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Štrnásta mažoretková sezóna za nami
Na prvú tohtoročnú súťaž sme vycestovali do Bystřice
pod Hostýnem. Na Pohostýnskom pohári sme si zmerali
sily s českými a poľskými súbormi. Odniesli sme si
kompletnú zbierku medailí – zlato, striebro, bronz.
V dňoch 5.- 6. mája 2018 sa konali už 15. majstrovstvá
SR v mažoretkovom športe. V Hlohovci sa stretlo vyše
1500 mažoretiek z 33 súborov z celého Slovenska. Náš
súbor reprezentovali naše staršie skupiny. Seniorky
súťažili s choreografiami Škorpióny a Orchester
v disciplínach mix a flag. Podali výborný výkon, porazili
všetkých súperov, a tak sa môžu pýšiť dvojnásobným
titulom MAJSTER SR 2018. Je to najväčší úspech
najstarších dievčat za celú existenciu súboru. Juniorky
prvý rok súťažili s vlajkami a obsadili 2. miesto.
Spestrením majstrovstiev bolo vystúpenie speváčky
Dominiky Mirgovej, ktorá prišla pozdraviť všetky
mažoretky do športovej haly.
Tretí májový víkend bol náročný pre naše mladšie
skupiny. V sobotu 19. mája bojovali na súťaži Zlatá
palička v Galante, kde sa kadetky s choreografiou Cirkus
umiestnili na 1. mieste a deti s choreografiou Kúzelník
na 4. mieste. V nedeľu 20. mája potešili svojím vystúpením mamičky na oslavách Dňa matiek v našej obci.
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V piatok 15. júna sme sa rozlúčili so spoločnou 14.
mažoretkovou sezónou tak, ako sa patrí - vystúpením
v kostýmoch s paličkou v ruke, spoločným fotením,
odmeňovaním a opekačkou. Nesmierne nás potešila
veľká účasť, stretlo sa nás vyše 130. Rodiny, priatelia,
fanúšikovia, malí aj veľkí, mladí aj starší si našli čas
a strávili pekné chvíle s naším súborom.
Ďakujeme všetkým, ktorí urobili túto sezónu jedinečnou a nezabudnuteľnou. V prvom rade dievčatám
a chlapcovi, ktorí sa venujú tomuto krásnemu športu,
a rodičom, ktorí ich v tom podporujú. Ďakujeme
rodičom našich mažoretiek – T. Marečkovej, M.
Čederlemu, M. Habovi, G. Krčkovej, zvlášť B. Jelínkovi,
P. Jelínkovej a všetkým ďalším rodičom pomáhajúcim pri
našich akciách. Finančne nás podporili: Obec Sobotište,
Obec Podbranč, Obec Vrbovce, ArcellorMittal Gonvarii
SSC Slovakia, s.r.o., Alchem spol s r.o., Hílek a spol., a. s.,
ZO Únie žien v Sobotišti, Mgr. A. Chalupová, Ľ.
Kadlečíková. Ďakujeme! Poďakovanie patrí aj našej vždy
ochotnej krajčírke M. Jamriškovej, ktorá nám pomáha
pretvárať naše predstavy na krásne kostýmy.
Hoci sme sa so sezónou 2017/2018 už rozlúčili, nie
všetci máme mažoretkové prázdniny. Juniorky a seniorky
so všetkými 3 choreografiami z MSR boli nominované
pokračovanie na str. 3
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30. apríla 2018 sa podarilo obnoviť tradíciu ručného
stavania mája. Pre všetkých, ktorí sa tejto akcie
zúčastnili to bol tak trochu aj adrenalínový zážitok.
Silný nárazový vietor komplikoval našim futbalistom
stavanie mája, ale nie natoľko, aby to nezvládli.
O dobrú náladu sa postarala Folklórna skupina
Sobotište a príjemným oživením podujatia bolo
vypúšťanie holubov.
8. mája 2018 sa konala sobotištská pätnástka, ktorú
absolvovalo 2761 turistov.
20. mája 2018 sa v kultúrnom dome konalo oslava Dňa
matiek. V programe vystúpili s pekným programom
deti z materskej a základnej školy.
3. júna 2018 komisia kultúry, mládeže a športu
v spolupráci so spoločenskými organizáciami pripravili
pre deti pri príležitosti MDD popoludnie plné hier a
zábavy. Občerstvenie sponzorovali: Obec Sobotište,
Reštaurácia Matulúv dvúr, p. Černek - junior,
p. Černek - senior a Generali poisťovňa.

