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60. výročie ZO SZCH Sobotište
Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov
Sobotište bola založená 20. marca 1960. Založili ju
chovatelia za účelom zveľadenia svojich chovov. Prvý
výbor pracoval v zložení Baugartner Michal, Schultz
Imrich, Horňák Miloš, Šrámek Bela, Suchánek Július,
Mertel Ján, Chodúr Ján.
Organizácia sa vtedy zaoberala kontrolným chovom
kôz. V prevažnej miere sa členovia venovali chovu
hydiny, o čom svedčí i to, že mali uznané plemenné
chovy (35 A chovov), boli to v prevažnej miere úžitkové
plemená Plymutka biela, Hempšírka, ktoré zabezpečovali
hlavne mäso na konzum a vyznačovali sa aj dobrou
znáškou vajec. Ľahšie plemená Vlaška, Lenghorka,
Minorka sa chovali na produkciu vajíčok.
V kvalite nezaostávali ani chovy holubov: Slovenský
hrvoliak, Moravský pštros, Český stavák hovorovo Gazel,
Dragúň, Poštový holub, všetko plemená, z ktorých bol aj
úžitok v kuchyni.
Z králikov prevládal chov Kalifornských, Novozélandských, Nemeckých strakáčov, Činčíl veľkých,
Francúzskych strieborných nazývaných Francúzi.
Zdravotné skúšky po celý čas vykonával pán Varsík.
Kozy chovali členovia na produkciu mlieka
a kvalitného mäsa. Prevládalo plemeno Slovenská biela
a Sánská koza. Organizácia vlastnila aj plemenného capa,
čím zabezpečovala čistokrvný chov kôz asi 10 chovom.
Veľkou prednosťou a pýchou organizácie bolo
prevádzkovanie liahne hydiny. Prvú liaheň kúpili v roku
1973 s kapacitou 3000 vajíčok. Pre veľký záujem boli
následne dokúpené ďalšie dve liahne na 3000 vajíčok.
Liahlo sa u pána Klačana, Sukupčáka, Obšajta a
Chlapečku. S rozvojom chovu a vzrastajúcim záujmom
verejnosti o kurčatá pre pokrytie dopytu, sme kúpili
liaheň na ďalších 10 000 vajíčok.
V roku 1983 sa podarilo od obce získať do prenájmu
budovu starej tehelne, ktorú si chovatelia svojpomocne
prerobili a zveľadili. V tamojších priestoroch sústredili
všetky liahne doteraz roztrúsené po súčinných
domácnostiach. Na liahnutie dozorovali p. Chodúr Ján
a p. Sukupčák Ján. V tom čase sa liahlo aj 10 druhov
plemien hydiny. Chovatelia si zabezpečili prídel kŕmnych
zmesí na kvalitný a zdravý chov hydiny. Rozmach
liahniarenskej činnosti ZO začal ustupovať veľkochovom,
kurčatám z komerčných chovov, brojlerovým kurčatám
a neskôr aj nosniciam. Konkurencia lacných a výkonných

Zakladajúci člen ZO SZCH Sobotište p. Ján Chodúr (foto
z výročnej schôdze konanej 20.2.2020 pri príležitosti osláv
60. výročia založenia organizácie)

hybridov tak utlmila snahu chovateľskej pospolitosti
liahnuť čistokrvné plemená. Posledné kuriatka uzreli
svetlo sveta vo vybudovanej liahni ZO v roku 1993.
Brigády ZO zabezpečovali chod a rozvoj organizácie.
V začiatkoch chovatelia pomáhali pri obecných stavbách
ako škôlka pre deti, kultúrny dom, kosenie terás v sade,
obrábanie vlastného chovateľského políčka. V roku 2007
organizácia prišla s myšlienkou upratovania okolia obce.
Chovatelia čistia už dvanásť sezón úsek Sobotište –
Senica, postupne sa k ich aktivite pridali aj ostatné
organizácie a združenia v obci. Významom pre
organizáciu najväčšou sú brigády počas každoročnej
výstavy drobnochovu. Vyše desať rokov pomáhajú
členovia ZO pri organizácii Dňa detí formou vozenia detí
na koňoch, v koči, vedomostných súťaží a hry so
zameraním na chovateľstvo a empatie detí k zvieratám.
V posledných rokoch členovia organizácie majú
podchytené oplocovanie cintorína. Tak i v tomto roku
starosta oslovil ZO o pomoc v ďalšej etape budovania
plota.
Zájazdy usporiadané ZO sú neodmysliteľnou súčasťou
pre členov ako i rodinných príslušníkov. Zájazdy sa
organizujú za účelom návštevy, účasti či kúpy chovného
materiálu na prestížnych chovateľských výstavách.
pokračovanie na str. 3
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3. – 5. januára 2020 XVIII. Oblastná výstava holubov a
XXI. Miestna výstava hydiny a králikov
1. február 2020 – poľovnícky ples
8. február 2020 – maškarný ples pre dospelých
9. február 2020 – detský karneval
22. február 2020 – ukážka domácej zabíjačky

Vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu
v Slovenskej republike
Vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového korona-vírusu vyhlásila s účinnosťou od 12.3.2020 na celom území
SR mimoriadnu situáciu a od 16.3.2020 núdzový stav.
Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu
bolo zamedzenie a zmiernenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19. Jedným z prijatých preventívnych opatrení
bol zákaz organizovať hromadné podujatia, či už športovej, kultúrnej, spoločenskej alebo inej povahy. Z tohto
dôvodu boli v našej obci zrušené všetky naplánované
podujatia. Hoci bol núdzový stav ukončený uplynutím 13.
júna 2020, viaceré obmedzenia týkajúce sa organizovania
hromadných podujatí zostávajú s menšími úpravami
v platnosti. Vzhľadom na túto situáciu a meniace sa
podmienky, za ktorých môžu byť podujatia organizované,
v tomto čísle spravodaja vynechávame obľúbenú rubriku
"PRIPRAVUJEME". Na propagáciu prípadných podujatí
bude využitý miestny rozhlas, plagáty, sociálne siete.
COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. COVID-19 postihuje najmä dýchací
systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a
môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša
kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní.
Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom
kontakte s nakazeným. Infekcia sa môže prenášať aj cez
kontaminované predmety. V senickom okrese bolo
evidovaných 10 prípadov s týmto ochorením, ktorí boli
k 18.6.2020 vyliečení. V našej obci sme doteraz
nezaznamenali ani jeden prípad ochorenia.

8. apríl 2020 – 75. výročie oslobodenia obce
Každá vojna prináša skazu, utrpenie, bolesť a čo je
najhoršie veľa nevinných obetí. Výnimkou nebola ani II.
svetová vojna, ktorá je považovaná za najbrutálnejší
konflikt v novodobých ľudských dejinách. Odhaduje sa, že
II. sv. vojna spôsobila smrť 50 – 80 miliónom ľudí.
V apríli sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia
obce. Vtedajší kronikár obce, evanjelický farár p. Miloš
Beblavý túto udalosť v kronike zachytil nasledovne:
8. apríla – nedeľa. Služby božie sa neodbavovali ani
v jednom kostole. Rusi boli už na Podbranči. Do farskej
pivnice, ktorá bola vystužená, nasťahovala sa aj rodina
Juraja Zelenku, Mertelových. V školskej pivnici boli
utiahnutí zase druhí susedia – i tu i u nás bolo ľudí mnoho.
Už večer priberala kanonáda na intenzite a súmrakom dňa

sa stupňovala. Nemecké delá a mínomety pálili v blízkosti
ev. kostola a my v pivnici počúvali sme ustrnutí suché
prašťanie trafených objektov. Tak asi o trištvrte na 12
počuli domáci nad sebou kroky, vyšiel som z úkrytu a našiel
som Rusov na chodbe. Tmolili sa jeden na druhom,
prechádzali sa pri baterkovom svetle z obývacej izby do
jedálne, z jedálne do kuchyne a rozprávali sa pri tom
tichúčko. Z izieb sa nestratil ani prášok a na poschodie sa
podívať nenapadlo ani jednému. Po krátkom privítaniu
však prišiel dôstojník, ktorý „džavotajúcich“ Rusov tichým
rozkazom „šagom – marš“ odvolal preč. Onedlho doviedol
veliteľ „Prvej pomoci“ Rudolf Babulic dvoch dôstojníkov,
ktorí zaberali byt pre veliteľa. Tak tedy o pol noci dňa 8.
apríla bolo Sobotište od Nemcov oslobodené.
S úctou a pokorou venujme tichú spomienku všetkým,
ktorí položili svoj život za našu slobodu.

Foto: Dcéra ruského vojaka - Piotra Vasilieviča Komarniekij pri
položení kytice na mieste, kde 10.4.1945 padol jej otec
(Sobotište - kopanice)

LIBER ADNOTATIONUM CURATIÆ SOBOTISTENSIS
KRONIKA SOBOTIŠTE
LIBER ADNOTATIONUM CURATIÆ
SOBOTISTENSIS – je ručne písaná
kronika v latinskom jazyku, ktorej
autorom je Joseph Benefs. Kronika má
rozmer 26 x 40 cm (š x v) a je
vytvorená z ručne vyrobeného papiera
svetlomodrej farby. Listy sú zložené do
zošitov a následne zviazané do knižného bloku na štyri
pravé väzy so zapošívaním. Knižný blok je chránený
pevným obalom z hrubšej lepenky, ktorá je potiahnutá tzv.
mramorovým papierom. Chrbát knihy je vyrobený z hnedočervenej usne. Text vo vnútri knihy je písaný ručne
atramentom. Datovanie: 1846. Majiteľ: súkromný.
V mesiacoch 03–04/2020 bola kronika reštaurovaná.
Samotný knižný blok – listy a text sú vo veľmi dobrom
stave. V najbližšej dobe sa bude kronika digitalizovať.
Po preklade a oboznámení sa s obsahom tohto vzácneho
diela zistíme rozsah historicko-dokumentačných informácií
o dianí v našej obce. Zistenia z kroniky, ktorá je jedným
z prameňov poznania našich dejín Vám budeme priebežne
sprostredkovávať.
Redakcia
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60. výročie ZO SZCH Sobotište
dokončenie článku zo str. 1

