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Habánsky mlyn sa dočká obnovy
aj využitia

Na jeseň roku 2016 podala obec Sobotište v rámci
výzvy programu Interreg V-A SK-CZ projekt s názvom Po
stopách habánov. Jej cezhraničným partnerom sa stala
obec Vacenovice vzdialená necelých 40 km. Nosnou
témou cezhraničnej spolupráce je opomínaná história
habánskych (hutteritských) komunít v obciach.
Predložený projekt uspel vďaka svojej jedinečnej téme
a kvalite spracovania v konkurencii 112 projektov
a v novembri 2017 bolo partnerom zaslané rozhodnutie
o jeho schválení v celkovej výške 422 917,58 €.
V Sobotišti vznikol v roku 1546 prvý habánsky dvor
na Slovensku. Bol centrom habánov aj sídlom
habánskeho biskupa. Dodnes uchováva ojedinelé
pozostatky habánskej architektúry. Napriek tomu bol
dvor vyhlásený za pamiatkovú zónu až v roku 1999.
Väčšia pozornosť sa venovala druhému dochovanému
dvoru vo Veľkých Levároch. Až keď obyvatelia začali
pôvodnú architektúru búrať, pristúpilo sa k vyhláseniu
chránenej pamiatkovej zóny, ktorú tvorí 42 objektov
(z toho 6 národných kultúrnych pamiatok). Dvor
vyhľadávaný a navštevovaný turistami doposiaľ nemá
objekt, ktorý by návštevníkom poskytol informácie
o živote habánov v obci. V roku 2016 bola verejne
sprístupnená habánska kľučiareň, tá však neposkytuje
dostatok priestoru na prezentáciu bohatej histórie tejto
komunity.

V centre pozornosti nášho projektu je najväčšia
stavba habánskeho dvora – habánsky mlyn. Ten sa
po rokoch chátrania dočká vďaka projektu svojej
obnovy, bude sprístupnený turistom a odkryje o živote
habánov v obci mnohé zaujímavosti. Pamiatka bude
komplexne zrekonštruovaná do architektonickej podoby
z konca 19. storočia. Reštaurované budú časti
pôvodného technického zázemia mlyna. Jeho priestory
budú slúžiť na prezentáciu kultúrneho dedičstva
habánov v Sobotišti a Záhorí s presahom za hranice rieky
Moravy. V uličkách pamiatkovej zóny budú osadené
informačné tabule s popisom habánskych objektov.
Upravené bude aj okolie mlyna, ktoré poskytne zázemie
pre oddych turistom aj cykloturistom.
Na českom území absentuje o pôsobení hutteritov
na Morave akákoľvek expozícia napriek dochovanému
množstvu informácií a keramiky. Na tento účel bude
zameraná rekonštrukcia sklepu vo Vacenoviciach, ktorý
bol v 16. storočí užívaný habánmi. V obci je ich pobyt
dokumentovaný jedinou dochovanou habánskou
vypaľovacou pecou v strednej Európe a archeologickými
nálezmi.
Spoločnými cezhraničnými aktivitami partnerských
obcí bude výskum slovenských a českých odborníkov,
zriadenie výstavných expozícií cezhraničného charakteru
a webová stránka o habánoch v predmetnom území.
Investície do pamiatok vytvoria v obciach nové turistické
ciele a zviditeľnia región. Téma habánov je pre turistov
atraktívna a láka svojou inakosťou. Habánsky dvor
každoročne navštevujú potomkovia habánov zo zahraničia, miestni aj zahraniční turisti. Mnohí sa sem
opätovne vracajú napriek stavu pamiatok kvôli čaru jeho
histórie a romantických zákutí. Teší nás, že v auguste
roku 2019 budeme môcť návštevníkov pamiatkovej zóny
príjemne prekvapiť sprístupneným habánskym mlynom
a expozíciou o živote habánov v našej obci.
Mgr. Ľubica Kadlec Melišová,
manažér projektu
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8. októbra 2017 pri príležitosti Mesiaca úcty starším sa
konalo už tradičné každoročné stretnutie dôchodcov.
Seniorom posedenie spríjemnili vystúpenia detí z MŠ,
ZŠ a hudobná skupina Križovianka.
15. októbra 2017 sa konala šarkaniáda, ktorá si získava
čoraz väčšiu obľubu. Púšťanie šarkanov je zaujímavou
jesennou atrakciou pre rodiny s deťmi.
21. – 22. októbra 2017 sa v kultúrnom dome
uskutočnila výstava ovocia a zeleniny.
11. novembra 2017 sa v Panskej záhrade konal
Martinský jarmok.
2. decembra 2017
ZO Únie žien v Sobotišti
usporiadala v kultúrnom dome predvianočnú akciu
s názvom Čaro Vianoc.
5. decembra 2017 sa na námestí konalo stretnutie
s Mikulášom. Okrem Mikuláša sa deti stretli i s anjelmi
a čertom, ktorý deti, ako zvyčajne, trochu postrašil.
Na záver všetky deti obdržali mikulášske balíčky.
31. decembra 2017 sa priaznivci turistiky stretli
na Útulni pod Uchánkom, aby sa rozlúčili s odchádzajúcim rokom 2017.
6. – 7. januára 2018 sa v kultúrnom dome konala XVI.
Oblastná výstava holubov a XIX. Miestna výstava
hydiny a králikov.
27. januára 2018 sa konal poľovnícky ples.
3. februára 2018 sa konal maškarný ples pre
dospelých.
4. februára 2018 sa konal detský karneval.

PRIPRAVUJEME
➢
➢
➢

8. máj 2018 – Sobotištská pätnástka
12. máj 2018 – Deň matiek
9. jún 2018 – VI. posedenie pri heligónke

TERMÍNY VÝVOZU 2018
Plasty, sklo, kovové obaly a použitý jedlý olej
Mesiac

Deň v mesiaci

Čas zberu

február

27

7.00

marec

27

7.00

apríl

24

7.00

máj

29

7.00

jún

26

7.00

júl

31

7.00

august

28

7.00

september

25

7.00

október

30

7.00

november

27

7.00

január 2019

15

7.00

Novou zložkou separovaného odpadu je použitý jedlý olej
z domácností. Olej (bez zvyškov jedál!) je potrebné naliať
do PET fliaš alebo plastových bandasiek, dobre uzatvoriť
a v deň zberu separovaného odpadu vyložiť k vreciam
na separovaný odpad alebo k popolniciam.
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Astrofyzikálna „dovolenka“ v Thajsku

