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OBCE
Vážení občania,

Opäť sme sa ocitli na prahu štvorročného obdobia,
obdobia keď môžeme hodnotiť výsledky našej práce
od roku 2014, predstaviť si vízie obce a zamerať sa na
dosiahnutie toho, čo sa nám doposiaľ nepodarilo
zrealizovať.
Aj v tomto hodnotenom období bola pozornosť
venovaná hlavne bezpečnosti chodcov v našej obci, čoho
výsledkom sú zrekonštruované chodníky v obci. Dokončený
bol chodník spájajúci strednú časť obce a horný koniec,
ďalej chodník smerom na Častkov, pred dokončením je
chodník od námestia po koniec obce vľavo v smere
do Senice, zriadený bol priechod pre chodcov pri základnej
škole, dokončený bol chodník od mosta pri
rímskokatolíckom kostole po trafostanicu, zrekonštruovaná
bola miestna komunikácia v časti horný koniec. S nemalým
finančným nákladom bola vybudovaná nová strecha
na budove ZŠ, opravená bola strecha na dome smútku,
zrekonštruovaná bola dielňa na praktické vyučovanie
v areáli ZŠ, opravený bol vjazd do parku za kaštieľom.
V zastavanej časti obce, okrem kopaníc bolo vybudované
nové verejné osvetlenie, čím sa dosiahlo kvalitnejšie
osvetlenie a zároveň prichádza k finančnej úspore
pri nákladoch osvetlenia.
V minulom roku obec z vlastných prostriedkov
zabezpečila plynofikáciu kultúrneho domu, vymenené boli
všetky rozvody vody, radiátory, ohrievače vody, priestory
KD boli vymaľované. V objekte bývalého MNV boli
zrekonštruované priestory, ktoré sa uvoľnili po ukončení
prevádzky holičstva. Objekt bude v budúcnosti slúžiť ako
klubová miestnosť Jednoty dôchodcov a v prípade záujmu
aj iných spoločenských organizácií v obci. Priestory sú
pripravené k odovzdaniu do prevádzky.
V mesiaci august bol vybraný dodávateľ na prvý úsek
stavby "I. etapa kanalizácie obce". Tento úsek zahŕňa
vybudovanie výtlakového potrubia a jeho napojenie
na jestvujúcu kanalizáciu BVS v katastri Kunov. Akcia bude
financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu,
ktoré boli obci poskytnuté vo výške 154.000 € s 5 %
spoluúčasťou obce vo výške 8.105,27 €. Rozhodnutie
o poskytnutí týchto prostriedkov bolo vydané 27. júla 2018.
V súčasnej dobe prebieha proces verejného obstarávania
na dodávateľa prác súvisiacich s rekonštrukciou
habánskeho mlyna, na ktoré obec získala prostriedky
v rámci cezhraničného projektu s Českou republikou.
V tomto mesiaci sa začali práce na prístavbe
garáže k hasičskej zbrojnici, ktoré budú financované
z prostriedkov poskytnutých Ministerstvom vnútra SR
a z vlastných prostriedkov obce.

Rekonštrukcia chodníka (r. 2016)

