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130 rokov DHZ Sobotište
130 rokov - vek prakticky nedosiahnuteľný pre ľudský
život, ale pre činnosť nášho Dobrovoľného hasičského
zboru realita. Keď občania Sobotišťa pod vedením notára
Dr. Alexiusa Štetinu 3. marca 1889 založili hasičský zbor
v Sobotišti ani jednému z nich sa nesnívalo, že tento zbor
bude mať takú dlhú trvácnosť. Napriek rôznym väčším, či
menším problémom, sa táto organizácia dočkala dnešných
dní. Počas svojej činnosti dosiahla niekoľko pozoruhodných
výsledkov a mala svojich členov pri významných
udalostiach. Bolo to založenie Zemskej hasičskej jednoty
č. 10 v Senici za výdatného pričinenia učiteľa Jozefa
Oberuča. Účasť na rôznych akciách až po celoštátne zjazdy
hasičov, cvičení, ukážok a pod. Zbor prežil vojnové roky i
keď po jeho personálnom oslabení spôsobených vojnami a
odchodom členov za prácou do zahraničia sa zbor postavil
opäť na nohy. Svojpomocne si postavili hasičské skladište,
upravili vozidlo na používanie hasičmi, postavili stavidlo
v obci, hasičskú zbrojnicu. Samozrejme tieto činnosti
vykonávali za výdatnej pomoci ostatných občanov, obce,
vyšších hasičských orgánov a neskôr roľníckeho družstva.
Vo vedení zboru sa postupne vystriedalo niekoľko hasičov.
Okrem spomínaného učiteľa Oberuča to bol pán Karol
Jelínek, Ján Matúš, Miroslav Šebesta, Miroslav Slezák, Ján
Skok, Ing. Ondrej Hurbanis, Vladimír Mešťánek a mnoho
ďalších.
DHZ Sobotište po roku 1960 začína cvičiť hasičské
disciplíny previerok pripravenosti a hasičského športu.
Postupne sa začali dostavovať prvé úspechy. Najprv v
okresnej súťaži poľnohospodárskych družstiev, družstva CO,
družstva detí a dorastencov a družstvo mužov to dotiahlo
na trojnásobných víťazov republikovej previerky DPZ. V
tejto reprezentácii sa snažíme pokračovať, ale podmienky
sa výrazne zmenili.
DHZ Sobotište sa staral aj o svoju techniku a výzbroj.
Postupne to boli vozidlá Opel Blitr, T 805, DA 12 AVIA 30,
CAS 25 Š 706 až po súčasnú techniku CAS 32 T 815 a IVECO
DAILY. Samozrejme k týmto vozidlám patrila aj výbava a
vystrojenie. Dnes vlastníme protipovodňový vozík, moderné
dýchacie prístroje Daeger, D-čkový systém hasenia, hasiace
hroty, termokameru, systém Propac na hasenie penou,
kalové čerpadlá, plávajúce čerpadlá, elektrocentrály,
vysokotlaké hasenie, prostriedky na evakuáciu osôb a pod.
A tak 13. júla tohto roku nastal v našej obci väčší ruch
ako inokedy. Začali sa schádzať hasiči z okolitých obcí,
občania a hostia, aby si pripomenuli túto významnú udalosť
- 130. výročie vzniku DHZ.

Medzi hosťami boli p. Pavol Ceľúch - prezident DPO SR,
p. Anton Urdovič - člen prezídia DPO SR, plk. JUDr. Vojtech
Valkovič - riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave,
Mgr. Dušan Horňák - starosta obce, Ing. Pavol Hurbánek predseda Predstavenstva RD Samuela Jurkoviča Sobotište,
delegácie DHZ okrsku Sobotište, delegácia Územnej
organizácie DPO SR Senica, delegácie SDH Brnenské
Ivanovice, predstavitelia spoločenských organizácií v obci a
občania.

Po úvodnom pochode jednotiek z hasičskej zbrojnice
s historickou zástavou a technikou pred kultúrny dom sa
začali samotné oslavy. Nasledovala slávnostná schôdza k
tomuto výročiu. Tu zazneli okrem histórie zboru pozdravné
prejavy hostí. V rámci schôdze zbor obdržal od prezidenta
DPO Pavla Ceľúcha už druhú stuhu k čestnej zástave DPO
za významnú činnosť zboru. Postupne boli ocenení členovia
ďakovnými listami, medailami a boli povýšení do
hasičských hodností. Starosta obce udelil členom zásahovej
jednotky medaile za aktívnu prácu. Na revanš DHZ
Sobotište udelil Pozdravné listy a upomienkové predmety
hosťom, spoločenským organizáciám a členom DHZ.
pokračovanie na str. 3
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21. apríla 2019 – Veľkonočné dielničky v klučárni
30. apríla 2019 – stavanie MÁJA
5. mája 2019 – oslava Dňa matiek
8. mája 2019 – 37. ročník Sobotištskej pätnástky
Účasť: 2806 turistov
26. mája 2019 – Pohár zaslúžilých členov DHZ
Sobotište
31. mája 2019 – Konferencia Spoločné hospodárenie
Slovanov
9. júna 2019 – oslava MDD
13. júl 2019 – slávnosť 130. výročia založenia
hasičského zboru
16. – 17. júla 2019 – pozorovanie zatmenia Mesiaca
20. júla 2019 – Za Štefánikom na bradlo peši a na
bicykli – 25. ročník

10. august 2019 – pozorovanie Perzeíd a nočnej
oblohy
31. august 2019 – súťaž vo varení gulášu
14. september 2019 – oberačková zábava
13. októbra 2019 – stretnutie dôchodcov

PRIPRAVUJEME
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31. december 2019 – Silvestrovské stretnutie pri
Útulni pod Uchánkom
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

100 rokov sobotištského futbalu /vo fotografii/
V roku 2021 uplynie sto rokov od založenia futbalového
klubu v našej obci. Pri tejto príležitosti Telovýchovná
jednota Družstevník Sobotište pripravuje podujatie
s cieľom pripomenúť si toto jubileum. Jeho súčasťou by
mala byť aj výstava fotografií pod názvom „100 rokov
sobotištského futbalu vo fotografii“.
Touto cestou sa obraciame na všetkých Sobotišťanov
s prosbou o poskytnutie fotografií s touto tematikou. Radi
privítame nielen „klasické“ fotografie hráčov pred alebo po
futbalovom stretnutí, ale aj fotografie z rôznych akcií, ktoré
futbalisti organizovali /brigáda, tanečné zábavy, zájazdy.../.
Vami poskytnuté fotografie zaevidujeme, zoskenujeme
/skopírujeme do počítača/ a vrátime vám ich späť. Budeme
veľmi radi, ak ku každej fotografii pripojíte krátky text /rok,
mená, udalosť/. Takto by sme chceli /s Vašou pomocou/
v priebehu roku 2020 vytvoriť mozaikový obraz storočnice
futbalu v Sobotišti.
Na Vaše fotografie a informácie čakáme na týchto
kontaktoch: Ing. Juraj Koba, č.d. 72, telefón 6282716,
mobil 0904 212 381, mail: jurajkoba@gmail.com. Stačí keď
zavoláte, napíšete a my Vás radi navštívime doma.
Ďakujeme!
Ing. Juraj Koba

TERMÍNY VÝVOZU 2020
Plasty, sklo, kovové obaly a použitý jedlý olej
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Mesiac

Deň v mesiaci

Čas zberu

január

14

7.00

február

25

7.00

marec

31

7.00

apríl

28

7.00

máj

26

7.00

26. októbra 2019 – Z každého rožka troška,
ochutnávka slaných a sladkých dobrôt, mäsitých a
bezmäsitých pokrmov, šalátov, nátierok a iných
chuťoviek
8. novembra 2019 – lampiónový sprievod
9. novembra 2019 – hodová zábava
16. novembra 2019 – Martinský jarmok

jún

30

7.00

júl

28

7.00

august

25

7.00

september

29

7.00

október

27

7.00

november

24

7.00

30. novembra 2019 – Čaro Vianoc
5. decembra 2019 – Stretnutie s Mikulášom

december

-

-
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130 rokov DHZ Sobotište - dokončenie článku zo str. 1

DHZ Sobotište má nových zaslúžilých členov

Udeľovanie stuhy k Čestnej zástave prezidentom DPO SR Pavlom
Ceľúchom

Najvyššie vyznamenanie pre člena
dobrovoľnej požiarnej ochrany je
čestný titul „Zaslúžilý člen DPO SR".
Tento titul sa udeľuje raz v roku
spravidla pri príležitosti prijatia
zákona o Dobrovoľnej požiarnej
ochrane začiatkom apríla bežného
roku. Titul sa udeľuje aktívnym
členom DPO, ktorí sa významnou
mierou zaslúžili o rozvoj požiarnej
ochrany v regióne, okrese, kraji, republike či na
medzinárodnej úrovni.

