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OBCE
Vážení občania,

ocitli sme sa v poslednom mesiaci roku 2021, ktorý sa
nezačal ideálne vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii
koronavírusom.
Obec v prvom polroku zabezpečovala testovanie
obyvateľstva obce, kde bolo potrebné zabezpečiť odborný
personál a taktiež obslužný personál, ktorý zabezpečoval
bezproblémový chod testovania. Poďakovanie patrí
zdravotníckym pracovníkom, ktorí boli, až na niektoré
výnimky z našej obce a tiež dobrovoľným hasičom zo
Sobotišťa. Verím, že aj touto činnosťou sa títo ľudia zaslúžili
o zmiernenie následkov pandémie v jarnom období.
Revitalizácia areálu MŠ

V tejto nepríjemnej situácii musela obec zabezpečiť
riadny chod ďalších činností, ktoré spočívali v bežnej údržbe
verejných priestranstiev, údržbe obecných verejnoprospešných zariadení, školských a predškolských zariadení,
údržbe chodníkov a miestnych komunikácií.
Z investičných akcií je treba upriamiť pozornosť na
ukončenie rekonštrukčných prác na budove starej
materskej školy. Po odovzdaní stavby sme pripravovali
podklady ku kolaudácii. Boli vykonané predpísané revízie
zariadení a oslovené dotknuté orgány štátnej správy. Všetky
doklady boli predložené mestu Senica, ktoré je príslušným
stavebným úradom na vydanie povolenia na užívanie
stavby. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v 11/2021.
Nové priestory sú už čiastočne zariadené, chýbajúci
nábytok je objednaný a čakáme na jeho dodanie. Využitie
týchto nových priestorov výrazným spôsobom navýši
kapacitu materskej školy a mám za to, že všetky žiadosti
o umiestnenie detí z našej obce a aj z obce Podbranč budú
uspokojené.
V areáli materskej školy boli vykonané sadové úpravy
spočívajúce vo vyrovnaní terénu a založení novej trávnatej
plochy. Taktiež bola vykonaná rekonštrukcia osvetlenia
areálu a na upravenej ploche pribudli nové hracie prvky.

Náklady na dokončovacie práce objektu materskej
školy predstavujú čiastku cca 67 tis. € a boli financované
z prostriedkov obce.
Z vlastných prostriedkov obec vybudovala, resp.
zrekonštruovala prístupovú cestu do základnej školy a nové
oplotenie celého areálu.
Nemalé finančné prostriedky boli investované
do rekonštrukcie zázemia futbalového ihriska, kde sú
dokončené hlavné stavebné práce, vrátane zastrešenia
budovy. Vybudovaný je nový septik odpadových vôd,
odvodnenie budovy a nové chodníky.
V auguste tohto roka bola slávnostne otvorená expozícia
habánskeho múzea, ktoré je zriadené v obnovenom
habánskom mlyne. Expozícia je zameraná na históriu
vzniku novokrstencov, ich pôsobenie na Morave a na
juhozápadnom Slovensku. Časť expozície je venovaná
prenasledovaniu a migrácii tejto komunity. Z exponátov
zaujme model habánskeho domu, prierez habánskou
strechou, repliky pôvodných odevov, či sobotištskej
fajansy. Múzeum je v súčasnosti vzhľadom na epidemiologickú situáciu zatvorené.
Vyhotovená je projektová dokumentácia rekonštrukcie
chodníka smerom na priehradu, vedľa futbalového ihriska
až po novopostavené rodinné domy. Táto akcia by mala
byť hradená cez projekty podávané obcou ako člena
Miestnej akčnej skupiny „Kopaničiarsky región".
V rámci cezhraničnej spolupráce obec získala z Fondu
malých projektov, program Interreg V-A, prostriedky
na realizáciu projektu s názvom: „Podpora vzdelávania
a zvyšovanie povedomia o astronómii v prihraničnom
regióne" finančné prostriedky vo výške 23 500,00 €. Tieto
prostriedky budú v budúcom roku použité na technické
vybavenie hvezdárne.
(pokr. na str. 3)

