
zodpovednosť možné riziká. Tam, kde sa nejaká akcia predsa 
len uskutočnila, bola v réžii fyzických osôb, resp. skupiny ob-
čanov, ktorí sa rozhodli niesť zodpovednosť v prípade výskytu 
vírusu u osoby, ktorá sa zúčastnila tej-ktorej akcie.

 

Aj keď kultúra bola v „karanténe“, bežný život v obci neustal. 
Obecný úrad pracoval v štandardnom režime. Popri bežnej 
operatíve sme pracovali na štátom nariadenom sčítaní domov 
a obyvateľov a chlapom, aby sa nenudili, počasie nadelilo 
toľko vlahy, že ešte nestihli ani dokončiť jedno kosenie a už 
je treba kosiť znova. Doteraz sme dedinu kompletne pokosili 
trikrát, čo v minulosti stačilo na celý rok, a teraz sa zdá, že 
budeme musieť kosiť ešte 1-2-krát do skončenia sezóny.

Už v minulosti sme vás informovali o realizácii dvoch pre-
čerpávacích staníc na pitnú vodu prostredníctvom spoločnosti 
TVK, a. s. Dnes sú už konečne obe stanice skolaudované, 
a teda aj funkčné. Sme radi, že sa nám podarilo uvedenú ak-
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Staronová jeseň
 
Je tu opäť jeseň, strniská plačú do neba,
sladkou vôňou je človek priam omámený,
toľkou krásou je aj háj zahrúžený do seba,
každý strom stráca zlato prenesmiernej ceny.
 
Je tu jeseň, divé husi zvestujú svetu z neba,
keď letia na juh priamo v rovnomernom šíku, 
hospodárova ruka je pokrytá vôňou chleba,
zaľúbená červeň šípok je na každom kríku.
 
Prečo je jeseň taká sladká a clivo zadumaná,
v každom roku je niečím krajšia a staronová,
keď z hmly sa vynárajú chladno zarosené rána,
toľká krása nás do objatia božích darov schová. 

Prof. Jozef Halgoš

Milí spoluobčania,
tak ako to už býva vždy v lete, letné mesiace akosi rých-

lejšie uplynú. Na obdobie dovoleniek, relaxu sa vždy tešíme, 
ale tento rok bolo leto iné ako po minulé roky. Túto zmenu za-
príčinil rozmermi maličký pandemický vírus COVID-19, avšak 
s veľkými dôsledkami. V minulom čísle som vás informoval, 
že zatiaľ nás a naše okolie vírus úspešne obchádza, ale, bo-
hužiaľ, k dnešnému dňu to už tak nie je. COVID-19 sa naplno 
rozvinul hlavne v Trenčianskom okrese, v meste Trenčín a ne-
obišlo to ani okolité obce. Napríklad v obci Trenčianska Tur-
ná údajne bolo minimálne 12 pozitívne testovaných. Keďže 
v súčasnosti sa všetci boja zákona GDPR (zákon o ochrane 
osobných údajov), oficiálne informácie o počte nakazených 
v Soblahove nemám. Určite by som si už ale nedovolil tvrdiť, 
že Soblahov je bez pozitívnych prípadov...

Ako ste už boli informovaní z verejných médií, situácia sa 
na Slovensku aj v Soblahove v septembri mení zo dňa na deň 
a môže sa ešte ďalej meniť k horšiemu. Preto by som chcel 
všetkých požiadať o striktné dodržiavanie štátom nariadených 
protipandemických opatrení. Svojím postojom a dodržiavaním 
predpísaných hygienických pravidiel dávate najavo, ako vám 
záleží na vašich blízkych, na kamarátoch, susedoch a všet-
kých spoluobčanoch.

DIANIE V OBCI
Koronavírus zasiahol v letných mesiacoch aj športovo-

-kultúrny život v obci. Už tradičné akcie ako Deň detí, Detský 
tábor Sobík, Memoriál Viktora Kačenu, Dolinka cup, Čarov-
ná harmonika, Soblahovské leto sa nemohli z dôvodu pan-
démie uskutočniť. Mnohí sa ma pýtajú, prečo sa v niektorej 
obci predsa len nejaká akcia uskutoční. Dôvod je jednoduchý. 
Podmienky, ktoré sú stanovené epidemiológmi, sa jednodu-
cho nedajú splniť a žiaden starosta si nevezme na osobnú 
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ciu zaradiť do plánu investícií  TVK, a. s, a teraz naši občania 
z horného konca od Hostinca u Ondreja a Cintorínskej ulice 
môžu odstaviť domáce vodárničky, ktoré dlhé roky boli povin-
nou výbavou vyššie postavených domov. Ďalšie výhody by 
mali občania pocítiť pri „suchých“ rokoch. Prečerpávačka pri 
Potravinách Ivanič slúži aj ako zásobník vody.

Tí, ktorí navštevujú ambulanciu doktorky Lackovej, si 
možno všimli zvýšený komfort pri čakaní na vyšetrenie, ktoré 
spočíva v zrealizovaní klimatizačnej jednotky a zároveň bola 

opravená zatekajúca strecha. Budova aj napriek tomu, že má 
len 13 rokov, je vo veľmi zlom stave. Nájomníci z bytoviek nám 
neustále avizujú problémy pri silných dažďoch so zatekaním, 
a tak budeme musieť zvážiť projekt financovania výmeny 
plechovej krytiny, ktorá praská aj na miestach, kde na to nie 
je žiadny dôvod.

Dlhoročné dažde a nánosy bahna spôsobili vlhnutie starých 
kabín. Jeho odstránením, odvodnením a izoláciou predĺžime 
životnosť niekoľkoročnej, ale stále funkčnej budovy.

REALIZÁCIA PROJEKTOV SO ŠTÁTNOU 
PODPOROU

Ako ste si už isto všimli, konečne sme začali pracovať na 
odkanalizovaní a výmene starých vodovodných potrubí na 
Železničnej ulici. Práce od začiatku postupovali pomalým 
tempom. Dôvodom boli i prieťahy s podpisom zmluvy s Ministerstvom 
životného prostredia SR – Environmentálneho fondu. I napriek 
prísľubom z mája 2020 nám až teraz (10.9.2020) poslali 
podpísanú zmluvu! Takže už nám právne nestojí nič v tom, 
aby sme sľúbených 60 000 € dostali po ukončení prác.

V minulosti sme vás tiež informovali o schválenej dotácii 
v hodnote 30 000 € na vybudovanie dvoch veľkých garáží 
v dvore domu číslo 270, ktorý slúži ako obecné miestne 
hospodárstvo a taktiež pre potreby hasičov. Stavba by mala 
byť ukončená v najbližších týždňoch a isto bude prínosom pre 
našich hasičov a aj pracovníkov obecného úradu.

Možno si niektorí ešte spomeniete, že sme mali zámer 
vybudovať vstupný chodník do obce. Celý proces sa nám pred 
dvoma rokmi zasekol na skutočnosti, že časť chodníka 563 m2 
sa mala realizovať na pozemku štátu. Viac ako dva roky sme 
bojovali so štátom a v týchto dňoch sme konečne podpísali 
so Slovenským pozemkovým fondom zmluvu a bezodplatnom 
prevode. Pevne verím, že do konca roka budeme mať vydané 
stavebné povolenie a v roku 2021 vstupný chodník do obce 
bude realitou. Paradoxom v tomto prípade je skutočnosť, že 
Ministerstvo financií SR nám na chodník schválilo finančnú 
dotáciu vo výške 9 450 € a druhý štátny orgán nám neuľahčoval 
situáciu (SPF) a pravdepodobne nebudeme môcť dotáciu 
z dôvodu nesplnenia požadovaného termínu ukončenia diela 
(r. 2020) ani využiť.

Na záver dovoľte, aby som vyslovil pár prianí. Veľmi si 
prajem, aby sa táto ťažká a výnimočná pandemická doba 
skončila čo najskôr. Nedovoľme, aby nás tento „maličký“ vírus 
porazil. Verím, že toto obdobie urobí z nás ľudí silnejších, 
tolerantnejších a budeme si vedieť vážiť aj skutočnosti, ktoré 
sme v minulosti považovali za samozrejmé. 

Veľa zdravia do najbližších dní a deťom pokojný školský rok!
Marian Hudec, starosta
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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 roz-
počtového hospodárenia na tvor-
bu rezervného fondu vo výške 248 
426,78 €.

A)  Prerokovalo návrh plánu kontrol-
nej 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 katastrál-
nom území Soblahov – parcela C KN 
5215/2 vo výmere 15 m² – zastavaná 
plocha a nádvorie, parcela C KN č. 
5215/5 vo výmere 23 m² – ostatná plo-
cha vlastnícky patriacich obci Sobla-
hov, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 
a novovytvorená parcela C KN 5162/6 
vo výmere 37 m² – zastavaná plocha 
a nádvorie, ktorá bola vytvorená od-
členením z pôvodného pozemku C KN 
5162/4 (3460), na základe Geometric-
kého plánu č. 48035637-165-19 vypra-
covaného Ivanom Opatovským, GEO-
DET, Soblahov 282, 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 dopĺ-
ňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, pre Ľubomíra Scheryho a Magda-
lénu Scheryovú.
Dôvod osobitného zreteľa: na odpredá-
vanom pozemku parcela C KN 5215/2 
a 5215/5 stojí časť rodinného domu 
s dvorom vo vlastníctve žiadateľov. 
Parcela 5162/6 je priľahlá k pozemku, 
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 vo výmere 15 m², parcela 
č. KN-C 5215/5, ostatná plocha vo 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. 
Prerokovalo a schválilo bezodplatný 
prevod nehnuteľností – novovytvorenej 
časti C-KN, p. č. 5129/4, ostatná plo-
cha vo výmere 480 m² vytvorenej Ge-
ometrickým plánom č. 48035637-075-
18 zo dňa 19.7.2018 z pôvodnej E-KN 
parc. č. 2- 3442, vo výmere 11661 m² 
a novovytvorenej časti C-KN, p. č. 
5105/2, zastavaná plocha a nádvorie 
vo výmere 83 m² vytvorenej Geomet-
rickým plánom č. 48035637-104-18, zo 
dňa 28.9.2018 z pôvodnej E-KN, parc. 
č. 5105, vo výmere 1035 m² zapísa-
ných na LV č. 3267, katastrálne územie 
Soblahov v podiele 1/1 vo vlastníctve 
SR – Slovenského pozemkového fon-
du Bratislava, za účelom realizácie 
vstupného chodníka do obce, ktorý 
bude využívaný a bude slúžiť na verej-
noprospešné účely.

