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JESENNÁ NOSTALGIA

Sivá obloha plače jesennými ťažkými slzami,
odchádzajúce leto nám máva lastovičím krídlom,
vietor spolu s divými husami ševelí nad nami,
spomienky na leto sa topia spolu s burčiakom.

Bohatá jeseň znova kráča osirelým mokrým poľom,
obťažkaná jabloň nám kýva do letných spomienok,
čas chladných plúšti sa nám blíži divým cvalom,
jesenné hmly nám cupkajú do mysle krok, čo krok.

Plné sú škrychy, po okraj nasýtené chlebovým zlatom,
biele mátohy vriec na poli nás strašia plným bruchom,
nohy sa čo raz častejšie vlečú ťažkým mokrým blatom,
všetko vôkol  je presýtené voňavým jesenným duchom.

Prof. Jozef  Halgoš

Milí spoluobčania,
teplé, suché, letné prázdninové obdobie je za nami a opäť sme 

sa vrátili do každodenného koloritu. Deti sa vrátili späť do 
školy a my, dospelí, sme sa z dovoleniek vrátili do bežného 
pracovného života. Všetkých nás čakajú nové povinnosti 
a úlohy. Letné obdobie je považované za obdobie relaxu, tento 
rok sa však nieslo aj v znamení rekordne vysokých teplôt, 
extrémneho sucha, podpisovaním petičných a podpisových 
hárkov nezávislých kandidátov do nadchádzajúcich volieb, 
vojny na Ukrajine a s tým spojenou energetickou krízou. 
O tejto energetickej kríze zatiaľ ešte len všetci hovoria, ale až 
zima ukáže, aké to bude mať dôsledky.

Čas plynie rýchlo a ako to už v živote chodí, všetko prejde 
a všetko sa (i keď nie vždy podľa našich predstáv) aj nejako vyrieši. 

DIANIE V OBCI V 3. KVARTÁLI R. 2022
Ako ste si mnohí všimli, v júni, doslova pár dní pred reálnym 

odstavením prevádzky Lekáreň Soblahov, nám majiteľ budovy 
oznámil, že končí a má zámer využívať priestory lekárne na 
iné účely. Keďže toto rozhodnutie by malo veľký dopad najmä 
na našich dôchodcov a na komfort v súvislosti s vyzdvihnutím 
liekov priamo po návšteve všeobecného lekára, s rozhodnutím 
majiteľa budovy sme ja a tiež aj zastupiteľstvo nesúhlasili, 
preto sme začali konať. Za krátky čas prebehlo množstvo 
telefonátov, uskutočnili sa stretnutia s majiteľom v Bratislave 
aj v Soblahove, výsledkom ktorých bola dohoda, ktorá má pre 
Soblahov z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska veľký 
význam. Na začiatku vyjednávania mal majiteľ budovy zámer 
túto budovu predať aj s vybavením za 660.000 EUR s DPH. Po 
viacerých stretnutiach, sme sa dohodli na nižšej sume, ktorá 
predstavovala čiastku 515.000 EUR s DPH. Aj táto čiastka 
je síce vysoká, ale kto poznáte konštrukčno - technologické 
vybavenie  budovy viete, že táto cena je pre obec a jej zámery 
prijateľná. Ďalším pozitívom a dôležitou informáciou pre vás 

je skutočnosť, že budovu sme zaplatili z vlastných ušetrených 
zdrojov, a teda pri tak veľkej investícii nebolo nutné brať úver, 
čím by sme obec zadĺžili pre ďalšie generácie.

Sme presvedčení, že budúce využitie tejto celej budovy bude 
mať veľký význam na rozšírenie služieb pre všetkých občanov 
(kľúčová je blízkosť budúceho Domu seniorov a zdravotného 
strediska). Dovolím si povedať, že vždy je dôležité pozerať 
sa na každú investíciu na x rokov dopredu. Do budúcnosti 
je to ideálny priestor napr. pre detského lekára alebo iného 
odborného lekára, resp. črtajú sa možnosti činnosti denného 
stacionára v spolupráci s plánovaným Domom seniorov.  
Som veľmi rád, že ja aj poslanci počas môjho pôsobenia ako 
starostu obce mali a máme dlhodobo v tomto rovnaký názor: 
majetok obce nepredávať a práve naopak, robiť všetko pre to, 
aby si obec vytvárala dlhodobé predpoklady na lepšie služby 
pre obyvateľstvo. 
 

Hneď po tom ako bola uzavretá zmluva o kúpe nehnuteľnosti, 
sme začali rokovania aj s možnými novými prevádzkovateľmi 
lekární a dnes (12.9.2022) je už pripravená zmluva k od-
súhlaseniu zastupiteľstvom a následnému podpísaniu oboma 
zmluvnými stranami. Ak to všetko pôjde ako má a získajú 
opätovne všetky povolenia, tak lekáreň Arnica, by mala v prie-
behu novembra 2022 už opäť fungovať!  
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OPRAVA CHODNÍKOV
V minulom čísle som vás informoval o začatí prác na 

oprave chodníkov na hornom konci. Dnes môžem povedať, 
že oprava v dĺžke  408 m bola ukončená začiatkom júla 
2022 a kompletné náklady na opravu uvedeného úseku 
predstavovali čiastku 92.783 EUR. Ešte raz by som chcel 
poďakovať všetkým občanom, ktorí bývajú v uvedenej oblasti, 
za trpezlivosť a tolerovanie dočasného obmedzenia prístupu 
do domov. Viem, že to nebolo vždy jednoduché a v niektorých 
prípadoch ste mali iné predstavy o napojení na existujúce 
prístupy-napojenia, ale verte, chceli sme dodržať rovnaké 
podmienky a pravidlá pre všetkých. Aj v minulosti sme sa 
snažili rovnakým metrom pristupovať ku všetkým občanom, 
resp. ku všetkým vstupom do domov a zmeniť postoj v jednom 
prípade, by bolo nespravodlivé k tým ostatným.

Myslím si, že chodník je zrealizovaný technicky a aj vizuálne 
dobre, ale na záver prác nás prekvapila jedna skutočnosť. 
Pred domom č. 260 začala z oboch strán chodníka vyvierať 
voda. Zistenie príčiny tejto poruchy nebolo jednoduché. Až 
opakované laboratórne skúmanie zloženia vody potvrdilo 
prítomnosť chlóru, čo bolo prekvapením i pre TVK a.s, nakoľko 
v tomto mieste sa nemalo nachádzať žiadne vodovodné 
potrubie. Až po tomto zistení nám naši občania, ktorí si viac 
pamätajú ako úradníci na TVK, potvrdili, že tam bol cez ich 
záhrady urobený bajpas. A tu bol problém. Nie kanalizačné 
výkaly, ale zlý uzáver vody, ktorý púšťal vodu tam, kde vôbec 
nemala byť.

NOVÉ AUTO
Možno ste si všimli, že po obci už tak často nepremáva 

naša stará Multikára, ktorá bola vyrobená v roku 1986. Rok čo 
rok sme vyčleňovali peniaze na kúpu nového vozidla, ale vždy 
bol dôvod, prečo s tým počkať. Keď už aj samotná ekonomika 
prevádzky a údržby nás rok čo rok presviedčala, že už 
nastal čas, bolo treba aj nájsť zhodu medzi vedením obce 
a samotnými pracovníkmi vo výbere vozidla s prihliadnutím 
na reálne potreby k pomeru k cene vozidla. Až v roku 2021 
definitívne padlo rozhodnutie na  kúpu vozidla s trojstranným 
vyklápačom. Bol to najvyšší čas. Urobili sme verejné 
obstarávanie, kde víťazná cena bola 28.307 EUR  za FIAT 
DUCATO a termín dodania mal byť do 3 mesiacov. Realita 
začala byť na trhu však iná. Nedostatok čipov a nekonečné 

zdvíhanie ceny predlžovali termíny dodania. Síce sme auto 
prebrali až po 9 mesiacoch, ale cena zostala pôvodná, a to 
nám predajca ponúkal v prípade neakceptovania posunutého 
termínu neprevzatie vozidla. Vraj by ho hneď predal o 10.000 
EUR viac. Sme radi, že máme nové auto a pevne veríme, že 
sa aspoň priblíži fungovaním pôvodnému vozidlu a bude robiť 
dobré služby pre nás všetkých.

OPTIKA A ROZHLAS
Ešte v júni ste mnohí z vás obdržali od spoločnosti T-Com 

ponuku na zrealizovanie optických prípojok do vašich 
domov. Je pravda, že spoločnosť T-Com má dlhodobé 
aktivity v obci na zrealizovanie novej optickej siete. Niekoľko 
mesiacov pred tým sme v rámci územného konania riešili 
reálnosť zrealizovania prípojok zemou. Myšlienka je veľmi 
dobrá, ale aj keby sme povolili rozkopať celú dedinu, boli tu 
ešte ďalšie technické požiadavky Správy ciest, TSK, TVK 
a iných dotknutých spoločností, čím sa to stalo prakticky 
nerealizovateľné a ak aj áno, tak som presvedčený, že skôr 
ako za tri roky by to nebolo hotové. Zo skúseností z iných obcí 
(kde dali súhlas) pri výkopových prácach dochádzalo tak k 
značnému poškodeniu chodníkov a ciest, že mestá a obce po 
realizácii vypadali úplne katastrofálne. Aj ja som zástancom, 
že všetky siete by mali byť v zemi, ale nesúhlasím, aby 
nedošlo ku koordinácii týchto prác. Siete patria do zeme, ale 
sme tu na to, aby sme skoordinovali uloženie všetkých sietí  
(optika, osvetlenie, rozhlas a elektrina) do zeme v rovnakom 
čase, čím by sme predišli neustálemu rozkopávaniu a plátaniu 
cesty a chodníkov. 

Počas rokovania však prišla nová ponuka - vízia. Energetici 
prišli s ponukou, že vo veľmi krátkej dobe zrealizujú po svojich 
existujúcich stĺpoch novú optickú sieť pre svoje potreby a 
taktiež pre potreby obce a občanov Soblahova. A tu sme 
začali aj s poslancami hľadať riešenie ako to využiť. Po 
niekoľkonásobných rokovaniach sme dospeli k dohode. Obec 
súhlasila za nasledovných podmienok: časť kapacít vlákien 
bude bezplatne slúžiť pre potreby obce (existujúce kamery) 
a zároveň sme sa rozhodli, že na vlastné náklady (vo forme 
prác) nám potiahnu novú metalickú sieť po ich stĺpoch. Táto 
metalická sieť už v týchto dňoch začína slúžiť ako náhrada 
za staré hliníkové rozhlasové rozvody. Určite ste si všimli 
časté skúšky rozhlasu, jeho nastavovanie. Za obťažovanie 
sa ospravedlňujeme, ale žiaľ, rozhlasové vedenie tu slúžilo 
možno aj 50 rokov a skutočne tá investícia už bola veľmi 
potrebná. Ako som už spomenul, optika sa ťahala len na 
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miestach, kde sú existujúce elektrické stĺpy, preto ešte 
hľadáme riešenie ako zrealizovať optickú sieť aj v nových 
štvrtiach ako je Palmovská, Rybníky a NB7 (nová slepá ulica 
smerom na Mníchovu Lehotu). V najbližšej dobe máme mať 
stretnutie s realizátorom a verím, že nájdeme riešenie, ktoré 
bude akceptovateľné pre obec i pre investora a občania  celej 
obce budú môcť využívať technológie 21. storočia. 