Od 12. do 21. novembra 2017 sa na thajskom ostrove
Phuket konala 11. Medzinárodná olympiáda v astronómii
a astrofyzike (IOAA), ktorej sa zúčastnilo takmer 220
študentov zo 44 krajín. Už po druhýkrát som sa dostala
medzi päticu študentov, ktorí mali reprezentovať
Slovensko na tejto súťaži.
Naša malá výprava (5 študentov a 2 lídri) odlietala
z Budapešti už 9. novembra. Prestupovali sme v Dubaji,
kde sme strávili 24 hodín. Keďže sme nepotrebovali víza,
tento čas sme maximálne využili na prehliadku mesta.
Prespali sme v indickej štvrti, videli sme najvyššiu budovu
sveta, prechádzali sme sa po ostrove v tvare palmy
a nakoniec sme videli parádny západ slnka. Potom sme sa
metrom odviezli naspäť na letisko a v noci sme leteli
do Thajska na IOAA.
Podľa propagačných materiálov od organizátorov to
mala byť výnimočná olympiáda. A naozaj bola. Niečo tak
pompézne som ešte nezažila. Už hneď na letisku nás čakali
organizátori, ktorí nás vrelo privítali a odviezli do nášho
hotela. Prvý deň v Thajsku sme strávili spánkom a v noci
sme sa išli pozrieť do mesta. Práve vtedy tam totiž všetko
ožíva. Mesto Patong (kde sme boli po celý čas) je známe
svojim bujarým nočným životom.
Na ďalší deň nás organizátori odviezli do luxusného
hotela s rozľahlými exotickými záhradami. Tam sme mali
bývať počas celého trvania olympiády. Našich lídrov
odviezli do iného hotela, aby sme nemohli byť v kontakte.
Kvôli tomu nám aj neskôr pobrali všetku elektroniku
s výnimkou fotoaparátov.
Otváracieho ceremoniálu IOAA sa zúčastnila aj thajská
princezná Maha Chakri Sirindhorn, ktorá je známa svojou
záľubou v astronómii. Bolo super vidieť princeznú naživo.
V nasledujúcich dňoch nás už čakali súťažné dni.
Organizátori pre nás pripravili ozaj ťažkú súťaž a bolo nám
jasné, že zisk hocijakého ocenenia bude veľkým úspechom.
Nielenže úlohy boli náročné, navyše sme ich museli stihnúť
v neveľmi dlhom časovom limite. Aj tak som bola so svojím
výkonom spokojná a verila som, že budem domov
odchádzať s medailou.
Napriek tomu, že sme boli vyťažení na maximum, našiel
sa aj čas na zábavu. Organizátori pre nás vyhradili dva dni
na exkurzie po ostrove. Po skončení individuálnej súťaže
nasledovala tímová súťaž v planetáriu, ktorá slúžila skôr
na pobavenie a oddych. A ako býva zvykom, neskôr večer
sa konala kultúrna noc, kde sa študenti konečne stretnú
so svojimi lídrami a jednotlivé národy majú možnosť
zatancovať národný tanec alebo niečo zaspievať. My sme si
pripravili trochu netradičný program: spolu so Slovincami
sme urobili prezentáciu o rozdieloch medzi Slovenskom
a Slovinskom, keďže si nás všetci neustále plietli. Ale mám
taký pocit, že ani toto nepomohlo.
Počas nášho pobytu v Thajsku sme samozrejme mali aj
možnosť ochutnať thajskú kuchyňu. Ja osobne som sa
do nej zamilovala. Rozličné druhy rezancov, plodov mora,

zeleniny a ovocia. Najmä ananás, ktorého som pojedla
naozaj veľa. Ostatným Slovákom po 2 - 3 dňoch Thajská
kuchyňa prestala chutiť (asi len s výnimkou ananásu), a tak
som až do konca musela počúvať ich básnenie o rezňoch.
Ani sme nevedeli ako a už nastal deň, kedy sa konal
záverečný ceremoniál, na ktorom sa odovzdávali ocenenia.
Po dlhých chvíľach napätia ma zavolali na pódium, aby som
si prevzala bronzovú medailu. Bola som z toho neskutočne
nadšená. Nám Slovákom sa olympiáda veľmi vydarila,
získali sme jednu zlatú, jednu striebornú a jednu bronzovú
medailu a jedno čestné uznanie. Celkovo sme tak boli
šiestou najlepšou krajinou.
Napriek tomu, že si medailu veľmi cením, rovnako
dôležité sú pre mňa všetky zážitky so starými aj novými
kamarátmi z celého sveta a všetky skúsenosti, ktoré som
vďaka IOAA získala. Budem na to určite spomínať celý
život.
Jana Švrčková

Nová webová stránka obce
Z dôvodu zosúladenia webovej stránky obce s platnou
legislatívou bola vytvorená nová webová stránka obce,
ktorá bola sprístupnená verejnosti koncom minulého roka.
Nová webová stránka obce umožňuje jej zobrazenie
vo všetkých podporovaných verziách webových
prehliadačov, poskytuje možnosť tlače samostatného
obsahu článkov, je optimalizovaná pre slabozrakých
a mobilné zariadenia. Novinkou je možnosť odberu
oznamov e-mailom, ktorý sa dá aktivovať vyplnením
jednoduchého formulára priamo na stránke obce,
v záložke "Oznamy". Informáciu o aktuálnych oznamoch,
ktoré boli počas dňa na stránke zverejnené, registrovaní
užívatelia dostanú na e-mail vždy o 16.00 hod. Oproti
pôvodnej stráne nájdete v oznamoch okrem úradných
informácií i hlásenia obecného rozhlasu, smútočné oznamy
a pozvánky na rôzne kultúrne podujatia. Webová stránka
(www.sobotiste.sk) sa priebežne aktualizuje a v krátkom
čase bude dostupný i nový zoznam firiem a podnikateľov
pôsobiacich v našej obci. Čo poteší najmä našich čitateľov,
na stránke je dostupná elektronická verzia našich novín.
Redakcia
ň
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Otvorili sme srdce folklóru
a tradíciám

Rok sa s rokom stretol a človek
sa zamýšľa, čo mu nový rok
prinesie, čo ho čaká, no
v spomienkach si ešte premieta
aký bol ten odchádzajúci, čo
v ňom prežil, čo urobil, či niečo
nestihol...
Aj Folklórna skupina Sobotište
má určite čo bilancovať. Počas
roka 2017 sa zúčastnila rôznych
vystúpení, ako bol
krst CD
Oreskej kapely, stavanie mája
v Kunove, krojovej prehliadky
okresu Skalica. Svojím programom prispela k hodovým
slávnostiam na Podbranči, či stretnutiu Ligy proti
reumatizmu v Bratislave, no i na veľa ďalších podujatiach.
Medzi hlavné a iste dôležité podujatia treba zaradiť
posedenie pri heligónke 20. mája 2017, ktoré zorganizovali
členovia folklórnej skupiny. Vystúpili heligonkári nielen
z blízkeho okolia, ale aj z viacerých kútov Slovenska. Bol to
príjemný deň hudby, piesní, dobrej nálady, vďaka ktorej
odchádzali návštevníci oddýchnutí a plní zážitkov
so stretnutia s priateľmi. Mohli si zaspievať piesne, ktoré
poznajú, oživiť v pamäti tie dávnejšie zabudnuté, ale
započúvať sa i do celkom nových, neznámych. No proste,
kto prišiel, určite neobanoval. Patrí sa však srdečne
poďakovať všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli pri tejto
akcii, či už finančnými, hmotnými darmi, alebo aj osobnou
pomocou. K príjemnej atmosfére určite nemalou mierou
prispelo aj vystúpenie hudobnej skupiny Heligonica.
Dôležitou udalosťou pre činnosť folklórnej skupiny bola
aj účasť na súťaži folklórnych skupín okresov Senica
a Skalica pod názvom Nositelia tradícií, ktoré organizuje
Osvetové stredisko Senica. Na súťaži sme vystúpili
s programom pod názvom – Dožinky – a ocenením bol
postup do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa bude konať
v máji tohto roku 2018. Je to veľké ocenenie práce
folkloristov, ale aj česť zastupovať nielen okres Senica
na tejto súťaži, ale hlavne svoju dedinu. Nech aj ostatní
vedia, že my si tiež tradície vážime a snažíme sa o to, aby
nezapadli do zabudnutia.
Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu v Sobotišti
za finančnú podporu, za ktorú sme mohli dať ušiť niekoľko
párov čižiem pre členov folklórnej skupiny.
Najväčšie poďakovanie však patrí všetkým členom
Folklórnej skupiny Sobotište, za ich prácu a nadšenie pre
ľudovú hudbu, spev, tanec, tradície. Ďakujem za čas
strávený na skúškach a nácvikoch programu, za čas
venovaný vystúpeniam na rôznych podujatiach. Svojím
vystúpením rozdávajú radosť a dobrú náladu. Svojou
činnosťou pomáhajú udržiavať folklórne tradície, aby tu
zostali aj pre budúce generácie, a to má neoceniteľnú
hodnotu. Ďakujem!
Ing. Zuzana Hechtová, vedúca FSk

Folklórna skupina Sobotište

V aktivitách nepoľavujeme
Členky ZO ÚŽS v minulom roku usporiadali veľa akcií pre
našich občanov. Boli to šarkaniáda a lampiónový sprievod.
Zúčastnili sa deti so svojimi rodičmi a starými rodičmi.
V októbri sme finančne podporili deti, ktoré sú
postihnuté reumatizmom a zúčastnili sme sa na
benefičnom koncerte, ktorý organizovala Liga proti
reumatizme v Bratislave.