Z rokovania OcZ obce Soblahov, dňa 
23.9.2020 
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 15. 9. 2020.
Určilo zámenu pozemkov v k.ú. Sob-
lahov – novovytvorený pozemok C KN 
parc. č. 2150/5 o výmere 106 m2, trvalý 
trávny porast odčlenený z  pozemku C 
KN 2150/1,  podľa LV č. 1 vo vlastníctve 
obce Soblahov za pozemok – novovy-
tvorený pozemok C KN parc. č. 5131/2 
o výmere 106 m², orná pôda odčle-
nený z  pozemku C KN 5131, podľa 
LV č. 3566 vo vlastníctve Ing. Ivana 
Malla, podľa geometrického plánu č. 
48035637-116-20 z 7.9.2020 vyhoto-
veného Ivanom Opatovským GEODET, 
Soblahov 282,  ako prípad 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 pred-
pisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Zámena pozemkov súvisí s usporia-
daním tvaru daných pozemkov, ktoré 
spolu susedia a sú vo vlastníctve obce 
Soblahov a Ing. Ivana Malla,.
Zámer zameniť novovytvorený poze-
mok C KN parc. č. 2150/5 vo vlastníc-
tve obce Soblahov za – novovytvorený 
pozemok C KN parc. č. 5131/2 vo vlast-
níctve Ing. Ivana Malla, v k.ú. Sobla-
hov, ako prípad osobitného zreteľa bol 
zverejnený na webovej stránke obce 
a na  úradnej tabuli obce dňa 7.9.2020. 
Schválilo zámenu pozemkov – no-
vovytvorený pozemok C KN parc. č. 
2150/5, trvalý trávny porast o výmere 
106 m2 podľa LV č. 1 vo vlastníctve 
obce Soblahov za pozemok – novovy-
tvorený pozemok C KN parc. č. 5131/2, 
orná pôda podľa LV č. 3566 vo vlast-
níctve Ing. Ivana Malla.

Vzhľadom k tomu, že zamieňané po-
zemky sa nachádzajú v tom istom ka-
tastrálnom území, v tej istej lokalite 
a ide o rovnakú výmeru zamieňaných 
pozemkov, zámena nehnuteľností - po-
zemkov sa uskutoční bezodplatne.
Schválilo príspevok na výrobu tele-
víznych klipov za účelom prezentácie 
miestneho folklóru a hudobného nada-
nia detí vo výške 500 € pre OZ Harmo-
niková akadémia.
A) Zobralo na vedomie Informáciu k 

poskytnutiu návratných finančných 
výpomocí (pôžičiek) obciam a vyš-
ším územným celkom na kompenzá-
ciu výpadku dane z príjmov fyzických 
osôb v roku 2020 v súvislosti s nega-
tívnym vývojom hospodárenia obcí 
a vyšších územných celkov v roku 
2020 ovplyvneným predovšetkým 
pandémiou ochorenia COVID-19.

B)  Schválilo podanie žiadosti o bez-
úročnú návratnú finančnú výpomoc  
maximálne do výšky výpadku dane 
z príjmov fyzických osôb za rok 
2020, čo pre obec Soblahov pred-
stavuje 47 535 € v zmysle platných 
ustanovení Ministerstva financií SR.

Schválilo tvorbu a čerpanie rezervné-
ho fondu obce v roku 2020 v celkovej 
výške 39 114,12 € na úhradu nákladov 
podľa rozpisu z 10.9.2020.
Schválilo inventarizačné komisie v na-
sledovnom zložení:
OŠK: predseda: Marián Jantošovič, 
Daniel Mrázik, Ing. Juraj Ďuďák PhD.
Dom smútku: predseda: Marek Jantošo-
vič, Mgr. Ľubomír Šedivý, Anna Kačenová
Požiarna ochrana: predseda Bc. Lukáš 
Beták, Ing. Martin Judiny, Ing. Juraj Maláň
Galéria na povale, knižnica, Sedliacky dom: 
predseda: Anna Kačenová, Patrik Pleva, 
Monika Červeňanová, Daniel Mrázik
Miestne hospodárstvo: predseda: Ing. 
Silvia Vondrová, Marek Jantošovič, Mi-
lan Šedivý
OcÚ 470, 366: predseda: Zuzana Hrn-
čárová, Daniel Mrázik, Mgr. Ľubomíra 
Kopková 
Likvidačná komisia: Monika Červeňa-
nová, Daniel Mrázik, Ing. Juraj Maláň, 
Marian Hudec
A) Zobralo na vedomie Správu č. 

1/2020 o výsledku kontroly plnenia 
uznesení Obecného zastupiteľstva 
v Soblahove schválených v I. pol-
roku 2020. 

B) Zobralo na vedomie Správu o kon-
trole plnenia príjmov, výdavkov a 
finančných operácií za obdobie ja-
nuár až jún 2020.

C)  Zobralo na vedomie Správu o vý-
sledku kontroly prideľovania a hos-
podárenia s nájomnými bytmi.

Zuzana Hrnčárová



Jeseň so sebou prináša aj množstvo opa-
daného lístia, popadaných konárov od sil-
ného vetra alebo po zostrihaní stromčekov 
a kríkov. Avšak časy, keď si každý pálil na 
svojom dvore čo chcel, sú už dávno preč. 
Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. sa 
nesmie biologicky rozložiteľný odpad (lístie, 
konáre, suchá tráva, rastliny) zneškodňovať 
inak, ako je to dané v tomto zákone. Takýto 
odpad sa NESMIE SPAĽOVAŤ ale ideálnym 
spôsobom je využívanie kompostérov alebo 
hnojísk. Nehovoriac o tom, že pri domácom 
spaľovaní odpadu sa vytvára zmes popola, 
dymu, plynu, pary, rôznych pachov, ktoré 
môžu obťažovať našich susedov a rodiny 
okolo bývajúcich. Porušením tohto zákona, 
môže byť občanovi udelená pokuta vo výš-
ke 166 € a právnickej osobe až 16 596 €. Ak 
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V stredu 7.10.2020 sa uskutoční ZBER OBJEMNÉHO ODPADU. Odpad môžete priniesť na stanovené miesta 
v čase od 9.00 – 16.00 hod.: Železničná ulica – pri Obecný dom – horný koniec obce, dvor č. 270. 

Do kontajnera je ZAKÁZANÉ odovzdať stavebný odpad a pneumatiky! 

V sobotu 10.10.2020 sa uskutoční ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Mobilný Eko-sklad bude pristavený 
od 7.00 – 10.00 hod. v strede obce. 

 Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú preberať nebezpečný odpad: 
   - žiarivky a odpad obsahujúci ortuť, olovené akumulátory a batérie, oleje a tuky, obaly obsahujúce
     zvyšky nebezpečných látok (obaly od farieb, lakov...), vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

Pri odovzdávaní je nutné, aby mali občania ochranné rúško. V prípade, ak sa bude v blízkosti kontajnera nachádzať viac 
osôb bez rúška, bude zber ukončený. 

Z dôvodu neustáleho šírenia ochorenia Covid-19 prípadnú zmenu zberu alebo jeho zrušenie oznámime 
prostredníctvom rozhlasu a web. stránky obce.

TRIEDIŠ, TRIEDIM, TRIEDIME
Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)
Kuchynský odpad

Tento druh odpadu zatiaľ netriedime, avšak všetky sloven-
ské mestá a obce čaká od budúceho roka nová povinnosť. 
Zvyšky z jedál a kuchynský odpad z domácností buď hádže-
me medzi komunálny odpad,  dávame tieto zvyšky zvieratám 
alebo všetko vyhadzujeme ľudovo povedané do hnoja. Od 
1.1.2021 nám zákon ukladá povinnosť zaviesť a zabezpečo-
vať vykonávanie triedeného zberu pre BRO. Táto povinnosť 
sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100% do-
mácností kompostuje vlastný odpad. Pre domácnosti, ktoré 
nemajú vlastný kompostér bude musieť obec zabezpečiť 
kompostovací zásobník, alebo zbernú nádobu s minimálnym 
objemom 120 l, v ktorom budú tieto domácnosti komposto-
vať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný odpad. Vývoz 
BRO bude potom zabezpečené prostredníctvom množstvo-
vého zberu odpadu. 

Ako to bude vyzerať v praxi? 
1.) Možnosť: 

Domácnosti využívajú vlastný kompostér (hnojisko), alebo 
nejaké úložisko na svojom pozemku, kde skladujú biologicky 
rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, zvyšky potravín, odpad 
zo spracovanie ovocia a zeleniny, škrupiny z vajec, staré peči-
vo, pokosená tráva, suché lístie, odrezky z konárov...).Týmto 
domácnostiam vzniká iba jedna povinnosť a tou je: 

Podať čestné prehlásenie, že kompostujú vlastný odpad.
Toto čestné prehlásenie občania NEMUSIA sami vytvárať, 

formulár nájdete na Obecnom úrade v Soblahove, kde svojím 
podpisom potvrdíte, že kompostujete vlastný odpad doma. 

2.) Možnosť:
Domácnosti, ktoré nemajú vlastný kompostér (hnojisko) si 

musia zakúpiť takúto zbernú nádobu alebo na svojom pozem-
ku vytvoriť miesto na zber BRO (hnojisko). Občania si tiež 
môžu zakúpiť smetnú nádobu na BRO aj na Obecnom úrade 
v Soblahove. 

3.) Možnosť: 
Domácnosti budú mať možnosť vyjadriť svoj záujem aj o vý-

voz Biologicky rozložiteľného odpadu. V tomto prípade by 
bolo nutné zaviesť množstvový zber BRO a tiež aj komunál-
neho odpadu v danej domácnosti! Vývoz jednej nádoby  bude 
v sume približne 5 euro za 1 vývoz + poplatok za likvidáciu 
(suma je zatiaľ len orientačná ale môže to byť aj do výšky 
10€ za vývoz s likvidáciou). Počet vývozov je naplánovaný 
na približne 36x za rok. Môžeme predpokladať, že celkové 
náklady na vývoz BRO pre jednu domácnosť budú v sume 
približne 150-250 € ročne (suma nie je konečná, len orientač-
ná) + náklady na komunálny odpad by boli v sume približne 90 
€ ročne na domácnosť. 

Pokiaľ budú mať domácnosti záujem o vývoz BRO, tak za-
vedenie množstvového zberu sa bude MUSIEŤ týkať celej 
danej časti obce. 