Spolu s metalickým káblom sme sa rozhodli dať si vlastnú 
12 vláknovú optickú sieť len pre vlastné potreby obce. Toto je 
investícia, ktorá nám umožní efektívne prepojiť všetky obecné 
budovy ako školu, škôlky, dom č. 270, obecný dom, futbalový 
areál, hasičskú zbrojnicu, informačné tabule po obci atď. Celá 
táto investícia síce stála značné prostriedky (43 364,40 EUR), 
ale jednak bola už nevyhnutná ako metalika pre rozhlas 
v obci, tak aj vlastná optika zrealizovaná s dlhodobou víziou 
do budúcnosti, čo iste ocenia ako súčasní užívatelia, tak i 
naše deti. 

ROZHLAS PALMOVSKÁ
V septembri bol zrealizovaný bezdrôtový rozhlas pre celú 

oblasť Palmovská. Pri realizácii sme sa stretli s rôznymi 
názormi. Niektorí už dlhodobejšie žiadali o zrealizovanie 
rozhlasu a naopak, je tu skupina obyvateľov Palmovskej, 
ktorej rozhlas ani nechýbal. Rozhodli sme sa ho zrealizovať 
a zvolili sme technológiu, ktorá bude plniť zákonnú povinnosť 
obce (hlavne z pohľadu civilnej ochrany) a taktiež z pohľadu 
poskytovania dôležitých prevádzkových potrieb občanov. 
Bezdrôtová technológia umožňuje zapínať rozhlas len 
na určité správy (odstávky energií, informácie ohľadne 
bezpečnosti a ochrany majetku a zdravia, atď.) 

Uvedený systém bude mať ešte jednu veľkú výhodu pre 
všetkých občanov Soblahova. V priebehu pár dní začne na 
našej obecnej stránke fungovať prehrávanie rozhlasu. Bude 
to výhoda pre tých, ktorí nepočuli z dôvodu ruchu v obci. 
V kľude večer si bude môcť každý prehrať všetky správy 
(resp. tie, ktoré ho zaujímajú) - kedy bude zatvorená lekáreň, 
informácie od lekára, kedy bude odstávka energií, kto zomrel 
a kedy bude pohreb, atď.  

PRIECHOD PRE CHODCOV
Tento rok sa nám v spolupráci s TSK podarilo umiestniť na 
ceste III. triedy nový priechod pre chodcov na ulici smerom 
na Mníchovu Lehotu. Veríme, že aj tak malým dielom, 
pomôžeme zjednodušiť život a hlavne sme doplnili ďalší 
bezpečnostný prvok v našej obci. Ešte máme zámer doplniť 
dva priechody pre chodcov. Jeden pri železnom moste a ten 

druhý pri Obecnom dome. To už ale v tomto volebnom období 
nestihneme, ale verím, že v krátkej dobe isto budú.
 
PLÁN ZREALIZOVAŤ DO KONCA VOLEBNÉHO OBDOBIA

Nakoľko sa nezadržateľne blíži koniec roka a zároveň 
aj môjho druhého volebného obdobia, chcem vás ešte 
poinformovať, aké máme zámery ešte určite v tomto zložení 
a v druhom volebnom období aj ukončiť. Najneskôr začiatkom 
novembra sa dorobí už dávno vyprojektovaný a vysúťažený 
chodník od Hostinca u Hrocha po železný most a vyasfaltujeme 
cestu od križovatky na hlavnej ceste až po školu. Sú to staré 
resty a čakali sme či nám Envirofond neodsúhlasí financie 
na kanalizáciu (už v minulosti som o tom informoval), aby sa 
dané činnosti mohli zosúladiť.

Keďže nám peniaze nedajú, dorobíme to, čo sme už mali 
zámer dávno zrealizovať. Tieto činnosti budeme realizovať 
až po voľbách, takže sa vyhneme  zbytočným rečiam, že to 
robíme len preto, aby sme týmto ovplyvnili vás, voličov. Ako 
som to už napísal v minulosti, ja a ani toto zastupiteľstvo 
nekalkulujeme s termínmi realizácie, ale robíme v danom 
čase, či sa jedná o prvý alebo posledný rok všetko, čo je v 
danej chvíli možné. Nečakáme na posledný rok, ale práce 
sa vykonávajú priebežne – čo sami vidíte a spätne si môžete 
pozrieť napríklad v každých Soblahovských novinách, kde je 
sumarizácia, čo sa za dané obdobie v obci vykonalo.

ZÁVER
Štyri roky opäť ubehli neuveriteľne rýchlo a sme na konci 

ďalšieho volebného obdobia.
Chcel by som touto cestou poďakovať všetkým vám, ktorí 

ste akokoľvek pomohli k rozvoju Soblahova. Osobitne by som 
chcel poďakovať poslancom a ich najbližším. Však byť dobrým 
poslancom neznamená ísť pár krát do roka na komisiu, 
poradu pred zastupiteľstvom či samotné zastupiteľstvo, ale 
keď je treba, neváhajú obetovať svoj voľný čas, pomáhajú 
ako môžu, ako vedia a dokonca veľakrát pomáha aj celá 
rodina. Verte, že často je to aj nevďačná úloha. Vždy sa nájde 
niekto, kto hľadá čo by kde vytkol a čo bolo zle... To by bolo 
ešte v poriadku. Horšie je však to, keď niekto zámerne hlása 
nepravdy a pritom dobre vie, že realita je úplne iná a koná 
len za účelom pošpinenia iných. Kedže začína predvolebné 
obdobie, ešte sa pravdepodobne takýchto neprávd objaví 
podstatne viac, preto prosím vás všetkých, nepodliehajte 
týmto pracovným metódam. Ak aj máte pochybnosť alebo vás 
niečo zaujíma, kľudne sa kedykoľvek obráťte na mňa alebo 
na vašich zástupcov v zastupiteľstve a následne si z daného 
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TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME

A ZNOVA VOLÍME...
Komunálne voľby 2022 sa budú konať 29. októbra 2022 a prvýkrát budú spojené s voľbami do VÚC. Voľba je jednokolová, 

zvolíme si starostov, primátorov obcí a miest, poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Zároveň voliči budú voliť predse-
dov, ako aj poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov na ďalšie štyri roky.

Po štyroch rokoch je tu opäť čas, kedy si občania vyberajú svojich zástupcov nielen do obecnej samosprávy, ale teraz po 
prvýkrát spolu v týchto voľbách i zástupcov do samosprávnych krajov. V komunálnych voľbách býva najväčšia účasť občanov. Tu 
dáva volič prednosť jednotlivým kandidátom z hľadiska ich poznania pred ich straníckosťou.

Svoje kandidátne listiny uchádzači o post poslanca obecného zastupiteľstva alebo starostu obce podali do 30. augusta 
2022. Kandidátne listiny predložili nezávislí kandidáti a politická strana. Miestna volebná komisia v obci Soblahov preskúmala 
dňa 7.9.2022 doručené kandidátne listiny a rozhodla o registrácii všetkých kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby do 
obecného zastupiteľstva. 

urobte vlastný názor, ktorý uvedené „zaručené správy“ buď 
potvrdia alebo ich vyvrátia.

Na záver, mi Soblahovčania – pôvodní, dlhodobo bývajúci, 
ale aj novoprisťahovaní, dovoľte vyzvať vás k účasti na ko-
munálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 
2022. V tento deň okrem iného opäť rozhodnete ako a kam 
bude smerovať naša obec ďalšie 4 roky.

Príďte voliť a vyberte si na 4 roky toho starostu/ku a poslancov/
kyne, ktorých poznáte, poznáte ich postoje z minulosti aj 
súčasnosti, hodnoty a dosiahnuté výsledky v osobnom ako aj 
ich profesijnom živote.

V rovnaký deň, t.j. 29.10.2022 sa budú konať aj voľby do or-
gánov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), v ktorých 
si zvolíme nových zástupcov pre náš kraj. Medzi kandidátmi 
na župana je i soblahovský rodák Adrián Mikuš, v súčasnosti 
bývajúci v Trenčianskom Jastrabí.

V minulom volebnom období sme mali v TSK jedného po-
slanca aj my zo Soblahova - Ing. Juraja Maláňa. V týchto voľ-
bách máme až dvoch kandidátov. K Jurajovi Maláňovi sa pri-
pojila ďalšia osoba bývajúca v Soblahove, v časti Palmovská 
- Mgr. Zuzana Mišáková DiS.art. Isto ich väčšina z vás dobre 
pozná a verím, že Soblahovčania ich aj patrične podporia. Ve-
rím, že každý budúci starosta aj celé zastupiteľstvo ocení mať 
v krajskom „parlamente“ zastúpenie poslancov, ktorí budú pre-
sadzovať nielen záujmy Trenčianskeho okresu, ale aj potreby 
celej obce Soblahov. 

Nech už výsledky volieb dopadnú akokoľvek, verím, že 
vami vykonané volebné rozhodnutia budú urobené rozumom 
a nie emóciami. Vaše rozhodnutie nech je správne, nie pre 
jednotlivca alebo pre určitú skupinu, ale pre obec a pre jej 
ďalšie smerovanie a ďalší rozvoj. 

S úctou a pozdravom Marian Hudec, starosta
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1. Marian Hudec, 56 r., starosta obce, 
nezávislý kandidát

2. Martina Mráziková, Ing., 50 r., 
inžinierka pre životné prostredie, 
nezávislá kandidátka

3. Michal Šedivý, Bc., 41 r., hasič 
záchranár špecialista, nezávislý 
kandidát

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
a voľby do orgánov samosprávnych krajov 

sa uskutočnia 
v sobotu 29.10.2022 

v čase od 7:00 h do 20:00 h.
Miesto konania volieb je Obecný dom,

 Soblahov 470 podľa jednotlivých okrskov:
Okrsok č. 1 dolná časť obce vo veľkej  zasadačke Obecného úradu v Soblahove.
Okrsok č. 2 horná časť obce  v malej zasadačke Obecného úradu v Soblahove.

