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Čas vianočný
Čas ubieha rýchlo, ako malé plaché mača
Rok odišiel sťa psíča odo dvier, bez zábran
Zima k nám opäť svižným krokom kráča
Sprevádzaná kŕdľom hlučných čiernych vrán
Opäť čas Vianočný oblieka si kepienok
Na chvíľočku sme opäť všetci malé deti
Otvárame nošu plnučičkú spomienok
Na cestu nám Betlehemská hviezda svieti
Znova sme deti, tak ako roky už ubehnuté
Očakávame s rozochvením zvonček Ježiška
Tak tíško, ako najtajnejšie naše sníčky skryté
Vrzgli dvere, počuť kroky, zvonček, nemešká

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021
želá všetkým spoluobčanom starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

Milí spoluobčania,
Prihováram sa vám v poslednom tohtoročnom čísle. Pomaličky sme sa prehupli do
decembra, do adventného času, kedy všetci dokončujú veci, ktoré majú byť ukončené
v tomto roku a pomaly, ale isto sa chystáme na nastávajúce vianočné sviatky. Tento
rok bol špecifický. Doba, ktorú žijeme, tzv. „doba COVIDová“ je iná, na akú sme boli
doteraz zvyknutí. Takto pred rokom nikto netušil, čo nám rok 2020 prinesie. Priniesol
mnoho zmien – a to najmä spoločenských. Všetci zásadne meníme svoje životné
návyky, kultúra a spoločenský život sú obmedzené, deti sa učia dištančne z domu,
mnohí pracujú na diaľku z tzv. home officov (po slovensky – pracujú z domu), sv.
omše sa presunuli na čas z kostolov do domácností. Najvyšší predstavitelia štátu
prijímajú nové opatrenia v spolupráci s hygienikmi a odborníkmi v snahe spomaliť
šírenie koronavírusu a potom sa stáva, že sme všetci z tejto situácie vyčerpaní, možno
zmätení a máme problém sa sami zorientovať v opatreniach či nariadeniach, ktoré
sú aktuálne v platnosti. My ľudia to máme asi v génoch, že vždy najskôr hľadáme
pohodlnejšie, jednoduchšie riešenia a často porušujeme zákony a nariadenia. Veď už
staré slovenské príslovia hovoria, že: S džbánom sa chodí po vodu dovtedy, pokiaľ sa
nerozbije alebo neskoro je plakať nad rozliatym mliekom.
Milí spoluobčania, prajem si, aby u nás ten plač nad rozliatym mliekom nikdy nebol.
Ťažko by sme sa asi vyrovnávali s tým, že naším konaním sme zapríčinili ublíženie
na zdraví našim najbližším. Sám za seba môžem povedať, že aj napriek tomu, že sa
snažím dodržiavať nariadenia a opatrenia, v plnom rozsahu som si vážnosť situácie
uvedomil až vtedy, keď som sa osobne aj ja dostal do desaťdňovej karantény po
osobnom styku s nakazeným, ktorý mal po pár dňoch ťažký priebeh choroby a ešte
stále z nej nie je vyliečený.
V minulom čísle som vás informoval, že už začíname evidovať v Soblahove prvé
možné ochorenia na COVID-19. Dnes, po troch mesiacoch, je situácia úplne iná. Veľa
rodín má s týmto vírusom už aj svoju osobnú skúsenosť. Časť občanov mala relatívne
ľahký priebeh, ale viacerí, s ktorými som sa rozprával, deklarovali veľmi ťažký priebeh
choroby a ani po niekoľkých týždňoch sa necítia celkom v poriadku.

Štedrý deň hlasno klope ako ďateľ na oblok
Z dverí sa šíri vôňa rýb a kapustnice
Spomienky na detstvo stále zrýchľujú svoj krok
Cez ľadové, bielo rozkvitnuté naše okenice
Prestretý stôl, vôňa sviečky, vína a oblátky
Modlitbička vrúcna, živá, ako málokedy
Všetko tak ako v minulosti sa vracia pospiatky
S melódiou dávno známych piesní a koledy
Ale i smútok tíško, ticho padne v líce
Pri pohľade na stoličku prázdnu, tanier prestretý
Zatieni na chvíľu žiarovky a sviece jagajúce
A ako výkričník zabodne sa do mysle a do vety
Deň i čas ako stovky starých, dávnych, iných
A predsa niečím zvláštny a krajší ako včera
Do šera dňa sa hlási blízkosť tety Meluzíny
Prečo je taká celkom iná i tohoročná Štedrá večera?
Tíško sťa myšlienka padá biely sneh
Mäkko sa pod nohami ako striebro trbliece
V očiach detí i dospelých vidíš, cítiš smiech
Bože môj, vďaka Ti, i za tohoročné Vianoce
Prof. Jozef Halgoš
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Chcel by som vás poprosiť, aby ste boli zodpovední a robili
aspoň to minimum, čo robiť môžete – noste rúško (najmä pri
stretávaní s osobami mimo domácnosti), dodržiavajte rozostupy, častejšie si umývajte ruky. Je to o postoji každého
jedného z nás, ako sa zachová. O pár dní budeme sláviť Vianoce – je to čas pokoja a radosti a tiež čas, kedy sa rodiny
stretávajú viac ako v iných obdobiach roka. Buďme však tento
rok zodpovední a stretávajme sa tak, aby sme boli zodpovední nielen voči sebe, ale najmä voči svojim blízkym. Nikdy neviete, kto sa s akými chorobami v živote pretĺka a pre koho
môže byť COVID-19 život ohrozujúcim. Ďakujem vám za vašu
tolerantnosť, zodpovednosť a obetu v tomto roku!
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kultúru v obci chudobný, rozhodli sme sa urobiť kalendár
s historickou tematikou.

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE
V čom sme asi všetci jednotní, je fakt, že si všetci veľmi prajeme, aby sa náš život vrátil do “normálu”, aby sme sa mohli
bez strachu stretávať s rodinou, priateľmi a aj s ostatnými spoluobčanmi. Možno aj preto sme sa tak zodpovedne zúčastnili
celoslovenského testovania. U nás testovanie prebehlo bez
väčších problémov aj vďaka ochote našich spoluobčanov.
Určite si všetci ešte pamätáte, aké problémy boli v mnohých
obciach a mestách na Slovensku, ale môžem smelo prehlásiť,
že som hrdý na Soblahovčanov. My sme si kompletné odberové tímy postavili prakticky sami z radov občanov a ešte sme
mali v zálohe ďalších spoluobčanov pripravených pomôcť.
Dovoľte preto, aby som touto cestou poďakoval všetkým, ktorí
pomohli a zároveň poďakoval aj tým, ktorí taktiež do poslednej chvíle čakali na telefonát so zámerom pomôcť.