Samotným aktom prestrihnutia pásky boli poctení:
Mgr. Dušan Horňák, starosta obce Sobotište, Ing. Jana
Bačíková, starostka obce Vacenovice, Ing. Roman
Sova, podpredseda TTSK, Mgr. Ľubica Kadlec
Melišová, hlavná manažérka projektu, Mgr. Dita
Andrušková, PhD., zást. Záhorského múzea v Skalici.

KONALO SA
Kultúrny a spoločenský život v tomto roku bol negatívne
ovplyvnený vírusovým ochorením COVID-19. Z dôvodu
zamedzenia šírenia tohto vírusu vláda prijala viacero
opatrení, ktorými bolo organizovanie hromadných
a kultúrnych podujatí obmedzené, prípadne zakázané.
➢

od 23.1.2021 do 1.5.2021 počas víkendov prebiehalo
v kultúrnom dome testovanie na prítomnosť
ochorenia COVID-19. Odbery zabezpečoval 8 členní
tím, v ktorom boli zastúpení vždy 3 zdravotnícki
pracovníci. Odberové miesto celkom vykonalo 9366
testov, z čoho 37 prípadov bolo pozitívnych.

➢

4.6.2021 sa v kultúrnom dome prostredníctvom
výjazdovej očkovacej jednotky uskutočnilo očkovanie
I. dávkou proti ochoreniu COVID-19. Túto očkovaciu
službu využilo 19 osôb.

➢

2.7.2021 sa uskutočnilo očkovanie II. dávkou očkovacej
látky proti ochoreniu COVID-19.

➢

4.8.2021 pripravila ZO ÚŽS pre svoje členky
jednodňový zájazd do Modry a do Dolnej Krupej.

➢

25.8.2021 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Múzea
habánov Sobotište, ktoré bolo zriadené v obnovenom
habánskom mlyne. Rekonštrukcia tohto objektu a
tvorba muzeálnej expozície bola zrealizovaná v rámci
cezhraničného projektu PO STOPÁCH HABÁNOV
v spolupráci s partnerskou obcou Vacenovice z programu Interreg V-A SK-CZ. Slávnosti sa zúčastnili
zástupcovia územnej samosprávy, zástupcovia galérií,
múzeí, médií a verejnosť. Po príhovoroch p. starostu
a pozvaných hostí bolo múzeum slávnostným
prestrihnutím pásky sprístupnené verejnosti.

➢

11.9.2021 sa konal šiesty ročník súťaže s názvom
Sobotišťania varia guláš.

