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Pokora
Ťažká je tvoja ruka Pane, keď trestáš svoje deti
Nevďačné sú za tvoju lásku, za všetko čo im dávaš
Za každodenný pokrm, zdravie, za slnko ktoré svieti
Za dobro, odpúšťanie, čo s nami každodenne mávaš.
 
Ach Pane náš, zober od nás ten svoj prísny trest
Sme predsa Tvoji a Tvoje deti navždy  ostať chceme
Pomôž nám Otče, nechaj si nás i ďalej svojou rukou viesť
Nech k Tebe v zdraví, v láske a v dobre doputujeme.
 
Odním od nás Otče tu tvrdú a hroznú egyptskú ranu
Človek je krehký tvor a veľmi ľahko skĺza k hriechu
Vypočuj prosím svojho Syna a našu nebeskú Mamu
A daj nám znova šťastie, lásku a deťom veľa smiechu. 

Prof. Jozef Halgoš

Milí spoluobčania,
som veľmi rád, že sa vám môžem po troch mesiacoch opäť 

prihovoriť. Keď som písal predchádzajúci príspevok do novín, 
práve bol v Slovenskej republike vyhlásený núdzový stav 
z dôvodu šírenia pandémie Covid-19. Začala doba, na akú 
sme neboli zvyknutí, nevedeli sme, čo sa v najbližších dňoch 
udeje. Pandémia jednoducho zaskočila celý svet. V dnešnej 
modernej dobe sme si ani nevedeli predstaviť, či dokonca sme 
si ani nepomysleli na to, ako neviditeľný, „maličký“ vírus môže 
zmeniť celkové fungovanie v spoločnosti – či už v samotných 
rodinách, v obciach, v cirkvách, vo firmách, v štáte a v bežnom 
živote každého z nás. Aký veľký negatívny vplyv bude mať 
táto pandémia na naše rodiny či ekonomiku, budeme môcť 
reálne zhodnotiť až o niekoľko mesiacov, ale som presvedče-
ný, že nás donútila byť zodpovednejšími voči sebe i druhým. 
Zrazu sme mali všetci viac času na rodinu, na svojich najbliž-
ších a mnohí ľudia tento čas trávili v okolitej prírode. Zodpo-
vednosť v dodržiavaní hygienických pravidiel nám prinieslo do 
obce aj veľké pozitívum. V dedine nebolo počas týchto troch 
mesiacov zistené ani jedno ochorenie na Covid-19 a  dokon-
ca, od 3.3.2020 až do tohto času (30.6.2020), sme v obci mali 
úmrtie len jedného občana, čo sa nám už dlhé roky nestalo. 
Niektorí vtipkovali, že sa bojíme umrieť... J Chvalabohu to 
však dopadlo pre Soblahov a aj pre Slovensko viac ako dobre. 
Na titulnej fotke Soblahovských novín môžete vidieť krásny 
prírodný úkaz – dvojitú dúhu rozpínajúcu sa nad slnkom zalia-
tym Soblahovom. Verím, že tento prírodný úkaz je znamením, 
že pandémia je už za nami a že jej druhá vlna snáď nebude 
a ak áno, zasiahne nás v čo najmenšej miere. Dúha bola aj 
v minulosti prísľubom, že všetko zlé pominulo a bola nádejou 

na lepšie časy. A tak sa pomaly aj život v Soblahove vracia do 
starých koľají – dúfam však, že každý sa doň vráti o niečo lep-
ší a pokornejší ako pred koronou... Počas tejto mimoriadnej 
situácie ste viacerí prejavili ochotu pomôcť a robili ste, čo ste 
mohli. Veľká vďaka ženám za šitie rúšok, roznášanie obedov 
či nákup pre dôchodcov a obyvateľov v karanténe. Aj vďaka 
vašej pomoci sme to zvládli! Vďaka patrí aj našim hasičom 
za dezinfekciu priestranstiev a ochotu pri nákupe potravín. 
Rovnako ďakujem Jednote dôchodcov za ich službu počas 
pandémie a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli.

DIANIE V OBCI
Aj napriek ťažkej dobe, ktorou sme všetci boli skúšaní, tak 

ako sa bežný život nezastavil v rodinách, rovnako sa nezastavil 
ani v obci. Je pravda, že prevádzkový režim na obecnom 
úrade z titulu nariadenia vlády bol značne obmedzený, ale 
pracovníci OcÚ sa snažili vykonávať všetky činnosti tak, aby 
sa bežný život v obci nezastavil, ale aby všetko fungovalo. 
Svoje požiadavky ste mohli vybavovať telefonicky, e-mailom 
alebo osobne prostredníctvom okienka. V nasledujúcich 
riadkoch by som vás chcel informovať, na čom sme okrem 
bežnej operatívy pracovali – nielen z pozície obecného 
úradu, ale i z hľadiska všetkých organizácií, ktoré v obci 
pôsobia. Rovnako by som sa chcel poďakovať i jednotlivcom, 
ktorí aktívne prispeli svojou pomocou k skrášľovaniu nášho 
chotára.

Pri potulkách našou krásnou prírodou ste si isto všimli 
upravené cestičky našej železničky – od rozhľadne až po 
novú cestu. Túto cestičku vyklčoval a upravil Dušan Fabo, a to 
všetko sám z vlastnej iniciatívy. Odrobil množstvo hodín, ale 
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ťažká práca má svoj výsledok, ktorý ocenili už mnohí občania 
či návštevníci obce. Ďakujeme!   

Kolorit našej prírody dopĺňajú i novovytvorené lavičky na 
oddych. Jano Vojtek spolu s bratom Martinom osadili novú 
lavičku aj so stolíkom na novej ceste, Miroslav Mrázik spolu 
s partiou zase v Dolinách a chlapi z obecného úradu urobili 
posedenie pri Horňanskej kyselke a taktiež pri Panenke Márii 
Lurdskej (pri vodnom zdroji HUK).  

Taktiež rodina Šedivých a Mráziková krásne zrekonštruovali 
kríž pri Dubákech járku.

Vzácne na tom je to, že všetci to robili nie preto, že museli, 
ale preto, lebo chceli. Všetkým vám patrí veľká vďaka.

V minulom čísle som vás informoval o potrebe ohradenia 
športového areálu a školy z dôvodu vandalizmu. Tento problém 
sme spolu so školou vyriešili. Areál školy a ihriska sú už ohra-
dené a celý areál sa bude vo večerných hodinách zamykať. 

Od niekoľkých občanov som vycítil obavy, že tento priestor už 
nebude môcť byť využívaný najmä mamičkami s deťmi. Nie 
je to však tak, oplotenie sme nerobili preto, aby sme zabránili 
fungovaniu a stretávaniu sa slušných ľudí, ale práve z dôvodu 
zabránenia  šírenia vandalizmu, ku ktorému dochádza najmä 
vo večerných hodinách. Práve naopak, naším zámerom spo-
lu so školou je upraviť asfaltovú plochu medzi multifunkčným 
ihriskom a pódiom a túto plochu v budúcnosti využívať aj ako 
detské dopravné ihrisko. Samozrejme, počas dňa bude mini-
málne bránka vždy otvorená.

V škole pani riaditeľka tiež nezaháľala. Popri oplotení vy-
menili v troch triedach základnej školy podlahy, taktiež boli 
zrekonštruované podlahy v škôlke a opravené poškodené 
chodníky v areáli školy.

Tak ako som už písal v minulom čísle, práce na skrášľovaní 
športového areálu stále pokračujú a prakticky každý deň sa 
nájde zopár jednotlivcov, ktorí vo svojom voľnom čase robia 
úpravy areálu. Ďakujeme aj za tieto činnosti!

Ako som už naznačil, koronavírus mal popri negatívach aj 
pozitíva. Všetci sme mali trochu viac času a mohli sme sa ve-
novať činnostiam, na ktoré sme predtým nemali čas.

STAROSTLIVOSŤ O STROMY
Ešte aj v tomto období sme pracovali hlavne na riešení, čo 

ďalej s platanom. V apríli obecný úrad prijal žiadosť majiteľa 
stromu na jeho výrub. Vzhľadom na skutočnosť, že rýchle 
vydanie povolenia na výrub, i keď oprávnenosť je podložená 
znaleckým posudkom, by nemuselo byť najlepším rozhodnu-
tím, rozhodli sme sa spolu s poslancami zaplatiť provizórne 
zviazanie stromu 16-tonovými lanami. Zviazanie by vraj malo 
jednu sezónu vydržať. Takto získame trochu času. Faktom je 
skutočnosť, že strom je chorý (dutý) a teraz je to už viac-me-
nej o skutočnosti, či sa nájde niekto, kto jednorazovo zaplatí 
8.400 eur za kvalitné zviazanie a orezanie koruny o 30 % a ďalej 
bude garantovať bezpečnosť, pravidelnú 100% kontrolu stro-
mu. Po siedmich rokoch by opäť musela nasledovať odborná 
kontrola, orezanie a výmena lán. Uvidíme, ako sa veci vyvinú 
ďalej.

Tento rok sme museli odstrániť i jedličku, ktorá dlhé roky 
skrášľovala stred obce a zároveň slúžila ako obecný vianočný 
stromček, a to vzhľadom na poškodzovanie priľahlej nehnu-
teľnosti rodinného domu rodiny Ivaničovej. Nový stromček 
normandskej jedle bol vysadený koncom apríla 2020. Novú 
jedličku darovala obci rodina Martina Lašša.
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Rovnako sa nám potvrdilo stanovisko arboristu týkajúce sa 
lipy pri kaplnke na cintoríne. Tú dal pán farár zrezať a sku-
točne bolo len otázkou času, kedy spadne. I keď to nikoho 
neteší, staré stromy potrebujú pozornosť a veľakrát nie je iná 
šanca, ako strom odstrániť.