V základnej škole sme vyučovanie začali na oboch stupňoch dňa 2.9.2020 a tento stav nám vydržal do 26.10.2020.
Od tohto dátumu sa druhý stupeň (5. až 9. ročník) vyučuje už
len dištančne.
V priestoroch základnej školy sme spolu so školou zrealizovali opravu existujúcej plochy medzi multifunkčným ihriskom
a pódiom. Máme zámer využiť tento priestor aj ako dopravné
ihrisko pre deti. Ak nám bude počasie priať, práce by mali byť
ukončené do konca roka 2020.
Aj keď kultúra bola naďalej v „karanténe“, našlo sa pár jednotlivcov, ktorí chceli potešiť všetkých občanov. Monika Červeňanová spolu so svojimi priateľmi na dvore Sedliackeho
domu pre potešenie nás všetkých, vyzdobili tento areál ako
„Poďakovanie za úrodu“.

Potešiť deti na sviatok svätého Mikuláša sa zase rozhodla
skupinka ľudí okolo Martiny Kačenovej, a tak Mikuláš spolu
so svojimi pomocníkmi (všetci otestovaní deň pred akciou)
Život v obci sa aj napriek ťažkej dobe nezastavil, a preto by
som vás rád informoval o všetkom, čo sa v posledných troch
mesiacoch v obci udialo.
DIANIE V OBCI
Obecný úrad pracuje od 8.10.2020 opäť v obmedzenom
režime z pohľadu vstupu do kancelárskych priestorov,
ale z pohľadu funkčnosti sa nič zásadné nezmenilo. Okrem
stavebného úradu všetky oddelenia pracovali bez časového obmedzenia. Zaujímavosťou je fakt, že za tento rok sme
urobili sedem civilných sobášov. Za päť rokov predtým (2015
– 2019) dokopy osem sobášov. V novembri sa nám podarilo
pripraviť a skompletizovať už 5. vydanie obecného kalendára,
ktorý si získava čoraz väčšiu obľubu. Nakoľko tento rok bol na
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aj napriek ťažkej dobe prišli a obdarovali deti zo Soblahova.
Podmienkou bol list a kresba od samotných detí Mikulášovi.
Veríme, že o rok Mikuláš zavíta do stredu obce a rozsvieti
vianočnú výzdobu tak, ako každý rok.
Pri komentároch o tom, čo sa dialo v obci, mi nedá nespomenúť medializované problémy s nedovolenými vypúšťaniami
neznámej látky do nášho potoka. O tejto problematike sme už
viackrát písali a v súčasnosti sme pod drobnohľadom polície
a médií. Je pravda, že problematika je zložitejšia, ako sa na
prvý pohľad zdá a je potrebné zo strany štátu a obce vykonať
opatrenia, aby sa uvedené už v budúcnosti neopakovalo. Samozrejme, do tejto problematiky vstupuje aj starý stavebný
zákon a enviro myslenie ľudí. Je ale zrejmé, že tu máme ľudí,
ktorí si neuvedomujú, že svojím konaním porušujú zákon
a zároveň zhoršujú kvalitu pitnej vody, ktorú sami pijú (a možno aj ich deti a vnúčatá). Toto samozrejme platí aj na iné „zafarbovania“ alebo znečisťovania potoka... Buďme preto všetci
zodpovední aj v tejto oblasti. Alebo budeme zodpovední, až
keď niekto dostane vysokú pokutu?

REALIZÁCIA PROJEKTOV SO ŠTÁTNOU PODPOROU
Od septembra 2020 sa nám podarilo ukončiť dva rozpracované projekty, ktoré prebiehali na Železničnej ulici. Sme
radi, že v spolupráci s TVK, a.s. a TSK sa nám konečne túto
našu najfrekventovanejšiu ulicu podarilo odkanalizovať a zároveň vymeniť staré vodovodné potrubie. V tejto veci, by som
vás chcel ešte informovať o zámere, ktorý chceme v najbližšom období na tomto úseku zrealizovať. Začiatkom druhého
kvartálu, by sme chceli začať realizovať opravu existujúceho
chodníka na uvedenej ulici (po ľavej strane smerom na Mníchovu Lehotu) a náväzne koncom druhého kvartálu, by mal
TSK kompletne opraviť asfaltový povrch komunikácie. Samozrejme, lepšou kvalitou vozovky vznikne priestor na rýchlu
jazdu áut, preto by sme chceli nainštalovať špeciálne merače
rýchlosti, ktoré presne zaevidujú aj ŠPZ vozidla, ktoré porušuje rýchlosť.
V tomto období bolo tiež ukončené vybudovanie dvoch
veľkých garáží vo dvore obecného domu číslo 270, ktoré už
v tomto období slúžia pre potreby nášho DHZO a obecného
úradu. Ak nám počasie umožní, radi by sme tento rok ešte
urobili vonkajšie terénne úpravy spolu s opravou plotu od
domu číslo 269.
NOVÉ PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY
Čas od septembra do konca novembra sme využili aj na prípravu nových projektov a zámerov, o ktoré má obec záujem.
Od roku 2015 nám neustále rastie počet žiakov v ZŠ, preto
sme sa rozhodli využiť existujúci podkrovný priestor školy a

