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Milí spoluobčania,
toto posledné číslo Soblahovských novín roku 2022 by som 

rád začal inak, ako bežné číslo novín. Hneď na úvod by som 
sa rád poďakoval všetkým vám – voličom, občanom Soblaho-
va, ktorí ste sa zúčastnili komunálnych volieb a vyjadrili v nich 
svoju vôľu. Vďaka každému jednému z vás mala naša obec 
rekordnú účasť v okrese Trenčín. To, že sme mali až 60,5% 
účasť vo voľbách, je prejavom, že občanom Soblahova zá-
leží na tom, ako sa bude vyvíjať a kam bude smerovať naša 
obec v najbližšom období. Osobitne by som chcel poďakovať 
najmä všetkým vám, ktorí ste ma podporili a dali mi svoj hlas. 
Dostal som od vás 69,13 %, čo je pre mňa nesmierna pocta, 
ale zároveň aj zodpovednosť a záväzok, aby som vašu dô-
veru nesklamal a pokračoval v rozbehnutej práci v prospech 
všetkých občanov Soblahova. Budem sa snažiť robiť všetko, 
čo bude v mojich silách, aby som vás nesklamal. ĎAKUJEM!

Zároveň sa chcem poďakovať aj všetkým kandidátom na 
poslancov, ktorí sa rozhodli v tejto ťažkej dobe kandido-
vať v komunálnych voľbách. Je to poslanie, ktoré si vyžaduje 
množstvo času, veľakrát aj nepopulárnych rozhodnutí. Po-
ďakovanie patrí nepochybne aj dvom poslancom, s ktorými 

som osem rokov spolupracoval a ktorí už ďalej nepokračujú 
vo funkcii poslanca. Martin Judiny a Ľuboš Šedivý, veľmi si 
vážim osem rokov korektnej spolupráce, ďakujem za vašu 
prácu pre obec, za obetovanie vášho času, veľakrát aj na úkor 
vlastnej rodiny. Pre obec ste boli určite prínosom. Ďakujem.

Na slávnostnom ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve, kto-
ré sa konalo 24. novembra 2022, sme spolu s poslancami zložili 
sľuby a  začali sme ďalšiu etapu spolupráce v pôvodných, ale aj 
v nových projektoch. Pevne verím, že spoločne dokážeme aj 
v tejto ťažko predvídateľnej dobe obec posúvať ďalej a zlepšovať 
podmienky života všetkým občanom Soblahova. 

Nech čaro Vianoc naplní vaše srdcia pokojom a láskou.

Úspešný rok 2023 praje starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

PRÍDE JEŽIŠKO
Opäť prichádza Tvoj čas vianočný, Ježiško malý,
tento rok bol plný ťažkých chvíľ, bolesti a nepokoja,
príď čím skôr, z tej Tvojej nebeskej svätej diali,
príď, prosíme, nech sa nám rany tela i duše zahoja.

Ťažký rok je za nami, Covid nám zobral veľa síl,
za humnami Slovenska sa nám ťažká vojna ozýva,
ceny tepla a všetkého nám prinesú veľa ťažkých chvíľ,
príď nám pomôcť, veď každá naša myšlienka Ťa pozýva.

Veľmi prosíme, príď opäť, Ježiško a zahoj naše vrásky,
dones nám úsmev, nádej i požehnanie Tvojej mamy
a z Tvojej drobnej rúčky nám nadeľ opäť plno božej lásky
a zostaň, prosíme, i naďalej v našich srdciach navždy s nami.  

Prof. Jozef Halgoš  
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DIANIE V OBCI V 4. ŠTVRŤROKU R. 2022

V ďalších riadkoch vás v krátkosti informujem o tom, čo sa 
v obci od posledného čísla novín udialo. V septembrovom 
čísle novín som vás informoval, čo plánujeme ešte do konca 
volebného obdobia zrealizovať. Ako to už v živote chodí, niečo 
sa podarilo, dokonca, nad pôvodný zámer, ale sú aj činnosti, 
ktoré sa z objektívnych dôvodov nepodarilo uskutočniť v 
predpokladanom termíne. To však neznamená, že sa už 
nezrealizujú, ale dokončia sa s určitým posunutím termínu.
 
Oprava cesty do školy

Konečne po rokoch očakávania, že envirofond konečne 
odsúhlasí finančné zdroje na kanalizáciu a s tým spojenú 
opravu miestnej komunikácie (žiaľ, neodsúhlasil – v minulosti 
som sa tejto problematike viackrát venoval), sme sa hneď 
začiatkom novembra pustili do realizácie opravy cesty od 
križovatky po školu. Pri realizácii sme taktiež doplnili nové 
záchytné vpuste na prívalovú dažďovú vodu a vyriešili aj 
výmenu nových obrubníkov pri vjazdoch do domov. K oprave 
sa pripojila aj škola a v časti areálu školy (od vstupu až po 
jedáleň) boli kompletne vymenené obrubníky a taktiež bol 
natiahnutý nový asfaltový koberec.
 

Protipovodňové opatrenia
Koncom septembra a začiatkom októbra sa nám podarilo 

dostať k nám správcu vodného toku (Slovenský vodohos. 
podnik a.s.) na vyčistenie najviac znečistených a ohrozujúcich 

častí  nášho potoka. I keď sme požadovali vyčistiť celý úsek 
v obci, no z kapacitného vyťaženia ich techniky to nebolo 
možné. V tomto období sa podarilo zrealizovať úsek od domu 
číslo 593 po dom číslo 608. Druhá časť, ktorá sa  zrealizovala, 
bol úsek od železného mosta po pomník SNP. Veríme, že 
SVP a.s. aj v roku 2023 príde opäť do Soblahova a dočistíme 
zostávajúce časti.

Dlhodobejšie sme plánovali zrealizovať aj novú čistiacu 
šachtu a uzatvorenie časti otvoreného rigola na začiatku obce 
(pri dome č. 3). Dôvodov bolo hneď niekoľko.

Daný 33-metrový úsek bol v minulosti zrealizovaný 
s opačným spádom, a tak dochádzalo k upchávaniu 
privádzacieho prítoku. Ďalším dôvodom bola ťažká údržba.

Ďalším úsekom, ktorý sme zrealizovali aj na základe 
urgencie a žiadosti pána Pavla Krátkeho, bola oprava časti 
existujúceho betónového potrubia vedúceho od futbalového 
ihriska smerom k potoku. Pri realizácii sa potvrdil havarijný 
stav existujúceho 98 metrov dlhého betónového potrubia. 
Pri výmene za plastovú rúru DN400 bolo zistené poškodenie 
rúr, ktoré vytvárali prepady pôdy a mohlo dôjsť k úplnému 
znefunkčneniu pôvodnej rúry.
 
Oprava starej márnice na cintoríne

Už v minulom období sme začali  svojpomocne s opravou  
starej márnice. V októbri a v novembri sme spolu s externými 
spoločnosťami pristúpili k statickému spevneniu a výmene 
strechy s malou zvonicou a zvonom, kde je umiestnený 

umieračik, ktorý roky fungoval v našom kostole. Zvon je síce 
už funkčný, ale je potrebné ešte dorobiť výmenu vstupnej 
mreže a vykonať opravy povrchov, preto detailné prestavanie 
tejto stavby spolu s jeho budúcim využitím predstavím až 
v budúcom období po kompletnom zrealizovaní.
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Aj napriek zámeru sa nepodarilo v tomto období zrealizovať 
opravu chodníka, nakoľko vysúťažený realizátor prác plánovanej 
opravy chodníka, na základe zmenených podmienok oznámil, 
že vyprojektovaný a vysúťažený chodník od Hostinca u Hrocha 
po Železný most  nedokáže zrealizovať za pôvodne dohodnutú 
sumu. Na základe uvedeného budeme musieť znova urobiť 
verejné obstarávanie a následne chodník zrealizujeme.

 Taktiež v poslednom čísle Soblahovských novín som vás 
informoval, že v novembri bude nová lekáreň opäť fungovať. 
Podľa vyjadrenia spolumajiteľa lekární Arnica (zo dňa 
12.12.2022) celý proces povoľovania sa z administratívnych 
dôvodov neustále predlžuje, ale je presvedčený, že začiatkom 
roka 2023 už bude lekáreň v Soblahove reálne fungovať.

ZÁVER
Soblahov dňa 24.11.2022 vstúpil do ďalšieho volebného obdo-

bia. Mne ako starostovi obce sa začalo tretie volebné obdobie, 

rovnako aj niektorým poslancom, iní sú vo svojej funkcii možno 
dlhšie a niektorí kratšie. Verím však, že všetci máme rovnaký cieľ 
a keď budeme chcieť, spoločne toho dokážeme veľa. Pred nami 
sú nové výzvy, vízie, plány do budúcnosti a veľa práce.

Všetkým nám – vašim novozvoleným zástupcom, zamest-
nancom obce, ale i vám, Soblahovčanom, prajem veľa elá-
nu a nadšenia a veľa radosti z každodenného života v tejto 
komunite, pretože budovanie neznamená tvoriť len hmotné 
veci a vylepšenia, ale nepochybne netreba zabúdať na dobré 
medziľudské vzťahy a rodinnú pohodu a súdržnosť.

Zároveň, keďže opäť prežívame adventné obdobie a všetci sa 
tešíme na vianočné sviatky, dovoľte mi popriať vám všetko dobré, 
hlavne zdravie pre vás a vašich blízkych. Prežite Vianoce tak, ako 
si sami prajete a do nového roka vykročte tou správnou nohou!

Požehnané vianočné sviatky!
S úctou a pozdravom

Marian Hudec, starosta

VÝSLEDKY  VOLIEB
poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Soblahov, konané 29.10.2022

A ČO PO VOĽBÁCH…

Vo volebných okrskoch č. 1 a 2 sa zistili tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov              1 919
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní             1 161
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                 1 160                                                   
Počet platných hlasovacích lístkov                        
odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva      1 132
Počet zvolených poslancov                                                    9 
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby starostu obce                            1 147
 
A. Do Obecného zastupiteľstva v Soblahove boli zvolení:
(Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov)
1. Daniel Mrázik, nezávislý kandidát                    747 hlasov
2. Juraj Maláň, Ing., KDH                                     643 hlasov
3. Monika Červeňanová, nezávislá kandidátka    596 hlasov

4. Ján Vojtek, Ing., nezávislý kandidát                 569 hlasov
5. Juraj Ďuďák, doc., Ing., PhD., KDH                 543 hlasov
6. Marián Jantošovič, nezávislý kandidát             532 hlasov
7. Lukáš Beták, Mgr., nezávislý kandidát             461 hlasov
8. Mária Šedivá, Ing., nezávislá kandidátka         440 hlasov
9. Patrik Pleva, nezávislý kandidát                       433 hlasov
 
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov 
obecného zastupiteľstva:
1. Ľubomír Šedivý, Mgr., nezávislý kandidát        391 hlasov
2. Ladislav Tóth, Mgr., PhD., KDH                        335 hlasov
3. Emília Kováčová, nezávislá kandidátka            287 hlasov
4. Ivana Kolárovská Izraelová, Mgr., nezávislá kandidátka  

277 hlasov

B. Za starostu obce  bol zvolený:
Marian Hudec, nezávislý kandidát                        793 hlasov 

Predvolebné úvahy, tipovania, teórie boli ukončené 29. 
októbra 2022 samotnými voľbami. Niektorí spokojní, mnohí 
sklamaní, niektorí veselí, iní smutní. Tak to býva každé štyri 
roky a situácia býva navlas podobná. No tieto voľby boli 
predsa trochu iné. Nielen tým, že boli spojené komunálne s 
tými župnými, ale i tým, že novozvolení primátori, starostovia, 
župani vstupujú do štvorročného obdobia. Novozvolení 
primátori a starostovia budú samosprávy viesť v ťažkom 
období energetickej krízy, vysokej inflácie, zdražovania 
a mnohých, pre občanov nepopulárnych opatrení. Preto 
v okolitých dedinách nebol nápor na starostovské miesta 
a v mnohých obciach kandidoval na toto miesto iba jeden, 
väčšinou staronový kandidát. Plány novozvolených starostov 
sú skromnejšie, ako to bývalo v minulosti. Všetci vedia, že 
realita bude oveľa tvrdšia, ako predvolebné sľuby. Otázkou 
zostáva, na čo bude samospráva mať finančné prostriedky. Aj 
v našej obci je veľa plánov, vízií, veľa vecí, ktoré by sme chceli 
spoločne dosiahnuť. Nebude to otázka len pre novozvoleného 
starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov 
komisií, ale pre všetkých občanov, ktorí v našej obci žijú. 
Spoločnými silami sa snažme o všestranný rozvoj obce. 
Využime kultúrny, duchovný a ekonomický rozmach nášho 
Soblahova. Pomôžme mladým ľuďom, aby neodchádzali, aby 
zostali tu, kde roky žili a žijú ich rodičia. Hľadajme dialóg 
v prospech riešenia problémov, rozvíjajme komunikáciu Naši prvovoliči

s občanmi, pomôžme si navzájom. Snažme sa o zapojenie čo 
najviac občanov do života v obci, aby naša dedina bola ako 
jedna veľká rodina. 

