
Milé soblahovské detičky,  

určite ste si všimli, že tento rok v celom svete zúri akási choroba zvaná 

COVID – 19. Práve kvôli nemu je svet hore nohami a nič nefunguje ako 

predtým. Dokonca Vás nemôžem prísť ani navštíviť a pozdraviť pred 

Obecný úrad tak ako som to robil dlhé roky... Keď som sa túto správu 

dopočul, bolo mi veľmi smutno. Ale spolu s mojimi pomocníkmi sme dali 

hlavy dokopy a vymysleli sme plán ako sa môžeme skontaktovať a aspoň 

chvíľku vidieť z bezpečnej vzdialenosti.  

Môj plán je takýto: spolu s anjelmi a čertami sa dáme otestovať či náhodou 

nie sme aj my pozitívni na tú pliagu, čo sa tak jednoducho šíri medzi 

ľuďmi. Ak budeme negatívni, zavítame ako každý rok do Soblahova, ale 

vy, milé detičky, radšej ostaňte doma za oknom. Ak ma ale chcete vidieť 

a zakývať mi, napíšte mi list spolu s obrázkom a vhoďte ho do stredy 

2.12.2020 do „Mikulášskej schránky“ na Obecnom úrade. Takto budem 

vedieť, že sa na mňa tešíte a chcete ma aj tento rok aspoň na chvíľku vidieť.  

Milý kamarát, milá kamarátka, keďže už 

som veľmi starý, nezabudni mi do listu 

napísať ako sa voláš, koľko máš rokov, či 

máš bračekov alebo sestričky, koľko majú 

rokov a nezabudni mi napísať, kde presne 

bývaš, aby som nezablúdil. V liste mi 

môžeš napísať čo budeš chcieť – poteším sa 

aj básničke o mne alebo o mojich 

pomocníkoch. Rovnako by som sa veľmi 

potešil obrázku, ktorý mi sám/sama 

nakreslíš a vložíš do obálky spolu s listom. 

Budem sa veľmi tešiť! 

Milé detičky, keďže je Vás v Soblahove veľmi veľa, neviem či sa mi podarí 

prísť osobne ku každému z Vás – budem sa ale veľmi snažiť prísť ku všetkým, 

ktorí mi pošlú list spolu s obrázkom. Ak by som to nestíhal, určite pošlem 

niektorého zo svojich pomocníkov. Do Soblahova prídem v sobotu 5. 

decembra 2020 poobede, ale ak bude treba, zdržím sa až do nedele 6. 

decembra 2020. 

Ak ste v karanténe alebo sa so mnou z rôznych dôvodov nemôžete stretnúť, 

vyložte si topánočky pred dvere a zakývame si cez okno.  

Teším sa na Vaše obrázky a listy, milé detičky!  

        svätý Mikuláš 

Milí rodičia, ak máte akékoľvek otázky či prosby, môžete zavolať na mikulášsku linku - 0907 946 353. 