Predstavujeme vám kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva obce Soblahov:

Predstavujeme vám  zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Soblahov:

1.  Lukáš Beták, Mgr., 28 r., 
štátny zamestnanec, 
nezávislý kandidát

2. Monika Červeňanová, 
45 r., účtovníčka, nezá-
vislá kandidátka

3.  Juraj Ďuďák, doc., Ing., 
PhD., 42 r., vysokoškol-
ský učiteľ, KDH

4. Marián Jantošovič, 39 r., 
operátor výroby, nezá-
vislý kandidát

12. Ladislav Tóth, Mgr., 
PhD., 37 r., zamestnanec 
verejnej správy, KDH

11. Ľubomír Šedivý, Mgr., 
39 r., štátny zamestna-
nec, nezávislý kandidát

10.  Mária Šedivá, Ing., 61 r., 
kvestorka vysokej ško-
ly, nezávislá kandidátka

9.  Patrik Pleva, 31 r., pro-
jektový manažér, nezá-
vislý kandidát

8.  Daniel Mrázik, 52 r., riadi-
teľ pobočky banky, ne-
závislý kandidát

7. Juraj Maláň, Ing., 45 r., 
stavebný manažér, 
KDH

6.  Emília Kováčová, 58 r.,  
vedúca školskej jedálne, 
nezávislá kandidátka

5. Ivana Kolárovská Izraelo-
vá, Mgr., 50 r., účtovníč-
ka, nezávislá kandidátka

13.  Ján Vojtek, Ing., 47 r., 
štátny zamestnanec, 
nezávislý kandidát

Fotografia do úzávierky
novín nebola dodaná.
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ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z rokovania Obecného zastupi-
teľstva obce Soblahov, konaného 
dňa 13.7.2022
A) Prerokovalo Kúpnu zmluvu uzavre-
tú v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, ktorej 
predmetom je kúpa nehnuteľností – 
budovy zdravotníckeho a sociálneho 
zariadenia a pozemku.
B) Schválilo Kúpnu zmluvu uzavretú 
medzi spoločnosťou PHARMAGEN, 
s.r.o., Rezedová 1488/14, Bratislava – 
mestská časť Ružinov, 821 01 a obcou 
Soblahov, Soblahov 470, 913 38, kto-
rej predmetom je kúpa nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v k. ú. Soblahov 
zapísaných na liste vlastníctva č. 2664 
vedenom Okresným úradom Trenčín, 
katastrálny odbor pre katastrálne úze-
mie Soblahov, okres Trenčín a to: po-
zemok parcely registra „C“, parcelné 
číslo 770/3 vo výmere 126 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvo-
rie a stavba so súpisným číslom 646 /
Pobočková lekáreň, postavená na po-
zemku parcely registra „C“, parcelné 
číslo  770/3 vo výmere 126 m², za cel-
kovú kúpnu cenu 515 000 €.
Schválilo návštevu delegácie obce 
Soblahov v dňoch 27.-29.8.2022 v 
partnerskej obci Rudniki (Poľsko) a po-
užitie osobného motorového vozidla.

Z rokovania Obecného zastupi-
teľstva obce Soblahov, konaného 
dňa 21.9.2022 
Zobralo vedomie čerpanie rozpočtu 
obce Soblahov k 30.6.2022.
Zvolílo kronikárku obce Soblahov Mgr. 
Silviu Holubek Šalkovskú, Soblahov 
600.
Určilo zámenu pozemkov v katastrál-
nom území Soblahov – novovytvo-
rený pozemok C KN, parc. č. 5079/3 
vo výmere 12 m², zastavaná plocha a 
nádvorie, odčlenený z  pozemku C KN 
5079/1, podľa LV č. 1 vo vlastníctve 
obce Soblahov za pozemok – novovy-
tvorený pozemok C KN, parc. č. 1065/3 
vo výmere 12 m², zastavaná plocha a 
nádvorie, odčlenený z pozemku C KN 
1065/1, podľa LV č.324 vo vlastníctve 
Ing. Hany Witt, podľa Geometrického 
plánu č. 48035637-063-22 z 9.5.2022 
vyhotoveného Ivanom Opatovským, 
GEODET, Soblahov 282, ako prípad 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 
8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.
Zámena pozemkov súvisí s usporiada-

ním pozemku pod prístupovou komuni-
káciou v časti obce Soblahov (Šípkov),  
kúpou novovytvorenej parcely C KN 
1064/2 vo výmere 16 m² vo vlastníctve 
Ing. Hany Witt, nadobudne obec Sob-
lahov vlastníctvo k prístupovej komuni-
kácii.
Zámer zameniť novovytvorený poze-
mok C KN, parc. č. 5079/3 vo vlastníc-
tve obce Soblahov za novovytvorený 
pozemok C KN, parc. č. 1065/3 vo 
vlastníctve Ing. Hany Witt v k. ú. Sobla-
hov, ako prípad osobitného zreteľa bol 
zverejnený na webovej stránke obce 
a na  úradnej tabuli obce dňa 6.9.2022.
Schválilo zámenu pozemkov – no-
vovytvorený pozemok C KN, parc. č. 
5079/3, zastavaná plocha a nádvo-
rie vo výmere 12 m² podľa LV č. 1 vo 
vlastníctve obce Soblahov za pozemok 
– novovytvorený pozemok C KN, parc. 
č.1065/3, zastavaná plocha a nádvo-
rie podľa LV č. 324 vo vlastníctve Ing. 
Hany Witt.
Vzhľadom na to, že zamieňané po-
zemky sa nachádzajú v tom istom ka-
tastrálnom území, v tej istej lokalite 
a ide o rovnakú výmeru zamieňaných 
pozemkov, zámena nehnuteľností – 
pozemkov sa uskutoční bezodplatne.
Schválilo kúpu časti pozemku – novo-
vzniknutú parcelu registra C KN, parc. 
č. 1064/2, zastavaná plocha a nádvorie 
vo výmere 16 m² odčleneného z parc. 
reg. C č. 1064 vo výmere 203 m² (LV 
324), podľa Geometrického plánu 
č. 48035637-063-22 vyhotoveného 
Ivanom Opatovským, GEODET, dňa 
9.5.2022 za cenu 20 € za m², teda 
v celkovej kúpnej sume 320 €.
A) Zobralo vedomie čerpanie rozpoč-
tu ZŠ s MŠ Soblahov k 30.6.2022.
B) Zobralo vedomie úpravu rozpoč-
tu ZŠ s MŠ Soblahov v 9/2022, č. j.: 
GA/116/2022/Iž. zo dňa 19.9.2022 – 
prenesené kompetencie.
C) Schválilo poskytnutie sumy 5 502 € 
na dofinancovanie zvýšenia nákladov 
na mzdy v MŠ, ŠJ a ŠKD podľa rozpi-
su v žiadosti z 19.9.2022 – originálne 
kompetencie.
Určilo nájom nebytových priestorov 
v Galérii na povale, Soblahov 184 na 
C-KN parc. č. 97/1 – kancelárske pries-
tory vo výmere 30,62 m² a spoločné 
priestory vo výmere 11,42 m², ktoré sú 
vo výlučnom vlastníctve obce Sobla-
hov, vedené na LV č. 1, k. ú. Soblahov 
na dobu neurčitú, pre Bellus Labor, 
o. z.,  Soblahov 646 ako prípad osobit-
ného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. 
c/ zák. č. 258/2009 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov.
Dôvodom prípadu hodného osobitné-
ho zreteľa je, že občianske združenie 
BellusLabor – novovzniknutý sociálny 
podnik vytvorí pracovné miesta pre ob-
čanov so zdravotným znevýhodnením. 
Vzhľadom na to, že zamestnancami 
budú zdravotne znevýhodnení obča-
nia, je potrebné, aby bol priestor bez-
bariérový.
Zámer prenajať nehnuteľný majetok 
ako prípad hodný osobitného zreteľa  
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov bol zverejnený 
na webovej stránke obce a na úradnej 
tabuli obce dňa 6.9.2022.
Schválilo nájom nebytových priesto-
rov v Galérii na povale, Soblahov 184 
na C-KN parc. č. 97/1 – kancelárske 
priestory vo výmere 30,62 m² a spoloč-
né priestory vo výmere 11,42 m², ktoré 
sú vo výlučnom vlastníctve obce Sob-
lahov, vedené na LV č. 1, k .ú. Sobla-
hov na dobu neurčitú pre Bellus Labor, 
o. z., Soblahov 646, za nájom vo výške 
112 €/ mesiac. Energie budú vyúčtova-
né na základe skutočných nákladov.
A) Prerokovalo požiadavku DHZ Sob-
lahov na rozšírenie užívaných priesto-
rov v rámci budovy Hasičskej zbrojnice 
v Soblahove.
B) Schválilo poskytnutie priestorov 
skladu v Galérii na povale (podľa pro-
jektu označeného 2.05) pre DHZ Sob-
lahov.
C) Schválilo možnosť využívania 
priestorov zasadačky Galérie na pova-
le podľa odsúhlaseného harmonogra-
mu využívania.
Schválilo v rámci protipovodňových 
opatrení vymeniť jestvujúce poškode-
né potrubie za nové cez dvor rodinné-
ho domu 447.
Schválilo Nájomnú zmluvu s ARNICA 
Púchov, s.r.o., ktorej predmetom je 
úprava vzájomných práv a povinností 
zmluvných strán súvisiacich s nájmom 
nebytového priestoru – Lekárne, ktorá 
sa nachádza na prízemí budovy, číslo 
súpisné 646.
A) Prerokovalo Protest prokurátora 
Pd 223/22/3309-2 z 8.8.2022 proti Vše-
obecne záväznému nariadeniu obce 
Soblahov číslo 1/2010 o verejnom poria-
dku na území obce, ktoré bolo schvále-
né uznesením obecného zastupiteľstva 
číslo 1/3-2010 zo dňa 27.7.2010.
B) Zrušilo VZN obce Soblahov č. 
1/2010 o verejnom poriadku na území 
obce Soblahov.

 Zuzana Hrnčárová
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CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 
WIZYTA V GMINA RUDNIKI

Partnerská spolupráca s poľskou obcou Gmina 
Rudniki trvá už 18 rokov. V živote človeka je 18 
rokov vekom dospelosti, zrelosti, rozvážnosti. 
Rovnako naša spolupráca s poľskými partnermi 
spĺňa takéto pomenovanie. Dohoda o partnerskej 

spolupráci bola podpísaná predstaviteľmi oboch obcí 
12.11.2004 a nás teší, že nezostala len na papieri.

Tento rok, na pozvanie vedenia obce Gmina Rudniki, sme 
sa so starostom Marianom Hudecom zúčastnili návštevy 
partnerskej obce v dňoch 27 – 29.8.2022 (poľsky wizyta).

Srdečné privítanie, neustála starostlivosť, záujem o nás, 
našu obec, nás utvrdili, že sme na návšteve u priateľov. 
Súčasťou návštevy bola soltesiada (olympiáda územných 
častí v Gmina Rudniki), účasť na dožinkách i prehliadka 
zrealizovaných investícií v uplynulom období. Zážitkom pre 
nás bola prehliadka dožinkových vencov, ktoré majú v tomto 
kraji dlhoročnú tradíciu a sú doslova umelecké diela.

Rovnako nám predstavili ich projekty, vízie a nápady, ktoré 
budú realizovať.

Napriek tomu, že majú iné možnosti legislatívne či finančné, 
inšpirovali nás v rôznych oblastiach komunálnej sféry. 
Predstavili nám model fungovania organizácií, financovania 
podujatí i angažovania sa občanov.  Milo nás prekvapili, že 
aj oni sa inšpirujú nami,  napr. našimi novinami či Sedliackym 
domom...

Z wizyty sa vraciame inšpirovaní, povzbudení i odhodlaní 
veľa nápadov zrealizovať v našej obci.                             D.M

VAŽENÍ PRIATELIA FOLKLÓRU
Dovoľte, aby sa Folklórna skupina Dolinečka s 

vami podelila o svoje folklórne zážitky z družobnej 
obce Buchlovice.
Dňa 23. júla sme sa už asi 20- krát znova zúčastnili 
a vystúpili s našim kultúrnym programom na 

festivale cesnaku v Buchloviciach. Ako po iné roky i tento 
rok nám slniečko doprialo hodne slnečných lúčov. Obyčajne 
mávame 3 až 4 vystúpenia za jeden deň. Na začiatok 
otvorenia festivalu a privítania všetkých folklórnych súborov 
a hostí zaspievame 1 alebo 2 piesne.