J. H.
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TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SOBLAHOV DŇA 24.11.2022
USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OCZ V SOBLAHOVE

A.  Zobralo na  vedomie  výsledky 
voľby starostu a volieb do obecného 
zastupiteľstva.
B. Konštatovalo, že zvolený staros-
ta obce Marian Hudec a poslanci no-
vozvoleného obecného zastupiteľstva: 
Mgr. Lukáš Beták, Monika Červeňano-
vá, doc. Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián 
Jantošovič,  Ing. Juraj Maláň,  Daniel 
Mrázik, Patrik Pleva, Ing. Mária Šedivá 
a Ing. Ján Vojtek zložili a podpisom po-
tvrdili zákonom predpísaný sľub.
Poverilo poslankyňu Moniku Červeňa-
novú zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods.5 piata veta a ods. 6 tretia veta 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.
A. Zriadilo komisie obecného zastupi-
teľstva nasledovne: 
1. Komisia finančná a investičná
2. Komisia stavebná a životného pro-

stredia      
3. Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie

4. Komisia sociálna a zdravotná
5. Komisia pre verejný poriadok a bez-

pečnosť
6. Komisia na ochranu verejného záujmu 

a vybavovanie sťažností
7. Komisia – Redakčná rada Soblahov-

ských novín.
B.  Zvolilo
1. predsedu komisie finančnej a inves-

tičnej: Monika Červeňanová
2. predsedu komisie stavebnej a život-

ného prostredia: Marián Jantošovič
3. predsedu komisie pre kultúru, šport 

a vzdelávanie: Daniel Mrázik  
4. predsedu komisie sociálnej a zdra-

votnej: doc. Ing. Juraj Ďuďák, PhD. 
5. predsedu komisie pre verejný poria-

dok a bezpečnosť: Ing. Ján Vojtek   
6. predsedu komisie na ochranu verej-

ného záujmu a vybavovanie sťaž-
ností: Ing. Juraj Maláň  

7. predsedu redakčnej rady Soblahov-
ských novín: Jozef Halgoš.  

Zvolilo podľa § 25 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-

stve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších úprav, členov Rady ško-
ly: Ing. Mária Šedivá, doc. Ing. Juraj 
Ďuďák, PhD., Ing. Juraj Maláň, Marián 
Jantošovič.
Schválilo Plán zasadnutí OcZ na rok 
2023 nasledovne: 15.2., 26.4., 21.6., 
13.9., 8.11., 13.12.
Schválilo na základe § 11 ods. 4 písm. 
i/ zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 
2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z. z. o 
právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v 
znení neskorších predpisov, zvýšenie 
minimálneho platu starostu o 50 %.
Schválilo poskytnutie náhrady platu 
za nevyčerpanú dovolenku Marianovi 
Hudecovi v rozsahu 18 dní.
Zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o poverení zastupovaním 
starostu obce poslancom Danielom 
Mrázikom, v zmysle § 13b ods. 1 zá-
kona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.

Milí Soblahovčania,
srdečne vám ďakujem za dôveru prejavenú v komunál-

nych voľbách 2022. Vaše hlasy mi vliali novú energiu, moti-
váciu a nápady, ktoré použijem v práci pre našu obec.

Prajem vám všetkým požehnané vianočné sviatky a všet-
ko najlepšie do nového roku 2023.

Daniel Mrázik

Milí Soblahovčania,
ďakujeme vám za dôveru a vaše hlasy vo voľbách do 

obecnej samosprávy 2022. Veľmi si vážime každý jeden váš 
hlas a veríme, že zvolení poslanci vašu dôveru nesklamú.

Prajeme vám milostiplné sviatky narodenia nášho Pána 
a požehnaný nový rok 2023.

doc. Ing. J. Ďuďák,  PhD., Ing. J. Maláň, Mgr. L. Tóth, PhD.

Milí Soblahovčania,
ďakujem vám, že ste využili svoje volebné právo a 29. októbra 2022 ste sa zúčastnili vo voľbách do orgánov samosprávnych 

krajov. Opätovne som kandidoval na post poslanca TSK za okres Trenčín a aj napriek tomu, že som v Soblahove dostal 650 
hlasov, nebol som úspešný. Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu a veľmi si vážim každý jeden váš hlas.            

Juraj Maláň
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SOBLAHOV DŇA 7.12.2022
Schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie obce Soblahov č. 1/2022 o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Soblahov.
Zobralo na vedomie zmenu nákladov 
v zariadení školského stravovania na 
nákup potravín na jedlo v 3. finančnom 
pásme podľa nariadení Ministerstva 
školstva, vedy a výskumu SR s účinnos-
ťou od 1.1.2023.
Schválilo VZN č. 2/2022 o určení výš-
ky dotácie na prevádzku a mzdy na die-
ťa materskej školy a školských zariade-
ní v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a 
o určení  výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy cirkevným zriaďovateľom ma-
terských škôl a školských zariadení so 
sídlom na území obce Soblahov na ka-
lendárny rok 2023.
A) Schválilo pripomienky a zmeny k návr-
hu rozpočtu obce Soblahov na rok 2023.
B) Zobralo na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu rozpoč-
tu obce Soblahov na roky 2023, 2024, 
2025.
C) Schválilo rozpočet  obce Soblahov 
vrátane programov a podprogramov na 
rok 2023.   
D) Zobralo na vedomie viacročný roz-
počet vrátane programov a podprogra-
mov na roky 2023 – 2025.
A) Prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Sob-
lahov na I. polrok 2023.
B) Schválilo plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Soblahov na 
I. polrok 2023.
Zobralo na vedomie informáciu o vý-
sledku kontroly Najvyššieho kontrolné-
ho úradu SR a o prijatých opatreniach.
A. Zvolilo členov Komisie finančnej a 

investičnej
a) poslancov: Daniel Mrázik, Ing. Mária 
Šedivá, Ing. Juraj Maláň
b) odborníkov z radov obyvateľov obce 
a iných osôb: Ing. Silvia Vondrová.
B. Zvolilo členov Komisie stavebnej a 
životného prostredia
a) poslancov: Ing. Juraj Maláň, Ing. Ján 
Vojtek
b) odborníkov z radov obyvateľov obce 
a iných osôb: Ing. Martin Judiny, Pavol 
Fabo, Ing. Vladimír Kmeťo.
C. Zvolilo členov Komisie pre kultúru, 
šport a vzdelávanie
a) poslancov: Monika Červeňanová, 
Ing. Ján Vojtek, Marián Jantošovič, Pa-
trik Pleva
b) odborníkov z radov obyvateľov obce 
a iných osôb: Ing. Lucia Paučeková, 
Mgr. Silvia Holubek Šalkovská, Marta 
Drienková, JUDr. Martina Kačenová, 
Ing. Hana Guzoňová, MUDr. Andrea 
Bieliková, Anna Kačenová, Ing. Silvia 
Vondrová, Ing. Lenka Čičová.
D. Zvolilo členov Komisie sociálnej a 
zdravotnej
a) poslankyňu: Ing. Mária Šedivá
b) odborníkov z radov obyvateľov obce 
a iných osôb: MUDr. Zuzana Mináriko-
vá, Anna Tvrdoňová, Zuzana Hrnčáro-
vá.
E.  Zvolilo členov Komisie pre verejný 
poriadok a bezpečnosť
a) poslancov: Mgr. Lukáš Beták, Patrik 
Pleva
b) odborníkov z radov obyvateľov obce 
a iných osôb: Ing. Martin Judiny, Mgr. 
Róbert Balaj, Mgr. Ľubomír Šedivý.
F. Zvolilo členov Komisie na ochranu ve-
rejného záujmu a vybavovanie sťažností
a) poslancov:  doc. Ing. Juraj Ďuďák, 
PhD., Marián Jantošovič.

G. Zvolilo členov Komisie – Redakčná 
rada Soblahovských novín
a) poslancov: Ing. Mária Šedivá, Daniel 
Mrázik
b) odborníkov z radov obyvateľov obce 
a iných osôb: JUDr. Martina Kačenová, 
Ing. Lenka Čičová, Zuzana Hrnčárová.
Poverilo poslancov obecného zastupi-
teľstva Daniela Mrázika a Ing. Máriu Še-
divú vykonávaním sobášnych obradov.
Schválilo predĺženie Zmluvy o nájme 
uzatvorenej dňa 29.7.2022, platnej do 
31.12.2022, ktorej predmetom je pride-
lenie 2-izbového obecného nájomného 
bytu č. 1 v bytovom dome č. 741 na 2. 
poschodí vo výmere 42,90 m², Mgr. Lu-
cii Bátkyovej, na obdobie 3 rokov.
Zobralo na vedomie Termíny podujatí 
na rok 2023.
Schválilo kontrolórovi obce Soblahov od-
menu vo výške 20 % zo mzdy za rok 2022.
Poverilo starostu obce Mariana Hude-
ca v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách ve-
rejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a § 14 zákona č. 
583/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, upraviť 
rozpočet obce Soblahov na rok 2022 
Rozpočtovým opatrením č. 3/2022 
v príjmovej a výdavkovej časti podľa 
skutočne prijatých a čerpaných finanč-
ných prostriedkov k 31.12.2022. V prí-
pade nevyhnutných výdavkov upraviť 
rozpočet v programoch na jednotlivých 
funkciách a položkách podľa skutoč-
nosti a upraviť rozpočet rozpočtovej 
organizácie v časti bežné výdavky a v 
časti bežné príjmy podľa skutočnosti k 
31.12.2022. 

Zuzana Hrnčárová

DAŇOVÉ OKIENKO
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Ak u vás došlo k zmene v období medzi 2. januárom 2022 
a 1. januárom 2023, ste povinný podať daňové priznanie naj-
neskôr do 31. januára 2023.  

Ak ste sa v roku 2022 stali vlastníkom, správcom, nájomcom 
alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo došlo k zmene druhu 
alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo ne-
bytového priestoru, alebo vám zaniklo vlastníctvo, správa, 
nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiast-
kové priznanie k dani z nehnuteľností.

Ak počas roka 2022 nedošlo k žiadnym zmenám v nehnu-
teľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme či užívate, daňové 
priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového 
priznania sú kúpa, predaj, darovanie, zdedenie nehnuteľnosti, 
nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou, rozvod, získanie právo-
platného stavebného povolenia, získanie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, 

daňová povinnosť dedičovi vzniká  prvým dňom mesiaca na-
sledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnu-
teľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. 
Daňové priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti.

Pri miestnej dani za psa sa daňové priznanie podáva kedykoľvek 
počas roka vtedy, keď si niekto kúpi alebo zaobstará psa 
a ten bude starší ako 6 mesiacov, musí to priznať obci do 30 
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Táto povinnosť je jed-
norazová a netreba ju opakovať. Daňové priznanie sa podá-
va opäť až vtedy, keď si vlastník napríklad kúpi ďalšieho psa 
alebo jeho pôvodný pes uhynul. Vtedy sa podáva len čiastkové 
daňové priznanie, kde sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy 
podanému priznaniu.

Ak ste sa v predchádzajúcich situáciách nenašli, a nie ste 
si istý, či máte alebo nemáte daňové priznanie podať, obráťte 
sa na obecný úrad, v ktorého katastri sa vaša nehnuteľnosť 
nachádza.

Nebojte sa opýtať, sme tu pre vás!
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ZA KOMUNÁLNE ODPADY ZAPLATÍME VIAC
Tak ako väčšina obcí na Slovensku, ani naša obec sa 

nevyhne zvýšeniu miestneho poplatku za komunálny odpad 
od 1.1.2023. Výška ročného poplatku za komunálny odpad 
bude 32 € na osobu a kalendárny rok, čo predstavuje 
0,087671 € na osobu a kalendárny deň. 

Zberná spoločnosť pre našu obec zabezpečuje 26 vývozov 
komunálneho odpadu  ročne, 6 dní v týždni poskytuje 
priestory Zberného dvora – Trenčín, Soblahovská ul. za 
účelom možnosti dovozu odpadov občanmi Soblahova, 2x 
ročne umožňuje odovzdať nebezpečný odpad a objemný 

odpad priamo v obci Soblahov.
K zvýšeniu miestneho poplatku za komunálny odpad musela 

obec pristúpiť, vzhľadom k výraznému nárastu vstupných 
nákladov a cien za vývoz a zneškodnenie komunálneho 
odpadu, ktorý zabezpečuje zberná spoločnosť pre našu obec. 
Obec pri stanovení výšky miestneho poplatku vychádzala zo 
skutočných nákladov na nakladanie s odpadom, pričom výnos 
z poplatku môže obec výlučne použiť len na zber, prepravu, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov. 

