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Mladá a úspešná
Janka Švrčková je študentkou 3. ročníka Gymnázia L.
Novomeského v Senici. Už od druhého ročníka základnej
školy navštevuje astronomický krúžok a odvtedy sa
pravidelne zúčastňuje súťaže Čo vieš o hviezdach, kde jej
najväčším úspechom bolo víťazstvo v celoslovenskom
finále. Janka však nezaspala na vavrínoch a v roku 2016
ako prvé dievča v histórii slovenskej reprezentácie
postúpila do súťaže pod názvom Medzinárodná
olympiáda z astronómie a astrofyziky. Celosvetové finále
sa konalo v dňoch 9. – 19. decembra 2016 v indickom
meste Bhubaneswar a naša obyvateľka v silnej
konkurencii získala bronzovú medailu.
Ako si sa dostala k astronómii a aké boli Tvoje plány
a predstavy v detstve?
Moju „astronomickú“ budúcnosť ovplyvnila návšteva
u susedov Hollých. Chlapci Jarko a Peter mi na oblohe
ukázali vesmírnu družicu, ktorá ma očarila a vzbudila môj
záujem o astronómiu. Potom som začala na tunajšej
základnej škole navštevovať astronomický krúžok, kde som
postupne získavala ďalšie informácie o tejto krásnej vede.
Aké boli Tvoje prvé skúsenosti na súťažiach?
Už ako žiačka 3. ročníka na Základnej škole v Sobotišti som
sa zúčastnila na súťaži Čo vieš o hviezdach. Postúpila som
do celoslovenského kola v Žiari nad Hronom, kde som
skončila posledná. Výsledok ma však vôbec neodradil, ba
práve naopak, skôr ma to podnietilo k intenzívnejšej práci.
Kedy prišli prvé úspechy?
O rok som sa znovu zúčastnila na ďalšom ročníku súťaže Čo
vieš o hviezdach, z ktorej som postúpila do celoslovenského
kola. Úspešne som absolvovala aj ďalšie ročníky tejto súťaže
a pravidelne som sa zúčastňovala celoslovenského kola.
Môj najväčší úspech prišiel v deviatom ročníku, kedy sa mi
podarilo vyhrať celoslovenské kolo. Neskôr, už ako prváčka
na Gymnáziu L. Novomeského v Senici som sa zúčastnila na
Astronomickej olympiáde. V druhom ročníku som postúpila
do celoslovenského kola, v ktorom som sa dostala medzi
piatich najlepších študentov na Slovensku. Toto
umiestnenie mi zabezpečilo účasť na Medzinárodnej
olympiáde v astronómii a astrofyzike, ktorá sa konala
v indickom meste Bhubaneswar v decembri minulého roka.

Ako si obstála v tejto prestížnej súťaži?
Medzinárodná olympiáda v astronómii a astrofyzike
prebiehala na univerzite v campuse NISERu. Konkurencia
bola silná a súťaž bola veľmi náročná. Napriek tomu, sa mi
podarilo získať bronzovú medailu.
Janke k tomu úžasnému úspechu gratulujeme a veríme, že
sa jej bude aj naďalej dariť, či už v našej krajine alebo
v zahraničí. Želáme pevné zdravie a veľa úspechov
v osobnom ako i študentskom živote.
Redakcia

KONALO SA







začiatkom januára 2017 sa v priestoroch kultúrneho
domu konala XV. Oblastná výstava holubov a XVIII.
Miesta výstava hydiny a králikov.
21. januára 2017 sa konal poľovnícky ples
11. februára 2017 zorganizovala ZO ÚŽS v Sobotišti
maškarný ples. Návštevníci podujatia sa bavili až do
rána. Skvelú atmosféru dotvárali nápadité masky
a hudobná skupina LUX zo Senice. Tento ročník sme
mohli na plese vidieť okolo 50 masiek.
12. februára 2017 bol detský karneval. Masky boli
krásne a deti šťastné, čo bolo hlavným cieľom tejto
akcie.

PRIPRAVUJEME








14. máj 2017 – slávnosť ku Dňu matiek
14. máj 2017 – uvedenie novej knihy o obci s názvom
Sobotište na pohľadniciach a fotografiách
4. jún 2017 – oslava Dňa detí
23. jún 2017 – 8. nočný pochod k Útulni pod
Uchánkom
22. júl 2017 – 23. ročník pochodu Za Štefánikom na
Bradlo
2. september 2017 – Sobotišťania varia guláš
23. september 2017 – oberačková zábava

Sme plní elánu
Znovu prešiel určitý čas a my sa môžeme pochváliť
akciami, ktoré sa členom Jednoty dôchodcov podarilo
zorganizovať.
Hlboký zážitok sme mali z návštevy koncertu Grande
Morava v Hodoníne dňa 30. novembra 2016. Každý, kto sa
zúčastnil si určite odniesol krásne spomienky z tohto
úžasného vystúpenia.
Spomínali sme na staré dobré časy a páraním peria sme
oživili jednu z tradícií. Hoci dnes už perie, periny a podušky
mnohí odstránili a nahradili rôznymi modernými
prikrývkami, niekdajšiu družnú atmosféru páračiek
nemožno nahradiť ničím. Na dedinách, aj u nás v Sobotišti
sa kedysi v mnohých gazdovstvách chovali husi aj kačky,
a to nielen pre chutné mäsko, ale aj pre perie. Periny boli
v minulosti súčasťou výbavy pre nevestu. K venu dostala
nevesta periny pre seba aj pre ženícha. Niektorí ľudia
dodnes na „duchny“ z peria nedopustia.