Do pozície riaditeľky školy komisia jednohlasne zvolila našu
dlhoročnú kolegyňu Mgr. Janu Sukupčákovú. Funkciu
zástupkyne riaditeľky bude vykonávať Mgr. Viktória
Čederlová. Obom prajeme veľa pracovných i osobných
úspechov. Doterajšiemu p. riaditeľovi Mgr. Alojzovi
Jašurkovi ďakujeme za dlhoročnú obetavú prácu a tešíme
sa, že i napriek dôchodkovému veku bude i v ďalšom
školskom roku vykonávať funkciu pedagóga a naďalej
zostáva naším kolegom.
Mgr. Erika Šulcová, členka Rady školy

Zmena zberu plastov a tetrapakov
Odkedy: od 1.8.2018.
Čoho sa týka zmena: systému zberu plastov a tetrapakov.
V čom spočíva zmena: Každá domácnosť, ktorá sa zapája
do triedenia zberu obdrží na zber plastov a tetrapakov
sadu jednorazových žltých vriec, do ktorých vložíte plasty tetrapaky. Naplnené žlté vrecia vyložíte v deň zberu
do 7.00 hod. pred Váš dom, odkiaľ budú odobraté spolu
s obsahom /jednorazové vrecia na plasty nie sú vratné/.
Pre ďalší zber použijete ďalšie žlté vrece (vrecia zo sady).
Sada žltých vriec obsahuje 10 ks, ktoré využijete
v 2. polroku 2018. Sadu žltých vriec v počte 20 ks pre rok
2019 obdržíte na konci roka 2018.
Kde si vrecia vyzdvihnete: na obecnom úrade
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9. júna 20018 sa konalo VI. posedenie heligónkarov.
22. júna 2018 sa uskutočnil 9. nočný pochod k Útulni
pod Uchánkom.
29. júna 2018 sa v obradnej sieni konala rozlúčka
predškolákov s materskou školou. Materskú školu
v tomto školskom roku opúšťa 15 deti.
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21. júl 2018 – Za Štefánikom na Bradlo
27. júl 2018 – pozorovanie úplného zatmenia Mesiaca
1. september 2018 – Sobotišťania varia guláš
22. september 2018 – Oberačková zábava

Nové vedenie v našej základnej škole
Naša škola má od 1. júla novú riaditeľku i novú
zástupkyňu riaditeľky. Dňa 30. mája sa uskutočnilo
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ školy
v Sobotišti. Výberového konania sa zúčastnila jedna
kandidátka, učiteľka našej ZŠ a doterajšia zástupkyňa, Mgr.
Jana Sukupčáková.
Výberová komisia bola v tomto zložení: Mgr. Viktória
Čederlová, Mgr. Erika Šulcová, Slávka Čederlová, Ing.
Gabriela Pukančíková, Ing. Norbert Schultz, Zuzana
Skoková, Michal Šrámek, PhDr. Vladimír Kružík, Mgr.
Libuša Orgoníková, Ján Richta, Mgr. Andrej Vagovský za
OÚ, odbor školstva a Mgr. Dagmar Procházková za ŠŠI.

Čo s vrecami, ktoré sa používali doteraz: tieto môžete
naďalej po naplnení vykladať, ale pri zbere budú odobraté
Ak mám vriec málo: po minutí jednorazových vriec je
možné vykladať plasty i v iných jednorazových vreciach,
ktoré si zabezpečíte na vlastné náklady.
Systém zberu skla a kovových obalov priamo spred vášho
rodinného domu v deň zberu triedených zložiek odpadov
zostáva bez zmeny.
Plasty a tetrapaky
▪ Patrí: PET fľaše od nápojov, sirupov, jedlých olejov,
obaly z kozmetických a čistiacich prípravkov, rôzne
plastové nádobky, plastové tašky, igelity, fólie číre aj
farebné, obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav
a džúsov, vína, kelímky,
▪ Nepatrí: znečistené obaly, objemné veci z plastov
/nárazníky, rolety, stoličky, stoly, hračky, okenné
rámy, gumolit/.
Sklo
▪ Patrí: obaly zo skla, fľaše, poháre, sklenené nádoby,
▪ Nepatrí: keramika, taniere, hrnčeky, drôtené sklo,
fóliované a tónované sklá, autosklá, zrkadlá
Kovové obaly
▪ Patrí:
prázdne, neznečistené kovové obaly,
plechovky, alobal, kovové veká, viečka, obaly od
sprejov, konzerva, kovové vrchnáčiky
▪ Nepatrí: Kovy hrubo znečistené farbami a rôznymi
chemickými látkami, viacvrstvové obaly, atď.
Technické služby Senica
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Štrnásta mažoretková sezóna za nami

Posedenie pri heligónke

(dokončenie článku)

Asociáciou mažoretkového športu Slovensko, aby
reprezentovali našu krajinu na Majstrovstvách Európy
5.- 8. júla 2018 v Prahe. Momentálne teda prebiehajú
posledné tréningy a nábor nových členov. Prijímame
pohybovo nadané dievčatá vo veku 5-15 rokov, ktoré
majú chuť učiť sa nové veci a chcú tráviť čas
v priateľskom kolektíve.

Zísť sa je začiatok, zostať spolu je pokrok,
spolupracovať je úspech.