Rozhodovať o zavedení množstvového zberu v danej časti 
obce bude obecné zastupiteľstvo podľa  preferencií obyva-
teľov v jednotlivých častiach obce. 

osoby spôsobia požiar hrozí im okrem finančnej sankcii aj trestné stíhania. 
Obecný úrad v Soblahove preto upozorňuje občanov, že spaľovanie 

odpadu zo záhrad, ktoré sa nám opakuje každú jar a jeseň je nielen 
nebezpečné pre ľudské zdravie, ale je aj v rozpore so zákonom.

  Mgr. Ľubomíra Kopková
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1. fáza projektu – Sčítanie domov a by-
tov v období od 1. júna 2020 do 12. fe-
bruára 2021.

Sčítaním sú poverené obce. Po prvýkrát v histórii bez účasti 
obyvateľov a s využitím existujúcich registrov. Do sčítania domov 
a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom  počte 2 927. 
V Trenčianskom kraji je do sčítania zapojených celkovo 276 obcí.

Rozhodujúcim okamihom sčítania bude polnoc z 31.12. 
2020 na 1.1.2021.“

Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 
2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie 
obyvateľov. 
2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. fe-
bruára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ sa elektronicky sčí-
ta sám – na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou. 

Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou. 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 – POTREBNÉ INFORMÁCIE
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára 

majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely 
sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Sloven-
skej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. 
Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej 
únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý 
pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spô-
sobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár 
jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa 
musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 
polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť 
kalendárnych týždňov.
Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

Zuzana Hrnčárová

KARMEL
Pútnik alebo cestovateľ, ktorý sa po mori blížil k územiu 

Svätej zeme, už z diaľky uvidel nádherne zelené pohorie, ktoré 
akoby ho po dlhej dobe cestovania po Stredozemnom mori 
vítalo týmto úžasným pohľadom. Je to pohorie Karmel, ktoré 
sa vinie ako zelený, takmer 25 km pás okolo významného 
prístavu, ohraničeného z južnej strany mestom Haifa a zo 
severnej strany starobylým mestom Akko. Prístavné mesto 
Akko si zaslúži vzhľadom na svoj význam väčšiu pozornosť 
a snáď sa k nemu v budúcnosti vrátime. Pohorie Karmel pri 
pohľade na svoju zelenú krásu ako keby ani nepatrilo k územiu 
Izraela, ktoré je známe najmä svojím arídnym podnebím, 
chudobným na atmosférické zrážky. Zásluhu na tejto zeleni 
má blízkosť Stredozemného mora, ktoré vytvára početne 
hmly a zrážky, ktoré svahy pohoria týčiace sa do výšky takmer 
550 m n.m. ľahko zachytávajú.

Prístavne mesto Haifa je kozmopolitný prístav tak z národ-
ného, ako aj náboženského hľadiska. Je náboženským cen-
trom bahaizmu, ktorého nádherne stavby a záhrady siahajú 

od mora takmer až po vrchol pohoria, veľké zastúpenie tu 
majú i moslimovia, drúzovia, ale i kresťania, z nich najmä 
katolíci. Pohorie Karmel dalo svoj názov veľmi významnému 
katolíckemu rádu karmelitánov s plným názvom – Rád bra-
tov Blahoslavenej Panny Márie na hore Karmel, ktorý má v 
súčasnosti viac odnoží rádov, tak mužských, ako i ženských, 
duchovných, ale i laických. Kostol Panny Márie Karmelskej sa 
nachádza na vrchole pohoria. Vedie k nemu pomerne strmá 
cesta, môžeme si ju však uľahčiť výstupom lanovkou, ktorá 
vedie od prístavu až na vrchol. Prvé zmienky o pustovníkoch 

na hore Karmel siahajú už od 12. a 13. storočia. Pustovníci 
sa regrutovali buď z pútnikov, alebo križiackych rytierov a žili 
pustovníckym životom v jaskyniach, ktoré sa nachádzajú vo 
vápencových vrcholových údoliach. Z nich sa postupne vy-
tvorila komunita mníchov, žijúcich v príslovečnej chudobe, tzv. 
bosích karmelitánov. Svoj vzor si brali zo života proroka Eliá-
ša, ktorý žil a pôsobil na hore Karmel, ako to poznáme 
z kapitol Starého zákona. Neskoršie, v 13. storočí, si na vr-
chole postavili kostol, ktorý im v 14. storočí moslimovia zbúrali 
a rád rozohnali. Členovia rádu sa odsťahovali do viacerých 
štátov v Európe, kde pokračovali vo svojom asketickom živote 
v modlitbe a v chudobe. Po viacerých pokusoch o návrat 
v priebehu storočí, napr. v 17. storočí, väčšinou neúspešných, 
nakoľko územie ovládali moslimovia, sa návrat podaril 
až v 19. storočí. V roku 1823 bol na západnom konci poho-
ria, nad prudkým svahom vybudovaný nádherný mramorový 
kostol nazvaný Stella Maris – Hviezda morská, s mužským 
i ženským kláštorom, ktoré sú v súčasnosti centrom karmeli-
tánskej komunity na celom svete.

V kostole sa nachádza na hlavnom oltári nádherná socha 
Panny Márie s Ježiškom v nadživotnej veľkosti. Obaja podá-
vajú škapuliar, od čoho pochádza názov – Panna Mária Ška-
puliarska Karmelská. Vznik úcty ku sv. škapuliaru sa začína 
od roku 1251, kedy sa v Anglicku mníchovi Šimonovi Stockovi 
zjavila Panna Mária, ktorá mu podávala škapuliar so slovami, 
že kto ho bude nosiť, toho ochráni pred večným ohňom 
a osobne vyvedie jeho dušu z očistca. Povinnosťou je ale 
cnostný kresťanský život. Škapuliar je zmenšenina vrchného 



6 číslo 3 - september 2020

hnedého odevu viacerých mníšskych rádov, ktorý prekrýva 
hruď i chrbát. V súčasnosti poznáme päť typov škapuliarov, 
z ktorých napríklad hnedý má na jednej časti obraz Panny 
Márie a na druhej obraz Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Od 
roku 1910 je možné škapuliar nahradiť medailou, ktorej nose-
nie povolil pápež Pius X. Škapuliar, celý život nosil i sv. Ján 
Pavol II. Pod oltárom sa nachádza jaskyňa, v ktorej v staro-
veku žil a sa ukrýval sv. prorok Eliáš. Názov kostola Stella 
Maris v preklade znamená, ako som sa už zmienil, Hviezda 
morská a pod týmto názvom Pannu Máriu uctievajú najmä ná-
morníci, ktorí sa pod jej ochranu veľmi často utiekali. 

Pri strmom zostupe je možnosť navštíviť i druhú Eliášo-
vu jaskyňu, ktorá sa nachádza takmer na úpätí hory a ktorú 
uctieva najmä židovská komunita. Po úzkom chodníku som sa 
blížil ku jaskyni, kde ma pred vchodom požehnali za pár do-
lárov dvaja rabíni, položili mi na hlavu knihu, pravdepodobne 

Talmud, a potom som mohol vstúpiť do jaskyne. Táto jaskyňa 
je na rozdiel od jaskyne pod oltárom kostola Stella Maris po-
merne priestranná. Steny sú na viacerých miestach zakryté 
čiernymi závesmi. Za ne vstupovali prítomní židovskí veriaci 
a ako som sa dozvedel, zverovali svoje prosby prorokovi Eliá-
šovi. Prorok Eliáš je i v súčasnosti u židovskej komunity veľmi 
uznávaný.      

Milí rodáci, Svätá zem skrýva mnoho významných posvät-
ných miest, o ktorých pri návšteve tohto územia ani nevieme. 
Pritom i Panna Mária Škapuliarska je i na našom území veľ-
mi uctievaná, napríklad na pútnych miestach v Topoľčiankach 
alebo v Gaboltove, kde sa nachádzajú milostivé obrazy Ška-
puliarskej Panny Márie. To miesto v Topoľčiankach som mal  
možnosť viackrát navštíviť. Slovensko má už i rehoľníkov, kar-
melitánov, napr. na Starých horách alebo v Banskej Bystrici.

Prof. Jozef Halgoš

Mnohí si to pamätáme...

Odkiaľ k nám priplávala Sedembolestná Panna Mária?

Roky utekajú ako voda, menia sa ľudia, mení sa i ráz našej 
obce. Staré musí ustúpiť novému, modernému. Vývoj sa nedá 
zastaviť, no keď vidíme starú fotografiu, zaspomíname si, že 
takto to u nás naozaj bolo. Je to už len nostalgia, spomienky, 
ale bolo to pekné, milé, také naše „melenčárske“. Išlo o obecný 
pľac, na ktorom sme ako decká chodievali na strelnicu, 
kolotoče, ktoré tu pravidelne bývali pred hodmi. V minulosti, 
nezregulovaný potok tu tiekol ešte poza Kaplnku sv. Vincenta. 
Bol to náhon na jeden z dvoch mlynov, ktoré boli v našej obci, 
na mlyn Ondreja Durasa. K jeho regulácii malo prísť už v roku 

1935, no finančné možnosti obce boli obmedzené a nestačili 
na jeho realizáciu. Ďalšia požiadavka na jeho zregulovanie 
bola v roku 1937. Potok sa mal upraviť v dĺžke 1 500 m pri 
finančných nákladoch 800 000 Kč. Nepodarilo sa to ani v roku 
1938, keď bola vybavená 80% štátna podpora na sumu 1 100 
000 Kč. Do oslobodenia obce sa potok nepodarilo zregulovať. 
Realizácia regulácie soblahovského potoka sa začala až 
8. apríla 1965, keď sa upravovalo i jeho koryto. Jeho tok 
poznáme až do dnešných čias.

J.H.

Foto: 50 roky V súčasnosti

Na začiatku tohto príbehu je Adam 
Halgoš, pradedo mojej mamy. Manžel-
ku mal zo Súče, za slobodna sa volala 
Lenošová. Pracoval v Trenčíne ako zá-
hradník, preto jeho rodinu i nasledujúce 
generácie prezývajú „Záhradníkech“. 
Po jednej búrke a záplavách v časoch 
1. sv. vojny vylovil z Váhu spolu s ko-
legami sochu Sedembolestnej Panny 
Márie. Keďže bol zbožný človek, dostal 
za úlohu sa o ňu postarať. Dlhé roky 
socha zdobila výklenok jeho rodinného 
domu. Po zbúraní domu si túto sochu 
vzala pani Mária Fabová, rodená Šedi-
vá, prezývaná „Bórech“. Sochu necha-

la zreštaurovať reštaurátorom v Kubrej. 
Táto drevená plastika bola rozobratá 
na viaceré časti, následne spojená a 
natretá v pôvodných farbách. Takú ju 
odovzdala vtedajšiemu pánovi farárovi 
Gunišovi. Socha dlhé desaťročia zdo-
bila interiér Kaplnky sv. Vendelína na 
Chríbe. V súčasnosti zdobí oltár kapln-
ky nášho kostola.