vybudovať v týchto priestoroch tri nové učebne spolu so sociálnymi zariadeniami. V tejto dobe sme objednali projekt
a v roku 2021 chceme začať realizovať rekonštrukciu priestorov.
Aktuálne pracujeme na podkladoch k podaniu žiadosti o dotáciu na vybudovanie ďalšej časti kanalizácie v obci. Žiadosť
by mala byť podaná do konca roka. Tentoraz je maximálne
možné žiadať o dotáciu vo výške 500 000 €, preto sme sa
rozhodli zaradiť do žiadosti úsek od odbočky na Palmovskú
(t. j. bod, kde je ukončená existujúca kanalizácia) po základnú
školu. Veríme, že v projekte budeme úspešní a postupnými
krokmi dosiahneme náš cieľ – dotiahnuť kanalizáciu po budúci
Dom seniorov.
Milí spoluobčania,
rok 2020 sa postupne blíži k záveru. Aj keď to bol ťažký rok
plný zmien a obmedzení, na ktoré sme neboli zvyknutí, verím,
že aj napriek tomu v ňom viete nájsť aj pozitívne a pekné chvíle. Je mi ľúto, že tento rok sme na obecnom úrade nemohli
osobne privítať novonarodené deti v obci a tiež zablahoželať
jubilantom a dlhoročným manželom, tak ako je to zvykom každý
rok. O to viac vám, milé detičky, milí oslávenci a dlhoroční
manželia, prajem veľa zdravia a Božieho požehnania do každého dňa, do ktorého sa zobudíte. Nech ste obklopení ľuďmi,
ktorí vás majú radi a nech každý deň prežijete naplno v radosti
zo života, nech máte viac dôvodov na úsmev ako na smútok
a verím, že vaše jubileá či príchod na tento svet ešte spolu
oslávime.
Na záver mi dovoľte popriať vám a celej vašej rodine pokojné, požehnané a milostiplné prežitie vianočných sviatkov
a do nového roka všetkým prajem hlavne zdravie, šťastie
a pohodu v rodine, v blízkom okolí i v práci. Verím, že nový rok
2021 nám aspoň čiastočne vráti to, na čo sme boli v minulosti
zvyknutí a prinesie nám úľavu od šíriaceho sa koronavírusu.
Marian Hudec, starosta
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Z rokovania OcZ obce Soblahov dňa
4.11.2020
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 15.10.2020.
Zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019.
Určilo odpredaj pozemkov – novovzniknutá parcela č. KN-C 5215/8,
zastavaná plocha vo výmere 6 m², novovzniknutá parcela č. KN-C 5215/9,
zastavaná plocha vo výmere 42 m²,
novovzniknutá parcela č. KN-C 5162/7,
zastavaná plocha vo výmere 2 m² a novovzniknutá parcela č. KN-C 5162/8,
zastavaná plocha vo výmere 7 m² v katastrálnom území Soblahov, ktoré boli
vytvorené odčlenením z pôvodných pozemkov parc. č. KN-C 5215/1 a KN-C
5162/3 (KN-E 2-3460), vlastnícky
patriacich obci Soblahov, zapísaných
na liste vlastníctva č. 1, na základe
Geometrického plánu č. 48035637–
129–20 vypracovaného Ivanom Opatovským GEODET, Soblahov 282 dňa
23.9.2020, overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa
5.10.2020 pod č. 1367/20, 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 doplnení niektorých zákonov – pre
Tatianu Ďurechovú.
Dôvod osobitného zreteľa: odpredávané pozemky parcela č. KN-C 5215/8
a KN-C 5215/9 sa nachádzajú v tesnej
blízkosti rodinného domu s dvorom vo
vlastníctve žiadateľky. Parcely 5162/7
a 5162/8 sú priľahlé k pozemku parcela
KN-C 5215/8 a 5215/9, boli a sú dlhodobo užívané rodičmi žiadateľky.
Zámer odpredať pozemok – parcela č.
KN-C 5215/8, parcela č. KN-C 5215/9,
parcela č. KN-C 5162/7 a parcela č.
KN-C 5162/8 v katastrálnom území
Soblahov, ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej
stránke obce a na úradnej tabuli obce
dňa 12.10.2020.
Schválilo odpredaj pozemku – novovzniknutá parcela č. KN-C 5215/8,
zastavaná plocha vo výmere 6 m², novovzniknutá parcela č. KN-C 5215/9,
zastavaná plocha vo výmere 42 m²,
novovzniknutá parcela č. KN-C 5162/7,
zastavaná plocha vo výmere 2 m², novovzniknutá parcela č. KN-C 5162/8,
zastavaná plocha vo výmere 7 m²
v katastrálnom území Soblahov, do
vlastníctva Tatiane Ďurechovej za cenu
20 €/m².
Určilo nájom nebytových priestorov

v Obecnom dome, Soblahov 470 na
prízemí, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Soblahov, vedené na LV
č. 1, k. ú. Soblahov na dobu neurčitú,
pre Základnú umeleckú školu Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová,
IČO 379 16 173, ako prípad osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
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 doplnení niektorých zákonov.
Dôvodom prípadu hodného osobitného
zreteľa je skutočnosť, že obec Soblahov venuje veľkú pozornosť podpore
a rastu nadaných detí a mládeže v obci,
podporuje zachovávanie a rozvoj folklórnych tradícií v obci prostredníctvom
detí, ktoré navštevujú DFS Melenčárik.
Zámer prenajať nehnuteľný majetok
ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov bol zverejnený
na webovej stránke obce a na úradnej
tabuli obce dňa 12.10.2020.
Schválilo nájom nebytových priestorov v Obecnom dome na prízemí,
Soblahov 470, ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve obce Soblahov, vedené na
LV č. 1, k. ú. Soblahov na dobu neurčitú
pre Základnú umeleckú školu Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová,
IČO 379 16 173, za nájom vo výške 1 €
za rok, každú stredu od 15:30 do 18:00 h.
Podmienkou nájmu je, že členovia DFS
Melenčárik vystúpia s programom na
kultúrnych a spoločenských akciách
konaných v obci Soblahov v priebehu
roka: Fašiangy, Stavanie mája, Deň
matiek, Soblahovské leto, Štefanská
jazda a 2 vystúpenia po vzájomnom
odsúhlasení.
Schválilo pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu č. 13 vo výmere
66,93 m², na 3. poschodí v bytovom
dome č. 740 pre Silviu Mojžišovú od
1.12.2020.
Schválilo žiadosť MVDr. Jakuba Krišla,
Trenčianska 1, Trenčianska Turná k
zariadeniam na chov nebezpečných živočíchov na parc. C KN 1146/2 a C KN
1146/3 v zmysle účinnosti novej vyhlášky č. 417/2019 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov. Tieto zariadenia budú
slúžiť na chov a údržbu rôznych druhov
dravých vtákov a šeliem.
Uložilo obecnému úradu vypracovať
odpoveď na Žiadosť občanov lokality
Rybníky o vybudovanie parkovacích
miest na obecnom pozemku č. 2150, k.
ú. Soblahov.
Poverilo starostu obce na základe odporúčaní stavebnej komisie pokračovať