 Správca daní

STRETLI SA JUBILANTI

GRÓFKA TINZOVÁ NA SEDLIACKOM DVORE V SOBLAHOVE

Leto sa pomaly končí, prichádza jeseň. Tak je to i v živote 
človeka, mladosť pominie, vystrieda ju staroba. Prichádza síce 
pomaly, no nedá sa jej vyhnúť. Mesiac október je prejavom 
vďaky a úcty k našim starším spoluobčanom. Táto úcta je 
dôležitá nielen v tomto mesiaci, mala by byť prejavom slušnosti 
voči našim seniorom po celý rok. Preto sme boli veľmi radi, že 
po období pandémie sa mohli naši občania oslavujúci svoje 
životné jubileum opäť stretnúť v priestoroch Obecného domu, 
aby spolu s vedením obce pospomínali na svoje mladé roky 
prežité v Soblahove. Manželské páry oslavujúce 50., 55., 60. 
a 65. výročie radi prijali toto milé pozvanie a skutočne prišli. 
Nie všetkým to ich zdravotný stav dovolil, no z pozvaných 
19 párov sa stretnutia zúčastnilo 14 párov. 

Spoločne sledovali vystúpenie deťúreniec z materských škôl, 
Harmonikovej akadémie, vypočuli si príhovor starostu obce 
Mariana Hudeca. Dobrú náladu im priniesli i muzikanti pod 
vedením Jožka Šedivého „Cukríka“. Pri malom občerstvení 
spievali spolu s nimi, ba Števko Beták s manželkou to roztočili 
i na tanečnom parkete. Tak to má byť. Ľudia sa majú spolu 
stretať, podebatovať, zaspomínať si na časy svojej mladosti, 
ktoré prežili v našej obci. Aby slová, ktoré vyriekol niekto 
múdry, ostali v každom z nás: „Človek je krásny nielen vtedy, 
keď má pružný krok, človek je krásny podľa múdrosti, čo mu 
zračí v oku, podľa vrások, bielych vlasov, človek je krásny, 
keď ho ľudia majú radi.“

J. H. 

Opäť je tu jeseň a na Sedliackom dvore sme sa mohli tomu 
spolu s vami tešiť. Počasie nám v sobotu 1.10.2022 prialo 
a mohli sme s dievčatami (Marta Drienková, Monika Červeňa-
nová, Lucia Paučeková, Silvia Holubek Šalkovská) a s naším 
soblahovským ministrom kultúry (Daniel Mrázik) „zamakať“ 
na jesennej atmosfére. Novou jesennou dominantou Sed-
liackeho dvora sa stala prekrásna grófka Tinzová. Kto nevie, 
pravdupovediac, ani ja som to netušila, ale minister kultú-
ry nás poučil, že grófka Tinzová žila v Soblahove. Eugénia 
Tinzová, rodená Addová, bola majiteľkou veľkej časti lesa a 
veľkostatku. Dokonca si ju naši starší spoluobčania pamätajú 
ako pani grófku, ktorá po Soblahove jazdila v koči a nechá-
vala si občanmi ruky bozkávať. Tak túto jeseň patrí Sedliacky 
dvor tejto našej historickej osobnosti, ktorá reprezentuje se-
zónne aj historicky svojou nevšednou eleganciou a gráciou.

Silvia Holubek Šalkovská 
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ZIMNÁ ÚDRŽBA V OBCI – Obecný úrad v Soblahove upozorňuje a žiada všetkých vodičov, aby počas vykonávania 
zimnej údržby v našej obci neparkovali motorové vozidlá na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a na 
chodníkoch. Prispejete k tomu, aby vaše ulice boli počas zimného obdobia riadne udržiavané a hlavne aby bola zabezpečená 
bezpečnosť. Aj v tomto roku prosíme občanov, aby nám pomohli s odhŕňaním chodníkov od snehu spred svojich domov.

 Ďakujeme.

PRIVÍTALI SME NAŠICH NAJMENŠÍCH

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA - TRH V PODHRADÍ

Pri slávnostných príležitostiach, kedy vítame našich najmenších občiankov do života, vždy prežívame neopakovateľné chvíle. 
Tak to bolo aj 28. septembra 2022 na slávnostnom obrade, na ktorom sme privítali 24 detičiek v obci, ktorá je ich domovom. 
Po privítaní starostom obce a vypočutí si milej uspávanky pre deti, sa rodičia detí podpísali do pamätnej knihy obce a boli im 
odovzdané malé darčeky. Pri zápise ich sprevádzali piesne a hra na harmonikách. Na záver milého stretnutia sme vyslovili prianie, 
že všetci úprimne veríme, že sa narodili do šťastného sveta, aby poznali len krásu, lásku a pokoj. Prajeme im veľa zdravia!

R. R.

Trh v podhradí v Buchloviciach, to je jarmok, dožinkový 
sprievod, ukážka výroby vína, požehnanie vínneho muštu, je 
to zmes dobrej zábavy, domáceho folklóru, stretnutie susedov 
i cezpoľných. Tento rok sme mali aj my Soblahovčania 
možnosť sa zúčastniť už 8. ročníka tohto podujatia. V rámci  
partnerskej spolupráce s obcou Buchlovice sme sa už dlhší 
čas chystali na návštevu priateľov s celým naším folklórom. 
Najskôr nám zámer zmarila korona a následné pandemické 
opatrenia. Ďalší rok počasie, ale do tretice to vyšlo. V nedeľu 
2.10.2022 FSk Melenčár a Harmoniková akadémia prišli 
podporiť i tak bohatý kultúrny program.

 Našim hostiteľom ďakujeme za pohostinnosť a milé prijatie. 
Veríme, že naša návšteva v Buchloviciach nebola posledná.

DM

SVÄTÝ MIKULÁŠ V OBCI
Dobrý svätý Mikuláš, ktorý prinášaš deťom radosť, daruj môjmu 

srdcu radostného ducha. Nauč ma rozdávať šťastie okolo seba...
Túto radosť rozdal našim deťom Mikuláš v pondelok 

5.12.2022, kedy ich potešil svojou návštevou u nás v Sob-
lahove a rozsvietením vianočného stromčeka. Po zaspieva-
ní spoločnej piesne „Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti 

Mikuláš v lampiónovom sprievode odprevádza deti do 
Kostola sv. Mikuláša.

R. R.

modlitbičku...“, niektoré detičky zarecitovali alebo zaspievali aj 
samostatne. Všetkých viac ako 200 detí Mikuláš obdaril balíč-
kom plným sladkostí. Mikuláš bol veľmi spokojný, aké šikovné 
detičky v Soblahove máme. Ďakujeme mu!
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PATCHWORK VÝSTAVA
V predvianočnom čase sa opäť po 

dvoch rokoch uskutočnila predajná výsta-
va krásnych patchworkových výrobkov. 
Výstava sa konala v priestoroch obecné-
ho úradu a prilákala do Soblahova mnoho 
ľudí z okolia. Šikovné žienky z Trenčína, 
ktoré sa roky venujú tejto záľube, pri-
niesli k nám veľa krásnych výrobkov, ktoré 
určite potešia veľa z nás pod vianočným 
stromčekom.

Ďakujeme touto cestou vedeniu obce 
Soblahov, že nám umožnili výstavu usku-
točniť. 

Ivana K. I.

LADÍME SA SPOLU NA VIANOCE
Druhú decembrovú sobotu sme mali možnosť zažiť vianočné 

trhy a vianočný punč aj u nás v Soblahove. Už okolo obeda sa 
začali priestory obecného úradu postupne plniť predajcami, 
ktorí prišli ponúkať všelijaké nádherné vecičky na predaj v rámci 
vianočných trhov. Knihy, vianočné venčeky, aranžmány, 
stromčeky, mydielka, vankúšiky, tašky, oblátky, háčkované 
ozdoby, orechy, ... Na občerstvenie sa ponúkal vianočný punč 

pre dospelých aj pre deti a na zajedenie mastený chlieb 
s cibuľou a tiež chlieb s oškvarkovou nátierkou.

Akciu odštartovalo vonkajšie vystúpenie DFS Melenčárik pod 
taktovkou Janky Šedivej. Detičky zaspievali a aj zatancovali. 
Po nádhernom vystúpení boli pre detičky prichystané tvorivé 
dielničky, ktoré viedla počas celého dňa Saška Paučeková. 
Ako samozrejmosť patria k Vianociam neodmysliteľne aj 
medovníčky, ktoré si deti mohli vyskúšať vyzdobiť. Ďalším 
vianočným vystúpením bola Harmoniková akadémia Jožka 
Opatovského, ktorý si pre nás pripravil aj krásne a vtipné 
vianočné vinše. To už ako nádherná voňavá kulisa nastúpila 
pani Mráziková a na svojich staručkých „železách“ začala 
piecť oblátky, ktoré všetci prítomní mohli hneď aj ochutnať. 
Počas celého dňa ľudia prichádzali a odchádzali, obzerali 
sa, nakupovali, rozprávali sa a spievali si. Ďalším vonkajším 
vystúpením do vianočnej atmosféry prispela FSk Dolinečka, 
ktorá sa vždy dobre počúva. Poslednou folklórnou skupinou, 
ktorá vystúpila v sobotu v rámci hudobného programu bola 
FSk Melenčár. Členovia a členky tejto folklórnej skupiny sa 
postarali vo vnútorných priestoroch o takú hudobnú kulisu, 
že pritiahli na seba všetku pozornosť. Vianočné koledy v ich 
podaní rezonovali priestormi obecného úradu a postupne sa 
k nim návštevníci svojím spevom pridávali.

Sme vďační, že sme sa spoločne mohli opäť stretnúť 
na ďalšej predvianočnej akcii, porozprávať sa a zasmiať, 
počúvať aj zaspievať si a začať sa tak tešiť na nadchádzajúce 
vianočné sviatky.

Silvia Holubek Šalkovská
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ZAUJÍMAVOSTI ZO SOBLAHOVA

DVA ROKY NA FACEBOOKU
Fb stránka Soblahov – historické fotografie už dva roky teší svojich priaznivcov.
Aj vďaka vám, vašim fotkám, vašim príbehom môžem už viac než 500 sledovateľom prinášať nové príspevky z našej histórie. 

Hovorí sa, že človek musí dozrieť do veku, až potom ho zaujíma minulosť svojich rodičov, starých rodičov, prarodičov. To celkom 
neplatí. Stránku sledujú starší, ale i mladí, čo ma veľmi teší a motivuje. Týmto všetkým sledovateľom, prispievateľom, ďakujem 
a zároveň vás i ďalších  povzbudzujem k hľadaniu starých fotografií na ich zverejnenie. Vidieť foto po 40 až 50 rokoch môže byť 
zážitok, veď posúďte sami.                                                                                                                                                           DM

BEŽECKÉ LYŽOVANIE V SOBLAHOVE
… to ešte býval v zime sneh. Takto by som začal rozprávanie 

o veľmi úspešnom fungovaní bežeckého lyžovania v So-
blahove. Snehové podmienky na tento druh športu boli 
v našom katastri nadštandardné – Čiernachovská lúka, 
Dúbravka, Lúčky, Oklačky vytvárali ideálne možnosti.

V druhej polovici 60. rokov sa podarilo učiteľom Jozefovi 
Čérymu a Miroslavovi Špánikovi objaviť viaceré bežecké 
talenty: Rudolf Mrázik, Pavol Ištván, Pavol Jando, Anna 
Siváková, Anna Jandová, Anna Červeňanová, Hedviga 
Valachová. V tejto zostave v roku 1968 dosiahli výnimočný 
úspech – stali sa absolútnymi majstrami okresu Trenčín. 
Od roku 1973 začali bežeckí lyžiari pôsobiť pod hlavičkou 
Družstevník Soblahov a na bežeckej scéne sa objavili ďalší 
lyžiari: Pavol Holúbek, Jozef Šedivý, Anton Valach, Ľuboš 
Schéry, Ján Král, Ján Ďuráči, Dana Sýkorová, Daniel Jando, 
Mária Jandová, Viera Králová, Štefan Beták, súrodenci 
Vojtekovci, Maroš Král a ďalší…

V rámci bežeckej ligy sa zúčastňovali pretekov vo Sv. Jure,  
Častej, Skýcove, Doľanoch a najúspešnejší i pretekov na 
Štrbskom plese či v  Liberci.

V roku 1979 lyžiarsky oddiel prešiel pod hlavičku ODPM 
Trenčín, kde pôsobila Gitka Strušková, ktorá maximálne 
podporovala našich lyžiarov. Vtedy bežcov viedli Jozef Šedivý 
a Jozef Halgoš.

Lyžiarsky oddiel pôsobil v Soblahove až do roku 1990, 
kedy ukončil svoje fungovanie hlavne z dôvodu nevhodných 
podmienok .