Odpoveď na otázku, odkiaľ k nám 
priplávala Panna Mária, asi zostane 
navždy nezodpovedaná, ale jej cesta 
na oltár v našom kostole zostane na-
ďalej ako mystický príbeh.

ZAUJÍMAVOSTI ZO SOBLAHOVA 
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Od epidémie až po kultúrnu pamiatku
Rok 1798 bol rokom úhynu dobytka v Soblahove. Veriaci so súhlasom zemepána Jána Ilešházyho 

spolu so svojím duchovným Jozefom Kubicom postavili kaplnku zasvätenú sv. Vendelínovi, patrónovi 
roľníkov, pastierov a dobrej úrody. Kaplnka bola postavená v roku 1802 na farskej roli na Chríbe a po-
svätená dekanom Korpassym. Obraz sv. Vendelína je vrytý do kameňa a ten je vmurovaný nad stenou 
nad oltárom. Každoročne sa tu slúžila omša v nedeľu po sviatku sv. Vendelína. Foto je z roku 1928 pri 
príležitosti 10. výročia ukončenia 1. sv. vojny a uctenia si 47 padlých vojakov zo Soblahova.

Pri tejto príležitosti boli vysadené 2 lipy. Na dovŕšenie slávnosti bola usporiadaná tanečná zábava na 
počesť veľkého dňa slobody.

Za takmer 220 rokov existencie prešla viacerými rekonštrukciami, poslednou v roku 2003. Pamiatkový 
úrad SR vyhlásil 6.12.2018 kaplnku za kultúrnu pamiatku.

Tento článok je zároveň pozvánkou na kúpu obecného kalendára na rok 2021, ktorý bude s histo-
rickou tematikou našej obce. Viaceré fotografie uvidíte možno prvýkrát v živote.  Rovnako informácie 
použité v kalendári vás možno prekvapia i poučia.

D. M.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

VEDENIE ZŠ S MŠ A TRIEDNICTVO:

V stredu 2. septembra 2020 nadišiel 
ten deň, kedy sa opäť otvorili dvere Zá-
kladnej školy s materskou školou Sob-
lahov.

Začiatok školského roka bol ovplyv-
nený súčasnou situáciou Covid-19.

Žiaci 2. – 9. ročníka priebežne pri-
chádzali do školy, kde ich pred vstu-
pom čakala dezinfekcia rúk a meranie 

teploty, postupovali sme podľa od-
porúčaní MŠVVaŠ SR a RÚVZ.

V slávnostnom príhovore cez školský 
rozhlas sa všetkým žiakom, pedagó-
gom a nepedagogickým zamestnan-
com prihovorila riaditeľka školy Mgr. 
Natália Škorcová a deviataci, ktorí si 
pre učiteľov a spolužiakov pripravili po-
vzbudivé slová na nový školský rok.

S našimi prvákmi sme sa stretli pred 
budovou školy a prvákom, ich rodičom 
sa opäť prihovorila riaditeľka školy, sta-
rosta obce Marian Hudec a milé slová 
mali pre nich pripravené aj naši deviataci.

Po oficiálnej časti sa prváci s jedným 
rodičom a s triednou pani učiteľkou Mgr. 
Ľuboslavou Jozekovou presunuli do 
prváckej triedy. Tu sa plní očakávania 
oboznamovali s novým prostredím, kde 
budú tráviť prvácky čas. Zároveň ich na 
lavici čakali školské pomôcky, šlabikár 
a kufrík na výtvarnú výchovu, ktorý ve-
novala našim prvákom obec Soblahov.

Napriek všetkým hygienicko-epide-

ZŠ:               počet žiakov: 181
VEDENIE ŠKOLY
riaditeľka školy            Mgr. Natália Škorcová
zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ  PaedDr. Ingrid Oravcová  
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ZŠ
I. stup.– primárne vzdelávanie:  
Mgr. Monika Balajová, Mgr. Ľuboslava Jozeková,
Mgr. Gabriela Pytlíková, PaedDr. Miriam Piršelová,
Mgr. Patrícia Zajacová
II. stup.– nižšie stred. vzdelávanie: 
Mgr. Janka Dorotová, PaedDr. Miroslava Chrastinová,
PaedDr. Eva Kobzová, Mgr. Danka Nemcová,
Mgr. Andrej Paulíny, Mgr. Peter Valaský
školský špeciálny pedagóg      Mgr. Natália Škorcová
výchovný poradca                 Mgr. Janka Dorotová
asistent učiteľa                 Oľga Olasová
ŠKD:                                     3 oddelenia – počet detí: 70

vychovávateľky ŠKD:
Adriana Ridošková, Eva Janovská, Nikola Balnová
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ZŠ
ekonomicko-mzdová účtovníčka Bohuslava Ižáriková
školník               Ľubomír Gereg
upratovačky: Mária Valachová, Milada Krátka
MŠ:                                      počet detí: 43
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – MŠ
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ     Janka Reháková
Mgr. Martina Kostelná, Miriam Pojezdálová, Eva Tomášková
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – MŠ
upratovačka                 Jarmila Kačenová    
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ŠJ       
vedúca ŠJ                Emília Kováčová
kuchárky ŠJ: Emília Šedivá, Katarína Trunková
pomocné kuchárky: Mária Vojtechovská, Jana Lorencová,
Lucia Krsková

ŠKOLA 
A ŠKOLSKÝ KLUB VOLÁ

prvákov, druhákov a všetkých školákov.
Prišiel deň, 

keď sa otvoril svet vzdelávania
a ďalšieho poznávania.

Chcete vedieť čítať, písať, počítať
prváci, nech sa páči,

pridať sa!
Tento školský rok máme práce dosť.

Škola chystá úloh veľa,
školský klub hrať vás zas volá.

Tešíme sa na úspechy
a zdravý školský rok.

Veľa atmosféry priateľskej
a  do práce chuti školskej,

želajú vám všetci pedagógovia
mamičky aj oteckovia.

Pridá sa aj babka, dedko
a pre septembrovú báseň je to všetko.

ŠKD

miologickým opatreniam sme prvý deň 
úspešne zvládli a veríme, že sa nám 
bude dariť počas celého školského roka. 

vedenie školy
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ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Prevádzka ŠJ bola podobne ako celý chod ZŠ s MŠ prispô-

sobená opatreniam súvisiacim s ochorením COVID-19. 
S návratom detí do MŠ a neskôr aj žiakov do ZŠ sa začalo aj 
s prípravou jedál v školskej jedálni. Príprava a výdaj prebiehali 
v súlade so všetkými nariadeniami a odporúčaniami RÚVZ. 
V takomto sprísnenom režime sa strava pripravovala aj počas 
prázdnin v mesiaci júli. Stravovali sa deti MŠ, deti navštevujú-
ce ŠKD, deti – účastníci letného tábora a taktiež sme varili pre 
našich seniorov. V auguste boli vymaľované všetky priestory: 
jedáleň so šatňou a toaletami dievčat a chlapcov, kuchyňa, 
kancelária, šatňa, chodby a sklady. Taktiež boli vykonané 
údržbové práce, čistenie, sanitácia a dezinfekcia všetkých 
priestorov – súčasť dodržiavania hygienických zásad správ-
nej výrobnej praxe HACCP.  I keď to bolo nielen časovo, 
ale i fyzicky náročné, pani vedúca s pani kuchárkami všetko 

zvládli, za čo im patrí vďaka, a pripravili sa na nový školský rok.
Od prvého dňa nového školského roka sa v našej školskej 

jedálni varí, i keď stále v sprísnenom režime, s dodržaním 
všetkých nariadení RÚVZ.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Celoslovenské testovanie žiakov T9
24. marec 2021:   matematika, slovenský jazyk a literatúra
14. apríl 2021:  náhradný termín

Celoslovenské testovanie žiakov T5
19. máj 2021:    matematika, slovenský jazyk a literatúra

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Soblahov
14. a 15. apríl 2021

TERMÍNY PRÁZDNIN
                 
jesenné   29. október – 30. október 2020
vianočné   23. december 2020 – 7. január 2021
polročné   február 2021
jarné   15. február – 19. február 2021
veľkonočné   1. apríl – 6. apríl 2021
letné   1. júl – 31. august 2021

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ
Počas školských prázdnin v júli ŠKD 

v ZŠ s MŠ Soblahov zorganizoval let-
nú prázdninovú činnosť pod vedením 
pani vychovávateliek v troch prázdni-
nových turnusoch, v čase  od 1.7 do 
17.7. 2020.

Pre deti bol pripravený pestrý program 
plný zábavy, dobrodružstiev a hravých 
športovo-relaxačných aktivít. Každý 
turnus bol obohatený zaujímavým ce-
lodenným výletom. Deti navštívili Roz-
právkový les v Nezbudskej Lúčke, ZOO 
v Bojniciach a Gazdovstvo Uhliská 
v Trenčianskej Závade, kde sa povozili 
na koníkoch. Vďaka priaznivému po-
časiu deti trávili väčšinu času v prírode 
a spoznávali turistické chodníčky okoli-
tých lesov. Nechýbalo ani poznávanie 
histórie Trenčianskeho hradu obohate-

né vystúpením sokoliarov a výstavou strašidiel. Turnus bol vždy ukončený návštevou 
filmového predstavenia v kine v Trenčíne.     

Deti boli s pripraveným programom veľmi spokojné a tešili sa zo všetkých spoloč-
ných aktivít.    

 pani vychovávateľky
LETO SO SPORTKEMPOM

Prvý júlový týždeň sme pre deti obce Soblahov zorganizo-
vali denný športový tábor. Pod záštitou obce, základnej školy 
a SPORTKEMPU sa 44 detí zapájalo do rôznych telovýchov-
ných, športových a pohybových aktivít. V skupinách rozdele-
ných podľa veku a záujmu sa venovali športom ako napríklad 
futbal, florbal, basketbal, bedminton, stolný tenis, cvičenia 
na posilnenie stredu tela, koordinačné a rovnovážne cviče-
nia a pre väčšinu detí aj menej známym športom ako bejzbal 
či streľba z luku. Zaujímavým spestrením bol aj výlet na bi-
cykloch zakončený opekaním špekačiek pri horárni.