Po slávnostnej schôdzi nasledovali ukážky činnosti
hasičských jednotiek. Občania mali možnosť zhliadnuť
prácu ručnej striekačky, činnosť Plameňákov a členov
zásahovej jednotky.

Ukážka práce s historickou striekačkou

Predstavili sa príslušníci HaZZ Senica pri vyslobodzovaní
osôb pri dopravných nehodách, kontajner pre činnosť pri
povodniach a špeciálne vozidlo na hasenie požiarov v ťažko
dostupnom teréne - BVP prerobené na hasičské účely. Na
záver osláv bola tanečná zábava, k tancu a počúvaniu hrala
skupina Jane Band.

Náš DHZ mal v minulosti
troch nositeľov tohto
titulu - Karola Jelínka, Jána
Matúša
a
Miroslava
Hurbánka. Bohužiaľ prví
dvaja menovaní už nie sú
medzi nami.
V minulých rokoch sa
podarilo splniť podmienky
na udelenie tohto titulu
ďalším našim členom.
Sú to Ing. Ondrej Hurbanis a Božena Kramárová.
Dňa 2. apríla 2019 sa
vydala na cestu do Žiliny
delegácia DHZ Sobotište
v doprovode starostu
obce
Mgr.
Dušana
Horňáka na slávnostný
akt odovzdávania titulu
Zaslúžilý člen DPO SR. Po
úvodných poučeniach sa
začal akt odovzdávania.
A tak si po malej chvíli
z rúk prezidenta DPO Pavla Ceľúcha a prezidenta HaZZ
gen. JUDr. Alexandra Nejedlého PhD. prevzali naši členovia
titul Zaslúžilý člen DPO SR. V očiach prítomných sa objavili
slzy dojatia, radosti a nádejí.

Ocenení členovia s prezidentom DPO SR

DHZ Sobotište chce touto cestou poďakovať za spoluprácu pri
organizovaní akcií v roku 2019 všetkým, ktorí podporili jeho
činnosť. Sú to: obec Sobotište, RD S. Jurkoviča Sobotište,
Trnavský samosprávny kraj, Autodoprava Velický, Mantap
Martin Krček, Pavol Valent, Lýdia Marková, Ľubomír Buchta,
Poľovnícke združenie Sobotište, TJ Sobotište.
Ing. Ondrej Hurbanis

Ocenení členovia DHZ so starostom Mgr. D. Horňákom

Po slávnostnom akte a blahoželaní sme urobili spoločnú
fotografiu, rozlúčili sa s priateľmi a kamarátmi.
Ing. Ondrej Hurbanis
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Základná škola Sobotište bilancuje školský rok
2018/2019

Samuel Štefeček, 2. ročník – 1. miesto v okresnom aj
krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach? Bol ocenený
aj v rámci okresu v súťaži Vesmír očami detí.

V šk. roku 2018/2019 navštevovalo Základnú školu
v Sobotišti 134 žiakov, z toho v 1. - 4. ročníku 60 žiakov,
v 5. - 9. ročníku 74 žiakov. ZŠ končilo 17 žiakov 9. ročníka.
Všetci boli prijatí na zvolené SŠ. Úspešne zvládli aj
celoslovenské testovanie, kde v matematike dosiahli 9,4 %
nad celoslovenský priemer a v slovenskom jazyku 3,5 %
nad celoslovenský priemer, čo znamená, že sa umiestnili
v rámci okresu na popredných miestach.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi v rámci Slovenska v súťaži
Matematický klokan boli Radoslav Jankových, Tobiáš
Šrámek, 2. roč., Samuel Zelenka, 5. roč., Katarína
Burianová, Adriana Hyžová, 7.roč., Anton Čederle, Dana
Chochlíková, 8. ročník.

Na konci školského roka boli odmenení žiaci za
prospech a reprezentáciu školy. Najväčšie úspechy žiakov
v školskom roku 2018/2019:

Naši žiaci reprezentovali školu aj v ďalších súťažiach: Mladý
zdravotník, Na bicykli bezpečne, olympiáda zo slovenského
jazyka, Mladý technik, Náboj junior a v športových
súťažiach florbal, futbal, cezpoľný beh.

Marek Baňárek, 6. ročník – 2. miesto v okresnom kole a
3. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach?
Alžbeta Čederlová, 8. ročník - 4. miesto v okresnom kole
geografickej olympiády, úspešná riešiteľka okresného kola
Pytagoriády a úspešná riešiteľka celoslovenskej súťaže
Matematický klokan.
Patrik Černek, 4. ročník – 1. miesto v obvodnom kole a
2. miesto v okresnom kole súťaže Hurbanov pamätník.
V súťaži Dávidova harfa sa umiestnil na 3. mieste a v súťaži
Timravina studnička na 3. mieste v obvodnom kole.
Petra Čobrdová, 6. ročník – 1. miesto v okresnom kole
matematickej olympiády, 3. miesto v okresnom kole
Pytagoriády a úspešná riešiteľka celoslovenskej súťaže
Matematický klokan.
Veronika Kollárová, 3. ročník – 5. miesto v okresnom kole
súťaže Pytagoriáda a úspešná riešiteľka celoslovenskej
súťaže Matematický klokan.
Aneta Marečková, 7. ročník – 2. miesto v okresnom kole
súťaže Model 2019. Bola ocenená aj za krásnu maketu
Bradla.
Verena Pekarová, 8. ročník - 1. miesto v obvodnom kole
súťaže Hurbanov pamätník, 1. miesto v okresnom kole
a 4. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach?,
2. miesto v súťaži Dávidova harfa, úspešná riešiteľka
geografickej olympiády v okresnom kole a úspešná
riešiteľka celoslovenskej súťaže Matematický klokan.
Aneta Pekárová, 4. ročník – 2. miesto v okresnom kole
súťaže Šaliansky Maťko, 3.miesto v okresnom kole súťaže
Hurbanov pamätník, úspešná riešiteľka okresného kola
Pytagoriády a úspešná riešiteľka celoslovenskej súťaže
Matematický klokan.
Jaroslav Podmajerský, 9. ročník – 3. miesto v okresnom
kole olympiády z anglického jazyka, ocenený za prospech.
Katarína Sadloňová, 9. ročník – 1. miesto v regionálnej
súťaži Shakespeare v nás, ocenená za prospech.
Laura Šrámková, 3. ročník – 3.miesto v obvodnom kole
súťaže Hurbanov pamätník, úspešná riešiteľka okresného
kola Pytagoriády, šampión školy v celoslovenskej súťaži
Matematický klokan.

Ocenenú prácu mal Nikolas Matúš, 2. ročník, vo výtvarnej
súťaži Čaro Vianoc.

