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PREVENTÍVNE OPATRENIA V NAŠEJ OBCI, V DÔSLEDKU ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
Stalo sa niečo, čo sme si doposiaľ nevedeli ani predstaviť.
Nový vírus Covid-19 pozastavil život nielen v Soblahove, na
Slovensku ale aj na celom svete.
COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom
SARS-CoV-2, bol po prvý raz identifikovaný u pacientov so
závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019
v čínskom meste Wu-chan. Príznaky ochorenia sú podobné
ako pri chrípke - kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka,
bolesť svalov, únava. Nakaziť sa možno prostredníctvom blízkeho kontaktu s osobou, ktorá má vyššie uvádzané symptómy tohto ochorenia (najmä kašeľ), zvlášť kvapôčkovou infekciou. Postihuje hlavne dýchací systém, v ťažkých prípadoch
vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť k úmrtiu pacienta.
Ochorenie najťažšie postihuje ľudí nad 65 rokov.
Vznik a priebeh na Slovensku a v Soblahove
Na Slovensku oficiálne potvrdili prvý prípad ochorenia COVID-19 dňa 6.3.2020.
Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala na území SR v dôsledku šírenia koronavírusu a v rámci preventívnych opatrení,
zvolal predseda Krízového štábu Soblahov Marian Hudec
zasadnutie krízového štábu na deň 11.3.2020. Nakoľko tento
vírus naberal na intenzite, boli opatrenia, ktoré krízový štáb
prijal sprísnené. Ešte v ten deň 11.3.2020 Vláda Slovenskej
republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu na území SR. Počet
nakazených vírusom zo dňa na deň narastal a tak bol Vládou SR vyhlásený núdzový stav od 16.3.2020 od 6,00 hod.
Okrem iných opatrení, boli uzavreté obchodné prevádzky,
školy a predškolské zariadenia. Nakoľko sprísnené opatrenia,
každým dňom pribúdali, občania sa ich dozvedali z masovokomunikačných prostriedkov, správ, prípadne z internetu. Už
v týchto dňoch sa občania pohybovali po obci zriedka a s rúškami na prekrytie nosa a úst.
Krízový štáb nariadil všetkým obyvateľom obce postupovať v zmysle aktualizovaných pokynov Ministerstva vnútra
SR, Sekcie krízového riadenia http://www.minv.sk/, v súlade
s usmerneniami a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR http://www.uvzsr.sk/, obmedzil organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na území obce, odporučil právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území
obce Soblahov obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by
mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia. Prevádzky, ktoré pôsobia na

území obce boli vyzvané, aby dbali na zvýšené hygienické
opatrenia. Starosta obce osobne ale i telefonicky kontaktoval
všetky väčšie podnikateľské subjekty.
Na zasadnutí bola prítomná aj riaditeľka ZŠ s MŠ Soblahov,
nakoľko zriaďovateľom školy je obec. Spoločne s členmi KŠ
aktualizovali pripravené usmernenie týkajúce sa žiakov, učiteľov a rodičov detí.
Od 10.3. 2020 sú v našej farnosti zrušené všetky verejné
sväté omše, pobožnosti a pastoračné aktivity.
Dňa 12.3.2020 udelilo vedenie ZŠ s MŠ riaditeľské voľno.
Od tohto dátumu nefungovala ani školská jedáleň, ani nebola
zabezpečená donáška obedov starším občanom.
Od 13.3.2020 až do odvolania nastala na OcÚ zmena úradných hodín z dôvodu mimoriadnej situácie, vyzvali sme občanov, aby obmedzili osobnú návštevu obecného úradu, záležitosti vybavovali počas zverejnených 3 hodín denne a aby
používali zadný vchod od hlavnej cesty cez bránu, kde budú
vybavení cez okienko.
Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného
krízového štábu SR o uzatvorení školských zariadení obec
informovala dňa 13.3.2020 občanov o tom, že medzimestské
autobusové spoje budú premávať v prázdninovom režime,
a to počas celej platnosti tohto rozhodnutia.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov
alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe
rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, prerušilo vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do 27. marca 2020 (v súčasnosti platí stav až do odvolania).
MUDr. Lacková, všeobecná lekárka v obci 16.3.2020 upozornila pacientov, aby do ambulancie prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch, ostatné zdravotné problémy riešili po odznení
epidémie. Týka sa to tiež odberov krvi pre špecialistov. U ľudí,
ktorí sú dlhodobo práceneschopní stačí kontaktovať lekára
telefonicky. Predpisy liekov vybavuje MUDr. Lacková elektronicky bez návštevy ambulancie.
Obecný úrad viackrát vyzýval občanov, aby sa všetci zdržiavali vo svojich domovoch, iba v nevyhnutných prípadoch
vychádzali von, apelovali sme najmä na rodičov detí, aby
nepodceňovali núdzový stav a nepúšťali deti na verejné priestranstvá.
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Obec Soblahov 17.3 oznámila starším občanom, ktorí nemajú možnosť
zadováženia si ochranného rúška,
aby si ho telefonicky objednali na
OcÚ. Vzhľadom na obmedzené prvotné množstvo (50 ks), obec postupne
prideľovala rúško podľa nahláseného
zoznamu, uprednostnené boli staršie
osoby odkázané na pomoc druhých,
ale ušlo sa i ostaným, ktorí požiadali.
Rúška obec objednala od firmy, ktorá
sa zaoberá šitím a má sídlo v Soblahove. Postupne sa pridávali aj šikovné ženičky z obce – Monika Červeňanová, Anna
Marcinátová, Silvia Vondrová, pomohol nám aj Jozef Kačena
a s pomocou sa ponúkali aj ďalší. Patrí im za to obrovská
vďaka!
Požiadali sme občanov, ktorí podliehajú 14-dňovej karanténe v zmysle nariadenia vlády SR, aby sa neodkladne telefonicky prihlásili na OcÚ. Uvedeným rodinám, ktoré sú v karanténe sme ponúkli možnosť zabezpečenia nákupu základných
potravín s donáškou potravín do domu. Uvedenú službu môžu
využiť aj starší nevládni občania, ktorí nemajú inú možnosť
zabezpečenia týchto základných potrieb od rodinných príslušníkov. Svoju pomoc ponúkli aj členovia DHZ Soblahov, ktorí
sú pripravení pomôcť občanom Soblahova - starším, ktorí sú
v karanténe, s nákupom potravín a liekov.
V domácej 14-dňovej karanténe sú občania spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti, ktorí sa vrátili zo zahraničia (ČR, Holandsko, Rakúsko,
Francúzsko, Nórsko). Spolu máme nahlásených 11 takýchto
domácností.
Zaznamenaný bol aj pohyb osoby z Tenčianskej Turnej,
ktorá bola na bridáde v Soblahove a následne bola pozitívne
testovaná na Covid-19. Preto museli spoluobčania, ktorí boli
v jeho v blízkosti spolu so svojimi rodinami ostať v 14-dňovej
karanténe. Z tohto dôvodu bol jeden občan otestovaný priamo
v obci, výsledok bol negatívny. Takýchto prípadov bolo v obci
viac (stretnutie s nakazenými).
Obec sa postupne začína vyľudňovať, rodiny ostávajú
doma, v prípade pekného už jarného počasia sa zdržiavajú
vo svojich záhradách. Po obci vidno jazdiť omnoho menej áut,
poväčšine iba tých, ktorí prichádzajú a odchádzajú za prácou,
ale viac cudzích áut, ktoré idú do prírody za dedinou, tam sa
zhromažďuje veľa osôb.
Druhé zasadnutie krízového štábu
V dôsledku neustáleho šírenia koronavírusu na území SR
a možného rizika rozšírenia vírusu v Soblahove, zvolal predseda KŠ Marian Hudec II. zasadnutie KŠ na deň 20.3.2020,
na ktorom informoval o celkovej situácii v obci a aktuálnych
karanténnych opatreniach. Stretnutie sa uskutočnilo vonku,
vo dvore Obecného domu. KŠ doplnil k nariadeniam a odporúčaniam zo dňa 11.3.2020 nasledovné opatrenia:
Nariaďuje všetkým občanom naďalej konať v zmysle aktualizovaných pokynov Ministerstva vnútra SR, Sekcie krízového
riadenia http://www.minv.sk/ a usmernení a opatrení Úradu
verejného zdravotníctva SR http://www.uvzsr.sk/ .
Nariaďuje všetkým obyvateľom Soblahova na verejných
priestranstvách v obci, v obchodoch, v kostole, v katastri obce
pri stretnutí s ostatnými osobami používať ochranné rúška.
Od stredy 25.3.2020 je povinné nosiť rúško na verejnosti.
Odporúča všetkým spoločenstvám, organizáciám, firmám
minimalizovať stretávanie osôb. V prípade, že je nevyhnutné
stretnúť sa viac osôb spolu, dodržať odstupové vzdialenosti
minimálne 1,5 m, komunikovať iba s nasadeným rúškom, pou-
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žívať jednorazové rukavice a zásadne obmedziť fyzický dotyk
s osobami a aj okolitými predmetmi.
Odporúča všetkým spoločenstvám, organizáciám, firmám
plochy, ktoré sú v častom kontakte s ľudskou pokožkou, niekoľkokrát za deň dezinfikovať. Napríklad: lavice, stoličky, kľučky, vypínače, výťahové tlačidlá.... Občanom odporúčame na
dotyky s uvedenými predmetmi používať jednorazové rukavice a v prípade, že ich občan nemá, odporúča sa použiť
akékoľvek rukavice a následne ich oprať. Taktiež oblečenie,
ktoré prichádza do styku s verejnými lavicami, stoličkami
v autobuse, atď. ihneď po príchode domov vyzliecť.
Naši dobrovoľní hasiči zabezpečujú pravidelnú dezinfekciu
verejných priestorov a budov. Patrí im za to poďakovanie.
Odporúča právnickým a fyzickým osobám zabezpečujúcim
predaj potravín, obmedziť počet kupujúcich v obytnom
– v uzavretom priestore na maximálne 2 zákazníkov ( do predajne potravín sa vstupuje iba po 2 osobách a samozrejme
s ochrannými pomôckami – rúško prípadne rukavice).
Nariaďuje vedeniu obce vyčleniť finančné zdroje na nákup
ochranných prostriedkov, čistiacich prostriedkov a na ostatné
potreby na zabezpečenie dezinfekcie obecných budov, priestorov a prechodných opatrení pre ohrozené skupiny občanov.
Krízový štáb vyzýva všetkých občanov k disciplinovanosti,
maximálnemu dodržiavaniu všetkých nariadení a odporúčaní.
Dôrazne vyzývame rodičov, aby poučili svoje deti o aktuálnej
situácií a o všetkých opatreniach a nariadeniach, ktoré sú povinné dodržiavať. Svojim konaním vyjadrujete svoj postoj
k svojim rodinným príslušníkom, kamarátom a spoluobčanom.
Maximálnou zodpovednosťou môžeme spoločne predísť k šíreniu nákazy v našej obci a v rodinách a zároveň zachrániť
životy svojim blízkym!
Aktuálne čísla
Na Slovensku bolo (k 30.3.2020) otestovaných 7857 negatívnych vzoriek, počet pozitívnych vzoriek je 363, v kritickom
stave je 1 pacient, počet vyliečených pacientov doteraz 7. Do
dnešného dňa nebol zistený pozitívny prípad u nášho občana.
Čo nás čaká
Predpokladá sa, že pandémia by mala na Slovensku vyvrcholiť cca o 100 dní. Záleží však aj na tom, ako budeme
zodpovední a aké opatrenia budú prijaté. Isté však už teraz
je, že sa dá očakávať nástup ekonomickej krízy s dôsledkami
na zamestnanosť(niektorí ľudia už v súčasnosti pracujú iba
z domu), ďalšie fungovanie firiem, prevádzok a veľkých spoločností.
Koronavírus vo svete
Aktuálne ochorením trpí 789 240 pacientov, obetí je 38 092,
vyliečených 166 506. Rebríček v počte nakazených vedie
USA - počet nakazených 164 359, obetí 3 173. Ďalšími najviac postihnutými krajinami sú aktuálne Taliansko- počet nakazených 101 739, obetí 11 591, Španielsko – počet nakazených 87 956, obetí 7 716. V Číne( počet nakazených 164 359,
obetí 3 173) je ochorenie konečne na ústupe, ale hlásia ďalšie
prípady privezené zo zahraničia.
Vážení spoluobčania, všetky horeuvedené nariadenia a odporúčania sú stále v platnosti až do odvolania a preto Vás
žiadame a vyzývame na ich dodržiavanie.
Iba takto a spoločne môžeme dosiahnuť úspech v boji s týmto nákazlivým neznámym ochorením a tak navrátime našu
obec do bežných koľají.
Vážení spoluobčania pomáhajme si navzájom v tejto ťažkej situácii. Vyslovujeme presvedčenie, že spoločne ju určite
zvládneme!
R. R
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Milí spoluobčania,
opäť je tu koniec marca, keď sa už každý z nás teší na
príjemné počasie, všetci sme plní elánu a plánov. Rovnako aj
ja spolu s poslancami máme svoje predstavy, čo by sme radi
zrealizovali v tomto roku. Tento rok nebude vôbec ľahký, avšak,
ako to už býva vždy po komunálnych voľbách, nebudeme sa
môcť v tomto roku spoliehať na nové výzvy z jednotlivých ministerstiev, ale musíme sa spoliehať len sami na seba. Začiatok tohto roka je špecifický aj novou obavou – koronavírusom
(Covid-19) –, ktorá v posledných týždňoch zasiahla celý
svet a neobišla ani Slovensko – pravdepodobne neobíde ani
Soblahov. V týchto časoch je nutná hlavne zvýšená hygiena –
časté umývanie rúk, obmedzenia stretávania sa s rizikovými
občanmi a v prípade choroby alebo zhoršenia zdravotného
stavu svoj stav nepodceňovať, správať sa zodpovedne voči
sebe a okoliu a zostať doma. V prípade zvýšených teplôt, suchého kašľa, problémov s dýchaním treba telefonicky kontaktovať lekára. Keďže mladší ľudia majú dennodenné informácie
z internetu a médií, je na mieste, aby som vyzval najmä vás,
starších občanov, aby ste sledovali dianie prostredníctvom rádia alebo televízie a zostali tak čo najviac informovaní.
V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, čo sa v poslednom
čase dialo v obci, aké sú zámery na najbližšie obdobie a na
čom sme od začiatku roka pracovali.
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Mikuleckému. Mrzí nás ale, že v tom istom areáli nám všetkým kazí dobre odvedenú prácu naša mládež, ktorá sa tam
po večeroch stretáva, ničí všetko, čo im príde pod ruky (pozri
foto) a zanecháva tam rôzny odpad, medzi iným aj fľaše od
alkoholu. Chcel by som na vás všetkých apelovať, aby ste
sa zaujímali o svoje deti. Zistite si, čo robia vo voľnom čase
a upozornite ich, že v prípade zistenia vinníkov budú všetky
náklady na opravu znášať ich rodiny a pre mladých vandalov
bude uložená pokuta vo forme verejnoprospešných prác. Je
na nás rodičoch, akých ľudí zo svojich detí vychováme. Nebuďme ľahostajní a všímajme si okolie a v prípade, ak ste
svedkom ničenia majetku alebo iných výtržníctiev, ozvite sa
a upozornite mládež. Rovnako tiež môžete takéto konanie nahlásiť na obecnom úrade. Takisto prosím majiteľov psov, aby
svojich miláčikov nevodili po trávniku ihriska a dodržiavali tak
zákaz pohybu psov v tomto areáli.
Aj na základe týchto skutočností budeme musieť nájsť finančné zdroje na ohradenie športového areálu a zároveň
pravdepodobne aj doplníme kamery a fotopasce, aby sme
odhalili našich previnilcov a zároveň, aby sme si viac ochránili
náš spoločný majetok.

