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Divadelníci a folkloristi v Sobotišti kedysi a dnes 
 

 
 

     História obce Sobotište je známa v mnohých oblastiach, 
medzi inými i v histórii divadelníctva. Prvé divadlo tu hrali 
už v prvej polovici 19. storočia (1841) a z historického 
hľadiska je dôležité, že išlo o druhé verejné divadelné 
predstavenie na území vtedajšieho Uhorska (po Liptovskom 
Mikuláši), kde javiskovou rečou bola slovenčina. Oficiálny 
názov divadla bol Slovenské národní divadlo nitranské. 
Založil ho Samuel Jurkovič, vtedajší učiteľ na ľudovej škole 
v Sobotišti, všestranný ľudovo-výchovný pracovník spolu 
s Andrejom Braxatorisom, za výdatnej pomoci Jozefa 
Miloslava Hurbana, Ľudovíta Štúra a i. Prvú divadelnú hru 
Wozka Petra III. (Starý kočiš Petra III.) od nemeckého 
autora Augusta von Kotzebueho hrali v dome Antala 
Hrebíčka vo veľmi stiesnených priestoroch. Hercami boli 
väčšinou študenti bratislavského lýcea. V priebehu dvoch 
rokov uviedli na scénu ďalšie dve predstavenia, problémom 
pre realizáciu ďalších boli priestory. Druhé sa s povolením 
barónky Horeckej uskutočnilo v sále sobotištského kaštieľa 
a tretie v kultúrnom zariadení v Myjave. Pokračovanie 
divadelnej činnosti bolo znemožnené v dôsledku 
potlačovania akýchkoľvek slovenských národnostných 
prejavov a odmietnutia priestorov v Myjave, Senici 
i v kaštieli. 
     Divadelnú činnosť obnovili až po prvej svetovej vojne 
zásluhou učiteľa Jozefa Oberuča. Prvou inscenáciou bola 
hra Jozefa Hollého Kubo. Priestory na celovečerné 
predstavenia i naďalej chýbali a robilo problém ich 
zabezpečiť. Napriek tomu bolo uvedených v priebehu rokov 
1920 – 1939 šestnásť jednoaktoviek a celovečerných 
inscenácií, väčšinou v hostinci u Bachára na Hornom konci. 
Od roku 1932 sa už hralo v novopostavenej budove 
Všeobecno-vzdelávacieho spolku Milana Rastislava 
Štefánika (neskôr Evanjelický dom M. R. Štefánika). V tomto 
období nacvičil štyri hry aj učiteľ Chytil s habánskou 
mládežou. Hrali v Habánskom dvore v tzv. klučárni. Útlm 
divadelnej činnosti opätovne nastal počas druhej svetovej 
vojny a divadlo ožilo až v roku 1952, keď sa tejto činnosti po 
organizačnej stránke ujala vtedy najaktívnejšia spoločenská 
organizácia Československý zväz požiarnej ochrany. Na 
režisérsku prácu sa podujala Alžbeta Rybárová, manželka 
evanjelického farára v Sobotišti. Prvým povojnovým 
predstavením bola hra J. G.  Tajovského Ženský zákon. 
V režisérskej práci sa vystriedali aj učitelia základnej školy 
Vladimír Janovíček a Jozef Beňačka. Zlaté obdobie 
sobotištského divadelníctva začalo od roku 1959, keď ako 
organizátor  a  režisér  začal  pôsobiť  učiteľ  základnej  školy  

 
 
 