Ocenenie pre Ondreja
Páračky sa konali 17. januára 2017 v hostinci u Majera. Išlo
nám to naozaj od ruky. Poobedie aj večer nám spríjemnil
p. Jarábek hrou na heligónke. Hostinský p. Horňák nám
pripravil chutnú kapustnicu. Ženy vymenili moderné
oblečenie za dobové pracovné kroje a vyzeralo to, akoby
sa vrátili do dávnejších dôb. Bola to skutočne krásna akcia,
pripomínajúca naše mladé časy.
Vo februári sme cestovali do Nového Mesta nad Váhom,
kde sme si vypočuli Pesničky z kasína. Aj táto akcia nám
priniesla do života radosť a dodala chuť k plánovaniu
ďalších podujatí.
Alžbeta Šustková

Marec
Ondrej Vrábel je študentom kvarty senického gymnázia.
Jeho najväčšou záľubou je informatika, čo dokázal ako
autor neziskového projektu pre deti s mentálnym
postihnutím PINF HRY. V uplynulom roku sa jeho
didaktické počítačové hry dostali k mentálne postihnutým
deťom nielen na Slovensku, ale i vo Veľkej Británii, Írsku,
USA, ba dokonca aj v Mikronézii. Za tieto aktivity Ondrej
získal 29. januára 2017 prestížne ocenenie Krištáľové krídlo
v kategórii Filantropia. Historicky sa stal najmladším
laureátom tejto ceny.
Redakcia

Marec sa spája nielen s príchodom jari, ale aj
s mesiacom knihy a tak sa skúsme zamyslieť, kedy sme
naposledy listovali v knihe, kedy sme prečítali našim
najmladším aspoň krátku rozprávku.
V marci sa v našej knižnici, tak ako každý rok konali
viaceré aktivity zamerané na zábavné formy práce s knihou
s cieľom podporiť u detí dobrý vzťah ku knihám a k čítaniu.
Pre deti MŠ pripravila knižnica hodinu informatickej
výchovy pod názvom: Ako rastie strom. Jej cieľom bolo
oboznámiť deti so vznikom knihy. Deti v knižnici čakali
pokračovanie na str. 4
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Cesta do Indie
Už od malička som sa zaujímala ako funguje svet.
Moju astronomickú budúcnosť určila jedna návšteva
u susedov Hollých, počas ktorej som prvýkrát videla
vesmírnu družicu na oblohe. Veľmi ma to zaujalo, a tak
som od prvého ročníka na ZŠ začala chodiť na
astronomický krúžok do sobotištskej hvezdárne, kde
som sa o nočnej oblohe a vesmíre dozvedela omnoho
viac.
Ako tretiačka som sa prvý raz zúčastnila súťaže Čo
vieš o hviezdach?, kde sa mi podarilo vďaka malej
konkurencii v mojej kategórii dostať až do
celoslovenského kola. Skončila som v ňom posledná.
Nevadí, nejako sa predsa musí začať.
V šiestom ročníku sa mi podarilo dostať sa do
desiatky najlepších, ktorí sa za odmenu mohli zúčastniť
astronomického tábora. Tam som stretla mladých
astronómov z celého Slovenska a aj vďaka nim som mala
inšpiráciu vedieť niečo viac.
Môj najväčší úspech v tejto súťaži prišiel v deviatom
ročníku, kedy sa mi podarilo vyhrať celoslovenské kolo.
Po prestupe na gymnázium v Senici som sa začala
venovať Astronomickej olympiáde, ktorá je zameraná
najmä na riešenie ťažkých príkladov z astronómie
a astrofyziky. Zúčastnila som sa jej už v prvom ročníku
a bola pre mňa veľmi náročná.
To ma však neodradilo, ale skôr povzbudilo k tomu,
aby som sa viac snažila. Určila som si svoj cieľ: do konca
štúdia na gymnáziu sa mi musí podariť dostať sa na
celosvetovú olympiádu. Zháňala som si materiály
a príklady na internete a tie najťažšie veci som
konzultovala s p. RNDr. Svetozárom Štefečkom . Po roku
som sa opäť zúčastnila Astronomickej olympiády
a podarilo sa mi dostať do prvej pätice študentov, ktorí
vycestovali v decembri 2016 na Medzinárodnú
olympiádu v astronómii a astrofyzike (IOAA) v indickom
meste Bhubaneswar.
Toto ale znamenalo iba to, že som sa musela začať
ešte viac učiť. Veľkú časť letných prázdnin som strávila
učením alebo pobytom na astronomických sústredeniach. Pred odletom som si dala prestávku od školy,
aby som sa mohla naplno sústrediť na prípravu.
7. decembra 2016 večer odlietala naša sedemčlenná
výprava (2 vedúci a piati študenti) z Viedne. Leteli sme
do Dillí a odtiaľ do dejiska olympiády – Bhubaneswaru.
Po príchode nás už očakával Subham, náš team
guide, ktorý nám pomohol vybaviť taxíky do hotela,
v ktorom sme spali prvú noc, pred tým, než sme sa
presunuli do dejiska olympiády. Na to, že sme tam prišli
kvôli súťaži, som takmer ani nepomyslela, lebo moju
myseľ zamestnával fakt, že som sa nachádzala na úplne
inom konci sveta a všetko okolo mňa mi to pripomínalo.