V sobotu 9. júna 2018 sa náš kultúrny dom
v Sobotišti rozozvučal ľudovou hudbou a piesňou. Stretli
sa tu milovníci ľudovej hudby, piesne a zábavy, no hlavne
majstri hry na heligónke.
Konalo sa totiž VI. posedenie pri heligónke, ktoré
zorganizovalo OZ Folklórna skupina Sobotište a zúčastnili
sa ho heligónkari z bližšieho aj vzdialenejšieho okolia.
Heligónka je starší hudobný nástroj, ktorý sprevádzal
ľudí oddávna pri rôznych životných príležitostiach.
Hra na heligónku je iste náročná, no po hodinách
trénovania, ak sa podarí zahrať nejakú melódiu, či
pieseň, je pre všetkých veľkou odmenou. Potešujúcou
je aj skutočnosť, že ku hre na heligónku si nachádzajú
svoju cestu aj mladí hudobníci, či deti a tak máme
nádej, že sa na heligónku nezabudne a zostane aj pre
budúce generácie. To dokázali aj všetci, ktorí prijali
pozvanie na toto stretnutie a predviedli prítomným
svoje umenie. Mimoriadnym oživením programu bolo
aj vystúpenie dvoch dobrovoľníkov z prítomného
publika. Väčšinou si hrajú doma pre potešenie,
no nabrali odvahu a ukázali prítomným niečo
zo svojho umenia. Kto prišiel, určite neobanoval, strávil príjemné popoludnie plné hudby, piesní
a v spoločnosti dobrých priateľov. Mohol si zaspievať
podľa chuti, či dokonca aj zatancovať.

V sezóne 2017/2018 súbor navštevovali:
1. rad (zhora) - seniorky: Sabina Polakovičová, Simona
Neznáma, Kristína Habová, Lujza Čederlová, Jana
Kadlečíková, Eliška Eliášová, Kristína Valášková, Michaela
Valášková, Adriana Zimová, Kristína Krčková, Barbora
Kadlečíková, Natália Neznáma, chýba Anežka Mittáková
2. rad – kadetky: Sarah Mizeráková, Lucia Kaňová, Linda
Morávková, Laura Mia Vizváryová, Lea Marčeková,
Dominika Kollárová, Eva Petáková, Nela Tomeková,
Martina Burianová, Veronika Kollárová, Michaela
Slováková, Kristína Černeková, Laura Šrámková
3. rad – juniorky: Andrea Nečasová, Adriana Hyžová,
Katarína Burianová, Magdaléna Zelenáková, Simona
Nečasová, Aneta Marečková, Šárka Petráková, Klára
Jelínková, Sabina Ťažká, Dominika Schultzová, Klára
Jašúrková, Lucia Marečková
4. rad – deti: Nina Horňáková, Barbora Baňáreková, Nina
Horňáková, Martina Černeková, Nikolas Matúš, Miriam
Kalková, Vanesa Horňáková, Monika Zelenková, Linda
Krčková, Michaela Černeková, chýba Margaréta
Schultzová, Barbora Sládková, Viktória Hyžová
Na začiatku sezóny boli členkami aj Natália Musilová a
Natália Tvrdá. Za 10-ročné členstvo v súbore bola
odmenená Natália Neznáma, stále aktívna členka
a trénerka mladších skupín. Okrem nej na tréningoch
pomáhali aj Klára Jelínková a Jana Kadlečíková.
Viac na: www.mazoretkysobotiste.webnode.sk
Mgr. Eliška Havlová, vedúca súboru

Ďakujeme všetkým muzikantom aj návštevníkom, že si
našli čas a prišli na stretnutie. Vďaka patrí aj všetkým,
ktorí pomohli toto stretnutie pripraviť a pohostiť
účinkujúcich aj návštevníkov. Ďakujeme za materiálnu
i finančnú pomoc.
Členovia Folklórnej skupiny Sobotište sa však môžu
ešte pochváliť aj svojim úspechom, ktorý dosiahli
na krajskej súťažnej prehliadke folklórnych skupín
v Červeníku - Nositelia ľudových tradícii, keď získali za
vystúpenie s názvom „Dožinky“ – zlaté pásmo. Je to
ocenenie nielen samotného vystúpenia, ale aj celej
doterajšej práce a námahy. Poďakovanie teda patrí
každému členovi folklórnej skupiny za jeho aktívny prístup
k práci a veľký prínos k šíreniu ľudových tradícií. Sme radi,
že sme mohli reprezentovať nielen okres Senica, no hlavne
svoju dedinu Sobotište.
Všetkým srdečne ďakuje a želá veľa zdravia a spokojnosti
vedúca FS Sobotište,
Ing. Zuzana Hechtová
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Základná škola Sobotište opäť úspešne
V šk. roku 2017/2018 navštevovalo Základnú školu
v Sobotišti 139 žiakov, z toho v 1. - 4. ročníku 55 žiakov,
v 5. - 9. ročníku 84 žiakov. ZŠ končí 20 žiakov 9. ročníka.
Všetci boli prijatí na zvolené stredné školy. Úspešne zvládli
aj celoslovenské testovanie, kde v matematike dosiahli
14,6 % nad celoslovenský priemer a v slovenskom jazyku
14,4 % nad celoslovenský priemer, čo znamená, že
sa umiestnili v rámci okresu na 2. a 1. mieste.
Na konci školského roka boli odmenení žiaci za
prospech a reprezentáciu školy. Najväčšie úspechy žiakov
v školskom roku 2017/2018:

V hasičskej súťaži hry Plameň boli ocenení žiaci: Klára
Jelínková, 8. roč., 1.miesto v okresnom kole, Klaudia
Klačanová, 7. roč., 3. miesto v okresnom kole a Ondrej
Fúsek, 7. roč., 4. miesto v okresnom kole.
Tak ako každý rok, veľké úspechy dosiahli mažoretky
Taktik, ktoré získali 4x zlato, 2x striebro, 1x bronz a stali
sa dvojnásobnými majsterkami Slovenska 2018.
Za prospech boli ocenení žiaci 9. ročníka Lujza
Čederlová, Valéria Čederlová, Adam Hyža, Jessica
Obšajtová, Jozef Pukančík, Kamila Schultzová a Diana
Tížiková.
Blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí reprezentovali
našu školu.