 
Archívne foto: Divadelná hra Mirandolína, r. 1967 

 
Vlastimil Kubina. V jeho réžii bola ako prvá uvedená hra od 
Viktora Egriho Keď kvitnú lipy. Kvalita inscenácií pod jeho 
vedením narastala a už v roku 1961 sa súbor prvýkrát 
zúčastnil prehliadky amatérskych divadelných predstavení 
Jiráskov Hronov. Divadelná činnosť učiteľa Kubinu je 
neuveriteľne bohatá. V priebehu rokov 1959 až 1984 bolo 
v jeho réžii uvedených na scénu 29 divadelných hier 
rôznych žánrov. Divadelný súbor Samuela Jurkoviča 
v Sobotišti – ako znel názov súboru, predstavil v priebehu 
uvedeného obdobia na domácej scéne a na 108 zájazdoch 
spolu 168 predstavení. Na javisku sa vystriedalo 98 hercov 
– amatérov. Práve nutnosť obmieňania hercov z osobných  
a iných dôvodov bola vždy problémom. Súbor v priebehu 
25-ročného pôsobenia získal radu ocenení: v roku 1970 
druhé miesto na okresnej súťaži amatérskych divadelných 
súborov v Gbeloch s hrou Oldřicha Daňka Sobášna 
podvodníčka; v roku 1971 na krajskej súťaži v Modre s tou 
istou hrou tretie miesto; v roku 1973 na okresnej súťaži 
amatérskych divadelných súborov v Holíči prvé miesto, 
strieborný veniec a finančnú odmenu s hrou P. A. Breályho 
Husári; v roku 1974 na okresnej súťaži v Myjave prvé 
miesto v kategórii B a finančnú odmenu s hrou T. Davidova 
Načasované šťastie. 
     Sobotištskému divadlu sa darilo aj u susedov na Morave. 
V roku 1972 na súťaži amatérskych divadelných súborov 
v Hrubej Vrbke získal súbor prvé miesto a vecnú cenu 
s hrou Jána Chalupku Všetko naopak; v roku 1975 na piatej 
prehliadke amatérskych divadelných predstavení 
v Čejkoviciach získal súbor prvé miesto a vecnú cenu s hrou 
Carla Goldoniho Štyria grobiani. 

pokračovanie na str.3  
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KONALO SA 
 
 

 
 14. mája 2017, druhá májová nedeľa sa niesla 

v znamení osláv Dňa matiek. Oslava materstva, 
obetavosti a lásky sa konala v kultúrnom dome. 
V programe účinkovali deti z materskej a základnej 
školy, ktoré milými básňami, piesňami a scénkami 
potešili nielen svoje mamičky, ale i oteckov a všetkých 
prítomných.   

 

 14. mája 2017 bola slávnostne uvedená 
a odprezentovaná nová kniha o obci Sobotište. 
Autorom knihy s názvom Sobotište na pohľadniciach 
a fotografiách je PhDr. Peter Brezina.  Kniha zachytáva 
históriu obce, približuje mnoho osobností a prináša 
veľa zaujímavých informácií. Súčasťou publikácie je 
bohatá obrazová dokumentácia.  Kniha sa predáva 
v obecnej knižnici. 

 

 4. júna 2017 sa areál školy stal na jeden deň miestom 
zábavy pre deti rôznych vekových kategórií. Pri 
príležitosti osláv MDD organizátori pre deti pripravili 
rôzne športové súťaže, k dispozícii bol nafukovací 
hrad, prehliadka hasičskej techniky, jazda na šľapacom 
aute, koníkoch ako i ďalšie atrakcie, ktoré spestrili 
toto podujatie. 

 

 30. júna 2017 sa konala v obradnej sieni rozlúčka detí 
s materskou školou. Slávnosť bola obohatená 
vystúpením detí, ktoré na záver slávnosti obdržali  
vecné darčeky a sladkú odmenu. Tento rok školskú 
dochádzku v našej škôlke ukončilo 17 detí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. septembra 2017 sa v Panskej záhrade konal tretí 
ročník súťaže Sobotišťania varia guláš. Gurmánska 
akcia prilákala veľa ľudí, pre ktorých spoločenské 
organizácie a tímy zložené z amatérou, ale i kuchárov 
navarili rôzne druhy gulášov.  

 

 4. septembra 2017 začal i pre našu základnú školu 
nový školský rok 2017/2018. Školský rok otvoril 
riaditeľ školy Mgr. Alojz Jašurek. Tento roku bude našu 
výchovno-vzdelávaciu inštitúciu navštevovať celkom 
138 žiakov. 

 

 23. septembra 2017 sa v kultúrnom dome konala 
tradičná oberačková zábava. Do tanca hrala hudobná 
skupina Čvančaranka. 

 

PRIPRAVUJEME 
 
 
 

 8. október 2017 – stretnutie dôchodcov  
 

 11. november 2017 – Martinský jarmok 
 

 11. november 2017 – hodová zábava 

 

 2. december 2017 – Čaro Vianoc 

 

 5. december 2017 – stretnutie s MIkulášom 
 

 31. december 2017  Silvestrovské stretnutie 
 

 
 
 

Stretnutie krojových skupín senického okresu 
 

 
     V sobotu 26. augusta 2017 sa v KD v Sobotišti zišli 
krojové skupiny aj jednotlivci z okolitých obcí. Každá 
skupina sa predstavila krátkym vystúpením. Najpočet-
nejšou bola folklórna skupina zo Sobotišťa, ktorú všetci 
nadšene privítali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do tanca aj na počúvanie hrala Osuská kapela pod 
vedením p. Grimma. Celá akcia sa niesla vo veselom tóne. 
Bola pripravená bohatá tombola aj občerstvenie. Veľká 
škoda, že na akciu prišlo málo ľudí. Veľké poďakovanie 
patrí tým ženám a rodinám, ktoré priniesli napečené 
dezerty. Hudba a spev sa ozývali z kultúrneho domu až do 
skorých ranných hodín.  