180. výročie divadelníctva
Mladí štúrovci si v neľahkých podmienkach slovenskej
národnej a spoločenskej existencie uvedomovali prínos
divadla pre kultúrny rozvoj, pre proces národného uvedomovania aj pre vzdelávanie. Začínali s otázkou, kde
vlastne hrať a voľba padla na Sobotište a Myjavu.
Tu našli mladí štúrovci podporovateľov a zanietených
vzdelancov učiteľa Samuela
Jurkoviča a kaplána
z neďalekej Brezovej Jozefa Miloslava Hurbana.
Kým sa myšlienka S. Jurkoviča zrealizovala, bolo treba
prekonať mnoho problémov. Bratislavskí študenti teológie
pôvodne pripravovali predstavenie „Gróf Beňovský alebo
Spiknutie na Kamčatke“. To sa však z technických príčin
neuskutočnilo. Táto hra bola náročná na obsadenie
a výpravu.
Poslucháč bohoslovia Ondrej Braxatoris /Andrej
Sládkovič/ v júli chodil po nitrianskych evanjelických
školách a zastavil sa i v Sobotišti u Samuela Jurkoviča, ktorý
ho informoval o problémoch s neuskutočneným divadlom
a dohodli sa na trojdejstvovej fraške populárneho
dramatika Augusta von Kotzbeueho Starý kočiš Petra III.
Prvé divadlo sa hralo v izbe Antala Hrebíčka 5. augusta
1841 o 6. hod. popoludní. Predstavenia sa zúčastnilo
43 ľudí a za zisk 45 zlatých si kúpili dekorácie a oponu
s vyobrazením Nitry. V hlavnej úlohe Aničky Dobrožilovej
sa predstavila dcéra zakladateľa divadla Anička
Jurkovičová. V polovici 19. storočia bolo vystupovanie žien
v divadle neprípustné, a preto ženské úlohy hrávali muži
preoblečení za ženy. Anička hrala aj Betušku v Divotvornom klobúku a Oľgu v Raupachovej hre Izidor a Oľga.
Veľký úspech povzbudil študentov a tí sa rozhodli
na nasledujúce prázdniny zahrať predstavenie Divotvorný
klobúk v Myjave, ktoré sa stretlo s nadšenou odozvou.
Úspech vyvolal v ochotníkoch toľko radosti a na Veľkú noc
pripravili predstavenie Gróf Beňovský alebo Spiknutie
na Kamčatke.
Z Bratislavy prišiel Ján Francisci s nápadom zahrať hru
Izidor a Oľga. Jurkovičovi sa podarilo vybaviť u barónky
Pockovej - Horeckej, majiteľky sobotištského kaštieľa,
na predstavenie veľkú barokovú maľovanú sieň. Zisk
z predstavenia šiel na Ústav vdovský a sirotský. Osvetová
činnosť bratislavských študentov bola tŕňom v oku
predstaviteľom slovenskej evanjelickej cirkvi. Väčšina
študentov študovala teológiu a vystupovala na javisku ako
„komedianti“, čo znevažovalo ich budúce kňazské poslanie.
Sobotištské divadlo položilo základ rozvoja ochotníckeho
divadla nielen na Slovensku, ale aj na Dolnej zemi
a v slovenských spolkoch Budapešti, Viedni a Prahe.
Drahoslava Mrázková
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Hasiči počas pandémie

(Dokončenie zo str. 1)
Doposiaľ obec nerealizovala predĺženie chodníka
od domu smútku ku katolíckemu kostolu. Z pohľadu
bezpečnosti chodcov vnímame potrebu vybudovania
i tohto chodníka a vyriešeniu situácie sa venujeme.
V štádiu prípravy sú práce na rekonštrukcii námestia
pred budovou kaštieľa, kde bude vyhotovený nový povrch.
Súčasťou rekonštrukcie bude i vyspádovanie námestia tak,
aby na tejto ploche nestála voda.
V súvislosti s odpadovým hospodárstvom a likvidáciou
odpadu v obci je potrebné, aby si každý uvedomil, že
poriadok v obci budeme mať len vtedy, keď budeme všetci
dodržiavať základné pravidlá slušnosti a nebudeme sypať
odpad do prírody, najmä vedľa ciest. Je nesporné, že zvoz
komunálneho odpadu z odľahlých lokalít nie je možné
zabezpečiť vozidlami technických služieb, a preto je toto
zabezpečované z časti pracovníkmi obce. Vývozné dni sú
na zmesový komunálny odpad streda (každá druhá
v mesiaci), na sklo, kov a plasty je to posledný utorok
v mesiaci. Žiadam preto občanov žijúcich v osadách, aby
tieto odpady v označených vreciach zvážali do priestoru za
obecným úradom deň pred stanoveným termínom vývozu.
V súvislosti s likvidáciou biologicky rozložiteľného odpadu
je možnosť si vyzdvihnúť kompostéry na tento odpad na
obecnom úrade (pokiaľ ich nemajú občania už prevzaté).
Na záver môjho príspevku sa s vami chcem podeliť
o jednu pozitívnu správu. Z environmentálneho fondu sme
získali na realizáciu ďalšieho úseku kanalizácie dotáciu
vo výške 500 000 €. Aktuálne čakáme na podpis zmluvy
zo strany envirofondu. Všetko vyzerá nádejne. Veríme, že
sa nám z týchto peňazí podarí dobudovať výtlakové
potrubie po obec a vybudovať prvú prečerpávaciu stanicu.
Želám všetkých pokojné prežitie vianočných sviatkov,
pevné zdravie, trpezlivosť a v novom roku všetko len to
dobré.
Mgr. Dušan Horňák, starosta obce