Patrik Černek, 3. ročník – 1. miesto v obvodnom kole a 2.
miesto v okresnom kole súťaže Hurbanov pamätník.
V súťaži Dávidova harfa sa umiestnil na 1. mieste v próze.

Poďakovanie patrí všetkým deťom ochotným pracovať
navyše, pani učiteľkám a vedúcim krúžkov, ktorí sa im
venovali a kvalitne ich pripravili na súťaže.

Marek Baňárek, 5. ročník – 1. miesto v okresnom kole a 4.
miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach?

Mgr. Jana Sukupčáková, zástupkyňa riaditeľa

Matúš Slovák, 5. ročník - 2. miesto v okresnom kole a 8.
miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach?
Richard Kadlečík, 2. ročník – 3. miesto v obvodnom kole
súťaže Čo vieš o hviezdach?
Alžbeta Čederlová, 7. ročník - 5. miesto v okresnom kole
geografickej olympiády.
Aneta Pekárová, 3. ročník - 3. miesto v krajskom kole
súťaže Hollého pamätník.
Verena Pekarová, 7. ročník - 2. miesto v obvodnom kole
súťaže Hurbanov pamätník,
1. miesto v okresnom a 4.
miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach?
Jozef Pukančík, 9. ročník – 3. miesto v obvodnom kole
a úspešný riešiteľ v krajskom kole geografickej olympiády,
1. miesto v obvodnom, 1. miesto v krajskom a 4. miesto v
celoslovenskom kole olympiády z francúzskeho jazyka.
Úspešnými riešiteľmi matematickej súťaže Pytagoriáda boli
Patrik Černek, 3. roč., v školskom kole, Samuel Zelenka, 4.
roč., v školskom aj okresnom kole a Petra Čobrdová, 5.
roč., v školskom aj okresnom kole.
Úspešnými riešiteľmi v rámci Slovenska v súťaži
Matematický klokan boli Radoslav Jankových, Martina
Černeková, Michaela Ivanová, Alexander Pukančík, Tobiáš
Šrámek, 1. roč., Veronika Kollárová, 2. roč., Patrik Černek
a Dominika Kollárová, 3. roč., Petra Čobrdová, 5. roč.,
Alžbeta Čederlová, Anton Čederle, Dana Chochlíková,
Verena Pekarová, 7. roč., Jozef Pukančík, Lujza Čederlová,
9. ročník.
Ocenené práce mali naši žiaci aj vo výtvarných súťažiach,
Vesmír očami detí – Oliver Polakovič, 1. roč., Zver v našich
lesoch – Samuel Štefeček, 1. roč., Alžbeta Krčková a Lea
Marčeková, 3. roč.
Žiaci 9. ročníka Lujza Čederlová, Eliška Eliášová, Barbora
Mituchovičová, Jessica Obšajtová, Sabina Polakovičová
uspeli v súťaži Mladý zdravotník, v okresnom kole sa
umiestnili na 1. – 4. mieste.

Studničky – mlčiaci svedkovia minulosti
Naši predkovia si veľmi dobre uvedomovali, aká
vzácna a nenahraditeľná je voda. V miestach, kde
vyvierala alebo dotekalo väčšie množstvo vody,
vystavili studničky, ktoré pravidelne čistili a zabezpečovali do nich stály prítok vody. Zo spomienok starých
rodičov viem, že pri prácach na lúke alebo v sade nebol
problém zobrať hrnček a z hociktorej z nich sa napiť. Pri
prechádzke prírodou našich krásnych kopaníc môžeme
dodnes takého studničky nájsť. Mnohé však sú zanesené
a voda už z nejakého dôvodu chýba. Naši predkovia
v osade u Kadlečíkov tiež vybudovali niekoľko
studničiek, jedno močidlo, do ktorého chodili ženy prať
a druhé , v ktorom močili ľan a konope. Močidlo, ktoré
si pamätám ešte ako dieťa už vyschlo a studnička nad
ním, z ktorej vytekala voda tečúca do močidla, je
zanesená blatom.
Významnú úlohu plnila „Dolní studňa“, ku ktorej už
moji praprarodičia chodili napájať kravy a kone. Z tejto
studničky stále vytekala voda žľabom do dreveného
hranta, z ktorého dobytok pil. Zub času však postupne
prehnil drevené hranoly, ktoré spolu s naukladanými
veľkými ploskými kameňmi tvorili strechu studničky.
Roky nepovšimnutá „zásobáreň vody“ sa zanášala
a postupne plná blata a bez vody čakala na to, kým my
ľudia, ktorí si vodu ľahko pustíme doma z kohútika
pochopíme, že si tento mlčiaci svedok minulosti zaslúži
naše povšimnutie. Príroda nás už upozorňovala sama –
voda vyvierala v ceste a tiekla po nej. Bolo treba si
uvedomiť, že v tejto dobe, kedy dochádza čoraz
častejšie k obdobiam sucha, si takýto silný prítok treba
vážiť.
Myšlienku vyčistenia studničky sme mali v hlave už
dlhšiu dobu, ale stále bolo niečo dôležitejšie. Začiatkom
mája tohto roku sme sa rozhodli, že skúsime studňu
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Obnova prameňa v Závrší
V týchto dňoch Klub slovenských turistov Sobotište
/KST/ dokončil obnovu prameňa v časti katastrálneho
územia našej obce zvanej Závršie. Po vybudovaní
Útulne pod Uchánkom /2005/, vybudovaní prístrešku na
vyhliadke Pod Ovčincom /2011/ a obnove studničky
Kulifajka / 2014/ je to ďalšia významná aktivita našich
turistov.