ENVIRONMENTÁLNE PROJEKTY – KANALIZÁCIA
V minulom čísle som vás informoval, že čakáme na rozhod-

nutie Ministerstva životného prostredia SR – Environmentál-
neho fondu, kde sme žiadali o dotáciu vo výške 200.000 eur 
na projekt kanalizácie. Ministerstvo nám schválilo žiadosť len 
vo výške 60.000 eur s podmienkou, že dielo musí byť zrea-
lizované do konca novembra 2020, čo nám spôsobilo veľký 
problém. Veľmi sme chceli urobiť v prvom kole Železničnú uli-
cu (od križovatky na Mníchovu Lehotu až po koniec obce), ale  
schválených peňazí bolo veľmi málo. Preto začali nekonečné 
tvrdé rokovania s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, 
Trenčianskym samosprávnym krajom, Správou ciest a sa-
mozrejme, všetko bolo potrebné koordinovať s Envirofondom 
a dodávateľom prác. Všetko bolo len o peniazoch a nakoniec 
sa nám podarilo po vykonaní kompromisov na všetkých stra-
nách urobiť dohodu. Výsledok je pre túto najfrekventovanejšiu 
ulicu obce pozitívny. Urobená bude nielen kanalizácia s prí-
pojkami, ale bude vymenené i kompletné vodovodné potrubie 
a v prvom polroku 2021 bude i kompletne “potiahnutý” nový 
asfaltový koberec. Verím, že už sa nič nezmení, a preto by 
som chcel i touto cestou poďakovať vedeniu Trenčianskych 
vodární a kanalizácií, vedeniu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a taktiež vedeniu Správy ciest za hľadanie riešení. 
!!! S prácami začíname už v júni 2020!!!

Aj keď likvidácia konárov úplne nespadá do enviroprojektov, 
ich zber, drvenie a jeho druhotné riadené využitie má vplyv na 
nás všetkých. Isto si ešte pamätáme, ako sa každú jeseň a jar 

takmer v každej záhrade spaľovalo všetko možné. Aj dnes sa 
ešte medzi nami nájdu takí, ktorí nerešpektujú zákony, spa-
ľujú a riskujú mastnú pokutu. Chcel by som však poďakovať 
všetkým, ktorí vyviezli konáre na dočasné odkladisko na pa-
sienky nad cintorínom. Tento rok sme rozdrvili takmer 50 ton 
konárov, čo bolo o 25 % viac ako minulý rok.

PROJEKT CHODNÍK KU ŠKOLE
V minulom čísle novín som vás informoval o realizácii 

potrebného chodníka ku škole od hlavnej cesty. K dnešnému 
dňu je už chodník dokončený. Tí, ktorí ste trochu sledovali 
priebeh prác, ste isto videli, že tiež neprebehli bez okrajových 
komplikácií. Pri realizácii bolo zistené, že najskôr je nutné 
preložiť telekomunikačné káble, následne sa muselo z dô-
vodu výškovo zle uloženej pôvodnej rúry odstrániť  jedno 
premostenie, doplniť kanalizačné vstupy a množstvo iných 
malých zmien. Dôležitý je ale výsledok. Verím, že po doplnení 
dopravných značiek, ohradenia priestoru pre kontajnery, 
bude chodník slúžiť pre deti a ostatných občanov a nie ako 
odstavná plocha pre autá.

Mnohí ste sa ma pýtali, prečo sa dorábalo 9 metrov chodníka 
pri železnom moste. Dôvodom je zámer vybudovať spolu so 
správcom cesty III. triedy regulárny priechod pre chodcov, a tak 
nám nezostávalo nič iné, ako posunúť chodník tak, aby spĺňal 
predpisy.

KULTÚRA V OBCI
Vzhľadom na nedávnu situáciu v súvislosti s vyhláseným 

núdzovým stavom boli zrušené všetky kultúrne podujatia 
v obci (s platnosťou až do 31.8.2020), ktorých bývalo najmä 
na jar a počas leta viac ako v iných mesiacoch roka. Nič sa 
nedá robiť, o to viac sa budeme tešiť na nastávajúce akcie 
v obci. V prípade, ak by došlo k zmene situácie, resp. k zorga-
nizovaniu niektorej kultúrnej akcie, budeme vás informovať 
prostredníctvom webovej stránky, facebookovej stránky a pro-
stredníctvom obecného rozhlasu. Ďakujeme za pochopenie.

Blíži sa čas dovoleniek, ale tento rok bude dovolenka pre 
mnohých z vás iná. Možno to nebude dovolenka pri mori, ale 
prajem vám, aby to boli nezabudnuteľné chvíle strávené v kru-
hu vašich najbližších. Všetkým prajem hlavne zdravie, ktoré 
je aj bude to najcennejšie, čo máme. Dúfam, že aj pri písaní 
budúceho čísla novín si budeme môcť povedať, že koronaví-
rus je na ústupe a v Soblahove stále neevidujeme žiadneho 
nakazeného týmto ochorením. Všetkým prajem príjemné leto 
a deťom pekné prázdniny!

Marian Hudec, starosta
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Z rokovania OcZ obce Soblahov dňa 
14.5.2020
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 31.3.2020.
Zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o realizovaných a plánova-
ných projektoch obce Soblahov.
A) Poverilo starostu obce rokovaním 

so spoločnosťou Trenčianske vo-
dárne a kanalizácie, a. s. a Tren-
čianskym samosprávnym krajom 
a zároveň výberom úseku realizá-
cie Splaškovej kanalizácie v obci 
Soblahov – Stoky BB (dokončenie 
ul. Dolné záhrady) alebo Stoky BD 
(Železničná ul.).

B)  Súhlasilo v prípade realizácie Sto-
ky BD s finančnou spoluúčasťou 

obce Soblahov max. do výšky 
20 000 €.

Zobralo na vedomie Urbanistickú 
štúdiu – Dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie stavby Komunikácie a in-
žinierske siete pre obytnú zónu NB 11.
Súhlasilo na základe požiadavky ob-
čanov Soblahova s vypracovaním ná-
vrhu štúdie oddychovej zóny pre byto-
vé domy „Rybníky“.
Schválilo zmluvu o spolupráci medzi 
obcou Soblahov a obcou Mníchova Le-
hota, ktorej predmetom je plnenie úloh 
vyplývajúcich z príslušných ustanovení 
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších pred-
pisov.
Zobralo na vedomie informáciu pred-

sedníčky komisie finančnej a majet-
ku o priemernej nominálnej mesačnej 
mzde zamestnanca v národnom hos-
podárstve SR v roku 2019 podľa zve-
rejnenia ŠÚ SR vo výške 1 092 €.
A) Zobralo na vedomie informačnú 

správu o plnení úloh DHZO Sob-
lahov v súvislosti s ochorením CO-
VID-19.

B) Schválilo refundáciu nákladov vy-
naložených na nákup doposiaľ 
použitých osobných ochranných 
prostriedkov potrebných  na zabez-
pečenie akcieschopnosti a plnenie 
úloh DHZO Soblahov v rámci pro-
tiepidemiologických opatrení proti 
šíreniu ochorenia COVID-19 v cel-
kovej výške 500 €.

C) Schválilo nákup osobných ochran-
ných prostriedkov a technických 
prostriedkov potrebných na zabez-
pečenie akcieschopnosti a plnenie 
úloh DHZO Soblahov v rámci pro-
tiepidemiologických opatrení proti 
šíreniu ochorenia COVID-19 v max. 
výške 2500 €. Jednotlivé položky 
musia byť pred nákupom odsúhla-
sené vedením obce.

Zobralo na vedomie informáciu pred-
sedu komisie na ochranu verejného zá-
ujmu o predložení oznámenia funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov starostu obce Soblahov 
k 30.4.2020 podľa príslušného zákona.

Rokovanie OcZ počas koronakrízy sa konalo vo veľkej zasadačke OcÚ

Z rokovania OcZ obce Soblahov, dňa 
24.6.2020 
A) Schválilo pripomienky k zverejne-

nému návrhu Záverečného účtu 
obce Soblahov za rok 2019.

B) Zobralo na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra obce Soblahov 
k návrhu Záverečného účtu obce 
Soblahov za rok 2019. 

C) Schválilo Záverečný účet obce 
Soblahov za rok 2019 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad.

D) Schválilo použitie prebytku rozpoč-
tového hospodárenia na tvorbu rezerv-
ného fondu vo výške 248 426,78 €.

A) Prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce 
Soblahov na II. polrok 2020.

B) Schválilo plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Soblahov 
na II. polrok 2020.

Určilo odpredaj pozemkov v katas-
trálnom území Soblahov – parcela C 
KN 5215/2 o výmere 15 m² – zastava-
ná plocha a nádvorie,  parcela C KN 
č. 5215/5 o výmere 23 m² – ostatná 
plocha vlastnícky patriacich obci Sob-
lahov, zapísaných na liste vlastníctva 
č.1 a novovytvorená parcela C KN 
5162/6 o výmere 37 m² - zastavaná 

plocha a nádvorie, ktorá bola vytvore-
ná odčlenením z pôvodného pozemku 
C KN 5162/4 (3460), na základe Geo-
metrického plánu č. 48035637-165-19 
vypracovaného Ivanom Opatovským, 
GEODET, dňa 25.10.2019, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, pre Ľubomí-
ra Scheryho a Magdalénu Scheryovú.
Dôvod osobitného zreteľa: na od-
predávanom pozemku parcela C KN 
5215/2 a 5215/5 stojí časť rodinného 
domu s dvorom vo vlastníctve žiada-
teľov. Parcela  5162/6 je priľahlá k po-
zemku, na ktorom stojí rodinný dom 
postavený v roku 2002.
Zámer odpredať pozemok -  parcela č. 
KN-C 5215/2, parcela č. KN-C 5215/5 
a parcela č. KN-C 5162/6 v katastrál-
nom území Soblahov, ako prípad hod-
ný osobitného zreteľa bol zverejnený 
na webovej stránke obce a na  úradnej 
tabuli obce dňa 9.6.2020. 
Schválilo odpredaj pozemku - parce-
la č. KN-C 5215/2, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 15 m², parcela 

č. KN-C 5215/5, ostatná plocha o vý-
mere 23 m² a parcela č. KN-C 5162/6, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
37 m² v katastrálnom území Soblahov, 
do vlastníctva Ľubomírovi Scherymu 
a Magdaléne Scheryovej za cenu 
20 €/m². 
Prerokovalo a schválilo bezodplatný 
prevod nehnuteľností -  novovytvorenej 
časti C-KN p.č. 5129/4, ostatná plocha 
o výmere 480 m² vytvorenej Geomet-
rickým plánom č. 48035637-075-18, zo 
dňa 19.7.2018 z pôvodnej E-KN par-
c.č. 2-3442, o výmere 11661 m² a no-
vo-vytvorenej časti C-KN p.č. 5105/2, 
zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 83 m² vytvorenej Geometrickým 
plánom č. 48035637-104-18, zo dňa 
28.9.2018 z pôvodnej E-KN parc.č. 
5105, o výmere 1035 m² zapísaných 
na LV č. 3267, katastrálne územie Sob-
lahov v podiele 1/1 vo vlastníctve SR - 
Slovenského pozemkového fondu Bra-
tislava, za účelom realizácie vstupného 
chodníka do obce, ktorý bude využíva-
ný a slúžiť na verejnoprospešné účely.
Kompletné znenia uznesení nájdete na 
www.soblahov.sk/uznesenia a na OcÚ.