V decembri 2017 sme už tradične pripravili Čaro Vianoc.
Táto akcia prilákala ľudí zo Sobotišťa a širokého okolia.
Okrem rôznych výrobkov a ozdôb mohli návštevníci
ochutnať vianočný punč, kapustnicu, oblátky a vynikajúce
domáce zákusky. Akcia mala veľmi dobrý ohlas.
Finančne sme podporili Milana Valáška, ktorého život
ťažko skúša, no napriek tomu študuje na vysokej školy
v Trnave. Želáme mu veľa zdravia a úspechov v škole.
Vo februári 2018 sme pripravili Maškarný ples, ktorý má
v našej obci dobrú tradíciu. O masky ani v tomto roku
nebol núdza. O zábavu sa postarala vynikajúca hudobná
skupina Lux. Prišli masky zo Sobotišťa, ale aj z okolitých
dedín. Zábava pokračovala do skorých ranných hodín
a návštevníkom sa nechcelo ani rozísť.
Výbor ZO ÚŽS
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Pohľad na rok 2017
Tak, ako po minulé roky, aj Dobrovoľný hasičský zbor
Sobotište bilancoval uplynulý rok. Stalo sa tak na výročnej
členskej schôdzi dňa 6. januára 2018. Privítali sme medzi
sebou delegáta Územnej organizácie DPO SR Senica
p. Mariána Mudrocha a zástupcu starostu obce Sobotište
RNDr. Svetozára Štefečka. Po úvodnom privítaní a vzdaní
pocty zosnulým členom predniesol predseda DHZ Ing.
Hurbanis a veliteľ DHZ p. Mešťánek správy o činnosti
za uplynulý rok. Zo správ vyberáme: „ V roku 2017 sme
mali spolu 28 výjazdov k zásahom a niekoľko ukážok našej
práce a činnosti v ZŠ Sobotište. Tak ako po minulé roky
sme vozili vodu do studní, bazénov našim občanom v
celkovom počte viac ako 150 krát.
Počas celého roka sme robili priebežne opravy a údržbu
na technike, oprava a údržba striekačiek a pod. Bola
vyradená stará CAS 25 Š 706 RTHP. Takže v súčasnom
období máme mobilnú techniku IVECO DAILY a CAS 32 T
815. Na akcieschopnom stave techniky majú zásluhu
nasledovní členovia: Vladimír Mešťánek, Peter Blanárik,
Miroslav Slezák st., Viliam Matúš st., Milan Mareček, Jozef
Blanárik, Viliam Matúš ml. a ďalší. O čistotu a údržbu
zbrojnice sa najviac zaslúžili Zuzana Hurbanisová, Darina
Hurbanisová, Vladimír Mešťánek, Ondrej Hurbanis, Marta
Blanáriková.
V apríli sme zorganizovali brigádu na čistenie okolia ciest
od Častkova po Majeričky. Zúčastnili sme sa okrskového
cvičenia v Častkove. Ďalej sme prevádzkovali počas
turistického pochodu kontrolné stanovisko na Havrane ako
i bufet. V máji sme sa zúčastnili piatej hasičskej púte
v Šaštíne Strážoch. V rámci osláv Dňa detí sme pre deti
zorganizovali ukážky v škole a ukázali sme CAS 32 T 815 a
tvorbu peny z nej, čo malo veľký ohlas medzi deťmi. Ako
tradične sme organizovali súťaže pre dospelých a to
Memoriál Zaslúžilých členov DHZ Sobotište, pohár starostu
obce Sobotište a Trofej DHZ Sobotište za celkom
priemernej účasti družstiev (16 a 19) a naše družstvá sa
umiestnili muži na 2. a 8. mieste a ženy na 1. a 2. mieste.

Pohár Zaslúžilých členov DPZ

Naše reprezentantky

Na okresnej súťaži DHZ v Moravskom Svätom Jáne sme
mali zastúpenie v troch kategóriách a to muži, ženy a muži
nad 35 rokov. Kým starí páni opäť nenašli premožiteľa
a zvíťazili, muži obsadili 3. miesto v silnej konkurencii 16
družstiev a ženy 5. miesto. Naši zástupcovia sa nestratili
ani v prebore jednotlivca, kde P. Malár, P. Blanárik
a J. Černek získali I. výkonnostnú triedu, P. Hollý II. triedu.
V auguste sme pre našich mladých hasičov a hasičov
z Brna – Brnenských Ivanovic zorganizovali dvojdňový
tábor mladých hasičov, kde sme postupne navštívili okolie
Sobotišťa, farmu Vachula U Kutálkov, hvezdáreň pri ZŠ
Sobotište, mohylu M. R. Štefánika na Bradle a organizovali
súťaže v hasičských i nehasičských disciplínach, pozreli si
ukážku vyprosťovania hasičov zo Senice a nezabudnuteľnú
noc v telocvični v ZŠ Sobotište.
Na jeseň sme organizovali detskú súťaž v rámci Hasičskej
ligy mladých hasičov Trnavského a Juhomoravského kraja,
kde sme mali účasť družstiev - 18 kolektívov, a myslím, že
sme ju zvládli dobre napriek tomu, že sme ju museli kvôli
nepriaznivému počasiu o týždeň odložiť. V októbri sme sa
zúčastnili odbornej konferencie o DHZO v Martine. V rámci
spolupráce s obcou sme priebežne kosili brehy potoka.
Činnosť mladých hasičov v tomto roku bola rozmanitá. Už
začiatkom roka vo februári sa zúčastnili dve družstvá
na Chodbovici v Senici a postupne to boli pohárové súťaže,
súťaže v rámci Ligy mladých hasičov Trnavského a
Juhomoravského kraja a hry Plameň. Zúčastnili sa na
súťažiach v Moravskom Svätom Jáne, Senici, Závode,
Hroznovej Lhote, Hrubej Vrbke a Sobotišti a v celkovom
hodnotení Ligy dosiahli veľmi pekné 7. miesto. V okresnom
kole hry Plameň v Rybkách obsadili 3. miesto a v jesennej
časti 5. a 6. miesto. Na záver sezóny sa deti zúčastnili na
gala večere Hasičskej ligy v Hroznovej Lhote, kde im boli
odovzdané ceny za detskú ligu. Na záver roka sme pre nich
a deti našich členov zorganizovali Mikulášsky večierok za
účasti Mikuláša, čerta a anjela. Mladých hasičov pripravuje
na súťaže a celý rok sa im venuje Ing. Ondrej Hurbanis a
Ján Tomek, za čo im patrí veľké poďakovanie.
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V tomto roku sme zažili jednu
veľkú udalosť, na ktorú dlho
nezabudneme. Naši chlapci
a dievčatá prehovorili našu
členku Andreu Včelkovú, aby sa
prihlásila do súťaže Miss Hasička
2017. Tá tak urobila na poslednú
chvíľu a už o niekoľko dní
dostala pozvánku na sústredenie do Prahy. Odtiaľ sa vrátila ako jedna z ôsmich
finalistiek. Začal pre ňu tvrdý boj o čo najlepšiu postavu
(i keď ju má výbornú) a pre nás starosti ako jej pomôcť.
A tak sme sa 3. novembra vybrali autobusom do Prahy na
povzbudzovanie našej Andrejky. Po príchode do Prahy a
ubytovaní, sme sa s dvojhodinovým predstihom vybrali do
hotela, kde bol slávnostný akt. Po príchode sme
samozrejme uvítali produkty hlavného sponzora Fernet
stocku v neobmedzenom, no rozumnom množstve. Celý
priebeh večera bol v očakávaní celkových výsledkov. Na
záverečnom ceremoniáli v plavkách naši chlapi nechávali
oči na súťažiacich. No záver bol pre nás trocha sklamaním.