Tak ako každý rok, úspechy dosiahli mažoretky Taktik,
ktorým ďakujeme za reprezentáciu školy.
Poďakovanie patrí všetkým deťom ochotným pracovať
navyše, pani učiteľkám a vedúcim krúžkov, ktorí sa im
venovali a kvalitne ich pripravili na súťaže.
Mgr. Jana Sukupčáková, riaditeľka ZŠ Sobotište

Organizácia školského roka 2019/2020
Školský rok 2019/2020 bol na ZŠ Sobotište slávnostne
otvorený v pondelok 2.9.2019. V tomto školskom roku
navštevuje ZŠ 137 žiakov (3 študujú v zahraničí), na prvom
stupni 67 a na druhom 70 žiakov. Žiaci môžu svoj voľný čas
tráviť mimoškolskými aktivitami, kde si mohli vybrať
z ponuky desiatich krúžkov s rôznym zameraním.
V tomto školskom roku naše pani učiteľky pre žiakov
zatiaľ zorganizovali tieto akcie:
• Kto je ďalší? – 24.9., kino Senica, 7., 8. a 9. ročník
• Dopravné ihrisko – 3.10., ZŠ Komenského Senica, 2. a 3.
ročník
• Výmenná geografická exkurzia – 8. a 10. 10.,
Sobotište - Cerová, 5., 8. a 9. ročník
• Dejepisná exkurzia – 16.10., Sereď, 8. a 9. ročník
• Výroba trdelníka a kino – 29.10., Skalica, 4., 5. a 6.
ročník
• Cesta do krajiny zdravia – 6.11., prednáška CPP a P
Senica, 2. ročník
• Divadelné predstavenie – 5.12., Trnava, 2., 3. a 4. ročník
V decembri žiaci viacerých ročníkov navštívia vianočné
vystúpenie tanečného odboru ZUŠ v Senici.
V tomto školskom roku nastala zmena v kolektíve
pedagogického zboru. Do dôchodku odišiel Mgr. Alojz
Jašurek a nastúpila Mgr. Eva Gúčiková. Mgr. Jašurkovi patrí
veľká vďaka za jeho dlhoročnú prácu učiteľa, zástupcu
a v neposlednom rade riaditeľa ZŠ.
Ďakujeme za spoluprácu aj pánovi Ing. Jurajovi Vizvárymu
pri sprostredkovaní firmy na vybudovanie prístrešku pre
bicykle v areáli školy.
Mgr. Viktória Čederlová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ
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Vážení občania,
Opäť je tu december, posledný mesiac v roku, mesiac
kedy sa každý z nás aspoň na chvíľu zamyslí a obzrie späť s
tým, aby zhodnotil to, čo za posledných dvanásť mesiacov
urobil, aby sa stretol so svojimi blízkymi a známymi.
Blíži sa čas Vianoc, čas sviatkov, ktoré sú na to stvorené.
Pri hodnotení aktivít realizovaných v našej obci môžeme
konštatovať, že väčšinu z naplánovaných úloh sa podarilo
celkom alebo čiastočne splniť. V investičnej činnosti sme
vybudovali z vlastných prostriedkov a z dotácie poskytnutej
z Environmentálneho fondu druhý úsek výtlaku kanalizácie
v rámci I. etapy tejto akcie. Kanalizačné potrubie je
položené pozdĺž celej Kunovskej priehrady a je zatiaľ
ukončené v poli pod cestou vedúcou k našej obci.

V roku 2019 sme začali s rekonštrukciou materskej školy
(starej), kde bola vybudovaná nová strecha a v budúcom
roku plánujeme pokračovať v rozšírení kapacity MŠ.

Dokončená bola prístavba hasičskej zbrojnice, momentálne
sa dokončuje chodník v smere do Senice, vykonaná bola
úplná rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove
obecného úradu, na prízemí kaštieľa bol vybudovaný
bezbariérový prístup do týchto zariadení. Do konca roka by
mali byť dokončené stavebné práce na rekonštrukcii
Habánskeho mlyna, ktorý by mal byť sprístupnený v
jarných mesiacoch budúceho roka. Na úseku životného
prostredia obec poskytla občanom kompostéry na
biologicky rozložiteľný odpad, ktoré si doteraz vyzdvihlo
308 vlastníkov domov. Zostalo nám ešte 92 kompostérov,
ktoré môžu byť záujemcom ešte vydané.
Pre potreby zimnej údržby obec kúpila päť nádob na
posypový materiál, ktoré budú umiestnené na miestach,
kde sa vyžaduje posyp chodníkov a lávok cez potok pri

tvorbe poľadovice. Nádoby sú žltej farby a je treba, aby
slúžili len na ten účel, na ktorý boli obstarané. Aktuálna
začína byť v tomto období aj údržba obecných chodníkov
v prípade sneženia a zhoršených poveternostných
podmienok. V tejto súvislosti Vás chcem požiadať o
trpezlivosť pri odpratávaní snehu a aj o spoluprácu, teda ak
je to vo Vašich silách a máte čas.
V mesiaci december sa bude schvaľovať rozpočet obce
na budúci rok. Určite si v tlači a v iných médiách všímate
debaty a úvahy o tom, aký budú mať nové legislatívne
úpravy súvisiace s tvorbou republikového rozpočtu dopad
na rozpočet a hospodárenie samospráv v rámci SR.
Celospoločenský dopad je taký, že väčšina samospráv
pripravuje zvýšenie obecných daní a to hlavne dane
z nehnuteľností. Pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2020 sme
nenavrhli zvýšenie tejto dane v našej obci, teda daň
z nehnuteľností zostane v takej výške ako v predchádzajúcom období. Takéto stanovisko nie je možné zaujať
pri riešení odvozu odpadu z našej obce. Technické služby
Senica v nasledujúcom roku zvyšujú poplatky súvisiace s
likvidáciou a odvozom odpadu. Náklady s tým spojené
obec prinútili na zvýšenie miestneho poplatku za odvoz a
likvidáciu odpadu na cca 23 € na jednu osobu a rok. Presná
výška bude uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení
obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Sobotište. Situácia pri likvidácii odpadov sa v obci za
posledné obdobie zlepšila, nepribúdajú, resp. v malom
množstve sa vyskytujú tzv. divoké skládky zmesového
komunálneho odpadu. Tento obyvatelia obce vo veľkom
množstve ukladajú do kontajnerov v Panskej záhrade a na
náklady obce je odpad vyvážaný na skládku za náhradu, na
ktorej sa už obyvatelia obce nepodieľajú. Je to však lepší
spôsob riešenia ako vyhadzovať odpad do prírody. Len
o jednu vec Vás chcem požiadať, aby ste do týchto
kontajnerov nedávali nebezpečný odpad ako sú
akumulátory, farby, pneumatiky, kovy a sklo. Nakoľko
práce spojené so separovaním tohto odpadu nie sú
zadarmo a opäť sa to premietne do zvýšenia cien za túto
službu.
Keď sa pozrieme na možnosti, ktoré obec bude mať
v nasledujúcom roku, javí sa tu, okrem už rozpracovaných
akcií, potreba rekonštrukcie futbalových šatní a prislúchajúcich sociálnych zariadení, ktoré sú majetkom obce.
Taktiež je potrebná oprava oplotenia futbalového
štadióna. Tento zámer je zohľadnený aj v rozpočte obce na
rok 2020 a rok 2021.
Vážení občania, toto je len stručný prehľad aktivít obce
za posledný rok a letmý pohľad do budúceho roka.
Samozrejme, že činnosť obce, obecného úradu, obecného
zastupiteľstva a ostatných orgánov obce sa nedá na týchto
pár riadkoch vyhodnotiť, ale je treba, aby ste boli
informovaní o dianí v našej obci.
Na záver mi dovoľte poďakovať Vám všetkým, ktorí ste
sa zaslúžili svojou činnosťou o propagáciu a reprezentáciu
našej obce, či už na poli kultúrnom, športovom,
spoločenskom alebo inom a zaželať Vám pevné zdravie a
príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do
Nového roku 2020.

Horňák, starosta obce
____________________________________________________________________________________________________________________________________Mgr.
_______Dušan
_______________________________________
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Súťaže v roku 2019
Aj v tomto roku DHZ zapájal do pohárových územných
súťaží svoje družstvá. Prím podobne ako v minulosti hrali
detské družstvá. Družstvo mužov sa zúčastnilo iba Územnej
súťaže DHZ v Moravskom Svätom Jáne dvomi družstvami a
domácej pohárovej súťaže. Ich umiestnenie nebolo
najhoršie, no k výkonom na úrovni postupových časov im
chýba trocha viac zodpovednosti a viacej tréningu.
Podobne na tom je i ženské družstvo. To sa naviac
zúčastnilo Slovácko - záhoráckeho pohára súťaže žien
okresov Senica, Skalica a Hodonín na Podbranči. Aj ich
úspechy záviseli podobných problémoch ako u mužov.
Dúfame, že v nasledujúcom období sa ich výkony
stabilizujú a presadia sa nielen v okrese, prípadne oživia
minulosť, keď naši muži boli trikrát majstrami SR
v previerke pripravenosti DHZ.
Inak to bolo v detskej kategórii Plameňákov. Tí pod
vedením trénerov Ing. Ondreja Hurbanisa, Dariny
Hurbanisovej a Jána Tomeka, už po úvodnej februárovej
Chodbovici v Senici, naznačili zlepšenie. Po stabilizácii
kádru a zlepšeným prístupom k tréningom sa dostavili i
výsledky. Postupne sa zúčastnili piatich pohárových súťaží
v rámci Ligy mladých hasičov Trnavského a
Juhomoravského kraja, kde v celkovom hodnotení v silnej
konkurencii družstiev z okresu Senica a Hodonín skončili na
nepopulárnom štvrtom mieste ako druhé najlepšie
družstvo zo Slovenska. K medailovému umiestneniu im
chýbali dva body.