Na dolných schodoch zámočku spievame 15-20 minút. 
Následne máme vystúpenie na hlavnom pódiu na námestí. 
Každý rok dávame iné pásmo z nášho repertoáru. „Čepčenie, 
Hrabačky, Žartovné piesne, Ďurové pásmo a iné..“

Na záver býva v parku Bohoslužba slova za úrodu cesnaku, 
na ktorej vždy zaspievame Mariánske piesne. Myslím, že tento 
Festival cesnaku si zakaždým užijú i naši občania, pretože 
vždy ide plný autobus. 

Na záver by som chcela v mene Dolinečky všetkým 
občanom popriať príjemné prežitie jesenných dní so svojimi 
najbližšími .

Vedúca FSk Dolinečka Milka Fabová

Pán Hrdý nám poslal poďakovanie, ktoré dávame k nahliadnutiu.
„Milá vedúca ženského sboru Dolinečka, 
přijmite naše pozdravení ze Zlína a především prosbu 

o předání poděkování všem členkám ženského pěveckého 
sboru Dolinečka. Vaše zpívání je pro nás jedním ze symbolů 
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DIVADLO PRIŠLO K NÁM
Plodná spolupráca medzi obcou Soblahov a Mestským 

divadlom Trenčín pokračovala i v tomto roku. Pripravované 
divadelné predstavenia boli oveľa výpravnejšie, s väčšou 
scénou i s väčším počtom účinkujúcich. Nebolo možné ich 
dostať do priestorov sály poľnohospodárskeho družstva, 
a tak bolo využité javisko v areáli OŠK Soblahov. Teplé 

SOBLAHOVSKÉ LETO S HELIGÓNKOU
V letných mesiacoch, v období prázdnin, dovoleniek, 

v dňoch odpočinku a relaxu sa snažíme v obci usporiadať 
kultúrne akcie, ktoré by priniesli našim občanom možnosť 
stretnúť sa, zabaviť, podebatovať, občerstviť sa. Tak to 
bolo  i v tomto roku, keď sme pre vás pripravili stretnutie 
na Soblahovskom lete s heligónkou 2022. Boli sme radi, že 
po nútenej prestávke zapríčinenej Covidom, sa život v obci 
dostáva do starých koľají a môžu sa uskutočňovať kultúrne, 
spoločenské i športové akcie v obci. V sobotu 16.7.2022 
sa v areáli športového klubu stretli milovníci heligóniek, 
harmoník, ozembuchov, aby si vypočuli, zaspievali a večer 
i zatancovali pri dobrej muzike. Niektorí boli možno sklamaní, 
že táto akcia nebola pokračovaním „Soblahovskej čarovnej 
harmoniky“, ktorej 6. ročník bol naposledy v roku 2019. Takto 
sme sa rozhodli, nakoľko nebolo možné zohnať na tento 
termín dostatok harmonikárov, na ktorých sme boli v minulosti 
zvyknutí. Veľa akcií, málo voľných termínov. V programe 
vystúpili naši domáci harmonikári a pár cezpoľných, ktorí si 
našli cestu k nám do Soblahova. Vystúpenia lepšie i slabšie, 
ale veď nešlo o žiadnu súťažnú prehliadku, ale o radosť 
z pekného slnečného popoludnia. Bolo vidieť, že i u nás v 
obci máme potenciál zabaviť všetkých, ktorí sa takýchto akcií 
radi zúčastňujú. V úvodnom slove moderátorka programu 
poďakovala zakladateľom čarovnej harmoniky Slávke 
Kamberskej a Jozefovi Šedivému „Cukríkovi“ za nápad a 
realizáciu predchádzajúcich ročníkov. Ako prví sa na pódium 
postavili malí muzikanti z Harmonikovej akadémie Jozefa 
Opatovského. Spoločnými vystúpeniami, ale i sólovými 
vstupmi ukázali, čo sa v akadémii naučili. Bolo sa na čo naozaj 

pozerať. Potom sa už striedali domáci i cudzí harmonikári, 
aby ukázali, že harmonika je naozaj krásny nástroj, ktorý 
dokáže potešiť srdcia návštevníkov. Boli i takí, ktorí pred 
takýmto početným publikom vystúpili po prvýkrát. Všetko je 
raz po prvé, treba prekonať strach a trému, potom to už ide. 
Kde vystúpiť, ak nie na domácej scéne. Najkrajší býva záver 
vystúpení. Vtedy sa všetci dajú dokopy a  začne sa úžasný 
kolotoč piesní, ktoré mnohí poznajú ešte zo svojej mladosti 
a svojím spevom podporia harmonikárov. Ale i tu musí byť 
nejaký kapelník a kto iný by udával tón, ak nie náš „Cukrík“. 
Ten však pre iné povinnosti musel odísť a nahradil ho Marek 
Keleši so synom Tomášom. To si už rozkladali svoje hudobné 
nástroje muzikanti z HS Rytmus z Bošáce. Ich krásne tóny 
bavili účastníkov do skorých ranných hodín. Aby sme však 
všetko len nechválili, našli (ozvali) sa i hlasy, že vystúpenia boli 
iba slabým odvarom čarovnej harmoniky. Bola to však kritika 
ľudí, ktorí pre dedinu málo alebo ešte nikdy nič nespravili, 
takže ťažko pochopia, ako sa takáto akcia pripravuje. Nič im 
nebráni, aby si to nabudúce vyskúšali sami.

Aby sa takéto podujatie mohlo konať, musia na to byť 
nielen finančné prostriedky, ale i štáb ľudí, ktorí vytvoria 
takéto zázemie. Zamestnanci obecného úradu, poslanci 
obecného zastupiteľstva ich rodiny, kolektív kuchárok zo 
školskej kuchyne, celé partie priateľov a dobrovoľníkov, ktorí 
na týchto podujatiach vždy podajú pomocnú ruku. Asistenčnú 
službu podujatia zabezpečili naši hasiči. Nechcem ďakovať 
jednotlivcom, mohol by som na niekoho zabudnúť. Všetkým 
patrí naša vďaka.

J.H.

naší dlouhověké akce, máme je rádi podobně, jako třeba naši 
oblíbenou cimbálovou muziku Burčáci, takže, mnohé díky za 
krásné zpívání, jež bylo tentokrát ztíženo nepříznivými podmín-
kami - vysokými okolními teplotami. S děvčaty ze sboru jsme se 
rozloučili po Bohoslužbě slova, kde byly významnými partnery 
našemu duchovnímu správci P. Rudolfu Chmelařovi. Ten, na 
jejich adresu, nešetřil slovy díků i uznání, Pán Bůh jim zaplať.

Rád bych věřil, že i ostatní návštěvníci, kteří přijeli s 
Dolinečkou ze Soblahova, festivalový den „přežili“ bez nějaké 
zvláštní újmy i jim děkujeme.

My se budeme těšit, že se snad ještě v blízké budoucnosti 
najde den, kdy se budeme moci i my osobně setkat.

Pěkné letní dny Vám všem přejí“
Hanka a Miloš Hrdí

slnečné počasie predurčovalo stráviť príjemné popoludnie, 
prípadne podvečery pri profesionálnom prevedení všetkých 
účinkujúcich. I keď 29. mája 2022 predstavenie muzikálu 
Pinocchio prerušil dážď, ďalšie predstavenie 22. júla 2022 
Svetový Slovák Štefánik sa už nieslo v peknom slnečnom 
počasí. Asi stovka, divadlo milujúcich, fanúšikov odmeňovala 
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ZAUJÍMAVOSTI ZO SOBLAHOVA

herecké výkony účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom. Tam, 
kde Štefánikov príbeh skončil, pokračovalo ďalšie divadelné 
predstavenie Nádej Dubček, ktoré nielen známi, ale menej 
známi herci odohrali v podvečer 14. augusta 2022. Aj pri 
tomto predstavení nám počasie prialo, no, žiaľ, na počte 
divákov sa to neprejavilo a prišlo ich oveľa menej ako na to 
predošlé. Ďalším avizovaným predstavením naplánovaným 
na 4. septembra 2022 bol muzikál Studňa lásky. Pretože, 
už pri predpredaji vstupeniek na toto predstavenie, bol malý 
záujem našich občanov, muselo byť predstavenie zrušené. 
Je nám veľmi ľúto, že ľudia nemajú záujem pozrieť si skvelé 
herecké výkony, profesionálnu scénu, kvalitné ozvučenie, 

NEZNÁMY POMNÍK
Milí rodáci,

takmer každý z vás si všimol pri príchode do nášho kostola 
pieskovcový náhrobný pomník s kovovým krížom, na ktorom 
je nápis Imrich Rakovský. Dp. I. Rakovský bol v rokoch 
1863 až 1885 kňazom v Soblahove, kde v uvedenom roku i 
zomrel na bývalej starej soblahovskej fare, takže automaticky 
spájame náhrobný pieskovcový kameň s jeho hrobom. 
Uvedený náhrobný kameň je však omnoho starší. Podľa 
poznámok Dr. M. Šišmiša, v soblahovskej monografii a na 
internete sa uvádza, že pravdepodobne ide o náhrobný kameň 
evanjelického farára Jakuba Štefanidesa Přibyslavského, 
pobielohorského českého exulanta, ktorý v rokoch 1635 až 
1637 pôsobil na fare v našej dedine. Predtým bol farárom 

v Drietome a na hrade v 
Trenčíne. Soblahovský kostol 
i fara boli niekoľkokrát v držbe 
evanjelickej cirkvi, podľa 
toho, akého vierovyznania 
bol majiteľ Trenčianskeho 
hradu, nakoľko Soblahov 
bol poddanskou hradnou 
obcou. Taktiež i po každom 
stavovskom povstaní, 
posledný raz to bolo počas 
vojenského povstania Fran-
tiška Rákocziho II., v roku 
1708, ktoré veľmi ťažko 
postihlo i Soblahov. Farár 
Jakub Štefanides musel mať 
veľmi dobré spomienky na 
jeho pôsobenie v Soblahove, 
lebo po jeho skone v Drietome, 

bol na žiadosť jeho manželky Márie, pochovaný v „krypte“ 
soblahovského kostola. O krypte v našom kostole nevieme 
takmer nič. Náhrobná doska sa dostala na terajšie miesto 
pravdepodobne v roku 1933, kedy sa po výraznej renovácii 
interiéru kostola vymenila i dlažba za súčasnú terakotovú.