...to už boli zimy v Soblahove bez snehu.
DM
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

NAŠI ÚSPEŠNÍ
Výtvarná súťaž – okresné kolo

Centrum voľného času v Trenčíne pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším usporiadalo 1. ročník literárno-výtvarnej súťaže 
“Babka, dedko, ľúbime vás”. (foto)

Naše výtvarné práce boli ocenené. Vo vekovej kategórii 
1. a 2. ročník, kde súťažilo viac ako 70 prác, sme obsadili
1. miesto – Melisa Holubková a 3. miesto – Ema Svrbíková

Malý futbal – Školský pohár SFZ – okresné kolo
Organizátor: Centrum voľného času v Trenčíne 
2. miesto – Oliver Attila Bátky, Hugo Farkaš, Timotej Holubek, 
Jakub Keleši, Ján Kohút, Jerguš Moravčík, Marek Pružinský, 
Maxim Remény, Samuel Sedláček, Juraj Vojtek, Dávid  Juriga

Trenčianske hodiny – spevácka súťaž v interpretácií 
piesní z regiónu Trenčín
Súťažná kategória: sólo spev - 2. kategória: 4. – 6. ročník
1. miesto – Nina Balajová a 3. miesto – Miroslava Luknárová
Súťažno-vzdelávacia aktivita: Hovorme o jedle

Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a pod-
porovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospe-
lých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a 
vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť 
za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpo-
re regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného 
prostredia.

Cieľová skupina: Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a učitelia 
základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Zapojení žiaci našej školy pod vedením pani vychovávateliek 
získali Strieborný diplom za aktívnu účasť v X. ročníku súťaže 
„Hovorme o jedle“.
Výtvarná súťaž  “Svet bez násilia očami detí“ – regionálne kolo

Prvý ročník výtvarnej súťaže Svet bez násilia očami detí je 
úspešne za nami. Do regionálnej súťaže bolo doručených 79 
výkresov v šiestich súťažných kategóriách. Ich hodnotenie 
sa uskutočnilo dňa 3.11.2022 v priestoroch Trenčianskeho 
osvetového strediska v Trenčíne.

Odborná porota napokon ocenila 19 prác.
V súťažnej kategórii 5. – 9. ročník ZŠ, boli ocenené 2 práce. 

Obe ocenenia získali žiačky našej školy.
Laura Adamcová a Natali Holubek.

Srdečne blahoželáme!
PaedDr. Ingrid Oravcová

PROJEKT – KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

PREJAV SA POHYBOM – MIROSLAV BRUISE ŽILKA

Projekt ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ 
spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou 
vianočnou tradíciou. Naším cieľom bolo potešiť nič netušiacich 
starších ľudí, pre ktorých je to možno jediný darček, ktorý 
si pod stromčekom nájdu. Do tohto projektu sa zapojila aj 
naša škola, žiaci, pedagogický zbor, pani upratovačky, pani 
kuchárky i pán školník. Naplnené a zabalené krabice pôjdeme 
odovzdať spolu s deťmi do okolitých domovov seniorov.

Ďakujeme!
S láskou ZŠ Soblahov

Miroslav Žilka umeleckým menom „Bruise“ sa venuje 
tanečným štýlom Poppin´, Lockin´ a Break dance už od roku 
1995. Tieto tance vyšperkoval do vlastného, nenapodobiteľného 
tanečného štýlu a jedinečných choreografií.
Od roku 2001 prezentoval svoje umenie aj ako pouličný 
tanečník vo Viedni. Postupom času sa dal dokopy s tanečnou 
skupinou „Old School Brothers“, s ktorou 7. decembra 2008 
získal najväčší komerčný úspech, keď ako prvá skupina 
na svete vyhrali projekt GOT TALENT, ktorý na Slovensku 
prebiehal pod názvom „Slovensko má talent“.
V roku 2011 sa ako prvý Slovák v histórii prebojoval z viac ako 
45 000 súťažiacich z celého sveta do finále nemeckého „Das 
Supertalent“.
Miroslav je taktiež lektorom v tanečnej škole Old School Brothers, 
kde odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti mladej generácii.
Ďalší úspech, ktorý si zaradil do svojej talentovej zbierky je 3. 
miesto vo finále Československo má talent 2013.
Miroslav „Bruise“ Žilka žije naozaj tancom.

Sme radi, že naša škola mohla opäť privítať skvelého 
tanečníka. Jeho vystúpenie bolo pre nás nevšedným zážitkom. 
Mnohí žiaci sa aktívne zapojili do programu, „prejavili sa 
pohybom“. A samozrejme, nechýbala i autogramiáda.

PaedDr. Ingrid Oravcová
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MIKULÁŠ V ZŠ
Dňa 6. decembra zavítal Mikuláš aj do našej školy. Tentokrát mal veľkú skupinu pomocníkov – čertov, anjelov, soby aj škriatkov. 

Mikuláš sa deťom pekne prihovoril, čerti ich trochu vystrašili a aj im pohrozili, že sa majú pekne správať a dobre učiť a keďže 
Mikuláša deti presvedčili, že v uplynulom roku boli dobré a aj pekne zaspievali, anjeli im rozdali sladké darčeky.

VZDELÁVACIE EXKURZIE
NA NÁVŠTEVE V AUTOMOBILKE VOLKSWAGEN 
SLOVAKIA – 9. ROČNÍK

30. novembra žiaci 9. ročníka absolvovali vzdelávaciu 
exkurziu do Bratislavy. Cestovali vlakom, takže zážitkom 
bola aj samotná cesta, počas ktorej si zopakovali geografické 
vedomosti pri sledovaní krajiny z okna rýchlika. Hlavným 
cieľom exkurzie bola návšteva automobilky Volkswagen 
Slovakia.

Impozantný objekt pozostávajúci z niekoľkých obrovských 
hál nás ohúril už pri prvom pohľade. Nasledoval dôsledne 
strážený a kontrolovaný vstup s prideleným sprievodcom, 
nasadenie slúchadiel a exkurzia sa mohla začať. Ešte 
niekoľko výstrah a ponaučení – zákaz fotenia v celom areáli, 
pohybovať sa je možné len po vyznačených chodníkoch, 
automatickým vozíkom umožniť neobmedzený pohyb atď. 
V usporiadanom rade za sebou a so slúchadlami na ušiach 
sme prešli agregátovou halou a karosárňou. Prekvapilo nás, 
ako málo ľudí sa na tomto obrovskom pracovisku nachádzalo. 
Prevažnú väčšinu činností vykonávali stroje – spájali, 
skladali, lepili, posúvali, spájkovali, otáčali, prekladali. Ľudia 
v kontrolných kabínkach celý proces sledovali, kontrolovali, 
v prípade poruchy či kolízie zasiahli. Bolo to veľkolepé. Plní 
dojmov sme len-len stihli autobus z Devínskej Novej Vsi 
do centra Bratislavy. Ešte krátke občerstvenie v nákupnom 
centre a cestu vlakom sme si zopakovali v opačnom smere. 
Tí viac unavení sa ponáhľali domov, niektorí si ešte vychutnali 
kúsok vianočnej atmosféry z trenčianskeho námestia.   

PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM, BRATISLAVA – 7. ROČNÍK, 
6. ROČNÍK

Dňa 2. novembra sme navštívili Prírodovedné múzeum 
v Bratislave. Žiakov zaujali pútavé vzdelávacie programy: 
zoologické programy: obojživelníky Slovenska, plazy 
Slovenska, ryby Slovenska a botanické programy: význam 
húb v prírode a pre človeka, rastlinné spoločenstvá Slovenska, 
„Rastlinní votrelci“ – invázne rastliny Slovenska.

GALÉRIA BAZOVSKÉHO, TRENČÍN – 8. ROČNÍK
7. decembra žiaci 8. ročníka navštívili Galériu M. A. 

Bazovského. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o významnom 
slovenskom maliarovi Milošovi Alexandrovi Bazovskom. 
Bazovský je jeden z najreprezentatívnejších predstaviteľov 
slovenského maliarstva a grafiky 20. storočia. Jeho inšpiráciou 
bolo ľudové umenie. Patrí k zakladateľom slovenskej moderny.

V galérii nás zaujali práve prebiehajúce výstavy:
•  Ján Švec – perfekcionalista / konštruktivistický maliar a 

kresliar.
• Radovan Stoklasa – fotograf, tento rok bilancuje 25 rokov 

svojej reportérskej práce. 

Hodnotenie výstavy z pohľadu našej žiačky:
Dňa 7.12. sme navštívili galériu M.A. Bazovského v Trenčíne, 

kde sme si pozreli tri expozície. Bolo to veľmi zaujímavé. Ako 
prvú sme si pozreli výstavu fotografií Radovana Stoklasu. 
Dozvedeli sme sa o ňom veľa faktov. Medzi fotografiami 
sme spoznali mnohé tváre nielen športovcov, ale aj politikov, 
zachytených v nečakaných momentoch. 

Ďalší umelec, ktorý mal svoju výstavu dokonca na dvoch 
poschodiach, bol Ján Švec. Bol to naozajstný umelec. Páčilo 
sa mi, že dokázal nakresliť nádherné výtvory len použitím 
ceruzky. A nakoniec sme sa dočkali toho najlepšieho – výstavy 
obrazov M. A. Bazovského. Boli naozaj krásne. Zaujímavé 
bolo, že používal len zemité farby a údajne nemal príliš rád 
modrú farbu. Často sa v jeho maľbách objavovala lastovička 
ako symbol slobody. Dokonca sme videli aj mnohé jeho skice. 
Celá prehliadka galérie bola veľmi zaujímavá nielen pre mňa, 
ale aj pre mojich spolužiakov.
      Anna Horková
DEVÍN, BRATISLAVA – 8. ROČNÍK

Príjemné slnečné októbrové počasie naozaj prialo 
plánovanej vychádzke na zrúcaninu hradu Devín. Žiaci 
ôsmeho ročníka sa s pani učiteľkami vydali na poznávaciu 
a zážitkovú cestu vlakom. Pre niektorých bola zážitkom už 
samotná cesta vlakom, iných nadchlo cestovanie bratislavskou 
MHD. Prehliadka hradu Devín priniesla mnohým plno nových 
informácií a dojmov a nepochybne veľkým zážitkom bola aj 
prehliadka centra Bratislavy turistickým vláčikom Prešporáčik.

 Električkou som sa viezla prvýkrát, keď sme sa presúvali na 
Námestie Ľ. Štúra. Odtiaľ nás autobus odviezol na hrad Devín. 
Dosť tam fúkalo, ale inak bolo pekne. Pani sprievodkyňa 
nás previedla od sochy slovanskej devy po hradnú studňu a 
popritom nám hovorila o histórii hradu. Veľmi sa nám páčila 
vyhliadka z horného hradu, odkiaľ bol výhľad na okolie aj na 
sútok Moravy a Dunaja. Vôbec som sa nenudila, aj keď som 
tam bola už druhýkrát. Som rada, že som tu bola.   

Anna Horková

 Na Námestí Ľ. Štúra sme nastúpili na turistický vláčik 
Prešporáčik. Povozil nás po Bratislave a z výkladu sme sa 
dozvedeli veľa zaujímavých vecí, ktoré som nikdy predtým 
nepočula. Mali sme prestávku aj na Bratislavskom hrade. Bol 
z neho krásny výhľad. Rada by som ho navštívila znovu.

Nela Balnová
PaedDr. Ingrid Oravcová
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BOL TO I MÔJ UČITEĽ...
Školské roky nám i po mnohých desaťročiach pripomínajú 

to najkrajšie obdobie nášho života. Boli sme mladí huncúti 
plní elánu, čakajúci na každú vhodnú chvíľu, aby sme mohli 
v škole voľačo vyparatiť. Robili sme zle, boli sme za to bití ako 
v škole, tak i doma. Ale učiteľ bol pre nás autorita, mali sme 
pred ním rešpekt a vážili si ho. Tak prišiel k nám do školy i 
mladý, začínajúci pedagóg Mirko Špánik. Pedagogickú fakultu 
UK absolvoval v rokoch 1962 až 1966 s aprobáciou prírodopis 
– zemepis. Zo začiatku plachý, nesmelý, červenajúci sa pri 
skúšaní hlavne dievčat. No časom sme všetci zistili, že ide 
o skromného, veľmi vzdelaného človeka, ktorý sa snaží 
odovzdať čo najviac svojich vedomostí. Pri ňom nás začal 
prírodopis a zemepis naozaj zaujímať. Venoval sa nám i po 
škole v rôznych krúžkoch a iných zaujímavých aktivitách. 
Soblahov mu akosi prirástol k srdcu a chodil medzi nás i potom, 
ako odišiel z našej školy. Stretávali sme sa s ním v našej 
okolitej prírode, v zime na zjazdovke pri chate alebo na 
futbalových zápasoch, kde bol naším fanúšikom. Často bol 
pozývaný na stretnutia žiakov pri ich výročiach opustenia 
školy. Po desiatich rokoch opustil našu základnú školu a 
odišiel na Pedagogickú fakultu UK v Trnave, ako odborný 
asistent. V rokoch 1971 až 1976 absolvoval Filozofickú fakultu 
UK v Bratislave odbor pedagogika a sociológia. V roku 1978 
získal akademický titul PhDr. V roku 1978 vedeckú hodnosť 
CSc. a v roku 1995 pedagogickú hodnosť docent.