Zuzana Hrnčárová
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AUTÁ ODPARKOVANÉ NA CHODNÍKOCH A NA KRAJNICIACH – OPÄTOVNÉ UPOZORNENIE
Parkovanie áut na chodníkoch a popri nich je naďalej veľ-

kým problémom v našej obci. I keď sme sa  tejto problematike 
už viackrát venovali a dokonca sa nám zdalo, že na chvíľu do-
šlo k zlepšeniu stavu, nie je tomu tak. Pravidelné parkovanie 
na chodníkoch a krajniciach neohľaduplnými vodičmi nám čo-
raz častejšie nahlasujú naši spoluobčania. Tejto problematike 
sa už venuje polícia, ale ako vidíme, to nepomáha. 

Veľmi časté takéto parkovanie zaznamenávame aj na ulici 
Železničnej. Jedná sa predovšetkým o jedných a tých istých 
spoluobčanov a pribúdajú k nim ďalší. Práve na tejto ulici obec 
začala v pondelok dňa 29.6.2020  realizovať projekt splaško-
vá kanalizácia spolu s výmenou vodovodného potrubia v časti 
od križovatky smerom na Mníchovu Lehotu. Žiadame preto 

obyvateľov tejto ulice, aby svoje autá neparkovali na cestnej 
komunikácii. Ulica bude počas realizácie prác priechodná iba 
v jednom jazdnom pruhu a za obmedzení. Realizácia je na-
plánovaná do 31.8.2020. Ďakujeme za pochopenie!

Vážení spoluobčania obraciame sa na vás s výzvou: Ne-
obmedzujte svojim neohľaduplným postojom k parkovaniu 
ostatných bývajúcich v obci, návštevníkov obce. Nebuďme  
bezohľadní voči deťom, chodcom, mamičkám s kočíkmi 
a telesne postihnutým spoluobčanom! Bola zaznamenaná si-
tuácia, kedy náš spoluobčan na prechádzke obcou len o vlá-
sok unikol tomu, aby nastala tragická udalosť.

Parkujte na svojich parkovacích miestach, vo svojich dvoroch.  
RR

TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME
Obdobie posledných mesiacov bolo poznačené pandémiou 

spôsobenou Covid-19. Vyhlásenie núdzového stavu nám ob-
medzilo životný štandard, na ktorý sme doposiaľ boli zvyknutí. 
Heslom pandémie bolo: „Zostaňte doma!“ A práve to, že sme 
všetci zostali doma spôsobilo značný problém v odpadovom 
hospodárstve. Všetky zákazy vychádzať z domu na verejnosť 
spôsobili, že rodiny trávili čas spolu doma a to sa odzrkadlilo 
aj na vyššej produkcii odpadu. Jednoducho povedané, čím 
viac sme všetci boli doma, tým sme mali viac odpadkov. 

Najviac to pocítili obyvatelia, ktorí bývajú na bytovkách. 
Obecný úrad zaznamenal viacero podnetov a sťažností od 
občanov, ktorí majú negatívnu skúsenosť práve s hromade-
ním sa množstva komunálneho odpadu v smetných nádo-
bách. Obecný úrad tieto sťažnosti nie len zaznamenal, ale aj 
preveril a výsledkom tohto zisťovania bola skutočnosť, že 
v smetných nádobách, ktoré sú určené na zmesový komu-
nálny odpad sa nachádzal aj odpad, ktorý  sa mohol vytriediť 

do nádob na to určených, napr: kartónové krabice, papierové 
letáky, sklenené fľaše. 

Problém nie je v tom, že obec má málo smetných nádob, 
ale v tom, že ľudia poriadne netriedia odpad!!! V komunálnom 
odpade sú často zamiešané papierové letáky a okolo smetia-
kov porozhadzované papierové krabice.

Preto sa opätovne vraciame k téme o triedení odpadu. Trie-
diť odpad je POTREBNÉ a SPRÁVNE!

Triedením odpadu sa znižuje množstvo komunálneho od-
padu – to znamená, že smetné nádoby nebudú také preplne-
né. Napríklad keď sa bude hádzať papier do papiera, sklo do 
skla a plechovky do kovu, nebude sa robiť taký neporiadok 
okolo smetných nádob, nebude to zapáchať a tiež sa v nádo-
bách nebudú prehrabávať túlavé zvieratá (prevažne mačky).  

Preto znova vyzývame všetkých obyvateľov, aby boli zod-
povední a triedili odpad! Triedením odstránime neporiadok 
okolo smetných nádob a zároveň stále znižujeme poplatok za 
uloženie komunálneho odpadu na skládke.   

Ľ.K.

Na fotografiách vidíte parkovanie vozidiel počas pracovného dňa 29.6.2020 okolo 13:00 h. Keby sa v tomto čase pohybovala 
po obci polícia, mala by zarobené. Koľko odparkovaných vozidiel by bolo počas víkendu alebo vo večerných hodinách?
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OBDOBIE KORONAVÍRUSU

FOTOGRAFIE ZO SOBLAHOVA, KTORÉ OBLETELI SVETOVÉ MÉDIA

NÁVŠTEVA CHRÁMU ZA PRIJATÝCH OPATRENÍ

Sputnik PL

TRADIČNE - NETRADIČNÉ STAVANIE MÁJA – BEZ ĽUDÍ, HUDBY A ZÁBAVY, ALE ZATO S RÚŠKAMI

Reuters - Anglicko

PRIAZNIVÉ VÝSLEDKY  – POSTUPNÉ UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ SÚVISIACICH S COVID-19
S pandémiou COVID-19 bojujeme už štvrtý mesiac. Naša 

krajina sa za ten čas stala pre ostatné štáty príkladom, ktorý 
je hodný nasledovať. Hlavne vďaka disciplinovanosti a zod-
povednosti všetkých spoluobčanov sa nám spoločne podarilo 
udržať nákazu mimo extrémneho, nekontrolovateľného šírenia. 
Nastáva fáza, kedy sa opäť dostávame do nášho bežného den-
ného režimu. Rýchle zavedenie opatrení sa ukázalo ako dobrý 
začiatočný krok. Zvíťaziť sa nám však podarí len v prípade, ak 
nepodceníme stále pretrvávajúce nebezpečenstvo a naďalej 
budeme dodržiavať hygienické opatrenia v duchu zásad:
•  Umývajte si často a dôkladne ruky.
•  Na verejnosti si držte od ostatných odstup aspoň  2 m.
• Noste rúško vždy, keď ste v blízkom kontakte s cudzími ľuďmi 

v uzavretých priestoroch. Vonku rúško nosiť nemusíte. Ak sa 
k ostatným  priblížite na menej ako 2 metre, nasaďte si ho.

UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ
Školy a školské zariadenia

V dôsledku uvoľňovania opatrení mohla byť v našej obci 

1.6.2020 otvorená ZŠ pre deti 1. stupňa, MŠ a CMŠ pre tých, 
ktorí prejavili záujem. Súčasne začal fungovať ŠKD, v pre-
vádzke bola aj školská jedáleň. Žiaci, ktorí sa nevzdelávajú 
v škole, majú naďalej dištančné vzdelávanie.

Od 15. júna sa ruší obmedzenie počtu detí v triedach mater-
ských škôl a základných škôl, povinné meranie teploty a zákaz 
premiešavania detí v skupinách. Posledný júnový týždeň sa na 
báze dobrovoľnosti vrátili do škôl aj ostatné deti druhého stup-
ňa základných škôl a študenti stredných škôl. 
Chod obecného úradu

Od 24.4.2020 boli stránkové hodiny na obecnom úrade 
opäť v obvyklom čase, ale naďalej boli občania vybavovaní 
cez okienko a zadný vchod. Obecný úrad ukončil vybavovanie 
stránok cez okienko dňa 4.6.2020. Pri dodržaní hygienických 
podmienok si svoje náležitosti vybavujú už vo vnútorných 
priestoroch obecného úradu, ale naďalej prichádzajú cez zad-
ný vchod. Od 20.6.2020 začíname používať po viac ako 3 me-
siacoch (13.3.) opäť hlavný vchod.
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JAKUBOVA STUDŇA A SAMÁRIA
Každé dieťa má svoje detské sny, z ktorých sa niektoré počas jeho života uskutočnia, iné nie. Keď som v Soblahovskom kostole 

ešte ako miništrant počúval na tretiu nedeľu pôstnu príbeh o Ježišovi a Samaritánke o ich stretnutí pri Jakubovej studni, bolo mo-
jím skrytým želaním tieto miesta raz navštíviť. Predstavoval som si, ako kráčam počas letného podvečera po Samarijskej rovine, 
uvidím v diaľke Jakubovu studňu v takej podobe, ako kedysi vyzerali rumpálové studne u nás v Soblahove. Zaprášený a unavený 
z cesty dôjdem k nej, napijem sa studenej vody a budem premýšľať o Ježišových slovách o živej vode.

Po viac ako 50-tich rokoch sa môj sen splnil. V jarnom ob-
dobí v roku 2000 som mal možnosť okrem iných miest vo 
Svätej zemi navštíviť i územie súčasnej Palestíny. Po peri-
petiách na hraničnom priechode medzi Izraelom a Palestínou  
sme museli opustiť izraelské územie a v nočných hodinách 
sme  pokračovali až do mesta Náblus, kde sme zostali v aute 
v noci spať. Mesto Náblus má v očiach izraelcov vzhľadom na 
palestínsky odpor velmi zlú charizmu, čo my nemôžeme po-
tvrdiť. Počas krátkej noci nás niekoľko ráz budili domáci oby-
vatelia, aby sme nenocovali na ulici, ale aby sme išli k nim do 
bytu, že majú veľa voľného miesta. Náblus je druhé najväčšie 
palestínske mesto s takmer 120 000 obyvateľmi. Moje osobné 
skúsenosti s Palestínou a jej obyvateľstvom sa vám pokúsim 

priblížiť  niekedy v inom 
príspevku. Mesto Náblus 
patrí k najstarším mies-
tam vo Svätej zemi a 
poznáme ho už zo Sta-
rého zákona ako mies-
to Sichem, kde uzavrel 
Boh zmluvu s Jozuom. 
Toto miesto praotec 
Jakub daroval Jozefovi 
a on synom Efraimovi 
a Manasessovi, ktorí sa 
stali praotcami dvoch 
z dvanástich izraelských 
kmeňov. V Sycheme 
boli pochované, z Egyp-
ta prevezené, kosti Jo-
zefa – syna Jakubovho. 
S územím bola synom 
Jozefa darovaná i pra-
stará studňa, ktorú po-

známe z Nového zákona ako Jakubovu studňu.
 Ráno sme sa rozhodli navštíviť miesto, na ktorom sa stud-

ňa nachádza. Názov Sychar, ako uvádza Evanjelium podľa 
Jána, je miesto, ktoré okrem Nového zákona nie je spo-
menuté v žiadnom inom odkaze. Pravdepodobne je myslená 
okrajová časť Náblusu – Sychemu. Jakubova studňa sa má 
nachádzať v zúženom priestore medzi vrchmi Ebal na severe 
a na juhu Gerizim. Uvedené kopce dosahujú výšku takmer 
1000 m n. m. Po dlhšom hľadaní sme našli toto miesto. Úzke 
údolie sa  tu otvára do širokej sychemskej roviny. Prichádzame 
k ruinám gotického kostola, z ktorého ostali stáť iba vonkaj-
šie múry. S opravou kostola sa pravdepodobne počíta, súdiac 
podľa navezených kôp lámaného krásneho kameňa. V časti 
presbytéria sa nachádza malý drevený vchod, ktorý keď pre-
kročíme, vojdeme do podzemnej kaplnky, veľmi krásne vy-
zdobenej ikonami a predmetmi ortodoxnej pravoslávnej cirkvi.

