň raz za rok sa vyspovedať a prijať 
sväté prijímanie. Pretože, ak by tak neurobil aspoň raz za rok, 
čo je absolútne duchovné minimum, ochudobňoval by sa o veľa. 
A bez Eucharistie a svätej spovede by nemohol rásť vo viere.

Sviatosť birmovania je sviatosť, pri ktorej nás posilňuje 
svojimi darmi Duch Svätý. Je to významná a podstatná 
udalosť v živote veriaceho. Pretože ak prijme birmovanec 
s vierou a túžbou birmovanie, môže rátať s výraznými a 
mocnými prejavmi Ducha Svätého vo svojom živote. Môže sa 
diať to, čo sa dialo na prvé Turíce apoštolom. Boli posilnení 
Duchom Svätým, prestali sa báť, dostali odvahu do života, silu 

ÚŽASNÝ A POŽEHNANÝ ČAS V SOBLAHOVSKEJ FARNOSTI

V našej farnosti sme mali v priebehu dvoch týždňov krásne 
slávnosti, ktoré sú spojené práve s vyslúžením sviatostí. Pána 
Ježiša vo svätom prijímaní prvýkrát prijalo 31 detí z našej 
farnosti, 22 v Soblahove a 9 v Mníchovej Lehote. A tiež 54 
mladých prijalo dary Božieho Ducha vo sviatosti birmovania, 
38 zo Soblahova a 16 z Mníchovej Lehoty. Nie bezdôvodne 
sú tieto udalosti spojené vždy s krásnou slávnosťou, pretože 
ide o niečo veľké a významné v životoch týchto detí a celej 
farskej rodiny.

Eucharistia je sviatosť, v ktorej prijímame skutočné telo 
Pána Ježiša. On sám pri Poslednej večeri premenil chlieb a 
víno na svoje telo a krv. A kázal nám to robiť na Jeho pamiatku. 
Neexistuje väčší prameň požehnania a Božej milosti ako 
Eucharistia, pretože vtedy je v nás On sám, sme Ním úplne 
preniknutí, zjednotení. Je v nás Jeho sila. 
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ZO ŽIVOTA ZO JEDNOTY DÔCHODCOV
S PRÍCHODOM SLNEČNÝCH DNÍ SA POMALY  ROZBIEHAME

Jedným z hlavných poslaní základnej 
organizácie JDS je poskytnúť občanom v 
dôchodkovom veku možnosť primeranej 
spoločenskej a záujmovej činnosti. Takej 
činnosti, ktorá vedie k spríjemneniu ich života 

v rámci daných subjektívnych a objektívnych možností 
v konkrétnom regionálnom, resp. mestskom či miestnom 
prostredí obce. V našej obci túto možnosť každoročne prijíma 
cca 80 až 90 dôchodcov – počet je každoročne pohyblivý. 
Členovia našej základnej organizácie doposiaľ v rámci 
organizovanej rôznorodej činnosti prežili veľa pekných 
spoločných zážitkov, vytvorili si nové priateľské vzťahy, 
navzájom si rozdávajú svoje skúsenosti, osvedčené „babské“ 
rady a recepty, v starostiach sa vzájomne povzbudzujeme 
a v každý spoločne strávený čas nám je spolu dobre.

Po uvoľnení  covidových opatrení sme v prvý jarný týždeň 
tohto roka absolvovali našu, už tradičnú turistickú vychádzku 
na Kubranskú kyselku. Tu sme si pochutili na výborných 
langošoch a po malom občerstvení sme pokračovali cez 
Kubricu a Kočinú horu naspäť.

Dňa 9. mája sme v spolupráci s obecným úradom 
zorganizovali brigádu na čistenie verejných priestranstiev 
a obecných záhonov vrátane výsadby kvetov. Účasť členov 
bola naozaj chvályhodná a aj touto cestou vyslovujeme 
všetkým účastníkom poďakovanie.