V mesiaci november obec v rámci projektu "Podpora
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč" obdrží 400 ks
kompostérov s objemom 903 litrov, ktoré budú dodané
do domácnosti, kde majú obyvatelia domu trvalé bydlisko
v obci.
Toto bolo zhrnutie aktivít, ktoré sa v obci podarilo
uskutočniť v posledných rokoch. Viem, že niekomu sa
to zdá málo, niekoho trápia veci, ktoré nebolo v silách
obce riešiť a to buď z nedostatku času alebo nedostatku
finančných prostriedkov. Taktiež poradie jednotlivých
aktivít nie je každému po vôli. Ten, kto má nedostatok vody
chce, aby sa budoval vodovod, ten, kto má problém
s odpadom chce, aby sa prednostne riešila kanalizácia. Ako
som už spomínal, obec získala z Environmentálneho fondu
SR prostriedky na začatie stavby kanalizácie v roku 2018.
Obec nemôže v jednom roku požadovať z tohto fondu
prostriedky súčasne na dve akcie. Keďže obecné
zastupiteľstvo rozhodlo žiadať prostriedky na kanalizáciu,
nemohla byť súčasne podaná aj žiadosť na budovanie
vodovodu. Je teda na obecnom zastupiteľstve, ako
v novom volebnom období rozhodne pri podávaní žiadostí
na Environmentálny fond. Pre úplnosť informácií
pripomínam, že doposiaľ nebola zverejnená žiadna výzva
z eurofondov, do ktorej by naša obec mohla podať žiadosť
ako oprávnený subjekt a získať 2,4 mil. € na prvú etapu
kanalizácie obce a 10,4 mil. € na obecný vodovod. Nie je
v silách našej obce pokryť z vlastných zdrojov náklady
na uvedené akcie.
Obec momentálne nemá žiadnu úverovú zaťaženosť,
značná časť zrealizovaných prác bola hradená z rozpočtu
obce.
V ďalšom období je nutné vybudovať chodník pri
futbalovom ihrisku v smere na Myjavu, chodník pri ceste
od Senice vľavo za priekopou a priechod pre chodcov
do časti Hliníky. Toto sú akcie, ktoré je obec schopná
postupne zaplatiť z vlastných prostriedkov. Ako som už
uviedol, nie je však schopná z nich zaplatiť vybudovanie
vodovodu a kanalizácie, na realizáciu ktorých musíme
získať prostriedky z iných zdrojov.
pokračovanie na str. 3
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27. júla 2018 sme mali možnosť pozorovať úplné
zatmenia Mesiaca. Miestna organizácia SZA
sprístupnila pre verejnosť Hvezdáreň a pripravila
v areáli základnej školy ďalekohľady, prostredníctvom
ktorých mali možnosť návštevníci hvezdárne
pozorovať tento výnimočný úkaz. Jediným
obmedzením bola oblačnosť, ktorá počas noci viackrát
prekryla pozorované objekty.
1. septembra 2018 sa konal ďalší ročník súťaže
Sobotišťania varia guláš. Podujatia, ktoré si získalo
počas uplynulých ročníkov značnú priazeň obyvateľov
obce sa zúčastnilo celkom 17 tímov.
2. septembra 2018 sa začal nový školský rok. Základnú
školu bude navštevovať celkom 134 detí.
22. septembra 2018 sa konala Oberačková zábava. Do
tanca a na počúvanie hrala Čvančaranka.
13. októbra 2018 sa v priestoroch panskej záhrady
uskutočnila súťaž s názvom Kopanice race pre
deťúrence a deťúrence špeciál. Sympatické na tomto
podujatí, ktoré sa u nás konalo prvýkrát bolo, že
súťažiť a zdolávať rôzne prekážky mohli i deti so
zdravotným obmedzením. Deti si okrem športového
zážitku odniesli domov i medaile, ktoré obdržali v cieli.
14. októbra 2018 sa v kultúrnom dome konalo
stretnutie dôchodcov. Organizátori pre seniorov
pripravili malé občerstvenie a kultúrny program,
v ktorom vystúpili deti z MŠ, ZŠ a ľudová hudba
z Vacenovíc.
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20.10. – 21.10.2018 – Výstava ovocia a zeleniny
3. november 2018 – Martinský jarmok
17. november 2018 – Tanečná zábava
2. december 2018 – Čaro Vianoc
5. december 2018 – Stretnutie s Mikulášom
31. december 2018 – Silvestrovské stretnutie pri
Útulni pod Uchánkom

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Deň konania volieb: 10. november 2018
Čas konania volieb od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Miesto konania volieb – Kultúrny dom Sobotište

Kandidáti pre VOĽBY STAROSTU
obce Sobotište
1. Miroslav Holba, 35 rokov, obchodný zástupca
nezávislý kandidát
2. Dušan Horňák, Mgr., 60 rokov, právnik
nezávislý kandidát

Kandidáti pre VOĽBY POSLANCOV
Obecného zastupiteľstva Sobotište
1. Marek Baumgartner, 34 rokov, technik

TERMÍNY VÝVOZU 2019

Doma dobre

Plasty, sklo, kovové obaly a použitý jedlý olej
Mesiac

Deň v mesiaci

Čas zberu

január

29

7.00

február

26

7.00

marec

26

7.00

apríl

30

7.00

máj

28

7.00

jún

25

7.00

júl

30

7.00

august

27

7.00

september

24

7.00

október

29

7.00

november

26

7.00

december

-

-

Použitý jedlý olej z domácností (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.