Až tu, v prítmi kaplnky, konečne vidíme cieľ nášho snaženia 
– Jakubovu studňu. Studňa je asi do výšky pása vymurovaná, 
nad ňou sa nachádza železný rumpál s vedrom. Má pomerne 
malý priemer, odhadujeme ho na 1 m.  Voda v studni je vraj 
veľmi čistá a studená, pravdepodobne pramenistá. Okolie Sy-
chemu bolo známe mnohými prameňmi, čo je v suchej izrael-
skej krajine malý zázrak.

Pri studni sedel pravoslávny mních, ktorý nám nedovolil ani 
fotografovať, ani si nabrať vody. Vyzeral veľmi neústupčivo. 
Jedinou možnosťou bolo zakúpiť si v hlinenom krčiažku už 
nabratú vodu. Krčiažtek mám doteraz doma, voda z neho, 
žiaľ, už dávno vyschla. Okolie studne i kaplnka pôsobia veľmi 
upokojujúco, sála tu priam nadpozemský pokoj. Nevidno žiad-
nych pútnikov ani turistov, vládne tu naozaj biblická pohoda. 
Nenapil som sa pramenistej vody zo studne, ale zato som po-
cítil pokoj, ktorý tu určite zanechal náš Spasiteľ. Splnil sa mi 
jeden z mojich detských snov. Trochu inak, ale i tak nádherne.

Byť v Samárii a nenavštiviť posvätné miesto Samaritánov, 

Koniec núdzového stavu
O polnoci zo soboty 13. júna na nedeľu 14. júna 2020 sa na 

Slovensku skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený v súvislos-
ti s novým koronavírusom. Mimoriadna situácia trvá aj naďalej. 
Predajne potravín

Počet osôb, ktoré môžu v obchode nakupovať, sa z pôvod-
ných max. dvoch  zákazníkov postupne zvyšuje podľa rozlohy 
predajne (Jednota COOP – 9 zákazníkov; 14 zákazníkov). 
Naďalej platí vstupovať do predajní s ochrannými pomôckami 
– rúško, rukavice, dodržiavať odstupy 2 m podľa vyznačenia 
červenými pásmi na zemi. V každom predajnom mieste, ako 
aj v ostatných verejných budovách sú pri vstupe umiestnené 
dávkovače s dezinfekčným prostriedkom. Od nedeľe 21.6. do-
chádza k zrušeniu zákazu nedeľného predaja.
Kostol

Po zrušení sv. omší (10.3.) bola v nedeľu 15.3. naživo vy-
sielaná cez facebookovú stránku live stream sv. omša z Mní-
chovej Lehoty. Svätú omšu si pozrelo 743 ľudí. Veľkonočné 
pobožnosti boli vysielané taktiež uvedeným spôsobom z nášho 
Kostola sv. Mikuláša v Soblahove. Prvé sväté prijímanie detí sa 
odložilo na neurčitý termín. Dňom 5.5. boli povolené verejné bo-
hoslužby za striktných hygienických podmienok s obmedzeným 
počtom veriacich (40 osôb).

Od nedele 7.6.2020 nastal uvoľnenejší režim a do kostola 
na svätú omšu mohlo prísť max.120 ľudí. Tento počet bol pre-
počítaný na rozlohu kostola. Sv. príjimanie od nedeľe 21.6. 

mohlo byť podávané už aj tradične, nielen do ruky.
Aktuálne čísla

Na Slovensku bolo k 18.6.2020 vykonaných 199 567 testov 
na Covid-19, počet pozitívnych testovaných ľudí je 1 562, 
počet vyliečených pacientov doteraz 1 443, úmrtí 28. Do 
dnešného dňa nebol zistený pozitívny prípad u nášho občana.
Koronavírus vo svete

Od začiatku pandémie ochorelo 10 249 840 osôb, vylieče-
ných je 5 557 980, zomrelo 504 491 ľudí.

Rebríček v počte nakazených naďalej vedie USA - počet 
nakazených 2 637 077, obetí 128 437.

Ďalšími najviac postihnutými krajinami sú aktuálne Brazília- 
počet nakazených 1 345 254, obetí 57 658, Rusko – počet 
nakazených 634 437, obetí 9 073.

 V susednom Česku pozitívne prípady pribúdajú (260, 305, 
202), napriek tomu postupne opatrenia uvoľňujú.

Dostávame sa do poslednej fázy uvoľňovania opatrení. Ná-
kazu Covid-19 sa nám podarilo dostať pod kontrolu, ale ešte 
nemáme vyhraté. Riziko nákazy naďalej pretrváva, pretože 
niektorí nakazení nemusia vykazovať žiadne príznaky ochore-
nia a môžu ho nevedome šíriť. 

Vážení spoluobčania, dodržiavajte prosím naďalej všetky hy-
gienické opatrenia a správajme sa zodpovedne tak, aby sme 
pri hodnotení vývoja pandémie v septembrovom vydaní mohli 
konštatovať: Spoločne sme to zvládli!                                

R.R.
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ZAUJÍMAVOSTI ZO SOBLAHOVA 
„DROBENÉCH VÝŠKA“

Výškami sa nazývali komory na poschodí 
domu. Boli využívané na hospodárske úče-
ly, skladovanie obilia, materiálu potrebného na 
vykonávanie remesla, ako aj obytné priestory. 
Steny výšky sa stavali len do výšky „dobrého“ 
chlapa. Vstup do výšky bol v najstarších domoch 
zvonku, z dvora rebríkom či strmými drevenými 
schodmi. Neskôr bol vstup do výšky vedený dre-

venými schodmi, umiestnenými už vnútri domu, v pitvori.
… A takéto domy máme aj my v obci.
V minulosti ich bolo v Soblahove niekoľko desiatok, v súčasnosti ich 

máme iba sedem. Najviac zachovaná je tzv. Hulajech výška, č. domu 120.
Rodinný dom na snímke je už niekoľko desiatok rokov zbúraný. Nájsť 

miesto, kde mohol stáť, bola doslova pátracia akcia. Naša dedukcia bola 
správna: Tento skvost ľudovej architektúry stál medzi domami pána Betá-
ka a pána Červeňana. Poslednou majiteľkou bola p. Margita Halgošová, 
rod. Fabová („Drobenéch“) .Fotografia mohla byť vyhotovená okolo roku 
1960 a podľa pamätníkov bol o pár rokov zbúraný.

… KRSTITEĽNICA
Pri nedávnej návšteve Katovho domu v Trenčíne  a pozornom výklade sprievod-

kyne som zbystril pozornosť. „Táto medená krstiteľnica pochádza zo Soblahova 
a je zo 17. až 18. storočia. Je to úžasná práca kováčskeho majstra a aj po rokoch je 
v takmer neporušenom stave.”

Pátral som, ako sa tento skvost dostal na hradné panstvo, ale nepodarilo sa. Viacerí 
pamätníci Soblahova spomínajú medenú krstiteľnicu, ale táto to vraj nebola. Rovna-
ko sa pamätajú aj na drevenú s medenou misou, ktorá sa spomína v kánonických 
vizitáciách v 19. až 20. storočí. Hľadaním na internete, v kronikách či písomných po-
známkach “Od najstarších čias“ od p. farára Spevára som si uvedomil, že ten skutočný 
skvost máme doma v Soblahove.

Kamenná gotická krstiteľnica so zahĺbenou medenou misou používaná dnes je 
zo 14. storočia a je jediným zachovaným pôvodným mobiliárom v našom kostole.                                                                                       

V minulosti... rod. dom Juraja Fabu 
a Heleny r. Červeňanovej a dnes... zostala komora po zbúraní výšky

vrch Gerizim, je takmer nemysliteľné. O Samaritánoch, okrem 
zmienky o milosrdnom samaritánovi v Lukášovom evanjeliu, 
vieme veľmi málo. Pritom Samaritáni ako náboženská sku-
pina sú známi už od 8. storočia pred Kristom. A to od čias, 
kedy si kráľovstvo Izrael, po smrti Šalamúna, jeho synovia 
rozdelili na severné Izraelské kráľovstvo a na južné – Judeu. 
V 8. storočí pred Kristom odvliekli asýrski králi väčšinu obyva-
teľstva Samárie do otroctva, ich miesto nahradili obyvateľmi 
mezopotámskych kmeňov.  Tým došlo k zmiešaniu pôvodné-
ho židovského obyvateľstva desiatich Jakubových kmeňov 
s cudzincami. Podobný osud stihol i Judeu, keď v 6. storočí 
pred Kristom odvliekol Nebukadnesar jej obyvateľov do baby-
lonského zajatia. Až kráľ Kýros dovolil návrat Židov späť do 
Judey, ale najmä do Jeruzalema.

Židovský národ si veľmi zakladal na národnej čistote, najmä 
členovia kmeňov Júda a Levi, ktorí sa i v zajatí nemiešali 
s domácim babylonským obyvateľstvom. Preto po návrate zo 
zajatia neprizvali na obnovu Jeruzalemského chrámu obyva-
teľov Samárie ako národne nečistých. Samarijci na odvetu 
neuznali Jeruzalemský chrám ako centrum Židov, ale postavi-
li si na vrchu Gerizim vlastný chrám a tým sa úplne oddelili od 
Judey. Tak vznikla náboženská skupina Samaritánov. Samari-
tánsky chrám bol počas vojen v 4. storočí pred Kristom, ktoré 
v tejto časti Blízkeho východu zúrili takmer neustále, zničený.