DIANIE V OBCI
Koniec predchádzajúceho roka a začiatok nového roka sa
už tradične niesol v konaní mnohých kultúrnych a spoločenských akcií. Po uzávierke posledného čísla sme organizovali
alebo spolupodieľali sa s našimi organizáciami na tradičnej
Štefanskej jazde, Predsilvestrovskom výstupe na Ostrý vrch,
Obecnom plese, divadelnom predstavení Lakomec, fašiangovom sprievode obcou spolu s fašiangovou zábavou, valentínskom divadelnom predstavení Ženba a v neposlednom rade
na turistickom festivale Hory a my. Samozrejme, dianie v obci
nie je len o kultúrnych a spoločenských akciách, ale kultúra
patrí k neoddeliteľnej súčasti života v obci a za každou akciou
je nesmierne veľa odpracovaných hodín našich organizácií
alebo jednotlivcov, za čo sa im chcem všetkým úprimne poďakovať.
Keďže tohtoročná zima bola bez snehu, zamestnanci obce
sa mohli venovať bežnej údržbe, ktorej je vždy v obci veľa.
Naši športovci – futbalisti začali aktívne s prácami na zveľaďovaní objektu obecného športového klubu. Spravili novú
fasádu budovy, rekonštruovali podhľady a pripravujú výmenu
diváckych lavičiek. Pekné na tom je, že skupina, ktorej záleží
na soblahovskom futbale, si našla v sobotu 7.3.2020 čas na
to, aby urobili niečo pekné pre všetkých. K partii Soblahovčanov sa pridali i štyria chalani z Mníchovej Lehoty.

Poďakovanie za práce na budove OŠK patrí: Mariánovi
Jantošovičovi ml., Martinovi Sedláčkovi, Paľovi Sadymu, Dominikovi Šedivému, Miroslavovi Izraelovi a Lehoťanom Michalovi Vlnovi, Lukášovi Vlnovi, Robovi Mikuleckému a Jakubovi

STAROSTLIVOSŤ O STROMY
Aj na základe skúseností z nešťastí, ktoré sa stali v minulom
roku v rôznych častiach Slovenska, sme si tento rok pozvali
na konzultácie odborníkov z Chránenej krajinnej oblasti Biele
Karpaty, Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a znalca v oblasti arboristiky. Zrealizovali sme vizuálnu kontrolu stromov
a v najbližších dňoch bude nutné zrealizovať z dôvodu zlého
zdravotného stavu výrub lipy na cintoríne a lipy pri Kaplnke
sv. Vendelína. Taktiež nám tento rok poslednýkrát poslúžila
na vianočnú výzdobu jedlička v strede obce. Tu nie je príčina
zlý zdravotný stav, ale koreňová sústava, ktorá evidentne poškodzuje dom rodiny Ivaničovej. Samozrejme, musíme zrealizovať aj novú výsadbu a zároveň premyslieť skutočnosť, aby
deti s Mikulášom mali čo v decembri rozsvietiť.
Samostatnou kapitolou je najväčší strom v Soblahove – platan, ktorý má cca 140 rokov a nachádza sa na súkromnom
pozemku, ale svojou veľkosťou zasahuje i nad okolité domy
a taktiež na cestu 3. triedy, po ktorej chodíme všetci. Už dlhšie monitorujeme, že v poslednom období nastávajú vizuálne
zmeny na strome, a to najmä špirálové vonkajšie trhliny. Jeden viazací segment, ktorý zabezpečuje stabilitu koruny, je
roztrhnutý a ďalšie dve laná sú extrémne napnuté.
Na základe týchto skutočností sme sa na zastupiteľstve dohodli, že strom dáme na obecné náklady zmonitorovať, aby
sme predišli možnému riziku roztrhnutia stromu a pádu na
cestu 3. triedy alebo na okolité domy. Výsledok meraní dvoma
nezávislými metódami (rezistografom a tomografom) potvrdili zlý zdravotný stav stromu. Monitorovaný bol hlavný konár,
ktorý sa mierne ťahá nad dom majiteľa a výsledok bol katastrofálny. V monitorovanom konári je veľmi veľká diera, ktorá
je hrozbou pre všetkých. Nechcem si ani predstaviť, čo by sa
stalo, keby počas silných vetrov, ktoré sú v Soblahove extrémne silné, padla tretina stromu na cestu a išlo by nejaké dieťa,
dospelý človek, automobil alebo autobus plný ľudí...
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Pre zaujímavosť: strom nie je zákonom chránený, ako sa
v Soblahove tradovalo, ale je to strom ako každý iný, nachádzajúci sa na súkromnom pozemku so všetkými právami
a povinnosťami majiteľov stromu. Musím však poznamenať,
že majitelia stromu už v minulosti pri začatí stavebných prác
žiadali o povolenie výrubu stromu a ten im nebol umožnený.
Podľa vyjadrenia arboristu sú teraz iba dve možnosti, ako
postupovať. Urýchlene zohnať minimálne 8.400 EUR a strom
zviazať 16-tonovými lanami a súčasne zmenšiť korunu o cca
30 %. Následne by sa strom musel pravidelne monitorovať a
v určitých intervaloch by sa museli vykonávať opakované orezy
a výmena lán. Druhou možnosťou je, že strom bude odstránený.
Pre lepšie znázornenie rizikového stavu prikladám pár fotografií s popisom...

ENVIRONMENTÁLNE PROJEKTY
Na Ministerstve životného prostredia SR z prostriedkov Environmentálneho fondu máme podané dva projekty (informoval
som o oboch v minulom čísle novín). Do uzávierky tohto vydania novín nebolo ministrom rozhodnuté, ktoré žiadosti budú
schválené. Oba naše projekty (odkanalizovanie Železničnej
ulice a nákup techniky na údržbu cestnej komunikácie) prešli
všetkými kontrolami a boli odporučené na schválenie. Ako to
dopadne, budem vás informovať v nasledujúcom období.
PROJEKT HASIČSKEJ ZBROJNICE II.
Na konci roku 2018 nám bola schválená dotácia vo výške
30.000,00 EUR na projekt výstavby Hasičskej zbrojnice II.
Uvedená stavba bude zrealizovaná v priestoroch obecného
domu číslo 270, kde máme taktiež kompletné stredisko aj
obecnej techniky. V podstate ide o dve veľké zateplené garáže. Od podpísania projektu sme pracovali na stavebnom
povolení a veľký problém nám robilo práve verejné obstarávanie, ktoré sa podarilo až na tretíkrát. Cena celého projektu
je 70.056 EUR a práce by mali začať v II. kvartáli roku 2020.
PROJEKT NÁKUPU VÝBAVY VONKAJŠIEHO FITNESS
IHRISKA
V areáli Obecného športového klubu sme v marci 2020
s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky zrealizovali na
podporu športu štyri fitness stroje pre šiestich cvičiacich.
Celá realizácia nás stála 3.648,00 EUR a z toho nám Úrad
vlády poskytol dotáciu vo výške 3.000 EUR. Veríme, že nové
stroje na cvičenie potešia nielen deti, mládež a športovcov, ale
stroje budú slúžiť pre všetky vekové kategórie.

DOM SENIOROV
Mnohí sa pýtate, v akom štádiu je v súčasnosti zámer výstavby Domu seniorov, preto sa pokúsim tento stav bližšie okomentovať. Kľúčovou otázkou v prípade pokračovania projektu je
nájdenie spôsobu, ako budú likvidované splaškové vody. Aktuálne
(v čase uzávierky našich novín – pozn. red.) by malo predstavenstvo TVK, a.s., rozhodnúť, či uvoľní cca 500.000 EUR na
hlavnú vetvu kanalizácie od Hostinca u Hrocha po nový Dom
seniorov. V prípade, ak predstavenstvo Trenčianskych vodární a kanalizácií uvoľní sľúbené finančné zdroje, s prispením
vlastných zdrojov obce, by sme chceli odkanalizovať zároveň
aj školu, škôlku, jedáleň i bytovku pri škole.
Aby sme využili čas, zadali sme projektantom požiadavku
na zhotovenie projektu pre búracie povolenie. Po spracovaní
uvedeného projektu a informácie od TVK, a.s., by sme radi
v čo najkratšom možnom čase podali žiadosť o územné rozhodnutie. Celý tento proces bude trvať minimálne tri mesiace
a až následne budeme môcť zadať projektantom požiadavku
na zhotovenie projektu pre stavebné povolenie. Nasledovať
bude proces stavebného povolenia a v prípade, ak nebudú
vážne pripomienky dotknutých organizácií a občanov, budeme môcť vykonať verejné obstarávanie. Až následne, po
vykonaní týchto krokov, môžeme začať s výstavbou Domu
seniorov.
Tí, ktorí ste riešili stavbu svojho domu viete, že príprava
dokumentácie spolu s povoleniami je v dnešnej dobe zložitejšia
ako reálne postavenie domu. Obdobné a ešte zložitejšie je to
pri takom veľkom projekte, akým Dom seniorov je. Verím, že
to všetko zvládneme a v 2021 budeme môcť reálne začať so
stavebnými prácami.