Detský karneval
„Čo je to dnes veľký bál ? A či dáky karneval ?
Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú...“

Toto je len krátky úryvok textu kedysi známej piesne
zo Zlatej Brány, ale presne tak to vyzeralo aj na karnevale,
ktorý sa konal 4.2.2018 v Kultúrnom dome v Sobotišti. Deti
aj dospelí sa na chvíľu ocitli v rozprávkovom svete víl,
princezien, pirátov a čertov, ktorí sa veselo zabávali
a roztancovali aj rodičov, čo bolo veľmi milé.

Všetky masky boli krásne a tak sladká odmena patrila
každému. Úsmev na tvári vyčaril deťom nielen smiech
a dobrá nálada, ale aj kopec výhier v bohatej tombole.
Organizátori akcie, učiteľky materskej školy, ďakujú
všetkým , ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu karnevalu
(rodičom, deťom, sponzorom) a pričinili sa o to, aby deti
mali zase o jeden pekný zážitok naviac.
Alena Bittnerová, učiteľka MŠ

Rozmary prírody
Andrea Včelková, súťaž Miss Hasička 2017

Naša Andrejka nebola ocenená ani ako miss sympatia, ani
ako 1. alebo 2. vicemiss a ani ako miss. Trocha sklamaní
sme jej gratulovali v zákulisí k úspechu. Pre nás je ona
misska. Na druhý deň sme mali zabezpečenú prehliadku
Prahy so sprievodcom, mimochodom veľmi odbornú
a fundovanú a vo večerných hodinách sme sa vrátili
domov. Neskoršie sme sa dozvedeli, že naša Andrejka
skončila na 4. mieste a bola pozvaná na ďalšie aktivity
súvisiace s miss. Ešte raz jej veľmi pekne ďakujeme za
reprezentáciu a v budúcnosti podporíme podobné aktivity
i našich ďalších členiek a členov.
Treba poďakovať všetkým členom, ktorí sa zúčastňovali
zásahovej činnosti najmä pri veterných a snehových
kalamitách nielen v obci, ale i v rámci celého okresu Senica
i mimo neho, kde vykonávali výjazdy do Senice, Rovenska,
Častkova, Vrboviec, na cestu Senica – Holíč a pod.
Ing. Ondrej Hurbanis

Do redakcie sme dostali príspevok od nášho občana p.
Vladimíra Otepku. Už sám nadpis napovedá, že pôjde o
niečo zaujímavé, netypické. Pán Otepka píše, že už od
mladosti je vášnivý hubár. O huby sa dlhé roky zaujíma,
veľa o nich vie a svoje hubárske poznatky si neustále
doplňuje štúdiom rôznej odbornej literatúry. Ako skúsený
hubár presne vie, ktoré huby sú jedlé a ktoré nie. Zbiera
ich od jari do neskorej jesene. Veľmi dobre pozná lokality,
kde sa jednotlivé
druhy húb vyskytujú
ako i obdobie, kedy
rastú. V minulom roku,
v polovici novembra sa
vybral do prírody, aby
si nazbieral pôvabnicu
dvojfarebnú. Bol však
veľmi prekvapený, keď
spolu s týmito hubami našiel aj májovky (čírovnica
májová), ktoré rastú na jar. Sám tomu nechcel uveriť, ale
príroda je naozaj niekedy nevyspytateľná a dokáže
prekvapiť i skúseného hubára.
Redakcia
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NADŠENIE
DISCIPLÍNA
VYTRVALOSŤ
(nielen v mažoretkovom športe)
V duchu tohto hesla sa niesol
celý rok v súbore TAKTK Sobotište.
V roku 2017 mal súbor 49 členov.
Nacvičili sme 10 choreografií: 5
skupinových, 1 miniformáciu, duo,
trio a 2 sóloformácie. Na tréningovom procese sa okrem vedúcich
(Mgr. E. Havlová, Ľ. Havlová)
podieľali N. Neznáma, B. Kadlečíková, K. Jelínková a J. Kadlečíková.
Absolvovali sme rôzne vystúpenia,
súťaže, školenia a iné akcie.
Začiatok roka sme začali už
tradične
plesovou
sezónou.
Vystúpili sme na Poľovníckom a Maškarnom plese
v Sobotišti a na Rodičovskom plese ZŠ Vrbovce
vo Chvojnici. Vedúce sa zúčastnili každoročného Zjazdu
Asociácie mažoretkového športu Slovenska, ktorý sa konal
v Rajci. V apríli 2017 sme zorganizovali 8. ročník Súťaže
o cenu Mažoretiek Taktik Sobotište. Opäť bola
s medzinárodnou účasťou a certifikovanou porotou. My
sme si na domácej pôde vybojovali 4x zlato, 4x striebro
a 2x bronz.
Ďalšia súťažná výprava smerovala na XIV. ročník
Majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe, ktorý sa
konal 6.-7. mája 2017 v ďalekej Spišskej Novej Vsi. Naše
dievčatá dosiahli pekné úspechy. Kadetky v disciplíne
klasické mažoretky vybojovali zlato, a tak obhájili titul
MAJSTER SR z minulého roka. Juniorky sa v disciplíne mix
stali II. VICEMAJSTERKAMI SR a seniorky v disciplíne flag
(vlajky) sú tiež II. VICEJSTERKY SR. V tomto mesiaci sa
predstavili mladšie skupiny na oslavách Dňa matiek.
Úspešne sme absolvovali aj súťaž Zlatá palička v Galante
a Prešporský pohár v Bratislave (2x 1. miesto, 6x 2. miesto,
2x 3. miesto).

Mažoretky na Majstrovstvách Slovenska 2017

sezónu sme oslávili na spoločnej opekačke členov, ich
rodín a priateľov súboru. Za mažoretky sa prihovorila
prítomným K. Krčková. Sezóna priniesla aj prekvapenia
a pokroky. Vyzdvihnúť by sme mohli vekovú kategóriu detí,
ktorá pekne trénovala a na oboch zúčastnených súťažiach
vybojovala zlato, K. Valáškovú, ktorá mala úspech
u divákov aj na súťažiach s vlastnou sólo choreografiou a
B. Kadlečíkovú, ktorá preukázala svoje schopnosti v tvorbe
choreografií (sólo, trio, skupina kadet pompom). Najstaršie
dievčatá si vyskúšali tvorbu choreografie na ľudovú nôtu.