v roku 2020 v projektoch: Vypracovanie
projektu k ohláseniu stavby – Chodník
na Železničnej ulici po ľavej strane –
pripravovaný cyklochodník, Vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu chodníka pri hlavnej ceste
od križovatky na Mníchovu Lehotu po
odbočku na Palmovskú, príprava projektovej dokumentácie pre stavebné
konanie na Dom seniorov a zrealizovať
protipovodňové opatrenia na monitorovaných miestach v časti obce: Kolónie,
Kúria a Pod Palmovskou.
Schválilo na základe odporúčania
Rady školy Správu ZŠ s MŠ Soblahov o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za rok
2019/2020.
Zobralo na vedomie Správu ZŠ s MŠ
Soblahov o realizácii školského vzdelávacieho programu počas prerušenia
vyučovania (13.3. – 30.6.2020).
Zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Soblahov k prijatiu finančnej výpomoci v sume 47 535 €
v roku 2020.
Schválilo plán zasadnutí OcZ na rok
2021 nasledovne: 24.2., 28.4., 23.6.,
22.9., 27.10., 10.12.
Z rokovania OcZ obce Soblahov, konaného dňa 11.12.2020
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.11.2020.
A/ Schválilo pripomienku k návrhu
VZN obce Soblahov č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Soblahov.
B/ Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Soblahov.
Schválilo VZN obce Soblahov č.
3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy
cirkevným zriaďovateľom materských
škôl a školských zariadení so sídlom
na území obce Soblahov na kalendárny rok 2021.
A/ Schválilo pripomienky a zmeny k návrhu rozpočtu obce Soblahov na rok
2021.
B/ Zobralo na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Soblahov na roky 2021, 2022,
2023 s pripomienkami a zmenami v návrhu rozpočtu.
C/ Schválilo rozpočet obce Soblahov
vrátane programov a podprogramov na
rok 2021.
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D/ Zobralo na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2021 - 2023.
A/ Prerokovalo návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2021.
B/ Schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Soblahov na
I. polrok 2021.
Zobralo na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov r. 2020 č.j.:GA/204/2020/Iž. z 4.12.2020 – presun
z osobných nákladov na prevádzku.
Schválilo pridelenie garsónky č. 9 o výmere 35,80 m², na 2. poschodí v bytovom dome č. 740 pre Martinu Jantošovičovú od 1.1.2021.
Schválilo odpredaj nákladného motorového vozidla AVIA A31 N, EČ: TN
904 FO spôsobom verejnej obchodnej
súťaže, v súlade s § 9 a) ods. 1 písm.
a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z.n.p. Štefanovi Sýkorovi.
Zámer na predaj hnuteľného majetku
bol zverejnený spôsobom verejnej obchodnej súťaže, v súlade s § 9 a) ods.
1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na webovej stránke obce a na

5
úradnej tabuli obce dňa 23.11.2020.
Schválilo Zmluvu a združení finančných prostriedkov uzavretú v súlade
s § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka
a podľa § 20 a nasl. zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení medzi obcou
Soblahov a obcou Mníchova Lehota,
ktorej predmetom je združenie finančných prostriedkov a činností obce
Soblahov a obce Mníchova Lehota za
účelom vybudovania a prevádzkovania
stavby s názvom „Dom seniorov Soblahov“ a stavieb a komunikácií súvisiacich
a nevyhnutných k jej prevádzke, ktoré
budú umiestnené na CKN parcelách
č. 770/1 a 770/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Soblahov a budú slúžiť na poskytovanie
celodennej sociálnej starostlivosti
o seniorov, obyvateľov obcí Soblahov
a Mníchova Lehota a za účelom zabezpečenia hnuteľného zariadenia a vybavenia Domu seniorov.
Schválilo tvorbu a čerpanie rezervného fondu obce Soblahov vo výške 71
767,18 € a zároveň čerpanie RF vo
výške 71 767,18 € na úhradu nákladov
podľa prílohy: Rezervný fond v roku 2020
– tvorba a čerpanie č. 2 z 1.12.2020.

Poverilo starostu obce Mariana Hudeca, v zmysle § 19 zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 14 zákona č. 583/2004 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upraviť rozpočet obce
Soblahov na rok 2020 Rozpočtovým
opatrením č.3/2020 v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne prijatých a
čerpaných finančných prostriedkov k
31.12.2020. V prípade nevyhnutných
výdavkov upraviť rozpočet v programoch na jednotlivých funkciách a položkách podľa skutočnosti a upraviť
rozpočet rozpočtovej organizácie v časti
bežné výdavky a v časti bežné príjmy
podľa skutočnosti k 31.12.2020.
Schválilo kontrolórovi obce Soblahov
odmenu vo výške 20 % zo mzdy za rok
2020.
Schválilo doplnenie člena komisie
OcZ nasledovne:
Redakčná rada Soblahovských novín:
Mgr. Ľubomíra Kopková.
Kompletné znenia uznesení nájdete na
www.soblahov/uznesenia a na OcÚ.
Zuzana Hrnčárová

AKO PREBEHLO CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V SOBLAHOVE

V dňoch 31.10.2020 - 1.11.2020 prebehlo na Slovensku celoplošné testovanie na COVID-19. Pre našu obec sme zriadili
dva odberové tímy a dve testovacie miesta, rozdelené podľa
okrskov, obdobne ako pri voľbách. Prvé testovacie miesto
bolo na obecnom úrade a druhé testovacie miesto na Hasičskej zbrojnici. Občania sa mohli otestovať na ľubovoľnom odbernom mieste.
Aktuálnu situáciu pred obecným úradom a Hasičskou
zbrojnicou mohli občania sledovať a mohli si pozrieť priebežný aktuálny stav počtu čakajúcich pred jednotlivým odberným miestom na webovom sídle www.soblahov.sk, kde boli
presmerovaní na stránku YouTube. Takýmto spôsobom sa
znížila čakacia doba a testovanie prebiehalo plynule.
Uvádzame základné informácie za Soblahov:
1. Spolu otestovaných celkom – 1 828 ľudí (z toho 1 482
občanov s trvalým pobytom v Soblahove).
2. Účasť občanov Soblahova – len na odberných miestach
v Soblahove 82,4% (pomer v prípade, ak by sa testovania
zúčastnili všetci občania od 10 rokov – 65 rokov).
3. Účasť iných občanov na odberných miestach v Soblahove
– 18,92 %.