Samaritánov je v súčasnosti asi 800 a väčšina z nich žije 

v oblasti Náblusu. Ich najväčším sviatkom je Veľká noc, kedy 
samaritánsky veľkňaz prináša ako obetu za hriechy rituálnu 
obeť veľkonočného baránka podľa presných pokynov v pia-
tich Mojžišových knihách, ktoré Samaritáni uznávajú ako jedi-
né platné náboženské knihy ich viery. Obetu prináša veľkňaz, 
ktorým býva najstarší člen z kňazského kmeňa Levi a jeho 
genealógia vraj siaha až k Áronovi.

Za sychravého rána stúpame na vrchol hory Gerizim, spre-
vádza nás rednúca hmla a dostávame sa až na vrchol hory, 
k obetnému miestu. Obetný stôl v súčasnosti tvorí kamenná 
platňa veľkosti snáď 10 x 10 m, vyhladená rokmi dohladka 
v mäkkom vápencovom kameni. Plánujeme si urobiť pár foto-
grafických záberov z tohto nevšedného miesta, keď sa z hmly 
vynorí samaritánsky starček, pravdepodobne strážca tohto 
pre nich najsvätejšieho miesta a s veľkým krikom nám zaka-
zuje fotografovanie. Snažíme sa odpútať jeho pozornosť, ale 
márne, starček má oči ako jastrab, takže z posvätného vrchu 
Gerizim odchádzame bez jediného fotozáberu.

 Aspoň takto, takmer virtuálne, som vás chcel uviesť do menej 
navštevovaných častí Svätej zeme, ktorá má vždy čo ponúknuť 
pútnikovi alebo záujemcovi o biblické miesta. Ak budete mať záu-
jem i v budúcnosti vás opäť  zavediem do ďalších miest  spoje-
ných so Starým alebo Novým zákonom. Biblia – kniha kníh má 
vždy čo ponúknuť veriacim, ale i hľadačom viery a pravdy.

Prof. Jozef Halgoš
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV
ZŠ S MŠ SOBLAHOV V OBDOBÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 
Z. z. MŠ SR o podrobnostiach o organizácii školského roka 
na základných školách v dôsledku ohrozenia života a zdra-
via detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zaria-
dení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov 
Ústredného krízového štábu, ktoré bolo zapríčinené šírením 
respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 
COVID-19 prerušilo vyučovanie v školách a školských zaria-
deniach v období od 16. marca 2020.

Na základe prerušenia vyučovania vydala riaditeľka ZŠ 
s MŠ Soblahov už 13. marca 2020 riaditeľské voľno pre žia-
kov základnej školy aj pre deti v materskej škole Soblahov.

Od daného obdobia sa pre učiteľov, žiakov, rodičov zača-
lo náročné obdobie vzdelávania dištančnou formou. Začiatky 
boli pre každého náročné, avšak  my učitelia, žiaci i rodičia 
sme si našli správny spôsob, ako aj v tomto období mimoria-
dnej situácie spolupracovať a rozvíjať zručnosti a vedomosti 
detí.

Žiaci 1. až 5. ročníka nastúpili do školy 1.6.2020 za dodržia-
vania epidemiologických podmienok, ktoré vydalo RÚVZ a od 
22.6. 2020 nastúpili aj žiaci 6. až 9. ročníka.

OKOLIE ZŠ S MŠ SOBLAHOV
V tejto mimoriadnej situácii 

v spolupráci s obcou Sobla-
hov sme pokračovali v úprave 
a modernizácii okolia školy. Pri 
pokračovaní úpravy okolia bol 
dokončený chodník z dlažby pod 
oknami školy. Tvorí tak jednotný 
celok s parkoviskom a chodní-
kom za budovou školy.

V ďalšom kroku prešlo obno-

vou aj oplotenie školského areálu a moderný nádych areálu 
školy dali nové brány. Jednu časť tvorí brána pri vstupe na 
ihrisko a druhú brána pred areálom materskej školy a školskej 
jedálne.

INTERIÉR ZŠ SOBLAHOV
Úpravou a rekonštrukciou prešli aj triedy na 1. stupni – 2., 

3. a 4. trieda. V týchto triedach sa vymenili parkety za peknú 
novú drevenú podlahu. Triedy tak dostali nový vzhľad.

Vedenie školy

ÚSMEV SO ZMRZLINOU
Milí Soblahovčania, rád by som sa 

s vami podelil o jednu fotografiu.
Na Facebooku, v archíve vynikajú-

ceho zberateľa historických fotografií 
Trenčianskeho kraja Milana Vrbu som 
našiel túto uvedenú fotografiu. Fotogra-
fia  nazvaná „Úsmev so zmrzlinou“ 
je z 19.6.1958, teda má už 62 rokov. 
Je vyhotovená pred reštauráciou Retro 
počas Trenčianskych telovýchovných 
slávností, v pozadí vidno na Palackého 
ulicu. Určite ich spoznáte aj vy, veď sú to 
dievčatá zo Soblahova.                        

Zľava: Mária Schéryová (Lepetová), 
Helena Šedivá (Jamborová), Mária Štiaková 
(Holúbková), Anna Halgošová (Ďuďáko-
vá), Oľga Izraelová (Ježíková).

D.M.

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ V ZŠ SOBLAHOV
V tomto školskom roku 2019/2020 bola rodičom ponúknutá možnosť prihlásenia sa na dennú letnú prázdninovú činnosť pre deti 

1., 2. a 3. ročníka v termínoch od 1.7. – 3.7., 6.7. – 10.7. a 13.7. – 17.7. v čase od 8:00 do 16:00 v ZŠ Soblahov.
Pani vychovávateľky pripravia pre deti atraktívne hry, zaujímavé súťaže, rôzne kvízy, výlety a navštívia Trenčiansky hrad aj 

mestskú knižnicu v Trenčíne. Deti budú mať počas letnej prázdninovej činnosti zabezpečený obed v ŠJ, olovrant a pitný režim.
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CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
VRÁTILI SME SA ZDRAVÍ 

Po dlhšej dobe sa znova ozýva vrava 
a detský smiech v našej Cirkevnej ma-
terskej škole sv. Mikuláša.

Vrátili sa deti, zamestnanci a povin-
nosti začali naplno. Deti opakujú, učia 
sa nové veci a predškoláci finišujú 
pred nástupom do prvej triedy. Hoci  sa 
osobne nezúčastnili zápisu do základ-
nej školy, tešia sa na školské prostredie, 
na kamarátov, pani učiteľky a hlavne na 
to, že sa naučia veľa nového. Prajeme 
im veľa úspechov, zdaru, radosti a po-
tešenia z veľkej školy.

I keď sme sa počas dlhšieho obdobia 
nevideli, komunikovali sme s rodičmi 
detí elektronicky a tešili sme sa z ich 
aktivít, ktoré s deťmi  doma absolvovali. 
Navzájom sme si radili aj týmto spôso-
bom sme o sebe vedeli.

Počas tohto núdzového obdobia sme 
nestihli veľa vecí s deťmi absolvovať. 
Naplánované sme mali rôzne divadel-
né i hudobné predstavenia, mohli sme 
vidieť a naučiť sa mnoho zaujímavostí,  
napr.  pri ručnej výrobe skla a ďalšie 
iné akcie. A hlavne, nezúčastnili sme 
sa koncoročného výletu, ktorý sme 
v tomto roku plánovali. Naše každoroč-
né koncoročné výlety sú zamerané na 
poznávanie Slovenska, jeho pamiatok, 
kultúry, histórie, minulosti i súčasnosti, 
krás prírody. Tento rok sme mali van-

drovať po Liptove. Navštíviť sme mali Važeckú jaskyňu, skanzen liptovskej dediny 
v Pribyline a Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku. Veríme, že sa nám to 
niekedy podarí.

Po návrate do CMŠ musíme prísne dodržiavať nariadenia a pokyny Ministerstva 
školstva SR, Regionálneho úradu zdravotníctva i Diecézneho školského úradu v Nitre. 
Vďaka našim deťom a hlavne našim disciplinovaným, ohľaduplným a ústretovým 
rodičom situáciu zvládame spoločne veľmi dobre. Milí naši rodičia, patrí vám veľká 
vďaka.

Keďže sa akosi rýchlo priblížil koniec školského roku, patrí sa poďakovať za všet-
ko, čo nám bolo dané. Najväčšia vďaka patrí  nášmu Nebeskému Otcovi za jeho 
ochranu a sprevádzanie, všetkým  našim rodičom za pomoc a spoluprácu, našim 
dobrodincom a podporovateľom, ľuďom, ktorí sa za nás modlia, nášmu otcovi Pe-
trovi za jeho starostlivosť, pánovi starostovi a všetkým vám, ktorí nám akýmkoľvek 
spôsobom pomáhate.

Prajeme všetkým veľa Božích milostí, požehnania a zdravia, pokojné leto a požeh-
naný čas oddychu.

Za deti a kolektív CMŠ sv. Mikuláša J. Jamborová

MATERSKÁ  ŠKOLA

www.mssoblahov.edupage.org
Rozhodli sme sa, že vám predstaví-

me našu internetovú stránku, nakoľko 
nám v časoch, keď deti nemohli chodiť 
do materskej školy zachránila výchov-
no – vzdelávací proces. Je veľmi ťažké 
deťom v predškolskom veku spros-
tredkovať informácie „na diaľku“ bez 
priameho kontaktu. Ešte ani jedna pani 
učiteľka nezažila takúto situáciu. Našli 
sme riešenie, aj keď nie celkom opti-

málne pre deti z materskej školy. Na in-
ternetovej stránke sme pridali novú zá-
ložku. Prostredníctvom sekcie Zabavte 
sa s deťmi sme mohli sprostredkovať 
deťom aspoň na diaľku naplánované 
témy. Mohli sme rodičom pomôcť pri 
vyplnení času s deťmi. Prostredníctvom 
stránky mali deti možnosť zopakovať si 
piesne, básne, vyplniť pracovné listy, 
naučiť sa nové pojmy. Prostredníctvom 
stránky sme mohli rodičom a deťom 
sprostredkovať prezentácie o témach, 
ktoré by sme preberali s deťmi v ma-
terskej škole. 