V začiatkoch to boli zájazdy na nákupné trhy holubov,
návštevy celoštátnych výstav zvierat v Brne a v Nitre.
Dvakrát sme usporiadali zájazd do Lipska na
celonemeckú výstavu zvierat, raz do Prahy a Brna
na Európsku výstavu zvierat. V posledných rokoch je to
najmä CVZ Nitra. Zájazdy končievajú spoločnými
posedeniami pri večeri a pohostení s hudbou a piesňou.

Celoštátna výstava zvierat (Nitra, 2019)

Výstavníckej činnosti bolo spočiatku menej z dôvodu
konania CVZ každé dva roky a v oblasti sa konali dve – tri
výstavy. Túto nelichotivú situáciu chceli vylepšiť aj naši
členovia a zorganizovali dve výstavy v 80-tych rokoch vo
dvore starého obecného úradu. Po 15-tich rokoch
odmlky ZO začala opäť s aktívnejšou činnosťou. V roku
1998 organizácia začala mesačne usporadúvať Burzu
zvierat v priestoroch vonkajšieho balkóna za kultúrnym
domom. Prvé roky bolo o akciu veľký záujem zo strany
predajcov i nákupcov. Výkupcovia exotov, predajci
krmív v hojnom počte ponúkali svoj tovar a služby,
burzu navštevovalo až 200 ľudí počas nedeľného
doobedia. V roku 2000 burza chovateľov v Hodoníne
zmenila termín na prvú nedeľu v mesiaci, čo bol náš
termín burzy. Nedokázali sme konkurovať veľkej
a rôznorodej organizácii s veľkou silou a zázemím, preto
záujem o burzu v Sobotišti klesal. Nepomohla ani zmena
termínu na poslednú nedeľu v mesiaci. Dodnes burzy ZO
organizuje, ale majú už lokálny charakter.
Koncom 90-tych rokov ZO zažívala obrodenie. Mladí
členovia so skúsenými oprášili myšlienku výstav. V roku
2001 zorganizovali 3. Miestnu výstavu a v roku 2002
usporiadali 1. Oblastnú výstavu holubov v KD Sobotište.
Nebolo ľahké presvedčiť vedenie obce o myšlienke
výstavníctva drobnochovu v priestoroch KD. Výstavy ZO
organizuje až do súčasnosti. Tento rok to bola 21.
Miestna výstava králikov a hydiny a 18. Oblastnú
holubov. Za tie roky sa v Sobotišti vystriedalo mnoho
vystavovateľov a ešte viac ich ostalo verných, vystavujú
od začiatku výstav dodnes.
V súčasnej dobe výstava predstavuje pre členov najnáročnejšiu činnosť čo do logistiky aj ľudských zdrojov.

Každý člen už pozná svoju úlohu svoju činnosť pri
príprave, priebehu i ukončení výstavy. Akcie sa
zúčastňuje stabilne 110 vystavovateľov nielen z okolia,
ale i z oblasti Bratislavy, Malaciek, Trnavy, Trenčína,
Nového Mesta, Skalice, Hodonína, Uherského Hradišťa.
Vystavených v súťaži za Oblasť býva priemerne 300-380
holubov a v Miestnej 90-100 králikov, 100-120 hydiny.
Sobotištská výstava v hodnoteniach odbornej verejnosti
chovateľov parí k výborným a popredným na Slovensku,
spĺňa všetky predpísané štandardy, v mnohých smeroch
aj prekračuje. Zvieratá sú umiestnené v klietkach
jednotlivo, vo výhodnej výške k pozorovaniu i manipulácii, zabezpečená 100% hygiena a pravidelné
kŕmenie kvalitným krmivom. Pre návštevníkov majú
chovatelia pripravené chutné občerstvenie, na pobavenie tombolu. Posedenie v bufete v príjemnej atmosfére
s možnosťou odbornej diskusie zaručuje príjemný
zážitok z akcie. Kto chce, neodíde hladný ani smädný.
Akcia takýchto rozmerov, výborne prichystaná, by sa
nedala zorganizovať bez súdržnosti, profesionality
členov ZO a pomoci ich rodinných príslušníkov,
kamarátov a sponzorov.
Pomaly sa do kroniky organizácie začína vpisovať nová
obecná súťaž Sobotišťania varia guláš. Tímová spolupráca z výstav sa zúročila pri spoločnom varení gulášu.
V roku 2018 guláš od chovateľov bol víťazom súťaže.
V súčasnosti sa členovia ZO venujú skôr chovu
športových plemien, vystavujú na miestnych,
oblastných, národných, klubových a európskych
výstavách s úspechom. Dosahujú výborné ocenenia, čo
potvrdzuje kvalitu ich chovov. Veľkou chválou
organizácie je nastupujúca nová generácia. Mládežníci
sú veľmi aktívnymi členmi v chove, výstavnej činnosti,
brigádnickej účasti.
Členovia ZO chovajú v súčasnosti holuby v počte 10
plemien, 15 plemien hydiny, 10 plemien králikov. Métou
do budúcnosti je naďalej udržiavať a zveľaďovať
chovateľstvo čistokrvných zvierat.
Chovateľstvo čistokrvných zvierat dáva možnosť
združovať výbornú partiu ľudí, ktorí si dobre rozumejú,
nezávidia si a vedia si vždy pomôcť. Budúcnosťou SZCH
je naša mládež, ktorú chovateľstvo baví. Organizácia
má tak možnosť pokračovať, ale iba ak budú
prichádzať dobré nápady spolu s chuťou ich uskutočniť.
Eduard Zelenka, predseda organizácie
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Lipnica a studnička Anička v Sobotišti
(z dobovej tlače)