Dňa 14. mája bola v rámci Stanov Jednoty dôchodcov 
Slovenska uskutočnená výročná členská schôdza (ďalej 
VČS), ktorej úlohou bolo zhodnotiť činnosť organizácie za 
posledné štvorročné volebné obdobie, prerokovať správu o 
hospodárení ZO i o činnosti revíznej komisie a zvoliť orgány 
základnej organizácie. VČS s 81-percentnou účasťou členov 
zvolila na ďalšie štvorročné volebné obdobie predsedu ZO, 

členov výboru a revíznu komisiu základnej organizácie. 
Okrem toho prerokovala Plán aktivít 2022 a informáciu o 
podujatiach, ktoré budú organizované od mája do septembra 
2022. Nechýbali gratulácie našim piatim jubilantom a nové, 
veľmi pekné, ľudové piesne v podaní FSk Dolinečka.

O dva týždne neskôr, 27. mája, sme organizovali duchovný 
výlet spolu s naším pánom farárom Mgr. Petrom Valaským na 
najmladšie pútnické miesto na Slovensku, na horu Butkov – do 
Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva. Jeho výnimočná 
poloha a ešte výnimočnejší príbeh z roka na rok priťahujú 
tisíce pútnikov nielen z rôznych miest Slovenska, ale aj zo 
zahraničia. Tam prichádzajú nielen katolíci, ale aj kresťania 
iných vyznaní, aby na tejto výnimočnej slovenskej hore našli 
vnútorný pokoj a milosti. Cestou do Skalného sanktuária sme sa 
spoločne modlili štrnásť zastavení krížovej cesty s venovaním 
prvoprijímajúcim deťom, tohtoročným birmovancom, rodinám 
a za pokoj vo svete. Po spoločnej modlitbe Korunky Božieho 
milosrdenstva v Kaplnke Božieho milosrdenstva a v jej 

prekonávať prekážky a ťažkosti života.  Veď život so strachom 
je veľkým utrpením, ale život so silou Ducha je krásny. Dostali 
tiež múdrosť, ktorá ich sprevádzala už celý život. Veď múdrosť 
je podstatne dôležitá pre život. Múdry človek robí múdre 
rozhodnutia  a koná múdro, čo má za následok, že život 
svoj i ľudí okolo seba robí krásnym a šťastným. A naopak, 

nemúdrymi rozhodnutiami a skutkami kazíme život sebe aj 
iným. Skutočne krásne sviatosti, kde dostávame také dary!

Teším sa teda s tými z vás, ktorí ste prijali v týchto dňoch 
tieto sviatosti a modlím sa, aby ste vy, ale i všetci veriaci 
neustále hľadali a nachádzali posilu do života v Ježišových 
sviatostiach.       

Peter Valaský, váš duchovný otec
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vonkajšom priestore nasledovala individuálna prehliadka 
celého sanktuária, ktorú prežíval každý po svojom alebo v 
malých skupinkách. Všade naokolo je množstvo duchovných 
skvostov, kresťanských symbolov, duchovných umeleckých 
diel, nádherný pomník pápeža milosrdenstva sv. Jána Pavla II. 
a pomník sv. Faustíny, monumentálny dvanásťmetrový 
podsvietený kríž zasadený do obrovskej skaly či kamenná 
socha Panny Márie – Matky milosrdenstva, objekt zvonice 
sv. Jána Pavla II. venovaný jeho 100. výročiu narodenia a 
ďalšie veľmi pôsobivé duchovné objekty vrátane spovedníc. 
Počasie nám prialo, a tak z vyhliadkovej terasy sa pred nami 
rozprestierala nádherná panoráma doliny, kus našej krásnej 
slovenskej zeme.

Na záver a pred odchodom z tohto pokojného miesta sme 
pri  monumentálnej soche Panny Márie vďaka našim členkám 
z Dolinečky spoločne zaspievali niekoľko nádherných 
mariánskych piesní venovaných Matke milosrdenstva a mali 
sme pocit, že do jej rozprestretých rúk sme sa zmestili všetci 
(bolo nás 46). Naša vďaka patrí všetkým, ktorí s nadšením  
pomáhali a stále pomáhajú pri výstavbe tejto pre Slovákov 
výnimočnej svätyne na hore Butkov.