Bez rodičov by však deti ťažko pra-
covali s touto stránkou. Neprečítali by 
si odkazy pre nich, nevytlačili obrázky, 
nepustili prezentácie. Celým svetom 
zvierat, vesmíru, svetadielov, prírody 
ich museli sprevádzať rodičia, za čo im 

LETNÁ ČINNOSŤ V MŠ SOBLAHOV
Materská škola Soblahov bude v prevádzke aj v júli. Pani učiteľky si pre deti pripravia tak ako vždy zaujímavé aktivity, pohybové 

hry vonku, pobyt v prírode podľa počasia. Dúfame, že počasie nám bude naklonené, aby deti mohli tráviť čo najviac času vonku.
Vedenie školy

INTERNETOVÁ STRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY patrí veľká pochvala o obdiv. 
Okrem sprostredkovania výchovno 

– vzdelávacích aktivít pre deti naša 
stránka funguje ako informačný 
sprostredkovateľ. Nájdete na nej aktu-
álne informácie, tlačivá, jedálny lístok, 
fotky a iné dôležité dokumenty o fungo-
vaní našej materskej školy. 

Tešíme sa, že i napriek prísnym opa-
treniam a obmedzeniam vyplývajúcich 
z nariadení Vlády SR a MŠVaK SR, 
nariadeniam krízového štábu SR atď.. 
sme mohli po dlhej dobe opäť otvoriť 
materskú školu.

Poďakovať chceme za spoluprácu 
a ochotu vždy pomôcť aj  obecného 
úradu, za zverejňovanie oznamov pre 
rodičov rozhlasom alebo internetovou 
stránkou OcÚ.

Želáme všetkým veľa zdravia a pohody. 
    Kolektív MŠ
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ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI
ČO KORONA DALA A ČO VZALA

V živote sa máme poučiť zo všetkého, čo príde. Múdry človek sa učí neustále. Korona situácia bola a je pre nás neuveriteľnou 
školou, ktorej poznatky máme hlboko prebrať do našich životov. Tu je zopár myšlienok o lekciách, ktoré nám dala pandémia:

1. Učí nás pokore. My, ľudia, sa čím ďalej, tým viac hráme na 
bohov, vírus pýchy napadol naše duše. Rozhodujeme o živote, 
či sa vôbec môže narodiť na tento svet malý človiečik, rozho-
dujeme, že odídeme z tohto sveta za pomoci lekárskej euta-
názie, dáme dieťa každému, kto chce, bárs aj zo skúmavky 
či z náhradnej maternice, rozhodujeme, že manželstvo môžu 
uzavrieť aj dvaja muži či dve ženy a aj si adoptovať dieťa. 
Tento čas ale ukázal, aké je smiešne hrať sa na Boha, keď 
malý vírus, ktorého 50 000 kusov sa zmestí na špendlíkovú 
hlavičku, má väčšiu moc ako my. Myslím si, že táto epidémia 
nám môže otvoriť oči a vidieť, že človek je ako červíček a uve-
domíme si, že hrať sa na niekoho, tobôž nie na Boha, je hlúpe 
a nezmyselné. Je to šanca opäť začať vidieť, akí sme na Ňom 
závislí. Možno Boh nás chcel zbaviť našej pýchy práve v tejto 
situácii. Veď vidíme, že práve v týchto ťažkých a bezmocných 
časoch sa mnohí obracajú k Bohu, uvedomujú si, kto je moc-
ný. Že nie my sme páni sveta a najmocnejší, najmúdrejší, ale 
Pán. Aj táto pandémia nám ukazuje, že sme na niekom závis-
lí, že si nemôžeme myslieť, že môžeme robiť, čo chceme, že 
všetko sami dokážeme, zvládneme. 

2. Učí nás poslušnosti voči Bohu. Poslušnosť dnes? Veď si 
myslíme, že poslúchať niekoho nás oberá o slobodu. Avšak 
táto pandémia nás naučila, že hoci nás to obmedzuje, posluš-
nosť príkazom vrchnosti, sebadisciplína Slovákov spôsobila, 
že sme na tom veľmi dobre v porovnaní s inými krajinami. 
Niekto síce nadával, že nemôže to a to, že musel stáť v koló-
ne, že musel byť v karanténe, že nemohol si kúpiť to a to, že 
nemohol ísť tam a tam… A tak je to so všetkým. Ak počúva-
me Pána ako najvyššiu vrchnosť, dodržiavať prikázania síce 
nás stojí zapieranie, sebadisciplínu, ale prinesie to ovocie 
v podobe šťastného života. Zoberme si ponaučenie, aj keď sa 
skončia tieto dni. Uznajme Božiu múdrosť, poslúchajme Božie 
prikázania, riaďme sa nimi a všetko pôjde správnym smerom 
v našich životoch. „Nie sme trestaní za svoje skutky, ale sme 
trestaní našimi skutkami,“ hovorí Carlo Caretto. Asi pravdivej-
šie a výstižnejšie to nemohol nik vyjadriť – netrestá nás Boh, 
ale naša neposlušnosť voči Nemu. Neexistuje zlo, ktoré by 
Boh na svet zoslal, zlo sa rodí tu na zemi z nášho rozhodnutia, 
z našej neposlušnosti – manželia sa rozvedú – spôsobí to bo-
lesť v srdciach detí, zármutok v srdci druhej strany. Civilizačné 
choroby sú zase dôsledkom našej zlej životosprávy, znečisťo-
vania životného prostredia... Smrť chodca na priechode, pre-
tože šofér si čítal správy v mobile, potratené dieťa rozdrobené 
na kúsky v koši v nemocnici, pretože mladá dievčina otehot-
nela s chlapcom, ktorého pozná iba z diskotéky...

3. Posilňuje našu vieru, náš vzťah s Bohom. To nebol trest 
od Boha, to bol čas očisťovania od nezmyslov v našom živote, 
od nesprávnych hodnôt, ktoré sme stavali nad Boha. Bola to 
Božia výchova, aby sme vyšli z tejto výchovy posilnení, očis-
tení, s dôverou v Boha a s pevnejším vzťahom s Ním. Veď 
koľkí sa začali viac modliť a aj spolu v rodinách, prichádzali do 
kostola na modlitbu a na sväté prijímanie! Spájali sme sa cez 
Facebook na svätých omšiach. Krížová cesta cez dedinu na 
Veľký piatok, ako ste čakali, aby ste sa mohli pokloniť Ukrižo-
vanému a povedať mu, že Mu dôverujete, že On je vaša sila. 
Koľkí ste na Bielu sobotu prichádzali k Božiemu hrobu – videl 
som na vás veľkú vieru a veľkú radosť a dôveru v Boha aj 
v tejto ťažkej situácii. Mnohí z vás a priznám sa i ja, sme po-
silnili vo viere. Veľmi som sa povzbudil, veľmi veľa ste mi dali 
príkladom vašej viery. Bol to čas prehĺbenia našej viery – keď 
sme mohli kľačať viac pred Ježišom, viac sa modliť, učiť sa 
viac mu dôverovať.

4. Učí nás pomáhať si navzájom a chápať, že človek je 
dôležitý. V ťažkých chvíľach sa to Božie v nás predsa ozýva, 
to, čo sme v bežnom živote tak v sebe zapratali. Viac ako 
druhým sme sa venovali sebe, materiálnym veciam sme dá-
vali prednosť pred ľuďmi, pokladali sme ich za dôležitejšie ako 
ľudí. No zistili sme, že všetko materiálne, za čím sa tak nahá-
ňame, nemá veľkú cenu, že sa dá žiť bez toooľkých vecí, ale 
nie bez lásky a bez druhých ľudí. Preto tento čas zázračne 
otváral srdcia ľudí: „Pokiaľ by niekto zo starších susedov po-
treboval pomôcť s nákupom počas mimoriadnych opatrení, 
kým budem mať nariadenú prácu z bytu, nech sa mi pokojne 
ozve,“ hovorí jeden z inzerátov. Ďalší odkaz je, podobne ako 
desiatky ďalších, rovnako ústretový: „Pomôžem starším suse-
dom, pracujem z domu každý druhý deň, ozvite sa. Robím to, 
samozrejme, nezištne!!!“ Iná pani, keďže býva v dome, kde 
žije viacero starších ľudí, dobrovoľne každý deň vydezinfikuje 
chodbu, kľučky a zábradlia v spoločných priestoroch domu. 
Mladý muž zas ponúka na stránke hlavného mesta pomoc pri 
rozvoze potravín bicyklom alebo autom. A takých príkladov 
bolo mnoho. Na chvíľu sme sa stali viac ľuďmi.
5. Ukazuje nám nekonečnú lásku Nebeského Otca voči 
nám. Strach mal každý z nás, najmä na začiatku. Nikto neve-
del, čo bude, vízie a predpoklady boli hrozivé, správy o mno-
hých úmrtiach v zahraničí, obrázky z nemocníc v Taliansku 
boli deprimujúce. Sme ľudia, je prirodzené, že máme strach, 
že sa bojíme. Čím väčšie nebezpečenstvo nám hrozí, tým je 
strach väčší. Ale ak veríme v Božiu lásku, všetko sa tým mení. 
Čím väčšia viera, že Boh je Láska, že mu na nás záleží, tým 
menší je strach v našich srdciach. „Čo sa bojíte, vy maloverní?“ pýta 
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Koronakríza za-
siahla do našich 
životov a teda aj do 
našej činnosti.

Pri všetkom re-
špekte k vážnosti 

situácie, ktorá nás všetkých postihla, 
sme si uvedomili, aké je zdravie kreh-
ké a aká dôležitá je ľudská spolupatrič-
nosť. Všetkých nás spomalila a naučila 
nás vážiť si veci, ktoré sme predtým 
považovali za samozrejmé. Vzhľadom 
na vážnosť  situácie, ktorá nastala na 
území SR a v rámci prísnych opatrení, 
nebolo možné vykonávať žiadnu kolek-
tívnu činnosť a čo najviac  sa zdržiavať 
doma.

Keď však koncom apríla došlo k uvoľ-
ňovaniu opatrení týkajúcich sa vonkaj-
šieho  prostredia, zorganizovali sme 
7. mája brigádu na čistenie verejných 
priestranstiev a obecných záhonov. 
Ďalšiu brigádu v obci sme uskutočnili 
2. júna. V súvislosti s týmito aktivitami 

chceme v rámci našich poznatkov 
a postrehov poukázať na  príkladný po-
stoj niektorých našich spoluobčanov 
v prospech čistoty a zveľaďovania na-
šej obce, ale aj okolia mimo nej. Svo-
jím príkladom a konkrétnou odvedenou 
prácou v obci a v našej okolitej  prírode 
vzbudzujú záujem nielen nás, ale aj 
návštevníkov našej obce, ktorých pri-

ZO ŽIVOTA ZO JEDNOTY  DÔCHODCOV
búda viac a viac. Za to im patrí naša veľká VĎAKA.