O vzniku hájika Lipnice a studničky Aničky sa dozvedáme
z publikácie Storočnica slovenského družstevníctva Fedora
Houdka z roku 1947:
„Okolie mestečka bolo pusté, i v samotnom mestečku sa
nikto nepostaral, aby obyvatelia mohli sa potešiť i trochou
prírodnej krásy, stromami ovocnými alebo ozdobnými po
uliciach. Pod kopcom Savarkou, kde nachodíme „Kalvínske
hroby" (pochovaní sú tam vojaci Rákóczyho), ktorým viedla
cesta do susednej neďalekej osady Hornej Doliny a
k sobotištským kopaniciam „u Halabrínov" a „u Kutálkov",
bol zanedbaný prameň, voda ktorého rozlievala sa
naširoko, tvoriac skoro močarisko. Samuel Jurkovič r. 1844
prameň upravil aj s jeho okolím, vystavil pri ňom lavičku,
zasadil k nej hneď tri lipy, takže sa tam prijemne sedávalo.
Studničku pomenoval podľa svojej jednej dcéry „Aničkinou
studničkou". Všetko to spravil na vlastné útraty.

Lavičiek takých postavil viac popri chodníkoch a cestách,
aby si ľudia mali kde odpočinúť. Myslel už na to,
početnejšími stromami okrášliť blízke okolie, aby ľudia