vyčistiť. Najprv to bola hromada blata, ktoré bolo treba
zo studničky vyhádzať. Veľké balvany kameňa spadnuté
na dne sme vytiahli pomocou traktora.
Nasledovalo pozrieť sa, čo máme doma a vymyslieť
striešku. Použili sme staršie agátové hranoly, laty,
strešnú krytinu zo susedkinho opravovaného domu.
Studničku sme zastrešili za jedno pondelkové
dopoludnie. Poobede bolo treba ešte raz zísť do studne
a čo najviac ju prehĺbiť.
Všetko bolo pripravené. Chýbala už len voda, ktorá
nebola ďaleko, ibaže rokmi „zabudla“ kadiaľ tiecť.
Vykopali sme rigol a „naviedli“ vodu do studničky.

Na druhý deň ráno som sa plná očakávania išla
pozrieť, či naša práca nebola zbytočná. Nebola. Tečúca
voda naplnila celú studňu do plna a už z nej vytekala tak
ako pred rokmi. Pri studničke sme strávili ešte jeden
víkendový deň, pretože sme chceli, aby bola nielen
čistá a plná vody , ale aby aj pekne vyzerala. Za pomoc
a podporu ďakujeme Pavlovi Babincovi. Za milé slová
uznania ďakujeme tým, ktorí si našu snahu všimli
a týmto nás podporovali. Vďaka patrí aj Janke
Klašovcovej, ktorá okolo studničky vysadila skalničky
a kvety.
Júlia Marečková

Prameň v Závrší má viacero názvov. Obyvatelia
miestnej časti Sobotišťa - Javorec ho nazývajú Savarka,
Slovenský hydrometeorologický ústav ho eviduje pod
číslom 52 ako Sobotište – Janíkov mlyn a my /Klub
slovenských turistov Sobotište/ ho nazývame tak ako
túto časť chotára Sobotišťa poznajú všetci
Sobotišťania – Závršie.
Voda z prameňa slúži hlavne tunajším obyvateľom
a v minulosti aj správcovi lesa, horárovi, ktorý s rodinou
býval v dome na okraji hory – nad poľom, teraz už lúkou
Pod jágerňou.
Od roku 1970 prameň sleduje Slovenský hydrometeorologický ústav. Vyviera vo výške 300 m n.m. Raz
týždenne sa meria jeho výdatnosť v litroch za sekundu
a teplota vody. Historické minimum výdatnosti bolo
dosiahnuté 0,15 litra za sekundu a maximum 1,85 litra
za sekundu.
Prameň
obnovil
Klub
slovenských turistov Sobotište
v mesiaci jún 2018 zo svojich
prostriedkov
za
pomoci
Roľníckeho družstva Sobotište,
Dobrovoľného hasičského zboru Sobotište, Artura Iwanieca
a občanov Sobotišťa /Ladislav
Baumgartner, Viliam Bílik,
Štefan Čederle, Ing. Pavel
Hurbánek, Alojz Jelínek, Ing.
Martin Klvač, Ing. Juraj Koba, Peter Kubíček, Ján Oravec,
Ľubomír Pleša, Rudolf Rigáň, Pavol Slezák, Peter Štefek/.

Ing. Juraj Koba

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5

Spravodaj obce 67/2018

Máme radi jún
Viete prečo v materskej škôlke máme radi jún? Lebo
začína leto, zrejú čerešne, blížia sa prázdniny a pani
učiteľky nám pripravia vždy v júni nejaké prekvapenia pri
príležitosti Medzinárodného dňa detí. Ani tohtoročný jún
nebol iný.
Deň detí sme oslávili súťažami a hrami v záhrade a okolí
škôlky. Našli sme zaslúženú odmenu v podobe pokladu. Bol
plný sladkostí a drobných darčekov.

druhov dravcov. Videli sme majestátneho orla stepného,
rýchleho sokola myšiaka, kaňu lesnú... , každý z nich nám
ukázal niečo zo svojich letových schopností, presnosti
a ostražitosti.
Mesiac jún je každoročne výnimočný aj tým, že na jeho
úplnom konci slávnostne vyprevadíme v obradnej sieni
obecného úradu našich predškolákov. Tohto roku ich je 15.
Pani učiteľky a ostatní škôlkari im želáme, aby si so
školskými povinnosťami hravo poradili a na chvíle strávené
v škôlke radi spomínali.
Hana Velická, učiteľka MŠ

Povesť o krásnej Ilone

Hasiči zo Sobotišťa nám prišli predviesť hasičskú
techniku, dve autá, ohňovzdorné oblečenie – to nám
pripomínalo trošku kozmonautský skafander, ukázali ako
sa dorozumievajú vysielačkami, porozprávali nám čím je
ich práca náročná a zároveň krásna. Každý z nás sa mohol
povoziť v naozajstnom hasičskom aute a dokonca vyskúšať
si, aká ťažká je manipulácia so striekajúcou prúdnicou.
Rytier Gaston nám prišiel porozprávať príbeh o tom ako
sa zrodila hudba. Dozvedeli sme sa kto boli trubadúri,
objavili sme rôzne historické hudobné nástroje od paličiek
cez lutnu až po súčasnú gitaru. S nadšením sme ich
vyskúšali. Spoločne sme sa zahrali, zaspievali aj
zatancovali. Bolo veselo.