PROJEKT CHODNÍK KU ŠKOLE
V druhej polovici júna 2019 nám Ministerstvo financií SR
schválilo dotáciu vo výške 15.000 EUR na realizáciu chodníka
ku škole v smere od hlavnej cesty. Od uvedeného času sme
pracovali na stavebnom povolení, ktoré je už právoplatné.
Odhadovaná cena projektu je cca 42.000 EUR. V súčasnosti
prebieha proces verejného obstarávania a naším cieľom je,
aby práce boli ukončené najneskôr v letných mesiacoch a aby
v septembri už deti kráčali do školy bezpečne po chodníku.
Keďže o pár dní budeme sláviť najväčší kresťanský sviatok v roku, na záver mi dovoľte popriať vám najmä pokojné
a požehnané veľkonočné sviatky v zdraví a v kruhu najbližších. Zdravie bolo aj bude to najcennejšie, čo máme, a preto
dúfam, že pri písaní riadkov do budúceho čísla novín budem
môcť povedať, že koronavírus je na ústupe a v Soblahove neevidujeme žiadneho nakazeného týmto ochorením. Netreba
šíriť paniku, ale treba sa správať zodpovedne.
Marian Hudec, starosta
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VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SR V OBCI SOBLAHOV 29.2.2020

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 241
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov
		
Účasť voličov v %

1 860
1 374
1 354
19
1 364
73,87

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú
stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO,
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA) ............. 338
SMER – sociálna demokracia ......................................... 274
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska
demokracia ...................................................................... 123
SME RODINA .................................................................. 116
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko .................. 97
ZA ĽUDÍ ........................................................................... 85
Kresťanskodemokratické hnutie ...................................... 82
Sloboda a Solidarita ......................................................... 81
Z rokovania OcZ obce Soblahov dňa
19. 2. 2020
A) Zobralo na vedomie:
1. Stanovisko
Okresného
úradu,
Odboru výstavby a bytovej politiky v Trenčíne č. OÚ-TN-OVBP1-2020/000817-013
zo
dňa
4.2.2020 k Návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soblahov podľa § 25 zákona č. 50/76
Zb., v znení neskorších predpisov.
2. Dôvodovú správu k predkladanému
Návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN
obce Soblahov.
B) Schválilo:
1. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Soblahov – Grafická a Textová časť, vrátane Záväznej časti.

Slovenská národná strana .............................................. 62
VLASŤ ............................................................................ 39
DOBRÁ VOĽBA .............................................................. 37
Socialisti.sk .....................................................................
8
MÁME TOHO DOSŤ! .....................................................
7
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ....................
4
Práca slovenského národa .............................................
4
MOST – HÍD ...................................................................
3
Demokratická strana .......................................................
2
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku ........................
1
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby ....................
1
Slovenské Hnutie Obrody ...............................................
99% - občiansky hlas ......................................................
Slovenská liga .................................................................
HLAS ĽUDU ....................................................................
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná
spolupatričnosť ................................................................
Hlas pravice .....................................................................
Podrobnejšie informácie: www.statistics.sk

2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Soblahov.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce
Soblahov č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov
č. 2 Územného plánu obce Soblahov.
C) Uložilo:
1. Obci Soblahov ako orgánu územného
plánovania uloženie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov v zmysle § 28 zákona č. 50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31.12.2019.
Zobralo na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.
Zobralo na vedomie Oznámenie ZŠ

s MŠ Soblahov o úprave rozpočtu v
3/2020 – prenesené kompetencie
č. GA/39/2020/Iž z 14.2.2020.
Schválilo doplnenie členov komisií
OcZ nasledovne:
Komisia finančná a investičná: Ing. Silvia Vondrová.
Komisia stavebná a životného prostredia: Marián Jantošovič.
Zobralo na vedomie informáciu o zvolení do funkcie predsedu DHZ Soblahov
Bc. Lukáša Betáka a do funkcie referenta pre mládež DHZ Mária Červenku.
Schválilo veliteľov družstva DHZ: Ing.
Martina Judinyho a Jakuba Fabu.
Kompletné znenia uznesení nájdete na
www.soblahov.sk/uznesenia a na OcÚ.
Zuzana Hrnčárová

MENEJ KOMUNÁLNEHO ODPADU = UŠETRENÉ FINANCIE AJ PRÍRODA
Pravidelne prinášame občanom nové informácie, ktoré sa
týkajú odpadového hospodárstva v našej obci. Píšeme nielen
o novinkách zo sveta odpadov, ale stále nabádame a prízvukujeme občanom, aké je dôležité triediť odpad a prečo!
S radosťou môžeme skonštatovať, že občania triedia odpad
stále viac a viac, čo je nesmierne pozitívne, a preto by sme
všetkým občanom chceli poďakovať za to, že TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME všetci spoločne.
Pripomeňme a zopakujme si, prečo je dôležité triediť odpadky? Pretože, nech sa na to pozrieme z akéhokoľvek hľadiska, je to dobré a správne! Neexistuje jediný negatívny dôvod, prečo by sme to robiť nemali. Snáď len ľudská lenivosť
a ľahostajnosť voči nášmu okoliu nám bráni triediť odpad poctivo
a každý deň.
Takže prečo je dobré triediť odpady?
Pretože je to nielen EKOLOGICKY, ale aj EKONOMICKY
VÝHODNÉ!!!
A keďže najlepšie sa človek učí na príkladoch zo života, tak
jeden príklad vám teraz ponúkame priamo zo Soblahova
a dotýka sa nás všetkých:
- Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 bola
30,23%. Je veľmi dobré, že sme prekročili 30% hranicu (aj

keď veľmi tesne). Na základe toho budeme platiť na skládke
13 €/tonu, čo je o 30 % viac ako v roku 2019!!!
- Ak by sme triedili pod 30 %, platili by sme 22 €/tonu = všetci
by sme zaplatili v roku 2020 ešte o cca 70 % viac.
- Ak sa nám podarí v 2020 roku triediť viac ako 40 % komunálneho odpadu, mohla by dokonca ísť cena za odpady
v roku 2021 dolu oproti roku 2020!!!
Všetci ste dostali rozpis vývozov, žlté vrecia a doplnili sme
množstvo nových kontajnerov na kovy, papier, tetrapaky,
elektro. Trieďte poctivo a sledujte termíny vývozov a v prípade, že je kontajner plný, tak ďalšie množstvá vykladajte až
tesne pred vývozom. V žiadnom prípade nevhadzujte naplnené žlté vrecia do kontajnerov na plast. Možno ste si všimli, že
obec začala postupne sťahovať žlté kontajnery a nahrádzame
ich kontajnermi na tetrapaky, papier a kovy. Robíme tak
z dôvodu, že sme prešli na nový systém zberu plastov do žltých vriec, ktoré občania dostávajú do domácností. Smutné
je, že niektoré lokality nevyužívajú žlté vrecia, pri poslednom
zbere 18.3.2020 vyložilo žlté vrecia pred dom v lokalite Palmovská iba 6 rodín.
Na záver vás vyzývame: Poďme to skúsiť spoločne a posuňme hranicu vytriedenia v roku 2020 nad 40 %!
R.R.
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31. ročník Štefanskej jazdy

26. december 2019 už tradične patril všetkým Štefanom v obci a rovnako už po
31. raz sme sa stretli na obnovenej tradícii Štefanskej jazdy v Soblahove. Dedinou
sa prehnali koníky z jazdeckého klubu z Nozdrkoviec a urobili radosť mnohým zúčastneným a tiež deťom, ktoré si chvíľku mohli vychutnať ten najkrajší pohľad, ktorý

nám núka konské sedlo. V kultúrnom
programe nesmeli chýbať všetky domáce telesá: Melenčárik, Harmoniková
akadémia, soblahovské dievky z Korničky a Radosti, Melenčár a Dolinečka
– od najmenších až po najstarších nám
všetci zaspievali koledy a vinšovali nám
zdravie, šťastie a Božie požehnanie. V
programe tiež vystúpil špeciálny hosť,
ktorého sme nikomu nemuseli predstavovať, pretože ním bola chlapská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína,
ktorých poznajú všetci široko-ďaleko aj
za našim chotárom. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim za koledovanie a roznášanie dobrej nálady a tiež ostatným,
ktorí prispeli svojou činnosťou k zachovaniu tejto jedinečnej tradície.
Martina Kačenová

VIANOCE V SEDLIACKOM DOME...
Nepoznám nikoho, kto sa neteší na Vianoce. Túžobne očakávame príchod Ježiška, v rodinách si spoločne užívame vianočnú pohodu. Túto atmosféru sme sa vám
snažili priblížiť expozíciou v Sedliackom dome počas vianočných sviatkov a sviatku sv. Štefana. Už tradične na sviatok sv. Štefana Sedliacky dom praskal vo švíkoch.
Minulý rok sme privítali okrem „domácich“ aj návštevníkov z Brazílie, Ukrajiny a Kanady, tento rok u nás boli návštevníci z Mexika, Anglicka a Juhoafrickej republiky.
Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zaviesť pamätnú knihu, kde sa dozviete o všetkých udalostiach, ale aj návštevníkoch z blízkych či ďalekých kútov Slovenska i sveta,
ktorí do Sedliackeho domu prišli.
Expozícia bola aj tento rok zameraná na zvyky zdobenia príbytku i stolovania pri štedrej
večeri. Okrem toho sme pre vás pripravili aj výstavu drevených i šúpoľových betlehemov.
Rovnako aj v maštaľke pri Sedliackom dome sme inovovali, jasličky so Sv. rodinou, ktoré prišli navštíviť Traja králi z východu. Veľmi nás teší váš záujem a pochvalné slová. Naše ďakujem patrí vám všetkým, ktorí ste akokoľvek pomohli, ale hlavne

XIII. ROČNÍK OBECNÉHO PLESU

11. január 2020 – deň, kedy sa sála Poľnohospodárskeho
družstva stala miestom konania Soblahovského plesu. Už po
druhýkrát sme plesovú sezónu otvárali spoločne s najznámejším plesom na Slovensku – Plesom v opere, ktorým sa symbolicky otvára plesová sezóna na Slovensku. A aký bol ten
náš Soblahovský ples? Jedným slovom vynikajúci. Dámy vo
večerných šatách, páni v oblekoch, príjemná ľudová hudba vo
vestibule nesúca sa k vstupným dverám a vítajúca všetkých
hostí plesu... Nebola to však len hudba, ktorá vítala, ale aj

M. Červeňanovej a M. Drienkovej, ktoré pri aranžovaní jasličiek strávili celý
deň.
D.M.

ruža pre dámu a prípitok na privítanie. Myslím, že každý, kto
sa zúčastnil, sa dobre zabavil či už pri tónoch a speve hlavnej
hudobnej skupiny Ritmo z Nemšovej, alebo počas prestávok
pri speve ľudových piesní v podaní ľudovej hudby Mlynári
z Trenčína, ktorí nás tešia a bavia rok čo rok. Dobrý ples nie
je však len o dobrej hudbe, ale aj o kvalitnom jedle a dobrom
víne. Tieto požiadavky do bodky splnila naša stála cateringová spoločnosť Party partners zo Soblahova pod vedením Božky Jurigovej. K jedlu a hudbe neodmysliteľne patrí aj tombola,
ktorá je rok čo rok zaujímavejšia a každý túži vyhrať nejednu
z cien. Ďakujeme všetkým sponzorom plesu, ktorí prispeli do
tomboly cenami a potešili všetkých hostí. Tiež ďakujeme za
krásne vystúpenia tanečníkom z MS Dance Studio z Trenčína, ktorí nám v ukážkach spoločenských tancov predviedli
viaceré štýly. Ďakujeme PD Soblahov za poskytnutie priestorov, p. Kalabovi za fotografické služby, M. Červeňanovej, S.
Holubek Šalkovskej, V. Mrázikovej za výzdobu sály, p. starostovi za organizáciu plesu, za pomoc pri prípravách a chystaní
sály ďakujeme najmä zamestnancom OcÚ a P. Plevovi, D.
Mrázikovi, R. Kačenovi a A. Mrázikovi. Poďakovanie patrí aj
všetkým vám, ktorí ste sa plesu zúčastnili a spoločne vytvorili priateľskú, pohodovú atmosféru plesu, kde sa každý môže
cítiť ako doma a sám sebou. Ďakujeme aj všetkým ostatným,
ktorí sa akokoľvek pričinili o priebeh a organizáciu plesu.
Martina Kačenová
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Fašánek po soblahovsky...
Bujará zábava, fašiangové sprievody, uvoľnené spoločenské zvyklosti, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít
a smažených šišiek, sýte jedlá, sladké pokušenia a občas
i voľnejšie mravy – takto sa v minulosti zvykli fašiangy oslavovať na dedine.
... a takto nejako sme to vymysleli my v Soblahove.
Po týždňoch príprav to vypuklo. Všetci sme sa stretli na zastávke autobusu na Pažitiach v plnej paráde, tak ako sa na
fašiangy patrí. Masky od výmyslu sveta, vyzdobené vozy, malí
i veľkí muzikanti.
Sprievod obcou viedol farár s rehoľnou sestrou, za ním išli cigánky s kočármi, gazdovia, bačovia, krčmár, kuchár, čerti aj smrť.
Vozy s výslužkou ťahali piráti, vojaci a za nimi išiel pospolitý ľud.
Prvá zastávka bola u starostu, kde sme sa potúžili pálenkou, ponúkli klobásou, masteným chlebom, šiškami a hneď
bolo do spevu. Mládencom domáci napichli na šable slaninu
a klobásy. Muzikanti z heligónkovej akadémie nôtili na ľudovú
nôtu a folkloristi z Melenčára s fašiangovými piesňami dodávali sprievodu tú správnu atmosféru. Silnú zostavu folkloristov
doplnili Trúfalci.
Pri železnom moste sa k nám pridali deti zo základnej školy
spolu s pani učiteľkami. Ešte predtým nás pohostila pani poštárka M. Halgošová a o kúsok ďalej rodina Fabová. Sprievod
naberal na sile a dlhé kolóny stojacich áut pripomínali protestné blokády na cestách. Sprievod opäť zastal v „Hulajech“ dvore. Pitný režim pri takej náročnej ceste bol naozaj nevyhnutný.
Fašiangovníci sa ponúkli šiškami, fánkami, ale aj klobásou či