v slobodnej chvíli mali si kam vyjsť na prechádzku
v chládku. Ale k tomu došlo až neskoršie“.
V roku 1845 Samuel Jurkovič založil v Sobotišti
Gazdovský spolok, prvé úverové družstvo na európskom
kontinente, ktorý sa stal základom slovenského
družstevného hnutia a podľa jeho vzoru vznikli na
Slovensku ďalšie spolky. „Jurkovič potom navrhol, aby
pamiatka založenia Gazdovského spolku zvečnila sa tým
spôsobom, že každý člen, hneď na jar zasadí a opatrovať
bude dva dobré ovocné stromy alebo dve lipy, či už na
pozemku svojom alebo na obecnom. Všetci na to pristáli a
rozhodnutie, na ktorom obecnom mieste sa majú stromy
vysadiť, ponechalo sa na dobu neskoršiu, po dohode
s obecným predstavenstvom. Blížila sa doba sadenia
stromkov. Pre ovocné stromy nenašlo sa vhodného miesta,
morušové stromky (v tie časy po krajine robila sa veľká
propaganda pestovaniu hodvábnika) nedostali, rozhodli sa
preto za lipy. Predseda radil vysadiť ich vôkol cintorína, ale
namietali, že sa spraví ohrada, stromy by mohly zavadzať.
Na hradskej, vedúcej k Senici, tam vraj by clonily poľu a
tým poškodzovaly úrodu. Preto navrhol vysadiť výmoly a
jarky nad Kalvínskymi hrobmi, kde on i s dcérou už
minulého roku dal vysklepiť studničku kamením, okolo nej
dal urobiť chodník, postavil k nej lavičku a pri studničke dal
vysadiť sedem líp. Návrh sa im zapáčil a slúbili, že tam
každý člen vysadí dve lipy, spolu teda 120 stromov. Takto
zostane i potomkom pekná pamiatka.
Na 7. apríla pozvalo predsedníctvo všetkých nových
členov na schádzku a prečítali im stanovy. I týmto
pripomenuli sadenie líp. Niektorí vyslovili mienku, že by
bolo lepšie, keby si stromy doma vysadili a nie všetci spolu
na mieste určenom. Ale predseda ich upozornil, že o tom
usnesené bolo na schôdzke minulej a to zmeniť nemožno
bez zvláštnej príčiny a určil zároveň, že lipky sadiť sa budú
nad Kalvínskymi hrobmi už budúci týždeň. 10. apríla
priniesol protiúčtovník Samuel Novotný dve lipy na
vysádzanie. Predseda sa vybral spolu s ním na výmoly,
vymerali, kde sa budú lipky sadiť dve siahy od seba a
donesené stromky hned' zasadili. Keď to videli ostatní
členovia opatrili si lipky i oni z Chvojnice a deň čo deň
prichodili k Jurkovičovi, aby im ukázal kde ich majú sadiť.
Do Jura, t. j. do 24. apríla vysadené boly už všetky stromky,
spolu stošesťdesiat. Tak zasvätili založenie Gazdovského
spolku.
Každá lipka dostala meno osoby, kto ju zasadil, alebo
osoby jemu milej. To sa členom tak zapáčilo, že vysadili
ešte d'alších šesťdesiat líp nad výmoľmi. Jurkovič na svoje
trovy zasadil 3 lipky pri studničke, a povyše úžľabiny tzv.
Korytnice lipku Jozefa M. Hurbana, od hory na východ
Anny Jurkovičovej, k severu Ľudovíta Šuleka, k západu
Daniela Slobodu a pri nej Júlie Slobodovej, dcéry
Jurkovičovej, a k juhu Samuela Jurkoviča. Okrem toho celý
vŕšek dal vysadiť ešte španielskym bezom a iným
stromovím, čo však už z Gazdovským spolkom nesúviselo.
Čoskoro prihlásili sa ešte aj iní a prosili, aby im bolo
dovolené tiež vysadiť stromky, ačpráve nie sú členmi
spolku. Ich žiadosti spolok vyhovel. Tak povstal v blízkosti
mestečka hájik, pomenovaný Lipnica.“
Záhorské múzeum Skalica
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Múdrosti z minulosti
Zváranie sa mnohým z nás, hlavne mužskej populácii,
spája s priemyslom, konkrétne s výrobnou metódou,
ktorou sa spájajú časti materiálu. Ale viete, že zváranie
bola v minulosti väčšinou ženská záležitosť? Pred
nedávnom som to nevedela ani ja. Porozprávala mi o tom
moja mamka Anka, ktorej zváranie prádla pripomenula
jedna relácia v televízii. Spomenula si a rozprávala mi, ako
sa v období jej detstva zváralo prádlo. Zámerne použijem
niektoré slová v nárečí, aby to znelo autenticky.
Popri bežnom praní s mydlom, vyrobenom z kostí sa
jeden možno dvakrát v roku zváralo. Do zváradla , čo bola
drevená nádoba - kaďa na troch nohách s výpustným
dreveným ventilom, sa naukladali konopné košele, gate,
plachty, uteráky... K tejto činnosti bol potrebný čistý
drevený popol, ktorý sa zalial vriacou vodou, vopred
uvarenou v kotline. Lúh sa po niekoľkých minútach nalial
do zváradla na prádlo. Takto namočené prádlo sa nechalo
aj celý deň alebo noc, aby sa špina uvoľnila. Potom sa voda
vypustila cez drevený kohútik a na prádlo sa naliala ešte
čistá voda, ktorá sa tiež vypustila.

a u ktorej sa bude zvárať. Navzájom si potom chodili
pomáhať, nakoľko to bola veľmi ťažká práca. Prádlo bolo
krásne vybielené a precízne vyprané.
Pred napísaním tohto článku som chcela zváranie
vyskúšať.
V porovnaní s minulosťou som to mala však
jednoduchšie a zvládla som to sama. Použila som čistý
popol z krbu a zaliala vriacou vodou. Je to podobné ako
keď sa zaleje káva. Namiesto konopných gatí a košieľ som
použila kuchynské utierky. Poukladala som ich do nádoby
a zaliala lúhom. Utierky som nechala namočené viac ako
4 hodiny. Potom som ich trikrát preplákala v čistej vode,
všetko bez využitia môjho pomocníka - práčky a pracieho
prostriedku. A výsledok? Naozaj to funguje.
Zase sa potvrdilo, že naši predkovia žili síce skromne,
tvrdo pracovali a nemohli toľko študovať ako my, ale
používali svoj zdravý „sedliacky“ rozum a využívali všetko,
čo im príroda ponúkala. Jednoducho žili v súlade s ňou.
Je jasné, že doba sa posunula veľmi dopredu. Technický
pokrok sa nedá zastaviť, čo je v určitom zmysle pre nás
výhodné a život bez technológií, ktoré nám ho uľahčujú, si
už nevieme predstaviť. Žime ho však v súlade s prírodou
a chráňme ju pre naše deti a vnúčatá.
Nedá my ešte nespomenúť jednu múdrosť, ktorú často
hovorievali môj pradedko Matej: “Nekupuj to co
potrebuješ, ale kupuj to bez čeho žit nemožeš.“
Júlia Marečková

Viete, že...
... názov "kopanice" je odvodený od slova "kopanka",
t. j. obrábanie polí motykou, kopaním. "Kopaničiari" mali
spočiatku tvrdý život. Museli vyklčovať les, vyčistiť pôdu
od koreňov a napokon kopaním pripraviť pôdu na siatie.
Z dôvodu bezpečnosti a lepšej ochrany sa časom začali
dve – tri rodiny spájať a vznikali kopaničiarske usadlosti
pomenované podľa priezvisk týchto rodín (u Halabrínov,
u Kutálkov, u Polákov, u Kadlečíkov...). Kopanice sa
v "obecnej knihe" spomínajú až v roku 1641, kde sú
uvádzané ako Nové Lazy.