2. Ondrej Hurbanis, Ing., 60 rokov, štátny zamestnanec
nezávislý kandidát
3. Ľubomír Jastráb, 34 rokov, vedúci zmeny
nezávislý kandidát
4. Vladimír Jan Kružík, PhDr., 34 rokov, manažér
Doma dobre
5. Jaroslav Mareček, Ing., 47 rokov, štátny zamestnanec
nezávislý kandidát
6. Jana Pekarová, PaedDr., 45 rokov, učiteľka
nezávislý kandidát
7. Ľubomír Slezák, 56 rokov, živnostník
nezávislý kandidát
8. Michal Šrámek, 41 rokov, manažér logistiky
Kresťanskodemokratické hnutie
9. Svetozár Štefeček, RNDr., 53 rokov, pedagóg
Smer – sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
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(dokončenie článku zo str.1)

Naďalej je potrebné zabezpečovať údržbu našich objektov,
potrebná bude napríklad rekonštrukcia kabín a sociálnych
zariadení na futbalovom ihrisku. V neposlednom rade musí
byť v nadchádzajúcom období vyriešená prístavba
materskej školy. Na túto akciu podala obec v predchádzajúcom roku dve žiadosti. Napriek tomu, že žiadosť
splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku podľa
kritérií vo výzve, z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov nebola schválená. Pokiaľ sa nepodarí získať
finančné prostriedky z iných zdrojov, bude nutné uvažovať
o financovaní stavby z úverových prostriedkov.
Na záver chcem poďakovať všetkým občanom obce,
ktorí svojimi aktivitami prispeli k zviditeľneniu našej obce,
či už na kultúrnych, spoločenských, športových a iných
podujatiach, osobitne chcem poďakovať členkám zboru
pre občianske záležitosti, poslancom obecného
zastupiteľstva za ich činnosť, za prácu v prospech obce
vo svojom voľnom čase. Poďakovanie patrí aj učiteľkám ZŠ
a MŠ, ktoré pripravujú s deťmi programy na kultúrne
podujatia poriadané obcou.
Všetkým občanom želám pevné zdravie, šťastie v
osobnom i pracovnom živote, teším sa na ďalšie stretnutie
pri podujatiach organizovaných obcou v budúcnosti.
Mgr. Dušan Horňák, starosta obce

Majsterky Európy
Nezabudnuteľné okamihy, splnené sny ... tak opisujú
chvíle strávené na Majstrovstvách Európy v mažoretkovom
športe 2018 naše mažoretky. Na 15. ročníku ME, ktorý sa
konal 5.- 8. júla 2018 v Prahe, sa zišlo 118 súborov z celej
Európy a predstavili odbornej porote 755 choreografií.
Medzi nimi sa nestratil ani súbor TAKTIK z nášho maličkého
Sobotišťa. Naše najstaršie mažoretky ovládli disciplínu
batonflag a odniesli si domov európske zlato. Prvýkrát za
fungovanie súboru sa môžu popýšiť titulom MAJSTER
EURÓPY. Úspešné boli aj ďalšie dve choreografie.
V konkurencii 10 súborov vybojovali seniorky s mixom 3.
miesto a juniorská skupina získala tiež bronzové medaily.
Trénerky sú hrdé na svoje zverenkyne, že spoločným úsilím
dosiahli mimoriadne výsledky a úspešne reprezentovali
nielen svoj klub, ale aj obec Sobotište, ZŠ Sobotište
a Slovensko na európskej úrovni. Veľkou podporou boli pre
mažoretky rodiny, ktoré boli s nimi priamo v Prahe, ale aj
všetci tí, ktorí našim majsterkám fandili z domu a pripravili
im krásne privítanie, keď v nočných hodinách vystúpili
z autobusu na námestí v Sobotišti. Všetky tri choreografie
získali postup na Majstrovstvá sveta, ktoré sa konali
v septembri v Kapskom meste v Juhoafrickej republike.
Z finančných dôvodov sa ich naše mažoretky nezúčastnili.
Mgr. Eliška Havlová