4. Pozitívne testovaní – 20 ľudí, t. j. 1,1 % z celkového počtu
testovaných.
5. Pri plnom výkone v Soblahove bolo otestovaných až viac
ako 130 ľudí za hodinu (2 odberné miesta spolu).
Toto je iba pár základných čísel z víkendového testovania,
ale za tým všetkým bolo množstvo odrobených hodín vo veľmi
krátkom čase, a preto patrí veľké poďakovanie všetkým členom oboch odberných tímov za skvelú prácu, ktorú odviedli.
Títo ľudia vytvorili zohraté tímy, ktoré prišli tvrdo pracovať
v prospech nás všetkých. Aj napriek prísnym hygienickým
opatreniam dokázali byť počas dňa pozitívne naladení a robili všetko preto, aby testovanie v Soblahove prebehlo bez
problémov. Za vašu ochotu byť v prvej línii a obetu svojho
voľného času vám patrí od nás všetkých veľká VĎAKA!
Poďakovanie patrí aj spoločnosti ANTES GM, spol. s r. o.,
majiteľovi Tomášovi Marekovi za spustenie kamerového systému a živého vysielania, aby sa skrátili rady čakajúcich. Aj
keď boli problémy s internetom a technickým riešením hlavne
na Hasičskej zbrojnici, spolu s p. Petrom Vraždom, Jurajom
Ďuďákom a Patrikom Plevom sa nedali odradiť a nakoniec
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sa kamerový systém a živé vysielanie podarilo spustiť aj tu.
Len pre zaujímavosť: na tieto stránky sa za dva dni prihlásilo
takmer 4 400 užívateľov.
Osobitné poďakovanie vyslovujeme aj našim hasičom,
najmä Michalovi Šedivému, za veľmi cenné informácie a rady
zo skúseností z Oravy a tiež vojakom a policajtom za riadenie akcie na jednotlivých odberných miestach. Počas oboch
dní nám zabezpečovali obslužné činnosti až deviati hasiči na
odbernom mieste Hasičská zbrojnica. Naši hasiči taktiež pravidelne dezinfikovali obidve odberné miesta.
Ďalší víkend 7.11. a 8.11.2020 sa konalo 2. kolo plošného
testovania na COVID-19. Aj v druhom kole zostali kompletné
zostavy pre obidve odberné miesta a realizačné tímy v takmer

pôvodnom zložení.
Uvádzame základné informácie z našich dvoch odberných miest:
1. Spolu otestovaných v druhom kole – 1 752 ľudí (z toho
1 416 občanov s trvalým pobytom v Soblahove, t. j. o 5 %
menej ako v prvom kole).
2. Účasť občanov Soblahova – len na odberných miestach
v Soblahove cca 78 % (pomer, keby sa všetci občania
s trvalým pobytom od 10 rokov – 65 rokov zúčastnili testovania doma v Soblahove).
3. Účasť iných občanov na odberných miestach v Soblahove
– 19,1 %.
4. Pozitívne testovaní – 10 ľudí, t. j. 0,57 % z celkového počtu
otestovaných.
R.R.

TESTOVANIE Z POHĽADU DOBROVOĽNÍKA

V súčasnosti prežívame neľahkú dobu. Všetci nejako trpíme kvôli situácii, niektorí sa dostali dokonca do ťažkej situácie
či už ekonomickej, alebo zdravotnej. Svet skúša rôzne „finty“,
ako koronavírus COVID-19 premôcť. Jedným zo spôsobov,
ako ho oslabiť, je izolovanie nakazených v karanténe. Áno,
vieme, že niekomu nespôsobí závažné ťažkosti, ale niektorí
zomierajú. V snahe pomôcť zvládnuť situáciu v našej obci
sme sa prihlásili do tímov, ktorí testovanie realizovali.
Všetci ľudia v tímoch pracovali s maximálnym nasadením
napriek náročnosti celej akcie. Tu sa treba poďakovať za profesionalitu a nasadenie našim zdravotníčkam, ale aj za ľudský prístup veliacim dôstojníkom, „našim“ vojakom Eduardovi
Vankovi a Alexandrovi Tubovi, ale aj „našim“ policajtom. My
za dobrovoľníkov – administrátorov sme sa snažili vysvetliť, navigovať, nestrácať dobrú náladu, hoci sme sa necítili
v povinnom ochrannom oblečení práve komfortne... Napriek
tomu sme „trhali rekordy“ a v prvý deň testovania sme stíhali
otestovať až 66 ľudí za hodinu, hoci na Orave stíhali
35 ľudí, v Trenčíne 40 – 50. Soblahov mal skvelé tímy po
ľudskej aj profesionálnej stránke. Snažili sme sa koľko-toľko
rozptýliť vaše obavy. Videli sme váš strach, vaše obavy, aj
vašu nedôveru... Pamätám si na asi 13-ročné dievča, ktorému
sa od strachu triasli ruky, bolo mi to nesmierne ľúto. Jediné, čo
sme mohli robiť, bolo pomôcť úspechu celej akcie osobným
nasadením a snahou pomôcť VÁM, testovaným obyvateľom,
hoci aj tým, že dostanete všetky informácie, ktoré potrebujete. Na mnohých miestach na Slovensku ľudia tieto informácie
nedostávali a to spôsobovalo zdržanie, lebo jednoducho nevedeli, čo majú robiť, čo ich čaká. Vďaka rozhodnutiu obce
zabezpečiť o jedného dobrovoľníka viac ako inde sa čakacie
doby skrátili na minimum, nezažili sme situáciu s niekoľkohodinovými radmi. O to viac mrzí, keď sa človek dozvie, že pani
v obchode sa rozčúlila, lebo: „Protekcia je aj pri testovaní.“
Usúdila tak na základe toho, že po samotnom testovaní dostali niektorí ľudia obálky s výsledným certifikátom skôr ako
ostatní. Lenže pravda je taká, že pozitívne testy sa prejavili
do pár minút, kým pri negatívnych výsledkoch sa čakalo po-