Pranie prádla na potoku (dobová fotografia)

Ženy zobrali prádlo na močidlo, aby ho poriadne
premáchali. Na veľkých kameňoch, ktoré boli pri močidle
a pomocou dreveného piestu prádlo po namočení, pri
každom preložení vybúchali. Toto opakovali viackrát, až
pokým netiekla čistá voda. Potom prádlo vymáchali a
vykrúcali. Nakoniec ho vyprášili - vyrovnali, aby sa po
vysušení ľahšie mangľovalo a žehlilo. Ženy hovorím preto,
lebo bolo vo zvyku, že si susedky ako keby plánovali, kedy

... najstarší zachovalý trám s datovaním pochádza z domu
na kopaniach. Nápis znie: "JAN KADLECIK POSTAVIL IZBU
LETA PANE 1799"
Redakcia
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Nezvyčajná sezóna našich mažoretiek
V sezóne 2019/2020 sme aktívne fungovali, tak ako aj
v iných záujmových kluboch, len do polovice sezóny.

budú môcť predviesť nové choreografie, kostýmy
a tímové mikiny, ktoré zatiaľ čakajú na oko diváka
v skrini.
Ďakujeme členkám za ich aktívnu prácu v súbore a ich
rodičom a priaznivcom za podporu v tejto sezóne.
Mgr. E. Havlová, Taktik

Danka Chochlíková úspešná na Olympiáde
zo slovenského jazyka a literatúry

Medzi pravidelnými tréningami sme stihli zopár
vystúpení v našej obci a školenie:
▪ 13. 10. 2019 - vystúpenie pre dôchodcov
v Sobotišti
▪ 15. 10. 2019 - vystúpenie pre dôchodcov z Nitry
(organizátor: Centrum pre rodinu Nitra)
▪ 9. 11. 2019 - Hodová zábava
▪ 16. 11. 2019 - Seminár vedúcich Asociácie
mažoretkového športu Slovensko v Považskej
Bystrici
▪ 13. 12. 2019 - Vianočná akadémia ZŠ Sobotište
▪ 1. 2. 2019 - Poľovnícky ples
▪ 8. 2. 2019 - Maškarný ples

V marci sme mali začať súťažnú sezónu 2020
na súťaži Podhostýnsky pohár v Bystřici pod Hostýnem,
no v ČR sa začal vyskytovať koronavírus, a tak sme sa
rozhodli súťaže nezúčastniť, nevystaviť zdravie našich
členiek a ich rodín zbytočnému riziku.
Tento rok sme mali naplánovanú aj účasť na
majstrovstvách SR v Spišskej Novej Vsi, majstrovstvách
Európy v Maribore (Slovinsko), na súťažiach v Nitre,
Púchove a Zlíne, na ktoré sme sa celý polrok poctivo
pripravovali. Dúfame, že situácia sa zlepší a dievčatá

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL)
je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti
žiakov základných a stredných škôl a je každoročne
vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej
cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať
komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných
škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov
o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť
a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru
(www.iuventa.sk).