Pri podrobnejšom skúmaní náhrobnej dosky o jej 
starobylosti svedčí jej ošúchanosť od nespočetného počtu 
nôh, ktoré po nej prešli. Na doske sa dajú ešte dobre rozlíšiť 
kontúry dvoch erbov. Žiaľ, obsah erbov, tzv. heroldské 
kusy, už nevieme rozlíšiť. Pravdepodobne ide o erby nižšej 
šľachty, asi zemianske. Jeden z erbov pravdepodobne patrí 
manželke Márii, ale o tom, kedy bola do krypty pochovaná, 
nevieme absolútne nič. O tom, že ide o erby duchovných 
osôb, svedčí i vynechanie rytierskej prilby a tzv. klenotu na 
hornom okraji erbu, ktoré sa u duchovných osôb vynechávali. 
U erbov katolíckych duchovných sa dávali na miesto klenotu 
klobúky s rôznym počtom strapcov a farieb, a to podľa stupňa 
cirkevnej hierarchie. Na náhrobnom kameni namiesto prilby 
môžeme vidieť pravdepodobne kontúry z pier alebo rastlín. 
Taktiež i kalich, ktorý je veľmi dobre zachovaný na hornom 
okraji, svedčí o príslušnosti k evanjelickému vierovyznaniu. 
Jakub Štefanides patril i patrí k významným osobnostiam, 
jeho mnohé kázne pri pohreboch vyšli tlačou. Ako svedčí 
jeho prídomok, narodil sa v Přibyslavi na Českomoravskej 
vrchovine.

Ako vidíme, Soblahov stále poskytuje nové tajomstvá. 
I napriek tomu, že naša obec bola vystavená v minulých 
stáročiach mnohým ľudským i prírodným pohromám, stále 
nachádzame  v našom chotári mnohé záhady a zaujímavosti. 
Nebojme sa ich spoznávať a tak obohacovať históriu nášho 
rodiska.

Prof. Jozef Halgoš

kultúrne prostredie športového areálu.  Predstavenia 
prichádzajú k nám do obce vďaka riaditeľke Mestského 
divadla Trenčín, našej občianky Zuzany Mišákovej, ktorá sa 
snaží prezentovať tvorbu divadla priamo v našom Soblahove. 
Divadelné predstavenia sú vecou i komerčného zamerania, 
preto musíme v obci riešiť i tieto otázky. Ceny vstupeniek 
sú nastavované na čo najnižšiu hodnotu a predstavenia 
sú doplácané z rozpočtu obce. Veríme, že budúcoročné 
divadelné predstavenia si príde pozrieť oveľa väčší počet 
našich občanov, aby kultúra, ktorú sa snažíme v obci ľuďom 
priblížiť, žila a pokračovala i v budúcnosti.

J.H. 
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VÝSLEDKY EXTERNÝCH MERANÍ

TESTOVANIE 9  
Základné údaje MAT SLJ
Počet žiakov testov. z daného predmetu: 21 21
Priemerný počet bodov školy: 20,0 22,2
Priemerná perc. úspešnosť školy: 66,8 % 74,1 %
Priemerný počet bodov v rámci SR: 16,0 17,7
Priemerná perc. úspešnosť v rámci 
SR (národný priemer):

53,2 % 59,1 %

Rozdiel priemernej úspešnosti školy 
oproti národnému priemeru:

13,6 % 15,0 %

TESTOVANIE 5
MAT SLJ
21 21
23,9 24,6
79,5 % 82,1 %
18,3 20,7
61,0 % 69,2 %

18,5 % 12,9 %

Naša škola aj počas minulého školského roka 2021/2022 opäť dosiahla vynikajúce 
výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. a 5 ročníka. Priemerná percentuálna 
úspešnosť žiakov bola vysoko oproti národnému priemeru.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 SA ZAČAL...

VEDENIE ZŠ S MŠ A TRIEDNICTVO V ŠK. ROKU 2022/2023:

5. septembra  2022 nadišiel ten deň, kedy sa opäť otvorili 
dvere Základnej školy s materskou školou Soblahov po 
letných prázdninách. Oddýchnutí, plní krásnych zážitkov, 
nových skúseností a priateľstiev sme sa my, učitelia, aj naši 
žiaci po tomto letnom čase znova stretli.

V slávnostnom príhovore cez školský rozhlas sa všetkým 
žiakom, pedagógom a nepedagogickým zamestnancom pri-
hovorila riaditeľka školy Mgr. Natália Škorcová a deviataci, 
ktorí si pre učiteľov a spolužiakov pripravili povzbudivé slová 
na nový školský rok.

S našimi prvákmi sme sa stretli pred budovou školy a prvákom, 
ich rodičom sa opäť prihovorila pani riaditeľka, starosta obce 
Marian Hudec a milé slová mali pre nich pripravené aj naši 
deviataci. Po oficiálnej časti sa prváci s rodičmi a s triednou pani 
učiteľkou Mgr. Patríciou Zajacovou presunuli do prváckej triedy. 
Tu sa plní očakávania oboznamovali s novým prostredím, kde 
budú tráviť prvácky čas. Zároveň ich na lavici čakali školské 
pomôcky, šlabikár a kufrík na výtvarnú výchovu, ktorý venovala 
našim prvákom obec Soblahov.

Prvý deň školského roka bol úspešný. Veríme, že rovnako 
úspešné a pokojné budú aj ďalšie dni  školského roka 
2022/2023.

Vedenie školy

ZŠ:    počet žiakov: 184
VEDENIE ŠKOLY
riaditeľka školy     Mgr. Natália Škorcová
zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ PaedDr. Ingrid Oravcová

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI - ZŠ
I. stupeň – primárne vzdelávanie: Mgr. Monika Balajová,  
Mgr. Ľuboslava Jozeková, Mgr. Gabriela Pytlíková, 
Mgr. Patrícia Zajacová
II. stupeň – nižšie stredné vzdel.: Mgr. Janka Dorotová, 
PaedDr. Miroslava Chrastinová, PaedDr. Eva Kobzová, 
Mgr. Zuzana Kopecká, Mgr. Danka Nemcová, 
PaedDr. Miriam Piršelová, Mgr. Andrej Paulíny, 
Mgr. Peter Valaský, PhDr. Barbora Vrbovská
školský špeciálny pedagóg:    Mgr. Natália Škorcová
výchovný, kariérový poradca:      Mgr. Janka Dorotová
asistent učiteľa:                    Oľga Olasová

ŠKD:                            4 oddelenia
vychovávateľky ŠKD: Adriana Ridošková, Eva Janovská,   
Bc. Nikola Balnová, Mgr. Zuzana Kopecká

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ZŠ
ekonomicko-mzdová účtovníčka Bohuslava Ižáriková
školník                                       Ladislav Nerpas
ostatní: Mária Valachová, Magdaléna Kostyánová

MŠ: počet detí: 47
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – MŠ
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ   Janka Reháková, 
Mgr. Martina Kostelná, Miriam Pojezdálová, Eva Tomášková

NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC – MŠ
Jarmila Kačenová 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ŠJ       
Vedúca ŠJ         Emília Kováčová
Kuchárky ŠJ      Emília Šedivá, Katarína Trunková
Jana Lorencová, Lucia Bortelová, Jana Pajtinková

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Celoslovenské testovanie žiakov T9
22. marec 2023: matematika, 
                            slovenský jazyk a 
                            literatúra
4. apríl 2023:      náhradný termín

Celoslovenské testovanie žiakov T5
17. máj 2023:     matematika,      
                           slovenský jazyk a  
                           literatúra

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ 
Soblahov

12. a 13. apríl 2023

PaedDr. Ingrid Oravcová
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Úspešní žiaci boli ocenení na Slávnostnej školskej akadémii dňa 28.6.2022.
Vedenie obce a školy ešte raz srdečne blahoželajú všetkým oceneným a veríme, že i v tomto školskom roku budú úspešne 

reprezentovať nielen našu školu, ale i obec.

MATERSKÁ  ŠKOLA
VITAJ, NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK!

Ako ten čas letí! Prázdniny skončili 
a opäť je tu začiatok školského roka.

V prvý deň školského roka prešlo 
bránou našej materskej školy 47 detí. 
Niektoré išli veľmi veselo. Tešili sa 
na kamarátov, hračky, pani učiteľky. 
Niektoré vstupovali do triedy iba trošku 
veselo. Aj sa tešili na škôlku, aj netešili, 
lebo budú musieť po obede spať, 
viac počúvať, podriadiť sa skupine v 
mnohých veciach. A niektoré deti prišli 
s plačom, smutné. Nechcelo sa im 
od rodičov, plakali za prázdninami či 
prichádzali do neznáma.

Začiatok školského roka nie je 
ťažký iba pre niektoré deti, ale aj 
pre pani učiteľky. Napriek tomu sa 
naša pedagogická zostava: Janka 
Reháková, Martina Kostelná, Evka 
Tomášková, Mirka Pojezdálová a naša 
teta Jarka Kačenová na deti tešili. 

titul ZLATÁ HVIEZDA
Emma Bojdová   3. ročník                100% TOP
Michal Frančák   4. ročník                100% TOP

ENGLISHSTAR je medzinárodná súťaž v anglickom 
jazyku pre žiakov základných škôl. Žiaci našej školy sa jej 
pravidelne zúčastňujú a dosahujú vynikajúce výsledky. Dvaja 
žiaci dosiahli maximálne 100% bodové hodnotenie, ostatní 
žiaci dosiahli minimálne 96% úspešnosť. A nielen to. V našej 
kategórii škôl v rámci Slovenska sme sa umiestnili na krásnom 
4. mieste. Takéto výborné výsledky motivujú žiakov a zároveň 
popularizujú anglický jazyk ako vyučovací predmet.

ENGLISH STAR MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V ANGLICKOM JAZYKU

Poradie prvých 15-tich škôl s najvyššou priemernou % 
úspešnosťou v riešení úloh od 10 do 20 súťažiacich:   ► 
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A spolu veríme, že na konci školského 
roka vám budeme môcť napísať o tom, 
ako bolo všetkým deťom veselo a ako 
každé ráno s úsmevom prichádzali do 
škôlky.

Poslaním materskej školy okrem 
toho, aby sa v nej dieťa cítilo dobre, je 
hlavne príprava na vstup do základnej 
školy. Postupne krok za krokom vychová-
vať a vzdelávať dieťa v súlade s rodinnou 
výchovou a štátnym školským vzde-
lávacím programom tak, aby bolo po 
všetkých stránkach dieťa pripravené 
na primárne vzdelávanie v škole. Držte 
palce.

Ďakujeme rodičom za prejavenú 
dôveru, za to, že nám svoje „poklady“ 
zverili do rúk. Tešíme sa na spoluprácu.

Pozdravujeme všetkých našich 
priaznivcov.

Kolektív materskej školy.

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
Kto to klope dneska k ránu na čarovnú našu bránu?
Krásne klope, to mi ver, predsa mesiac september.
Na husličky k tomu hrá, bránu škôlky otvára.
Vitajte veľkí maličkí, vitajte naše detičky.
 

A zasa je tu nový školský rok. V našej Cirkevnej materskej 
škole sme privítali nové detičky zo Soblahova i blízkeho okolia. 
Všetkých nás čaká čas, ktorý strávime pri nových objavoch, 
získavaní nových skúseností, čas plný hier. Ďakujeme 
rodičom, ktorí nám zverili svoje deti a tešíme sa na vzájomnú 
spoluprácu. Veríme, že tento školský rok bude odlišný od 
dvoch predchádzajúcich a naše pripravované aktivity a plány 
sa zrealizujú.

Našim školákom na základných, ale i stredných školách 
prajeme veľa úspechov, darov Ducha a pevné zdravie.

Vyprosujeme pre všetkých požehnanie a pomoc od nášho 
Nebeského Otca.

Za kolektív CMŠ JJ.

ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI
KRÁSA POKORY

Všetko na svete sa rodí z niečoho nepatrného – malé 
semiačko zasadené do zeme vyrastie vo vysoký strom, dve 
voľným okom neviditeľné ľudské bunky sa spoja a vytvoria 
nový život. Rovnako láska, dobro, radosť, šťastie sa rodí 
z niečoho nepatrného. Čo je ale to maličké, nenápadné, 
z ktorého vzniká všetko toto krásne v ľudskom srdci?

Je to pokora. Už to samo slovo znie tak jednoducho, je 
také maličké, maličké, ale je slovo krásne, neuveriteľné, 
veľké. Skutočne, všetko dobré a krásne vzniká z pokory. 
Nič dobré a veľké nevzišlo bez pokory. Viera v srdci môže 
byť iba v pokornom srdci, ktoré odsúva seba na druhú koľaj 
a vyvyšuje Boha. Preto dnes viera upadá, lebo rastie pýcha 
v srdci človeka, ktorý si myslí, že si vystačí bez Boha a že 
on je najvyšší na zemi. Aj láska sa môže zrodiť len v srdci 
pokornom, milovať dokáže iba pokorný človek. Pretože pyšný 
človek je zameraný len na seba, na svoje dobro. Preto dnes 
láska chladne, lebo je veľa pýchy v ľudskom srdci. Ako dnes 
hovorí Božie slovo, pyšný človek si nedokáže uvedomiť zlo 
v svojom živote a stať sa lepším, myslí si, že je dokonalý, že 

druhí majú chyby, ale nie on.
Pokora sa prejavuje aj tým, že pokorných ľudí majú ľudia 

radi, sú milí, sympatickí, sme s nimi radi, dobre sa pri nich 
cítime, načerpáme pokoj. A vedia sa krásne usmievať, pretože 
len pokora dokáže vyčariť krásny a čistý úsmev na tvári. Pri 
pyšných nečerpáme pokoj, ale naopak, nepokoj a stres. 
Takíto ľudia sa nevedia čisto a krásne zasmiať.

V tohtoročnom drafte NHL najväčším favoritom draftu na 
1. miesto bol Shane Wright, no nakoniec bol vybraný až ako 
štvrtý, čo bolo veľkým prekvapením. Vybratá jednotka bol náš 
Juraj Slafkovský. Analytici sa nad tým zamýšľali a povedali, že 
je to kvôli jeho veľkej pýche a namyslenosti, arogancii, akou 
sa správa, v protiklade s našim Jurajom, ktorý je jednoduchý 
a skromný chalan. Analytici sa ďalej vyjadrili, že kluby si 
uvedomujú, že hráč nemôže byť len kvalitný a výkonný, ale 
mať i pokoru a tímového ducha.

V Božom slove nájdeme veľa príkladov o kráse a sile 
pokory – Mária, pokorná služobnica Pána ponížene prijíma 
Božiu ponuku a vďaka nej sa začína naša záchrana. Boží Syn 
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sa v pokore stal človekom, uponížil sa, vzal si na seba naše biedne ľudské telo 
a vďaka Jeho neuveriteľnej pokore sme vykúpení.

Ukázali sme si na základe Božieho slova a každodenného života, aká krásna 
a prepotrebná je pokora. Nebojme sa jej! Obľúbme si ju! Nenechajme sa ovplyvniť 
pyšnými a nadutými! Nepočúvajme ich, ale naopak, nasledujme ľudí pokorných! 
Jediná cesta ku šťastnému životu, krásnym vzťahom, šťastným rodinám, krásnemu 
životu na Slovensku je jedine pokora…

Peter Valaský, farár

KRÍŽE V SOBLAHOVSKOM CHOTÁRI...

•   Drevený kríž vo dvore r. Hostačnej 
na začiatku obce stojí od roku 1932.

•  Kamenný  kríž na „Dolnej bráne“ je 
postavený na starom cintoríne, dal 
ho postaviť Soblahovčan Ján Beták 
v roku 1794, bol posvätený 3.5.1795, 
opätovne obnovený  v 80. rokoch 
občanmi Soblahova.

• Kríž na cintoríne na Chríbe stojí 
od roku 1893, kedy sa tu začalo 
pochovávať. Na podnet horlivého 
p. farára M. Úradnika vo vstupnom 
areáli cintorína bol postavený v roku 
1948 kríž z terasa. V roku 2001 bol 
nahradený novým z dubového dreva.

•  Drevený kríž v „Dubákech jarku“ bol 
postavený v roku 1949 rodinou Mrá-
zikovou „Dubákech“, ako poďakova-

▲  Plavba loďou po Váhu
◄  Farský deň

Stoja na rázcestiach, na krajniciach ciest, na kopcoch, niektoré sú z dreva, iné z kameňa. Tradícia stavania krížov je veľmi stará 
a siaha ku koncu 8. a začiatku 9. storočia. Význam krížov bol prostý, ľudia sa z jarmokov vracali do svojich príbytkov, cesty boli 
nebezpečné, pri krížoch sa zastavili, pomodlili a načerpali silu na ďalšiu cestu. V našom chotári stoja viaceré pozoruhodné kríže.

...na cintoríne na Chríbe

...vo dvore r. Hostačnej 

...na Dolnej bráne

nie Bohu, že sa vrátil syn z frontu v II. 
sv. vojne. Kríž bol opätovne obnove-
ný a vysvätený 13.6.1999 správcom 
farnosti P. Buranským. Rodina Mrázi-
ková kríž pravidelne renovuje.

•  Drevený  kríž na Lúčkach – Na roz-
hraní chotárov Soblahova a Nepo-
radze založili v roku 1907 dve rodiny 
karpatských Nemcov osadu a v sedle 
postavili prvý kríž. Kríž bol opäť ob-
novený v roku 1957. V roku 2003 bol 
postavený nový kríž a posvätený na 
sviatok Sv. kríža 14.9.2003 trenčian-
skym dekanom P. Paliatkom.

•  Drevený kríž na Ostrom vrchu bol 
postavený v roku 2013 z iniciatívy 
a finančnej podpory prof. Jozefa 
Halgoša, vyhotovil ho J. Beták.

 ...v Dubákech jarku
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• Drevený kríž na otoči „Na baňach“ 
bol postavený v 90. rokoch.

•  Betónový kríž sv. Anny v strede 
obce bol postavený v roku 2006 
a posvätený trenčianskym dekanom 
M. Kupčíkom pri príležitosti osláv 
vzniku obce 16.9.2006.

• Drevený kríž na Dolňanskej kyselke bol 
postavený a posvätený v roku 2013.

...na Ostrom vrchu

...v severnej časti kostola...sv. Anny ...na Dolňanskej kyselke

...na Lúčkach

...pri márnici zľava ...pri márnici zprava

...pri bani

...pred domom Beluských

• Drevený kríž v severnej časti kostola 
na bývalom cintoríne stojí od roku 
1799, v roku 1829 kríž spadol a bol 
postavený nový.

• Dva drevené kríže na cintoríne pri 
starej márnici sú od chodníka vľavo 
i vpravo.

•  Drevený kríž pred domom Beluských. 
Ondrej Fabo „Šebánech“, vtedajší hro-
bár, vyhotovil drevený kríž a umiestnil 

na podstavec elektrického stĺpa. 
Ak ste so mnou dobre rátali,  je ich 

spolu 13.
Je prekvapujúce a zároveň potešujú-

ce, že kríže z nášho chotára neubúdajú, 
naopak, v posledných rokoch pribúdajú.

Tak ako sa naši predkovia starali 
o kríže, rovnako aj našej generácii slúži 
ku cti, že v tradíciách pokračuje.

D.M.
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ZO ŽIVOTA ZO JEDNOTY DÔCHODCOV
O NAŠICH LETNÝCH AKTIVITÁCH

Dôchodcovský vek – v našej spoločnosti 
najčastejšie nazývaný obdobím jesene života. 
K peknej a rozmanitou činnosťou naplnenej 
jeseni nášho života prispieva aj naša Jednota 
dôchodcov. Vytvára nám priestor a možnosť 

tráviť spoločné chvíle v príjemnej atmosfére spoločenstva 
našich členov pri rôznych aktivitách a podujatiach počas 
celého roka. Každoročne najviac spoločných chvíľ a dní 
trávime v  letnom období. A nebolo to inak ani v priebehu tohto 
leta. Svedčia o tom nasledovné aktivity:

Pekné počasie 23. júna bolo príležitosťou začať leto 
jánskou opekačkou. V  prostredí Babích jarkov sa popoludní 
v ohnisku rozhorel oheň vďaka našim aktívnym a ochotným 
členom – Pavlovi a Viliamovi a čoskoro sa do okolia šírila 
vôňa opekaných dobrôt. Atmosféra bola skutočne výborná. 
Veselú vravu 52 účastníkov prerušila naša obľúbená hudobná 
skupina „Cukríkovcov“, ktorá sa o veselú náladu, spev 
a dokonca aj tanec postarala až do večerných hodín.

O týždeň neskôr, 30. júna, sme organizovali poznávací 
autobusový výlet do starobylej Banskej Štiavnice. Dopoludnia 
sme navštívili jednu z najkrajších barokových kalvárií v Európe. 
Celú bohatú históriu tejto výnimočnej pamiatky od 
r. 1745 až po súčasnosť nám v sprievodnom slove priblížil  
sprievodca, vďaka ktorému sme mohli vidieť aj duchovné 
vzácnosti v jednotlivých kostoloch. Kalváriu tvorí  súbor 
až 22 samostatných sakrálnych stavieb, z toho sú 3 
kostoly a 17 kaplniek. Mestom nás sprevádzala erudovaná 
sprievodkyňa, ktorá nám odovzdala množstvo zaujímavostí 
o pamätihodnostiach a významných udalostiach  mesta. 
Prezreli sme si bohatú plastiku, ktorá zobrazuje celú históriu 
mesta od začiatku až po súčasnosť, navštívili sme najväčší 
pohyblivý betlehem na Slovensku a štôlňu Michal. Prehliadku  
sme ukončili na rozľahlom Trojičnom námestí. Prestávku na 
oddych a spoločný neskorší obed sme strávili v rekreačnej 
oblasti Počúvadlianskeho jazera v peknej letnej reštaurácii 
priamo na brehu jazera.

V júli nás slnečné počasie nalákalo na vlakový výlet do 
Vysokých Tatier. Okrem krásnych výhľadov ponúkajú Tatry 
aj niekoľko fascinujúcich vodopádov. My sme v rámci letnej 
turistiky navštívili skupinu vodopádov Studeného potoka 
od horného Obrovského vodopádu až po kaskádovitý Dlhý 
vodopád priamo oproti Bilíkovej chate. Náš tohtoročný letný 
výlet v Tatrách bol plný zážitkov – aj úsmevných – a dobrej 
nálady.