Aj krátke spoločné výlety nám prinášajú množstvo zážitkov. 
Jedným z nich bola turistika 9. júna spojená s návštevou 
Kubrického rybníka. Predpoveď počasia na uvedený deň pre 
našu oblasť nebola celkom priaznivá, na popoludnie miestami 
dážď s možnými  búrkami. Hoci sme zo spoločného miesta 
odchodu vyrážali za slnečného počasia a sem-tam sa na 
oblohe objavil väčší či menší mráčik, v druhej polovici cesty to 
už pravda nebola a situácia sa náhle a prudko zhoršila. Behom 
pár minút sa spustil nie dážď, ale lejak a intenzívna búrka nás 
naozaj vystrašila. Nepomohli nám ani pršiplášte, ani dáždniky 
a lialo tak, že sa nedalo kráčať ani vpred, ani vzad. V situácii, 
v ktorej sme sa ocitli, nám v tú chvíľu pomohla rozvaha, 

pokora a vzájomná pomoc. Po búrke sme chceli pokračovať 
po našej tradičnej trase a boli sme šokovaní, keď sa z cesty 
stal prívalový potok z kopca až do Kubrice. No nakoniec, 
určite vďaka Pánu Bohu, všetko dobre dopadlo, šťastlivo sme 
prišli do cieľa, kde už na nás čakali čerstvo upečené pstruhy 
a personál rybníka nám ochotne pripravil  sedenie so suchými 
podložkami. Keď sme už boli pod strechou, začali ako vždy, 
spoločné rozhovory. No tentokrát bol ich úvod poznačený 
zážitkami strastiplnej cesty: našťastie sa nikomu nič nestalo, 
ale čo keby... a mohlo to dopadnúť aj oveľa horšie, ba aj zle, 
búrka bola naozaj nebezpečná a to, že bola sprevádzaná aj 
vetrom, sme zistili až keď sme sa vracali domov, v horách boli 
popadané konáre a vyvrátený strom, našťastie mimo cesty. 
Po rozmáčanej ceste naspäť sme skonštatovali, že túto náhlu 
problémovú situáciu sme zvládli naozaj vďaka pokore a 
vzájomnej pomoci. Takéto zážitky počas intenzívnej búrky 
v horách sa v histórii činnosti našej organizácie zrodili práve na 
tomto turistickom výlete a dúfame, že už nikdy sa opakovať nebudú.

Pravidelná pohybová aktivita „chôdza pre zdravie“ od 
februára 2022 pokračuje každý týždeň, vždy v utorok, v prípade 
priaznivého počasia o 13.30 h z parkoviska pri hornej bráne 
miestneho cintorína a trasa pokračuje podľa vzájomnej dohody 
účastníkov. Ich počet je pohyblivý, podľa zaneprázdnenosti, 
prác v záhrade, povinností v rodine či termínov u lekára. 
V najbližších dňoch nás čaká Jánska opekačka v Babích 
jarkoch, autobusový výlet do Banskej Štiavnice, vlakový výlet 
do Vysokých Tatier a v auguste autobusový výlet na Oravu.

Aj tohtoročná naša spoločná činnosť obsiahnutá v Pláne 
aktivít 2022 bude opäť závisieť od vývoja pandemickej 
situácie, ale aj od aktívneho záujmu našich členov, od vôle 
rešpektovať sa navzájom a vytvárania priateľského ovzdušia 
v kolektíve. Naša základná organizácia JDS má doširoka 
otvorené dvere všetkým, aj novým „mladým“ dôchodcom.

S prichádzajúcimi letnými dňami vám želáme veľa zdravia, 
dobra, pohody a slnka na každý nový letný deň.