Tím denného športového tábora

VEDENIE ŠKOLY ĎAKUJE
V tomto, pre nás všetkých, náročnom období a pri dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení vedenie obce 

a vedenie školy chce rodičom poďakovať za pochopenie, ústretovosť a zodpovedný prístup k danej mimoriadnej situácii.
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MATERSKÁ  ŠKOLA
AKO SME ZAČALI ŠKOLSKÝ ROK V MATERSKEJ ŠKOLE

Začiatok školského roka je najťažší 
pre deti, ktoré prvýkrát nastúpia do 
materskej školy. Vytrhnuté z domáceho 

stereotypu si musia zvykať na čas strávený mimo domu a hlavne bez milovaných 
rodičov či starých rodičov.

Všetko je prvýkrát neznáme. Pani učiteľky, hračky, postieľky, poháriky, stoličky, 
umývadlo či záchodík… Deťom pomôžu už ostrieľaní „veľkáči“, ktorí sú frajeri, lebo 
škôlku poznajú a vedia, že je v nej fantasticky. Starší brat, sestra, sused, kamarát... 
To je jedno, keď je najhoršie, my máme výhodu domáceho prostredia, priateľskej 
atmosféry. Deti sa navzájom v triedach môžu navštevovať, sú spolu na vychádzke 
či pri stolovaní. Nakoniec si zvyknú všetci. Vďaka príjemnému prostrediu, vďaka 
hračkám v škôlke, kamarátom, vďaka srande a pani učiteľkám.

A ako si zvyknú rodičia? Veru veľakrát ťažšie ako deti. Koľkí si poplakali, keď 
odprevadili deti do materskej školy? Koľkí sa v práci zamýšľali, čo práve robia deti 
v škôlke a či tam neplačú?

Aj rodičia si zvyknú. Musia. My dúfame, že nám bude všetkým v škôlke veselo, 
fantasticky a že keď si zvyknú deti aj rodičia, bude už iba sranda a dobrá nálada.

Držíme všetkým palce!
Situácia okolo nového ochorenia COVID-19 skomplikovala bežný chod materskej 

školy. Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme za dôveru, ktorú nám rodičia dávate pri 
zverení vašich detí.

S pozdravom kolektív materskej školy

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
Škôlkarská brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená, kto do nej vojde, 

múdrosť v nej nájde, či je ona, či je on, stretne sa v nej s priateľom.
Školský rok sa už rozbehol a po prázdninách pribudla mno-

hým rodinám ku každodenným povinnostiam aj cesta do ma-
terskej školy. V školskom roku 2020/2021 otvorila naša Cir-
kevná materská škola svätého Mikuláša svoje brány už po 
deviatykrát. Stalo sa tak v stredu 2. septembra. Detičky prišli 
do vyčistených a vyzdobených tried, za dodržiavania daných 
predpisov a nariadení MŠVVaŠ SR.

Od prvých chvíľ sme sa snažili deťom vytvoriť príjemné pro-
stredie, i keď s mnohými obmedzeniami. Veríme však, že 
i tieto spoločnými silami zvládneme.

V materskej škole musíme byť veľmi citliví na to, čo deťom 
predkladáme a čo do nich vložíme. Najviac sa naučia z toho, 
čo vidia a počujú. Doma, v materskej škole, od dospelých, ale 
aj od kamarátov. Čo deti sledujú a vidia, je veľmi dôležité. Pre-
to s veľkou láskou k nim im ponúkame veľa nových podnetov, 
ktoré sú zahrnuté v projektoch, ktoré realizujeme. K nim patria 
besedy, hudobné koncerty, súťaže, zážitkové učenie, priame 
aktivity v prírode, stretávanie sa s ľuďmi zaoberajúcimi sa  
problematikou ochrany prírody, spoznávanie CHKÚ nachádzajú-
ceho sa na území Soblahova, hravou formou oboznamovanie 
s anglickým jazykom.

V edukačnom procese plníme úlohy zo Štátneho vzdelá-
vacieho programu, ktoré sú súčasťou nášho Školského 
vzdelávacieho programu. U detí prehlbujeme a upevňujeme 
vedomosti, postoje a návyky zamerané na ochranu života 
a životného prostredia. Vedieme ich láske k rodnej vlasti, hr-
dosti na našu históriu so zachovávaním ľudových tradícií. Každý 

týždeň sa stretávame s Ježišom pri svätej omši i za účasti 
rodičov a spoločne budujeme živý vzťah k Bohu.

V spolupráci s rodičmi a aj ostatnými dobrými ľuďmi i na-
priek neradostnej finančnej situácii sa snažíme zabezpečovať 
finančné prostriedky a pomôcky na vyučovací proces rôznymi 
aktivitami, ako sú napríklad bazár ošatenia, výroba advent-
ných vencov a podobne. Veľké Pán Boh zaplať za každý dar 
a za každú pomoc!

Našim detičkám prajeme veľa radosti, zdravia a pohody v ru-
kách láskavých pani učiteliek, ktoré ich budú sprevádzať na 
ceste za poznaním. I vám, milí rodičia, ďakujeme, že ste sa 
rozhodli svoje deti zveriť do opatery našej CMŠ sv. Mikuláša.

Za kolektív CMŠ  M. Červeňanová

ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI
SILA MODLITBY alebo ČO VŠETKO MÔŽEME DOSTAŤ

V našom živote je veľa situácií, kedy treba poďakovať 
ľuďom za ich pomoc, ktorú nám poskytli, za ich prejavenie 
dobrodenia. A tiež je veľa situácií, kedy sami niečo nezvládame 
a potrebujeme ľudskú pomoc. Je úžasné, že máme pri sebe 
takých ľudí, ktorí sú nám nablízku a ochotní pomôcť. Ale 
okrem ľudí je tu niekto ešte mocnejší, kto dokáže všetko, je 

tu niekto, kto nás tak miluje, že nám chce v každej situácii 
pomôcť a stáť pri nás. Je to náš Nebeský Otec. Čo všetko 
by sme dostali, keby sme sa k Nemu obracali! O čo všetko 
prichádzame, keď Boha neprosíme! I naše rodiny by boli iné, 
keby sa modlili jej členovia jeden za druhého, rodičia za svoje 
deti, manžel za manželku a opačne. Vlastne všetko by bolo 
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iné, lepšie, i my sami. Pretože modlitba je mocná, pretože Boh 
je mocný a dobrý. Keď sa už začneme modliť, naša modlitba 
a jej účinnosť závisí od viacerých faktorov. Čo teda robiť, aby 
naša modlitba bola mocnejšia a vyslyšaná?

Sv. Ján Mária Vianney veľmi krásne a jasne vyjadruje: 
„Keď prichádzame klaňať sa Pánovi, dosiahli by sme všetko, 
o čo žiadame, keby sme prosili so živou vierou a s celkom 
čistým srdcom.“ Možno kľačíme pred Ježišom často, možno 
zvierame v rukách ruženec každý deň. Ale ak chýba viera 
a čisté srdce, nedosiahneme veľa. Viera – úplne dôverovať 
Ježišovi, dôverovať jeho moci, že On to dokáže, úplne 
dôverovať jeho láske, že nám chce to najlepšie a že nás má 
rád. Ako nás môže vyslyšať, ak prichádzame s nedôverou, 
s pochybnosťami o jeho moci, o jeho láske? „Neviem, či mi 
Boh pomôže?“ Ako to môžeme vôbec vysloviť? Kde je viera? 
A čisté srdce je ďalšou podmienkou sily modlitby. Modlitba 
čistého srdca vystupuje k Bohu. S čím čistejším srdcom 
prosíme, tým je modlitba účinnejšia. Preto je dôležitá častá 
sv. spoveď. Ak mám ťažké hriechy na duši, ak sa hneváme 
s niekým, taká modlitba nevystúpi k Bohu. Zamysleli sme sa 
už nad tým, že aj toto môžu byť príčiny neúspechu našich 
modlitieb?

Niekedy naša modlitba nie je vyslyšaná, pretože to, o čo 
prosíme, nie je to najlepšie, o čo prosíme a Boh nám dá 
niečo lepšie a osožnejšie. Veď môžem ja vždy vedieť, čo je 
pre mňa a pre druhých najlepšie? Je to to, o čo prosím Boha? 
Boh vie, čo je to najlepšie a práve to nám dá, aj keď to nie 
je práve podľa našich predstáv. Možno to, o čo prosíme, by 
neprinieslo šťastie. Veru, ešte dobre, že Boh vždy neurobí, 
o čo ho prosíme! 

Ak je to predsa to najlepšie, o čo prosíme, treba čas a veľa 
trpezlivosti. Niektorých vecí, za ktoré sa modlíme, sa 
nedožijeme, ale verme, že modlitba nie je zbytočná. Možno 
ešte nie je tá pravá chvíľa na vyslyšanie, ešte nedozrel čas. 
A tiež ak prosíme za niekoho, kto je mocne pripútaný k zlu, 
napríklad závislosťou na alkohole, automatoch, či opustil 

Boha, treba veľa času a modlitieb, aby sa tieto putá zla 
uvoľňovali. Preto vytrvajme v našich modlitbách a nedajme 
sa odradiť! Príkladom a povzbudením nech je nám svätá 
Monika, ktorá sa sedemnásť rokov modlila za obrátenie syna 
Augustína a aj svojho neverného a zlého manžela Patrícia. 
Sedemnásť rokov! Ale výsledok stál za to.

Modlitba spojená s pôstom má väčšiu silu – „tohto zlého 
ducha možno vyhnať len modlitbou a pôstom“, hovorí Ježiš na 
inom mieste apoštolom. Preto sprevádzajme naše modlitby 
i obetou, pôstom.

Spoločná modlitba má veľkú silu – treba sa preto modliť 
spolu v rodine, keď je nejaký problém. Modliť sa spolu pri 
adorácii ako jedna veľká rodina. Každý týždeň máme adoráciu, 
pri ktorej sa modlíme za rozličné vaše problémy a ťažkosti 
v živote. Rovnako treba, aby išlo čo najviac členov rodiny na 
sv. omšu, keď sa modlíme za zdravie a Božiu pomoc a za 
zosnulých z rodiny. Ako hovorí Ježiš: „Ak budú dvaja z vás 
jednomyseľne o niečo prosiť Nebeského Otca, On im to dá.“

Preto, modlime sa, modlime sa, modlime sa! A bude sa 
všetko meniť k lepšiemu, pretože všetko bude mať v rukách 
Boh.