Nasledujúcich desať dní sme strávili v campuse NISER-u
(univerzita aj výskumné stredisko), kde prebiehala
samotná súťaž. Počas nej sme nemohli mať pri sebe
mobily ani notebooky, takže sme boli všetci asi 6 dní bez
kontaktu s domovom. Súťaž bola veľmi náročná, podľa
našich vedúcich bola najťažšia zo všetkých desiatich
doterajších ročníkov IOAA. Napriek tomu sa mi podarilo
niečo, v čom som po skončení všetkých testov už ani
nedúfala – získala som bronzovú medailu.
Počas súťaže sme mali aj dni, kedy sme chodili na
výlety po okolí, zatiaľ čo naši vedúci, ktorí sa nachádzali
asi 30 km od nás, prekladali naše úlohy do slovenčiny. Aj
po skončení súťaže sme zostali ešte dva dni v Indii
a využili sme ich na ďalšie spoznávanie krajiny.
Zažili sme všetko možné: pouličné psy a kravy na
každom kroku, neustále trúbiace autá jazdiace vľavo,
jazdili sme na motorových rikšiach, ktoré taktiež stále
trúbili, ale jazdili si ako chceli, videli sme množstvo
nádherných chrámov a iných pamiatok, boli sme
v špičkových laboratóriach v NISER-i, videli sme
súhvezdia južnej oblohy, našli sme si množstvo nových
kamarátov z celého sveta, zjednávali sme na indických
trhoch, kúpali sa v Indickom oceáne, ochutnávali jedlo
priamo na ulici, ale videli sme aj obrovskú chudobu
a špinu, najmä vo vidieckej oblasti a zúbožených
žobrákov v blízkosti niektorých chrámov. India je krajina
veľkých kontrastov – vyhladovaný človek v otrhanom
oblečení, ktorý chodí okolo veľkého moderného
planetária, o akom sa nám na Slovensku môže iba
snívať.
Keď sme 21. decembra pristáli vo Viedni, uvedomila
som si, aká som nadšená, že som konečne späť „doma“.
Pobyt v Indii bol však pre mňa nezabudnuteľným
zážitkom a ak budem mať príležitosť, tak sa tam
rozhodne ešte niekedy vrátim.
Jana Švrčková
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krásne knižky plné básničiek, riekaniek, rozprávok
a ilustrácií.
Pre deti prvej a druhej triedy pripravila knižnica slávnostnú pasovačku za čitateľov knižnice. Cieľom podujatia
bolo netradičnou formou sprístupniť svet kníh pre deti,
ktoré začínajú čítať. V tento deň mohli deti v knižnici
stretnúť vymúdreného hrošíka Gustíka a Alicu z krajiny
zázrakov, vypočuť si príbehy o prváčke Evičke z knihy
Gabriely Futovej : Nejdem a basta. Skôr ako boli pasovaní
za čitateľov knižnice, museli sa popasovať s písmenkami,
aby dokázali ako sa skamarátili s abecedou. Skúšku zvládli
na výbornú. Vrcholom podujatia bol slávnostný ceremoniál, kde boli pasovaní za čitateľov obecnej knižnice
a z knižnice odchádzali s prvými vypožičanými knihami.
Do knižnice uväznila zlá čarodejnica ducha Knihobucha
/keď straší búcha knihami/ a naši štvrtáci sa rozhodli, že ho
vyslobodia, nie zbraňami, ale vedomosťami. Lúštili
tajničku, hádali, počúvali strašidelné príbehy o Drakulovi,
o Báthoryčke, povesti o Čiernej pani z hradu Branč a babe
Jage na lúke pod Brančom a rozprávali sa o strachu, ktorý
je najsilnejšou ľudskou emóciou a o fóbiách. V závere ich
duch Knihobuch naučil básničku o strachu a tým úspešne
zvládli poslednú siedmu skúšku a tak vyslobodili ducha zo
zajatia.
Deťom sa v knižnici páčilo a tešíme sa na ďalšie
stretnutie v knižnici. Cieľom týchto podujatí je propagovať
čítanie a poukázať na pozitíva, ako rozvíjanie osobnosti
a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti.
Drahoslava Mrázková

Pripomenutie si padlých
Každá vojna prináša utrpenie, bolesť a berie človeku to
najcennejšie čo má – ľudský život. Druhá svetová vojna je
považovaná za najhorší konflikt v novodobých dejinách
ľudstva a odhaduje sa, že v nej zahynulo vyše 72 miliónov
ľudí. Z tohto počtu bolo približne 42,3 mil. civilných obetí,
5,7 mil. obetí holocaustu a 24,4 mil. padlých vojakov. Pre
niekoho sú to štatistické čísla, pre iného ťaživá spomienka
na blízkych, ktorí nedobrovoľne opustili tento svet.
Obdobie druhej svetovej vojny, najmä jej posledné roky
sú spojené s chudobou a biedou. Nedostatok potravín,
neistota a strach mali vplyv aj na vysokú úmrtnosť detí. Len
v obci Sobotište v rokoch 1944 – 1945 zomrelo celkom 32
detí vo veku do jedného roka. Naša generácia, našťastie,
krutosť vojny nezažila a len ťažko si vieme predstaviť
útrapy ľudí, s ktorými denne zápasili.