Danka Chochlíková, žiačka 9. ročníka, reprezentovala
v tomto školskom roku našu školu na Olympiáde
zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pozostávala
z troch častí. Okrem absolvovania vedomostného testu
bolo potrebné vytvoriť v krátkom časovom limite
slohovú prácu v danom slohovom útvare a na vopred
neznámu tému. Tretia, najťažšia časť, pozostávala
z tvorby a prednesu rečníckeho prejavu. Originálnu
tvorivosť, bystrý um, odvahu a výborné komunikačné
zručnosti našej žiačky ocenila aj odborná porota. Danka
najskôr ovládla okresné kolo konané v Skalici, potom aj
krajské kolo v Trnave a získala postup na celoštátne kolo
do Martina, ktoré však kvôli situácii s koronavírusom
bolo zrušené.
Mgr. E. Havlová, ZŠ Sobotište
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Základná škola Sobotište bilancuje školský rok
2019/2020
V školskom roku 2019/2020 navštevovalo Základnú
školu v Sobotišti 137 žiakov, z toho v 1. - 4. ročníku 67
žiakov, v 5. - 9. ročníku 70 žiakov. ZŠ končilo 11 žiakov
9. ročníka. Všetci boli prijatí na zvolené stredné školy.
Školský klub detí navštevovalo spolu 51 detí. Od 12. marca
(52 dní) boli žiaci vzdelávaní dištančne, t. j. učitelia
komunikovali so žiakmi prostredníctvom webových
portálov. Ďakujeme tým žiakom a ich rodičom, ktorí
pracovali zodpovedne. Žiaľ, našli sa aj takí, ktorí si svoje
školské povinnosti neplnili a poňali toto obdobie ako
prázdniny. Napriek ťažkej situácii dosiahli žiaci aj v tomto
školskom roku výrazné úspechy. Je potrebné vyzdvihnúť
najmä úspechy deviatakov.
V majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu nás úspešne
reprezentovala Alžbeta Čederlová, ktorá z krásneho
2. miesta postúpila na Školské majstrovstvá Trnavského
kraja v cezpoľnom behu žiačok ZŠ a SŠ, kde v silnej
konkurencii vybojovala bronzovú medailu.
V okresnom kole geografickej olympiády sa umiestnila
Verena Pekarová na 4. mieste, Alžbeta Čederlová
na 6. mieste a Dana Chochlíková na 7. mieste.
V okresnom kole technickej olympiády sa darilo
Antonovi Čederlemu a Richardovi Pukančíkovi, ktorí
vybojovali 2. miesto.
Dana Chochlíková zaznamenala výrazný úspech
v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry.
V okresnom aj krajskom kole sa umiestnila na 1. mieste
a získala postup do celoštátneho kola.
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku suverénne
ovládla Verena Pekarová a z 1. miesta postúpila do
krajského kola.
V okresnom kole matematickej olympiády obsadili
deviatačky všetky tri prvé priečky – Alžbeta Čederlová
1. miesto, Dana Chochlíková 2. miesto a Verena Pekarová
3. miesto. Len ony sa stali úspešnými riešiteľkami vo svojej
kategórii a všetky tri zaslúžene postúpili do krajského kola.
Verena Pekarová súťažila aj v obvodnom kole súťaže
v prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník, kde jej
prvé miesto zaručilo postup do okresného kola.
V regionálnom kole astronomickej súťaže Čo vieš
o hviezdach?, ktoré bolo zrealizované elektronickou
formou, obsadila Verena Pekarová 2. miesto v II. kategórii
(žiaci 7. - 9. roč. ZŠ).
Okrem toho sa deviataci zúčastnili aj športových súťaží –
chlapci v okresnom kole futsalu žiakov ZŠ a dievčatá
v okresnom kole florbalu žiačok ZŠ. Mali namierené aj na
ďalšie súťaže a postupové kolá, no bohužiaľ, situácia
s vírusom im nedovolila pokračovať v ich víťaznom tempe.
Gratulujeme im ku krásnym úspechom a ďakujeme im
za reprezentáciu školy. Obdivujeme ich nasadenie, snahu a
vytrvalú prácu a veríme, že budú vzorom pre našich
mladších žiakov.

Fotografia deviatakov

Mladší žiaci sa tiež nedali zahanbiť. V regionálnom
kole súťaže Čo vieš o hviezdach? Základnú školu Sobotište
reprezentovali žiaci: 3. ročník Martina Černeková,
Michaela Ivanová (3. miesto I. kategória), Tobiáš
Šrámek, Samuel Štefeček (1. miesto I. kategória),
7. ročník Marek Baňárek (1. miesto II. kategória), ktorý
sa okrem toho zúčastnil aj astronomickej olympiády, kde
riešil náročné výpočtové príklady určené pre mimoriadne
nadaných žiakov stredných škôl. Marek za jeho vynaložené
úsilie a šikovnosť bol spomenutý v aktuálnom čísle
astronomického časopisu Kozmos. V celoslovenskom kole
súťaže Čo vieš o hviezdach? sa umiestnili Samuel Štefeček
v I. kategórii na 1. mieste a Michaela Ivanová sa stala
úspešnou riešiteľkou. Výsledky z prvej kategórie sú o to
cennejšie, že obidvaja súťažiaci súťažili v kategórii
so staršími žiakmi. V II. kategórii sa Marek Baňárek stal
úspešným riešiteľom, ako aj Verena Pekarová.
V okresnom kole geografickej olympiády bola úspešnou
riešiteľkou aj žiačka 7. ročníka – Petra Čobrdová.
Ďalších úspešných riešiteľov sme mali v školskom kole
Pytagoriády: 3. ročník – Tobiáš Šrámek, Radoslav
Jankových, Michaela Ivanová, 4. ročník – Laura Šrámková,
Mojmír Šrámek a 6. ročník – Samuel Zelenka, Jakub Richta.
V obvodnom kole súťaže Hurbanov pamätník boli
úspešní v prednese aj Laura Kadlecová z 3. ročníka a Aneta
Pekarová z 5. ročníka (obe 1. miesto), Laura Šrámková
zo 4. ročníka obsadila 2. miesto.
Postup do vyšších kôl prekazilo rozhodnutie
ministerstva školstva o prerušení vyučovania do odvolania
z dôvodu koronakrízy. Určite by sme zaznamenali ďalšie
úspechy našich žiakov. Táto situácia je pre nás všetkých
nová, nikto nebol pripravený na takúto náročnú dobu.
Veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej
empatii, dôvere a podpore sa nám ju podarí zvládnuť.
Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a
taktiež ďakujeme pani učiteľkám a vedúcim krúžkov za čas
a energiu, ktorú venovali našim žiakom pri príprave
na jednotlivé súťaže.
Mgr. J. Sukupčáková,
Mgr. E. Havlová, Mgr.V.Čederlová
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Astronómia nezaháľajú ani v čase krízy
koronavírusu