Plný zážitkov bol aj ďalší autobusový poznávací výlet 
11. augusta do regiónu Hornej Oravy. Prvou zastávkou bola 
obec Klin, kde sa od r. 2008 na kopci Grapa nachádza 9,5 m 

vysoká socha Ježiša Krista, ktorá je zatiaľ treťou kópiou 
slávnej brazílskej sochy na svete. Cestu do kopca pred 
sochou lemuje 9 zastavení s modlitbami k Sedembolestnej 
Panne Márii. Každý z nás sa zastavil  aj pri Kaplnke Božieho 
milosrdenstva, pri sochách kľačiaceho pápeža sv. Jána 
Pavla II. a blahoslavenej Zdenky Schelingovej aj pri krížovej 
ceste. Je to nádherné duchovné miesto, vysoko na kopci 
– akoby ste sa neba dotýkali – krásne udržiavané, v čase 
našej návštevy plné záhonov rozličných rozkvitnutých kvetov 
a ruží. Tu sme strávili dostatok času aj na modlitby a vďaka 
peknému počasiu sme sa pokochali krásnym výhľadom 
na oravskú krajinu. Po náročnom výstupe a zostupe naša 
cesta pokračovala do zaujímavej a štýlovej koliby v Oravskej 
Jasenici. Tu nás v prostredí  plnom zaujímavých a štýlových 
exponátov koliby čakali prestreté stoly na spoločný  obed z 
výborných oravských špecialít.

Po obedňajšej prestávke sme si v obci Krušetnica prezreli 
nielen slovenský, ale aj svetový unikát. Nachádza sa tu 
múzeum Oravakafe a v ňom najväčšia  kávová mozaika na 
svete. Jej rozloha na stenách múzea je 107 m² a  pozostáva zo 
4 miliónov kusov kávovníkových zŕn pochádzajúcich z 35 krajín 
sveta. Celé 4 roky ju vraj pripravovalo 250 ľudí. Okrem tohto 
výnimočného diela sme tu mali možnosť vidieť viac ako 600 
kusov historických exponátov súvisiacich s pražením, mletím 
a prípravou kávy z celého sveta. Múzeum je v prevádzke 
len 2 roky a za jeho vytvorením je mladý 26-ročný Roman z 
Oravy. Odtiaľ naša cesta smerovala do Oravskej Lesnej. Tam 
v jednej z najchladnejších obcí Slovenska sa v lesoch ukrýva 
skvost Hornej Oravy – Oravská lesná železnica. Tu v krásnej 
prírode sme mali možnosť počas vyhliadkovej jazdy vláčikom 
zo stanice Tanečník do stanice Sedlo Beskyd v dĺžke trate 
3 km zažiť všetky vrtochy počasia – od slniečka cez búrku, 
lejak až po krúpy, ktoré veľmi rýchlo zmenili farbu okolitých 
lúk zo zelenej na bielu. Na záver jazdy nás piskot píšťalky 
upozornil na symbolické ukončenie ďalšej časti nášho výletu.

Poslednou zastávkou už v podvečerných hodinách bola 
Stará Bystrica. Obec s jedinečným súladným vzhľadom a 
pekne architektonicky usporiadaným centrom môže byť 
vzorom pre ostatné obce na Slovensku. V hlavnom centre sa 
nachádza niekoľko zrekonštruovaných a novovybudovaných 
pamiatok. My sme navštívili hlavné námestie – Rínok sv. 
Michala Archanjela, na ktorom sa nachádza jediný orloj na 
Slovensku. O 18. hodine sme stihli odbíjanie celých hodín 
s prezentáciou 7 drevených sôch slovenských svätcov a 
sprievodné slovo s pútavými informáciami o vzniku tejto 
bystrickej dominanty. Navštívili sme aj park sv. Floriána, 
ktorý sa vyznačuje 17 mosadznými pečaťami vloženými do 

Banská Štiavnica Opekačka v Babích jarkoch
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dlažby. Tie pripomínajú obyvateľom a návštevníkom smutné 
udalosti Starej Bystrice – vojnu, hladomor, potopy, chudobu, 
požiare, vysťahovanie obyvateľstva a ďalšie. Neobišli sme ani  
rímskokatolícky Kostol sv. Michala Archanjela, v ktorom sa 
práve schádzali veriaci na večernú sv. omšu. Videli a spoznali 
sme ďalší región nášho Slovenska – región Hornej Oravy, 
ktorý nás príjemne prekvapil čistotou, celkovou atraktívnosťou 
a pomerne bohatou turistickou infraštruktúrou.

Ďalšou aktivitou v polovici augusta bola organizovaná 
brigáda pri čistení verejných priestranstiev a záhonov v obci 
a zapojenie sa základnej organizácie do celoslovenskej 
petície „Aj dôchodcovia chcú dôstojne žiť“. Prostredníctvom 
celoslovenských petičných hárkov sme zo Soblahova poslali 
302 podpisov.

27. augusta sme pri Pomníku SNP v spolupráci s obecným 
úradom uskutočnili tichú spomienku venovanú obetiam padlým 
v SNP. Tak ako každoročne, ani teraz pri 78. výročí SNP nechý-
bala FSk Dolinečka s hymnickými a partizánskymi piesňami.

Vyvrcholením letných podujatí bola 8. septembra naša 
obľúbená farská opekačka v spoločnosti nášho pána farára 
Mgr. Petra Valaského, ktorému úprimne ďakujeme za jeho 
štedrosť a za poskytnutie priestorov. Aj toto podujatie sa 
nieslo v priateľskej atmosfére a nechýbalo chutne pripravené 
pohostenie.

Aktivity  tohtoročného leta nám priniesli ďalšie nové zážitky, 
vedomosti, priniesli nám radosť aj vzájomné porozumenie - 
hodnoty, ktoré robia život nás dôchodcov krajším a radostnej-
ším. Ďalšia naša činnosť bude závisieť od vývoja situácie. Od 
4. októbra budeme pokračovať v pravidelnej pohybovej aktivi-
te „chôdza pre zdravie“ vždy v utorok v prípade priaznivého 
počasia o 13.30 hod. z parkoviska pri hornej bráne miestneho 
cintorína. Dňa 15. októbra plánujeme uskutočniť slávnostnú 
členskú schôdzu v rámci Mesiaca úcty k starším, na ktorej do-
hodneme ďalšie podujatia do konca roka.

 Vážení čitatelia Soblahovských novín!
Pripomíname, že mesiac október je Mesiacom úcty k starším.
Výbor základnej organizácie JDS praje všetkým soblahov-

ským dôchodcom veľa dobrého zdravia, veľa lásky, úcty, spo-
kojnú jeseň života a veľa láskavých ľudí vo vašom okolí!

Antonia Adameková

Vysoké TatryVýročie SNP

Horná Orava
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Turistický klub Ostrý vrch Soblahov
TURISTICKÉ CIELE
 

Ani sme sa nenazdali, 
ako rýchlo ubehlo leto 
plné krásnych slnečných 
a dovolenkových dní, a 
zrazu sa opäť svojimi 

každoročnými nezadržateľnými krokmi 
blíži  jeseň s jej chladnými daždivými  
oblakmi, nevyspytateľným počasím a 
blízkosťou zimy. Ale leto sme si užili tak 
ako správni turisti, v našich prekrásnych 
a milovaných soblahovských horách, 
v našich nádherných slovenských 
horách, no i v zahraničných horách, 
tak správne po turisticky, s batohmi na 
chrbte, odhodlaním a vždy s nejakým 
turistickým vytýčeným cieľom a výzvou. 
Okrem našich rokmi odskúšaných 
turistických výletov a výstupov došlo 
počas letných mesiacov aj na niektoré 
turistické novinky, ktoré naši turisti 
individuálne i spoločne podnikli a zvládli.

Celé letné mesiace sa niesli v zna-
mení našich klasických výstupov na 
domovský soblahovský Ostrý vrch, na 
Čiernachov, Inovec a tiež blízky Janov 
vrch, podľa toho, kto mal kedy čas a 
príležitosť. Ďalšie turistické výzvy si 
niektorí naši turisti splnili pri výstupoch 
na Rokoš, pri hrebeňovke v Malej 
Fatre, v Západných Tatrách pri výstupe 
na Sivý vrch, vo Východných Tatrách 
pri výstupe na Jahňací štít a milovníci 
ferratových výstupov si vyskúšali svoje 
zručnosti na ferrate vo Veľkej Fatre Dve 
veže. A aby sme sa nedržali len v tom 
našom  krásnom „slovenskom chotári“,  
niektorí naši členovia si to vyskúšali aj 
za hranicami, a prišli na rad aj niektoré 

zahraničné výzvy, a to turistický výstup 
v Chorvátsku – Biokova (1762 m n.m), 
a tiež sa niektorí naši soblahovskí turisti 
zúčastnili niekoľkodňového turistického 
ferratového pobytu v Rakúskych Alpách, 
pričom okrem ferratových výstupov 
si úspešne splnili aj svoj hlavný cieľ a  
vystúpili na vrch Dachstein (2995 m 
n.m).

Jankovi veľa zdravia, veľa síl, energie, 
turistického nadšenia a ešte veľa 
takýchto a iných výstupov, a keby 
sa dalo, určite by tento jeho výkon 
bol ozdobou aj Guinessovej knihy 
rekordov. Gratulujeme a sme na neho 
hrdí.

Pomaly sa dni krátia a noci predlžujú, 
rána bývajú chladné, slnko je stále 
nižšie a menej hreje, neklamné znaky 
blížiacej sa sychravej jesene a chladnej 
zimy nám dávajú najavo, kto tu na 
našej pologuli bude opätovne budúci 
polrok pánom. Príroda a počasie nás 
turistov v minulosti pri plnení našich 
plánov a cieľov nezastavili, my sme 
sa vždy  prispôsobili, no veľa sme 
sa prispôsobili aj covidovému a 
postcovidovému obdobiu a orientovali 
sme sa viac na individuálne turistické 
akcie, či už sami s našimi blízkymi 
alebo priateľmi,  alebo v spoločnosti 
členov z iných klubov. Covid nám 
tie naše spoločné  klubové aktivity v 
minulosti znemožnil a cítime, že nám 
tým aj silne narušil naše spoločné plány, 
zaužívané akcie a vzájomné turistické 
vzťahy, a na niektorých zanechal aj 
zdravotné následky. Ale už je čas sa 
pozviechať, stmeliť, posunúť, veď aj o 
tejto životnej sile je tá turistická duša. 
Je na nás, na našom chcení, na našej 
vôli a chuti rozhodnúť sa a ukázať, 
čo uprednostníme, či a ako budeme 
v budúcnosti v našom klube pôsobiť, 
či viac individuálne alebo aj klubovo 
a kolektívne, či budeme viac turistami 
sami pre seba alebo turistami s inými, 
alebo turistami aj pre iných.  

Slávka

 A teraz pozor – presne teraz v 
septembri prichádza čas aj na náš 
obrovský turistický vinš – s veľkou 
radosťou a obdivom chceme aj touto 
cestou zavinšovať jednému z nás, 
občanovi našej obce,  turistovi celou 
dušou aj telom, Jánovi Ďuráčimu, 
k jeho rekordu, k jeho  2000-emu 
výstupu na Ostrý vrch, ktorý uskutočnil 
dňa 4.9.2022. Klobúk dolu pred ním,  
veľký obdiv za to, čo dokázal, želáme 

NOC DIVADIEL 2022 
PREŽIARI STUDŇA LÁSKY

Aj tento rok bude Soblahov opäť súčasťou medzinárodného 
projektu Noc divadiel, ktorý sa koná tradične tretiu novembrovú 
sobotu. V spolupráci s Mestským divadlom Trenčín sme pripravili 
ozajstnú lahôdku: muzikál Studňa lásky podľa povesti o stud-
ni na Trenčianskom hrade, inšpirovaný románom Joža Nižnán-
skeho. Autorkou je Zuzana Mišáková, hudbu skomponoval Ján 
Ančic. 