Antonia Adameková
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ŠPORT
STRETLI SA LEGENDY SOBLAHOVSKÉHO FUTBALU

I keď je ten názov trošku nadnesený, ale i my chceme byť 
svetoví, no pre nás, ktorí si pamätáme futbal v našej obci, ani 
veľmi nie. Nedeľné zápasy v minulosti boli sviatkom futbalových 
priaznivcov v Soblahove. Chlapi, manželky s deťmi sa každú 
druhú nedeľu stretávali v areáli športového klubu. Bývali to 
krásne nedeľné popoludnia, plné humoru, smiechu, nadávok 
na rozhodcu, keď sme prehrávali. O tom je dedinský futbal. 
História tohto športu v našej dedine píše už deväťdesiate 
výročie svojho vzniku. V roku 1932 začali prví nadšenci kopať 
do futbalovej lopty na urbárskych pasienkoch na Dúbravkách. 

Nebolo to ono, a tak sa presťahovali na dolný koniec obce na 
Pažite, kde si vybudovali ozajstné futbalové ihrisko. Výmena 
urbárskej role na dolnom konci obce za pozemok na Kolóniach 
sa uskutočnila v roku 1952 a vybudovaný futbalový štadión je 
na týchto miestach dodnes. Názvy nášho klubu boli rôzne – 
od ŠK, Sokol, Iskra, Družstevník až do dnešného OŠK. Menili 
sa názvy, menili sa chlapi, ktorí obliekali futbalové dresy. Od 
žiakov, dorastencov až po mužov reprezentovali obec, náš 
Soblahov. Nie je možné vymenovať všetkých, ktorí obliekli 
futbalový dres našej obce. Boli to nielen domáci, cezpoľní, ale 

Turistický klub Ostrý vrch Soblahov
TURISTICKÁ JAR 2022

 Tak ako všetko okolo 
nás, aj my už pomaly 
vstávame z toho popola, 
kam nás uvrhol nebez-
pečný covid so všetkými 

jeho obmedzeniami, ťažkosťami, stra-
chom a stratou pracovného, spoločen-
ského a turistického života. Aj my v na-
šom turistickom klube naberáme nový 
druhý dych.

Už od skorej jari sme začali uvažovať 
nad plánovaním starých zaužívaných, 
no i nových zaujímavých akcií. S plne-
ním našich plánov sme začali najskôr 
našimi overenými klasickými akciami, 
a to boli výstupy na Ostrý vrch, Ino-
vec, Vápeč, Strážov, Baske, Kňazí stôl, 
Minčol v Malej Fatre. Tiež niektorí naši 
turisti absolvovali zimný prechod Níz-
kych Tatier z Donovál do Jasnej. V máji 
sa naši členovia zúčastnili  pochodu v 
rámci Jastrabskej 15-ky, a tí skúsenejší 
si v máji vyskúšali ferraty v Rakúsku.

Okrem individuálnych turistických 
akcií a účasti na iných pochodoch sme 
konečne zakúsili aj čaro našich spoloč-
ných turistických výletov a akcií. Viacerí 
členovia klubu sa zúčastnili výstupu na 
Podskalský Roháč. Spoločná brigáda 
na Ostrom vrchu a Lúčkach spojené so 
značením Soblahovskej 35-ky a 15-tky 

nás utvrdili v tom, že naše priateľstvá 
na turistikách i mimo nich, naše odhod-
lanie a oduševnenie znovu nadobúdajú 
na sile. Úspešné zorganizovanie Sob-
lahovskej 35-ky nám opäť ukázalo, že 
treba  pokračovať v tomto duchu a že 
by sme mali nájsť silu a chuť do organi-
zovania podobných podujatí aj naďalej. 
Aj ku Dňu detí sme pripravili  turistické 
atrakcie pre deti.  