Peter Valaský, farár

LETNÁ  ČINNOSŤ  V ZO  JDS – MÁME RADI LETO
Naše tohtoročné  letné aktivity  boli 

vzhľadom na existujúce opatrenia organi-
zované  prevažne vo vonkajšom prostredí  
a s veľkým rešpektom k danej situácii mali  
pomerne širokú paletu:  od turistiky – pohy-
bu, opekačiek, brigád  až po návštevy zaují-

mavých kultúrno-historických, slovenských pamiatok. 
Za pekného slnečného počasia sme leto začali 25. júna batôž-

kovou opekačkou pri rozhľadni Dúbravka. Tu, vonku, nám bolo 
dobre, veselo, nechýbala dobrá nálada a dokonca ani spev.

9. júla sme boli  spoznávať históriu v blízkom okolí – navští-
vili sme hrad Beckov, národnú kultúrnu pamiatku, zrekonštru-
ovanú zrúcaninu hradu na strmom 60 m vysokom skalnom 
brale. O jeho bohatej histórii opradenej rôznymi legendami od 
jeho začiatku až po súčasnosť nám veľmi vyčerpávajúco po-
rozprával sprievodca, ktorý  nás sprevádzal od tzv. Dolného 
nádvoria cez jednotlivé brány, bašty, palácové komplexy 
a kaplnku so sakristiou. Pôvodná socha Blahoslavenej Panny 
Márie z tejto kaplnky je z limbového dreva, meria 182 cm a v súčas-
nosti zdobí hlavný oltár kostola v Koryčanoch.

O dva týždne neskôr sme sa vybrali (opäť za pekného po-
časia) vo dvoch skupinách  na turistiku do našich hôr. Trasa 
prvej skupiny viedla cez Doliny na Lúčky – Kalinky – Kubrický 
rybník a druhá skupina prechádzala cez Dúbravky – smerom 
na Kubrický rybník. Toto pohybové podujatie sme si obľúbili 
a aj preto má už pevné miesto v našom letnom kalendári. Na 
rybníku sme sa všetci spolu stretli pri pečených pstruhoch 

a spokojní sme sa spoločne vrátili domov.
30. júla bol organizovaný vlakový výlet do Vysokých Tatier 

– Štrbské pleso – Solisko. K najkrajším panoramatickým vý-
hľadom sme sa pohodlne odviezli sedačkovou lanovkou za 
nádherného slnečného počasia do výšky 1814 m n. m. na 
Chatu pod Soliskom. Niektorí z nás  pokračovali pešou túrou 
na Predné Solisko až do výšky 2013 m n. m.

13. augusta sme v rámci autobusového výletu cestovali za 
poznávaním – navštívili  sme Múzeum holokaustu v Seredi – 
miesto bývalého pracovného a koncentračného tábora, viažuce 
sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Sloven-
sku počas II. svetovej vojny. Z dôvodu prísnych epidemiolo-
gických opatrení nás sprievodcovia rozdelili do dvoch skupín. 
Výstavné priestory nachádzajúce sa v bývalých „barakoch“ 
ponúkajú návštevníkom obrovské množstvo fotografií, doku-
mentov a predmetov súvisiacich s prenasledovaním Židov na 
Slovensku. Atmosféra v týchto priestoroch bola pokojná, ale 
veľmi smutná. Nechýbajú tu ani tzv. pracovné dielne a dobytčí 
vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora 
Auschwitz, odkiaľ šanca na návrat nebola takmer žiadna. 
V Seredi – tu, v tomto tábore prešlo v rokoch 1941 – 1945 cca 
16 000 Židov. Mali sme možnosť vidieť celý rozľahlý areál vrá-
tane nemocnice, barakov – od prijatia až po deportáciu, vrá-
tane železnice, odkiaľ Židov transportovali do koncentrákov.

Cestou z múzea sme sa zastavili v podnikovej predajni peči-
várne Sedita, kde sme mali možnosť nakúpiť si čerstvé, vo-
ňavé, sladké aj slané pečivo, rôzne maškrty a dobroty.                   

Celofarská adorácia
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Ďalšou zastávkou boli Smolenice a prehliadka Smolenic-
kého zámku, ktorý vraj patrí medzi najvýznamnejšie roman-
ticky upravené stavby na Slovensku a aj preto ho nazývajú 
„rozprávkovým“. Sprievodkyňa nás sprevádzala romanticky 
upraveným nádvorím, rôznymi salónikmi k výstave starých 
kočíkov a porcelánových bábik až na vyhliadkovú terasu 
umiestnenú na mohutnej 33 m vysokej veži. Na počet scho-
dov počas prehliadky sme už zabudli, ale ten výhľad za to stál. 
Zaujímavosťou je, že zámok je celoročne obývaný, pretože od 
r. 1953 slúži ako kongresové centrum Slovenskej akadémie 
vied. V Smoleniciach sme sa zastavili na neskoršom obede 
a pokračovali sme do Parku miniatúr v obci Podolie, v ktorom 
sa nachádza 84 dobových rekonštrukcií – slovenských hra-
dov, zámkov a kostolov.

29. augusta – spoločne s vedením obecného úradu sme si 
pri Pomníku SNP v našej obci pietnou spomienkou a polože-
ním venca pripomenuli 76. výročie Slovenského národného 
povstania. Ďakujeme členkám FSk Dolinečka za kultúrny pro-
gram a poďakovanie patrí aj našim členom a občanom, ktorí 
sa symbolického podujatia zúčastnili a prišli si uctiť pamiatku 
padlých v SNP.

3. septembra sme organizovali celodenný náučno-pozná-
vací autobusový výlet pre našich členov, ale aj nečlenov do 
Ždiaru  Bachledovej doliny – Chodník korunami stromov – 
Spišskej Soboty. Chodník sa stal v Tatrách veľkou turistickou 
atrakciou, je úplne bezbariérový, jeho mierne stúpanie v dĺžke 
1234 m až do výšky 24 m žiadnemu z nás neprekážalo, všetci 
sme vyšli až na panoramatickú podestu veže vo výške 32 m, 

odkiaľ sme si pri slnečnom počasí vychutnali nádherné vý-
hľady na Belianske Tatry, Zamagurie a Pieniny. Celý chodník 
má niekoľko prekvapení a 6 zaujímavých náučných zastave-
ní. Keďže nám počasie prialo, dopriali sme si dostatok 
času a voľnosti, aby sme si tú veľkolepú prírodnú ponuku čo 
najviac užili. Dostatok času bolo aj na občerstvenie v novoot-
vorenej reštaurácii či nákup suvenírov, alebo len tak, posedieť 
si na hrebeni Spišskej Magury v nádhernom prostredí prírody 
pod hrejivými lúčmi slnka.

Z Bachledovej doliny sme sa pomalým tempom previezli 
celou podtatranskou obcou Ždiar až k lyžiarskemu stredisku 
Strednica, pričom počas jazdy nás o zaujímavostiach a vý-
znamných pamiatkach v obci informovala naša členka a ro-
dáčka zo Ždiaru. Po prestávke – posilnení sa dobrým obedom 
v hoteli Magura v Monkovej doline sme pokračovali do „kle-
notnice“ umelecko-historických pamiatok, do Spišskej Soboty. 
Hneď po príchode sme navštívili najstaršiu a najvýznamnejšiu 
pamiatku v historickom centre, Kostol sv. Juraja. V kostole 
nám sprievodkyňa poskytla množstvo cenných informácií 
o kostole – od obdobia jeho vzniku v prvej polovici 13. storo-
čia až po súčasnosť. Tu, v chráme, každý po svojom prežíval 
atmosféru tohto mimoriadne vzácneho duchovného miesta. 
Rímskokatolícky farský Kostol sv. Juraja sa okrem rôznych 
duchovných skvostov vyznačuje piatimi drevenými krídlovými 
oltármi. Najvzácnejší z nich je hlavný oltár od Majstra Pavla 
z Levoče. Za zmienku stojí aj  vyrezávaný organ z r. 1662, kto-
rý je 780 cm široký a má až 814 píšťal, ako aj nádherná kapln-
ka sv. Anny. Po prehliadke  kostola sme opäť so sprievodcom 
– s jeho výkladom – postupne prešli celé historické centrum 
– pamiatkovú rezerváciu tohto mestečka, ktorého súčasťou je 
okrem Kostola sv. Juraja aj zvonica, mariánsky stĺp, niekoľko 
renesančných a barokových meštianskych domov. Celé ná-
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mestie je kompletne zrekonštruované, všetko to tam dýcha 
bohatou históriou a nevšednou čistotou.

10. septembra sme našou obľúbenou farskou opekačkou 
– grilovačkou urobili bodku za tohtoročným letom. Spočiatku 
nás počasie vystrašilo, ale nakoniec sa oblaky postupne roz-
plynuli.                

Podujatie bolo milým, priateľským stretnutím veľkej spoločnos-
ti našich členov (43), ktorí si pri výborne pripravených dobrotách 
spoločne užili „pohodové“ popoludnie na čerstvom vzduchu, aj 
tento rok v spoločnosti nášho pána farára.          

Všetky naše letné aktivity a výlety nám priniesli nielen roz-
ptýlenie počas pandémie, ale aj nové zážitky, množstvo no-
vých zaujímavých informácií a niekoľko príjemne a užitočne 
spoločne strávených letných dní a chvíľ. Okrem toho vniesli 
do našich životov radosť, tak trošku aj mladosť a podporili 
našu priateľskú súdržnosť.

Úprimne ĎAKUJEME za podporu našich aktivít starostovi 
obce Marianovi Hudecovi a nášmu p. farárovi Mgr. Petrovi Va-
laskému! Máme vo vás veľkú oporu i podporu!

Antonia Adameková

Harmoniková akadémia nezaháľa
Korona spôsobila zastavenie, spoma-

lenie života, zákaz stretávania a orga-
nizovanie kultúrnych či spoločenských 
akcií pre celý svet.