Svoju výkonnosť potvrdili i na súťaži v Borskom Mikuláši,
kde sa zúčastnili súťaže TFA - najtvrdší hasič a odniesli si tri
prvé miesta v jednotlivých kategóriách a jedno tretie. Na
galavečere hasičskej ligy v Šardiciach sa predstavili
v nových dresoch, zabezpečených z dotácie Trnavského
samosprávneho kraja v rámci podpory športových aktivít
mládeže. Z toho istého programu boli kúpené súpravy
stolov a lavíc pre zlepšenie podmienok pri organizovaní
akcií pre deti. Môžeme im za to poďakovať a zaželať veľa
športových úspechov v roku 2020, kedy je postupový rok
pre hru Plameň. Je potrebné doplniť káder, lebo niektorí
členovia dovršujú dorastenecký vek pravdepodobne sa
budú chcieť zapojiť a posilniť dorastenecké a dospelácke
kolektívy.

Víťaz hry Plameň

K výraznému zlepšeniu výkonnosti Plameňákov
dopomohol tábor - sústredenie v moravskom Tišnove
počas prázdnin. Tu sa zúčastnilo desať detí z nášho DHZ
spolu s devätnástimi deťmi z Brna a okolia a desiatimi
deťmi z Rumunska. Počas ôsmich dní okrem bežných hier,
súťaží a aktivít, každý deň trénovali jednotlivé disciplíny
hasičského
športu.
Navštívili
miestnu
radnicu,
profesionálnych hasičov v Tišnove, blízku rozhľadňu,
zámok v Lovosiciach, mali ukážku činnosti policajtov a
hasičov.
Prekonávanie rebríkovej steny

Na okresnom kole hry Plameň po dobrom výkone
prekvapili a vyhrali okresnú súťaž hry Plameň. Podobne
tomu bolo i na pohárovej súťaži v Moravskom Svätom
Jáne, ako aj na sústredení a kempe v súťaži CTIF.

Tábor Tišnov

Na záver prebehli súťaže v hasičskom športe, kde
dominovali okrem behu na 60 m cez prekážky, kde ich
porazil rumunský pretekár. Uzatvorili nové priateľstvá a čo
je hlavné nestratili sa ani v kultúrnom programe a
predstavení obce Sobotište a nabrali elán do ďalšej
činnosti. Bolo to vidieť už v spomínaných súťažiach, ktoré
sa konali na jeseň, kedy získali päť prvých miest a niekoľko
tretích a štvrtých miest.
Kemp CTIF

Ing. Ondrej Hurbanis
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Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce
Sobotište v roku 2019
Dobrovoľný hasičský zbor obce Sobotište je zriadený
v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi, ktorý túto povinnosť ukladá obci. Jednotku
tvoria členovia Dobrovoľného hasičského zboru Sobotište.
Členom jednotky sa môže stať osoba staršia 18 rokov
zdravotne spôsobilá po absolvovaní základnej prípravy
v rozsahu 40 hodín. Zbor vlastní dve zásahové vozidlá.
Iveco Daily CAS 15 s čerpadlom a nádržou na 750 litrov
vody a cisternové vozidlo Tatra 815 CAS 32 s nádržou na
8900 litrov vody a 400 litrov penidla. Úlohy zboru
vyplývajúce zo zákona sú zdolávanie požiarov
a vykonávanie záchranných prác. Prax však s postupom
času a so zlepšujúcim sa materiálno technickým vybavením
ukazuje, že členovia DHZO zasahujú pri nežiaducich
udalostiach ako sú požiare, povodne, dopravné nehody,
kalamity, nepriaznivé poveternostné podmienky. Jednotka
je zaradená v zmysle vyhlášky do kategórie A, ktorá jej
ukladá povinnosť na vykonanie zásahu s výjazdom do 10
minút a to nielen v katastri obce. Jednotka zatiaľ v tomto
roku vykonala 21 výjazdov. Skladba je nasledovná:
▪ požiare 7
▪ dopravné nehody 3
▪ iné / povodne, kalamity.../ 10
▪ cvičenie 1

Cvičenie U Halabrínov

Najväčšie zásahy:
▪ Dňa 22.5.2019 došlo po silných dažďoch k zdvihnutiu
hladiny rieky Teplica a tým k strhávaniu nečistôt, najmä
konárov a stromov do koryta rieky. Tieto konáre
vytvorili na stavidlách na námestí v Sobotišti
naplaveniny a hrozilo vybreženie rieky na cesty
a okolité domy. K vybreženiu potoka došlo v osade
Javorec, kde potok a voda z kopcov zaliala cestu vedúcu
do Chvojnice. Zásah spočíval v odrazení naplavenín zo
stavidiel pomocou B vodných prúdov a prúdu z lafety
vozidla Tatra 815 CAS 32. Na pomoc prišlo vozidlo Tatra
815-7 CAS30 z OR HaZZ Senica a chodiaci bager
z Vodohospodárskeho podniku Malacky. Jednotka
spolupracovala s HaZZ Senica, obcou Sobotište,
odborom CO OÚ Senica, vodohospodárskym podnikom,
políciou, SaÚC TTSK Senica. Zasahovalo 12 členov s 2 ks
techniky.

▪ Jednotka sa pravidelne zúčastňuje cvičení poriadaných
Okresným riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru
Senica a Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Senica. Jedno také cvičenia sa konalo dňa
26.4.2019 u nás v Sobotišti. Námetom bol „Požiar
veľkokapacitného senníka U Halabrínov" pod vedení OR
HaZZ Senica. Cvičenie malo preveriť možnosti
vytvorenia dopravného B vedenia na vzdialenosť 1230
metrov s prevýšením asi 150 metrov. Celkovo sa
cvičenia zúčastnilo sedem jednotiek a 10 ks hasičskej
techniky.
Vladimír Mešťánek, veliteľ DHZO Sobotište

Zimné vykurovacie obdobie
Po dlhej teplej jeseni nastal čas zimných večerov.
Zmenila sa vonkajšia teplota, príroda sa uložila na zimný
spánok, skončili práce v záhradách a život sa preniesol do
obydlí. So znížením teplôt sa začalo zimné vykurovacie
obdobie. Nie každý sa pripravil tak, aby bezpečne prežil
možno tuhú zimu. Občania v snahe, čo najviac ušetriť sa
postupne vracajú ku klasickému spôsobu vykurovania prechádzajú na tuhé palivo. Nie všetci si uvedomujú, že
tento prechod musí byť vždy bezpečný. Ak sme predtým
používali komínové teleso na iný druh paliva (plyn), je
potrebné prispôsobiť i toto teleso na spaľovanie tuhého
paliva. Zaobstarali ste si krbovú vložku alebo krbové
kamná? - zase je potrebné dodržať určité zasady
bezpečnosti. Preto si pripomeňme niekoľko zásad
bezpečného vykurovania:
▪ používajme len spotrebiče, ktoré sú na to schválené a
vyrobené v zmysle platných predpisov,
▪ komínové teleso je potrebné pred sezónou
skontrolovať, vyčistiť za pomoci odborného náradia,
alebo si ho dať skontrolovať kominárovi,
▪ okolo vykurovacieho telesa dodržiavať bezpečné
vzdialenosti a neskladovať horľavé materiály,
▪ správne upraviť a upevniť dymovody,
▪ nepodpaľovať pomocou horľavých kvapalín (benzín,
nafta, acetón a pod.),
▪ nesušiť na vykurovacích telesách šaty a iné horľavé
materiály ,
▪ dodržiavať pokyny výrobcu vykurovacieho telesa,
▪ v hospodárskych budovách, garážach a iných stavbách
používať len spotrebiče na to určené, nie domácej
výroby,
▪ pri používaní otvoreného ohňa dbať zvýšenej
opatrnosti napr. pri údení.
Umiestnenie spotrebiča na tuhé palivo je spravidla na
mieste na to určenom v prostredí, kde sa nenachádzajú
horľavé látky. Je vhodné pod spotrebič umiestniť
nehorľavú podložku podľa pokynov výrobcu. Ak takéto
pokyny nie sú k dispozícii musí nehorľavá podložka
prípadne nehorľavá clona prečnievať min. 15 centimetrov
na všetky strany a v smere prikladacieho a vyberacieho
otvoru min. 30 cm pred a 10 cm do bokov spotrebiča. Ďalej
je potrebné vykonávať pravidelné čistenie komína. Komín
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sa čistí v závislosti od druhu paliva a výkonu spotrebiča.
Lehoty sú nasledovné pri spotrebičoch do 50 kW raz za:
▪ 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče
na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
▪ 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče
na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
▪ 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče
na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
▪ komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť
a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti
komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom
čistení komína. O vykonaní čistenia a kontroly komína
alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu
vykonal potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína
alebo dymovodu. Nedostatky zistené pri čistení a kontrole
komína alebo dymovodu, ktoré nemožno odstrániť
bezprostredne pri čistení a kontrole komína alebo
dymovodu, sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a
kontroly komína alebo dymovodu a vydáva sa na účely
kontroly a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu
vykonávajúcemu štátny požiarny dozor (napr. pri poistnej
udalosti).
Ing. Ondrej Hurbanis