slaninou a pokračovali ďalej. Vo dvore na obecnom úrade nás
čakali ženy z Dolinečky a deti z materskej škôlky, ktoré svojím
milým vystúpením vyčarili úsmev na tvárach všetkých prítomných. Naše rady doplnila Dolinečka i deti z MŠ, nálada gradovala, a to sme boli len v polovici cesty. Po pár metroch nás
privítal a pohostil vo svojom príbytku „židovský rabín“ Ľubo so
svojou manželkou. Tu sa dostali k spevu aj ženy z Dolinečky
a zanôtili „pár“ z ich bohatého repertoáru. Pokračovali sme po
„Malej strane“ až na faru. Skutočný pán farár sa ukázal svojou
pohostinnosťou, ženy ho na oplátku vyzvali do tanca. Fašiangovníci pokračovali na otoč autobusu a postupne naspäť do
dediny. Po ceste bol Hostinec u Ondreja a ten sa naozaj obísť
nedalo. Celá masa ľudí vošla do hostinca, niektorí hostia boli
prekvapení, niektorým sme vyčarili úsmev na perách. Po pár
veselých tónoch nás vrchný hostinský P. Janás privítal a ponúkol
tekutým, ale aj moravské koláče boli fantastické. Hneď sa
lepšie išlo dolu dedinou. Po ceste sme sa zastavili ešte
v niekoľkých dvoroch, až náš fašiangový sprievod napokon
skončil v sále PD. Tam nás už čakal J. Opatovský so zábavou
– akou, to vie len on. Z naturálií zozbieraných po celej dedine sa
vystrojila hostina a zábava s bujarou tancovačkou pokračovala.
Jožko si zahral aj so svojimi učňami z heligónkovej akadémie
a ani sme sa nenazdali, deň sa schyľoval ku koncu. Program sa
skončil pred polnocou, účastníci odchádzali domov vytancovaní, nachodení, unavení, ale s neskutočnými zážitkami.
… ako sa hovorí, kto nebol, môže banovať...
DM

„DIVÁCI V SOBLAHOVE SÚ SKVELÍ!“ TVRDIA HERCI MDT
Rok 2020 sa ešte len začal a my sme
v Soblahove privítali už dvakrát Mestské divadlo Trenčín. V oboch prípadoch išlo o svetovú klasiku.
Už 19. januára sme si pozreli slávneho Moliérovho Lakomca, kde stvárnil
hlavnú úlohu držgroša Harpagona rodák z Trenčianskych Teplíc, nenapodobniteľný Peter Trník. Záver fašiangov nám spestrila Ženba N. V. Gogoľa,
kde v hlavnej úlohe nádejného, no nesmierne lenivého ženícha Podkolesina
všetkých výborne zabával Jakub Ružička. Hoci podmienky pre uvádzanie
predstavení nie sú ideálne a technik aj
organizátori musia veľa špekulovať pri

zabezpečení osvetlenia, vytvorení zákulisia a podobne, herci k nám chodia
radi. Prečo? Na to sme sa spýtali režiséra komédie Lakomec Štefana Richtárecha, ktorý nás zabával aj ako jeden
zo ženíchov – dôstojník Ževakin, v Ženbe. Jeho odpoveď znela: „Podmienky
v Soblahove nie sú ideálne, ale diváci
nám to vždy vynahradia!“ Potešili nás
všetci herci, už sme si zvykli na skvelé
jadro MDT Dianu Minarovičovú, Simona Kopunca, Zuzanu Mišákovú, ktorí
v predstaveniach účinkujú pravidelne.
Z ďalších nás zaujala Karin Adzimová,
Marek Lupták a ďalší.

Na predstavenia do Soblahova si
zvykli chodiť už aj naši priatelia z Mníchovej Lehoty. Ich účasť na našich podujatiach nás vždy poteší. Najbližšie
predstavenie v Soblahove chystáme
počas Noci divadiel. Ide o medzinárodný projekt, do ktorého sa naša obec každoročne zapája. Tento rok to bude už po
šiestykrát. V divadle sa opäť stretneme
21. novembra 2020, priatelia!
A na záver: Ďakujeme našej občianke Zuzke Mišákovej, ktorá priviedla
úspešné divadlo aj do Soblahova.
R.R.
Divadlo nás spája!
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ČO NOVÉHO V BUCHLOVICIACH...

Vzdialenosť zo Soblahova do Buchlovíc je presne 80 km, je
to čo by kameňom dohodil. Aj keď máme iný jazyk, iné zvyky,
máme úprimné priateľské vzťahy. Máme podobné problémy,
starosti, ale i radosti a úspechy.
Zdieľanie týchto úspechov a radostí vám budeme pravidelne
prinášať v Soblahovských novinách. Priateľstvo je o poznaní,
dôvere, podpore. Viacerí z vás poznajú Buchlovice zo slávností
cesnaku či turistickej návštevy zámku i hradu Buchlov. Poznanie
všedného i sviatočného života Buchlovíc je poznaním priateľov.
Čo je teda v Buchloviciach nového?

• V decembri si pripomenuli 50. výročie smrti najvýznamnejšieho rodáka, grafika a kňaza, Arnošta Hrabala. Jeho život
sprevádzala bohatá umelecká práca, Městys Buchlovice
vlastní jednu z najväčších pozostalostí tohto umelca.
• Pripomenuli si 50. výročie založenia hokejového oddielu
pod názvom Sokol Buchlovice.
• Vo februári zorganizovali tradičný fašiangový sprievod: Panímámy a pantátové je hostili čerstvě nasmaženými koblížkami,
slaninou, slivovicí či vínem. Kdo dožil večera, zakončil fašankovou obchůzku na hasičském plese s pochováváním basy.
D.M.

ČRIEPKY Z HISTÓTIE
SOBLAHOV V DOBE BRONZOVEJ A V DOBE ŽELEZNEJ

Nedávno sa mi dostala do rúk odborná štúdia L. Benedikovej a K. Pietu, ktorá ma natoľko zaujala, že sa
s informáciami chcem podeliť s vami Soblahovčanmi.
Trenčianska kotlina je strategické a pomerne úrodné územie stredného Považia, ktoré sa odpradávna podieľalo na
osídlení západnej časti Slovenska. Východnú časť kotliny
ohraničujú pohoria Považský Inovec a Strážovské vrchy s viacerými pravekými a včasnohistorickými hradiskami. Jedno z nich
bolo zistené na Ostrom vrchu na rozhraní chotárov Soblahov,
Tr. Mitice a Neporadza.
Ostrý vrch je výrazný vápencový vrch severnej časti Považského Inovca. Z vrcholu je vidno hradisko Udrina pri Slatinke
nad Bebravou i vrchol veže Trenčianskeho hradu. Po obvode
vrcholu kopca vidno terénnu vlnu, ktorá je pozostatkom valového opevnenia. Opevnenie má približné rozmery 100 x 210 m
a zaberá plochu 1,7 ha.
Lokalita sa dostala do pozornosti odbornej verejnosti
v rokoch 2010–2011, keď tu amatérski hľadači našli niekoľko
bronzových predmetov, ktoré odovzdali a poskytli základné
informácie o nálezisku. V rokoch 2011–2012 sa vykonala obhliadka spojená so zameraním hradiska a jeho okolia,
podarilo sa lokalizovať a zamerať miesta nálezov. Priamo na
vrchole hradiska bol v hĺbke asi 50 cm nájdený depot 4 ks
bronzových kosákov, jeden sa našiel v priestore hradiska pri
prieskume. V juhovýchodnej časti bola nájdená zlatá keltská

minca; dve strieborné mince a bronzový závesok boli nájdené
v severnej časti mimo opevnenia.
Faktom stále zostáva, že sa v Soblahove nikdy doteraz nerealizoval archeologický výskum akéhokoľvek druhu, preto máme
len veľmi málo informácií o pozostatkoch stavieb či konštrukcií
obvodového opevnenia. Z hradiska však pochádza veľká kolekcia bronzových predmetov, ktorá bola nájdená detektorom
kovov. Našli sa viaceré pracovné nástroje: sekery s tuľajkou,
rezbárske dláto, šidlo, radlice, súčasti zbraní, napríklad hroty kopijí, i šperky, ako spony či ihlice. Historici sa zhodujú, že
nájdené exponáty pochádzajú z mladšej a neskorej doby bronzovej a z mladšej doby železnej nazývanej dobou laténskou.
Práve toto obdobie soblahovskej histórie bolo doteraz pre
historikov veľmi málo prebádané a zrazu nám tieto informácie
otvorili bránu do minulosti...
D.M.
Informácie boli použité so súhlasom autorov.
Použitá literatúra
Lucia Benediková – Karol Pieta: Lužické hradisko s následným laténskym
osídlením v Soblahove (okres Trenčín). In: L. Benediková – M. Horňák (ed.):
Sídla, artefakty a čas... : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej
k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. Nitra – Vrútky 2018, s. 37–54.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

TERMÍN A FORMA ZÁPISU VZHĽADOM NA MIMORIADNU SITUÁCIU BUDÚ ZVEREJNENÉ NA

WWW.ZSSOBLAHOV.EDUPAGE.ORG
Každý rodič alebo zákonný zástupca je podľa zákona povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v prípade,
že dieťa dovŕši do 31.8. 2020 šesť rokov. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Treba so sebou priniesť rodný
list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Prečo zapísať dieťa u nás?
- zvyšujú záujem žiakov o učenie
- zlepšujú zapamätanie nových vedomostí
Základná škola s materskou školou Soblahov je plnoorgani- odbúravajú strach, stres, trému a bifľovanie,
zovaná škola. Poskytujeme základné vzdelanie všetkým de• dlhodobo dosahujeme veľmi dobré výsledky v celoslovenťom od 6 do 15 rokov. Pripravujeme žiakov na ďalšie štúdium
skom testovaní žiakov Testovanie T9 i Testovanie T5 –
na stredných školách.
úspešnosť školy je vysoko nad celoslovenským priemerom,
Naša škola flexibilne reaguje na potreby modernej vedo• s kvalitou vzdelávania to myslíme vážne, potvrdzujeme to aj
mostnej spoločnosti:
svojou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého sú
• podporuje rozvoj tvorivosti, individuality a všestranný rozvoj
periodicky testovaní žiaci základných škôl a osemročných
osobnosti,
gymnázií – výsledkami svojich žiakov sa naša škola zaradi• naša škola má značku iMAP škola
la medzi 25 % najúspešnejších škôl,
- vo vyučovaní využívame myšlienkové mapy
• dosahuje veľmi dobré úspechy vo vedomostných, umelec- škola podporuje interaktívne techniky, technológie a pokých a športových súťažiach.
stupy, ktoré:
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Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov, dôraz kladieme na:
• čitateľskú gramotnosť,
• rozvoj komunikačných schopností,
• kvalitné ovládanie materinského jazyka,
• osvojené základy používania cudzieho jazyka,
• digitálnu gramotnosť (dve odborné učebne IKT – informačno-komunikačných technológií, interaktívna tabuľa v každej
učebni),
• projektové dni – tvorba projektu a prezentačné zručnosti.
V našom školskom vzdelávacom programe máme zavedené:
• vlastné vzdelávacie predmety – tvorivé písanie, rozvoj komunikačných schopností, ruský jazyk,
• rozšírené vyučovanie predmetov – informatika, matematika, anglický jazyk.
Ponúkame bohatú krúžkovú a mimoškolskú činnosť:
• pohybové hry, športové hry, florbal, badminton (telocvičňa,
ihrisko),
• dramatický krúžok,
• čitateľská dielňa – žiacka školská knižnica,
• keramický krúžok (keramická dielňa),

•
•
•
•
•
•
•
•

hasičský krúžok,
jazykové kurzy: taliansky jazyk, anglický jazyk (jazyková škola),
hudobná škola – hra na hudobné nástroje, spev (ZUŠ),
vydávame školský žiacky časopis Školák,
tvorivé dielne,
základný plavecký výcvik,
základný lyžiarsky výcvik,
exkurzie, výlety.