Máme svoje spoločné i individuálne 
turistické plány, máme znovu radosť zo 
spoločných chvíľ strávených v horách, 
a snažíme sa dostať do starého režimu 

podľa nášho turistického plánu včítane 
našich každotýždenných štvrtkových 
stretnutí v Hostinci u Ondreja, kde sa 
snažíme nadviazať na naše turistické 
tradičné akcie nášho klubu a rozmýšľa-
me nad novými a atraktívnymi cieľmi.  
Všetci turisti, zdatní i tí menej zdatní, 
ktorí milujú prírodu, ktorí uprednostňujú 
pobyt vonku v okolitých i vzdialenejších 
turistických chodníkoch, ktorých turis-
tické a turisticko-spoločenské plány sa 
v niečom zhodujú s tými našimi klubo-
vými, sú medzi nami vítaní.

Slávka

Podskalský Roháč

Pôsobenie Folklórnej skupiny Dolinečka v našej obci počas 
celých štyridsať rokov bolo veľmi pekne zdokumentované na 
USB kľúči, ktoré inicioval obecný úrad v spolupráci s Lukášom 
Lehotským. Krásne drevené kazety doplnené fotkami z  
vystúpení, boli členkám Dolinečky odovzdané 15.6.2022 na 
Obecnom úrade v Soblahove. Kazety odovzdal starosta obce 
Marian Hudec, zástupca starostu obce, predseda kultúrnej 
komisie Daniel Mrázik a Ing. Juraj Maláň, poslanec obce 
a TSK, ktorý tlmočil  pozdrav predsedu TSK Jaroslava Bašku, 
k tejto krásnej spomienkovej udalosti.                                 RR

Štyridsať-ročná púť Dolinečky zdokumentovaná
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FUTBALOVÁ JAR
Futbaloví nadšenci si konečne prišli na 

svoje. Po dvoch nevydarených sezónach, ktoré 
sprevádzali obmedzenia alebo sa ukončili 
predčasne, sa ročník 2021/2022 odohral 
riadne podľa rozpisu. V priebehu júna sa 
skončila sezóna deťom a tiež aj dospelým. Ako 

sa im darilo, prípadne nedarilo, si zhrnieme v nasledujúcich 
riadkoch.

Muži hodnotia jarnú časť sezóny ako úspešnú. Napriek 
tomu, že na jeden majstrovský zápas nenastúpili kvôli 
zdravotným problémom, tak celkovo bol tento úsek sezóny 
úspešný bodovo, herne a tiež postavenie v tabuľke v skupine 
„o postup“ (6. miesto), bolo pekným zakončením celej sezóny. 
Podarilo sa postúpiť do skupiny „o postup“, a aj tam chlapci 
nesklamali a hrali veľmi pekné a úspešné zápasy, ktoré potešili 
oko diváka. Najlepšími strelcami tímu boli Lukáš Jambor – 11 
gólov a Juraj Kačena – 10 gólov. Mužov vedie Marián Tunega 
s asistentom Jurajom Lazarom.

Dorastenci mali v jarnej časti kolísavé výsledky, spôsobené 
viacerými zmenami v zostavách počas zápasov. Nakoniec 
obsadili 7. miesto a čaká ich ešte zápas v Novej Dubnici, 
ktorý už celkové postavenie nezmení. V závere sezóny dostali 
priestor v zostave aj hráči ako Matúš Sedláček a Adrian Mrázik, 
ktorí sa lúčia so žiackou kategóriou. Medzi opory dorastencov 
patrili Matej Gogora – 11 gólov, Senad Bukva – 6 gólov, Ján 
Antal – 4 góly a Matej Urbánek – 3 góly. Všetci spomenutí sú 
aj súčasťou kategórie dospelých. Tréner dorastencov je Pavol Sady.