Veková kategória DETI

Veková kategória JUNIOR

V júni sa zúčastnili deti a kadetky súťaže Merci pohár
v Záhorskej Vsi, kde dvakrát stáli na stupienkoch
najvyšších. Lepšie zavŕšenie súťažnej sezóny sme si
nemohli ani priať. Tento mesiac prebehol aj nábor. Privítali
sme 8 nových členiek. Všetky úspechy a dobre zvládnutú

Ani v lete sme neoddychovali, lebo sme prijali pozvanie
do Holíča na Oslavy SNP. I v čase dovoleniek a výletov si
niektoré dievčatá a rodičia našli čas na toto vystúpenie.
V septembri sme sa pustili do nácviku nových choreografií
už v novom zložení skupín. V októbri sme vystúpili
dôchodcom a v novembri na Hodovej zábave v Sobotišti.
E. Havlová a N. Neznáma absolvovali školenie vedúcich
a trénerov AMaS v Sabinove aj so zahraničnými lektormi.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí
nás v roku 2017 podporovali: Obec Sobotište, Obec
Podbranč, Bc. T. Talábová, Mgr. A. Chalupová, Mgr. A.
Halabrínová. 2 % z dane venovali p. P. Jelínková, p. J.
Hurbánek, Mgr. R. Hečková. Ďakujeme aj sponzorom našej
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súťaže: OcÚ Sobotište, ZŠ Sobotište, Pavol Černek - JR LUX
Sobotište, Reštaurácia Matulúv dvúr Sobotište, Pizzeria
Sobotište, COOP Jednota Senica, J. Vtípil - REHO, J. Balner Janshop, PD Dojč, Slovenská sporiteľňa, ALCHEM spol. s r.
o., Senica, Mgr. A. Chalupová, Sobotište, rodiny našich
mažoretiek - Jelínková, Sobotište, Kadlečíková, Podbranč,
Kadlečíková, Sobotište, Krčková, Sobotište, Burianová,
Podbranč, Habová, Sobotište, Čederlová, Sobotište
a všetkým rodičom a priateľom, ktorí nám pomáhali. Zvlášť
by sme chceli poďakovať p. P. Jelínkovej a p. B. Jelínkovi, že
s nami absolvovali každú akciu, pomáhali nám a zachytili
naše zážitky na fotografiách, príp. videu.
Rok 2018, t. j. 14. rok spolu, začíname s vyše 50-člennou
základňou. Súbor navštevujú deti a mládež najmä zo
Sobotišťa a Podbranča, ale aj zopár dievčat z okolitých
miest a obcí - z Vrboviec, zo Senice, z Dojča, Častkova,
Chvojnice, Štefanova a z Turej Lúky. Sú vo veku od 4 do 24
rokov, rozdelení do 4 skupín: deti, kadet, junior, senior.
Každá skupina trénuje len jedenkrát do týždňa, no napriek
tomu sa snažíme tréningový čas využiť čo najefektívnejšie.
Na tréningoch pomáhajú
vedúcim - trénerkám
N. Neznáma. J. Kadlečíková a K. Jelínková.
V januári a februári 2018 sme svojím programom
spestrili tri plesy (poľovnícky, maškarný, rodičovský),
ktorých súčasťou sme každý rok. Týmto ďakujeme
organizátorom plesov za pozvanie a príjemnú spoluprácu.
Je to príležitosť pre naše staršie skupiny predviesť sa pred
domácim publikom. Mladšie skupiny vystúpia v obci až ku
Dňu matiek.
V marci sa nám začne už 8. súťažná sezóna. Vkročíme
do nej s očakávaním, či dosiahneme také úspechy, ako po
minulé roky. V kategórii deti totiž máme polovicu
začiatočníčok, v ostatných kategóriách takmer všetci
dosiahli vek, v ktorom prechádzajú do starších vekových
kategórií. Záleží na každom členovi, ako bude pristupovať
k tréningom a domácej príprave, aby prispel k dobrému
kolektívnemu výsledku.
Za základ úspechu, nielen v mažoretkovom športe, ale aj
vo všetkých záujmových činnostiach, považujeme tri veci:
▪ Nadšenie. Najprv treba dieťa nadchnúť pre určitú
činnosť, musí ho to baviť a musí v tom vidieť zmysel.
Najlepšie je, keď svoje nadšenie má s kým zdieľať
(kamarát, rodič) a okolie ho podporuje. Je to vnútorná
aj vonkajšia motivácia, ktorá posúva vpred.
▪ Disciplína. Ďalej je potrebné nastaviť si určité pravidlá,
podľa nich sa riadiť, dodržiavať ich, s úctou a rešpektom
sa správať k osobám, ktoré sú ochotné venovať sa
deťom a činnosti. Často sú to ľudia, ktorí to robia
nezištne vo svojom voľnom čase. Treba zodpovedne
pristupovať k činnosti, rešpektovať spoluhráčov aj
súperov.
▪ Vytrvalosť. Toto môžeme považovať za najväčší
problém. Dieťa v istom veku ,,nevie, čo chce“ a po
vyprchaní počiatočného nadšenia alebo pri nezdare a
neúspechu nechce v činnosti pokračovať. Vtedy by mal
rodič usmerniť a podporiť svoje dieťa, ak je v dieťati
potenciál a talent. Treba sa naučiť prekonávať prekážky
a neustále na sebe pracovať, a tak sa snažiť zlepšiť.
Dieťa sa musí naučiť prijať prehru, ale aj výhru.

Veková kategória DETI

Úspechy nerátajme len na medaily a zlaté poháre, ale aj
na skúsenosti, zážitky a priateľstvá. Naším najväčším
úspechom je, že sme fungujúci súbor, ktorého základňa sa
z roka na rok dramaticky nemení. Jadrom sú naše
najstaršie dievčatá, ktoré s nadšením a zodpovednosťou
tancujú alebo tancovali v súbore veľa rokov, dá sa povedať
časť svojho života. Pre ostatných v súbore sú vzorom. Aj
keď sme malý súbor z malej dediny, dokážeme pracovať
ako kolektív a každé cinknutie medaily na našom krku nie
je také samozrejmé, ako si mnohí myslia.
Mgr. Eliška Havlová