Prišli aj sokoliari. Priblížili nám život nočných aj denných
dravcov z našej prírody aj zo zahraničia. Okatého výra sme
si dokonca smeli aj pohladkať. Prekvapilo nás, že má úplne
jemné a hebké perie. Ujo zo sokoliarskej skupiny
Falconarii nám vysvetlil, že to preto, lebo je nočný lovec
a nadýchané páperie mu umožňuje ľahký a bezhlučný let,
čím svoju korisť prekvapí. Priviezli so sebou ďalších päť

Táto povesť je jednou z najstarších povestí o hrade
Branč. Grófka Ilona bol krásavicou a žila vraj na hrade v 12.
storočí. Z nerestnej lásky k inému mužovi vzala život
svojmu manželovi grófovi Štefanovi, kráľovskému
vrchnému dvornému koniarovi. Za to bola prekliata.
Postava grófky Ilony vo fialových šatách sa zjavuje medzi
zrúcaninami hradu len raz ročne na svätého Valentína, aby
našla muža, ktorý ju vyslobodí z preklatia. Jej tvár už však
nie je krásna, ale naopak veľmi škaredá. Musí to byť muž
pevných mravov, čo čítaniu holduje, je slobodný, zriekne sa
svadby s peknou nevestou v deň svadby. Keď grófke
v takýto deň sľúbi lásku až za hrob, pobozká ju, tak ju
vyslobodí a dostane aj jej bohatstvo. Krutá kliatba a ťažká
cesta k jej prelomeniu. Doteraz sa to nepodarilo. Možno,
že keď viacej turistov bude na hrad chodiť, nájde sa niekto
a skôr či neskôr sa to podarí. Vraj od 19. storočia chodí i do
kaštieľa v Sobotišti, kde chodí viacej turistov.

Povesť o škriatkoch zo Starého hradu
Žili od nepamäti na Starom hrade škriatkovia. Strážili
tajomstvo opusteného starého hradiska na kopci oproti
hradu Branč. Všakovakými nezbednosťami odrádzali ľudí
od návštevy tejto vyvýšeniny. V očiach občanov to bolo
miesto začarované, strašidelné a nebezpečné, kde sa
zbytočne nechodilo. Vraj aj pálené pálili a tak nevedno, či
viacej strážili toto tajomstvo, alebo hradisko. Aj sem mala
viesť tajná úniková chodba z hradu Branč, ktorú takisto
škriatkovia strážili. Vodcom škriatkov bol Rarášek, ktorý
mal veľmi rád slíže s makom a lekvárom. Varili mu ich
čarodejnice z vrchu Uchánek, ktoré škriatkov navštevovali.
Dedinčania odkukali od jedných i druhých receptúru na
pálenku, lekvár aj slíže s makom a lekvárom. Niektoré
povesti tvrdia opak, že to boli čarodejnice a škriatkovia, čo
receptúry ľuďom ukradli. Čo je pravda sa už nedozvieme.
Stalo sa, že aj škriatkovia a čarodejnice zatúžili po zlate a
začali po kúskoch zlato spod hradu Branč odnášať. Dohodli
sa a premenili sa vraj na myši. Odnášali ho dovtedy, kým
ich raz strážca pokladu nezbadal. Podbrančský démon Aba
sa nazlostil a škriatkov aj čarodejnice zničil. Už dlho
predlho ich nikto nevidel a dodnes žijú len v spomienkach
ľudí spod hradu Branč. Rovnako ako žije v mysliach
najstarších ľudí predstava o zlatom poklade pod Brančom.
Z knihy Sobotište na pohľadniciach a fotografiách, P. Brezina
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Astronomická jar v našej hvezdárni
Jarné mesiace sú už niekoľko rokov bohaté
na podujatia súvisiace s astronómiou. Asi najznámejšou
akciou je Deň astronómie, ktorý sa konal v sobotu 17.
marca 2018 v jedálni pri Základnej škole v Sobotišti. Ako
prvá uviedla svoju prezentáciu Cassini – 20 rokov
vo vesmíre Martina Sabová. Nasledoval Matúš Nečas
s témou OSIRIS REx, cestovanie časom. Jana Švrčková nám prezradila, ktorí sú jej Významní astronómovia.
Po nej sme sa s Miriam Srogončíkovou zaujímali
o Vesmírne cestovanie, sci-fi vs. realita. Posledným
príspevkom bolo Svetelné znečistenie v podaní Andreja
Búrana. Prestávky medzi vystúpeniami vyplnila
skladbami pre klasickú gitaru poslucháčka JAMU
v Brne Silvia Kopáčová.
K jarným podujatiam patrí aj výtvarná súťaž Vesmír
očami detí, ktorá sa konala už po 33. krát. V 2. kategórii
(1. stupeň základných škôl) prácou „Vesmír v pohybe“
porotu oslovil Oliver Polakovič, žiak 1. triedy ZŠ
Sobotište.