To však celkom neplatilo pre Harmo-
nikovú akadémiu Jožka Opatovského. 
Napriek niekoľkotýždňovej izolácii vý-
učba malých muzikantov pokračovala 
spočiatku cez videokonferenčné hovo-
ry, následne s rúškami na spoločných 
skúškach v Obecnom dome.  Poctivá 
práca napokon priniesla vytúžené ovo-
cie. Najskôr v podobe nahrávania dru-
hého CD v štúdiu v Moravskom Lies-
kovom. V júli to pokračovalo natáčaním 
videoklipu k piesni Božia rodička pre 
televíziu LUX vo farskej záhrade a na 
dvore Sedliackeho domu. Tento klip 
zažil premiéru v televíznom vysielaní 
ešte v tom istom mesiaci. Vrcholom 

tohtoročnej sezóny mala byť prezentá-
cia druhého CD spolu s koncertom vo 
dvore Obecného domu naplánovaná 
na 16.8.2020. Dva dni pred verejným 
koncertom obvodní lekári odporučili 
jeho zrušenie.

Prvotné sklamanie vystriedala myš-
lienka koncertnej prezentácie na lúke 
bez divákov, ozvučenia a potlesku. A pred-
sa sa hralo aj spievalo. Spočiatku nás 
vystrašil hroziaci dážď, no následné 
slnečné lúče odštartovali výnimočné 
sviatočné popoludnie. Ľubka Lišková 
s múdrosťou a pokorou moderátorky 
sprevádzala celý program. Byť krstnou 
mamou opäť prijala Vlasta Mudríková, 
ktorá mladým muzikantom popriala 
veľa trpezlivosti, odhodlania a rados-
ti z hrania a CD-čku veľkú hranosť. 
Maľovaný obraz od výtvarníka Petra 
Opatovského sa opäť stal námetom 
na obal CD. Vďaka patrí aj Lukášovi 
Lehockému z Mníchovej Lehoty, ktorý 
realizoval celé natáčanie klipu z krstu 

OZNAM
Mesiac október, je mesiacom úcty k starším. Obecný úrad každoročne pozýva jubilantov a manželské páry, ktoré oslavujú 
50, 55. a 60 výročie uzavretia manželstva na slávnostné stretnutie v priestoroch obecného úradu. V tomto roku sme museli 

urobiť zmenu. Po sprísnených opatreniach, ktoré sú dôsledkom koronavírusu, sa toto stretnutie neuskutoční. 
Napriek tomu, ak ste v tomto roku oslávili takéto výročie, sobáš ste nemali v našej obci, ale máte tu trvalý pobyt, 

prihláste sa na obecnom úrade. Ďakujeme za pochopenie.     

i sponzorom, ktorí sa podieľali na finan-
covaní a vydaní CD.

Po skončení si ešte deti spolu so 
svojimi rodičmi od srdca zaspievali re-
pertoár piesní, ktoré sa deti v akadémii 
naučili.

A čím je výnimočné druhé CD? Ob-
sahuje známe i menej známe piesne 
zo Soblahova, Mn. Lehoty, Tr. Turnej, 
Trenčína, Selca, Kubrice...

Deti nezaháľali ani počas letných 
prázdnin a usilovne pracujú už od za-
čiatku nového školského roku. Pripra-
vujú nahrávanie nových piesní a klipov 
pre TV LUX i pre iné televízie a rádiá. 
Ak by ste ich chceli podporiť, môžete 
tak urobiť zakúpením CD, alebo si nechať 
zahrať ich pesničky v rádiách či v TV Lux 
v relácii s názvom Na tónoch vďačnosti.

Jožkovi a deťom z akadémie ďaku-
jeme za vzornú reprezentáciu obce 
a prajeme im ešte veľa úspechov v ich 
ďalšej umeleckej kariére.

D. M.



POMÁHAME AJ PRI ODSTRAŇOVANÍ 
BODAVÉHO HMYZU

Dňa 18.8.2020 vykonala hasičská jednotka DHZO 
Soblahov technický zásah – odstránenie bodavého 
hmyzu (sršeň) v jednom z rodinných domov v našej 
obci, ktorý ohrozoval obyvateľov domu i okolia. Na zá-

klade vykonaného prieskumu a vyťažených informácií bola 
zvolená taktika vykonania zásahu zo strechy dvojpodlažného 
rodinného domu, pričom hniezdo hmyzu sa nachádzalo pod 
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Folklórna skupina Melenčár a jej činnosť

Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU SOBLAHOV
atikou. Členovia zasahovali v špeciálnych odevoch, za použi-
tia technických prostriedkov určených na prácu vo výške a vo 
voľnej hĺbke (lezeckej výstroje a výzbroja), pričom pri zásahu 
jeden člen istil druhého. Na likvidáciu boli použité tri nádoby 
insekticidu a následne boli otvory utesnené textíliou. Hasič-
ská jednotka po vykonaní výjazdu poučila majiteľa rodinného 
domu o ďalšom postupe vykonania opatrení  k zabráneniu 
hniezdenia bodavého hmyzu a po návrate na zbrojnicu ošetri-
la špeciálne odevy a zagarážovala techniku. 

Dňa 8. septembra 2020 bolo Joze-
fovi Sivákovi udelené najvyššie vy-
znamenanie Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR „Zaslúžilý člen DPO SR“ in 
memoriam. Z rúk prezidenta DPO SR 
ho prevzal jeho syn Jozef Sivák ml.

Jozef Sivák vstúpil do Dobrovoľného 
hasičského zboru v roku 1971. Jeho 
hlavným cieľom a doslova srdcovou 
záležitosťou bolo vychovávať dobrých 
nástupcov v hasičskom zbore. Spolu 
s vtedajšími členmi zboru založili dňa 
5. decembra 1982 družstvo mladých 
hasičov „Plameň“. Dal dohromady 
družstvo, stal sa referentom pre mlá-
dež a začal s mládežou intenzívne pra-
covať. Jeho zámer a cieľ sa do bodky 
splnil. Absolventi jeho krúžku sú dnes 
funkcionári pôsobiaci nielen v orgánoch 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ale 

ZASLÚŽILÝ ČLEN DPO SR
i v Hasičskom a záchrannom zbore. Intenzívna práca s mládežou je jeho posol-
stvom, ktoré zostane navždy v našom zbore.   

Česť jeho pamiatke!   

Turistický klub Ostrý vrch Soblahov
LETO S TURISTIKOU

Pomaly sa blíži koniec 
letných mesiacov a vďaka 
nestálemu a nepredvída-
teľnému počasiu,  korone 
a iným prekážkam mnohí 

z nás ani nevedia, či nejaké leto bolo, 
či nebolo.  Viac-menej len podľa ka-
lendára vidíme, že letné mesiace sú  
pomaly fuč, a my sme si leto ani poria-
dne nestihli užiť. Tých pár letných dní 
počas letných mesiacov a možno dve 

či  tri letné noci nedokázali v mnohých 
z nás vyvolať pocit úžasného, slnkom 
zaliateho, teplučkého a bezstarostné-
ho dovolenkového a turistického leta. 
A takéto jaro-leto a všade číhajúce ne-
bezpečenstvo korony nás pripravili aj 
o mnohé naplánované turistické  ciele, 
predsavzatia a výzvy.

Vzhľadom na koronové obmedzenia 
a zdravotný stav jednotlivých turistov 
sme museli aj my v turistickom klube 
prehodnotiť naplánované spoločné ak-

cie, ktoré sme dlhoročne zvykli uspo-
radúvať. Takže na frak dostal tento rok 
aj obľúbený Soblahovský výnos, kto-
rým sme po dlhé roky začínali letnú tu-
ristickú sezónu, a ktorý zviditeľnil naše 
prekrásne soblahovské hory, doliny, 
soblahovskú zjazdovku a tiež preveril 
výnimočnú kondičku niektorých turis-
tov, domácich i tých z blízkeho okolia. 
No i tak sme sa v čase obvyklého ko-
nania Soblahovského výnosu stretli, 
vymenili sme lokalitu soblahovskej 

Bc. Lukáš Beták
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ŠPORT

zjazdovky za prekrásnu soblahovskú  
lokalitu – Lúčky, a tu sme si pripome-
nuli aspoň takto symbolicky 10. ročník 
Výnosu. Takýmto spôsobom sme sa 
aspoň  stretli, povzbudili,  zabavili, a po-
pritom prítomní členovia klubu urobili 
kus roboty, odstránili nebezpečné su-
ché stromy, ktoré ohrozovali prístrešok 
a Kríž na Lúčkach, tiež natreli informač-
nú tabuľu a upratali okolie.

Ďalšou spoločnou klubovou akciou 
bola novinka – cykloturistická akcia, 
tentoraz na trase Soblahov – Skalka 
nad Váhom – Horné Srnie, ktorou sme 
začali naše ďalšie plánované cyklotu-

ristické putovanie po krásach  našej 
domoviny.

Letné dovolenkové a prázdninové 
mesiace zvyčajne prenechávame na 
plnenie osobných dovolenkových a tu-
ristických plánov jednotlivých členov 
klubu. Takto naši členovia napriek 
všade  číhajúcim  koronovým časom  
jednotlivo navštívili Vysoké Tatry, kde  
vyliezli na Kôprovský štít, Svišťový štít, 
Baranie rohy, v Západných Tatrách – 
Volovec, Salatín, v Nízkych Tatrách 
vyliezli na Chopok, Ďumbier, v Malej 
Fatre vystúpili na Kľak, a vo Veľkej Fa-
tre vystúpili na horu Tlstá, Ostrá. Tiež 
si niektorí členovia turistického klubu 
vyšliapli na Sitno, Baske, Vtáčnik a naj-
východnejší bod Slovenska Kremenec. 
A nezabudli sme ani na naše srdcovky, 
naše domovské obľúbené  kopce – Os-
trý vrch, Čiernachov, Inovec, na ktoré 
naši členovia vo voľných chvíľach vy-
stúpili a načerpali sily a energiu v pro-
stredí nám tak známom a milovanom.

I napriek ťažkým a nestálym časom, 
kedy nevieme, čo bude ďalší deň, aká 
koronová  situácia, aké obmedzenia 

nastanú, tak členovia turistického klubu 
dokázali spojiť a stmeliť sa,  a prispôso-
biť si svoje turistické ciele aspoň čias-
točne plánovaným klubovým akciám.  
Dokázali, že turistika sa neodohráva 
len v klube a pri klubových akciách, ale 
je hlavne v mysli a srdciach každého 
človeka, turistu, ktorý nachádza v prírode 
a v horách úľavu, oddych, povzbudenie 
a silu. 