Niekoľkokrát sme sa v živote stretli a vždy sme si mali 
čo povedať. Hovoril mi, že do Trnavy chodí vlakom a na 
železničnú stanicu na bicykli, kde si ho necháva. Vraj má 
vybavenú lacnejšiu „režinku“ na vlak na celý rok, no i tak mu 

to nevykryje náklady na bicykle, ktoré mu za rok na stanici 
ukradnú. Bral to však s jeho typickým úsmevom. Neustálym 
vzdelávaním a dopĺňaním vedomostí sa dopracoval až na 
titul docent, vedúci katedry a v rokoch 1996 až 2003 bol 
prodekanom pedagogickej fakulty v Trnave. Ako docent 
externe učil i na Trenčianskej univerzite, kde ho mnohí poznali 
ešte z rozprávania svojich rodičov.

Tak nielen mňa, ale i mojich spolužiakov zasiahla smutná 
správa, že náš bývalý učiteľ Mirko Špánik nás v auguste 
2022 opustil vo veku 77 rokov. Za nás všetkých, ktorí sme 
ho poznali a mali radi, sa lúčim slovami, ktoré mal na svojom 
parte: „Kto v srdci žije, nezomiera…”

J. H.

MATERSKÁ  ŠKOLA
ČO JE NOVÉ V MATERSKEJ ŠKOLE?

Na prvý pohľad je všetko u nás po starom. September 
prebehol ako voda, deti si zvykli na prostredie, pani učiteľky 
aj na denný režim. A tak sme fungovali v zabehnutých 
koľajniciach až do decembra. Deti sa dočkali túžobne 
očakávaného mesiaca so zázračnou mocou. Materská škola 
sa začala obliekať do slávnostného. V triedach začali svietiť 
stromčeky, deti sa začali učiť mikulášske a vianočné piesne 
a básne. Dokonca si našli v triedach obrovský adventný 
kalendár, z ktorého sa každému ujde jedno vrecúško.

A potom 6.12. prišiel obľúbený dedko všetkých detí: 
MIKULÁŠ. Trošku si u nás oddýchol po dlhej ceste pri 
pesničkách a básničkách od detí. Rozdal sladké odmeny a 
pokračoval ďalej na svojej ceste.

A po svätom Mikuláši navštívi nás Ježiško. Juj! Veď je to 
o chvíľočku, poslúchajme friško!

Tak si hovoria deti u nás v škôlke. Preto sa snažíme, aby 
bolo k Vianociam všetko prichystané ako treba. Spoločne 
s rodičmi sme na tvorivých dielňach vyrábali vianočné ozdoby. 
Bolo srandy kopec. Snaživé maminy, tatinovia, babky či 
súrodenci lepili, strihali, viazali, omotávali... Škôlka ožila ešte 
viac než inokedy vravou, smiechom, dobrou náladou. My, pani 
učiteľky, sa tešíme, že rodičia prišli, že sme mohli spolu stráviť 
čas.

Ešte musíme stihnúť napiecť a všetko poriadne upratať. 
Pripomíname si zvyky a tradície Vianoc a tešíme sa na 
vianočné predstavenie detského divadelného krúžku. 

M. Špánik: dolný rad, prvý zľava

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia v novom roku Vám prajú
zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ Soblahov.

Blíži sa koniec kalendárneho roka 2022, no čo sa týka škol-
ského roka 2022/2023, prešla zatiaľ iba jeho štvrtina. A v tom-
to období v spolupráci s obcou Soblahov sa nám podarilo 
úspešne zrealizovať opravu komunikácie v areáli školy a pred 
školou. Popri vyasfaltovaní areálu školy sa zrealizovala aj vý-
mena obrubníkov pred školou, ale aj v areáli školy pri školskej 
jedálni a materskej škole.

Rodičom detí MŠ a žiakov ZŠ by sme chceli poďakovať za 
toleranciu a trpezlivosť pri realizácii opravy. Zároveň nám robí 
veľkú radosť, že sa nám darí vylepšovať a skrášľovať okolie 
našej školy.  

Vedenie školy

POKRAČOVANIE V ÚPRAVE PROSTREDIA ZŠ S MŠ SOBLAHOV
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CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Tento čarovný mesiac uzavrieme vianočnou besiedkou pri 
stromčeku s koláčikmi, ktoré si napečieme.

Úprimne zo srdca ďakujeme všetkým za to, že nám 
pomáhate, zverujete svoje deti a fandíte nám.

  A UŽ JE TU ZNOVA ČAS, KEĎ K NÁM PRIŠIEL MIKULÁŠ!
Začiatok adventu je čas, kedy prichádza i Mikuláš, na 

príchod ktorého sa tešia hlavne deti. Ani u nás to nebolo inak. 
V prvý adventný pondelok si deti pripravili adventné vence, 
pripravili sme si adventný kalendár a odrátavali  dni do jeho 
príchodu. Príchod Mikuláša do našej cirkevnej materskej školy 
bol deťmi dlho očakávaný, ale nakoniec sme sa všetci dočkali. 
Pripravili sme mu milé privítanie a deti svojím programom 
potešili Mikuláša. Od Mikuláša dostali deti sladkú odmenu 
v balíčkoch. Veru si zaslúžili darček, pretože od septembra 
odviedli kus práce. Nielenže usilovne pracovali v materskej 
škole a naučili sa veľa nového, ale pripraveným vystúpením 
urobili radosť svojim starým rodičom, ktorí prijali naše pozvanie 
a prišli k nám pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V cirkevnej 
materskej škole sme medzi sebou privítali i hostí, ktorí svojím 
rozprávaním či vystúpením obohatili deti o nové vedomosti 
a skúsenosti. Navštívil nás rytier Gaston so svojou hradnou 
paňou Helen. Deti sa dozvedeli, ako sa kedysi žilo v podhradí 
i na hrade, kto boli paloši, rytieri a ostatní obyvatelia hradu 
i podhradia. V divadelnom predstavení Ružová rozprávka sa 
deti dozvedeli niečo o ďalekých krajinách a taktiež si zahrali 
v rozprávke.

Obdobie pred Vianocami malo na dedine svoje tradície a 
tieto sa snažíme našim deťom  vštepovať, aby sa zachovávalo 
dedičstvo našich starých otcov a materí. A tak sme si i my 
porozprávali o tradíciách na Ondreja, kedy dievky trásli ploty, 

ako si na svätú Barboru  priniesli konárik čerešne do domu 
a čakali až do Vianoc, či sa rozvije a dievka sa vydá. Postupne 
až do Vianoc budeme spoznávať ďalšie zvyky a obyčaje 
u nás na dedine a to sviatok svätej Lucie i tradíciu ohlasovania 
narodenia Ježiša Betlehemcami. Pred samotnými Vianocami 
si s deťmi pripravíme Štedrú večeru, so všetkým, čo k nej 
patrí, navštívia nás Betlehemci, zaspievame si starodávne 
koledy i balady a pohostíme sa tým, čo si pred Vianocami 
s deťmi upečieme.

Adventný čas sa pomaly kráti a ani sa nenazdáme a zapálime 
poslednú sviečku na adventnom venci. Počas týchto dní 
akosi intenzívnejšie  s deťmi myslíme na našich kamarátov 
z Ukrajiny, ktorí navštevovali i navštevujú našu materskú 
školu. V správach, ktoré od nich dostávame, je veľa smútku 
a málo radosti. Ale i tak sa neprestávame za nich modliť 
a vyprosovať mier všade tam na zemi, kde sa bojuje.

Ďakujeme preto hlavne nášmu Nebeskému Otcovi za 
sprevádzanie, ochranu a pomoc. Vďaka patrí i našim rodičom, 
starým rodičom, dobrodincom a všetkým, ktorí nám pomáhali 
i pomáhajú.

S prichádzajúcimi sviatkami vyprosujeme pre všetkých 
veľa Božieho požehnania. Prajeme požehnaný adventný čas, 
milostiplné, radostné a pokojom naplnené vianočné sviatky 
a pevného zdravia do nového roku 2023. 

Kolektív Cirkevnej materskej školy svätého Mikuláša

Vianoce vám prajeme šťastné,
od Ježiška dary krásne.
K tomu lásku do balíčka,
ale najviac ZDRAVÍČKA!

Kolektív materskej školy
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ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI
ODPUSŤ NÁM, SVÄTÝ MIKULÁŠ

(Krátka úvaha o našom patrónovi)
Každá farnosť slávi svoje hody. Je to čas radosti, zábavy, 

hostín. Kedysi, žiaľ, dnes už menej, sa hody oslavovali 
veľkolepo. V sobotu večer bola zábava, dopoludnia slávnostná 
svätá omša s účasťou celej dediny, po nej slávnostný obed 
s rodinou, ktorá prišla aj z diaľky práve na túto príležitosť.

Hody sa slávili ako poďakovanie za Boží príbytok, 
chrám, ktorý majú ľudia medzi sebou. Uvedomovali si, aký 
nenahraditeľný a vzácny dar je kostol, kde čerpajú tie najväčšie 
poklady, kde sýtia svoju dušu modlitbou a sviatosťami a kde 
sa posväcujú. Hody sa slávia vždy na sviatok patróna kostola, 
ktorý je i hlavným patrónom farnosti. Znamená to, že v nebi 
zvláštnym spôsobom prosí za nás, ochraňuje nás, pomáha 
nám. My v soblahovskej farnosti máme veľkú česť mať za 
patróna svätého Mikuláša. Veď je jedným z najväčších 
a najobľúbenejších svätcov. Určite pre jeho dobrotu srdca, 
štedrosť, vieru.

Svätý Mikuláš by mal byť teda v našej farnosti vo veľkej 
úcte. V deň jeho sviatku slávime slávnostnú svätú omšu pod 
jeho sochou na hlavnom oltári v kostole. A nielen pod jeho 
sochou, ale i pri jeho pozostatkoch – relikvii, kúsku skutočnej 
kosti z jeho tela, ktoré uchovávame ako predrahú vzácnosť 
v našom kostole. Potom sa spolu tešíme a oslavujeme 
v Pastoračnom centre na agapé (gr. – hostina lásky). Je to 
krásny spôsob, ako poďakovať Bohu za dar nášho patróna, 
ale aj prosiť svätého Mikuláša o jeho ochranu a pomoc pre 
farnosť. Večer predtým príde do obce svätý Mikuláš, ktorý 
deťom rozdá balíčky a deti idú potom so svätým Mikulášom 
na detskú svätú omšu do kostola.

Ale môžeme sa pýtať: Skutočne sme farnosť svätého 
Mikuláša? Ctíme si ho a oslavujeme? Dôverujeme mu a 
prosíme ho o ochranu a pomoc? Snažíme sa napodobňovať 
jeho krásny a svätý život a jeho dobrotu? Alebo sa nám 
stal tento deň a celé hody iba prázdnou a zahmlenou 
spomienkou? V deň jeho slávnosti by mal byť kostol 
naplnený do posledného miesta veriacimi zo Soblahova i 
Mníchovej Lehoty a praskať vo švíkoch, ba i viac. Deti  by 
po získaní balíčkov mali ísť spolu s rodičmi na detskú svätú 
omšu ku cti svätého Mikuláša. Ale je to vážne tak? Nezabudli 
sme na nášho veľkého patróna? Nie je pre nás iba nejakou 
rozprávkovou bytosťou, na ktorú si spomenieme raz za rok? 

Nie sú pre nás hody iba vyprázdnenou oslavou a hostinou, 
kedy si naplníme iba bruchá, ale nie duše a srdcia? 

Odpusť nám, náš nebeský patrón, svätý Mikuláš a neza-
budni na nás, ako my zabúdame na teba…

Peter Valaský, farár

Socha sv. Mikuláša na 
hlavnom oltári

Relikvia sv. Mikuláša - kúsok 
kostičky

Dokument potvrdzujúci pravosť relikvie

MALÝ ZÁZRAK POČAS NOCI DIVADIEL
Ťažko je uveriť, že profesionálne divadlo môže vystúpiť aj 

na takom mieste, ako je sála Poľnohospodárskeho družstva 
v Soblahove. No stalo sa tak a herci Mestského divadla 
Trenčín tu odohrali v sobotu 19. novembra 2022 o 19:00 h 
výpravný muzikál Studňa lásky.