Pozdrav a poďakovanie
Pozdravujem
všetkých
občanov Sobotišťa z kráľovského mesta Trnava,
ktoré sa stalo mojím
študentským mestom a aj
domovom. Uplynulý mesiac
sa začal nový školský rok
a týmto chcem aj zaželať
všetkým žiakom a študentom

veľa úspechov v novom
školskom roku a pevné
nervy pri učení a štúdiu.
Nový školský rok som začal
aj ja a to v druhom ročníku
sociálnej práce na Fakulte
zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity. Do školy ma sprevádza a v škole
je so mnou, ako moja osobná asistentka, moja mamina. Na
druhý ročník sa teším a verím, že bude taký úspešný
a pohodový ako ten prvý. Aj keď v priebehu toho prvého
ročníka sa nám s maminou zmenil od základu život, čo však
bolo potrebné. A týmto chcem poďakovať všetkým dobrým
a ochotným ľuďom v Sobotišti a z okolitých dedín za
finančné prostriedky a dobré slovo, pretože bez nich by
som nemal také pohodové štúdium ako mám. Srdečne
vám všetkým ďakujem a aj keď nie som už v Sobotišti, na
všetkých dobrých ľudí, ktorí nám pomáhali a pomáhajú
myslím a nikdy na vás nezabudnem. A podporu od vás
ďalej potrebujem. Veľmi pekne ďakujem za všetko.

Blíži sa výročie založenia Dobrovoľného hasičského
zboru v Sobotišti
Vážení občania, možno ste si všimli zvýšený ruch v okolí
hasičskej zbrojnice. Áno - dobrovoľný hasičský zbor sa
pripravuje na oslavy 130. výročia založenia zboru, ktoré
pripadá na začiatok marca 2019. Z tohto dôvodu sa naša
činnosť orientuje k tomuto významnému výročiu.
Spracúvajú sa návrhy na ocenenie jednotlivých členov
zboru a ostatných občanov, ktorí prispievajú
k našej práci. No i pritom všetkom nezabúdame ani na
plnenie si povinností voči občanom, obci a sebe samých.
V roku 2018 sme vykonali niekoľko akcií pre deti
a našich občanov. Začínali sme na jar návštevou
v materskej škole, ukážkami pri príležitosti osláv Dňa detí.
Pripravili sme dve súťaže pre dospelých - Pohár starostu
obce pre ženy a Putovnú trofej DHZ pre mužov, následne
netradične v júli Memoriál zaslúžilých členov DHZ. Na
týchto súťažiach sa zúčastnilo menej družstiev ako po iné
roky z dôvodu absencie našich družstiev na iných
pohárových súťažiach a hasičskej lige. Na okresnej súťaži
nás zastupovali iba muži a muži nad 35 rokov, ktorí si držia
už dlhé roky neporaziteľnosť v okrese.
O to viac nás potešili mladí hasiči Plameňáci, ktorí
absolvovali 5. ročník Detskej hasičskej ligy Trnavského a
Juhomoravského kraja, kde v celkovom hodnotení skončili
na ôsmom mieste z 21 zapojených družstiev. Aj náš DHZ
organizoval nepísané finále tejto ligy (posledné súťaž), kde
sa celkom zúčastnilo 19 družstiev. Teší nás, že v poslednej

Milan Valášek s maminou
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dobe prejavili záujem o činnosť v tomto kolektíve ďalšie
deti.
Naša jednotka na základe požiadaviek IZS zabezpečuje
zásahovú činnosť a vychádza na zásahy i mimo obce
(tento rok zatiaľ 16 x). Pri týchto výjazdoch musíme splniť
tvrdý limit výjazdu do 10 min od nahlásenia, čo
nám vyplýva zo zaradenia v systéme integrovaného
záchranného systému a celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov.
Členovia nášho zboru sa zúčastnili i niekoľkých akcií
mimo obce a republiku. Bola to účasť na tradičnej
hasičskej púti v Šaštíne Strážoch, oslavy 80. výročia
založenia zboru v Brnenských Ivanoviciach, otvorenie osláv
100. výročia vzniku ČSR na výstavisku v Brne a pod.
Aj naši mladí hasiči strávili dva dni v tábore v Brne a
Přibyslavi, kam ich pozvali kolegovia z Brna. Strávili tu
krásne chvíle s policajnými psami, koňmi, zahrali si rôzne
hry a súťaže. Mali možnosť vidieť najväčšiu akciu
sústredenia hasičskej techniky v ČR ( cca 500 ks hasičskej
techniky od najstaršej až po najmodernejšiu - letištný
špeciál z letiska vo Schwechate v Rakúsku) a doniesť si
mnoho spomienok a priateľstiev.
V apríli sme zorganizovali brigádu na čistenie okolia
ciest od Častkova po Majeričky. Zúčastnili sme sa
okresného taktického cvičenia na letisku v Senici, kosili
brehy potoka, cintorín a pod. Veľa času sme venovali
opravám, údržbe a vylepšeniu stavu a akcieschopnosti
našich zásahových vozidiel ako i okoliu hasičskej
zbrojnice. Boli zakúpené ďalšie technické prostriedky na
zásahovú činnosť, ochranné odevy na hasenie vonkajších
požiarov a preškolení naši členovia na používanie
techniky. No i tak sa neustále stretávame s problémami,
ktoré je potrebné veľmi rýchlo riešiť. Dosť často sa
stretávame s nedisciplinovanými vodičmi, ktorí si
zaparkujú svoje vozidlá v priestoroch nádvoria hasičskej
zbrojnice a tým bránia výjazdu techniky z garáží.
Ing. Ondrej Hurbanis