vinných 30 minút, či sa ešte neprejavia ako pozitívne. V snahe
okamžite evakuovať z budovy pozitívnych pacientov, aby nenakazili ostatných, títo okamžite dostali svoj výsledok. Lenže
nemožno dať informáciu o zdravotnom stave verejne a tak sa
prejavila typická ľudská vlastnosť: závidíme si všetko – ešte
aj obálku o pár minút skôr. To je tá smutnejšia stránka veci.
V kontraste s večnými nespokojencami mnohí z vás pochopili, že nič lepšie ako rúška, odstup, dezinfekciu rúk a testovanie sme na jeseň 2020 proti vírusu nemali. Celé tímy, ktoré pracovali v Soblahove, cítili významnú podporu vedenia
obce. Treba poďakovať starostovi Marianovi Hudecovi (aj
za rozhodnutie nedávať stravné lístky, ale teplú stravu, čo
bolo nesmierne dôležité, aby sme mali dosť síl počas celých dní), v neposlednom rade Silvii Vondrovej, Zuzane
Hrnčárovej z obecného úradu a ďalším. Cítili sme od nich
maximálnu podporu a pomoc či už administratívnu, alebo jednoduchú ľudskú. Vďaka patrí aj vám, ktorí ste na testovanie
prišli, verím, že sme spoločne pomohli spomaliť šírenie vírusu
v Soblahove. Spoločne sme sa zomkli a ako sa dnes hovorí:
„Dali sme to!“ A v Soblahove úplne na parádu! :) Za to vám
všetkým ĎAKUJEME!
Zuzana Mišáková
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 – Ako sa sčítať?
15.2.2021 - 31.3.2021

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám.
Po prvýkrát výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom
mieste alebo s asistovanou službou.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho
formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej 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 spôsobilý 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.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na
akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu
s pripojením na internet.
Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk.

Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.
Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.
Sčítanie pomocou asistenta
Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť
využiť službu asistovaného sčítania.
Kontaktné miesta
V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám
so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Kontaktné miesto
bude vytvorené na Obecnom úrade v Soblahove a prístupné
v pondelok, utorok 13:00 - 15:00 h, streda 13:00 - 16:00 h,
štvrtok, piatok 10:00 - 12:00 h.
Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov
doby sčítania zavolá na Obecný úrad v Soblahove, tel. číslo
032/6528705 alebo 0908 793 658.
Informácie k SODB nájdete na adrese www. scitanie.sk
Zuzana Hrnčárová

TRIEDIŠ, TRIEDIM, TRIEDIME

V každom čísle novín vám prinášame článok o tom, aké je
dôležité triediť odpadky. Tento článok bude skôr o tom, ako sa
u nás v obci odpadky netriedia! Bohužiaľ je to smutná pravda
a čísla, ktoré počas roka zbierame a evidujeme sú toho jasným
dôkazom. Od 1.1.2021 sa opätovne zvýši poplatok za odpad.
Výška ročného poplatku za odpad bude 27 € za osobu, čo
predstavuje 0,074 na deň. Pýtate sa prečo zase zvyšujeme
tento poplatok? Je to presne preto, že niektorí občania
našej obce ešte stále málo triedia odpadky! Každým rokom
vytvárame o 5 – 7 % viac odpadu a do novembra 2020 sme
splnili mieru vytriedenia odpadkov iba na 42%. Ide o komodity
ako sú plasty, papier, sklo, kov alebo tetrapaky. To bohužiaľ
nie je ani polovica zo všetkých smetí, ktoré sa vyprodukujú
v našej obci. Pretože máme tak málo vytriedených odpadkov,
nariadením vlády č. 330/2018 sa nám automaticky zvyšuje
poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke.
Položka

Úroveň vytriedenia
komunálneho
odpadu x [%]

Sadzba za príslušný
rok v eurách . t-1
2019

2020

2021

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Taktiež od 1.1.2021 firma, ktorá nám vyváža odpady, zvyšuje cenu za samotný vývoz komunálneho odpadu a tiež cenu
za manipuláciu s týmto odpadom. Dôsledkom zvýšenia cien
za odpady je aj zvýšenie paušálneho poplatku pre našich
obyvateľov. Z pohľadu okolitých obcí ešte stále patríme medzi
obce s najnižším poplatkom, ale rozdiely sú minimálne.
Aby sme mohli cenu opätovne znížiť, musíme dosiahnuť
mieru vytriedenia odpadu aspoň na 60 % a viac. To číslo je
síce veľké oproti predchádzajúcim rokom, ale keď si predstavíme obrovskú skládku odpadov, kde je 100% komunálneho
odpadu, tak tých 60% ktoré vytriedime je stále málo na to, aby
sme zlepšili svoje životné prostredie.
Keďže v našej obci už triedime papier, plasty, sklo, kovy aj
tetrapaky, musíme pridať triedenie ďalšej komodity a tou je
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Zákon o odpadoch
nám prikazuje zaviesť tento triedený zber od 1.1.2021. Správnym triedením veríme, že práve zber tohto druhu odpadu nám
pomôže nazbierať tých 18 %, ktoré chýbajú na to, aby bol
poplatok za smeti zase znížený.
Taktiež triedenie plastov v domácnostiach, ktoré u nás v
obci prebieha už celý rok, bude pokračovať aj v roku 2021.
Najbližší vývoz žltých plastových vriec bude 27.1.2021.

ZAVÁDZAME V OBCI TRIEDENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO
KUCHYNSKÉHO ODPADU

Tento druh odpadu zatiaľ netriedime, avšak väčšinu slovenských miest a obcí čaká od budúceho roka nová povinnosť.
Zvyšky z jedál a kuchynský odpad z domácností buď hádžeme medzi komunálny odpad, dávame tieto zvyšky zvieratám,
alebo všetko vyhadzujeme ľudovo povedané do hnoja. Od
1.1.2021 nám zákon ukladá povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre BRO.
Obec Soblahov sa rozhodla spolupracovať so spoločnos-

ťou INTA s.r.o., ktorá v našej obci zabezpečí zber tohto druhu
odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad je predovšetkým odpad z kuchyne:
· šupky z očistenej zeleniny a ovocia, zvyšky z kávy a čajové
vrecúška, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo, zvyšky
vareného jedla, zvyšky jedla, ktoré už nie sú vhodné na konzumáciu = pokazené potraviny (mäso, jogurty, sladkosti...),
papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom,
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džemom..., použitá papierová vreckovka alebo servítok.
Kuchynský olej bude možné naďalej odovzdávať na
zbernom dvore - Soblahovská ulica.
Spoločnosť INTA s.r.o. zabezpečí do našej obce 3 kovové
obaly na KUKA nádoby, ktoré budú umiestnené na miestach:
Rybníky – bytovka č. 2, Majer – bytovka č. 130, COOP Jednota stred obce. Tieto obaly majú slúžiť na zabezpečenie hnedých KUKA nádob ako ochrana pred zvieratami alebo vandalom, prípadne pred zápachom.