Škola ponúka služby:
• činnosť školského klubu ŠKD v ranných hodinách pred vyučovaním od 6:30, v poobedných hodinách po skončení vyučovania do 17:00,
• školského špeciálneho pedagóga,
• lektorov z jazykových škôl,
• učiteľov zo Základných umeleckých škôl,
(vaše deti nemusia dochádzať, všetko ponúkame pod jednou
strechou).
Pre nás je dôležité, že naši žiaci sa v škole cítia bezpečne,
zažívajú pocit radosti a úspechu.
PaedDr. Ingrid Oravcová

VÝSLEDKY TESTOVANIA PIATAKOV T5-2019

Testovanie 5-2019 sa uskutočnilo 20. novembra 2019. Testovaných bolo 24 žiakov.
Predmety

MAT

SJL

Priemerná úspešnosť školy

80,3 %

77,1 %

Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer

63,4 %

64,8 %

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

16,9 %

12,3 %

NAŠE ÚSPECHY...
• Projekt: Hovorme o jedle – celoslovenská súťaž
bronzové pásmo
• Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo
kategória 1A – úspešný riešiteľ Matej Pagáč
• Matematická olympiáda – okresné kolo
kategória Z5 – úspešní riešitelia: Matej Jantošovič,
				
Šimon Bojda
• YPSILON, slovina je hra – celoslovenská súťaž
1. kategória – diplom so zlatou medailou Michal Litva
2. kategória – diplom so zlatou medailou Natali Frančáková
– TOP riešiteľ, diplom so zlatou medailou Michal Frančák,
Julianna Maláňová

3. kategória – diplom so zlatou medailou TOP riešitelia
Tereza Siváková, Laura Straková, Lucia Chupáčová
4. kategória – diplom so zlatou medailou TOP riešitelia
Karin Izraelová, Maroš Horváth, Dominika Makišová
5. kategória – diplom so zlatou medailou TOP riešitelia
Lucia Lehocká, Ema Oravcová
diplom so zlatou medailou Matej Jantošovič, Simona Balajová
• Geografická olympiáda – okresné kolo
kategória F – 3. miesto Matej Pagáč – postup do krajského kola,
úspešní riešitelia Sára Šedivá, Alex Červenka
• Biologická olympiáda – okresné kolo
kategória C – Projektová časť
1. miesto Viktória Vojteková – postup do krajského kola
PaedDr. Ingrid Oravcová

LYŽIARSKY KURZ

V dňoch 16. – 21.2.2020 žiaci 7. ročníka absolvovali lyžiarsky kurz vo Vernári. V lyžiarskom stredisku Studničky, ktoré
sa nachádza na okraji Slovenského raja, približne 20 km od
Popradu, sme našli kvalitné podmienky na výuku. Na kvalitne
upravených zjazdových tratiach 19 žiakov získalo nové skúsenosti v jazde na lyžiach a vlekoch. Tento rok sme sa spojili
so ZŠ Nemšová J. Palu.
Po príchode a ubytovaní v penzióne Suchá nasledovala
prvá jazda na svahu. Boli vytvorené 2 skupiny. Začiatočníkov
tvorilo 11 žiakov a druhá skupina 8 žiakov už mala nejaké
skúsenosti s lyžovaním a jazdou na vleku.
Počas celého kurzu nám počasie prialo. Kvôli mierne plusovým teplotám boli svahy ideálne najmä pre začiatočníkov.
V predposledný deň absolvovali žiaci obrovský slalom, ktorý
úspešne zvládli, čo je dôkazom zvládnutia základov lyžovania.
Najrýchlejší čas spomedzi dievčat dosiahla Ema Mikušová a
z chlapcov Patrik Čillík. Po každodennej 4–5-hodinovej porcii
lyžovania sa každý tešil na obed, povinný oddych a na večerný

program. V rámci poobedňajšieho programu sme absolvovali
vychádzku a návštevu partizánskeho bunkra. Spoločenské hry,
súťaže, biely kódex a diskotéky zanechali u žiakov a učiteľov
príjemné a nezabudnuteľné spomienky a zážitky.
Mgr. Andrej Paulíny
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KARNEVAL V ŠKOLE
Žiaci 9. ročníka pod vedením pána
učiteľa Mgr. Andreja Paulínyho pripravili pre malých i veľkých dňa 13. februára školský karneval a diskotéku. Program bol naozaj bohatý. Deti súťažili
o najkrajšiu masku, zapájali sa do súťaží, tancovali a užili si skvelú zábavu.
Ďakujeme deviataci...
Mgr. Andrej Paulíny

MATERSKÁ ŠKOLA

FAŠIANGY V MATERSKEJ ŠKOLE

„Fašiangy, Turíce“ sa ozývalo z materskej školy od začiatku
až do konca fašiangového obdobia. Tak, ako sa patrí na tento
čas, bolo v našej materskej škole veselo. Zabávali sme sa
tancom, spevom, hrami, súťažami, karnevalom. Náladu nám
nepokazilo ani chrípkové obdobie. Naprávali sme si ju hrovými a zážitkovými činnosťami.
Také veselé a hrové obdobie je detskej duši najbližšie. Preto sme všetci s radosťou nacvičovali program na fašiangový
sprievod. Žartovné texty básní a piesní si deti rýchlo zapamätali. Tešili sa na vystúpenie. Aj keď choroba nedovolila viacerým prísť do fašiangového sprievodu, sme radi, že zdravé deti
spolu s rodičmi prišli podporiť oživenie a udržanie tejto peknej
folklórnej udalosti. Aj takto zážitkovo sa u detí rozvíja národné povedomie a vzťah k folklórnym tradíciám nášho regiónu.
Vo fašiangovom sprievode bolo veselo. Deťom sa páčili rôzne
masky v sprievode, aj keď sa niektorých báli. Najviac sa im
však páčilo, keď mohli ťahať drevený voz plný nákladu. Bola
sranda, zábava, zima, vietor, koláčiky, čajík, dokonca aj klobásy. Tak ako to má vo fašiangovom sprievode byť.
V materskej škole sme fašiangy ukončili karnevalom. V ten
deň sa na chvíľu deti stratili. Zrazu bola materská škola plná
filmových hrdinov, rozprávkových bytostí. Do škôlky prišiel dokonca pilot či koniarka, hasič či snehuliak. Najväčšia sranda
bola, keď sa stratili aj pani učiteľky. Miesto nich prišli tety ku-

chárky a duchnoví škriatkovia. To sú takí, čo sa podobajú na
paplón na spanie. Títo škriatkovia však vôbec nespali, ale sa
bláznili a vymýšľali spolu s deťmi. Zábavy a srandy bolo veľa,
až sa karnevalové bytosti unavili a premenili na deti a pani
učiteľky.
Prežili sme v škôlke pekné obdobie plné zábavy a srandy.
Aj keď sa fašiangové obdobie skončilo, môžeme vám všetkým
sľúbiť, že zábava a sranda v materskej škole nekončí. Čakajú
nás ďalšie nové zážitky a dobrodružstvá. Tešíme sa na ne.
Kolektív MŠ

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

JAR UŽ KLOPE NA DVERE

Pani zima si pomaly balí kufor a odchádza od nás. I keď
nám neumožnila vyšantiť sa na snehu, postaviť si snehuliaka
či zažiť dobrú guľovačku, vždy sme si našli čas stráviť v zimnej prírode pekné chvíle. Prikrmovali sme vtáčiky, pozorovali
srny, zajace i zimujúce vtáky.
Zimný čas nám tiež priniesol obdobie fašiangov a my sme
spolu s našimi rodičmi zažili veselý karneval v materskej škole, ktorá sa premenila v jedno popoludnie na rozprávkovo. Zasúťažili sme si, zatancovali, pojedli fašiangové dobroty
a nakoniec pochovali basu.
V týchto dňoch pozorujeme prvé jarné kvietky v záhradách
a tešíme sa z prebúdzajúcej sa prírody. Počúvame škovránky
a škorce, ktoré sa už k nám vrátili a tešíme sa na prílet ďalších vtáčikov. A práve o nich nám porozprával ujo ornitológ.
Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z ich života a dôležitosti
ich ochrany. Aká dôležitá je ochrana našej planéty, lesov, pralesov, zvierat, vody, ovzdušia, o tom nám porozprávali naši
kamoši Tomáš a Miška, ktorí tiež pomáhajú v ďalekom pralese
v Indonézii.

Na návštevu k nám príde i Miro Jilo, ktorý má pre nás vždy
pripravený super koncert, čakáme i Zahrajka a ďalších. Tešíme sa na zaujímavé besedy, prednášky a exkurzie.
Dni rýchlo plynú a veľkonočné sviatky sa blížia. Prajeme vám
všetkým požehnané pôstne obdobie a radostný čas Pánovho
víťazstva, ktorý nech vás naplní milosťou, pokojom a radosťou.
Deti a kolektív Cirkevnej materskej školy sv. Mikuláša
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ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI

Asi každý z nás vníma svoju rodinu ako dar. Je to správny postoj. Ale nemenej dôležité je vnímať svoju rodinu i v inom svetle.
V akom? Nielen že som dostal manžela, manželku, otca, mamu,
brata, sestru ako dar, ale i ja mám byť darom pre manžela, manželku, brata, sestru. Mám teda zodpovednosť za druhých.
Malý princ: Povedala líška. „Tu je moje tajomstvo. Je veľmi
jednoduché: dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“ „To hlavné je očiam neviditeľné…,“ opakoval Malý
princ, aby si to zapamätal. „Čas, ktorý si strácal pre svoju
ružu, robí tvoju ružu takou dôležitou.“ „Čas, ktorý som strácal
pre svoju ružu...,“ opakoval Malý princ, aby si to zapamätal.
„Ľudia zabudli na túto pravdu,“ povedala líška. „Ale ty na ňu
nesmieš zabudnúť. Ty budeš navždy zodpovedný za všetko,
čo si skrotíš. Si zodpovedný za svoju ružu...“ „Som zodpovedný za svoju ružu…,“ opakoval Malý princ, aby si to zapamätal.
Je veľkým nebezpečenstvom rodiny, ak si každý žije pre seba
a nie pre druhého, ak vidí len seba a druhého iba využíva a nie
ako by malo byť, že je tu pre druhého. V rodine som tu pre druhých. Ja som ten, kto má zodpovednosť za svoju rodinu, ja som
ten, kto má šíriť v rodine lásku, ja som ten, kto má robiť rodinu
šťastnou: Manželia – milujte sa, odpúšťajte si a dobre vychovávajte svoje deti! Deti – poslúchajte rodičov a pomáhajte im!
Súrodenci – hrajte sa spolu, pomáhajte si, zaujímajte sa o seba!
Preto sa zamyslime: „Som tu skutočne pre druhých? Správam
sa zodpovedne? Myslím na druhých? Šírim lásku v rodine?“
Ďalšia dôležitá vec v manželstve je bojovať za manželstvo.
Nehovorí sa pri manželskom sľube len tak pre srandu, že
„v dobrom aj v zlom“, ale preto, že vo vzťahu príde dobré i zlé.
A v tom zlom treba chcieť bojovať za manželstvo. Nie hľadať
ľahšiu cestu, čiže ako sa z neho dostať, ale bojovať, odpustiť,
zmeniť niečo, nechať si pomôcť, nepozerať po iných žiadosti-

vo, ako to hovorí Ježiš...“ Je potrebné, aby manželia bojovali v ťažkostiach o zachovanie manželstva. Jeden informatik
zarábal veľké peniaze, ale pracoval od rána do večera, i cez
víkend. Keďže bol málo s rodinou, prejavilo sa to ochladením
vzťahu s manželkou, Povedal si: „Oplatí sa mi to?“ Hľadal si
novú prácu, aby zachránil manželstvo. A teraz žijú pekným
manželským životom.
V rodinnom živote sú dôležité konkrétne prejavy lásky, pretože láska sa dáva druhému. Druhý musí cítiť, že mi na ňom
záleží. Treba mu to povedať a treba mu to dokazovať konkrétnymi skutkami – pomáham v rodine, rozprávam sa s nimi, trávim čas, sme spolu pri stole, vyhľadávam romantické prejavy
lásky manželke, manželovi. Jedna takáto príležitosť bola
aj v Národnom týždni manželstva, ktoré sme slávili od 10. do
16.2. To, že ste mnohí prijali pozvanie na spoločnú modlitbu a
adoráciu za vaše rodiny a tiež na romantickú večeru do Pastoračného centra, dali ste najavo, že vám záleží na vašej rodine,
na vašom manželstve. Ale i mimo tohto týždňa treba prejavovať lásku. Najmä deti svojim rodičom nezabudnite prejaviť
lásku pomocou, rozhovorom, poslušnosťou! A vy, manželia,
milujte manželky a ako ženám, ktoré potrebujú prejavy lásky,
prineste občas aj kytičku, čokoládu, objímte ich!
Peter Valaský, farár farnosti