XXII. Celoštátna výstava zvierat Nitra 2019
Členovia ZO SZCH a ich priaznivci sa aj v tomto roku
zúčastnili na Celoštátnej výstave zvierat Nitra 2019. Bola to
výstava holubov, králikov a hydiny.
Z členov ZO SZCH sa výstavy zúčastnili E. Zelenka,
B. Zelenka, J. Chalupa st. J. Chalupa ml., T. Chalupa,
S. Kadlečík, P. Štefek, K. Krčková, Ľ. Vaculová.
Ocenení:
Ján Chalupa st.
(králiky)

Majster SR, Šamppión SR
plemeno: Saténový červený
Majster SR, Šampión SR
plemeno: Činčila rex

Eduard Zelenka
(hydina)

Šampión SR
plemeno: Sebritka
zlatá. – čiernolemovaná
Majster SR a Čestná cena
plemeno: Leghornka biela

Katka Krčková
(holuby)

Čestná cena
plemeno: Stavák čierny sedlatý

Ján Chalupa ml.
(hydina)

Čestná cena
plemeno: Antverpský
bradáč – prepeličí

Habánske vinohrady v Sobotišti
Obce a mestečká so stáročnou históriou ukrývajú
často budovy alebo ich pozostatky, pamätníky, torza
sôch, prírodné útvary a stopy činností, ktoré upadli do
zabudnutia, prípadne existujú len v ústnych podaniach.
Našťastie sa našli v priebehu storočí jedinci, ktorí
zaznamenávali tieto skutočnosti a zanechali nám odkaz
predchádzajúcich storočí. V Sobotišti vznikli v priebehu
20. storočia viaceré kroniky, najvzácnejšia je napísaná
evanjelickým farárom Milošom Beblavým, ktorý pôsobil
v Sobotišti od roku 1919. Svoje dielo nazval Pamätná
kniha mestečka Sobotišťa. Práve z nej sa dozvedáme
najviac o dnes už neexistujúcich habánskych
vinohradoch. Beblavý uvádza, že v Sobotišti boli
vinohrady už v roku 1501 – pred príchodom
novokrstencov. Konštatuje však, že pre toto tvrdenie nie
sú dosiaľ známe dôkazy ani pramene. Rozvoj
vinohradníctva súvisel
so
vznikom
komunity
novokrstencov v Sobotišti. Príchod novokrstencov (po
rekatolizácii sa nazývali habáni) v rokoch 1547 až 1565
sa spája s menom Františka Ňáriho (Nyáry), pána
Brančského panstva, ktorý mal majetky aj na Morave,
kde boli habáni usídlení už skôr (Ostrožská Nová Ves,
Bzenec, Znojmo a i.). Ňári poznal remeselné zručnosti a
poľnohospodárske schopnosti habánov, preto ich pozval
na svoje panstvo. (Viackrát z panstva pre nezhody odišli
a zase sa vrátili.) Presné počiatky vinohradníctva nie sú
známe. Celé 16. storočie a značná časť 17. storočia boli
poznačené ničivými udalosťami. Vpády Turkov,
stavovské povstania, prenasledovanie a ozbrojené
konflikty rôznych vierovyznaní, ako i časté požiare
nevytvárali vhodné podmienky pre túto činnosť.
Pestovanie viniča, proces výroby vína i jeho konzumácia
predpokladajú skôr pokojné obdobie. Poznatky o
habánskych vinohradoch možno datovať do druhej
polovice 17. storočia a najväčší rozmach dosiahli v 18.
storočí.

Toto sú len niektoré úspechy, ale určite potešili a
chovatelia mali z nich radosť.
Do pozornosti občanov a priaznivcov chovateľstva dáva
výbor ZO SZCH aj Oblastnú výstavu holubov a Miestnu
výstavu králikov a hydiny, ktorá sa bude konať v dňoch 4. –
5. 1.2020.
Výbor ZO SZCH

Mapa obce z r. 1839 (zdroj: www.staremapy.sk)
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Prvé vinohrady boli založené na svahu lokality Stará
hora, juhozápadnej dolnej časti vrchu Uchánek (516
m n.m.). Vrch patrí do Myjavskej pahorkatiny a vytvára
západnú siluetu obce Sobotište. Vinohrady boli rozsiahle
a starohorské víno kvalitné. Takto hodnotí vinohradníctvo v Sobotišti teológ, historik a vedec Matej Bel
(Mathias Belkius, narodený r. 1684 v Očovej) v jednom
zo zväzkov svojho slávneho diela Notitia Hungariae
Novae. Ústne podanie hovorí, že páni prichádzali na
kočoch až z Trnavy, aby si pochutnali na "starohorskom"
víne (1840 – 1860).
Vinohradníctvo výborne prosperovalo a vínna réva
bola postupne vysadená i na druhú, protiľahlú časť
sobotištskej kotliny, na svahy Šlachovca a Seničiek.
Vtedajšie odrody viniča nepoznáme. Víno predávali
priamo vo vinohradoch i pod viechami v súkromných
domoch. Zachovalo sa rozprávanie o priestrannej
drevenej búde a pivnici na Starej hore, ktorú
obhospodaroval výčapník Wittek. Do jeho búdy chodili
Sobotišťania, návštevníci zo Senica a širokého okolia a
zabávali sa pri "dobrém starohorském".
V roku 1785 prišiel do Sobotišťa vicetabulárny sudca
Nitrianskej župy Ján Tomko. Na požiadanie miestnej
vrchnosti tu vykonal revíziu výčapov vína a predajní vína
v súkromných domoch. V jeho správe sa uvádza, že
našiel štyri panské hospody: na námestí "Zelený dom"
s maštaľami pre 24 koní v dobrom stave. Majiteľkou
bola grófka Terézia Ňáriová. Druhá bola v dome zemana
Pavla Vietorisa s dvoma izbami, maštaľami, vozárňou,
tretia s názvom "K bielemu koňovi" bola majetkom
grófa Františka Amadeho a našiel ju v obstojnom stave.
Štvrtá, postavená na rohu domu baróna Horeckého,
s dvoma izbami, malou komorou, maštaľou bez podlahy
a mizernou vozárňou bola v stave na rozpadnutie.
Okrem týchto bolo deväť ďalších v súkromných domoch
bez vybavenia. Prvé tri ponechal, štvrtú a ostatné dal
zatvoriť a obec Sobotište uviedol do urbariálneho
výčapníckeho práva. Habánskej obci ponechal v tomto
čase právo výčapu, ktoré jej bolo udelené už predtým na
základe výsady zemepánov. Výčapnícke právo bolo
Novodvoranskej obci potvrdené dňa 8. novembra 1785
na zasadnutí Nitrianskej župy pod číslom 1198.
V obecnom zázname bolo do roku 1895 evidovaných 28
výčapov, z toho 20 v majetku židov (počet obyvateľov
v Sobotišti bol v tom čase 3600 – 4000). Vinohrady boli
podľa pravidiel Novodvoranskej obce nedeliteľným
spoločným majetkom spolu s obrábacími nástrojmi,
zariadeniami k príprave a uskladneniu vína a pivnicou.
Funkciou predstaveného v habánskej komunite
(podobnú dnešnému starostovi) zastával forštand. Pre
správu vinohradov mal skupinu 4 – 6 habánov, ktorí na
obdobie 4 rokov volili vincera, ktorý zodpovedal za sklad
vína, manipuláciu s ním a výčapníctvo. V roku 1781
prestavali habánsku krčmu klučáreň, o čom svedčí
letopočet vyrytý na stropnom tráme miestnosti. Celé
znenie nápisu je: A B 17 I H S 81 I W. Pravdepodobný

obsah nápisu je: Anton Baumgartner r. 17 Jesus Hyos
Soter 81 Ignác Wény.