Škola rodičom
Milí rodičia, znovu je tu obdobie, keď sa u detí vyskytuje
zvýšená chorobnosť, najmä chrípkové ochorenie Chceme
Vás preto požiadať, aby ste neposielali do školy dieťa,
ktoré sa už ráno necíti dobre, má bolesti hlavy, brucha,
prípadne zvýšenú teplotu. Škola nemá podmienky ani
prostriedky na to, aby sa postarala o Vaše choré dieťa. Aj
tak sme v takomto prípade povinní sa s Vami skontaktovať,
aby ste si dieťa vyzdvihli. Choré dieťa patrí do postele, nie
za školskú lavicu!
Celoročne deti trpia i brušnou virózou. Keďže ide
o infekčné ochorenie, je rodič povinný podľa nariadenia
hygienika nechať dieťa doma ešte ďalšie 2 - 3 dni po
odznení choroby.
Ďalším problémom, s ktorým každoročne zápasíme, sú
vši, hlavne v jesennom období. Pokiaľ zistíte výskyt vší
u Vášho dieťaťa, ste povinní to nahlásiť škole a nechať
dieťa doma v karanténe minimálne 4 dni a urobiť príslušné
opatrenia (viackrát umyť vlasy prípravkom proti všiam,
vyprať oblečenie i posteľnú bielizeň).
Na záver Vás chceme upozorniť, že stále viac detí chodí
ráno do školy neskoro. Podľa režimu školy je žiak povinný
byť v škole najneskôr o 7.40 hod. (výnimkou sú žiaci
dochádzajúci autobusom alebo žiaci na lekárskom
vyšetrení). Za opakované neskoré príchody bude škola
vyvodzovať príslušné opatrenia.
Milí rodičia, veríme, že sa budete riadiť týmito pokynmi
pre spokojnosť nás všetkých.
Mgr. Erika Šulcová,
koordinátor prevencie
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Vážení občania,
je tu február, zima je vo svojej druhej polovici, je
potrebné sa pozrieť na to, čo nás čaká v tomto roku, čo
je treba urobiť, čo sú priority obce, čo je v možnostiach
obce a čo bude možné urobiť len po využití prostriedkov
poskytnutých z iných zdrojov, či už štátnych fondov a
dotácií alebo z prostriedkov európskych. Ako ste sa
dočítali na prvej strane tohto spravodaja obec bola
úspešná pri žiadosti v rámci programu Interreg V-A
SK-CZ, kde získala prostriedky na rekonštrukciu
habánskeho mlyna. Jedná sa o vynaloženie nie malých
prostriedkov,
s
čím
bude
súvisieť
mnoho
administratívnych úkonov, ktoré budú zabezpečovať
pracovníčky obecného úradu nad rámec bežných
pracovných úloh.
V októbri 2017 obec opätovne podala žiadosť na
poskytnutie prostriedkov na rozšírenie kapacity
miestnej materskej školy. Doposiaľ nebolo o nej
riadiacim orgánom rozhodnuté.
Rozhodnuté nebolo zatiaľ ani o žiadosti na
poskytnutie prostriedkov z environmentálneho fondu
na zahájenie výstavby kanalizácie. Momentálne nie je
zrejme žiadna výzva, cez ktorú by sa obec mohla
uchádzať, ako oprávnený žiadateľ, o prostriedky
z eurofondov na takúto stavbu.
Obecné zastupiteľstvo dňa 15. februára 2018 na
svojom zasadnutí rozhodlo o odpredaji budovy prvého
pavilónu ZŠ. Túto budovu sa obec pokúšala predať
verejnou obchodnou súťažou záujemcovi o výstavbu
nájomným bytov už pred tromi rokmi, no nikto sa vtedy
neprihlásil a budova sa nepredala. Následne na to bolo
vykonané verejné obstarávanie na výber dodávateľa,
ktorý by zrealizoval prestavbu budovy na bytový dom.
V procese verejného obstarávania sa neprihlásil
žiaden uchádzač, ktorý by vykonal požadovanú
prestavbu s takým finančným nákladom, ktorý by bol
v súlade s podmienkami a možnosťami financovania
prostredníctvom Fondu rozvoja bývania. Z tohto dôvodu
bolo verejné obstarávanie zrušené a obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o odpredaji budovy v súlade
s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Na základe oznámenia obce o odpredaji predmetnej
budovy záujem o jej kúpu prejavil jeden subjekt,
s ktorým je obec v jednaní o uzavretí kúpnej zmluvy,
ktorá by mala byť uzavretá do konca februára 2018.
V nadchádzajúcich jarných mesiacoch vykoná obec
rekonštrukciu chodníka pri ceste od námestia smerom
k Senici. Taktiež sa pripravuje rekonštrukcia miestnej
komunikácie na hornom konci pri rodinnom dome
s. č. 192, 731 a 189, ktorá by mala byť vykonaná
v priebehu druhého polroka.
V súčasnosti sa realizuje oprava priestorov v budove
bývalého MNV, konkrétne miestností, kde bola
prevádzka kaderníctva. Opravené priestory by mali

slúžiť spoločenským organizáciám obce na klubovú
činnosť (Jednota dôchodcov, ÚŽ, SZZ a ostatní).
Dokončená a daná do užívania bola aj opravená
budova dielne a učebne v ZŠ, kde je vyučovanie možné
už v tomto roku.
Nemálo energie je venovanej aj sprístupneniu
vodného zdroja na hranici obce, ktorý je vo vlastníctve
BVS a. s. Jedná sa o to, aby bola možnosť odberu vody
z odberného zariadenia priamo v obci, čím by sa
zjednodušilo zásobovanie vodou občanov v krízových
situáciách aké boli v roku 2015 a 2017 do doby kedy
bude vybudovaný rozvod vody v obci. Tento časový
horizont nie je známy, nakoľko investor, ktorým bola
BVS a. s. zmenila investičný zámer a na financovaní tejto
stavby sa nebude (podľa doposiaľ známych informácií)
podieľať.
Na investičnom úseku sa bude činnosť obce odvíjať
od schválenia vyššie uvedených žiadostí.
V ostatnom bude obec zabezpečovať bežnú údržbu
verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, školy,
škôlky, cintorína a ostatných verejnoprospešných
zariadení.
Pri verejnoprospešných zariadeniach sa musím
pristaviť, nakoľko niektorí naši spoluobčania si
neuvedomujú, že poškodzovaním týchto vecí vystavujú
nebezpečenstvu seba aj ostatných občanov. Veď aké
následky môže mať násilne otvorená skriňa prípojky el.
prúdu na stĺpe verejného osvetlenia, násilne odtrhnutá
skriňa plynovej prípojky a manipulácia s jej ovládacími
prvkami, či odstránenie dopravných značiek. Toto si
zrejme tí, čo to robia dostatočne neuvedomujú. Ak áno,
tak je to veľmi nezodpovedné a odsúdeniahodné
konanie.
Prosím Vás, vážení občania, aby ste takéto konanie
odsúdili a na páchateľov takýchto skutkov upozornili.
Mgr. Dušan Horňák,
starosta obce

Úspech našej astronómky v Thajsku
V dňoch 12. – 21. novembra 2017 sa v thajskom
meste Phuket konal 11. ročník Medzinárodnej
olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA). Medzi
takmer 220 účastníkmi zo 44 krajín mala v päťčlennom
slovenskom tíme opäť zastúpenie aj naša MO SZA,
finále sa zúčastnila Janka Švrčková. V silnej konkurencii
a v oveľa náročnejších podmienkach ako vlani
v indickom Bhubanesware, sa jej podarilo obhájiť
bronzovú medailu.
Našej reprezentantke srdečne gratulujeme k dosiahnutému úspechu! Podrobnejšie informácie o olympiáde
nájdete na webovej stránke https://ioaa2017.posn.or.th
RNDr. Svetozár Štefeček,
predseda MO SZA Sobotište