Mesiac apríl v roku 1945 priniesol jednak nádej, že sa
vojna skončí, ale zároveň i ďalšie vyhasnuté životy. 6.
apríla pri ústupe nemeckých vojakov a presune áut cez
našu obec prišlo k náletom ruských lietadiel. Bombardovanie a ostreľovanie prinieslo značné materiálne škody,
bola poškodená strecha na bývalej židovskej škole, zhoreli
viaceré stodoly a stohy slamy, bomba zasiahla aj
Nyáryovský kaštieľ na námestí a ničivá sila črepín poškodila
viaceré domy. Čo bolo však oveľa horšie, prišlo k obetiam
na ľudských životoch. Na ulici prišiel o život 10-ročný
chlapček Ondrej Černý, pri práci na poli zahynul Štefan
Otepka (47r.) aj so svojou 14-ročnou dcérou Boženou, vo
dverách domu črepiny zasiahli a usmrtili Pavla Myjavca
(59r.) a jeho 18-ročnú dcéru Amáliu, črepiny ťažko poranili
a usmrtili i Štefana Rodinu (26r.), Jána Plešu (41r.), Zuzanu
Ševečkovú (21r.) a Emíliu Hladíkovú (20r.). V Javorci
v matkinom náručí črepina zasiahla a usmrtila 2-ročného
chlapčeka Martina Beblavého.
8. apríla bola už sovietska armáda na Podbranči, v noci
okolo 22:00 hod. streľba ustala a asi o 23:45 hod. prišli prví
Rusi do Sobotišťa. Kronikár Beblavý zaznamenal
oslobodenie obce do kroniky takto: „Tak tedy o pol noci
dňa 8. apríla bolo Sobotište od Nemcov oslobodené“.
Napriek tejto skutočnosti v kopaniciach ešte dochádzalo
k prestrelkám a zabíjaniu. Takto prišiel o život i Pavol Myšík
(70 r.), ktorý sa dostal do bojového pásma.
Mnoho chlapov sa v tom čase utekalo skryť do hôr. Na
Kamenci Nemci chytili 10 chlapov, ktorých chceli popraviť.
Jedným z nich bol aj Martin Hyža, vyslúžilý vojak. Ten pri
zoraďovaní chlapov na popravu využil dôvtip a robil sa
hlúpym, že nerozumie, ako sa majú postaviť. Pokým bol
nemecký vojak zaujatý vysvetľovaním, Martin Hyža ho
päsťou zrazil na zem, čo ostatní zajatí muži využili k úteku.
Bratom Jánovi Hyžovi (22r.) a Pavlovi Hyžovi (19r.) sa utiecť
nepodarilo a Nemci ich zastrelili.
Okrem civilných obetí o život prišlo aj veľa vojakov. Pri
oslobodzovaní obce padlo v našom chotári 16 sovietskych
vojakov. Niektorí z nich boli pochovaní na cintoríne, iní
priamo na mieste, kde zahynuli. Všetky hroby boli riadne
označené. Po vojne v roku 1946 boli pozostatky vojakov
exhumované, uložené do rakiev a prevezené do Bratislavy
na Slavín. V bojoch zahynulo aj 14 nemeckých vojakov,
ktorí boli pochovaní na miestach, kde padli. Neskôr
v r. 1948 boli pozostatky exhumované a prevezené na
vojenský cintorín. V obci bola počas prechodu frontu
zriadená poľná nemocnica, v ktorej na následky zranení
zomrelo 7 rumunských vojakov. Pochovaní boli na
miestom cintoríne a neskôr po exhumácii boli prevezení
a pochovaní na cintoríne vo Zvolene. Všetky údaje, ktoré sa
podarilo o padlých vojakoch zistiť sa zaznamenávali.
Osobné doklady, poznávacie štítky a identifikačné
predmety sa zasielali prostredníctvom okresného
národného výboru na červený kríž, ktorý sa snažil veci
doručiť pozostalým.
Je priam nepochopiteľné, ako v nedávnej minulosti
vodcovia dokázali zmanipulovať a zneužívať masy ľudí,
ktorí boli potom odhodlaní položiť za nich život a zabíjať
iných. Pri tom, na našej Zemi je miesta dosť pre všetkých,
veď dobrých ľudí sa všade veľa zmestí...
Alena Kalafutová
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Spomienka na starečka

Nové knihy v knižnici

Minulý rok na Vianoce sme s manželom dostali od detí
ako darček vstupenky na koncert hudobnej skupiny do
Hannoveru. Veľmi nás to potešilo, a to i z toho dôvodu, že
blízko tohto nemeckého mesta je pochovaný náš stareček
Štefan Slezák.
Stareček sa do Nemecka dostal strastiplnou cestou.
V júli v roku 1944 narukoval do Banskej Bystrice a bol
príslušníkom 1. československej armády. Odtiaľto bol
deportovaný do pracovného tábora v mestečku Seelce,
okr. Hannover. Prvý list a správy o ňom rodina dostala
v decembri 1944. Odosielateľom listu však nebol stareček,
ale brat dnes už nebohej p. Márie Jelínkovej. Potom prišlo
obdobie strachu a obáv, pretože rodina nemala o ňom
dlho žiadne správy. Stareček zostal nezvestný až do
decembra 1945, kedy prišiel jeho manželke list aj
s fotografiami. Zomrel koncom mája 1945 na útrapy zo
zajatia.