Keďže scéna inscenácie Studňa lásky je veľká, návštevníci 
vchádzali do sály cez zákulisie. Tiež sedenie bolo netradičné, 
diváci sa ocitli aj na javisku.

Celoslovenské podujatie európskeho významu s názvom Noc 
divadiel sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu. 
V roku 2022 to už bolo po 13. raz, kedy sa otvorili brány divadiel, 
kultúrnych centier a umeleckých škôl na Slovensku, aby ponúkli 
výnimočné predstavenia vo večerných a nočných hodinách.

Noc divadiel prináša divadlo aj na netradičné miesta, otvára 
zákulisie, má ponúknuť niečo originálne, aby sme povzbudili ľudí 
k návšteve divadla. Na základe vynikajúcej spolupráce s ria-
diteľkou MDTN Zuzanou Mišákovou, starostovi obce Marianovi 

Hudecovi sa myšlienka uskutočniť Noc divadiel v Soblahove 
páčila okamžite, ako mu ju  pred ôsmimi rokmi predstavila. 
Odvtedy prichádza divadlo do Soblahova každým rokom.

Do 13. ročníka sa na Slovensku zapojilo viac ako 50 divadiel 
v 23 mestách. Mestské divadlo Trenčín sa stalo súčasťou 
podujatia už po ôsmykrát.

R. R.
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ZO ŽIVOTA ZO JEDNOTY DÔCHODCOV

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok… projekt, 

ktorý tento rok už vstúpil do piateho ročníka, si získal na 
Slovensku veľkú podporu. Jeho cieľom je obdarovať seniorov 
v domovoch dôchodcov a urobiť im aj maličkosťou krajšie 
Vianoce.

Do tohto projektu sa zapájam už štvrtýkrát. Tento rok som 
bola oslovená na pomoc  ako kontaktná osoba.

Úlohou kontaktných osôb je zriadiť odberné miesto pre 
krabičky a každú jednu skontrolovať, aby sa v nej nenachádzal 
nevhodný obsah. Dala som si taký skromný cieľ 100 ks. 
Zriadila  a  označila doma zberné miesto a čakala… Úplne 
prvú krabičku mi odovzdala z našej obce pani Frančáková s 
deťmi Natálkou a Miškom, potom prišli Katka Siváková, Danka 
Kiššová, Martinka Holubková z predajne potravín, pridali sa 
naše tri doma, kamoška Betka Holúbková a fúúú, stále málo. 

Ale naša ZŠ ma v tom nenechala. Pani učiteľka Monika 
Balajová s pani riaditeľkou Škorcovou rozbehli akciu v škole 
a krabičky pribúdali aj vďaka deťom a ich rodičom, prispeli aj 
pani kuchárky a upratovačky, za čo sa im chcem veľmi pekne 
aj touto cestou poďakovať. Taktiež obyvateľom obcí Tr. Turná 
a Mníchova Lehota, ale aj Veľká Hradná, MŠ Ľuborča a MŠ 
z ulice Stromová na Novinách, ZŠ Veľkomoravská Trenčín, 
pani Gagovej z Trenčína a taktiež prispeli kolegyne môjho 
manžela z práce.

Všetkým týmto patrí moja vďaka a ich zásluhou môžeme 
veľa ľuďom spestriť  Vianoce. Odovzdávať krabičky pôjdeme 
aj spolu s deťmi zo školy, s malými heligonkárkami a gitaristom 
zo štvrtého ročníka. Na začiatku bol neskromný cieľ 100 ks, 
na konci číslo, ktoré ho niekoľkokrát presiahlo.

Ivana K. I.

Staroba. Prirodzená súčasť nášho života. 
Prichádza pomaly. Krok za krokom, rok za 
rokom. Je obdobím života, ktoré u každého 
prebieha rôzne a má toľko podôb, koľko 
jestvuje ľudských osudov. Starnutie však nie 

je diagnóza, a teda ani choroba a mali by sme ho prijímať 
ako dlhodobý celoživotný proces so všetkými jeho výhodami 
aj nevýhodami. Záleží len na nás, ako sa k tomu postavíme – 
život nie je ľahký, je aj ťažký, ale aj krásny. U nás, na našich 
kolektívnych podujatiach často radi spomíname na mladosť, 
keď nám napr. školský rok pripadal  príšerne dlhý, keď bolo 
zážitkov stokrát viac, keď nás nič nebolelo, keď sme mali 
veľa energie a málo starostí. Život na dôchodku má tiež svoje 
výhody: netreba sa ponáhľať do práce, hnať za kariérou, 
nemusíme robiť veci, čo nechceme, máme dostatok času 
pre vnúčatá, môžeme sa rozhodovať – toto áno, toto nie... 
len treba každý deň pozitívne myslieť a nepripustiť si pocit 
osamelosti alebo pocit typu „mňa už nikto nechce“. 

Každoročne sa tejto téme dosť intenzívne venujeme hlavne 
počas Mesiaca úcty k starším.

Tak to bolo aj na slávnostnej októbrovej členskej schôdzi 
(15.10.) venovanej úcte k starším. Príjemnú atmosféru umocnili 
veľmi pekné piesne v podaní FSk Dolinečka a zábavnej básne 
Život dôchodcu v podaní našej členky Oľgy Ďuďákovej. 
Tentokrát sme blahoželali až 15 našim jubilantom vo veku 
65, 70, 75 a 80 rokov. V závere príjemného spoločenského 
posedenia bol všetkým členom odovzdaný vitamínový darček.

O týždeň neskôr sa 22 členov zúčastnilo koncertu 
dychových hudieb „Okolo Trenčína“ v ODA Trenčín a 27.10. 
sme k Pamiatke zosnulých vyčistili cintorín a okolie od 
nánosov lístia.

5. novembra mala na charitatívnom Behu sv. Mikuláša 
zastúpenie aj naša organizácia a svojou účasťou podporila 
soblahovskú Cirkevnú materskú školu sv. Mikuláša.

V novembri (21.11.) sme organizovali návštevu 
spojenú s prehliadkou Vojnového cintorína v Kubrej-
Zábraní, dôstojného miesta posledného odpočinku 771 
obetí vojakov, dôstojníkov, ošetrovateľov z mnohých krajín 
sveta. Rozľahlým areálom a cintorínom – národnou kultúrnou 
pamiatkou nás ochotne so sprievodným slovom sprevádzal 
náš občan Ing. Peter Ďuďák, ktorý nám poskytol aj spoluprácu 
s organizovaním návštevy prísne stráženého areálu. Aj touto 
cestou mu patrí naše poďakovanie. Určite stojí za zmienku 
spomenúť, že tu, na tomto cintoríne, je pochovaný aj náš 
rodák – 22-ročný desiatnik Vendelín Holúbek, nar. 1895 – 
11.8.1917. Na záver prehliadky sme sa pod krížom všetci 
pomodlili s pridaním  smútočnej piesne.

7. decembra bol organizovaný vlakový výlet do Bratislavy 
spojený s návštevou vianočných trhov. Využili sme ho aj na 
prehliadku zimných barokových záhrad Bratislavského hradu, 
no predovšetkým na prehliadku výnimočných „vianočných“ 
výstav v súčasnom období inštalovaných v priestoroch 
Historického múzea Bratislavského hradu. Prvá s názvom 
„Na slávu a chválu...“ ponúkala množstvo nádherných 
sakrálnych diel a sôch s kresťanskými motívmi a druhá 
mala názov „Pokoj ľuďom dobrej vôle”. Tu sme obdivovali 
vystavených 60 betlehemov zo Slovenska, Česka a Rakúska 
vyrobených z rôznych prírodných materiálov, dokonca aj 
z drôtikov. Ešte krátka prestávka na vianočne vyzdobenom 
nádvorí hradu a naša cesta smerovala do historického centra 
mesta – cez Primaciálne námestie, kde sme nemohli obísť 
„Vianočný les“ s množstvom živých vianočných stromčekov, 
ktoré ozdobili deti z bratislavských základných a špeciálnych 
základných škôl s vlastnoručne vyrobenými prírodnými 
obdivuhodnými vianočnými ozdobami. Akcia „Vianočný les“ 
má charitatívny zámer – k vianočným sviatkom, stromčeky 
poputujú do charitatívnych organizácií a združení pre ľudí bez 
domova, sociálnych zariadení a do chudobných rodín s deťmi. 



16 číslo 4 - december 2022

Dolinečka sa nám prihovára

Folklórna skupina Melenčár 
a jej prvých päť rokov činnosti

O pár krokov ďalej nás vítala vôňa vianočných dobrôt z 
desiatkov stánkov s vianočným občerstvením – jedla, punčov, 
suvenírov… Niektorí z nás navštívili „len na skok“ dostupné 
pamätihodnosti hlavného mesta – napr. katedrálu Dóm sv. 
Martina aj s prehliadkou podzemia s kryptami – posledného 
miesta odpočinku vážených arcibiskupov, kardinálov a rodín, ale 
aj  Hviezdoslavovo námestie či Michalskú bránu s vynovenou, 
zrekonštruovanou vežou. Poslednou  našou zastávkou bola 
návšteva Starej tržnice, kde sme dali „bodku“ za príjemne 
strávenými adventnými chvíľami v priateľskej atmosfére a do 
nášho predvianočného času sme si domov odniesli pekný 
adventný zážitok.

Teraz nás čaká ešte veľmi príjemné spoločné stretnutie „via-
nočná členská schôdza“, ktorá sa bude konať 28. decembra 
o 15. hodine v Pastoračnom centre.

Vážení spoluobčania!
Ďalší nový rok je tu zas a opäť zostarne každý z nás. 

Ešte do jeho príchodu je potrebné stihnúť usporiadať „klbko 
našich vzťahov“. Ak je potrebné, treba pretrhnutú niť vzťahov 
nadviazať, urobiť uzlík, aby „nitka  našich vzťahov“  mala 
pokračovanie aj v nasledujúcom roku. Najhoršie budú na tom 
pretrhnuté nitky, ktoré sa už nedajú zviazať, lebo – hoci jedna 
strana by naozaj chcela, druhá strana už nemôže...

Prežite vianočné  sviatky v zdraví, v radosti a v láske!
V novom roku nech vás v zdraví šťastie sprevádza na 

každom kroku, nech je veľa dobrých ľudí pri vašom boku, 
čo najmenej „uzlíkov na vašej nitke vzťahov“ a čo najviac 
porozumenia, vzájomnej tolerancie a dobrých vzťahov!

                                                            Antonia  Adameková

Vážení a milí občania Soblahova.
S príchodom vianočných sviatkov, tak ako väčšina ľudí, i 

ja cítim čaro, ktoré sa opakuje len raz do roka. Niekedy mi je 
ľúto, že je na škodu, keď sa po sviatkoch stávame znova tými, 
ktorým je ľahostajné pomôcť alebo obdarovať a milým slovom 
povzbudiť takého, ktorý to potrebuje.

Spomínam si, ako také desaťročné decko, na spievanie 
kolied susedom pod oknami, vinšovanie radosti a spokojnosti 
k Vianociam. Darčekov nebolo mnoho, ale boli to tie najkrajšie 
roky môjho života.

Nezabúdajme na staré zvyky našich rodičov. Folklórna 
skupina Dolinečka tieto starodávne zvyky prezentuje: 
spievanie Ďura na Chríbe, čepčenie na svadbách, spievanie 
vianočných kolied v kostole, chodenie po dedine a spievanie 
Troch kráľov.  Zúčastnili sme sa a spievali na všetkých 
Štefanských jazdách v Soblahove.

Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým členkám 
nášho súboru i tým, ktoré už zo zdravotných dôvodov nemôžu 
s nami spievať. Popriať im, ako i všetkým občanom, prežiť 
najkrajšie sviatky roka Vianoce – narodenie nášho pána a 
popriať im lásku, zdravie a pokoj celej ich rodine.

Vedúca FSk Fabová

Áno, je tu čas vianočný, anjelský spev nám zneje.
Prichádza opäť dar nebies, Ježiško, Kráľ malý.

Snáď každý sa radosťou i veľkým šťastím smeje.
Je tu čas spásy, čo sme tak dlho, dlho čakali.

(Úryvok z básne môjho brata Jožka)

Ani sme sa nenazdali a koncom júna uplynulo päť rokov, 
čo sa zopár pre folklór nadšených ľudí rozhodlo obnoviť a 
zachovať zvyky a tradície zo Soblahova pre  ďalšie generácie. 
A čuduj sa svete, vznikla folklórna skupina Melenčár. Na 
prvom stretnutí nás bolo devätnásť, na ďalšom už naozaj 
nácviku sme sa učili prvé tanečné kroky. Momentálne máme 
tridsaťdeväť členov vrátane vlastnej muziky a po piatich 
rokoch aj nárok na prvé bilancovanie... Tak teda to skúsim.