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9

Spravodaj obce 66/2018

Usadenie habánov v Sobotišti
Ideové korene habánov siahajú do čias reformácie,
spojenej s reformátorským vystúpením Martina Luthera.
Jeho reformy priniesli veľké zmeny vo všeobecnej cirkvi,
čo podnietilo poddanské vrstvy obyvateľstva a najmä
remeselnícke vrstvy, aby sa domáhali aj svetských
reforiem. Tie však neprichádzali, naopak, nastal
feudálny útlak a s ním aj útek týchto vrstiev z krajiny
do cudziny. Najprv to bolo Švajčiarsko, kde sa pokúšali
usadiť a kde po roku 1524 pod vplyvom kázní Ulricha
Zwingliho sa pokúsili manifestovať ako samostatná
cirkev stúpencov nazývaných ľudovo novokrstenci,
keďže sa domáhali krstu v dospelosti, keď je človek –
krstenec – schopný rozhodovať o svojej účasti
v kresťanskej viere ako jej uvedomelý príslušník.
Mestské úrady v Zürichu, kde sa pokúšali usadiť,
na ktoré sa obrátili so žiadosťou o uznanie ako
samostatnej cirkevnej obce, ich však odmietli a vyzvali
ich, aby opustili mesto, ak nie sú ochotní uznávať
príslušnosť k vrchnostiam.
Zároveň ich upozornili, že kto nemieni rešpektovať
vládu zákona, má opustiť krajinu. Tak sa i stalo
a už v roku 1526 ich nachádzame na panstve
Lichtensteinocov na juhovýchodnej Morave v Mikulove,
kde im panstvo dovolilo usadiť sa a nájsť si primeraný
spôsob života.
Skutočnosť, že väčšinou išlo o remeselníkov, ale
zároveň aj o roľníkov a vinohradníkov, dopomohla
k tomu, že našli vhodné podmienky na svoj nový život.
Usilovali sa, ale nebolo to také jednoduché, pretože
k prvému vyháňaniu spomenutých nespokojencov
z Moravy došlo už v roku 1535 a v roku 1546 ich už
nachádzame usadených aj na západnom Slovensku:
v Brodskom, Moravskom Svätom Jáne, vo Veľkých
Levároch, ale aj v Sobotišti, a neskôr aj v iných lokalitách
Slovenska, a to najmä po roku 1622, keď sa zaangažovali
svojimi sympatiami na strane „zimného kráľa“ Fridricha
Falckého vzhľadom na jeho príslušnosť k reformácii, ale
aj vzhľadom na reformy, ktoré sa usiloval na svojom
Pražskom tróne presadzovať do života.
Vtedy došlo k zrušeniu habánskych dvorov na Morave
a vypovedaniu ich obyvateľstva z krajiny pod vyhrážkou
trestu smrti, ak z krajiny neodídu.
Nastal ich bezhlavý útek na Slovensko (bolo ich okolo
12 000), a to najprv do stredísk, kde sa už prv usadili.
Tieto lokality však neboli schopné prijať a umiestniť taký
veľký počet utečencov. Slovenské mestá spočiatku
zatvárali brány, nakoniec sa však nad nimi zľutovali
a z kresťanského milosrdenstva ich často prijali aj
do svojich príbytkov.
Vtedy sa po prvý raz vynorilo aj ich terajšie
pomenovanie „habáni“, ktoré je ľudové, slovenského
domáceho pôvodu, a v ľudovej reči označovalo človeka,
ktorému na Morave vrchnosti „zhabali“ všetky majetky.
Príslušníci novej viery sami nič nevlastnili, majetok bez

hriechu mohla vlastniť len samotná náboženská obec,
t.j. osada novokrstencov, nazývaná ich terminológiou
„bratský dvor“ (po nemecky Bruderhof). Nebola to ani
urážka, ani nadávka, išlo predovšetkým o poľutovanie
ľudí s nezávideniahodným osudom.

Habáni podľa kresby z roku 1588

Tak sa novokrstenci usadili na západnom Slovensku,
počnúc Holíčom, Brodským, Moravským Svätým Jánom,
Veľkými Levármi, Malackami, Stupavou a hore smerom
na Trnavu a Trenčín asi v 40 lokalitách, kde našli ochotu
príslušných panstiev a možnosti nového života.
Za vlády Márie Terézie sa cisárska Viedeň usilovala
o duchovný rast a obrodu utečencov tým, že ich zverila
do náboženskej opatery kňazov s úlohou navrátiť ich do
cirkvi. Tak sa stalo, že v roku 1781 prostredníctvom
kurátora žiadali cisára, aby nepekné pomenovanie
habán zakázal, čo sa i uskutočnilo. Cisárova odpoveď,
vyjadrená v tzv. cisárskom reštripte, t. j. v cisárskej
odpovedi, však už nič nezmenila, pretože názov habán
bol už natoľko rozšírení, a to aj v matrikách a iných
úradných písomnostiach, že stav sa už nezmenil.
Usadenie habánov Sobotišti sa udialo ešte v prvej
polovici 16. storočia po tom, čo ich roku 1535 začali
po prvý raz vyháňať z Moravy, kde boli usadení aj
na panstve v Bzenci, ktoré patrilo uhorskému feudálovi
grófovi Františkovi Nyárymu de Bedek, ktorý bol
v Sobotišti spolumajiteľom panstva brančského hradu,
a tým aj pánom Sobotišťa.
Nyáry poznal habánov na Morave ako vyhľadávaných
remeselníkov a dobrých pracovníkov, preto ich
s ochotou prijal aj do Sobotišťa, kde sa usadili
ešte v prvej polovici 16. storočia, už po roku 1535 a
v roku 1546 ich nachádzame aj v písomných dokladoch
a pramennej literatúre.
Sobotištskí habáni boli výborní remeselníci, murári,
stavitelia, výrobcovia kočov a prepychových kočiarov
pre panstvá, ale aj výborní obrábatelia polí
a vinohradníci. Klčovali lesy, obrábali polia a z dediny
vybudovali pekné mestečko, v ktorom nechýbala ani
stavba mlyna, habánska modlitebňa, ale ani vežovitá
zvonica a krčma s pohostinstvom, určená najmä pre
cudzích návštevníkov mestečka a regiónu.
PhDr. František Kalesný, DrSC., (Habáni v Sobotišti, 2001)
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Z činnosti organizácie SZCH
Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov
Sobotište na výročnej schôdzi konanej dňa 21.1.2018
hodnotila svoju činnosť za uplynulý rok 2017.
V súčasnej dobe organizácia má 26 dospelých členov,
6 mladých chovateľov, 9 čestných členov. Snažíme sa
omladiť našu organizáciu novou krvou, čo sa nám darí,
avšak veľa mladých chovateľov na prahu dospelosti opustí
svoj chovateľský koníček, či už z nedostatku času, či
zmenou priorít v živote a našu organizáciu opúšťa. To je
výzva pre nás do budúcnosti: podporiť mladých
chovateľov, aj v období keď sa im nedarí, prekonať
chovateľskú krízu do obdobia dospelosti a vychovať si tak
nástupcov. Členovia našej ZO sa zaoberajú chovom zvierat
ako sú: chov králikov, chov hydiny, chov holubov, chov
exotického vtáctva a v neposlednom rade zaznamenávame
staronový trend chov oviec a kôz.
Počas výstavnej sezóny sa naši chovatelia úspešne
zúčastnili na všetkých miestnych, oblastných výstavách
Senica, Hlboké, Jablonica, Brodské, Čáčov, Gbely... kde sme
prezentovali svoje chovy s úspešnosťou a získali mnoho
čestných a víťazných cien. Chovatelia organizovaní
v kluboch nezostali zahanbení, taktiež získali cenné ocenia
- šampión klubu a to 3 krát. Celkovo sa našej organizácie
podarilo získať 40 cien a z toho 20 cien získali mladí
chovatelia, čo je veľmi obdivuhodné. Taktiež sa našim
mladých chovateľom podarilo zopakovať minuloročný
úspech v oblastnej súťaži holubov a tak aj tento rok sa naša
organizácia môže pýšiť titulom „najlepší chovateľ holubov“
v okrese (oblasti).

Každoročne naša ZO v jarnom období organizuje akciu
pre naše životné prostredie a skultúrnenie obce. Vyčistili
sme od smetia hornú a dolnú priekopu a priľahlé polia
od odpadu a nečistôt, ktoré tam nezodpovední
spoluobčania povyhadzovali.
V novembri sme zorganizovali, ako každoročne, zájazd
na celoštátnu výstavu zvierat. Z našej organizácie
vystavovalo 5 chovateľov a 4 mladí chovatelia 58 zvierat,
získali sme 3-krát titul Majster Slovenska, 3 krát titul
Šampióna, 3 krát Čestnú cenu, čo nás zaraďuje medzi
najúspešnejšie organizácie na CVZ v roku 2017.
Našou najväčšou akciou je Oblastná výstava holubov
a Miestna výstava hydiny, králikov a exotického vtáctva.
Konala sa už v poradí 16. Oblastná a 19. Miestna výstava.