Sezóna 2017/2018
V uplynulej sezóne sa nášmu klubu darilo vo všetkých
kategóriách. Prinášame Vám zhodnotenia trénerov našich
kategórií.
ŽIACI:
Náš tím žiakov do 15 rokov v uplynulej sezóne obsadil
peknú siedmu priečku z 20 účastníkov. V priebehu súťaže
mali chlapci striedavé výkony. Mrzí nás najmä prehra
v Uníne a taktiež, že sme nedokázali viac potrápiť
papierovo favorizovanejšie tímy zo Štefanova a Mokrého
Hája. Naopak teší nás výhra, po výbornom výkone proti
Kunovu, pamätná výhra 34:1 v Smrdákoch a tiež výborný
výkon v odvetnom súboji o umiestnenie proti Jablonici.
Výbornými výkonmi sa v celej sezóne prezentovali Jožko
Pukančík a Lukáš Krček, ktorí spolu skórovali presne 100
gólov a obaja boli najlepšími strelcami celej súťaže. Sme
radi, že môžeme vidieť progres aj u ďalších chlapcov
a hlavne to, že ich futbal baví. Na tréningy chodí pravidelne
15-20 detí. Dobré pre budúcnosť futbalu v obci je, že
chodia trénovať aj chlapci vo veku do 10 rokov. Ak tento
záujem neutíchne, tak by sme radi založili v budúcom
období ďalšie mládežnícke družstvo buď do 11 alebo do 9
rokov. V neposlednom rade chceme vyjadriť vďaku
všetkým rodičom, ktorí vo vlastnom záujme pomohli, či už
s dopravou alebo s organizáciou chlapcov. Pretože
podpora od Vás, aby vaše deti aktívne športovali, je v tejto
dobe mimoriadne dôležitá.
Miroslav Tomeček, tréner žiakov
DORAST:

Naši mladí astronómovia pravidelne excelujú vo
vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach, v krajskom kole
naša maturantka Janka Švrčková obsadila „iba“ 2.
priečku, zaslúžené víťazstvo si však po štyroch rokoch
odniesla z celoštátneho kola. Žiar nad Hronom bol pre
ňu miestom, kde zažiarila ešte dvakrát – prvenstvo
získala aj v „poznávačke“ oblohy v tunajšom planetáriu
(konala sa počas CšK ČVOH), ale najväčším triumfom je
bez pochýb 1. miesto v celoštátnom kole Astronomickej
olympiády. To zároveň predstavuje miestenku na
medzinárodnú súťaž IOAA, ktorá sa uskutoční
v novembri v Číne.
V závere chcem poďakovať všetkým krúžkarom za
reprezentáciu a pomoc pri šírení astronomického
vzdelávania a Janke, ktorá medzičasom úspešne
zmaturovala, budeme držať palce v Číne aj pri
vysokoškolskom štúdiu.
RNDr. Svetozár Štefeček, predseda MO SZA Sobotište
Foto: Bc. Tomáš Jurovatý, HOS Senica