Prvé dva roky boli veľmi aktívne, možno aj vďaka nadšeniu, 
ktoré nás poháňalo dopredu a dodávalo nám tvorivú energiu. 
Vytvorili sme päť programových čísiel, reprezentovali sme obec 
na mnohých folklórnych slávnostiach či iných podujatiach, 

zúčastnili sme sa regionálnych aj celoslovenských prehliadok 
a súťaží, kde sme získali pekné ocenenia v zlatom a striebornom 
pásme, vďaka našim tanečníkom si piesne a tance zo 
Soblahova vypočuli a pozreli aj na východnom Slovensku. 
Zúčastnili sme sa dvoch sústredení vo Východnej a v Zuberci. 
Zapísali sme sa ako „mladá folklórna skupina“ vo veľkom 
folklórnom svete... Verte mi, nebolo to vždy jednoduché. A  to 
sme ešte nevedeli, čo nás ďalej čaká.

Prišiel rok 2020 a 2021 a s ním COVID. Úplne iné dva roky 
ako predtým. Tak ako pre všetkých... Začiatkom roka 2020 
sme ešte stihli Zimný folklórny festival v Selci a následne 
fašiangový sprievod u nás v Soblahove. A potom? V rámci 
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možností a uvoľnenia opatrení sme sa snažili stretať aspoň 
v období, kedy to bolo možné. Chýbali nám nácviky a obdobie 
bez nich sa odrazilo aj na nás. Ešte šťastie, že tancovať 
a spievať sa úplne zabudnúť nedá... Doba covidová nám tie 
dva roky veľmi nepriala, napriek tomu sme sa, ale v plnom 
zdraví stretali pravidelne na nácvikoch od polovice mája do 
polovice novembra. V r. 2021 sme mali dve krásne vystúpenia 
– v Starom Hrozenkove a v Trenčianskych Stankovciach, 
zagratulovali sme ženám z Dolinečky k 40. výročiu, zaspievali 
sme na privítanie Mons. Beňa, pomocného biskupa, zúčastnili 
sme sa Púte folkloristov na Skalke, zaspievali sme  koledy po 
polnočnej a na Božie narodenie. Naučili sme sa nové pesničky, 
naši chlapi zvládli vojenské a regrútske piesne. Zúčastnili 
sme sa na metodickom školení so zameraním na regionálne 
tance. Vďaka Mirkovi Fabovi máme nové tréningové tričká 
a mikiny, ktoré sme si ako veľa iných vecí hradili z vlastných 
zdrojov. Do kapely nám pribudol skvelý huslista, za čo som 
nesmierne vďačná...

No a už sme v roku 2022. Začiatok sa ešte niesol v covidovom 
duchu, ale od polovice februára sme už znova začali aktívne 
pracovať. Stretali sme sa jeden až dvakrát do týždňa. Znova 
sa podarilo zorganizovať fašiangový sprievod dedinou. V apríli 
sa dva naše tanečné páry zúčastnili krajskej prehliadky 
v sólovom tanci Šaffova ostroha v Dolnej Súči a oba postúpili 
do celoštátnej súťaže v Dolnom Klčove, kde si v máji vo 
veľkej konkurencii pätnástich mladých tanečných párov z celého 
Slovenska vytancovali krásne ocenenie v striebornom pásme. 
A potom prišlo leto – reprezentovali sme na Trenčianskych 
folklórnych slávnostiach v Mníchovej Lehote, na Stankovských 
zvonoch v Tr. Stankovciach, vystúpenie na Stretnutí bratov 
Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine nám pre nepriazeň 
počasia nakoniec zrušili. Vystupovali sme Pri Trenčianskej 
bráne v Trenčíne, na vinobraní v Buchloviciach, na vianočnom 
programe Hojné požehnanie v Trenčíne, v programe Čaro Vianoc 
pod hradom v Trenčíne, na Štefanskej jazde… Zúčastnili 
sme sa dvoch metodických školení, mali sme dvojdňové 
sústredenie v Papradne, kde sme urobili veľký kus roboty 
aj so skvelými školiteľmi. Rozpracované máme dve nové 
programové čísla.

Ako vidíte, naozaj nezaháľame a nie vždy je to ľahké... 
Popri množstve krokov, ktoré sme spravili na každom jednom 
tréningu, kvapkám potu, napriek uboleným nohám,  uboleným 
kĺbom a často zastretým hlasom, sme toho stihli na jednu 
malú mladú folklórnu skupinu celkom  dosť!

Ešteže stále horia ohníčky nadšenia v našich srdciach... 
Verím, že takto medzi nás pritiahneme ďalších priaznivcov 
folklóru, mladších či starších. Všetci sú medzi nami vítaní! 
Verte, že si vieme pomôcť, že sa počúvame, že sa vieme 
spolu zabaviť, zaspievať si a zatancovať tradičné tance od 
nás zo Soblahova. A robíme to s úprimnou radosťou...

Ešte raz veľká vďaka všetkým našim členom za nadšenie 
a trpezlivosť. Ďakujem za vašu obetavosť, snahu, za váš 
čas, ktorý ste Melenčáru venovali a odkrojili ste si ho z vášho 
vlastného voľna, prípadne z venovania sa vlastnej rodine 
či koníčkom. Vďaka našej muzike, že nás sprevádza na 
každom jednom nácviku, vďaka vedeniu obce za podporu a 
samozrejme všetkým vám, ktorí nám držíte palce. Dúfame, že  
svojím nadšením dokážeme priniesť radosť všetkým našim 
priaznivcom a divákom.  Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami.

 Andrea Bieliková, vedúca FSk Melenčár

Turistický klub Ostrý vrch Soblahov
JESEŇ – ZIMA V TURISTICKOM KLUBE

A je tu vianočný čas, 
každoročný kolobeh priná-
šajúci staré, nové, tradičné 
i netradičné – ten čaro-
krásny čas, ktorý rozcíti 

dušu každého z nás, čas oddychu, čas 
rozjímania, duchovnej očisty, a tiež čas 
bilancovania, čo sme prežili, čo nás po-
silnilo, čo nás zrazilo na kolená, a ako ísť 
ďalej. Tak je to všade, vo všetkých 
oblastiach nášho života, a i my, sobla-
hovskí turisti máme tiež čo hodnotiť, čo 
sme plánovali urobiť, koľko sme dosiahli, 
a tiež rozmýšľať, čo bude ďalej. 

V jesenných mesiacoch sa naša čin-
nosť opierala hlavne o naše klasické 
výstupy na Ostrý vrch, Černachov 
a Inovec, to sú naše opory, ktoré svo-
jou blízkosťou a hlavne neobyčajnou 
krásou priam lákajú na každovíkendo-
vú turistiku. Niektorí členovia turistického 
klubu vystúpili v októbri na Pilsko v 

pohorí Pasmo Pilska, a tiež na Veľký 
Kriváň. Najviac aktivít našich členov v 
ich voľnom čase bolo vo Vysokých Tat-
rách pri hrebeňových a turistických pre-
chodoch. Keď to dovoľovalo počasie, tak 
niektorí naši turisti vytiahli bicykle a na 
nich si prešli rôzne trasy po Slovensku 
a tiež vo Vysokých Tatrách. Tiež sme 
sa zúčastnili jesenného zrazu turistov 
na Chate pod Ostrým vrchom.

Na našej poslednej schôdzi začiatkom 
decembra  sme schválili plán turistic-
kých akcií na rok 2023, ktorý bude zve-
rejnený na vývesnej tabuli v Hostinci u 
Ondreja. Dovoľujeme si pozvať všet-
kých starších, novších turistov i všet-
kých priaznivcov akejkoľvek turistiky, 
priaznivcov pohybu v krásnej prírode, 
príďte sa  pozrieť na náš plán, a ak nájde-
te akciu, ktorá je vám blízka, ktorá by 
sa vám zapáčila, budete medzi nami 
vítaní.

Našou najbližšou turistickou akciou 
poriadanou v spolupráci s Obecným 
úradom Soblahov bude tradičný 
večerný Predsilvestrovský výstup na 
Ostrý vrch. Dovoľujeme si upozorniť 
všetkých záujemcov, že termín tohto 
výstupu je 30.12.2022, teda nie 
dvadsiateho deviateho decembra, ako 
bývalo zvykom. 

Vareškov hrebeň-Slavkovský štít
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Srdečne pozývame všetkých zá-
ujemcov na tento tradičný turistický 
výstup, ktorý nie je len o turistike, je 
to hlavne spoločensko-turistický po-
chod, sú to mnohopočetné stretnutia 
so známymi, s našimi rodinami, stme-

lenie rodín pri prežívaní vianočnej a 
novoročnej pohody v prostredí našich 
krásnych soblahovských hôr, je to neo-
pakovateľná atmosféra, ktorú môžeme 
zažiť iba raz za rok, sprevádzaná via-
nočnými vinšami, prianiami, čarovným 

duchom Vianoc a nového roku.
A čo na záver? Dovoľujeme si v mene 

turistického klubu Ostrý vrch Sobla-
hov zaželať všetkým krásne, pokojné, 
šťastné vianočné sviatky a šťastný 
nový rok 2023!

Slávka

ŽIJÚ MEDZI NAMI...
Naša pekná dedinka, „stredisková“, leží v prstenci krásnych 

hôr. Na prechádzky do okolitej prírody chodia  občania nielen 
z našej obce,  ale i ľudia z blízkeho, ba i vzdialenejšieho okolia. 
Tak sa nemôžeme čudovať, že v našich horách stretávame 
množstvo turistov, ktorí tu hľadajú oddych a relax. Pre tých, 
ktorí si prišli k nám oddýchnuť a nabrať nových síl, sa snaží 
vytvoriť oázu pokoja náš občan Dušan Fabo s partiou. Človek 
skromný, pracovitý, ktorý miluje prírodu v  okolí našej obce. 
Je tam v každú voľnú chvíľu buď pešo, alebo na bicykli. Vo 
svojom voľnom čase, rozširuje a čistí turistické chodníčky, 
upravuje a vyrába lavičky pre oddych. Snaží sa vylepšiť to, čo 
iní svojim správaním znehodnocujú. Nechce, aby sme jeho 
meno spájali s týmito aktivitami, ale všetci vieme, koľko času 
a úsilia venuje tejto svojej záľube. Preto ani nie je divu, že v 
jarných mesiacoch bol iniciátorom opravy mosta v Dolinách. 

Spolu s ostatnými nadšencami a kamarátmi upravili mostovku 
a nahradili staré schátrané zábradlie novým.

Pretože im zostal materiál, prišli na nápad prekryť jestvujúce 
sedenie malým prístreškom. Tak sa dlhšie zachová jeho 
životnosť a môžu sa tu náhodní turisti skryť pred nepriazňou 
počasia. A pekné dielko sa naozaj podarilo.

Pretože na samotnú prácu nebol sám, chce touto cestou 
poďakovať všetkým, ktorí materiálom a prácami pomohli pri 
realizácii: obecnému úradu, farskému úradu, Urbárskemu 
spoločenstvu. Pomohli i jednotlivci: J. Šedivý, R. Hatala, A. 
Kolarovský, J. Šumaj, Fr. Drienka, I. Janíček, M. Juriga, M. 
Mrázik, M. Hrnčár, J. Fabo, Ing. Ľ. Balušík.

Nech spoločné dielo slúži všetkým, ktorí sa radi prejdú 
alebo prevezú touto našou prírodnou scenériou.

J. H.

Je to už viac ako mesiac, kedy sa odohral 
posledný futbalový zápas. Poďme si 
zrekapitulovať ako jesenná časť z pohľadu 
našich trénerov družstiev dopadla. Možno ste 
postrehli, že sa naši dorastenci spojili s hráčmi 
z Tr. Turnej a vytvorili spoločné družstvo v 4. 

lige „Západ“. Dôvodom je úzka hráčska základňa, preto sa 
nemohla zabezpečiť z našej strany účasť na zápasoch počas 
celej sezóny a s tým spojené pokuty za nenastúpenie na 
zápas, nebodaj vylúčenie zo súťaže. V spoločnom mužstve 
nastupovalo našich chlapcov pomerne málo. Nakoniec zimujú 
na poslednom 9. mieste s bilanciou 13 prehier a 10 strelených 
gólov. Dva z týchto gólov strelili Oliver Ukuš a Jakub Miškech. 
Veríme, že sa v budúcom roku dorastenci opäť obnovia a budú 
hrávať majstrovské zápasy pod hlavičkou nášho materského 
klubu. Hodnotenie jesennej časti družstiev očami trénerov: 

Marián Tunega, tréner dospelých: „Jesennú časť súťaže by 
som z tabuľkového pohľadu hodnotil ako vcelku vydarenú. 
Myslím si, že 6. miesto je napriek určitým problémom, ktoré 
mužstvo malo, uspokojivé. Niektorí hráči základnej zostavy 

nám vypadli na dlhší čas. Trápili nás zranenia, choroby, karty, 
ale ako celok sme sa s tým popasovali a posledné domáce 
zápasy ukázali, že sme sa posunuli herne aj výsledkovo 
smerom vpred. Odohrali sme solídnu jeseň, aj keď vždy je 
čo zlepšovať. Obrana i útok boli stabilizované, v zálohe sme 
trošku improvizovali, nakoľko práve na tomto poste bývali 
najčastejšie zmeny v zostave. Na mojich chlapcov som veľmi 
hrdý a za predvedené výkony na ihrisku im patrí veľká vďaka.“ 
Najlepší strelci mužstva po jeseni sú Lukáš Jambor, Juraj 
Kačena a Rasťo Kačena, ktorí dali zhodne 8 gólov.