Mikuláš Černák: Prečo som prelomil mlčanie
Prečo som prelomil mlčanie a po viac ako šestnástich
rokoch strávených za mrežami rozprávam o všetkých
zločinoch, čo sme spáchali v dobe, ktorá sa, chvalabohu, už
nikdy nevráti? Cieľom tejto knihy nie je zbavovanie sa
zodpovednosti za spáchané zlo, pretože tak, ako som bol
svojprávny vtedy, som aj dnes. Chcem, aby ma čitatelia
spoznali takého, aký som skutočne bol, ako som uvažoval,
konal. Za celé tie dlhé roky riešenia mojich káuz sa toho
o mne popísalo veľa. Bulvárne denníky, týždenníky aj
samozvaní spisovatelia sa zviditeľňovali a profitovali na
mojom mene – ,,o mne bezo mňa“.
Viola Stern Fischerová, Veronika Homolová Tóthová:
Mengeleho dievča - Skutočný príbeh Slovenky, ktorá
prežila štyri koncentračné tábory
To sú slová Violy Fischerovej, ženy, ktorá prežila
Mengeleho pokusy, štyri koncentračné tábory a nakoniec
nacistom utiekla. Tá hrozná doba stvorila množstvo
príbehov. Príbehov o odvahe, statočnosti, láskavosti
a obetovaní sa, ale aj o zlobe, podlosti a obludnom
ponižovaní iných ľudských bytostí. Príbeh Violy Fischerovej
je však výnimočný. Ona totiž okrem toho, že prežila peklo
táborov smrti a našla v sebe silu na riskantný útek,
dokázala ešte niečo. Vďaka nej chytili brutálnu dozorkyňu
z Birkenau.
Reichs Kathy: Kosti na pláži
Na ostrove Dewees v Južnej Karolíne sa študenti
archeológie pod vedením Temperance Brennanovej snažia
zachrániť zvyšky starého indiánskeho pohrebiska. Dni
letnej školy plynú v monotónnom rytme, až kým budúci
archeológovia nenarazia na čerstvý hrob. Tempe nahlási
nájdenú kostru miestnej koronerke a rozhodne sa pomôcť
jej s identifikáciou ostatkov. Na kostiach objaví zvláštne
ryhy a stopy po škrtení. Zakrátko jej do pitevne privezú
ďalšiu mŕtvolu - telo obeseného muža s rovnako
poškodenými kosťami. Počiatočné podozrenie, že ide
o samovraždu, spochybní odhalenie totožnosti mŕtveho
a iné nevyriešené prípady nezvestných mužov a žien
v okolí.

Dobová fotografia

Ešte pred koncertom sme cestovali vlakom z Hannoveru
do mestečka Seelce. Navštívili sme radnicu a rozprávali sa
s miestnym historikom, ktorý nás zaviedol na cintorín, kde
je pochovaný náš stareček. Podľa dobovej fotografie sme
našli jeho hrob. Bolo to pre nás veľmi emotívne. Nezmohli
sme sa ani na slovo, len sme nemo s nostalgiou pozerali na
miesto, kde spočinulo jeho telo. Po 72 rokoch sme boli
prví z našej rodiny, ktorí sme navštívili toto pietne miesto
a uctili si pamiatku nášho drahého starečka Štefana
Slezáka.
Anna Scholzeová rod. Slezáková