Výbor ZO ÚŽS 
 

 
 

Plynofikácia kultúrneho domu 
 

 

 Z dôvodu havarijného stavu vykurovacieho systému sa 
v kultúrnom dome v mesiacoch 08 - 09/2017 uskutočnila 
rekonštrukcia kúrenia. Pôvodné kotly na tuhé palivo boli 
demontované a nahradené plynovými kotlami. Súčasťou 
opravy kúrenia bola výmena radiátorov za nové  
s termostatickými ventilmi a vytvorenie troch samostat-
ných vetví kúrenia. Prvá vetva bude vykurovať poschodie, 
druhá vetva veľkú sálu a tretia kuchyňu, malú sálu, WC 
a vestibul. Možnosť regulácie vykurovania jednotlivých 
časti KD by mala zefektíviť vykurovanie a zároveň pri 
prijateľných nákladoch zabezpečiť tepelnú pohodu 
prenajatých priestorov. V súčasnosti sú už všetky práce, 
vrátane vymaľovania dokončené. Kultúrny dom môže 
naďalej slúžiť občanom na verejné, kultúrne, ale 
i súkromne účely. 

Redakcia 
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Divadelníci a folkloristi v Sobotišti kedysi a dnes 
(dokončenie článku) 

  
     V roku 1979 navštívili súbor pracovníci Československej 
televízie a interview s režisérom a hercami, ako i snímky 
z nacvičovania vysielala televízia. V roku 1981 obdržali 
herci Jaroslav Bittner, Miloš Otépka a Anna Chodúrová za 
výnimočné výkony, režisér Vlastimil Kubina za výbornú 
režisérsku prácu a divadelný súbor ako celok za dlhoročné 
pôsobenie pamätné medaily Gašpara Fejérpataky – 
Belopotockého. Medaily odovzdala metodička pre 
záujmovú a umeleckú činnosť Ministerstva kultúry SSR. 
     Od roku 1984 sa divadelné teleso začalo rozpadať. 
Vlastimil Kubina, chorý odišiel v roku 1985 do dôchodku 
a presťahoval sa do Senice. Súbor strácal elán, súdržnosť 
a z hercov zostalo v súbore postupne iba torzo. Možno tu 
citovať slová Samuela Jurkoviča pri zániku divadla v 19. 
storočí: „Loketským zvonem se národnímu divadlu s velkým 
namáhaním vydobytému co umiráčkem na ten čas 
odzvonilo“. 
     Učiteľ  Vlastimil Kubina sa 
narodil 31. augusta 1925 v obci 
Smolinské. Do sobotištskej 
základnej školy nastúpil ako 
dvadsaťsedemročný. Jeho odbor 
bol slovenčina pre 2. stupeň, ale 
pre pretrvávajúci nedostatok 
v danom období suploval všade, 
kde to bolo potrebné. Žil sám 
a plne sa venoval svojmu 
povolaniu a svojim žiakom. 
Jedným z jeho koníčkov bolo fotografovanie. Na škole 
viedol fotografický krúžok a všetky obecné a školské 
udalosti sú zvečnené na stovkách fotografií. Jeho 
celoživotnou záľubou bolo divadlo a ako režisér sa zapísal 
do dejín slovenského ochotníckeho divadla. Divadelnú 
históriu Sobotišťa vo fotografii i slove zhrnul do diela 
Kroniky sobotištských hercov rozprávajú. Zaujímal sa však 
tiež o históriu Sobotišťa a okolia. Svoje poznatky zhrnul 
do Obecnej kroniky, v ktorej sú údaje, aké v iných zdrojoch 
nemožno nájsť. Po odchode do dôchodku ešte roky 
dochádzal do školy v Sobotišti ako zastupujúci učiteľ. 
Zomrel 16.2.2004 v Senici, pochovaný je v rodnej obci. 
     V rokoch 1984 – 88 sa objavili pokusy o obnovenie 
divadelníckej činnosti v Sobotišti (učiteľky Eva Talianová 
a Matylda Wényová). Uvedené boli tri hry, ale pôvodnú 
slávnu sobotištského divadla sa vzkriesiť nepodarilo. 
     V medzivojnovom období boli takmer každoročne 
uvádzané na scénu tiež hry pre školskú mládež. Hrali 
školáci, niekedy v kombinácii s dospelými. Po druhej 
svetovej vojne sa objavili už len ojedinele. Poslednú 
vydarenú divadelnú hru pre školskú mládež od Jána 
Domastu Matúš a jeho bratia nacvičila učiteľka Anna 
Chalupová v roku 1989. 
     V 80. a 90. rokoch minulého storočia učiteľky Otília 
Batková a neskôr Štefánia Hrdličková viedli detský 
folklórny súbor v snahe zachovať ľudové tradície pre ďalšie 
generácie. Na bohatú divadelnú minulosť sa nepodarilo 
nadviazať v plnom rozsahu. Predsa sa však v roku 2000 