Poznávací výlet únie žien
Dňa 4. augusta 2021 sme zorganizovali pre naše členky
zájazd do Medolandie v Dolnej Krupej a do výrobne
majoliky v Modre.
V Dolnej Krupej sme obdivovali expozíciu rôznych
druhov medoviny. Sprievodcovia dali ochutnať každému aj
dva druhy medoviny. Deti upútala niekoľkotisíckrát
zväčšená kvapka medu a zapojili sa aj do súťaže o súčasnej
výrobe a spracovaní medu a medoviny.
Pri areáli sa rozprestieralo veľké rozárium, kde je
vysadené množstvo ruží z celého sveta a to na počesť a
pamiatku grófky Márie Henriety Chotekovej, ktorá žila
v Dolnej Krupej. Grófka bola veľkou milovníčkou ruží.
V Modre sme si pozreli výrobu majoliky a stretli sme sa
tu aj s habánskou keramikou.
Nakoniec sme si pozreli mesto Modra a plní dojmov sme
sa poberali domov. Bolo nám veľmi dobre.
Výbor ZO ÚŽS

Tak ako celú našu spoločnosť aj činnosť Dobrovoľného
hasičského zboru Sobotište ovplyvnila pandémia COVIDu
19. Už viac ako rok a pol sa borí aj náš DHZ s touto pliagou.
Počas tohto obdobia sme vypomáhali v prvej vlne COVIDu
ako i v druhej. Naša činnosť spočívala v preventívnych
opatreniach pri dezinfekcii verejných priestorov, školy,
škôlky a kultúrneho domu pred testovaním občanov ako
i po testovaní. Pomáhali sme pri osvetľovaní hraníc okresu
polícii pri uzávere v kritickom čase počas veľkonočných
sviatkov. Za túto činnosť bolo našich šesť členov
ocenených odznakom COVID-19 a DHZ dostal Cenu
predsedu Trnavského samosprávneho kraja za tieto
činnosti.

V tomto období zbor vykonával aj ostatné činnosti
podľa možností COVID automatu. V prvom rade to bola
zásahová činnosť jednotky pri pomoci občanom. Len
v tomto roku sme zasahovali už 33 krát.
Vzhľadom na situáciu sa nám nepodarilo pre nezáujem
ostatných zborov vykonať pohárové súťaže pre dospelých.
Naopak mladí hasiči stihli absolvovať niekoľko
súťaží ako napr. Chodbovica v Senici (4. miesto dievčatá),
Plameň 2021 - štvrté a šieste miesto, pohárová súťaž
v Moravskom Svätom Jáne 1. miesto a domáca 1. miesto.
V tomto roku to bolo Územné kolo hry Plameň 1. miesto
celkovo a 1. miesto v požiarnom útoku a na jesennej časti
7. miesto. V Moravskom Svätom Jáne 4. miesto a doma
2. miesto. Za to im patrí vďaka. Okrem toho sa nám podaril
zorganizovať tábor mladých hasičov pre našich
Plameňákov a mladých hasičov z Brněnských Ivanovíc,
kedy sme strávili dva pekné dni v okolí Sobotišťa.
Dospelí členovia sa podieľali na čistení okolia cesty
od Častkova po Majeričky, Pravidelne 3 – 4x kosíme brehy
potoka od stavu po poštu, staráme sa o bezporuchový
chod hasičskej techniky a čistotu hasičskej zbrojnice.
Vykonávali sme asistenciu pri pretekoch Okolo Slovenska.
Naši členovia zabezpečovali činnosti okolo návštevy pápeža
Františka v Šaštíne.
Činnosť DHZ v tejto hektickej dobe je o to náročnejšia,
že musíme vo väčšej miere dbať na svoju bezpečnosť
a po každej akcii urobiť opatrenia na zabránenie šírenia
ochorenia COVID.
Ing. Hurbanis, predseda DHZ Sobotište
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Autobusová čakáreň U Kutálkov v novom šate
Zo starej autobusovej
čakárne U Kutálkov sa
stal atraktívny infobod
pre turistov a návštevníkov našich kopaníc.
Obec Sobotište ďakuje za
inšpiratívny nápad a
zrealizovanie
opravy
čakárne do aktuálnej
podoby
Záhorskému
osvetovému stredisku v
Senici a OZ A FOTO
Senica.