ZO SVÄTEJ ZEME

Blížia sa veľkonočné sviatky, sviatky najväčšej obety Božieho syna za nás a jeho zmŕtvychvstania. Každoročne ich
prežívame rozdielne, jedny utkvejú v spomienkach človeku
viac, iné menej.
Mne snáď najviac utkveli veľkonočné sviatky z roku 2000,
ktoré som prežil vo Svätej zemi v Izraeli. Uvedený rok bol rokom dvetisícročného milénia, ktorý sme si štyria priatelia rozhodli uctiť výskumom a poznávaním Svätej zeme. Územie štátu Izraela je asi najkrajšie počas jarných mesiacov, t. j. v marci
až máji. Veľký týždeň nás zastihol v Galilei. Nebudem opakovať
presný itinerár našej cesty počas Veľkého týždňa, snáď inokedy. Dovoľte mi, aby som sa s vami podelil s tými dojmami, ktoré
mi doteraz utkveli v hlave a v mojich myšlienkach. Pondelok
a utorok sme trávili v okolí Genezaretského jazera. Nádherné
jarné počasie, všade zeleň, kvety, Jordán napájaný snehom
z pohoria Hermonu, konečne pripomína rieku plnú vodopádov.
Až tu plne chápem niektoré z Ježišových podobenstiev napr.
o horčičnom semienku, keď sa predierame horčičným poľom
vysokým ako človek, ku jednej z niekoľkých suchých studní, o ktorých sa to predpokladá a do ktorej hodili bratia Jozefa,
alebo podobenstvo o pšeničnom zrne, keď kráčam suchou poľnou cestou. Noc trávime na lúke pod bazilikou Blahoslavenstiev. Nocujeme vonku, i keď to v Izraeli nie je dovolené, ale
v takúto krásnu noc sa to ani inak nedá. Je naozaj nádherná
noc, mesiac v splne sa zrkadlí vo vodách jazera, noc dýcha Božím pokojom a nad nami do noci svietia okná hotela pri bazilike
Blahoslavenstiev. Nám je ale lepšie, svätá pôda utišuje myseľ
a na tele i na duši je nám naozaj veľmi príjemne.
Druhý deň navštívime Cezareu Filipovu, ktorá leží na se-

vernom konci Izraela pod pohorím Hermon. Tu sa i nachádza jeden z troch prameňov rieky Jordán. Pod nohami nám
bublú pramene Jordánu, okolie je naozaj krásne, s jaskyňami.
Na tomto mieste povedal Ježiš Petrovi – Šimon tu is petrus
– Peter ty si skala... Odtiaľto začína naša cesta späť do Jeruzalema. Ďalšie poznatky o tejto časti Svätej zeme, ak bude
záujem, snáď až nabudúce. Prespíme noc v hoteli sv. Jozefa
v Betleheme, kde pre nás štyroch odslúžil sv. omšu vdp. Peter Majerník, kedy mám možnosť po rokoch si znova zaminištrovať. Na Zelený štvrtok navštevujeme všetky posvätné
miesta v meste Jeruzaleme. Na Veľký piatok navštevujeme
sväté miesta na Olivovej hore. Počasie nie je dobré, je chladno, keďže Jeruzalem leží v nadmorskej výške takmer 800 metrov. Okolo 14. hodiny sa dostávame na vrchol Olivovej hory,
k pamätníku holokaustu. Počasie je naozaj nepríjemné, sme
zalezení v aute. Dážď sa mení na sneh, varíme si v aute čaj,
aby sme sa zohriali. Okolo 15. hodiny vidíme, ako sa z druhej strany od mesta začína stmievať. Na mesto a na Olivovú
horu sa valia mraky žltej jemnej hmly. Celé mesto sa ponára
takmer do noci, slnečný kotúč iba slabým červeným nádychom ukazuje svoju tvár, z mesta vidno iba zlatú kopulu na
chrámovej plošine. Máme zvláštny pocit, akoby sa malo niečo
stať. Mesto zahalili mraky jemného piesku z arabských púští,
úkaz, ktorý sa vyskytuje niekedy i u nás. Pre mňa to bol zvláštny Veľký piatok, na ktorý nikdy nezabudnem. Ďakujem Pánovi
za ten pocit strachu, pokory a vďaky. O ostatných mojich skúsenostiach zo Svätej zeme, ak budete mať záujem, môžem
porozprávať neskoršie. Požehnané veľkonočné sviatky.
Prof. Jozef Halgoš
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Z AKTIVÍT JEDNOTY DÔCHODCOV
MÁME RADOSŤ Z VÝSLEDKOV NAŠEJ PRÁCE
Veľké spoločenské dianie spred 30 rokov v našej krajine, nenechalo ľahostajnými ani príslušníkov najstaršej generácie.
Generácia, ktorá odovzdávala svoje sily
a svoju prácu predošlej dobe, lebo v nej
žila , potrebovala mať istotu aj v nových
tvoriacich sa spoločenských podmienkach. Aj z toho dôvodu,
začiatkom januára 1990 vyšla výzva na založenie občianskeho združenia dôchodcov na Slovensku a už 10. januára 1990
bola zaregistrovaná Jednota dôchodcov na Slovensku ako
občianske združenie. Dnes, po tridsiatich rokoch svojho pôsobenia, združuje viac ako 98-tisíc členov v 1 163 základných
organizáciách na Slovensku a naša ZO s počtom 91 členov
je jednou z nich.
My, u nás v Soblahove, v rámci našej spoločnej činnosti
šírime a udržiavame posolstvo zakladateľov Jednoty dôchodcov – snažíme sa o ľudský rozmer priateľstva a spolupráce,
o dôstojné medziľudské vzťahy, o vytváranie slušného spoločenstva dobrých ľudí s ochotou pomôcť druhým, o vytváranie
aktivít, ktoré život našim dôchodcom spestria a spríjemnia.
Obsah a rozsah našej činnosti a aktivít na príslušný kalendárny rok je každoročne predmetom rokovania februárovej
hodnotiacej členskej schôdze.

Tohtoročné rokovanie hodnotiacej schôdze, ktorá sa uskutočnila 15. februára – ako vždy – poctil svojou účasťou starosta obce Marian Hudec, správca našej farnosti Mgr. Peter Valaský a predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov
Ing. Ján Skyba. V úvode nás s pásmom veselých fašiangových piesní pozdravili sestry Monika a Simonka Červeňanové.
Správa o rozmanitej činnosti organizácie za uplynulý rok

obsahovala všetky organizované a uskutočnené podujatia,
ktorých cieľom bolo zmysluplne a príjemne stráviť niekoľko
spoločných chvíľ a dní nášho života, načerpať nové inšpirácie
a vedomosti, obohatiť náš život o pekné, povzbudivé zážitky. Máme radosť z doterajších výsledkov, tešia nás a zároveň
motivujú k ďalšej činorodej aktivite. Rámcový plán činnosti na
rok 2020 obsahuje všetky podujatia, výlety a aktivity, ktoré
chceme realizovať v priebehu tohto roka. Niektoré z nich už
majú svoje miesto v každoročných plánoch činnosti a ďalšie
– nové – pribúdajú aj podľa záujmu našich členov.
Okrem prerokovania týchto materiálov bola schválená doplňujúca voľba dvoch členov výboru a členov revíznej komisie, na
základe vlastného požiadania a ukončenia šesťročnej pôsobnosti vo výbore a v revíznej komisii ZO JDS.
Aj touto cestou vyslovujeme srdečnú VĎAKU za 6-ročnú
obetavú prácu v prospech našej ZO JDS Magdaléne Izraelovej, Anne Markovskej, Emílii Fabovej, Emílii Mikušovej
a Anne Halgošovej.
Keďže sa naša schôdza konala v období fašiangov, „naše
fašiangy“ sa nezaobišli bez klobásy, výborných šišiek, dobrého
vína a nezaobišli sa vďaka „Cukríkovcom“ ani bez muziky, spevu a tanca. Dobre bolo aj veselo, VĎAKA vám, páni muzikanti!
V rámci zimných podujatí sme v januári organizovali vlakový
výlet do Vysokých Tatier – Hrebienok – Tatranský ľadový dóm.
Tento rok bola hlavnou témou Katedrála Notre Dame, tiež nazývaná aj Chrám Matky Božej v Paríži. Táto majestátna ľadová
stavba s množstvom precíznych detailov s pôsobivým osvetlením rozhodne stála za návštevu. A opäť nechýbala aj návšteva
Rainerovej chaty s dominantnou snehovou stavbou Betlehema.
Vo februári sme absolvovali pešiu turistiku v našom chotári
smerom na Chatu pod Ostrým vrchom a ďalšie naplánované
podujatie – vlakový výlet spojený s návštevou múzea holokaustu v Seredi sme z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 neuskutočnili a v súčasnom
období nie je možné v organizovaní akcií pokračovať.
Významné medzníky v živote, najmä nás starších upozorňujú, že čas nestojí. Občas sa zamýšľame a pýtame, kedy
nám vlastne tie roky ubehli. Staroba sa však dotkne každého.
Najdôležitejšie je, aby človek nebol sám. Využiť treba ponúkané aktivity Jednoty dôchodcov a pridávať tak do svojich životov podnetné zážitky, stretnutia, priateľské vzťahy a vzájomné
povzbudenie.
Milí naši spoluobčania,
Jednota dôchodcov v Soblahove vám praje radostné veľkonočné sviatky, veľa slnka a tepla vo vašich srdciach!
Antonia Adameková

RADI UVÁDZAME VECI NA PRAVÚ MIERU

V poslednom čísle Soblahovských novín sme sa starými
fotografiami vrátili do minulosti našej obce. Fotografie máme
z rôznych zdrojov, od starších občanov z archívov a pod. Nie
vždy sa nám podarí identifikovať osoby na fotkách, zistiť rok
pôvodu. Tak sa stane, že príde za mnou niekto, kto mi vie
o tej fotografii povedať viac, upresniť miesto i rok. To sa nám
stalo aj s fotografiou chmeľovej brigády, kde sme si mysleli,
že pochádza zo Soblahovskej chmeľnice. Ale priamy účastník brigády Fero Halgoš (Kováčech Margitin) ma vyviedol
z omylu. Popísal brigádnikov, miesto, upravil rok. Takže tu sú
fakty: Chalani sa išli učiť do TOS-ky. Ako prvákov ich v auguste 1966 poslali na chmeľovú brigádu do Vidhostic – Žatca, okr.
Louny. Ako hovoril, pekne si tu chalani zarobili. Na fotografii
sú zľava: M. Izrael, J. Panák z Drietomy, M. Červeňan, Vl.
Jantošovič, J. Miko a najmenší Fr. Halgoš (Kováčech Margitin). Som veľmi rád, že si ľudia pozrú tieto noviny, pochvália,

pohania, skritizujú. Takže viem, že ich majú v rukách a kuknú
do nich. Ďakujeme.
J.H.
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KNIŽNÉ BÚDKY V SOBLAHOVE • Požičaj – vráť – alebo vymeň za inú knihu