objavili aspoň čriepky tejto činnosti v podobe folklórneho 
súboru založeného pri Základnej organizácii Únie žien 
Slovenska v Sobotišti. Pred viac ako sedemnástimi rokmi 
učiteľka základnej školy a zároveň predsedníčka Únie žien 
v Sobotišti Anna Slezáková spolu s piatimi ďalšími členkami 
založili zmiešaný folklórny súbor. Tento pri svojich 
vystúpeniach zabáva obecenstvo spevom, tancom 
i slovom. V krátkych scénkach uvádza divákov do zvyklostí 
a obyčajou tohto kraja, ktoré sa pri rôznych udalostiach 
odohrávali v minulosti. V priebehu rokov pripravili doteraz 
štrnásť scénok, ako sa ľud kedysi bavil pri svadbách, 
krstinách, verbovačke, dožinkách atď. Prvé vystúpenie mali 
v roku 2001 v Borskom Mikuláši s pásmom „Prodávaňí 
nevjesty“.  Hovorené slovo je v nárečí severného Záhoria, 
tiež spevy a tance sú z tejto oblasti a z moravsko-
slovenského pomedzia. Účinkujúci vystupujú v krojoch, 
ktoré nosili ich rodičia a prarodičia v oblasti horného 
Záhoria. Zohnať kompletné dievčenské a ženské kroje bol 
jeden z najväčších problémov súboru. Pre počiatočnú 
skupinu piatich žien sa to podarilo až z jedenástich 
domácností.  Tiež úprava vlasov pod čepce je špeciálna. 
Vlasy musia byť pomocou šnúrok upravené do pevného 
štvorca na záhlaví, tzv. obalenky, čo dokáže urobiť 
v Sobotišti a širokom okolí len málo žien. Mužom sa kroje 
ušili na mieru. Postupne sa skvalitňoval a rozrastal nielen 
program, ale i počet účinkujúcich. Dnes sa súbor skladá 
z 12 – 13 žien a 10 mužov. Od roku 2006 úspešne vedie 
súbor Ing. Zuzana Hechtová. Je nielen organizátorkou, ale  
i choreografkou, režisérkou a herečkou. V súbore účinkuje 
tiež ľudový rozprávač Ivan Kadlečík a dvaja harmonikári. 
Súbor predvádza program pri viacerých príležitostiach, ako 
sú rôzne výročia, oslavy, prvé máje, hody a pod., na 
vlastnej scéne, ale i v iných obciach v okolí. Vystupovali tiež 
v Piešťanoch, Bratislave na zhromaždení Ligy proti 
rakovine, v Skalici v rámci programu Skalických dní, na 
folklórnych slávnostiach v Stupave, v pohraničných obciach 
na Morave i v susednom Rakúsku v mestečku Schőnkirche 
pri príležitosti orechových hodov (Nussfest). Program sa 
vydaril i vďaka dobrej tlmočníčke Mgr. Libuši Orgoníkovej. 
Súbor sa zúčastnil súťaže „Nositelia tradícií“, ktoré 
organizovalo Záhorské osvetové stredisko v Senici 26. 
októbra 2014 v Gbeloch. Skupina spevákov zo Sobotišťa sa 
umiestnila na prvom mieste a súbor zo Sobotišťa postúpil 
do krajskej súťaže. 
     Podobne ako iné dobrovoľné združenia, aj folklórny 
súbor zo Sobotišťa zápasí s nedostatkom finančných 
prostriedkov. Najväčšia záťaž v tomto smere doteraz 
spočívala na organizácii Únie žien, čiastočne prispieva 
i Roľnícke družstvo Sobotište, obecný úrad a miestni 
sponzori. Ďalším problémom je častá zmena účinkujúcich, 
hlavne žien a nedostatok dorastu. A tu by sa očakávala 
väčšia pozornosť zo strany učiteľov. V súčasnosti sa v škole 
organizujú iba príležitostné vystúpenia žiakov v rámci 
rôznych pamätných dní a osláv. Bolo by potešiteľné, keby 
sa v učiteľskom zbore znovu našli nadšenci, ktorí by boli 
ochotní obetovať kus voľného času a – možno povedať – 
i kus seba do znovuvzkriesenia divadla, alebo poskytnúť 
pomocnú ruku pri réžii a obsahovom obohatení programov 
súboru a výchove dorastu k tejto činnosti. 