Nagyová-Džerengová Petra: Manželky a tie druhé
Štyri priateľky. Na všetko. Na život, aj na smrť. Jedna
ochorie, dve opustia manželia a štvrtá od neho odíde
sama. Príliš veľa zmien pre každú z nich… Našťastie, majú
jedna druhú a podržia sa navzájom. Lebo vedia, že muži
prichádzajú a odchádzajú, ale priateľky sú tu navždy. Aby
prežili, zvolia si heslo: Carpe diem, užívaj dňa a ich
najobľúbenejším dňom sa tak stane dnešok. Lebo
včerajšok je minulosť a zajtrajšok záhada. A okrem toho,
nikdy neviete, kedy sa vám prihodí dobre. Román
o priateľstve, láske a smrti. ..
Steel Danielle: Modrooký chlapec
Tento román je azda to najlepšie, čo Danielle Steel
vytvorila. Je to pútavý príbeh o temnom tajomstve,
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o druhej šanci a sile lásky a odvahy, ktorú každý z nás
potrebuje na prekonanie najväčších životných problémov.
Pavelková Kristína: Mám tridsať čo teraz
Nespútaný vtipný príbeh o žene, ktorej zopár želaní
obráti život naruby Sandra je obyčajná žena s tridsiatkou
na krku, s pár kilami navyše, bez chlapa a nespokojná so
svojim životom, ktorý jej ešte k tomu v práci znepríjemňuje
arogantná šéfka. Po tom, ako vo svojom starom zápisníku
nájde zoznam želaní, zaumieni si, že svojmu lenivému
osudu trochu dopomôže. Rozhodne sa, že do svojich
tridsiatych narodenín zmení svoj nudný osamelý život
a uhasí tak plameň výčitiek, ktoré sa s jej pribúdajúcim
vekom ozývajú hlasnejšie. Čo ak bude všetko inak a nič
nepôjde tak, ako si Sandra naplánovala? Prečo s ňou má
osud iné plány?
Katarína Páleniková: Kúzlo osudu
Katka pochádza z Vaďoviec a študuje na Strednej
odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií v
Bratislave. Záľubu v písaní v sebe objavila v štrnástich
rokoch. Už od začiatku bolo vydať knihu jej veľkým snom.
Okrem písania rada číta, cestuje, trávi čas so svojimi
priateľmi, rodinou a zbožňuje fotografovanie. Miluje
západy slnka, šum morských vĺn narážajúcich o pobrežie a
čas strávený s ľuďmi, na ktorých jej záleží. Hovorí o sebe,
že hoci už má devätnásť rokov, stále si na tomto svete
hľadá svoje miesto.
Hanni Münzerová: Medová smrť
Keď sa mladá Američanka Felicity vyberie hľadať
svoju matku do Ríma, narazí pritom na mučivé dávne
tajomstvo vlastnej rodiny. Pátranie ju postupne
privádza k najtemnejšej kapitole celého ľudstva.
Odhaľuje dramatický osud vlastnej prababky, slávnej
opernej speváčky Elisabeth Malpranovej, aj jej dcéry
Deborah. V príbehu s tematikou druhej svetovej vojny
sa trpezlivo rozpletá pavučina lásky, viny a hriechu,
ktorá siaha až do súčasnosti a dotýka sa aj života
zvedavej Felicity. Ako ďaleko bola ochotná zájsť matka,
aby zachránila svoje deti? Ako ďaleko zájde dcéra, aby
pomstila svojho otca?
Ivana Ondriová: Vôňa neba
Znovu utekám. A znovu tým istým lesom, spleťou
ostrých konárov a ihličia, ktoré ma šľahajú do tváre,
borím sa vlhkou trávou, ktorá prenikavo vonia a šteklí
ma na bosých chodidlách. Mám na sebe len spodnú
bielizeň. Aké zvláštne... Dotrhané, kedysi biele tielko a
nohavičky. A pritom je zima a chlad sa mi zabára pod
kožu. Cítim ho až v kostiach.
Eva Hrašková, Kristína Ježovičová: Sestra
Ivana Ondriová: Nebezpečne očarená
Erika Ridziová: Obeť
Ivana Ondriová: Cudzinca nemiluj
Marta Fartelová: Na koniec dúhy
Mária Hamzová: Prekonané výčitky
Kristína Mišovičová: Len láska pozná odpoveď
Drahoslava Mrázková

TJ Sobotište
S prvými jarnými lúčmi slnka vybehli na trávniky aj
futbalisti. Počas zimnej prestávky sa udialo viacero zmien.
Na začiatku roku sa konala výročná schôdza TJ Sobotište.
Program schôdze pozostával z bilancovania predošlého
roku v TJ. Udiali sa aj zmeny vo vedení TJ. Hlasovaním
hráčov a funkcionárov klubu bol zvolený nový predseda TJ
– Patrik Kadlečík, ktorý prebral aj funkciu finančného
tajomníka TJ od Ing. Michala Hanzlíčka. Novým
tajomníkom sa stal Marek Včelka, ktorý prebral úlohu od
Radoslava Krčka.
Je potrebné poďakovať týmto dvom skvelým ľudom , ktorí
obetovali veľa svojho času aby dostali futbal v Sobotišti na
takú úroveň aká je dnes. Samozrejme treba poďakovať
všetkým ľudom, ktorí prispeli k fungovaniu TJ v minulom
roku.
„A“ mužstvo
Zimnú prípravu sme začali dňa 13.1.2017 prvým tréningom
v priestore telocvične základnej školy. Pripravovali sme sa
v domácich podmienkach. Využívali sme hlavne telocvičňu
základnej školy na rozvoj sily a výbušnosti, ale aj cestnú
komunikáciu našej obce na vytrvalosť. Počas zimnej
prípravy sme absolvovali 6. prípravných zápasov. V nich
sme dosiahli 4 výhry a 2 prehry. V týchto zápasoch sme
strelili 24 gólov a inkasovali sme 11 gólov. Chlapci ma však
príjemne prekvapili. Čo sa týka počtu strelených gólov
ukázali, že majú svoju kvalitu. Zápasy mali klady, ale aj
nedostatky, na ktorých sa budeme snažiť popracovať
v tréningovom procese.
Príchody hráčov: David NESTOLA – FK Senica
Odchody hráčov: Marek BLANÁRIK – OFK Rohov
– ukončenie hosťovania
Richard ZRÍNI – TJ Radošovce – na hosťovanie
Chcem poďakovať trénerovi dorastu, že nám budú
vypomáhať aj naďalej hráči nášho dorastu.
Karol Fabian
Mužstvo Dorastu
S našimi dorastencami sme zimnú prípravu začali
20.1.2017, ktorá prebiehala v telocvični a neskôr sme sa
presunuli na futbalové ihrisko. Priemerná tréningová účasť
bola 12 hráčov z 20 členného kádra.
Odohrali sme 3 prípravné zápasy: v prvom sme podľahli
druholigovému tímu MFK Skalica U17 1:6, ďalší sme
odohrali v nafukovacej hale v Senici s Jablonicou, v ktorom
sme vyhrali 10:8. V poslednom sme po dobrom výkone
prehrali s Rohovom 1:5. Všetky prípravné zápasy sme hrali
s mužstvami vyšších líg, v ktorých naši chlapci predviedli
bojovné výkony a sú pripravení bojovať v súťaži.
Po jesennej časti sezóny sa naše mužstvo nachádza na 6
priečke v tabuľke. Túto priečku by sme veľmi radi po
kvalitnej príprave v druhej polovici sezóny vylepšili.
Pozývame Vás na domáce zápasy našich dorastencov,
ktoré sa budú hrávať vždy v sobotu.
Matúš Velický
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Mužstvo žiakov
Náš tím žiakov pod vedením trénerov M. Tomečka a
P. Kadlečíka začal zimnú prípravu v polovici januára.
K dispozícií sme mali telocvičňu v školskom areáli. Počet
hráčov je veľmi potešujúci, nakoľko sa nám podarilo získať
dve posily a traja hráči majú čerstvo vybavenú registráciu.
Celkový počet hráčov, ktorí môžu štartovať
v
majstrovskom zápase je 21. Tým sa zvýšila zdravá
konkurencia v tíme, nakoľko do zápasu môže byť
nominovaných iba 18 hráčov. V prípravnom období sme si
zmerali sily s tímami FK Senica "B", FK Turani Turá Lúka.
V súťažnom období nás čakajú posledné 4 zápasy základnej
časti, po ktorej nasleduje nadstavbová časť súťaže o
celkove umiestnenie. Cieľom do budúceho obdobia, je
vyrovnať sa kvalitou hry a odhodlaním aj kvalitnejším
tímom. Ďalej je to zapracovávanie mladých hráčov do
herného systému a dosiahnuť, aby sa chlapci na ihrisku
hrou bavili a celý tím ťahal za jeden povraz, či už na ihrisku
alebo mimo neho. V neposlednom rade ďakujeme
rodičom, za ich ochotu prispieť a pomôcť správnemu
fungovaniu klubu, či už odvozom na zápas, tréning alebo
podporou záujmu svojho dieťaťa o futbal.
Miroslav Tomeček