Trám s ročením

Obe priezviská patria známym osobnostiam v histórii
vinárstva a vyskytujú sa v komunite dodnes.
V súčasnosti je klučáreň čiastočne reštaurovaná, má tri
miestnosti: výčap, sklad s vchodom do pivnice a
hostinskú miestnosť, ktorá slúžila na posedenie hosťov,
pre spoločenské a náboženské podujatia a ešte i v 40.
rokoch minulého storočia sa tu hrávali divadlá. Keďže
miestnosť nemala vedľajšie priestory, raritou bolo, že sa
scénu vchádzalo a vychádzalo oblokom z ulice. Pod
klučárňou je hlboká pivnica s točitým schodiskom. Na
prvom schode boli po stranách zapustené železné
obruče – ringle. Slúžili na priväzovanie
hrubých
povrazov, pomocou ktorých sa sudy dopravovali (váľali)
do pivnice.

Klučáreň

Systém habánskych podzemných chodieb je od
nepamäti opradený povesťami. Pivnicu pod klučárňou
spájala podzemná chodba s pivnicou pod zvonicou
(vežičkou) a odtiaľ sa kľukatila pod habánskym dvorom
údajne až do polí. Touto chodbou habáni utekali zo
Sobotišťa pri krutom prenasledovaní a ohrození životov.
V súčasnosti je chodba za zvonicou zasypaná.
K habánskemu vinohradníctvu sa viaže i ďalšia
vzácnosť. O veľkom množstve dopestovaného hrozna a
následne i vína svedčí rozsiahly pivničný systém v zemi
pod habánskymi záhradami vo svahu nad klučárňou.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9

Spravodaj obce

Pivnica pod zvonicou
Beblavý popisuje stavbu ako dielo, ktoré i po 200 rokoch
chváli svojho majstra. Vchod do pivnice je zo severu na
parcele č. 254. Kopaná je priamo do zeme južným
smerom. Dnes vchod
pripomínajú
polorozpadnuté drevené vráta so zanedbaným
okolím.
Systém
je
rozdelený na tri časti.
Prvé oddelenie má dĺžku
asi 12 m, šírku 1,62 m a
výšku 2 m a predstavuje
chodbu vedúcu do
ďalších častí. Chodba má sklepenie z kameňa, oddelené
od prvej pivnice dverami. Za nimi je malý murovaný
výstupok, v čele ktorého je nápis: Dieser Keller ist
erfunden und erbaut worden zur Zeit des Richters
Heinrich Khun emeinwirtmen Aron Weny 17...
(nečitateľné) Dobias Kleinedler. (Táto pivnica bola
založená a postavená za čias richtára Heinricha Khuna a
obecných hospodárov Arona Wenyho 17... a Dobiáša
Kleinedlera.). Sklepenie prvej pivnice je z kameňa, dĺžku
má 8 m, šírku 4 m a výšku 2 m. Vetracie šachty po
stranách vedú na povrch do záhrady, sú dodnes
funkčné. Podlaha pivnice strmo klesá ku dverám pivnice
č. 2, za ktorými vedie k jej podlahe 9 zahĺbených
schodov. Sklepenie má z pálenej tehly, dĺžku 8 m, šírku 4
m a výšku 2,2 m. Na konci je v strope širší komín, ktorý
sa smerom nahor mierne zužuje. Pravdepodobne slúžil
na vetranie, ale i na plnenie sudov muštom pomocou
hadice. Prešovňa bola postavená v záhrade v tesnej
blízkosti komína, dnes po nej niet žiadnej pamiatky. V
dobe popisu bola prvá pivnica prázdna, v druhej sa
nachádzali tri podstavce na sudy. Pivnica vzadu končila
kamenným múrom. Celý systém má dĺžku 28 m a
podlaha poslednej časti je 12 m pod povrchom záhrady.
Kľúče od pivnice mal vincer bývajúci nad klučárňou.
V 20. storočí pivnica slúžila k uskladneniu
poľnohospodárskych produktov. Každá habánska rodina
tu mala určené miesto. Počas druhej svetovej vojny

pivnice slúžili ako bezpečný úkryt pri náletoch a
bombardovaní.
Sláva pestovania révy a výroba vína trvala najmenej
250 rokov. Okolo 70. rokov 19. storočia začalo
vinohradníctvo upadať. Ťažkú ranu mu zasadila nákaza
fyloxérou, ktorá v 80. rokoch 19. storočia zničila
desiatky hektárov viníc nielen v Sobotišti. Záujem
habánov o pestovanie vínnej révy klesal už predtým.
Výhodnejšie a menej prácne bolo pestovanie obilnín,
zemiakov, repy a sadovníctvo, hlavne pestovanie jabĺk,
sliviek. Pestovanie viniča v habánskych vinohradoch
končí okolo roku 1895. Časť pozemkov rozpredali a noví
majitelia vyklčovali posledné korene vínnej révy. Víno
do klučárne začali dovážať povozmi v sudoch z Modry.
Ešte koncom 90. rokov 19. storočia sa ev. farár Pavel
Beblavý, otec a predchodca Miloša Beblavého, pokúsil
spolu s barveníkom Jozefom Richtrom (prevádzkoval
dielňu na modrotlač) oživiť tradíciu vinohradníctva.
Nasadili štepy révy, najali a platili robotníkov, ale
záujem zo strany habánov, ani obyvateľov mestečka sa
nedostavil. Po dlhoročnej prestávke bola na starom
zemianskom grunte Pavla Peťku v roku 1910
vybudovaná nová rím. kat. fara. V tom istom roku do
farnosti ordinovali nového kňaza Ernesta Ivičiča, rodáka
zo Skalice. So sebou priviedol svoju matku, majiteľku
vinohradov v Skalici a brata Bélu, kolárskeho majstra.
Ten zanechal remeslo a v rozsiahlej farskej záhrade
vysadil vyše tisíc koreňov vínnej révy. Po niekoľkých
rokoch opakovanej bohatej úrody hrozna a intenzívnej
osvety medzi Sobotišťanmi sa im podarilo získať z radov
majetnejších občanov mestečka i habánov 16 nových
vinohradníkov. Sadenice révy vysadili na majetku grófa
Mikuláša Erdődyho a tiež organistu a učiteľa v habánskej
škole Alojza Chytila, ktorý obstaral štepy z Moravy. S
pričinením odborníka – vinára Jakuba Čecha sa v roku
1934 rozbehlo intenzívne hospodárenie vo vinohradoch,
ktoré boli vysadené v záhradách pri domoch, ale i na asi
10 hektároch bývalých habánskych vinohradov. Na
pozemku Jána Havlíka pri ceste smerom do Častkova
zriadili i vinohradnícku škôlku, v ktorej štepili nové
sadenica. V tom období o sobotištských vinohradoch
opakovane písali i v časopise Vinohradnícka beseda.
Ďalšiemu rozvoju vinohradníctva doba nepriala. Začala
druhá svetová vojna, mnoho mužov odišlo bojovať.
Strach o prežitie a nutnosť dorábania základných
potravín obmedzili náročné práce vo vinohradoch. Po
vojne vedenie družstva robilo nátlak na habánov, aby
znova začali s vysádzaním révy. Tí však neboli ochotní
pracovať na vlastných pozemkoch ako robotníci
družstva.
Sobotišťania sa však myšlienky pestovania viniča
nevzdali. Dnes je na Starej hore vysadených niekoľko
tálov vínnej révy a jedným z vinohradníkov je Ing.
Eduard Weny, potomok najznámejšieho vinárskeho
rodu z minulých storočí.
MUDr. Dagmar Kanisová (zdroj: Záhorie 2/2019)
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Rok 2019 – 15. rok mažoretiek Taktik
Mažoretky sú už tradične súčasťou
kultúrnych podujatí v našej obci. V tomto
roku vystúpili v máji mamičkám ku Dňu
matiek, v októbri potešili svojím vystúpením
dôchodcov v Sobotišti aj dôchodcov z Nitry
a v novembri otvorili hodovú zábavu
netradičnou choreografiou na ľudovú nôtu.
V decembri zatancujú na Vianočnej
akadémii ZŠ Sobotište.
Mažoretky absolvovali na jar súťaže
v Českej republike – v Znojme, Holešove
a v Kroměříži. Túto sezónu sa vrátili
k tradičnej disciplíne s paličkami.