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
UZAVRETÉ MANŽELSTVÁ

Každoročne sa v marci vo hvezdárňach po celom
Slovensku koná Deň astronómie, ktorý je zameraný na
popularizáciu astronómie širokej verejnosti. Naša
hvezdáreň nebýva výnimkou. No tento rok dala tejto akcii
stopku pandémia koronavírusu.
Takisto v tomto období býva aj súťaž Čo vieš o
hviezdach a Astronomická olympiáda. Obidve súťaže
bývajú prezenčnou formou, avšak tentoraz organizátori
vzhľadom na vzniknutú situáciu vyhlásili regionálne a
celoslovenské kolo online formou.
Členovia našej hvezdárne nezaháľali a
statočne
sa
so
vzniknutou
situáciou
popasovali.
Mladých
nádejných

astronómov

pripravovali v online
prostredí, aby mohli
zabojovať na súťaži.
Prípravka
prebiehala
takmer každý deň a
nakoniec priniesla svoje
ovocie v podobe prvých miest v krajskom kole a úspešných
riešiteľov v celoslovenskom.
Veľká vďaka patrí pánovi Martinovi Černekovi, ktorý
pomáhal pri riešení technických problémov s pripojením. A
samozrejme ďakujeme všetkým rodičom detí - Mišky,
Tobíka, Samka, Maťky, Verenky, Mareka, ktorí umožnili
svojim deťom absolvovať hodiny príprav na počítači.
Vzniknutá situácia priniesla nové vedomosti a skúsenosti,
ktoré môžeme aplikovať v ďalšej práci vo hvezdárni.
Okrem samotnej prípravy sme sa
venovali astrofotografii – prechod
Venuše cez Plejády, konjunkcie
planét,
objekty
vzdialeného
vesmíru a východy Slnka. Získané
snímky potom spracúvame a
využívame pri práci s mládežou.
Foto: Východ Slnka spoza vrchov
Strážov a Kľak (fotografované 16.4.2020 z cesty k osade u
Kubíčkov)

Dúfame, že v letnom a jesennom období sa situácia
dostatočne upokojí, aby sme mohli organizovať
popularizačné podujatia a otvoriť brány hvezdárne širokej
verejnosti.
Bc. Petra Štefečková,
MO SZA Sobotište

Ľubomír Chodúr
Martin Šiška

Karolína Kubíčková
Hana Michalicová

NARODENÍ OBČANIA
Zara Hrnčárová
Natália Tallová
Matilda Turanská
Matilda Baumgartnerová
Agáta Mikušová
Michal Šutka
Linda Vojteková
Diana Hyžová

nar. 12/2019
nar. 01/2020
nar. 02/2020
nar. 02/2020
nar. 02/2020
nar. 04/2020
nar. 04/2020
nar. 05/2020

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Ľudmila Mičová
Marcela Wenyová
Anna Fojtlínová
Anna Škrhová
Kristína Hyžová
Svetozár Štefeček
Helena Chochlíková
Pavel Chodúr

80 rokov
80 rokov
85 rokov
80 rokov
85 rokov
90 rokov
85 rokov
85 rokov

OPUSTILI NÁS
Alžbeta Olšová
zomr. 12/2019
Pavel Muška
zomr. 12/2019
Ján Boor
zomr. 01/2020
Mária Chodúrová
zomr. 02/2020
Antónia Müllerová
zomr. 03/2020
Anna Slezáková
zomr. 06/2020
--------------------------------------------------------------------------Počet obyvateľov k 1.1.2019
Narodení:
Zomretí:
Prihlásení k trvalému pobytu:
Odhlásení z trvalého pobytu:
Počet obyvateľov k 1.1.2020

1475
8
23
24
33
1451

BLAHOŽELÁME...
V tomto roku oslávila významné životné
jubileum MUDr. Dagmar Kanisová,
ktorá dlhé roky svojimi príspevkami
nenahraditeľným spôsobom obohacuje
náš spravodaj.
Do ďalších rokov života jej prajeme
predovšetkým pevné zdravie, spokojnosť a veľa tvorivých síl pri publikačnej
činnosti.
Redakcia
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