Projekt „Knižná búdka“ alebo
„Street library“ je vo svete známy
a aj na Slovensku funguje v mnohých
mestách, mestečkách a obciach
najmä zásluhou iniciatívy komunitného
projektu s názvom „Ďakujem sused“.
Princípom tohto projektu je mini
knižnica, ktorá je verejne prístupná
a spravovaná komunitou občanov,
susedov alebo priateľov. Minulý rok
aj v našej obci pribudli dve knižné
búdky. Vďaka ústretovosti pána farára
je jedna umiestnená pred farským
Kostolom sv. Mikuláša a druhá stojí na
dolnom konci na novej ulici Rybníky.
Zaujímavosťou knižnej búdky pred
kostolom je, že bola vyrobená z dreva
zo storočnej soblahovskej stodoly. Tak
ako drevo zo stodoly dostalo druhú
šancu, tak aj staré knižky umiestnené
v knižných búdkach dostali šancu,

na Rybníkoch chceme týmto projektom
povzbudiť do čítania najmä deti.

aby si ich prečítali susedia, priatelia či
obyvatelia z miestnej komunity. U nás

Ako to funguje?
Platí len jedno pravidlo: Vezmi si
knihu z knižnej búdky a po prečítaní ju vráť alebo vymeň za inú knihu.
Možno aj vy máte doma knihy, ktoré sa
vám už nezmestia na police a chceli by
ste ich posunúť ďalším čitateľom. Vo
svete je populárne darovať ich alebo
vymeniť ich práve prostredníctvom
knižnej búdky. Alebo ste dostali knihu,
ktorá vám „nesadla“ a možno ešte len
na svojho čitateľa čaká. Knižná búdka
je teda domovom kníh, ktoré už doma
nepotrebujete, ale zároveň môžu urobiť
radosť niekomu inému. A preto neváhajte a služby knižnej búdky využívajte.
Príjemné čítanie, susedia!
Ing. Mária Šedivá, Soblahov-Rybníky

folklórna skupina Dolinečka
Vážení spoluobčania,
je pre nás, Folklórnu skupinu Dolinečka,
česť a zároveň i povinnosť informovať
našich občanov o svojich podujatiach
a činnosti. Začiatkom roka, v januári,
sme sa zúčastnili Zimných folklórnych
dní v Selci s pásmom Spievanie Ďura
na Chríbe. Nechýbali sme ani vo
fašiangovom sprievode, samozrejme
v maskách. Pre našich spoluobčanov
sme do sprievodu pripravili najlepší
soblahovský hamburger – omastený
chlieb s cibuľkou. Mal veľký úspech.
Máme pozvanie na vystúpenia do
Mníchovej Lehoty na folklórne dni, do
Starého Hrozenkova a Buchlovíc.
Milí rodáci, blížia sa najväčšie
sviatky kresťanov, Veľká noc. Nie sú to
sviatky len o hodovaní a oblievaní, ale
ideme oslavovať Ježišovo víťazstvo

nad hriechom a smrťou. Preto vám všetkým želáme prežitie týchto vzácnych dní
v pokoji, v zdraví v kruhu najbližších a veľa Božieho požehnania.
Za celú FSk vedúca Fabová

Folklórna skupina Melenčár a jej činnosť
Naším pôvodným cieľom bolo stretať sa preto, aby sme sa
niečo naučili, ale zároveň sa spolu aj zabavili a to sa nám darí
dodržiavať. Možno práve táto pozitívna energia, vzájomná
podpora a chuť niečo robiť, stála za vznikom folklórnej skupiny. Na radosť všetkých nás sa naše rady pomaly rozširujú.
Zároveň si aj napriek ešte krátkemu pôsobeniu na folklórnej
scéne získavame svoje postavenie a meno medzi ostatnými.
Koncom januára tohto roka sme sa zúčastnili Zimného festivalu trenčianskych folklórnych skupín v Selci. Je to už tradičné podujatie a tento rok sa konal už 8. ročník. Festivalu
sa zúčastnilo 9 folklórnych skupín z trenčianskeho regiónu.
Soblahov mal bohaté zastúpenie vo všetkých vekových kategóriách. Naši mladí sa predviedli v programe Široko, ďaleko
s pásmom tancov s Trúfalcami, ale aj samostatne dievčatá
Červeňanové s dvoma piesňami. Ženy z Dolinečky zaspievali
krásne Ďurské piesne, ktorými sa kedysi polia otvárali a spie-

vali sa na Chríbe. FSk Melenčár vo svojom programe Dožinky zase spracovala a predviedla zvyky, ktoré sa pri tejto príležitosti dodržiavali. Po ukončení programu sa všetci folkloristi
spolu zabavili, zaspievali si, zatancovali a dokonca sa naučili
v škole tanca aj dva nové tance z Myjavy.
Dovoľte mi ešte krátke folklórne obzretie sa za rokom 2019.
Neviem presne povedať, koľko hodín a skúšok sme za uplynulý rok mali, ale isto ich bolo aj napriek krátkym folklórnym
prázdninám viac ako je týždňov v roku. Absolvovali sme 18
vystúpení, aktívne sme sa zúčastnili 4 folklórnych festivalov,
mali sme sústredenie počas Podroháčskych slávností v Zuberci. Zúčastnili sme sa 3 súťaží. Ženská spevácka skupina
získala zlaté ocenenie, v párových tancoch jeden pár v regionálnej súťaži získal strieborné ocenenie a druhý pár zlaté ocenenie s postupom na celoslovenské kolo, kde získal strieborné
ocenenie.

14
Okrem súťaží sme pripravili 2 nové programy – Žatvu a Dožinky, spracovali sme čepčenie nevesty, fašiangové zvyky, pridali
sme nové tance, zvládli sme selláckú, nové polky, mazúrku.
Naučili sme sa množstvo nových piesní.
Toto všetko sme dokázali spolu. Veľmi si vážim vašu ochotu, chuť a čas, ktorý tejto činnosti venujete a uberáte si tak zo
svojho voľna. Želám si, aby sme v takejto rodinnej, priateľskej
atmosfére fungovali ešte dlho, aby sme našli pokračovateľov
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a aby sa k nám pridávali aj ďalší a mladší ľudia.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým našim členom
za nadšenie a trpezlivosť, našej muzike, že nás sprevádza na
každom nácviku a, samozrejme, vďaka patrí aj všetkým vám,
ktorí nám držíte palce. Dúfam, že svojím nadšením dokážeme priniesť radosť všetkým našim priaznivcom a divákom.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami.
Andrea Bieliková, vedúca FSk Melenčár

Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU SOBLAHOV
Vážení čitatelia Soblahovských novín,
dovoľte mi, aby som vás oboznámil s výjazdovou činnosťou Dobrovoľného hasičského zboru obce Soblahov.
Nejeden z vás už určite počul alebo videl, ako po našej obci ide hasičské auto so zapnutými majákmi, a mnohí ste
si povedali, kam sa ponáhľajú, keď sme nepočuli v obecnom
rozhlase známu znelku vyhlásenia poplachu pre hasičov?
Znelku z rozhlasu už pravdepodobne nebudete počuť. Zvolanie na výjazd a vyhlásenie poplachu príslušníkom DHZO
Soblahov zabezpečuje technika, ktorú vlastní určite každý
z vás. Pomocou sms notifikácie vyhlasuje veliteľ poplach
k nutnosti výjazdu. Ohlasovateľom požiaru alebo udalosti, pri
ktorej je potrebný zásah hasičov, môže byť každý. Najčastejším volaným číslom je telefónne číslo 112, ale ak si pamätáte
aj čísla 150 – hasiči, 155 – záchranná zdravotná služba, 158
– polícia, pokojne volajte aj na ne. Určite fungujú. V prípade
udalosti v obci môžete volať na telefónne číslo ktoréhokoľvek
člena zboru alebo na telefónne číslo starostu obce (číslo na
veliteľa DHZO Soblahov nájdete aj na budove hasičskej zbrojnice Soblahov).
DHZO Soblahov v rámci svojho zaradenia do kategórie „A“
a v rámci rozmiestnenia síl a prostriedkov v okrese Trenčín
zasahuje aj mimo kataster obce Soblahov a Mníchova Lehota.
Poviete si: „A prečo Mníchova Lehota?“ Pretože DHZO
Soblahov uzatvorilo zmluvu s obcou Mníchova Lehota. Zabezpečuje túto obec nielen vo výjazdovej, ale aj v protipožiarnej činnosti a je k dispozícii nielen pre starostu, ale aj občanov
Mníchovej Lehoty.
Výjazdová činnosť z roka na rok rastie. V roku 2017 vykonal
zbor 7 výjazdov, v roku 2018 to bolo 12 výjazdov. V roku 2019
bol náš zbor požiadaný na vykonanie 17 výjazdov.
Výjazdy sme mali hneď začiatkom nového roka a tak trochu
zhurta. Išlo o dva výjazdy k požiarom.
Prvý výjazd, požiar záhradnej chatky v záhradkárskej oblasti nad obcou Soblahov, sme mali dňa 11.1.2019. Druhý
výjazd, požiar osobného vozidla na ceste smerom k Chate
pod Ostrým Vrchom, dňa 12.1.2019. Na oba výjazdy nás vyslalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne (ďalej OS KR HaZZ TN). Pri
oboch zásahoch sme spolupracovali s profesionálnymi hasičmi z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne (ďalej OR HaZZ TN).
Výjazd číslo 3 bol dňa 13.1.2019, išlo o technický zásah, výpomoc posádke záchrannej zdravotnej služby, ktorá zapadla
pri jazde k pacientovi na ceste smerom k Chate pod Ostrým
vrchom. Nakoniec z toho bola pomoc pri stabilizovaní
a znesení pacienta do sanitného vozidla z Drevenice Soblahov. Na tento výjazd nás vyslalo Krajské operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby v Trenčíne (ďalej KOS ZZS TN).
Na výjazd číslo 4 nás vyslalo OS KR HaZZ TN dňa
26.2.2019. V nočných hodinách vypukol požiar v bývalej pre-

glejkárni v meste Bánovce nad Bebravou.
Výjazd číslo 5 bol dňa 11.3.2019, majiteľ Chaty pod Ostrým vrchom telefonicky požiadal veliteľa zboru o odstránenie spadnutého stromu na ceste smerom na chatu.
OS KR HaZZ TN dňa 24.3.2019 vyslalo jednotku na výjazd
číslo 6 do Trenčína, mestská časť Nozdrkovce, k požiaru suchého porastu.
Výjazd č. 7 bol dňa 8.4.2019, išlo o cvičenie zamerané na
zrezanie nebezpečného stromu, ktorý zasahuje do elektrického vedenia a ohrozuje rodinný dom v obci Malá Hradná.
Starosta obce Soblahov taktiež nahlásil udalosť veliteľovi
zboru, išlo o výjazd číslo 8 dňa 5.6.2019, spadnutý strom na
ceste smerom na Chatu pod Ostrým vrchom.
Dňa 10.7.2019 nás vyslalo OS KR HaZZ TN na výjazd č.
9 do obce Kľúčové k požiaru výrobnej haly. Počas jazdy na
zásah nás operačný dôstojník odvolal späť na základňu.
Dňa 13.8.2019 ohlásil zástupca starostu obce Soblahov výjazd č. 10 k rozliatemu motorovému oleju, ktorý unikol
z osobného motorového vozidla po prerazení olejovej vane
v našej obci.
Na výjazd č. 11 dňa 1.9.2019 vyslalo OS KR HaZZ TN náš
zbor k požiaru suchého porastu v obci Trenčianske Jastrabie.
Aj starosta obce Mníchova Lehota potreboval technickú
pomoc nášho zboru. Išlo o výjazd č.12 dňa 9.9.2019, odstránenie následkov nočnej prietrže mračien v obci Mníchova
Lehota.
Na výjazd č. 13 dňa 12.9.2019 vyslalo OS KR HaZZ TN náš
zbor odstrániť rozliatu naftu v katastri obce Trenčianska Turná
na hlavnej ceste, smer ČR, v dĺžke približne jeden kilometer.
Na výjazd č. 14, požiar pivnice v rodinnom dome v obci
Trenčianske Stankovce dňa 22.9.2019, nás vyslalo OS KR
HaZZ TN.
Výjazd č. 15 patril medzinárodnému cvičeniu v obci Drietoma, ktoré sa konalo dňa 24.9.2019 a bolo zamerané na dopravnú nehodu. Aj na toto cvičenie nás vyslalo OS KR HaZZ TN.
Majiteľ Chaty pod Ostrým vrchom požiadal veliteľa zboru
dňa 13.11.2019 o výjazd číslo 16. Išlo o spadnutý strom na
ceste smerom na Chatu pod Ostrým vrchom.
Na výjazd č. 17 nás opäť vyslalo OS KR HaZZ TN dňa
9.12.2019. Išlo o požiar rodinného domu v obci Soblahov.
Najvýjazdovejším mesiacom bol september, kedy náš zbor
uskutočnil 5 výjazdov. Najdlhšie trvajúci výjazd bol výjazd č. 12
v obci Mníchovej Lehote v čase od 15:25 hod. do 20:35 hod.
Najčastejšie sme zasahovali na ceste smerom na Chatu
pod Ostrým vrchom. Najviac výjazdov bolo na výzvu z OS
KR HaZZ TN. Sedemkrát sme zasahovali samostatne a vo
zvyšných prípadoch spolu s OR HaZZ TN.
Ak by niekto z vás mal záujem o poskytovanie pomoci druhým, neváhajte vstúpiť do nášho zboru.
Veliteľ DHZO Soblahov Bc. Michal Šedivý
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Turistický klub Ostrý vrch Soblahov