No, žiaľ, sú však medzi nami aj takí, ktorým je čisto-
ta našej obce a jej priľahlého okolia úplne ľahostajná. 
Niektorí dokonca bez váhania dokážu výsledky tejto 
práce veľmi  rýchlo znehodnotiť. Členovia našej zá-
kladnej organizácie minimálne 3 – 4-krát v priebehu 
roka (po dohode so starostom obce) v rámci organi-
zovaných brigád čistia verejné priestranstvá a plochy 
vysadených obecných záhonov, ktoré niektorí naši 
spoluobčania  považujú za „vhodný multifunkčný od-
padkový kôš“. Viete, čo všetko v nich nachádzame? 
Prázdne plastové obaly rôzneho druhu, plechové oba-
ly od piva, coly, fľašky od alkoholu, obaly od cigariet, slad-
kostí, hygienické vreckovky… Verte, je nám z toho 
smutno.

My, starší občania a členovia Jednoty dôchodcov v Soblahove, si želáme viac úcty 
a lásky k nášmu  domovu, naša  rodná obec si to  zaslúži.

Okrem spomínaných brigád sme 19. mája uskutočnili turistickú vychádzku na  Ku-
branskú kyselku a 4. júna na Brezinu, odkiaľ sme po krátkej občerstvujúcej  prestáv-
ke pokračovali na Mierové námestie v Trenčíne. Ďalšie plánované aktivity nebolo 
možné uskutočniť z dôvodu nepriaznivého daždivého počasia.

A čo naše najbližšie letné plány ? Určite budú závisieť od vývoja  počasia, ale 
hlavne od vývoja situácie. Mnohí odborníci tvrdia, že ešte stále nemáme vyhraté. 
Dúfame, že sa situácia upokojí a my budeme môcť v zdraví v našich aktivitách po-
stupne pokračovať a organizovať aj celodenné výlety. Uvedomujeme si však, že nie 
je vždy všetko tak, ako by sme si to priali a očakávali. Taký je však život! Mnoho vecí 
a okolností ovplyvniť nedokážeme.

Avšak to, aby okolo nás bolo čím viac ľudského tepla a čistoty, to ovplyvniť môže-
me.

Prajeme vám príjemné prežitie leta, veľa  príjemných pocitov družnosti, veľa pek-
ných duchovných a rodinných letných chvíľ!

 Antonia  Adameková  

sa Ježiš, keď búrka prevracia ich loďku. Áno, tento strach 
nikdy úplne nezmizne z našich životov, ale musí sa stále viac 
a viac zmenšovať. Práve kvôli viere, že sme v Jeho milujú-
cich rukách. Tá istota Ježišovej lásky a Jeho prítomnosti 
v našom živote je neuveriteľná a ničím nenahraditeľná, ničím 
nepremožiteľná – „kto nás odlúči od Kristovej lásky...?“ A prá-
ve počas pandémie sme zvlášť cítili Božiu lásku, Božiu po-
moc a starostlivosť o nás. Profesor Vladimír Krčméry hovorí: 
„Poviem však vec, ktorá ide celkom mimo záber vedeckých či 
racionálnych vysvetlení, pre mňa ako kresťana má však váhu. 
Zaregistroval som, že nitriansky biskup s generálnym vikárom 
prenajali lietadlo a vikár obletel a požehnal Slovensko relik-
viou Kristovej krvi alebo v Šaštíne sa každý večer saleziáni 
modlia za odvrátenie epidémie. To poznáme aj z minulosti, 
keď Európa horela epidémiami moru, po celej Európe sa bu-

dovali morové stĺpy. Zabúdame, že aj tie epidémie končili nie-
kedy z celkom nevysvetliteľných dôvodov, a to v dobe svojho 
najväčšieho rozmachu. Iste, keby som teraz povedal, že sa 
skončili aj vďaka tomu, že Panne Márii postavili morový stĺp, 
vyhlásia ma za blázna, lebo je to nevedecké. Prečo to však 
u nás nevybuchlo a nedošlo k exponenciálnemu nárastu, ne-
vieme, sú proste veci, ktoré sa dnes ani v budúcnosti nebudú 
dať vysvetliť, a to musíme akceptovať, veda nie je všemocná. 
Ja to preto ani neuvádzam ako vysvetlenie čohokoľvek, ale 
ako kresťan pripúšťam, že čím viac toho ako vedec viem 
a poznám, tým väčšmi sa každý deň s pokorou skláňam 
a hovorím, čo všetko nevieme vysvetliť.“

Tak ako, naučili sme sa niečo v tejto škole korony, alebo 
musí prísť iná škola???

Peter Valaský, farár



ZÁSAHOVÁ ČINNOSŤ NAŠICH 
HASIČOV POČAS SARS-COV-2

Ku dnešnému dňu DHZ Soblahov eviduje celkovo 12 
výjazdov za rok 2020, pričom 2 výjazdy boli zdravotnícke, 
týkajúce sa AED, zamerané na priamu záchranu ľudského 
života (resuscitácia pri náhlom srdcovom zlyhaní), v 1 prípade 
išlo o požiar v obci Horňany (okres Trenčín), 2 výjazdy boli 
technické – spadnutý strom a lokálna povodeň, pričom až 7 
výjazdov sa týkalo COVID-19.

Z vyššie uvedených 7 zásahov boli 3 logistické (súčinnosť 
pre Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 
a Policajný zbor SR), 3 výjazdy boli zamerané na dezinfekciu 
verejných priestranstiev v obci Soblahov a v obci Mní-
chova Lehota a 1 bol vyhodnotený ako zdravotný – vysoko-
rizikový s priamym stretom s osobou prejavujúcou symptómy 
ochorenia COVID-19.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že až takmer 60 % z doposiaľ 
vykonanej zásahovej činnosti v roku 2020 tvoria zásahy týkajú-
ce sa COVID-19 a to počas vyhlásenia mimoriadnej situácie 
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvo-
du ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-
-CoV-2. Pri uvedených zásahoch bolo nasadených (celkovo) 
47 hasičov a uvedené zásahy trvali (celkovo) 16 zásahových 
hodín.

Do pozornosti je potrebné uviesť výjazd č. 11/2020 zo dňa 
25. apríla 2020, kedy hasičská jednotka DHZ Soblahov bola 
požiadaná o poskytnutie asistencie posádke záchrannej zdra-
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Folklórna skupina Melenčár a jej činnosť

Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU SOBLAHOV

votnej služby pri znášaní postihnutej osoby z bytového domu 
v obci Soblahov, ktorá mala podozrenie na ochorenie CO-
VID-19.

Vážení spoluobčania,
sme nesmierne radi, že aj napriek vyššie uvedenej štatisti-

ke a napriek rizikovým situáciám, do ktorých sa naša hasič-
ská jednotka dostala, dnes môžeme konštatovať, že nedošlo 
k nakazeniu žiadneho člena hasičskej jednotky a v spojení 
– včasné a účinné opatrenia a disciplinovaní spoluobčania, 
vďaka pánu Bohu, nedošlo k nakazeniu žiadneho z našich 
spoluobčanov.

DHZ Soblahov

P O Ď A K O V A N I E
Dovoľte mi, nielen v mene svojom, 

ale aj v mene Slovenskej pátracej služ-
by a v mene vedenia Krajského riadi-
teľstva Policajného zboru v Trenčíne 
sa úprimne poďakovať Dobrovoľnému 
hasičskému zboru v Soblahove za vy-
konanú logistickú podporu bezpečnost-
ného opatrenia vykonávaného útvarmi 
policajného zboru na najvyťaženejšom 
hraničnom priechode Trenčianskeho 
kraja Drietoma – Starý Hrozenkov (SR/
ČR) počas celého trvania opatrení CO-
VID-19. 

Úprimne poďakovanie patrí aj miest-
nym obyvateľom zo Železničnej ulice, 
ktorí promptne a veľmi ochotne pomá-

hali spolu s dobrovoľnými hasičmi pri zmierňovaní následkov búrky dňa 13. júna 
2020, kedy došlo k translokácii veľkokapacitného nafukovacieho stanu. Predovšet-
kým vďaka ich odhodlaniu a práci aj napriek nepriaznivému počasiu došlo k záchra-
ne majetku. Ďakujem vám, nesmierne si to vážim.

Lukáš Beták, SPS

JAR 2020 U TURISTOV
Ešte sa nestalo počas 

histórie nášho turistic-
kého klubu, že by sa tak 
ťažko hľadali slová a vety 
na to, aby sme dali na pa-
pier zhrnutie štvrťročnej 

činnosti nášho turistického klubu.  Ešte 
nikdy nás nič tak nezastavilo a neob-
medzilo v našej turistickej činnosti, ako 
to urobil tento neviditeľný, mikroskopic-
ký a pritom taký zákerný vírus. Doteraz 

Turistický klub Ostrý vrch Soblahov
sme sa vždy vysporiadali so všetkými 
nástrahami, ktoré pred nás kládla pri 
našich akciách príroda, vydržali sme aj 
veľmi ťažké podmienky, keď nás tam 
niekde vonku i doma prikvačili,  pre-
konávali sme fyzicky, psychicky, silou 
vôle všetky tie nástrahy, problémové 
situácie,  pľušte, dažde, zimu, mrazy 
a inú  nepriazeň prírody i osudov, brali 
sme to ako turistické a osobné výzvy 
v snahe si plniť naše osobné ciele spo-
jené so všetkým, čo pre nás znamená  

pani Turistika. 
  Ale zastavil nás Covid vo všetkej 

jeho nebezpečnosti, zákernosti, a my 
sme  v plnej miere pocítili všetky nut-
né obmedzenia, ktoré nás kvôli tomuto 
nebezpečnému nepriateľovi prikvačili, 
ochromili a naľakali. V dôsledku toho 
bola činnosť nášho turistického klubu 
obmedzená od marca, celý apríl, ne-
mohli sme sa stretnúť ani na schôdzach, 
ani pri turistických akciách, a len sym-
bolicky v máji si členovia nášho klubu 



90. roky minulého storočia zažíval soblahovský futbal veľký 
rozlet. Darilo sa žiackemu tímu, dorastencom, ale hlavne A-
-mužstvu.

V sezóne 1996-97 futbalisti A-mužstva postúpili medzi okres-
nú elitu. Tím pod vedením trénera I. Bulovčáka i v nasledujú-
cich sezónach predvádzali odvážny, celoplošný futbal s veľkým 
počtom gólov. Mužstvo každoročne bojovalo o špicu tabuľky.... 
a na tretí pokus sa to podarilo.