Odmenou za drinu na tréningoch im boli zlaté, strieborné
a bronzové umiestnenia na týchto nepostupových
súťažiach.

Rok 2019 sa niesol u mažoretiek v znamení
výročí a osláv.
V apríli zorganizovali už 10. ročník súťaže
O cenu mažoretiek Taktik Sobotište, ktorý sa
mohol popýšiť nielen stálym záujmom
súťažiacich, ale najmä vzrastajúcim počtom
divákov – fanúšikov tohto športu.
V júni si naše najúspešnejšie mažoretky a
ich trénerky prevzali ocenenie Cena starostu
obce Sobotište za vynikajúce výsledky
v mažoretkovom športe a reprezentáciu obce
doma a v zahraničí.
Nechýbala Bodka za sezónou, tradičná
akcia pre všetky mažoretky, rodiny
a priateľov našich mažoretiek, a oslava 15.
výročia súboru Taktik.
Mažoretky ďakujú všetkým, ktorí boli počas
tých pätnástich rokov s nimi a podporovali
ich.
Mgr. Eliška Havlová
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Bohatá jar i leto
v našej hvezdárni
Letné prázdniny sú obdobím, kedy aj v našej
astronomickej komunite vykonávame najväčšie množstvo
aktivít, aj keď tentokrát boli veľmi plodné i jarné mesiace.
Z celého spektra podujatí vyberiem najúspešnejšie.
Z pohľadu „milovníkov“ skutočnej oblohy bolo
najväčším zážitkom čiastočné zatmenie Mesiaca počas noci
16./17. júla. Hoci väčšina z nás videla tento úkaz už
viackrát, vždy má svoj osobitný charakter a zakaždým je
niečím iný. Podobne ako v júli 2018, usporiadali sme
v areáli hvezdárne verejné pozorovanie tohto javu. Keďže
sme predpokladali vyšší záujem zo strany verejnosti,
okrem priameho sledovania cez okulár ďalekohľadu sme
pripravili aj kameru s výstupom na monitor. Samozrejme,
že sme využili aj viditeľnosť dvoch najväčších planét na
večernej oblohe a tak si záujemcovia pozreli aj galileovské
mesiace Jupitera i Saturnove prstence. Viac ako 100
návštevníkov odchádzalo teda patrične spokojných. Okrem
popularizačnej roviny podujatia sme sa venovali snímaniu
zatmenia pomocou DSLR zrkadlovky – zábery sme využili
pri tvorbe zaujímavých mozaikových fotografií.
Veľký úspech malo aj podujatie spojené s rodiskom
i miestom večného odpočinku M. R. Štefánika. Turistický
pochod Za Štefánikom na Bradlo (20. 7. 2019)
organizujeme spolu s Klubom slovenských turistov
Sobotište a keďže išlo o 25. ročník a tento rok je navyše
vyhlásený za Rok M. R. Štefánika, rozhodli sme sa
uskutočniť autobusový výlet na Bradlo a do Košarísk pre
členov spoločenských organizácií pôsobiacich v našej obci.
Samozrejme, že tí najskalnejší turisti zvolili peší presun,
prípadne prišli na bicykli. Pamiatku narodenia nášho
velikána sme si uctili položením kytice k mohyle
a nezabudli sme si pritom spomenúť aj na človeka, ktorý
stál pri zrode tejto akcie, Mgr. Ladislava Košinára.
No a k osobe Ladislava Košinára sa vrátim ešte raz.
Práve v tomto roku, ktorý je rokom viacerých okrúhlych
výročí, by zakladateľ našej hvezdárne oslávil 90.
narodeniny. Spomienkové podujatie k jeho nedožitému
jubileu sme zorganizovali v sobotu 23. marca 2019
v spolupráci s Obcou Sobotište, Osvetovým strediskom
v Senici a Trnavským
samosprávnym krajom. Po
privítaní hostí v kultúrnom
dome sme sa presunuli do
areálu hvezdárne, kde sa
konal
akt
odhalenia
pamätnej tabule. Rozmer
Košinárovho ducha je na nej
zvečnený v Štefánikovom
motte „Nič mi nebolo
nemožné, lebo som chcel“,
ktoré vystihuje i životnú
cestu
nášho
učiteľa
a inšpirátora. Grafický motív
v hornej časti dosky zasa
znázorňuje dráhu planétky
Obr. pamätná tabuľa
(16869) Košinár v medziplanetárnom priestore.

Pocta L. Košinárovi, foto Záhorské osvetové stredisko

Program podujatia pokračoval opäť v dome kultúry.
RNDr. Pavol Rapavý, riaditeľ Hvezdárne v Rimavskej Sobote
si zaspomínal na stretnutia s naším nestorom a prečítal i
úryvky zo spomienok kolegov spoza rieky Moravy.
Okolnosti posledného rozhovoru s L. Košinárom, ktorý po
jeho smrti vyšiel v časopise Kozmos, prítomným priblížil
jeho autor – predseda SAS pri SAV RNDr. Ladislav Hric, CSc.
Ďalším príspevkom bola prednáška RNDr. Romana Nagya,
PhD. z FMFI UK v Bratislave zameraná na podstatu tmavej
hmoty vo vesmíre. Bodku za odborným programom akcie
spravila naša členka Janka Švrčková, poslucháčka MFF KU v
Prahe, ktorá nám pripomenula ďalšie výročie – 50 rokov od
pristátia Apolla 11 na Mesiaci.
Po ukončení oficiálneho programu ešte pokračovali
kuloárne rozhovory. Všetci zúčastnení sa však zhodli, že
podujatie bolo zaujímavým a dôstojným pripomenutím
odkazu Ladislava Košinára.
RNDr. Svetozár Štefeček

Víťazom národného preteku HILLE 1/2019
je holub z chovu zo Sobotišťa
Víťazný holub pochádza z teamu Krček – Krčková, ktorý
lieta za oblasť Senica. Víťazný tím tvoria otec a dcéra. Ako
prvý začal chovať holuby otec, ktorý sa tejto záľube venuje
od detstva a dcéra vždy rada s ním trávila čas v holubníku.
V roku 2008 sa ich holuby prvýkrát zúčastnili pretekov s
mladými. Už dlhšie lietajú ako tím, veď je to lepšie, ak sa
povinnosti aj radosti rozdelia medzi dvoch.
Našim najväčším holubárskym vzorom je pán Vladimír
Beňák z Brezovej, ktorý vždy s pokorou a úctou pristupuje
k tomuto športu. V našej oblasti je už niekoľko rokov po
sebe neporaziteľný majster a dosahuje aj výborné výsledky
v maratónskom klube. Častokrát sa s jeho menom môžete
stretnúť v testovacích staniciach.
Na začiatku pretekovej sezóny sme pripravovali vyše 40
holubov a 30 holubíc na preteky vdovskou metódou. Zo
začiatku sezóny trénujú iba samci dvakrát denné, holubice
zatiaľ iba večer a od začiatku letných prázdnin začínajú aj
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holubice trénovať dvojfázovo. Naše holuby počas
pretekovej sezóny vždy čaká tvrdá disciplína, čo prináša aj
svoje "ovocie". Tento rok sme kvôli nedostatku času
prestali holuby vyvážať, kvôli tomu sme ich vždy pred
nasádzaním namotivovali.
V našom holubníku sú väčšinou dlhotraťové holuby,
preto sa vždy tešíme na dlhé a superdlhé preteky. V našej
oblasti sa lietajú 3 superdlhé preteky ako dvojpretek a je to
podľa nás časovo dosť náročné, keďže dlhá trať sa
nasadzuje v sobotu doobeda a poobede zasa krátka. No
vždy sa tešíme, keď sa stretneme celá oblasť a môžeme
spolu komunikovať...
Keďže nám prvé Bünde nevyšlo podľa predstáv a
neumiestnili sme ani jedného holuba, od ďalšieho preteku
sme veľa neočakávali. Po zmene vypúšťacieho miesta sa asi
prelomila naša smola a stalo sa niečo, čo nikto nečakal.
Náš holub priletel ako prvý z preteku HILLE, kde bolo
nasadených 2853 holubov. Splnil sa nám najtajnejší sen.
Pamätáme si, ako k nám prišla kontrola a spolu sme
pozerali hlásené dolety na internete a stále sme tomu
nemohli uveriť. Máme pocit, že sme tomu naozaj uverili, až
keď sme počas týždňa uvideli oficiálne výsledky (dátum:
14.7.2019, čas štartu: 08:00:00 hod, čas doletu víťazného
holuba: 17:28:35, vzdialenosť: 732,076 km).
Víťaz je červeno-kapratý fešák, spokojný so svojím
budníkom, nikdy nechodí k druhým. Nekonfliktný
dlhotraťový holub s maratónskym krúžkom SK-2016-M-55956, ktorý krátke trate chodí tesne po percentách. Tie sú v
našej oblasti dosť malé, keďže sa nasádza aj menší počet
holubov, ale raz to muselo prísť. Veľmi milo nás potešil a
sme radi, že sme mu dali šancu, aj keď v našej lige je málo
pretekov, v ktorých by sa mohol ukázať – preteky sa stále
skracujú a trvajú pár minút, kde dlhotraťové holuby
nemajú šancu, iba ak nepraje počasie. Zaujímavosťou je, že
jeho partnerka prišla na náš holubník ako druhá. Aj toto je
dôkaz o nutnosti motivovať.