Spomienka na starého otca
V minulom čísle tohto spravodaja bol uverejnený článok
"Obnova prameňa v Závrší", kde sa uvádza, že voda z
prameňa slúži hlavne tunajším obyvateľom a v minulosti
slúžila aj správcovi lesa, horárovi. V uvedenom dome
pôsobil môj starý otec, čo vo mne vyvolalo zopár
spomienok, s ktorými sa chcem s čitateľmi novín podeliť.
Môj starý otec, pán Ján Škrha,
sa narodil v USA, New York, 18.
júna 1905. So svojimi rodičmi a
súrodencami
pricestoval
na
Slovensko 19. júla 1920, o čom
mám
zachovaný
písomný
doklad Cestovný pas z roku
1920.

Oženil sa s Ernestínou Žiškovou, spolu so svojimi deťmi
Jánom (Žiškom), Annou (Žiškovou, vyd. Mičová), Pavlom
(Škrhom), Alžbetou (Halabrínovou) bývali od 14. septembra
1931 v Hájovni – Závrší.

V tom čase bol pán Ján Škrha poverený Loveckou
spoločnosťou v Sobotišti aj na dozeranie a hájenie
zveriny v chotári. K výkonu tejto činnosti mu bol
Okresným úradom v Senici vydaný Lovecký list a Zbrojný
list, ktorým mu bolo povolené držanie loveckých zbraní a
streliva. Vtedajším majiteľom hory Závršie bolo Lesné
družstvo Závršie – Sotiná. Tento údaj je uvedený na
doklade "Svedectvo o služobnej prísahe".
Svoju funkciu hájnika ukončil 19.8.1946. V tom čase sa
odsťahoval za prácou do Českej republiky "Libavského
údolia – Kynšperk nad Ohří" spolu s Jánom a Samkom
Halabrínom z Ulahlí. Neskoršie na sklonku svojho života sa
vrátil do Sobotišťa, kde 26.7.1981 zomrel. Pochovaný
je na miestnom cintoríne.
Ján Miča, vnuk

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
UZAVRETÉ MANŽELSTVÁ
Dominik Hurban
Andrej Obšajt
Dušan Waldecker

Marta Baumgartnerová
Mária Bobková
Tamara Tuhovčáková

NARODENÍ OBČANIA
Laura Bučková
Tobias Bittner
Mária Grenčíková
Vincent Šrámek
Adam Áron Moldovan
Tomáš Jastráb

nar. 06/2018
nar. 08/2018
nar. 08/2018
nar. 08/2018
nar. 10/2018
nar. 10/2018

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Irena Nečasová
Zuzana Marečková
Marie Rošková

85 rokov
85 rokov
85 rokov

OPUSTILI NÁS
Pavel Polák
Darina Halabrínová
Jozef Pullmann
MUDr. Miloš Orgoník
Milada Pukančíková
Štefan Velický
Jarmila Petráková
Ferdinand Schultz
Martin Kadlečík

zomr. 07/2018
zomr. 07/2018
zomr. 08/2018
zomr. 09/2018
zomr. 09/2018
zomr. 10/2018
zomr. 10/2018
zomr. 10/2018
zomr. 10/2018
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