Rozpis zápasov družstiev TJ Družstevník Sobotište v jarnej
časti sezóny 2016/2017:
Muži JAR - MO II. Trieda
14. kolo 26.3.2017 o 15:00 hod.
Sobotište
15. kolo 2.4.2017 o 16:00 hod.
Sobotište
16. kolo 9.4.2017 o 10:00 hod.
Hradište p.V.
17. kolo 16.4.2017 o 16:00 hod.
Sobotište
18. kolo 23.4.2017 o 16:30 hod.
Štefanov
19. kolo 30.4.2017 o 16:30 hod.
Sobotište
20. kolo 7.5.2017 o 17:00 hod.
Rovensko
21. kolo 14.5.2017 o 17:00 hod.
Sobotište
22. kolo 21.5.2017 o 17.00 hod.
Čáry
23. kolo 27.5. 2017 o 17:00 hod.
Sobotište
24. kolo 4.6. 2017 o 17.00 hod.
Letničie
25. kolo 11.6. 2017 o 17.00 hod.
Sobotište
26. kolo 18.6. 2017 o 17.00 hod.
Smolinské

-

Lakšárska
N.V.

-

Petrova Ves

-

Sobotište

-

Unín

-

Sobotište

-

Chropov

-

Sobotište

-

P. Močidlany

-

Sobotište

-

Sekule

-

Sobotište

-

Kunov

-

Sobotište

Dorast JAR – VI - liga
14. kolo 25.3.2017 o 15:00 hod.
Radošovce
15. kolo 1.4.2017 o 13:30 hod.
Sobotište
16. kolo 9.4.2017 o 13:00 hod.
Unín
17. kolo 15.4.2017 o 13:30 hod.
Sobotište
18. kolo 23.4.2017 o 14:00 hod.
Smrdáky
19. kolo 29.4.2017 o 14:00 hod.
Sobotište
22. kolo 21.5.2017 o 13:00 hod.
Rybky
23. kolo 27.5.2017 o 14:30 hod.
Sobotište
25. kolo 11.6.2017 o 13:30 hod.
Sobotište
26. kolo 17.6.2017 o 17:00 hod.
Bor. Sv.Jur
Žiaci IV. liga sk. A
15. kolo 18.3.2017 o 10:00 hod.
Sobotište
16. kolo 25.3.2017 o 12:30 hod.
Brodské
17. kolo 1.4.2017 o 10:00 hod.
Sobotište
18. kolo 8.4.2017 o 10:00 hod.
Mokrý Háj