TERMÍNY VÝVOZU 2022
Plasty, sklo, kovové obaly a použitý jedlý olej
Mesiac

Deň v mesiaci

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

Čas zberu
7.00

11
22
29
26
31
28
26
30
27
25
29
-

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

-

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
UZAVRETÉ MANŽELSTVÁ
Jakub Vlčej
Marek Polák
Patrik Malár

Dominika Pláňavská
Dominika Vojzolová
Barbora Bosáková

NARODENÍ OBČANIA
Adam Šefčík
Adela Šrámková
Ondrej Šúrek
Ela Boťánková
Kristína Bogacz

nar. 01/2021
nar. 01/2021
nar. 02/2021
nar. 03/2021
nar. 03/2021

Matias Hurban
Marcus Darfáš
Zoja Krčková
Amy Pítková
Teodor Hrúz
Marie Tomečková
Viktória Hyžová

nar. 03/2021
nar. 04/2021
nar. 07/2021
nar. 09/2021
nar. 09/2021
nar. 10/2021
nar. 11/2021

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Anna Skoková
Eduard Krbica
Mária Havlová
Inge Štefečková
Milan Olša
Miroslav Hurbánek
Anna Praženková
Marta Slezáková
Milan Václav
Alžbeta Jančovičová
Zuzana Kutálková
Karol Zeman
Zuzana Klvačová
Anna Vicenová
Štefánia Hyžová

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

OPUSTILI NÁS
Mária Gáthová
Alžbeta Filková
Lýdia Dobrucká
Mária Mičková
Miroslav Hvožďara
Rastislav Hvožďara
Pavel Černek
Oľga Hvožďarová
Emil Matúš
Marta Bachárová
Cecília Wenyová
Zdenka Marečková
Amália Valúšková
Branislav Kadlečík
Dušan Kamenistý
Marián Bočkay
Ján Chlapečka
Pavel Kuba
Zuzana Šiflová
Vladimír Sukupčák
Terézia Nováková
Peter Šimko
Karol Weny
Helena Šimlingerová
Anna Škrhová
Anna Plešová
Branislav Vrablic

zomr. 01/2021
zomr. 01/2021
zomr. 01/2021
zomr. 02/2021
zomr. 02/2021
zomr. 02/2021
zomr. 03/2021
zomr. 03/2021
zomr. 04/2021
zomr. 04/2021
zomr. 05/2021
zomr. 05/2021
zomr. 05/2021
zomr. 05/2021
zomr. 05/2021
zomr. 05/2021
zomr. 07/2021
zomr. 07/2021
zomr. 07/2021
zomr. 07/2021
zomr. 08/2021
zomr. 08/2021
zomr. 09/2021
zomr. 10/2021
zomr. 10/2021
zomr. 11/2021
zomr. 12/2021
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