MUDr. Dagmar Kanisová 
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Po schodoch 
 

     Piesne Richarda Müllera pozná snáď každý Slovák od 15 
do 75 rokov. Tie novšie mladšia generácia a tie staršie zasa 
hlavne starší až seniori. Jednou z tých starších je i jeho 
pieseň „Po schodoch“.  
     Text popisuje situáciu, keď výťah v paneláku je ako 
obyčajne pokazený a tak „ ... po schodoch, po schodoch, 
poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch,  
čo sme kto za ľudia“.  
     Myšlienka jasná. Podľa zvukov, vychádzajúcich 
z panelákových bytov aj bez toho, aby niekto stál a počúval 
za dverami, človek môže dedukovať čo a kto v súkromí 
bytu robí. Ale predstavme si, že by sme sa započúvali pri 
dverách rodinných domov – asi by sme veľa pre analýzu 
z textu piesne Riška Müllera „ ... po zvukoch, čo sme kto za 
ľudia“ nepočuli - nezistili. A ani sa to nepatrí. Však stačí sa 
pozrieť po okolí domu a veľakrát už vieme, akí sme, čo kto 
robí pre (proti) svojmu okoliu, pre životné prostredie. 
     Je leto a pri prechádzke našou obcou (som Sobotišťan 
od roku 2004), je mi prinajmenšom ťažko. Rieka Teplica 
odráža náš prístup k životnému prostrediu. Ľudstvo sa 
„poľudšťuje“ už niekoľko desiatok tisíc rokov, avšak pri 
našej rieke nie je moc vidieť výsledky tohoto procesu. 
Skoro suché dno rieky ukazuje ako hospodárime s vodou, 
ktorá je naším bohatstvom. To, že niet vody, to je 
záležitosťou celého ľudstva – procesu otepľovania 
zemegule, ale i nás. Avšak obnažené potrubia 
z jednotlivých domov, ktorými čerpáme vodu na polievanie 
záhrad a niektorí veľakrát i na vypúšťanie nielen 
splaškov  spod spŕch a kúpacích vaní, umývacích dresov 
z kuchýň, práčok, ale i fekálie zo záchodov. A potom je 
výsledok úplne jasný. Skoro mŕtva, či mŕtva rieka, bez 
života.  
     Však takéto hospodárenie so životným prostredím nie je 
vidieť iba na našej rieke. I jej prítoky z jednotlivých ulíc či 
častí obce Sobotište ukazujú našu zodpovednosť za životné 
prostredie. Môžem to tvrdiť o našej ulici smerujúcej „do 
Hliníkov“, v ktorej obyvatelia bez začervenania sa 
vypúšťajú splašky z kuchynských umývacích dresov, 
kúpeľní či práčok. Táto tekutina obsahuje veľké množstvo 
saponátov a pretekajúc v rigole popri ceste, určenom na 
odtok dažďovej vody, napája spodné vody, ktoré zásobujú 
jednotlivé studne, z ktorých my pijeme vodu.  
     Keď som pred viacerými rokmi budoval fekálnu jamu, 
jeden zo susedov mi odporúčal nezaviesť do žumpy splašky 
zo sprchy a umývacieho dresu z kuchyne, ale to vyviesť do 
rigola vedľa cesty s poznámkou cit.: „ ... veď tam sa toho 
veľa zmesti“. 
      Je mi z toho všetkého veľmi smutno. Ale to nestačí, 
preto sa obraciam na všetkých Sobotišťanov, „ ... nepíľme 
si konár na ktorom sedíme“. Je to veľmi krátkozraké 
a nebezpečné. Osobitne sa obraciam na vysokoškolákov – 
inžinierov, magistrov, bakalárov, doktorov, aby im prestalo 
byť ľahostajné takého „šafárenie“ so svojou budúcnosťou. 
Obraciam sa i na panie učiteľky v škole, aby si našli chvíľku 
času na to, aby detičkám primeranou formou priblížili 
problematiku ochrany životného prostredia. Aby pri 
návšteve Aničkinej studničky za obcou vysvetlili deťom, že 

voda nepochádza z vodovodu hoci z neho vyteká. Vo 
vyšších ročníkoch i ustanovenia základného zákona štátu – 
Ústavy SR č.460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, 
ktorá v Čl. 44 uvádza:  
(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie. 
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné 

prostredie a kultúrne dedičstvo. 
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom 

ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, 
prírodné zdroje a kultúrne pamiatky. 

     Z hľadiska budúcnosti našich detí je veľmi prospešné sa 
pozerať za horizonty, pozorovať hviezdy, galaxie. Ale  
teraz a tiež v najbližšej budúcnosti budeme žiť tu na Zemi. 
A aj v Sobotišti. 
     Viem, že finančná situácia viacerých občanov nie je 
ružová a že musia veľakrát počítať s každým eurom. Ale 
zvážme hodnoty, ktoré sú v hre. Chápem, že veľakrát 
rodičia, aby mohli dať svojim deťom to najcennejšie – 
vzdelanie, musia to ťažko a na úkor seba zabezpečovať. Ale 
na druhej strane, keď sa pozriem po našej obci, kde skoro 
pred každým domom stojí jedno, niekde i dve a aj viac áut, 
má takáto úvaha zasa inú - skutočnú výpovednú hodnotu.  
     Robme všetko preto, aby zvíťazil zdravý rozum. Lebo sa 
môže stať, že keď sa raz v budúcnosti budeme chcieť napiť 
nezávadnej vody, budeme si ju musieť ísť kúpiť  
do  obchodu. 
     Ale vráťme sa k Riškovi Müllerovi “ ... po schodoch,  
po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, 
po zvukoch, čo sme kto za ľudia“.   
    JUDr. Karol Zeman, PhD. 
 

 
 

Organizácia šk.roka 2017/2018 na ZŠ Sobotište 
 
     V školskom roku 2017/2018 navštevuje Základnú školu 
v Sobotišti 138 žiakov. Slávnostný sľub prvákov zložilo 17 
detí nastupujúcich do 1. ročníka na našej škole.  Riaditeľom 
je Mgr. A. Jašurek, zástupkyňou riaditeľa a výchovnou 
poradkyňou Mgr. Jana Sukupčáková.  
 

Funkcie triednych učiteľov sú rozdelené takto: 
1. ročník – Mgr. Pavla Košinárová 
2. ročník – Mgr. Dagmar Slováková 
3. ročník – Mgr. Anna Skoková 
4. ročník – Mgr. Erika Šulcová 
5. ročník – Mgr. Iveta Sadloňová 
6. ročník – Mgr. Ľubica Tallová 
7. ročník – Mgr. Eliška Havlová 
8. ročník – Mgr. Viktória Čederlová 
9. ročník – Mgr. Dana Hyžová 
 

1. oddelenie ŠKD, t. j. žiakov 1. a 3. ročníka povedie 
vychovávateľka p. Ľubica Havlová. 
2. oddelenie ŠKD, t. j. žiakov 2., 4. až 6. ročníka  bude viesť 
vychovávateľka Mgr. Dominika Šrámková. 
Asistenkou učiteľa v 6. ročníku bude p. Oľga Valášková. 
Evanjelické náboženstvo bude vyučovať pán farár  
Mgr. Rastislav Hvožďara, katolícke náboženstvo budú 
vyučovať Mgr. Jozef Bicák a Mgr. Katarína Kružíková. 
 

                                       Mgr. A. Jašurek, riaditeľ ZŠ Sobotište 
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ZŠ Sobotište medzi tromi najúspešnejšími 
základnými školami Záhoria 

           
 

     V školskom roku 2016/2017 navštevovalo Základnú 
školu v Sobotišti 137 žiakov, z toho v 1. - 4. ročníku  59 
žiakov,  v 5. - 9. ročníku 78 žiakov. Základnú školu ukončilo 
deväť žiakov 9. ročníka. Všetci boli prijatí na zvolené 
stredné školy. Úspešne zvládli aj celoslovenské testovanie, 
kde v matematike dosiahli 5,3% nad celoslovenský priemer 
a v slovenskom jazyku 6,8%  nad celoslovenský priemer 
a umiestnili sa v rámci okresu na 4. mieste. Podľa 
hodnotenia základných škôl na základe výborných 
výsledkov v celonárodných testoch a úspešnosti žiakov 
v olympiádach sa Základná škola Sobotište umiestnila na  
3. mieste v rámci Záhoria za rok 2016.  
     Na konci školského roka boli odmenení žiaci  
za prospech a reprezentáciu školy. Najväčšie úspechy 
žiakov v školskom roku 2016/2017:  
 