Jakub Kačena, tréner starších žiakov: „Jesennú časť môžem 
považovať za úspešnú nielen kvôli postaveniu v tabuľke, ale 
aj hernej tvári, ktorú si družstvo postupne vyformovalo. Veľa 
zápasov sme vyhrali o jeden gól, čo si vážim, museli sme 
to odbojovať vždy až do konca. Podarilo sa nám vyhrať aj v 
zápasoch, kde sme boli pod tlakom. Jediný výbuch sme mali 
u lídra súťaže, kde sme prehrali s tímom Selec/Trenčianske 
Stankovce vyšším rozdielom. Ale treba aj uznať kvalitu 
súpera. Záver jesennej časti ovplyvnilo aj viacero zranení, 
ktoré sme dokázali ustáť aj vďaka šírke kádra. Zimovať 

FUTBALOVÁ JESEŇ
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budeme na skvelom 2. mieste, bilancia 10 výhier, 1 remíza a 1 
prehra, skóre 55:19. Ako kapitán  viedol družstvo viackrát Alex 
Dorušinec. Najlepším strelcom je Matej Straka – 16 gólov, 
Martin Vinklárik - 8 gólov, Alex Dorušinec a Tomáš Drápal - 
7 gólov. Musím ešte vyzdvihnúť aj našich dvoch brankárov 
Janka Kohúta a Timoteja Holubka a pochváliť družstvo za 
skvelú účasť a prácu na tréningoch.“

Darina Jančovičová, trénerka mladších žiakov: „Mladší žiaci 
mali tento rok obmenený káder družstva vďaka náboru nových 
hráčov, ktorí prišli s cieľom učiť sa hrať futbal a zlepšovať sa. 
Niektorí sa za pol roka veľmi zlepšili a tak si vybojovali miesto 
v základnej zostave, čo je pre nich určite dobrá motivácia. 
Stále pracujeme na hernom prejave hry a vďaka obrovskému 
počtu hráčov a hráčok, ktorých máme k dispozícii, sa nám to 

darí. Zásluhu majú na tom aj rodičia, ktorí svoje deti vozia na 
zápasy, tréningy a patrí im veľká vďaka. Niektorí hráči dokonca 
nastupujú aj v zápasoch starších žiakov, čo dokazuje ich 
kvalitu a chuť sa zlepšovať. Jedným z nich je aj náš najlepší 
strelec tímu Hugo Farkaš s počtom gólov 16.“ V priebežnej 
tabuľke zimujú na 5. mieste.

Roman Sedláček, tréner prípravky do 11 rokov: „V našej 
druhej sezóne sme vstúpili do súťaže výbornými výkonmi, 
ktoré sme si dokázali udržať počas celej jesennej časti a patrí 
nám pekné 3. miesto. Najlepšími strelcami družstva sú 
Šimon Bolech a Richard Farkaš, ktorí dali obaja 21 gólov. 
Ďakujem deťom za skvelé reprezentovanie klubu a rodičom 
za vytváranie dobrej atmosféry pri zápasoch.“

R. Kačena

SOBLAHOVSKÝ FUTBAL
Ako napreduje soblahovský mužský futbal, o tom som sa 

porozprával s trénerom A-mužstva Mariánom Tunegom. Ten 
nie je v Soblahove niekto neznámy, naopak. Jeho otec Ján 
Tunega v 80. rokoch pôsobil v Soblahove, najskôr ako hráč-
brankár, neskôr ako tréner žiackych kategórií. Rovnako aj 
Majo Tunega už od detských rokov behal po soblahovskom 
trávniku. Ako hráč A mužstva pôsobil vo veľmi úspešnom 
období koncom 90. rokov, v súčasnosti už štvrtú sezónu vedie 
futbalistov A-mužstva. Tím je po jesennej časti na 6. mieste so 
ziskom 19 bodov.

Otázka, prečo trénuješ práve naše mužstvo, je 
zbytočná… 

Tu v Soblahove som doma, mám tu veľa kamarátov, mám 
to tu rád, veľa som tu dostal a rád by som niečo odovzdal 
mladým futbalistom.

Ako hodnotíš výsledky a hru po jesennej časti? 
Mohlo to byť aj lepšie, mohli sme mať viac bodov, myslím si, 

že sme mali na to byť v prvej štvorke. Pokiaľ sme boli v plnej 
sile aj hra, najmä v domácich zápasoch bola dobrá, vedeli 
sme si prihrať, nezbavovali sme sa lopty, kombinovali sme, 
hrali sme sebavedomo. Rovnako aj v niektorých zápasoch 
vonku bola hra veľmi dobrá.

Na koho sa môžeš najviac spoľahnúť? 
V mužstve je viacero vyzretých futbalistov, ktorí vedia 

kombinovať, sú veľmi dobre technicky vybavení, vedia  
prevziať zodpovednosť za mužstvo, Lukáš Jambor, Martin, 
Juraj a Rastislav Kačenovci, to sú nosné piliere mužstva. 
Najlepšími strelcami mužstva sú L. Jambor, R. a J. Kačenovci 
všetci dali zhodne po 8 gólov.

Káder, tréningová morálka? 
V kádri je 23 hráčov, účasť na tréningoch je niekedy 5 až 8, 

inokedy 10 až 12 hráčov, to už sa dá niečo natrénovať.
Kde sa chceme vidieť na konci sezóny? 
Až tak neriešime body ani umiestnenie, najdôležitejší je 

pre mňa tím, tréningová morálka a aby sme hrali atraktívny, 
útočný technický futbal, ktorý pritiahne viac divákov. Chceme 
si zaslúžiť potlesk počas zápasu i po zápase.

Čo hovoríš na podmienky, ktoré v Soblahove na futbal sú? 
Nemôžeme si sťažovať, naše podmienky nám môžu 

závidieť aj v iných obciach.
V mužstve je viacero 30-nikov, čaká nás generačná 

výmena, ako sa s tým popasuješ? 
Momentálne ťažká otázka, verím, že starší hráči ešte 

vydržia v aktívnej činnosti, pokiaľ do mužstva zapracujeme 
mladších hráčov.

Čo sa zmenilo oproti tomu, keď si hrával ty? 
Tá doba sa absolútne nedá porovnávať, naša generácia 

okrem futbalu veľa možností sebarealizácie nemala. Pre 
futbal sme doslova dýchali. Hráči v súčasnosti majú časovo 
náročné zamestnania, majú svoje rodiny, viacerí stavajú či 
prerábajú bývanie a hlavne majú iné nástrahy tejto doby...

Čo by si odkázal mladým futbalistom, ktorí skončili 
v doraste? 

Dvere majú otvorené, nech prídu, ukážu kvalitu i záujem 
a určite dostanú príležitosť. Musíme postupne zapracovať do 
mužstva chýbajúcu vekovú skupinu 20 až 25-ročných.

Dedinský futbal má svoje čaro a dlhoročnú tradíciu. Preto by 
sme si veľmi priali, aby sa futbalový zápal, nadšenie, eufória 
či sviatočnosť z minulosti vrátila do dnešného futbalu. Pánovi 
trénerovi a hráčom prajeme, aby vytvorili súdržné mužstvo, 
kde sa vedia jeden na druhého spoľahnúť a dobré výsledky  
určite prídu…

D. M.

PRIPRAVILI SME PRE VÁS ĎALŠIE VYDANIE 
NÁŠHO KALENDÁRA

Kalendár obsahuje tematické fotografie obce s popisom, základné údaje o obci, dôležité kontakty, 
Kalendárium 2023, zoznamy starostov a predsedov za posledných 100 rokov, zoznam farárov 

pôsobiacich na našej fare za posledných 100 rokov, informácie o riaditeľoch školy od 1931 po súčasnosť 
a prehľad kronikárov našej obce od roku 1933 doteraz.

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

...na návštevu do Sedliackeho domu a dvora:
Počas Vianoc bude Sedliacky dom otvorený po polnočnej 
svätej omši, na 1. sviatok vianočný i na sv. Štefana.

V prípade zmien vás budeme informovať prostredníctvom rozhlasu a webovej stránky obce. 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS:
Anna Ďuďáková  vo veku 77 rokov
Rudolf Halgoš  vo veku 70 rokov
Anna Balajová vo veku 85 rokov
Anna Jamborová  vo veku 88 rokov
Milan Hargaš  vo veku 89 rokov
Ján Ďuďák  vo veku 75 rokov
Ľudovít Holúbek  vo veku 86 rokov

NARODILI SA: 
Zina Mistríková
Viktória Trúsiková

Počet obyvateľov k 15.12.2022: 
2 391

UZAVRELI MANŽELSTVO: 
Nadja Ivašková a Adam Šupčík
Andrea Horr a Ernesto Albanese

ROK 2022 V ČÍSLACH:
Prihlásení na trvalý pobyt:   44
Odhlásení:      44
Narodené deti:      19
Úmrtie:      23

BRONZ NA MS MASTERS V KLASICKOM 
SILOVOM TROJBOJI PRE LADISLAVA 

HORNÉHO
Dňa 9.10. sa Ing. Ladislav Horný, 

reprezentant Slovenskej asociácie 
fitnes, kulturistiky a silového trojbo-
ja, ako jediný zástupca zo Sloven-
ska zúčastnil majstrovstiev sveta v 
klasickom silovom trojboji masters 
vo svetovej federácii IPF v Kanade, 
v meste St.John`s na ostrove New-
foundland.

Na tejto súťaži zabojoval a zís-
kal v kategórii masters M3 nad 60 
rokov do 105 kg skvelé 3. miesto s 
výkonom 575 kg. V jednotlivých dis-
ciplínach získal aj malé medaile, v drepe získal zlatú medailu za 
výkon 205 kg, v tlaku na lavičke tiež malú bronzovú medailu za 
výkon 145 kg. Svojím výkonom 225 kg v mŕtvom ťahu a výko-
nom 575 kg v trojboji utvoril nové slovenské rekordy.

Na súťaži ho viedla jeho manželka Naděžda Horná, ktorá 
sa postarala o bezproblémový priebeh jeho štartu na súťaži.

Súťažiaci vo vekových kategóriách masters zo Slovenska 
sa týchto medzinárodných majstrovských súťaží zúčastňujú 
na vlastné náklady, takže okrem športovej prípravy bola nutná 
aj príprava z hľadiska financovania tejto súťaže.

Je obdivuhodné, že aj v pokročilom veku (63 rokov), sa Ing. 
Ladislav Horný vie stále zlepšovať a môže byť vzorom aj pre 
o dosť mladšie ročníky.

V sobotu 3.12. Ivana Horná, re-
prezentantka Slovenskej asociácie 
fitnes, kulturistiky a silového trojbo-
ja a členka Vojenského športové-
ho centra Dukla Banská Bystrica, 
vybojovala svoj 4. titul majsterky 
Európy v silovom trojboji.

Ivana Horná, ako jediný senior-
ský reprezentant zo Slovenska, 
vyhrala vo váhovej kategórii do 
69 kg s celkovým výkonom 533 kg, 
v drepe získala malú zlatú me-
dailu za výkon 192,5 kg, v tlaku 
na lavičke dosiahla výkon 110 kg, v mŕtvom ťahu dokonca vy-
tvorila nový európsky rekord 230,5 kg a zároveň získala 
v tejto disciplíne tiež malú zlatú medailu. Výkon v trojboji, v dre-
pe a v mŕtvom ťahu sú zároveň novými národnými rekordami. I. 
Horná bola veľmi kvalitne pripravená, mala všetkých 9 pokusov 
platných. Súťaž bola od začiatku veľmi náročná, v jej váhovej 
kategórii bolo 20 pretekárok. Týmito majstrovstvami Európy 
zakončila veľmi náročnú ale zato úspešnú tohtoročnú sezónu, 
bola to jej tohtoročná 12. súťaž, z toho 6. medzinárodná.

Srdečne blahoželáme obidvom úspešným reprezentan-
tom a prajeme im pevné zdravie! 

R.R. z poskytnutých údajov r. Hornej.

  4.2.2023  Batôžková veselica
18.2.2023  Fašiangový sprievod a pochovávanie basy
11.3.2023  Premietanie horských filmov HORIZONTY 

EURÓPSKY TITUL A EURÓPSKY REKORD 
IVANY HORNEJ, SKIERNIEWICE / POĽSKO