V týchto kovových obaloch sa bude nachádzať tzv. KUKA
nádoba hnedej farby, ktorú budú pracovníci spoločnosti INTA
vyvážať v intervale 1x za 2 týždne. Vývoz nádoby sa uskutoční tzv. „výmenou nádoby“, pri ktorej sa plná nádoba odvezie
a prázdna, čistá a vydezinfikovaná nádoba sa vloží do kovového obalu.
Zároveň spoločnosť INTA
zabezpečí biele plastové vedierka s vrchnákom o objeme
3 l, ktoré sa budú rozdávať
do domácností v priebehu
januára. Vedierka budú rozdávať pracovníci OcÚ bez
poplatku.
Veríme, že zavedením ďalšieho triedeného zberu dokážeme z nášho komunálneho odpadu vyseparovať práve tých 18 %
potrebných na zníženie poplatku za skládkovanie. Nezabúdajme, že komunálny odpad nesmie tvoriť viac ako 40 %
z celkového odpadu vyvezeného z našej obci! Iba spoločným
triedením všetkých komodít dokážeme mať menej komunálneho odpadu, a teda aj nižší poplatok za smeti v domácnosti.
Za vašu spoluprácu vám ďakujeme!
Mgr. Ľubomíra Kopková

NEZABUDNITE PODAŤ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI
Upozorňujeme občanov, že do 31. januára 2021 sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Toto priznanie zahŕňa
daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov. Nepodáva sa však každoročne, ale iba v prípade, keď daňovník v roku 2020 predal alebo
daroval, kúpil, či inak získal nehnuteľnosť, skolaudoval nehnuteľnosť, prípadne ak mu bolo vydané stavebné povolenie.
Taktiež nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností v prípade, že ste nehnuteľnosť zdedili alebo vydražili. Zo zákona
vám vyplýva povinnosť podať toto priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia - osvedčenia o dedičstve.
Sadzby dane z nehnuteľností (pozemkov, stavieb a bytov) sú zadefinované v aktuálne platnom VZN č. 2/2020
(www.soblahov.sk/vzn/).
Mgr. Ľubomíra Kopková

PRICHÁDZA ZIMNÉ OBDOBIE A S NÍM SPOJENÁ ZIMNÁ ÚDRŽBA CHODNÍKOV A CIEST
Obecný úrad v Soblahove upozorňuje a žiada všetkých vodičov, aby počas vykonávania zimnej údržby v našej obci neparkovali motorové vozidlá na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a na chodníkoch. Zabezpečíte tak, aby ulice boli
počas zimného obdobia riadne udržiavané a hlavne aby bola zabezpečená bezpečnosť. Aj v tomto roku prosíme občanov, aby
nám pomohli s odhŕňaním chodníkov od snehu spred svojich domov. Ďakujeme vám.

MIKULÁŠ TENTO ROK TROCHU NETRADIČNE

Aj keď kultúrne akcie v tomto roku dostali červenú, stále platí, že keď sa chce, všetko sa dá, len treba nájsť ten správny
a dovolený spôsob. Keďže všetky kultúrne akcie v Soblahove
sú podujatia, ktorých sa zúčastňuje mnoho ľudí a podieľa sa
na nich mnoho dobrovoľníkov, vzhľadom na opatrenia sme
nevedeli zorganizovať všetky akcie, ktoré sa bežne v obci konajú. Keďže sa rok chýli ku koncu, začal advent, v hlave mi
skrsol nápad, ako by sme predsa len mohli osláviť sviatok sv.
Mikuláša, ktorý je aj patrónom nášho kostola tak, aby sme
dodržali všetky opatrenia a zároveň potešili detičky. A tak sme
napísali Mikulášovi a jeho pomocníkom, či sú ochotní aj napriek tejto situácii prísť do Soblahova a potešiť tých najmenších. Mali sme však podmienku a tou bolo otestovanie sa,
či náhodou Mikuláš alebo pomocníci nie sú infekční. Keďže
všetci zúčastnení súhlasili s nastavenými podmienkami, prípravy na Mikuláša sa mohli začať. Detičky ostošesť písali
Mikulášovi listy a kreslili obrázky, ktorými ho pozývali, aby im
prišiel spoza okna aspoň zakývať. A veru, Mikuláš dostal ozaj
veľa listov od menších či väčších. Každý jeden si prečítal a z
každého sa tešil. Tentokrát teda namiesto klasického príchodu do stredu obce a rozsvietenia jedličky a zvieratiek pochodil

skutočne celú dedinu a navštívil všetky detičky, ktoré mu napísali. Niekedy deti vyšli aj na balkón, aby mohli Mikulášovi
zarecitovať básničku alebo zaspievať pesničku. Odmenou pre
deti boli balíčky so sladkosťami a pre Mikuláša, čerta a anjela úsmevy na tvárach detí. Chcem poďakovať najmä vedeniu obce
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za podporu a ochotu podujať sa na zorganizovanie tejto milej
akcie, dievčatám z obecného úradu a Monike Červeňanovej
za pomoc pri organizácii, pani Holomekovej a pani Vondrovej
za šikovné ručičky, Michalovi Šedivému za ochotu a čas
a mojim pomocníkom – Vande Mrázikovej, Milanovi Kačenovi,
Majovi Jantošovičovi a Rasťovi Kačenovi za niekoľko kilometrov v nohách, ktoré nachodili počas soboty 5. decembra.
Veríme, že Mikuláš v roku 2021 príde opäť a poteší svojím
príchodom malých aj veľkých bez prísnych opatrení.
Martina Kačenová

JESEŇ NA SEDLIACKOM DVORE...