Patrik Černek, 2. ročník  
 1. miesto v obvodnom kole a 2. miesto v okresnom 

kole súťaže Hurbanov pamätník 
 

Marek Baňárek, 4. ročník 
 3. miesto v okresnom kole súťaže Čo vieš o hviezdach? 
 

Matúš Slovák, 4. ročník 
 2. miesto v okresnom kole súťaže Čo vieš o hviezdach? 
 

Magdaléna Zelenáková, 5. ročník  
 3. miesto v okresnom kole geografickej olympiády  
 3. miesto v obvodnom kole Pytagoriády 
 

Alžbeta Čederlová, 6. ročník  
 3. miesto v okresnom kole a   úspešná  riešiteľka 

v krajskom kole geografickej olympiády 
 

Aneta Pekárová, 2. ročník  
 2. miesto v obvodnom kole a 1. miesto v okresnom 

kole súťaže Hurbanov pamätník 
 1. miesto v krajskom kole súťaže Hollého pamätník  

a    postup na celoslovenské kolo Hviezdoslavovho   
Kubína.  

 

Verena Pekarová, 6. ročník  
 2. miesto v okresnom kole súťaže Hurbanov pamätník 
 1. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko                                             
 1. miesto v okresnom a  1. miesto v krajskom kole  

a zároveň postup na celoslovenské kolo súťaže Čo vieš 
o hviezdach?  

 

Jozef Pukančík, 8. ročník  
 3. miesto v okresnom kole geografickej olympiády                                        
 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády,                                                 
 1. miesto v okresnom, 1. miesto v krajskom a 2. miesto 

v celoslovenskom kole olympiády z francúzskeho 
jazyka. 

 

Vyhodnotené boli aj kolektívy: 
 Adam Hyža,  Lukáš Krček,  Jozef Pukančík,  Tomáš 

Juríček,  Matej Polakovič, Michal Černák, žiaci  
8. ročníka a Matúš Jankových, 9. ročník sa umiestnili 
na 3. mieste v okresnom kole súťaže vo  florbale. 

 Petra Čobrdová, Tomáš Chalupa, Ján Štepánik, žiaci  
4. ročníka a Magdaléna Zelenáková, 5. ročník  získali 
2. miesto v okresnom kole súťaže Bezpečne na bicykli. 

 

Tak ako každý rok, veľké úspechy dosiahol kolektív 
mažoretiek Taktik. 
 

Úspešnými riešiteľmi v rámci Slovenska v súťaži 
Matematický klokan boli: 
 Veronika Kollárová, 1. ročník 
 Laura Šrámková, 1. ročník 
 Aneta Pekárová, 2. ročník 
 Richard Černek, 4. ročník 
 Petra Čobrdová, 4. ročník 
 Magdaléna Zelenáková, 5. ročník 
 Alžbeta Čederlová, 6. ročník 
 Verena Pekarová,  6. ročník 
 Lujza Čederlová, 8. ročník 
 Jozef Pukančík, 8. ročník  
 

Za prospech boli ocenení žiaci 9. ročníka:  
 Jana Bendová 
 Lenka Krištofová 
 

Odmenení boli aj žiaci , ktorí priniesli najviac papiera do 
zberu: 
 Matej Polakovič (550 kg)  
 Dominik Zajac (480 kg) 
 Pavol Kutálek (420 kg) 
 Aneta Marečková (400 kg) 
 Sarah Mizeráková (400 kg) 
 

     Blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí reprezentovali 
našu školu. 
 

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

                                               Mgr. Jana Sukupčáková,  
                                               zástupkyňa riaditeľa ZŠ Sobotište 
 

 
 

Zber nebezpečného odpadu  
z domácností 

 

 

 

     V dňoch 24. – 25. októbra 2017 (t. j. utorok – streda) sa 
v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu 
z domácností.  