ZIMNÁ TURISTIKA

A je pomaly po zimnom
období, kalendárne, no
a či už je zima taká či
onaká, makatá či strakatá, so snehom alebo bez
snehu, s mrazmi či bez mrazov, s blatom miesto snehu, stalo sa, že turistom
nášho turistického oddielu tohtoročné
zimné počasie síce niektoré turistické
plány zhatalo, ale viaceré plánované
a podstatné akcie sa uskutočnili aj napriek tejto tohtoročnej akejsi „jeseňozime“.
No nič to, prírode sa človek musí
prispôsobiť, a náš plán zimných akcií
sme aj tak plnili s elánom a radosťou.
Po úspešne zorganizovanom a zvládnutom Predsilvestrovskom nočnom výstupe na Ostrý vrch sme začali Nový
rok 2020 tradične a turisticky slávnostne – opäť sme navštívili hneď v prvý
deň nového roku soblahovskú horskú
dominantu – Ostrý vrch, keďže pri tomto
každoročnom a tradičnom novoročnom
výstupe takto po turisticky a v dobrej

nálade spolu každoročne privítame
prichádzajúci nový rok. A hneď o pár
dní nato 6.1.2020 členovia nášho turistického oddielu vystúpili na Veľký
Rozsutec, čo je medzi soblahovskými
turistami už tiež tradičná každoročná
turistická akcia spojená s pripomenutím si sviatku Troch kráľov.
Začiatkom februára sme sa zišli na
výročnej klubovej schôdzi turistického
klubu Ostrý vrch Soblahov, kde sme
zhodnotili predchádzajúci turistický rok
a zároveň bol schválený aj turistický
plán na rok 2020.
Čerešničkou na torte sa vo februári
v našom turistickom klube už stal každoročný festival premietania horských
filmov, a to dvojdňové Soblahovské horizonty pod názvom „HORY FILMaMY“.
Tento rok sme usporiadavali jubilejný
10. ročník tohto vyhľadávaného filmového festivalu. O úspešnosti a záujme
o túto akciu hovorí aj počet návštevníkov, keď v piatok festival navštívilo 75
návštevníkov a v sobotu 184 návštevníkov. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí
nás poctili tým, že prišli odprezentovať
svoje filmy natočené mnohokrát za
„bojových podmienok“, v nepohode, ba
až v ohrození života, a že sa s nami
prišli nielen cez ich filmy, ale aj osobne podeliť o zážitky a skúsenosti, ktoré by sme inak ani nemali možnosť sa
dozvedieť a spoznať. Tiež patrí vďaka
členom nášho turistického klubu, ktorí
akciu opäť vzorne zorganizovali, pomohli všade, kde sa dalo, a pamätali
na všetky podstatné i sprievodné or-

ganizačné veci spojené s usporiadaním takéhoto festivalu, čo všetko spolu
prispelo k dobrej festivalovej pohodičke
u premietajúcich hostí a aj u návštevníkov, a celkovo k úspešnosti tohtoročného premietacieho festivalu.
No a mesiac február ukončili členovia
nášho turistického oddielu 22.2.2020
stretnutím turistov na Baskom, a o týždeň nato tiež výstupom na Kľak a spoločným výstupom hasičov a turistov na
Inovec.
Náš turistický plán sa nám však nepodarilo splniť vo všetkom, v čom sme
chceli – mrzí nás, že kvôli nedostatku
snehu sme sa museli vzdať plánovanej
akcie Soblahovská biela retro stopa,
i keď sme stále dúfali, že tá naša krásna soblahovská zjazdovka a výnimočná soblahovská stráň zbelie snehom
a umožní nám túto akciu uskutočniť, no
nedočkali sme sa. Ale nevzdávame to,
čakáme a uvidíme, a ak nie teraz, tak
snáď sa to podarí uskutočniť koncom
tohto kalendárneho roka.
No a čochvíľa je tu jar, krásna, voňavá, vzrušujúca, plná nových a vytúžených možností, turistických i neturistických. Nás turistov čakajú ďalšie
naplánované i neplánované akcie, a privítame každého, kto bude mať chuť sa
s nami podeliť o ich prežívanie. Plán
našich turistických akcií je vyvesený
na našej turistickej výveske v Hostinci
u Ondreja, a ktokoľvek by mal záujem
stráviť pri našich akciách s nami zaujímavé turistické zážitky, bude medzi nami
vždy vítaný.
Slávka

ŠPORT

FUTBALISTI SA PRIPRAVUJÚ NA NOVÚ SEZÓNU
Zimnú prípravu začali všetky naše mužstvá
už začiatkom januára
v telocvični, na umelej
tráve, ale aj na trávnatej
ploche. Prípravka pod vedením trénera
Romana Sedláčka začala prípravu
s počtom 18 hráčov.
Mladší žiaci pod vedením trénerky
D. Jančovičovej absolvovali 23.2.2020
halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ
2020 v športovej hale v Trenčíne, kde
v silnej konkurencii obsadili 3. miesto.
Výsledky: Soblahov – Hrádok 1:5 (Samuel Sedláček), Soblahov – Stará Turá
6:2 (Matej Pagáč 4, Samuel Sedláček,
vlastný gól), Soblahov – AS Trenčín “B“
3:5 (Samuel Sedláček 2, Koiš Filip),
Soblahov – Krajné 3:1 (Timea Holubková, Matej Straka, Matej Pagáč), Sob-

lahov – Bobot 6:0 (Samuel Sedláček
2, Filip Koiš, Timea Holubková, Matej
Straka, Ivan Burian).

Starší žiaci absolvovali dva halové
turnaje. Dňa 4.1.2020 obsadili pekné
2. miesto za účasti 6 tímov. Výsledky:
Soblahov – Opatová 4:1, Soblahov –
Dolná Súča 5:1, Soblahov – Záblatie
3:2, Soblahov – Omšenie 5:2, Soblahov – Melčice-Lieskové 1:2. Druhý turnaj sa odohral 18.1.2020, kde sa naši
umiestnili na 5. mieste – bilancia 1 výhra, 1 remíza a 3 prehry. V oboch kategóriách trénuje pod vedením trénerov
28 hráčov.
Mužstvo dorastu pod vedením P. Sadyho sa zúčastnilo turnaja OFZ TN, kde
obsadilo 2. miesto. Výsledky: Soblahov – Dubodiel 2:1 (Šimon Kňážek 2),
Soblahov – Svinná 2:1 (Šimon Kňážek,
Branislav Jedinák), Soblahov – Krásna
Ves 2:1 (Branislav Kňažek, Patrik Šedivý). Vo finálovom zápase prišla tesná
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prehra s tímom Biskupice 2:3 (Šimon
Kňážek, Patrik Šedivý). Najlepším
brankárom sa stal Mikuláš Krátky zo
Soblahova. Všetkým mužstvám gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu obce i klubu.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Počet obyvateľov k 30. 3. 2020: 2 367
UZAVRELI MANŽELSTVO
Monika Hôrková a Maroš Vašek
Katarina Kocvárová a Jozef Tretinár
Andrea Štefánková a Jozef Červeňan

A-mužstvo začalo prípravu na jarnú časť pod vedením novej trénerskej
dvojice Dominik Šedivý a Marián Tunega. Mužstvo doplnil nový hráč z Trenčína – Matúš Repa.
Aj funkcionári OŠK majú plné ruky
práce.
Na výročnej konferencii 8.3.2020 si
futbalisti vyhodnotili čiastkové úspechy,
ciele, ktoré si stanovili, kriticky pomenovali prekážky vo fungovaní klubu a naplánovali si aktivity na rok 2020. Veľa
vecí sa podarilo, z tých najväčších rekonštrukcia strechy, oprava oporného
múrika i úprava terénu pri multifunkčnom ihrisku. Zakúpili sme novú prenosnú bránu, nové lopty, sady dresov
a svetelnú tabuľu, ktorá bude mať premiéru počas prvého jarného zápasu.
Podarilo sa nám opraviť reklamné plochy a upevniť reklamné banery. A práve
tu majú funkcionári najväčšie vrásky.
Tým, že areál je verejnosti sprístupnený, neoplotený, naša dorastajúca mládež si vybíja energiu poškodzovaním

NARODILI SA:
Linda Mistríková
Šimon Kemel
Sofia Balajová
Zoe Lacko
Soňa Mačeková
Albert Balaj

reklamných plôch, lavičiek na striedačke, rozbíjaním fliaš a rozhadzovaním
odpadkov v celom areáli OŠK.
Aj na tento rok sme si stanovili smelé
plány. Ešte do začiatku jarnej časti súťaže, by sme radi opravili a vymaľovali
fasádu, vymenili lavičky na tribúne a pokračovali v oprave reklamných panelov.
Aby sme predišli vandalizmu, pripravujeme osadenie kamerového systému
a oplotenie areálu ihriska.
Samozrejme, športové aktivity a kvalitný tréningový proces budú naďalej
top prioritou. Hlavne mládežníckym
mužstvám, t. j. mladším žiakom, starším žiakom, dorastu, ktorí sú aktuálne
na prvých miestach vo svojich kategóriách, bude venovaná maximálna podpora.
Veríme, že aj divácka základňa sa
bude ďalej rozširovať, týmto vás srdečne
pozývame už na prvé jarné zápasy
a ďakujeme vám za priazeň a podporu
v roku 2020.
OŠK Soblahov

OPUSTILI NÁS:
Jozef Sivák
Jaroslav Halgoš
Milan Halgoš
Vladimír Guzoň
Mária Jantošovičová
Margita Valachová
Agnesa Fabová

vo veku 72 rokov
vo veku 53 rokov
vo veku 52 rokov
vo veku 73 rokov
vo veku 84 rokov
vo veku 89 rokov
vo veku 90 rokov

POZÝVAME VÁS...
Vážení spoluobčania,
tradičné kultúrno spoločenské podujatia, ktoré sú uvedené aj v Kalendári obce Soblahov na rok 2020
v tomto vydaní Soblahovských novín neuvádzame z dôvodu šíriaceho sa nového koronavírusu. Aktuálne sú
zrušené všetky akcie do 30. 6. 2020. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

POZVÁNKA NA DENNÝ TÁBOR SPORTKEMP
Milé deti, tento rok sa v dennom obecnom tábore Sobík neuvidíme,
ale nemusíte byť smutné! Ak máte chuť zabávať sa a trošku si aj
zašportovať, v termíne od 6. – 10.7. 2020 alebo v termíne od 10.8. –
14.8.2020 sa v Soblahove uskutoční športový tábor SportKEMP. Tábor je
určený pre deti od 1. – 9. ročníka ZŠ. Bližšie info nájdete na web stránke:
www.sportkemp.sk.
Cena pre dieťa s trvalým pobytom v Soblahove je 55 €. Oficiálna cena
je 105 €/dieťa, avšak deti s trvalým pobytom v Soblahove majú špeciálnu
zľavnenú cenu – 55 €, a to z dôvodu spolupráce s Obecným úradom
Soblahov.
Prihlásiť sa môžete cez formulár na vyššie uvedenej web stránke
a uhradením poplatku na č. účtu: SK20 0200 0000 0034 4114 0256, pričom do poznámky uvediete meno a priezvisko dieťaťa.
Upozorňujeme, že vzhľadom na aktuálnu situáciu s korona vírusom môže byť tábor zrušený.
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