Starších žiakov prebral tesne pred začiatkom jarnej časti 
tréner Jakub Kačena. Od začiatku chceli hrať kombinačný 
futbal a prezentovať sa peknou hrou, nezameriavali sa na 
výsledky. Ako hodnotí tréner, zo začiatku to nešlo, výkonnosť 
bola striedavá, ovplyvnená aj slabšou účasťou hráčov, ktorí 
mali ťahať mužstvo. Postupom času viac dostávali príležitosť 
mladí chlapci, ktorí budú hrávať v novej sezóne, a tak sa aj 
posledné zápasy niesli v duchu prípravy na novú sezónu. 
Mužstvo ide správnym smerom a v závere sezóny sa 
prezentovalo naozaj solídnou hrou. V konečnom hodnotení 
obsadili starší žiaci 7. miesto. Najlepší strelci boli Matúš 
Sedláček a Matej Straka, ktorí dali zhodne po 17 gólov.

Mladší žiaci do jarnej časti sezóny vstupovali s cieľom 
zlepšiť herný prejav družstva, čo sa aj napriek vekovým 
rozdielom v tejto kategórii podarilo. Máme šikovných hráčov, 
ktorí pravidelne nastupujú aj v zápasoch starších žiakov a 
sú pre nich prínosom. Dôkazom úspechov jednotlivcov je aj 
účasť našich hráčov vo výberoch OBFZ Trenčín. Bohužiaľ, 
v tejto jarnej časti sme doplácali na nepremieňanie gólových 
šancí a v kľúčových momentoch sme nedokázali zlomiť zápas 
na svoju stranu. Pozitívom celej sezóny je tréningová účasť 
hráčov a prístup k tréningom. Máme dobrý predpoklad na 
to, aby sme posunuli našu mládež na vyššiu úroveň futbalu 
v nasledujúcich mesiacoch. Najlepší strelci mladších žiakov 
boli Samuel Sedláček – 11 gólov, Jakub Keleši – 6 gólov, 
Juraj Vojtek – 5 gólov. Trénerkou mladších žiakov je Darina 
Jančovičová.

i mnoho vojakov slúžiacich v kasárňach v Trenčíne. Hrali sme 
rôzne súťaže, vyššie, nižšie, raz lepšie, raz horšie. Ale boli to 
pekné roky, kus histórie.

Nebolo preto ani prekvapením, že sa chceli tvorcovia his-
tórie nášho futbalu stretnúť na malom príjemnom posedení v 
priestoroch futbalového štadióna. Z iniciatívy Františka Mistríka, 
s pomocou Viliama Jantošoviča zorganizovali stretnutie bývalých 
futbalistov, funkcionárov, skalných fanúšikov v sobotu 25. 4. 
2022. Prišli mnohí pozvaní, no nie všetci sa mohli tejto akcie 
zúčastniť. Mne osobne tu chýbali chalani, na ktorých som sa 
chodil v nedeľu pozerať na futbalové zápasy, napr. D. Markov-
ský, P. Holúbek, M. Holúbek, K. Ďuďák, J. a A. Gerbelovci. J. 
Miko, J. Balaj, J. Ďuďák. Mohol tu byť i Št. Holúbek, A. Vi-
lášek i R. Holúbek, jedni z najstarších. Či boli pozvaní, neviem, 

ale možno nemohli prísť.
Zúčastnení si mohli pozerať videoprojekcie z futbalových 

zápasov, ktoré pripravil D. Mrázik, na ktorých sa mnohí našli. 
V družnej debate pri malom občerstvení a dobrom guláši 
si pospomínali na svoje futbalové roky, na svoju mladosť, 
na všetko krásne, čo prežili na futbalovom trávniku. Pri 
veselých tónoch hudobnej skupiny „Cukríkovci“ si mnohí 
zaspievali, ba i zakrepčili. Bolo to príjemné sobotňajšie 
popoludnie strávené so svojimi kamarátmi a bývalými 
spoluhráčmi. Všetkým zúčastneným patrí naše poďakovanie 
a do ďalších rokov prajeme pevné zdravíčko, nech sa ešte 
dlho stretávajú na futbalových zápasoch ich mladších 
nasledovníkov.         