V pretekoch s poštovými holubami sa nám vždy páčilo,
že nie človek rozhoduje. Áno, on ho kŕmil, trénoval..., ale
len holub musel sám zabojovať o to, aby bol čo
najrýchlejšie doma, slovo a kontakty chovateľa nemali takú
moc. Dôkazom toho sú aj rozdiely medzi výstavami
okrasných a poštových holubov. Na výstavu okrasných
holubov si môže dať každý chovateľ akéhokoľvek holuba a
bude ho hodnotiť častokrát subjektívny pohľad pána
posudzovateľa. U poštových holubov si musí holub zaslúžiť
svoju účasť na výstave. Myslíme si, že sila kontaktov a
slová dostávajú čím ďalej silnejšiu váhu aj u poštových
holubov. Priali by sme si, aby sa toto slovo využilo správne
a pritiahlo k tejto činnosti čo najviac mladých ľudí, pretože
to je naša budúcnosť.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám
pomáhajú a už niekoľko rokov nám nedovolia skončiť, či už
je to rodina, priatelia, ale aj kamaráti holubári.
Krček, Krčková
(zdroj: Poštový holub 3/2019)

"Sobotištské zvony pekne vyzváňajú k radostným
slávnostiam okolo volajú..."
10. novembra 2019 sa mohutne rozozvučali zvony z
veže ev. a. v. Chrámu Božieho v Sobotišti. Bola nedeľa a
zvony pozývali svojich veriacich do kostola. Nebola to len
obyčajná nedeľa, ale aj veľký sviatok posvätenia kostolnej
veže. Vežu postavili v r. 1909 a práve v tomto roku si
pripomíname 110 rokov od jej posvätenia a 235 rokov od
posvätenia Chrámu Božieho v Sobotišti.
Služby
Božie
viedol
zborový br. farár Mgr.
Rastislav Hvožďara. Prišli
mnohí, mladí, starší aj deti,
aby si pripomenuli toto
významné výročie. Deti sa
predstavili v historickom
pásme vo veršoch o stavbe
kostola a neskôr veže.
Autorom textu bol vtedajší
p. farár Pavel Beblavý,
spisovateľ
a
národný
buditeľ. Pán Beblavý bol
významnou
osobnosťou
obce a je mu venovaná i
pamätná tabuľa a busta,
ktoré sú umiestnené na ev.
a. v. fare v Sobotišti.
Súčasťou nedeľnej slávnosti bolo i vystúpenie spevokolu
SMS-ky, ktorý spieval kresťanské piesne. Svojím
nádherným spevom priniesli radosť, potešenie a zážitok.
Tieto slávnostné Služby Božie boli veľkým povzbudením
pre veriacich
Redakcia
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Jesenné akcie ZO ÚŽS
V uplynulých dvoch mesiacoch sa členky našej ZO
zúčastnili Dňa reumatizmu v Piešťanoch. Svojou účasťou aj
finančne sme podporili deti, ktoré trpia reumatizmom.
Na konci októbra sme zorganizovali krásnu akciu pod
Názvom Mamičkine dobroty "Z každého rožka troška".
Akcia sa stretla s úžasným pochopením. Členky aj nečlenky
priniesli veľa dobrôt, ktoré prevoňali celý kultúrny dom.
Recepty z týchto dobrôt sme sústredili do jednej brožúrky,
knižky, ktorá je v predaji u p. Tomečkovej. Cena jedného
výtlačku je 4 €. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí
podporili túto akciu.
Aj deti sa potešili pri rozsvietených lampiónoch.
V novembri prišlo na lampiónový sprievod veľa detí so
svojimi rodičmi aj starými rodičmi. Počas cesty zabávali
deti strašidlá a sprievod skončil na ihrisku. Niektorým
vzlietli aj balóny šťastia.

UZAVRETÉ MANŽELSTVÁ
Ján Baník
Marek Marák
Marek Hurban
Michal Vojtek
Ludovic Koniarik
Tomáš Čerňák
František Seják
Petr Polouček
Marek Podlužanský
Ferdinand Surový
Michal Klačanský
Ján Tomeček

Hedviga Bučáková
Silvia Bittnerová
Alena Krčová
Tatiana Tomečková
Lenka Černeková
Katarína Turanská
Andrea Včelková
Patrícia Valentová
Anežka Mittáková
Dominika Harnošová
Michaela Čederlová
Lucia Hadariová

NARODENÍ OBČANIA
Vilém Bogacz
Elisa Jambrichová
Emily Müllerová
Juraj Miča
Noemi Pítková
Quido Švenda
Matias Bittner

nar. 01/2019
nar. 03/2019
nar. 04/2019
nar. 04/2019
nar. 05/2019
nar. 07/2019
nar. 11/2019

ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Veľký úspech mala už známa akcia Čaro Vianoc, stala sa
už tradíciou. Toto podujatie má veľký úspech nielen u
našich občanov, ale aj u cezpoľných. Predajcovia tu
ponúkali rôzne výrobky, ozdoby, ale aj darčeky k
Vianociam. Pre gurmánov bola pripravená kapustnica,
lokše, zákusky a vianočný punč. Pani Bc. Peťka Štefečková
pripravila pre deti dielničky. Každé z nich si odnieslo
domov svoje výrobky. Tí, ktorí prišli, určite boli spokojní!
Dňa 10. decembra 2019 organizujeme zájazd na Gastro
Vianoce 2019. Podujatie organizuje Hotelová akadémia Ľ.
Vintera v Piešťanoch. V piatom, maturitnom ročníku je aj
študentka z našej obce Katka Krčková. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť v predajni u p. Danky Tomečkovej. Poplatok
je 3 €. Tešíme sa, že spolu strávime krásny deň.
Ďakujeme všetkým, ktorí podporili naše akcie, prajeme
krásne, požehnané Vianoce a v novom roku veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti.
Výbor ZO ÚŽS

Zuzana Šišková
Anton Trška
Magdaléna Škrhová
Ján Hurbánek
Cecília Wenyová
Ján Slezák
Emília Mitáková

80 rokov
80 rokov
85 rokov
85 rokov
85 rokov
80 rokov
80 rokov

OPUSTILI NÁS
Pavol Praženka
Martin Zuščík
Zdenka Havlová
Miroslav Mravec
Františka Kubíčková
Patrik Trubiroha
Miroslav Šebesta
Alžbeta Černeková
Amália Kubinská
Milan Šefčík
Dominik Zelenka
Dušan Mrázek
Zuzana Marečková

zomr. 05/2019
zomr. 06/2019
zomr. 06/2019
zomr. 07/2019
zomr. 07/2019
zomr. 07/2019
zomr. 08/2019
zomr. 08/2019
zomr. 09/2019
zomr. 09/2019
zomr. 10/2019
zomr. 10/2019
zomr. 10/2019
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