Prípravu na výstavu sme zahájili po vianočných sviatkoch.
Brigády na prípravu výstavy trvali zväčša 3-4 hodiny denne.
Návštevníci výstavy
si mohli prezrieť chovy našich
chovateľov z oblasti Senica, ale aj Trenčína, Trnavy,
Malaciek, Bratislavy a Moravy. Na balkóne kultúrneho
domu bolo možno vidieť prehliadku exotického vtáctva
a vo vestibule pestro zmiešanú kolekciu mandarínok
a chichotavých hrdličiek. V malej sále KD bolo zabezpečené
občerstvenie a tombola. Na výstave celkovo vystavilo 103
chovateľov 379 holubov, 106 hydiny, 94 králikov.
Medzinárodní posudzovatelia udelili 46 víťazných pohárov.
Pre verejnosť bola výstava otvorená v dňoch 6.-7.
januára 2018. V posledný deň výstavy o 16 hodine
prebehlo slávnostné odovzdanie ocenení pre najlepších
chovateľov za účasti predsedu OV SZCH Senica Milana
Filípka.
Výstavu navštívilo 580 dospelých a 80 detí z radov
platiacich návštevníkov. Oproti minulým rokom nám
počasie prialo, čo sa odzrkadlilo aj na hojnej účasti
návštevníkov.
Naša výstava ako po iné roky patrí po celoštátnej
výstave jednou z najväčších a istotne najkvalitnejších
výstav na Slovensku, potvrdzujú to slová a vyjadrenia
odbornej verejnosti, ktorí výstavu navštívili.
Katarína Krčková

Náš kostol mal sviatok
Náš kostol, evanjelický a. v. chrám Boží, mal 11. novembra
„narodeniny“. Tak zjednodušene, ale veľmi výstižne
pomenoval 233. výročie jeho posvätenia pán farár. Každý, kto
prišiel do kostola, mu odovzdal gratuláciu svojou účasťou
a poďakovaním – piesňou aj modlitbou. Spomínajúc pritom
na situácie krásne, ale i ťažké, keď mu kostol poskytol svoje
vnútro na duchovný rozhovor s Pánom Bohom. Ako prvá
gratulovala mladunká konfirmandka, čím symbolicky
naznačila, že starší členovia cirkevného zboru majú svojich
nasledovníkov. Počas vyznania cirkevníčok o svojom vzťahu ku
kostolu pred nami defilovali spomienky našich predkov
o budovaní a udržaní kostola „pri živote“ prenášajúce sa
v každej rodine z generácie na generáciu. Najkrajšiu gratuláciu
v tento sviatočný deň však odovzdal kostolíku mládežnícky
spevokol pod vedením p. Mgr. Praskačovej. Ich anjelské
hlásky umocnili duchovno, ktoré tam každý z nás doniesol,
na maximum. Za ten úžasný emočný zážitok patrí každej
z nich, a vedúcej zvlášť, veľké ĎAKUJEME!
Duchovno, ktoré sme určite všetci cítili, nie je dané len
prítomnosťou Pána Boha, ale aj nami - udržovaním
duchovných hodnôt, ktoré sme zdedili po predkoch. Našou
mravnou povinnosťou je odovzdať ich našim nasledovníkom.
Na mňa, ako „cezpoľnú“ členku cirkevného zboru zvlášť
dojímavo zapôsobila účasť mladých ľudí (dokonca i mladých
mužov), čo nie je v cirkevných zboroch samozrejmosťou.
Svedčí to o dobrej rodinnej výchove, správnom vedení
cirkevného zboru a nadšenej práci kazateľa Božieho slova
Mgr. R. Hvožďaru.
Záverom: Vďaka, Pane Bože, za všetko, čím si nás v ten
sviatočný deň obdaril. Boli to duchovné „hody“!
Mgr. Elena Valehrachová

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11

Spravodaj obce 66/2018

Naše turistické značené chodníky
majú 15 rokov
V marci tohto roku uplynie pätnásť rokov od chvíle, keď
sme na námestí vedľa kaštieľa pri turistickej vývesnej mape
slávnostne dali do užívania takmer osemdesiat kilometrovú
sieť turistických značených chodníkov. Práce na jej
budovaní začali viac ako rok predtým. V úzkej spolupráci
s Výkonným výborom Klubu slovenských turistov /KST/
v Bratislave, Regionálnou radou KST v Senici, Obecným
úradom Sobotište a Roľníckym družstvom Sobotište sa
podarilo vytvoriť pekné dielo, ktoré stále slúži záujemcom
o pešiu turistiku. Zo sobotištského námestia sa môžeme
vydať na turistické vychádzky rôznej náročnosti. Každá
z nich nám umožňuje spoznať krásnu členitú kopaničiarsku
krajinu, jej osídlia a obyvateľov.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
UZAVRETÉ MANŽELSTVÁ
Peter Velický
Martin Valent
Pavel Bogacz
Vladimír Kira
Marek Baumgartner

Denisa Jankovýchová
Dominika Raffajová
Laura Žilková
Lucia Pukančíková
Martina Doležalová

NARODENÍ OBČANIA
Ema Lišková
Alexander Brankovič
Agáta Turanská
Jakub Krajčovič

nar. 09/2017
nar. 11/2017
nar. 11/2017
nar. 12/2017

ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Turistické trasy sú vyznačené tak, že ich kombináciou si
môžeme vytvoriť vlastný okruh, ktorého štart a cieľ bude
na námestí v Sobotišti. Vybudovať takúto sieť nebolo
ľahké, no každoročne ju obnovovať, aby bola v dobrom
stave a turistom v prírode pomohla v orientácii, je po
našich pätnásťročných skúsenostiach oveľa, oveľa ťažšie.
Vybudovali sme niečo, na čo sme právom hrdí, niečo, čo
nám mnoho obcí ale aj miest v okrese úprimne závidí.
Chráňme si toto dielko a zveľaďujme ho. Ako? Pridajte sa
k nám a staňte sa značkárom turistických trás!
Ing. Juraj Koba
Klub slovenských turistov Sobotište
jurajkoba@gmail.com

Sobotištská pätnástka hľadá ...
... pomoc od /hlavne/ mladých Sobotišťanov.
36. ročník sa uskutoční 8. mája 2018, no prípravy sa už
začali. Ak chcete vyskúšať svoje organizačné schopnosti a
ako dobrovoľníci prispieť k zorganizovaniu tejto úspešnej
akcie, príďte v utorok 6. marca 2018 o 18.00 hod.
do zasadačky v kaštieli na prvom poschodí. Tešíme sa
na stretnutie s vami!
Ing. Juraj Koba

Alžbeta Kubíčková
Pavel Kadlečík
Branislav Fojtlín
Anna Hanzlíčková
Pavol Praženka
Anna Oravcová
Mária Mičková
Mária Musilová
Kristína Zajacová
Terézia Bittnerová

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

OPUSTILI NÁS
Anton Richter
zomr. 11/2017
Milan Černek
zomr. 11/2017
Božena Matúšová
zomr. 12/2017
Pavel Šifel
zomr. 12/2017
Kristína Pániková
zomr. 01/2018
Zuzana Kubová
zomr. 01/2018
Daisy Baumgartnerová
zomr. 01/2018
Michal Zríni
zomr. 01/2018
Emilie Nemečkayová
zomr. 02/2018
Pavel Kadlečík
zomr. 02/2018
Milan Chochlík
zomr. 02/2018
--------------------------------------------------------------------------Počet obyvateľov k 1.1.2017
1486
Narodení:
14
Zomretí:
15
Prihlásení k trvalému pobytu:
25
Odhlásení z trvalého pobytu:
27
Počet obyvateľov k 1.1.2017
1483
z toho muži
733
ženy
750
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