Naše dorastenecké družstvo túto, tak ako aj minulú
sezónu hralo VI. Ligu U19 ObFZ Senica. Káder mužstva
tvorilo 19 hráčov , pričom takmer na každom zápase sme
mali k dispozícii stabilne 16 hráčov. Do novej sezóny sme
išli s tým najvyšším cieľom - vyhrať súťaž. Jesennú časť
sme s prehľadom vyhrali a boli sme odhodlaní na tejto
pozícii pretrvať do konca sezóny. Druhá polovica sezóny
nám nevyšla podľa našich predstáv. Aj v zápasoch, ktoré
sme mali skvele rozohrané sme zbytočne strácali body
a prenasledovateľ Unín nás rýchlo predbehol. Chlapci
koncom sezóny opäť zapli, bojovali, čo im sily stačili. Začali
sme zbierať dôležité body, no manko na lídra z Unína sa
nám žiaľ nepodarilo zmazať. Na predposledný zápas
sezóny, práve proti lídrovi z Unína sme išli v plnej sile
a chceli sme ich za každú cenu poraziť i keď šanca na titul
bola veľmi malá. Tento zápas sme po bojovnom výkone
vyhrali 2:1 , keď v poslednej minúte skóroval netradičný
strelec René Veis, ktorý sa stal hrdinom zápasu. Posledný
zápas sme zvládli na jednotku a vyhrali v Štefanove 5:1.
Avšak svoj zápas vyhral aj líder z Unína a radoval sa
z víťazstva v súťaži. Chlapcom chcem aj napriek tomu
poďakovať za skvelú hru a veľkú bojovnosť počas celej
sezóny. Oproti minulej sezóne sme mohli pozorovať
obrovský pokrok a zlepšenie celého mužstva, ale aj
jednotlivcov, ktorí budú určite v budúcnosti veľkým
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prínosom pre naše „A“ mužstvo. Najlepším strelcom tímu
sa stal s 21 gólmi Damián Švárny a taktiež sa stal druhým
najlepším strelcom celej súťaže. Zvlášť by som chcel
poďakovať
R.
Tomečkovi,
M.
Kadlečíkovi,
Z. Čermákovi, P. Mitákovi, R. Veisovi, D. Sovovi,
M. Krišákovi, R. Čederlemu, J. Čederlemu a V. Skalovi,
končiacim v doraste, za ich výkony. Želám im veľa
úspechov v ich ďalšej futbalovej kariére.
Matúš Velický, tréner dorastu
„A“ mužstvo:
Na majstrovskú sezónu sme sa veľmi dobre pripravovali.
Pokračovali sme v nastolenom tempe z predchádzajúcej
sezóny. Už v nej sa ukazovalo, že budeme atakovať vrchné
priečky v súťaži. Základom úspechu bol kolektív a výborná
práca každého jedného hráča na tréningoch a aj na
zápasoch.
Pred sezónou sme posilnili obranu o Mária Krišáka,
ktorý sa ukázal veľmi dobre hlavne v kľúčových zápasoch.
Sezónu sme začali výborne a usadili sme sa na prvej
priečke, kde sme zotrvali až do konca. Chlapci zvládali
ťažké zápasy na výbornú. Výborne zapadli aj dorastenci,
ktorí aj keď niekedy nehrali, vždy boli oporou pre
ostatných.
Veľmi dôležité bolo, že sa nám vyhýbali zranenia
u kľúčových hráčov. Vždy sme sa snažili hrať našu hru a
baviť divákov futbalom. Boli však aj zápasy, v ktorých sme
dominovali, ale aj tak sme remizovali alebo prehrali. No nie
vždy všetko dopadne ako chceme.
V zimnej príprave sme sa zamerali hlavne na kondičnú
prípravu hráčov. Absolvovali sme sústredenie, na ktorom
sme odtrénovali svoje, ale aj dobre utužili kolektív. Potom
sme
trénovali
len
v
domácich
podmienkach
v telocvični ZŠ v Sobotišti.
Pred začiatkom jarnej časti sme angažovali ďalšieho
hráča Samuela ŠTEFEKA. Ukázalo sa to ako dobrý ťah, tak
isto ako s Máriom Krišákom. Pomaly sme si išli od zápasu k
zápasu za našim cieľom. Zvládali sme tlak, ktorí sa
prejavoval vždy po každom zápase a keď sme si začali
uvedomovať, že sa nám sen VYHRAŤ LIGU približuje.
Chlapci to zvládli neskutočne dobre. V tejto časti sme
zvládli ťažké 3 kolá, kde sa "lámal chlieb". Štefanov výhra
4:3, Kunov výhra 2:0 a Hradište remíza 2:2. Už po týchto
zápasoch som veril, že to zvládneme. Po poslednom
domácom zápase z FK Čary sme mohli začať oslavovať. Je
to odmena pre celú obec, fanúšikov, hráčov všetkých
kategórií. Dokázali sme, že futbal sa dá robiť slušne aj na
dedine a strhnúť ľudí na svoju stranu. Pri každom zápase
sme si uvedomovali, za koho hráme "SOBOTIŠTE" a tak
sme sa aj správali. Na posledný zápas v Petrovej Vsi
nastúpili hráči väčšinou z dorastu a musím povedať TJ
SOBOTIŠTE sa nemusí báť o svoju budúcnosť...

Nakoniec chcem vyzdvihnúť Karola Hálu ako najlepšieho
hráča sezóny, Mareka Včelku, Mira Tomečka ako najlepších
strelcov mužstva. Pre mňa ako trénera bol každý hráč
veľmi dôležitý, aj keď nehral, vždy bol súčasťou mužstva.
Osobitne chcem poďakovať vedeniu a fanúšikom nášho
klubu.
JEDINE TJ JEDINE !!!
Karol Fabian, tréner „A“ mužstva
Tiež sa chceme poďakovať všetkým fanúšikom za hojné
návštevy našich zápasov, či už doma alebo vonku. Ďalej
ľudom, ktorí obetovali svoj voľný čas a prispeli svojou
mierou k chodu nášho klubu počas celej sezóny
a samozrejme sponzorom a im príspevkom na základe,
ktorých sa nám podarilo kúpiť do klubu novú kosačku.
ĎAKUJEME !
TJ Sobotište

Uzávierka cesty č. III/1163 Sobotište - Kút
Dňa 11. júla 2018 (t.j. streda) v čase od 7.00 hod.
do 19.00 hod. bude cesta smerom na Kút uzavretá – so
zastavovaním vozidiel na cca 10 minút a následným
púšťaním. Doprava bude usmernená dopravnými značkami a
regulovčíkmi.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
UZAVRETÉ MANŽELSTVÁ
Juraj Hrnčár
Igor Ričány
Peter Šulc

Dana Triburohová
Ľubica Včelková
Beatrice Hubinská

NARODENÍ OBČANIA
Damian Vrbovský
Stela Slezáková

nar. 04/2018
nar. 06/2018

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Ján Chodúr

90 rokov

OPUSTILI NÁS
Juraj Štefek
Margita Ťuláková
Miroslav Kollár
Ladislav Polák
Miloš Otepka
Zuzana Matúšová
Anna Petráková

zomr. 03/2018
zomr. 03/2018
zomr. 04/2018
zomr. 05/2018
zomr. 05/2018
zomr. 05/2018
zomr. 06/2018
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