J. H.
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POZDRAV Z BUCHLOVÍC
V sobotu 14. května jsme zavítali do naší spřátelené 

slovenské obce Soblahov u Trenčína. Byli jsme pozvaní 
zástupci obce na jejich tradiční akci Soblahovská 35. 
Československé kulturní centrum Buchlovice ve spolupráci s 
městysem Buchlovice vypravilo autobus na celodenní pochod 
Soblahovem a jeho krásnou okolní přírodou. Po příjezdu nás 
přivítali starosta Marian Hudec a místostarosta Daniel Mrázik.

 Byl krásný den, takže za slunečného počasí mnozí zdolali 
15 km trasu pochodu. Ti méně zdatní se alespoň vydali po 
okolí obce. V odpoledních hodinách, posilnění výbornou 
kapustnicí (po našem „zelňačkou“), jsme se vraceli domů.

Zažili jsme krásný den, plný legrace. A i když nás večer 
bolely nohy, budeme na něj dlouho vzpomínat. Děkujeme 
zástupcům obce za pozvání a všem ostatním, kteří se o 
nás starali, o příjemné přijetí a péči. Doufáme, že nás v 
Buchlovicích letos také navštívíte, abychom vám mohli vaši 
pohostinnost oplatit.

Iveta Rosůlková, vedoucí ČSKC

SOBLAHOVSKÁ 35-KA
Turistické podujatie Soblahovská 35-ka a Soblahovská 15-ka 

sa konalo 14. mája 2022.
Po dvojročnej vynútenej pauze Turistický klub Ostrý vrch 

Soblahov spoločne s obecným úradom zorganizovali XXXII. 
ročník tradičného pochodu Soblahovská 15-ka a Soblahovská 
35-ka. Za krásneho jarného až letného slnečného počasia sa 

pochodu celkovo zúčastnilo 140 turistov, medzi ktorými bola 
21-členná skupinka turistov z partnerskej obce Buchlovice. Zo 
strany členov turistického oddielu bolo o všetkých priaznivcov 
turistiky veľmi dobre postarané. Po návrate si mohli všetci 
pochutiť na výbornej kapustnici. Ďakujeme vám!

R. R

ANI NAŠI SA NESTRATILI
I keď malý futbal je tak trochu v tieni toho veľkého, predsa teraz bol oň väčší záujem 

v radoch našich fanúšikov. Dôvodom boli Majstrovstvá Európy v malom futbale 2022, ktoré 
sa hrali od 4. do 11. júna 2022 v Steel Arene v Košiciach. Stretlo sa tu 24 mužstiev, ktoré 
boli zoradené do šiestich skupín po štyroch mužstvách. Mužstvo Slovenska vyhralo svoju A 
skupinu a postúpilo do osemfinále. Sme radi, že sa v ňom nestratili ani dvaja reprezentanti 
z našej obce Martin Ďuráči a Jaroslav Repa, ktorí sú hráčmi Letky Trenčín. Škoda, že sa 
chlapcom nepodarilo postúpiť medzi štyri najlepšie tímy v Európe.                                 RR

Kategória prípravky do 9 rokov je pod vedením Romana 
Sedláčka. Pre všetkých jeho zverencov to bola prvá skúsenosť 
s majstrovskými zápasmi vo futbale. Jesenná časť sezóny 
bola preto rozpačitá. Avšak ku koncu jesene zaznamenali prvé 
víťazstvo a to nám dalo veľkú motiváciu a radosť do ďalších 

tréningov počas zimnej prestávky. Počas jarnej sezóny ukázali 
zlepšenie a striedali víťazstvá a prehry. Obrovskú radosť 
spravil trénerovi každý jeden hráč či hráčka, nakoľko spravili 
obrovský progres za taký krátky čas. Najlepším strelcom 
družstva bol Riško Farkaš s 21 gólmi. 