 

Druhy odpadov, ktoré je možné priniesť do zberu: 
- elektrické a elektronické zariadenia (televízory, 

chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče, 
- olovené batérie, akumulátory, 
- monočlánky, žiarivky, výbojky, 
- odpady obsahujúce ortuť, 
- odpadové oleje, 
- odpadové farby, laky a obaly z nich, 
- pesticídy, liečivá, kyseliny, 
- rozpúšťadlá a hydroxidy 
 

     Kontajner na ukladanie odpadu bude umiestnený  
za obecným úradom. 

 
 
 



Sobotišťania, pomôžte Sobotištskej 
pätnástke, pomôžte pešej turistike! 

 
 

     Ôsmeho mája sa konal 35. ročník Sobotištskej 
pätnástky. Na obyčajnej obecnej turistickej akcii, ktorou 
sme si v roku 1983 začali pripomínať oslobodenie našej 
vlasti Červenou armádou a koniec druhej svetovej vojny, 
sa zišlo 94 účastníkov. Väčšina organizátorov mala niečo 
po tridsiatke a bolo ich toľko, že by sme ich mohli 
spočítať na prstoch obidvoch rúk. Za tridsaťpäť rokov sa 
však mnohé zmenilo. Poriadne pribudlo účastníkov. 
Posledné roky je ich už pravidelne cez tisícpäťsto.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento rok ich bolo 2403! To vyvoláva väčšie nároky na 
organizáciu podujatia, na počet organizátorov, ale aj na 
ich vekové zloženie. Mnohí z nich sú dôchodcovia. Prišla 
chvíľa, keď štafetu organizovania tohto skvelého 
podujatia je potrebné odovzdať mladším! 
     Hlavný organizátor – Klub slovenských turistov 
Sobotište, sa aj touto cesto obracia na občanov 
Sobotišťa, ktorí by v tejto práci chceli pomôcť. Ozvite sa 
nám  osobne, telefonicky alebo aj mailom. Odovzdáme 
vám svoje skúsenosti a informácie tak, aby ste mohli 
pokračovať v tom, čo sme my začali pred tridsiatimi 
piatimi rokmi. 
     Už viac ako 14 rokov je súčasťou našej obce a jej 
okolia hustá sieť turistických značených trás, ktorá 
vychádza z námestia od vývesnej turistickej mapy. 
Celková jej dĺžka je viac ako 80 kilometrov. Po našich 
turistických trasách sa môžete dostať do Častkova, na 
Podbranč, Brezovú pod Bradlom, Turú Lúku, Myjavu, 
Vrbovce, Chvojnicu, Skalicu, Senicu.  Turistické trasy sa 
obnovujú raz  za tri roky. Súčasťou obnovy  je  aj  výmena 
 
 
 
 
 
 
 
 

smeroviek na 17 smerovníkoch aký máme aj  
na námestí pri vývesnej turistickej mape. Pri budovaní a 
obnove uvedenej siete turistických trás sme získali veľa 
skúseností, ktoré by sme tiež radi odovzdali mladším 
Sobotišťanom, aby to, čo bolo vytvorené, nezaniklo.  

 

Ďakujeme! 
 

Juraj Koba, 0904 212 281, jurajkoba@gmail.com 
Ján Oravec,  0907 649 935, oravec.jan@centrum.sk 

 
 

SPOLOČENSKÁ  KRONIKA 
 

 

 
 
 
 
 

Róbert Kurc  Monika Boorová 
Peter Závodný Ľubomíra Černeková 
Tomáš Zajíc  Michaela Bahledová 
Roman Kadlečík Katarína Hurbánková 
Martin Lackovič Eva Bochýnková 

 
 
 
 

 

 
 
 

Sofia Hyžová nar. 05/2017 
Goran Palkovič nar. 06/2017 
Kristína Slezáková nar. 06/2017 
Eva Chocholáčková nar. 07/2017 
Veronika Prekopová nar. 07/2017 
Lucia Katchala nar. 07/2017 
Samuel Uher nar. 08/2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pavel Polák  85 rokov 
Anna Bittnerová  85 rokov 
Anna Plešová  85 rokov 
Karol Weny  80 rokov 
Oľga Hvožďarová  80 rokov 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Anna Krčová  zomr. 05/2017 
Mária Horňáková  zomr. 06/2017 
Milan Dobrucký  zomr. 06/2017 
Kristína Anna Halabrínová zomr. 06/2017 
Viera Štefková  zomr. 07/2017  
Rudolf Jelínek  zomr. 09/2017 
 

 

OPUSTILI   NÁS   

ŽIVOTNÉ    JUBILEUM   

NARODENÍ    OBČANIA 

UZAVRETÉ    MANŽELSTVÁ 
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