Slávka

VII. liga SEVER ,,B,, TN - muži
kolo dátum čas deň domáci  hostia

1. 9.8. 17:00 ne. V. Hradná OŠK 
2. 16.8. 14:00 ne. OŠK Svinná
3. 22.8. 17:00 so. Selec OŠK 
4. 30.8. 17:00 ne. OŠK Horňany
5. 6.9. 10:30 ne. D. Poruba OŠK 
6. 13.9. 13:30 ne. OŠK Tr. Teplá
7. 20.9. 16:00 ne. Omšenie OŠK 
8. 27.9. 15:30 ne. OŠK V. Hradná
9. 4.10. 15:00 ne. Svinná OŠK 
10. 11.10. 15:00 ne. OŠK Selec
11. 18.10. 14:30 ne. Horňany OŠK 

IV.liga - starší žiaci - U15
kolo dátum čas deň domáci  hostia

1. 1.9. 10:30 ut. Krajné OŠK 
2. 15.9. 10:30 ut. OŠK Tr. Jastrabie
3. 20.9. 10:30 ne. Brezová p. B. OŠK 
4. 30.9. 17:00 str. OŠK Tr. Turná
5. 4.10. 10:30 ne. Čachtice OŠK 
6. 11.10. 10:30 ne. OŠK Záblatie
7. 18.10. 10:30 ne. Svinná OŠK 
8. 25.10. 10:30 ne. Tr. Stankovce OŠK 
9. 14.10. 16:30 str. OŠK Opatová n. V.

IV.liga - mladší žiaci - U13 - SEVER
kolo dátum čas deň domáci  hostia

1. 5.9. 10:30 so. Tr. Teplá OŠK 
2. 12.9. 10:30 so. OŠK Selec
3. 19.9. 10:30 so. Opatová n. V. OŠK 
4. 26.9. 10:30 so. OŠK Skalka
5. 3.10. 10:30 so. H. Sŕnie OŠK 
6. 10.10. 10:30 so. OŠK Záblatie
7. 17.10. 10:30 so. H. Súča OŠK 
8. 24.10. 10:30 so. OŠK Tr. Teplá
9. 31.10. 10:30 so. Selec OŠK 

V.liga SEVER - dorast - U19 - ZsFZ
kolo dátum čas deň domáci  hostia

4 29.8. 14:00 so. OŠK Turá Lúka
5 5.9. 10:00 so. Brezová p. B. OŠK 
6 12.9. 14:00 so. OŠK Záblatie
7 20.9. 13:00 ne. N. Dubnica OŠK 
8 27.9. 12:30 ne. Košeca OŠK 
9 3.10. 14:00 so. OŠK Opatová
10 10.10. OŠK voľno
11 17.10. 14:00 so. Drietoma OŠK 
12 24.10. 14:00 so. OŠK Svinná
13. 31.10. 13:30 so. Turá Lúka OŠK 
14. 7.11. 13:30 so. OŠK Brezová

 OŠK SOBLAHOV - JESEŇ 2020
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PRÍPRAVKA U11 - SKUPINA SEVER „A“
kolo dátum čas deň domáci  hostia
13. 1.9. 17:00 ut. Drietoma OŠK 
1. 4.9. 17:00 pia. OŠK Tr. Teplá
2. 11.9. 17:00 pia. H. Súča OŠK 
3. 15.9. 17:00 ut. OŠK Omšenie
4. 18.9. 16:00 pia. Melčice OŠK 
5. 25.9. 16:00 pia. OŠK Revel Tr. Teplice
6. 29.9. 16:00 ut. D. Súča OŠK 

PRÍPRAVKA U11 - SKUPINA SEVER „A“
kolo dátum čas deň domáci  hostia

7. 2.10. 15:30 pia. OŠK Opatová
8. 9.10. 15:30 pia. Tr. Turná OŠK 
9. 16.10. 15:00 pia. OŠK Tr. Stankovce
10. 20.10. 15:00 ut. Záblatie OŠK 
11. 23.10. 14:30 pia. OŠK Selec
12. 30.10, 14:00 pia. OŠK Chocholná

DRUŽSTVO MUŽI 2020
Horný rad zľava: Marián Tunega (tréner) Mikuláš Krátky, Tomáš Rapaič, Tibor Oriešek, Juraj Kostolanský, Martin Kačena, Juraj 
Kačena, Rastislav Kačena, Jozef Šlesár, Michal Kocvár, Pavol Sady (vedúci), Juraj Lazar, Dominik Šedivý (tréner).
Dolný rad zľava: Samuel Fabo, Matúš Repa, Adam Sýkora, Ondrej Breznický, Jozef Judiny, Patrik Pleva, Šimon Kňážek, Boris 
Botlo, Lukáš Červeňan

Ing. Ladislav Horný získal na majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke titul 
majstra Slovenska v kategórii M nad 60 rokov. Majstrovstvá sa konali 19.9.2020 
v Senci. Vo váhovej kategórii do 105 kg prekonal dvakrát slovenský rekord, ktorý bol 
doteraz 140 kg. Druhým pokusom zdolal 142,5 kg a tretím pokusom ustanovil rekord 
na 145 kg. Srdečne blahoželáme!

KALENDÁR OBCE SOBLAHOV NA ROK 2021

Pripravujeme pre Vás šieste vydanie Kalendára obce Soblahov – na rok 2021, tentokrát s historickými fotografiami.
Kalendár obsahuje základné informácie o obci, dôležité kontakty, termíny kultúrno-spoločenských podujatí konaných v obci 

počas roka, zaujímavosti o obci, termíny jednotlivých vývozov odpadov a iné informácie z obce.
Cena je nezmenená: 3 €/1 kus. Termín predaja Vám bude oznámený.

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY V RODINE PRIBÚDAJÚ
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SA: 
Dominika Kohútová
Matúš Vráblik
Ľubomír Valovič
Ján Pleva
Rafael Luca Reščák

OPUSTILI NÁS:
Anton Fabo                 vo veku 69 rokov
Agnesa Jurigová     vo veku 86 rokov
Jozef Červeňan           vo veku 49 rokov
Eduard Schery            vo veku 88 rokov
Juraj Krátky                 vo veku 55 rokov
Vendelín Halgoš            vo veku 53 rokov
Margita Halgošová       vo veku 83 rokov

UZAVRELI MANŽELSTVO
Veronika Kalusová a Peter Schery
Aneta Dovinová a Tomáš Rapaič
Helena Adamusíková a Jozef Adamusík
Simona Miháliková a Matúš Holúbek
Ivana Holúbková a Lukáš Mitický
Mariana Gibová a Heinz Schram
Barbora Vojtechová a Marián Krátky 

Počet obyvateľov k 30. 9. 2020:  2 395

ZÓNA V OKRESE TRENČÍN ČERVENÁ ZÓNA ORANŽOVÁ ZÓNA ZELENÁ ZÓNA
Všeobecné opatrenia v budovách verejnej správy v obci Soblahov

Povinné nosenie rúška a 
dezinfekcia rúk

všetci všetci všetci

Dodržiavanie odstupov (s 
výnimkou členov tej istej 
domácnosti)

minimálne 2 metre minimálne 2 metre minimálne 2 metre

Zákaz podavánia rúk áno áno áno

Hromadné podujatia - 
schôdze, voľnočasové aktivity, 
výstavy, nácviky, knižnica

zakázané áno, podľa podmienok RÚVZ, 
Krízového štábu a podp.zmluvy 
o nájme s Obcou Soblahov

áno, podľa podmienok RÚVZ

Rodinné akcie - svadba, krst, 
kar

áno, podľa podmienok RÚVZ, 
KŠ a zmluvy s Obcou Soblahov

áno, podľa podmienok RÚVZ, 
KŠ a zmluvy s Obcou Soblahov

áno, podľa podmienok RÚVZ

Opatrenia  v budove Obecného domu č. 470- nad rámec všeobecných opatrení
Uprednostňovať telefonické 
vybavovanie 

áno áno bez obmedzení

Opatrenia v budove OŠK - nad rámec všeobecných opatrení
Pre vonkajšie sedenie - 
Dodržiavanie odstupov (s 
výnimkou čl.domácnosti)

minimálne 2 metre minimálne 2 metre minimálne 2 metre

Prezliekanie v kabínach zakázané zakázané povolené
Používanie spŕch zakázané zakázané povolené
Pred a v prestávke zápasu 
hlásiť platné opatrenia

áno áno áno

           Telocvičňa a posilňovňa v Soblahove - nad rámec všeobecných opatrení
Posilňovňa zakázaná zakázaná bez obmedzení
Telocvičňa - Fitnes cvičenie 
pre ženy

zakázané áno - po podpísaní zmluvy s 
OcÚ

bez obmedzení

PANDÉMIA COVID-19 NABERÁ NA SVOJEJ SILE
Krízový štáb obce Soblahov zasadal tretíkrát dňa 21.9.2020. Ústrednou témou zasadnutia bolo sprísnenie bezpečnostných 

opatrení v obci Soblahov počas pandémie súvisiacej s ochorením COVID−19. Členovia krízového štábu boli oboznámení s od-
porúčaniami platiacimi pre akcie konané v  budovách verejnej správy a zároveň prijali opatrenia pre budovy vo vlastníctve obce 
Soblahov. Dňa 24.9.2020 sa uskutočnilo doplňujúce štvrté stretnutie krízového štábu, na ktorom prijali podmienky stanovené 
podľa priloženej prílohy „SEMAFÓR“  s účinnosťou od dňa 26.9.2020:

Rekordný počet nakazených na Slovensku v číslach k 29.9.2020
Počet  vykonaných testov - 450 501 • Pozitívne testovaných ľudí - 9 574 • Vyliečených pacientov - 4 329 • Úmrtí - 45

Z dôvodu neutíchajúceho šírenia pandémie Covid-19  by mal byť opäť na Slovensku vyhlásený núdzový stav. Od októbra platí 
zákaz hromadných podujatí – s výnimkou sobášov, pohrebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci, či podujatí, kde budú všet-
ci negatívne otestovaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín.  Zakázať by sa tak mali športové, kultúrne či firemné podujatia, 
ale aj omše. Organizovanie rodinných osláv sa neodporúča.  Zároveň sa zavádza povinnosť nosenia rúška aj v exteriéri, ak sa 
stretnú ľudia nežijúci v spoločnej domácnosti a rozstupy medzi nimi budú menšie ako dva metre. 

Vážení spoluobčania, dodržiavajme všetky platné hygienické opatrenia súvisiace s ochorením,  správajme sa zodpovedne 
doma aj na verejnosti. Spoločne tak prispejme k stabilizácii nepriaznivej epidemiologickej situácie nielen v našej obci ale i na 
Slovensku.