 19.6. uplynie 20 rokov, kedy si naši futbalisti po výhre 3:2 
nad Dubodielom (2 g I. Halgoš, 1 J. Barták) zabezpečili víťaz-
stvo v oblastnej súťaži. Atraktívny herný štýl lákal veľa divákov, 
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ŠPORT

FUTBALISTI SI PRIPOMÍNAJÚ POSTUP DO KRAJSKEJ LIGY
najmä na domácich zápasoch bola kulisa priam „trnavská“. 

V takmer 90-ročnej histórii soblahovského futbalu mali viac-
krát futbalisti na dosah krajskú súťaž, ale práve vtedy dosiahlo 
vytúženú métu.
Zľava hore: Vendel Ďuráči, Ján Mrázik, Richard Mičko, Vla-
dimír Mikulaj, Ľuboš Markovský, Jozef Sivák, Karol Izrael, 
Patrik Ondrášek, Martin Ďuďák, Viliam Jantošovič, Miroslav 
Izrael, Jozef Ďuďák, Ivan Bulovčák.
Zľava dole: Daniel Mrázik, Pavol Rehák, Jozef Oravec, Juraj 
Barták, Ľuboš  Krátky, Tomáš Rehák, Jozef Jantošovič, Ivan 
Halgoš, vpredu Jozef Halgoš.                                          D.M.

prešli Soblahovskú 35-ku a 15-ku, no 
i to  v rámci dodržiavania nariadených 
pravidiel. Ale tradícia je tradícia, je to 
silné puto spájajúce minulosť s prítom-

nosťou, a preto sme si aj takto uctili 
a pripomenuli históriu tohto každoroč-
ného pochodu. Ďalší naši členovia 
podľa ich možností, individuálne alebo 
vo dvojiciach vystúpili počas aprí-
la a mája na Veľkú Javorinu, Strážov, 
Kľak v Malej Fatre.

A zas a znova sme sa presvedčili 
o tom, aký obrovský význam má nielen 
pre našich turistov, ale i pre všetkých 
Soblahovčanov i ľudí navôkol kopec 
nad dedinou, náš Ostrý vrch. Nespo-
četnekrát naň vystúpili počas týchto 
zlých koronačasov mnohí členovia 
nášho turistického klubu, vychutnať 
si na chvíľu slobodu bezrúškového 
dýchania, slobodu krásnych výhľa-
dov, pocit spolupatričnosti s prírodou. 
A nielen Ostrý vrch, tiež Čiernachov, 

zjazdovka, Lúčky, tieto soblahovské 
dominanty chrániace spod oblakov de-
dinu Soblahov poskytli únik a útočište 
z tejto situácie všetkým  turistom i ne-
turistom, ktorí mali možnosť, silu a vôľu 
naň vystúpiť. Privítala ich tam krásna 
jarná príroda rozvíjajúca sa nehľadiac 
na nejaký Covid, príroda tu bola stále 
pripravená nás chrániť a dať nám jej 
liečebnú silu. Buďme vďační za to, že 
tu všade navôkol máme také prekrásne 
kopce, lúky a doliny, že máme kam vy-
jsť, nadýchať sa čerstvého vzduchu, 
ujsť pred covidovým a aj iným nebez-
pečenstvom, že môžeme aj v ťažkých 
pandemických či iných problémových 
časoch pocítiť silu vychádzajúcu zo sa-
motnej našej matky Zeme.

Slávka

FUTBALISTI SA NEVEDIA DOČKAŤ
Po nečakane dlhej  zimnej a koronovej prestávke 

naši futbalisti už opäť „zarezávajú na 100%“. 

Všetky naše mužstvá od futbalovej prípravky 
až po mužstvo starých pánov sú v plnom 

tréningovom zaťažení, hracia plocha je permanentne plná, 
nadšenie a zápal vidieť na každom kroku. Radosť sa pozerať...



V zmysle zákona č. 223/2019 Z.z o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa 
od 1.6.2020 realizuje sčítanie domov a bytov, ako súčasť sčítania obyvateľov, domov 
a bytov.
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ŠPORTOVÉ ÚSPECHY – RODINA HORNÁ
Dňa 12.3.2020 sa Ing. Ladislav Horný, ako jediný reprezentant Slovenska, zúčastnil Majstrovstiev Európy masters v silovom 

trojboji vo francúzskom Albi. Vo vekovej kategórii nad 60 rokov, do 105 kilogramov, sa umiestnil na peknom 6. mieste v trojboji, 
v tlaku na lavičke získal bronzovú medailu s výkonom 140 kilogramov. Taktiež urobil nové národné rekordy: v drepe s výkonom 
202,5 kg, v mŕtvom ťahu 202,5 kg a v trojboji 545 kg. Funkcie trénerky sa úspešne zhostila jeho manželka, Naděžda Horná.

Svoje výborné športové úspechy dopĺňa ich dcéra Ivana Horná aj darovaním krvi.

POVINNOSTI OBČANOV A OBCE PRI SČÍTANÍ OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Po prvýkrát v histórii bude sčítanie domov a bytov bez účas-
ti obyvateľov. Sčítaním domov a bytov sú podľa zákona o sčí-
taní poverené obce Slovenskej republiky v rámci prenesené-
ho výkonu štátnej správy. Pred samotným sčítaním domov 
a bytov obec určila jednu alebo viac osôb, ktoré budú sčítanie 
realizovať (poverené osoby).

Po prvýkrát v histórii SR sa uskutoční nový spôsob sčítania, 
ktorým je integrované sčítanie, čo v prípade sčítania domov 
a bytov znamená kombináciu využitia existujúcich dostupných 
zdrojov údajov a údajov poskytnutých obcami SR.

Po prvýkrát v histórii bude sčítanie domov a bytov realizova-
né výlučne elektronicky.

Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky 
byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo ne-
obývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu  okamihu 
sčítania nachádzajúce sa na území SR.

Doba sčítania domov a bytov potrvá od 1. júna 2020 do 
12. februára 2021.

Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostred-
níctvom sčítacieho formulára je obec a osoba vykonávajúca 
správu bytového domu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je najrozsiahlejšie a naj-
náročnejšie štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou na 
celom svete. Sčítanie v roku 2021 je súčasťou celosvetové-
ho programu populačných, domových a bytových cenzov, 
uskutočňovaných pod záštitou Európskej únie a Organizácie 
spojených národov. Sčítanie predstavuje jedinečný zdroj in-
formácií a štatistických údajov o stave spoločnosti, o jej demo-
grafických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, 
o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Tieto údaje 
môžu byť použité pre napĺňanie lokálnych politík a sú úzko 
prepojené so stanovením počtu obyvateľov na území obce 

(podielové dane). Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú 
súčasťou žiadneho iného zisťovania v Slovenskej republike.

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu 
sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integro-
vané sčítanie, ktoré je založené na kombinácii údajov z admini-
stratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. V praxi 
to znamená, že mnohé údaje Štatistický úrad SR získa z ad-
ministratívnych zdrojov. To sú údaje z databáz, ktoré spravujú 
ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. Regis-
ter fyzických osôb, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra 
SR). Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bude 
prebiehať výlučne elektronicky, prostredníctvom viacerých 
kanálov pre sčítanie.

Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov prostredníc-
tvom sčítacieho formulára je obyvateľ, o ktorom sa údaje zis-
ťujú alebo zákonný zástupca obyvateľa, alebo zriaďovateľ, 
alebo zakladateľ zariadenia; ak takej osoby niet, štatutárny 
orgán zariadenia.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťo-
vané údaje, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 
1. januára 2021.

Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 
31. marca 2021.

Partnerská spolupráca a podpora Štatistického úradu SR 
a samosprávy zásadným spôsobom prispeje k úspešnému 
prechodu od tradičného sčítania k integrovanému sčítaniu i k sa-
motnej realizácii Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 
2021. Vopred vám ďakujeme za spoluprácu! 

Ďaľšie informácie prinesieme v septembrovom vydaní Sob-
lahovských novín. Všetko ostané na https://www.scitanie.sk/

Zuzana Hrnčárová

RR
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA: 
Viliam Stračár, Mia Samáková, 
Vanesa Miháliková, 
Michal Fabo, Veronika Reháková,
Filip Vašek, Mia Melkovičová

OPUSTILI NÁS:
Milan Ďuďák      vo veku 74 rokov

UZAVRELI MANŽELSTVO
Mária Homolová a Jaroslav Štulrajter
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MIESTA, KTORÉ RADI NAVŠTEVUJEME

POZÝVAME VÁS...
Vážení spoluobčania,
v tejto rubrike vás informujeme o kultúrno-spoločenských udalostiach, ktoré sa konajú počas každého leta. Všetky akcie boli 

pripravované už počas minulého roka a zahrnuté v našom kalendári. Tu ste boli informovaní o dátumoch ich konania. Nastala 
však mimoriadna situácia, o ktorej sme pri príprave spoločenských udalostí nemali ani chýru. Bol to Covid – 19, ktorý nás všetkých 
úplne zaskočil a uzavrel nás do svojich domovov. Boli zrušené všetky kultúrno-spoločenské akcie nielen u nás, na Slovensku, ale 
na celom svete. 

Veríme, že po postupnom uvoľňovaní opatrení budeme môcť pokračovať v spoločenských aktivitách, na ktoré sme boli v minu-
losti v našej obci naučení. O ich termínoch vás budeme postupne informovať na internetovej stránke obce a prostredníctvom 
rozhlasu. Tešíme sa na stretnutie s vami! 
ŠPORTOVÝ TÁBOR SOBLAHOV

Nezáleží na tom, či je Vaše dieťa zdatný, alebo rekreačný športo-
vec, v športovom tábore SOBLAHOV si prídu určite na svoje všetci 
so športovým nadšením a elánom. Je pripravené množstvo tréningov 
v rôznych športoch. Deti sa budú zapájať do  rôznych súťaží a hier. 
Každý deň bude do programu zaradená SPORTKEMP OLYMPIADA.

Každý deň  bude venovaný inému športu. O aký šport pôjde budú 
rodičia informovaní minimálne deň vopred.

Všetky aktivity sa odohrávajú v športovom areáli ZŠ s MŠ Sob-
lahov, ktorý ponúka ideálne podmienky pre všetky športy. Cieľom 
športového tábora SOBLAHOV je vytvárať kladný vzťah k pohybu 
a k športovým aktivitám.

Ak by ste mali záujem o športový tábor, máme voľne posled-
né miesta. Registrácia na stránke www.sportkemp.sk