R. Kačena

POZÝVAME VÁS...
16.7.2022     Soblahovské leto s heligónkou
22.7.2022     Divadelné predstavenie – Svetový Slovák
 Štefánik
14.8.2022  Divadelné predstavenie – Nádej Dubček

21.8.2022  Soblahovské leto s dychovkou
3. 9. 2022 Farský deň a Deň rodiny
4. 9. 2022 Púť ku krížu na Lúčkach
4. 9. 2022   Divadelné predstavenie Studňa lásky

Všetky uvedené podujatia sa uskutočnia v areáli Obecného športového klubu v Soblahove. V prípade zmien vás budeme 
informovať prostredníctvom rozhlasu a webovej stránky obce. 
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS:
František Jambor    vo veku 79 rokov
Ondrej Ako   vo veku 31 rokov
Helena Červeňanová  vo veku 82 rokov
Štefánia Kriváčková   vo veku 89 rokov
Darina Miková   vo veku 49 rokov
Jozef Raninec   vo veku 82 rokov
Anna Ďuďáková   vo veku 82 rokov

NARODILI SA: 
Tobias Fumač
Olívia Vlková
Dominika Drienková
Lara Krivdová
Diana Ciprušová
Alexandra Jamborová
Rebeka Michalcová
Viktória Kopková 
Eliáš Šedivý

Počet obyvateľov k 20.6.2022:    2 416

UZAVRELI MANŽELSTVO: 
Zuzana Aurélia Ovšonková a Pavol Pavlík
Veronika Balážová a Vladimír Kňaze
Ivana Halgošová a Miloš Fabo
Soňa Hanuljaková a Ľuboš Červienka
Kristína Siváková a Roman Vojtech
Iveta Izraelová a Vladimír Lipovský

8.6.2022, Sun City (Južná Afrika), majstrovstvá sveta v 
klasickom silovom trojboji.

Na majstrovstvách sveta v klasickom silovom trojboji v Sun 
City sa Ivane Hornej podarilo vybojovať skvelé 3. miesto v 
hmotnostnej kategórii žien do 69 kg s výkonom 512,5 kg, 
spomedzi 20 konkurentiek.

V drepe taktiež získala malý bronz za výkon 182,5 kg (nový 
národný rekord), v mŕtvom ťahu získala malé striebro za 
výkon 220 kg a v tlaku na lavičke spravila národný rekord 
s výkonom 110 kg.

Súťaž bola do konca veľmi náročná, tri sa bili o 3. miesto. 
Ivane Hornej sa podarilo skončiť súťaž so všetkými deviatimi 
pokusmi platnými, čo sa na medzinárodných súťažiach často 
nestáva.

„Veľmi sa z tohto umiestnenia teším, nakoľko konkurencia 
bola veľká. Aj som si poplakala od šťastia, keďže príprava 
neprebiehala optimálne z dôvodu zdravotných problémov 
(následok covidu), ale dodržala som svoju tradíciu, priniesť 
z každej medzinárodnej súťaže medailu. Na súťaži ma viedol 
môj otec, tréner, Ing. Ladislav Horný, takže súťaž prebiehala 
bez problémov. Na týchto majstrovstvách sveta som bola 
jediným pretekárom zo Slovenska.“ Srdečne blahoželáme a 
prajeme pevné zdravie!

RR z poskytnutých údajov rodiny Hornej

Z MAJSTROVSTIEV SVETA
 V JUŽNEJ AFRIKE 

SA VRÁTILA S BRONZOM NA KRKU

BEŽECKÁ LIGA V SOBLAHOVE
Krásne júnové slnečné počasie privítalo v Soblahove aktérov 

Trenčianskej bežeckej ligy. V nedeľu 19.júna sa v areáli OŠK 
Soblahov konalo štvrté tohtoročné kolo  8. ročníka Trenčian-
skej bežeckej ligy. Rekordných 159 bežkýň a bežcov sa po-
stavilo na štart 8,4 km dlhej trate. Štart aj cieľ bol pri základnej 
škole, trasa viedla obcou, cez Brodek a most v Dolinách, tra-
sou starej lesnej železničky. Okrem dospelých si sily zmeralo 
aj 30 detí na detskej trati na tráve futbalového ihriska. 

Juraj Maláň