-

Sobotište

-

Š.Humence

-

Sobotište

-

Štefanov

-

Sobotište

-

Rovensko

-

Sobotište

-

B.Mikuláš

-

Smolinské

-

Sobotište

-

Štefanov

-

Sobotište

-

Rybky

-

Sobotište

V poslednom období vzrástol počet návštev areálu
futbalového ihriska určitou skupinou ľudí. Žiaľ tieto
návštevy majú asi iný cieľ, ako športovanie či fandenie.
Táto skupina ľudí po sebe zanecháva väčšinou len odpad
v podobe plechoviek, ohorkov z cigariet, fliaš, obalov
a rozbitého skla a to presne pred kabínami. Tento odpad
musíme neustále zbierať a najhoršie je rozbité sklo, ktoré
môže spôsobiť pri bežných aktivitách na ihrisku aj
poranenia. Počas zimy, kedy futbalisti areál vôbec
nevyužívali, tu bolo takto zanechaného viac ako štyri plné
popolnice odpadu!
V posledných dvoch mesiacoch nielenže táto skupinka
spôsobovala neporiadok v areáli, ale dokonca boli
vykopnuté dvere na šatni pre hostí a dvere do kabíny
domácich boli značne poškodené.
Týmto by sme chceli požiadať ľudí, ktorí takto navštevujú
areál, aby si veci, ktoré si do areálu prinesú, či odpad
z nich aj odniesli a urobili po svojej „návšteve“ poriadok.
Popolnice na odpad sú hneď pri vstupe do areálu, tak nie
je potrebné odniesť odpad až tak ďaleko!
Ďalej chceme vyzvať takýchto ľudí, aby sa trocha zamysleli
nad činmi, ktoré vykonávajú v areáli ihriska. Ihrisko má
slúžiť ľuďom na zábavu a rekreáciu. Ľudia, ktorí venujú svoj
voľný čas futbalu sa snažia, aby bol futbal v Sobotišti
na dobrej úrovni, ale „vďaka“ takýmto ľuďom je to
nesmierne náročné.
TJ Sobotište
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Deň astronómie 2017

SP
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Prelom medzi zimným a jarným obdobím sa už tradične
spája s podujatiami ku Dňu astronómie. Tento rok sa konal
v sobotu
18.
marca
v priestoroch
jedálne
pri Základnej škole v Sobotišti.
Už po dva roky sa prezentácií na aktuálne témy
z astronómie a kozmického výskumu zhosťujú študenti –
členovia astronomického krúžku. Tak sa stalo i tento rok
a bolo vidieť, že naši mladí kolegovia nezaspali na
vavrínoch a stále sa posúvajú dopredu.

NARODENÍ OBČANIA
Abigail Hadbavná
David Dobrucký
Jakub Šrámek
Damian Ivan
Agáta Šrámková
Patrik Adrian Moldovan
Laura Zelenáková
Jonáš Oravec
Dominika Tomečková
Richard Bernát

č. 34
č. 736
č. 360
č. 363
č. 414
401
č. 124
723
č. 96
č. 365

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Božena Matúšová
Mária Chodúrová
Viliam Novák
Oľga Vlčková
Zuzana Matúšová
Alojz Šulc

V prezentáciách sme sa dozvedeli napríklad o misii sondy
Juno k najväčšej planéte slnečnej sústavy – Jupiteru,
o nových objavoch týkajúcich sa bývalej planéty Pluto
a perspektívach ďalšieho výskumu jej okolia. Sonda Cassini
získala pred pár mesiacmi snímky Saturna a jeho sústavy
prstencov i mesiacov vo vysokom rozlíšení a chystá sa na
Veľké finále, pri ktorom bude prelietavať medzi planétou
a vnútornou hranou prstencov. Gravitač-né vlny sú
„hitom“ súčasnej teoretickej fyziky, potvrdené boli v roku
2016 (prakticky 100 rokov po predpovedi ich existencie).
Exoplanéty, najmä tie podobné našej Zemi, sú tiež
populárnou témou. Rok 2017 je rokom návratov viacerých
známych komét, niektoré majú aj užší vzťah ku Slovensku
a možno niektorú z nich uvidíme aj voľným okom. Keďže
reálna obloha bola zahalená oblakmi, tak sme si ju
pomocou
softvéru
Stellarium
priblížili
aspoň
vo virtuálnej podobe.
Na záver chceme poďakovať pánovi Mariánovi Ligasovi
z firmy Agro – AZ Senica za sponzorský príspevok ako aj
všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na úspešnom
priebehu akcie.
RNDr. Svetozár Štefeček

OB
CE
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
UZAVRETÉ MANŽELSTVÁ
Pavol Švenda
Andrej Rechtorík

Eva Baumgartnerová
Jarmila Jankovičová

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

OPUSTILI NÁS
Anna Hurbanisová
Oľga Štefková
Kristína Filková
Karol Havlík
Zuzana Jankovýchová
Anna Krčová
Zuzana Mitáková
Anna Myjavcová

č. 176
č. 146
č. 669
č. 335
č. 59
č. 535
č. 195
č. 248

Poďakovanie
Srdečne ďakujem všetkým príbuzným, priateľom, známym,
ktorí sa dňa 6. apríla 2017 prišli naposledy rozlúčiť s mojou
maminkou p. Boženou Valehrachovou rod. Dobruckou.
Zároveň ďakujem všetkým za úprimné prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Moje veľké poďakovanie patrí za
dôstojnú rozlúčku a duchovnú podporu p. farárovi Mgr.
Hvožďarovi a p. kantorke Mgr. Zelenákovej. Ďakujem tiež
za dôstojný priebeh obradu všetkým pracovníkom
pohrebnej služby v Sobotišti.
dcéra Elena
________________________________________________

Počet obyvateľov k 1.1.2016
Narodení:
Zomretí:
Prihlásení k trvalému pobytu:
Odhlásení z trvalého pobytu:
Počet obyvateľov k 1.1.2017
z toho muži
ženy

1492
11
15
15
17
1486
744
742
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