V predstavení uvidíte obľúbených hercov: Petra Trníka, Dani-
cu Jurčovú, Štefana Richtárecha, Dianu Minarovičovú, Zuzanu 
Mišákovú, Simona Kopunca, Karin Adzimovú a ďalších. V pred-
stavení je veľa skvelej hudby, nádherné historické kostýmy, veľ-
ká scéna, ale aj šermiarske súboje a tanec. 

Vstupenky budú opäť v predpredaji na obecnom úrade a na 
www.maxiticket.sk  Veríme, že predstavenie umocní slávnostnú 
atmosféru tohtoročných hodov. 

Srdečne Vás pozývame na muzikál Studňa lásky 19.11.2022 
do sály PD Soblahov. 

RR

Studňa lásky
„Keď láska aj skalu zdolá“

JUPITE
R

FILM

Dramaturgia a koordinátor produkcie: MICHAELA GALLOVÁ, Kostýmy: ELIŠKA ŠEFČÍKOVÁ, DANIELA VALLOVÁ, Scénogra� a: SILVIA ĎUROVCOVÁ, 
Choreogra� a: JOZEF ČAKLOŠ, SÁRA DEDÍKOVÁ, Vizáž: PAULA POKORNÁ, Hlasový pedagóg: DIANA MINAROVIČOVÁ, Svetelný dizajn: MARTIN POTOČNÝ

Voľné spracovanie 
románu Studňa lásky  

autora Joža Nižnánskeho

Autor hry, textov piesní, kreatívny producent: 
Zuzana Mišáková Moravčíková,

Hudba: Ján Ančic, 
Réžia: Karol Rédli
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ŠPORT
MEMORIÁL VIKTORA KAČENU  V SOBLAHOVE UŽ DVADSIATYKRÁT

MÔJ ŽIVOT I FUTBALOVÉ ROKY V SOBLAHOVE

V poslednú júnovú sobotu sa v Soblahove konal už 20. 
ročník žiackeho futbalového turnaja – Memoriálu Viktora 
Kačenu, tentokrát v kategórii mladších žiakov. Turnaja sa 
zúčastnili atraktívne mužstvá: Slovan Hlohovec A, Slovan 
Hlohovec B, Junior Kanianka, FK Beluša, FK 1935 Záblatie, 
Vegum Dolné Vestenice, Spartak Horná Streda a domáci 
OŠK Soblahov. V mimoriadne silnej konkurencií sa stal 
víťazom tím Slovan Hlohovec A. Naši futbalisti pod vedením 
Jakuba Kačenu a Dariny Jančovičovej skončili celkovo na 
7. mieste. Pre naše mužstvo to bola výborná príprava pred 
nadchádzajúcou sezónou.

Ocenenia najlepší hráč, najlepší strelec, najlepší brankár 
i tímové ocenenia odovzdali Lucia Pastierová, dcéra V. Kačenu 
a Lukáš Ďuriška, hráč AS Trenčín.

Vo veľmi horúcom počasí bolo odohraných 28 zápasov, 
celkovo 8,5 hodiny bojovného, atraktívneho, technického, 
ale i tímového futbalu. Poďakovanie patrí všetkým hráčom, 
realizačným tímom, rozhodcom i organizátorom – podujatie 
sa vydarilo na jednotku.

D.M.

Hrať futbal na dedine v minulosti bolo povinnosťou 
každého chalana. Pohyb bol základným vybavením 
každého dedinského dieťaťa. Tí lepší sa začali organizovať 
v dedinských mužstvách žiakov alebo mužov. Futbal v našej 
obci je zaregistrovaný od roku 1932, čiže už deväťdesiat 
rokov. I keď prvé zápasy na Dúbravkách boli len kamarátske 
medzi sebou, postupne sa začali mužstvá zúčastňovať súťaži, 
už na novom ihrisku na Kolóniách.

Jeden z pamätníkov soblahovského futbalu prof. Rudolf 
Holúbek (na foto horný rad, v strede), ktorý dnes žije v Nitre, 
mi porozprával o svojich futbalových rokoch:

Ako si sa dostal k futbalu?
Od malého chlapca som behal za futbalovou loptou tak ako 

všetci chlapci na dedine, či to bolo pri pasení husí, kôz alebo 
kráv. Hrali sme od rána do večera, od jari do jesene. Využívali 
sme každý rovný fliačik a hrali sme a hrali.

Súťažne si začal hrávať až neskôr, kedy?
Majstrovské zápasy som začal hrávať ako 16-ročný 

stredoškolák v roku 1954. Bolo to už na ihrisku na Kolóniach. 
Dochádzal som k rodičom i na zápasy z Nového Mesta n. V.

Kto bol tvojím prvým trénerom?
Moje futbalové kroky začínal formovať ako prvý tréner 

Štefan Miko. Bol to výborný bývalý futbalista Soblahova, 
ktorý si vtedy ešte zahral za starých pánov. Keď som v roku 
1957 odišiel študovať na vysokú školu do Nitry, pravidelne 
som chodil domov, aby som mohol nastúpiť vo všetkých 
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futbalových zápasoch. To ma už trénoval Rudolf Jantošovič, 
prezývaný „Majster“. Skvelý organizátor soblahovského 
futbalu, výborný človek, dobrý kamarát. Ten sa o nás staral 
ako náš otec. Jeho manželka Marienka nám prala dresy, 
aby sme v čistých voňavých mohli nastupovať na futbalové 
zápasy. Po zápase mi zobral jedno pivo, posadil ma na rúru 
bicykla a zaviezol ma na železničnú stanicu v Soblahove na 
vlak, kde som frčal naspäť do Nitry.

Dokedy si u nás hrával?
Hrával som do ukončenia vysokej školy v roku 1962. Potom 

som odišiel na vojnu, kde som v rokoch 1962 – 1963 hrával 
za Duklu Znojmo. Po vojne som sa už do Soblahova nevrátil.

Na ktoré majstrovské zápasy si spomínaš?
Predovšetkým na ten prvý, ktorý sme hrali na Svinnej. 

Ostatné sme hrali medzi obcami v našom Trenčianskom 
okrese. Bývali to derby, bolo to pravé športové zápolenie, bola 
to radosť.

Ktorí boli tvoji spoluhráči?
Bolo ich spústa, spomeniem: J. Miko, J. Juriga /Abstro/, J. 

Halgoš /Janco/, J. Ďuďák/ Jofko/, Št. Božík a R. Šedivý 
z Kubrice, A. Vilášek, J. Šumaj, G. Gerbel, J. Ďuďák/ Žákech/, 
Št. Holúbek, vynikajúci chirurg, P. Halgoš a mnoho, mnoho 
ďalších.

Boli to krásne roky našej mladosti, radosť zo života, na 
ktoré nám ostali nádherné spomienky.

Zaželajme Rudkovi hlavne pevné zdravie, veľa elánu a ži-
votného optimizmu.

J.H.

DEVÄŤ DESAŤROČÍ SOBLAHOVSKÉHO FUTBALU
Pohyb detí na dedine v minulosti bol ich každodenným chle-

bíčkom. Behali od rána do večera bez ohľadu, že by im niekto 
prikazoval. Nikto ich nemusel nútiť, pretože to mali akosi v krvi, 
nestálo ich to žiadne finančné prostriedky. K tomuto jednodu-
chému pohybu sa pridal pohyb za loptou a už tu bol futbal. 
Ten sa začal u nás v obci písať už v roku 1932. V skromných 
jednoduchých podmienkach, bez technického vybavenia za-
čali chlapci hrávať zápasy na miestnej úrovni a postupne i na 
úrovni súťažnej. Veľa sa už popísalo o tom, kde boli prvé zá-
pasy, kde ďalej pokračovali. Cez pasienky na Dúbravkách, na 
ihrisku na Pažitiach, až po dnešné ihrisko na Kolóniach. O za-
kladateľoch soblahovského futbalu sme už popísali niekoľko 
stránkové články, sú tiež spomenutí i v Monografii Soblahova. 

Nesporne k tým najodda-
nejším priekopníkom patrili 
Rudolf Jantošovič, Štefan 
Miko a neskôr Miroslav Iz-
rael. Boli nielen hráčmi, tré-
nermi, ale vášnivými funk-
cionármi futbalového klubu 
v obci. Za tých deväťdesiat 
rokov sa nedajú spomenúť 
desiatky hráčov, trénerov, 
funkcionárov, ktorí zane-
chali kus poctivej roboty 
pri budovaní nášho futbalu. 

najstaršia zachovaná fotografia

rok 1962 rok 1970

rok 1974 rok 1979

FUTBALOVÉ GENERÁCIE
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS:
Ján Juriga   vo veku 82 rokov
Kristína Halgošová   vo veku 90 rokov
Peter Mrázik   vo veku 75 rokov
Anna Šupčíková   vo veku 82 rokov
Katarína Tvrdoňová  vo veku 91 rokov
Magdalena  Vilášková vo veku 85 rokov
Ing. Peter Čibík   vo veku 66 rokov

NARODILI SA: 
Viktor Kačena
Ester Krišlová
Hana Kačenová
Nikolas Ako
Lucia Plevová

Počet obyvateľov k 20.9.2022:    2 396 UZAVRELI MANŽELSTVO: 
Rebeka Barboráková a Juraj Bacmaňák
Alexandra Kánová a Lukáš Holúbek
Lucia Krsková a Juraj Bortel
Lenka Hrnčárová a Lukáš Červeňan
Jana Šimonffyová a Michal Trúnek
Alica Repová a Róbert Lahký
Lucia Fabová a Pavel Lacko

rok 1989

rok 2000

Zlepšovali sa podmienky pre hráčov, technické vybavenie, pri-
budli šatne, sprchy, spoločenské miestnosti. Boli tu výhry, pre-
hry, boli postupy, ale i zostupy do nižších súťaží. Po rokoch je 
stále spomínaný výrazný úspech z roku 1976 v rámci Sloven-
ského pohára. Na štadióne Jednoty Trenčín naše mužstvo  vo 
finále zvíťazilo nad Tr. Stankovcami 2:0. Pretože to bol pred-
zápas ligového zápasu Jednota Trenčín – Slovan Bratislava 
na našich  chlapcov pozeralo 15 000 divákov. Pohár víťazov 
preberal vtedajší kapitán, nedávno zosnulý Jozef Gerbel. 

V dnešnej dobe sa už ťažko dopracujeme k výraznejším 
futbalovým úspechom z minulosti. Uponáhľaná doba, pracovné 
vypätie, strach zo zranenia znižujú počet chlapcov, ktorí chcú 
nedeľu, čo nedeľu vybehnúť na futbalový trávnik. Bez ohľadu 
na to, v akej skupine hráme, či postúpime, nenechajme futbal 
v obci padnúť. Podporme funkcionárov, hráčov, našu mládež, 
aby odložila počítače, telefóny a začala naháňať futbalovú 
loptu. Je to pre ich zdravie a naše potešenie. Všetkým, ktorí 
to ešte nevzdali, želáme pevné zdravie, športový elán a nech 
ten soblahovský futbal potiahnu do tej okrúhlej „ stovky“.

rok 2014

rok 1982

rok 2019

rok 2009