Ani si nepamätám, že by sa tradičná výstava ovocia a zeleniny v Soblahove niekedy nekonala. Pomaly sme sa už pripravovali, premýšľali, ako výstavu inovovať, prekvapiť a opäť
prišli nové opatrenia, ktoré naše plány zhatili.

tekvíc na skrášlenie námestia.
Pohyb ľudí cez dedinu bol počas zákazu vychádzania síce
menší, ale dúfame, že výsledok aranžmánu potešil a vyčaril
úsmev na tvári všetkým okoloidúcim.
Dievčatám ďakujeme a budeme radi, ak sa táto forma u nás
stane tradíciou.
DM

VIANOČNÝ ČAS V SEDLIACKOM DOME

Prišla však myšlienka urobiť výstavu v exteriéri, vo dvore Sedliackeho domu. Tento spontánny nápad nadchol aj tri
dievčatá z kultúrnej komisie – M. Červeňanovú, M. Drienkovú
a S. Holubek-Šalkovskú, ktoré našej výzdobe vdýchli dušu.
Inšpirovali sme sa v Čachticiach, kde využili bohatú úrodu

ZAUJÍMAVOSTI ZO SOBLAHOVA

Bola raz jedna škola...
Prvá škola v Soblahove sa spomína už v roku 1729. Bola
drevená so slamenou strechou, na mieste, kde býva v súčasnosti
rodina pána Kelešiho, pod kostolom. Koncom 18. storočia
doslúžila a v r. 1798 bola postavená na tom istom mieste
nová. Bola zo surovej tehly, mala tiež slamenú strechu, ale
už sa nad ňou týčil murovaný komín a pozostávala z troch
miestností. Najväčšia slúžila ako učebňa, dve menšie ako byt
pána organistu. V roku 1829 budova dostala novú šindľovú
strechu. Do triedy sa zmestilo až 80 detí. Nakoľko detí každým
rokom pribúdalo, pre nedostatok miesta bola stará budova
školy predaná v roku 1924 Ondrejovi Kelešimu za 30 000 Kč.

Presťahovaná bola do väčších priestorov, hneď za potokom.
Peniaze z predaja boli použité na výstavbu novej školy s dvoma
triedami uprostred dediny s celkovým nákladom 90 000 Kč
(v súčasnosti cirkevná MŠ).
Ďalšiu učebňu zriadili neskôr vo farskej budove v strede
obce, oproti Kaplnke sv. Vincenta (v súčasnosti sídli reklama
RR), ktorá bola neskôr prestavaná na byt pre učiteľa.
V roku 1928 evidujeme ešte ďalšiu triedu, ktorá bola umiestnená v urbárskej budove vo dvore Potravného družstva
(v súčasnosti obecný dom).
Na fotografiách je stará škola, vyššie od potravín Ivanič,

80. roky

50. roky

p Kelešiová pod školou
trepe konope na trlici
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ktorá slúžila minimálne do roku
1960, kedy bola postavená nová na
Kolóniách. Pamätníci si spomínajú na
prísnu pani učiteľku Sabovú, ale aj na
to, že si v zimných mesiacoch nosili
drevo a šišky z borovíc na kúrenie. Z kroniky
obce sa dozvedáme, že v roku 1929
boli mrazy - 40° C, triedu nebolo možné

prekúriť, škola bola zatvorená a deti
mali prázdniny. Zaujímavosťou je, že
v priestoroch školy bola v neskorších
rokoch pridružená výroba k JRD. Ženy,
ktoré pracovali v chmeli, v zimných
mesiacoch maľovali kvetinové vzory na

Bývalí žiaci p. uč. Sabovej roč. nar. 1946-47
štamperlíky a „horčičáky“, ktoré sa nachádzali snáď v každej domácnosti. Posledná
fotografia je z 80-tych rokov, kedy bola budova zbúraná.
DM

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

ROZBEHNUTÝ ŠKOLSKÝ ROK
V školskom roku 2020/2021 uplatňujeme diferencované
pravidlá na zabezpečenie vyučovania počas pandemického
obdobia. Prevádzka školy sa riadi podľa aktuálnych rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré nadväzujú na uznesenia vlády SR.
Žiaci 1. až 4. ročníka sa vzdelávajú prezenčne a žiaci 5.
až 9. ročníka sa od 26.10.2020 vzdelávajú dištančne. Zabezpečenie rôznych foriem vzdelávania závisí od konkrétnych

podmienok školy. Tieto podmienky určujú organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti školy tak, aby bol zabezpečený čo
najefektívnejší prístup všetkých žiakov k vzdelávaniu.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sú zmeny aj pri organizovaní vedomostných súťaží, zatiaľ sme sa zapojili:
Matematická súťaž - MAKS, MAKSÍK
Matematická olympiáda - PYTAGORIÁDA
Čitateľská súťaž - „Knižné kamarátstva 2020“
Vedenie školy

PRE POHLADENIE DUŠE...
… ukážka tvorby žiačky 8. ročníka Márie Izraelovej, s ktorou v máji 2019 vyhrala krajskú literárnu súťaž Píšem, píšeš,
píšeme.
KOLOBEH
Z babkinej záhrady počujem
hlasný džavot, smiech, krik – zvuky detskej radosti, šťastia
(cyklus básní piatich zmyslov)
a bezstarostnosti.
JAR
Cítim vôňu
Vidím
dozretých ríbezlí, egrešov, jahôd, čerešní, višní, marhúľ,
špinavé fľaky neroztopeného snehu pod lesom,
z ktorých čerstvá šťava spokojne buble na sporáku
na stromoch naliate zelené púčiky
a pomaličky sa mení na sladučký džem.
a ospalé zvieratá prebúdzajúce sa zo zimného spánku.
Na perách cítim chuť
Počujem
chlórovej vody, ktorou ma ostriekali deti blázniace sa v bazéne
trepot krídel vtáčat vracajúcich sa z teplých krajín
s vodnými pištoľami.
a ich prenikavý štebot, ktorým tešia všetkých ľudí.
Cítim, že mám lepkavé prsty
Cítim
z roztopenej šmolkovej zmrzliny.
čerstvý vzduch s jemnou vôňou prebudenej trávy
a zo snehu vytŕčajúcich sa snežienok.
JESEŇ
V ústach mám chuť
Vidím
kyselky z bublajúceho priezračného prameňa,
poľovníkov s brokovnicou na pleci,
ktorú hltavo pijem z dlaní.
ktorí sa náhlia na posed na okraji lesa,
Na pokožku
kde na čistinke bojujú roztúžené ručiace jelene.
mi dopadá jemná rosa,
Počujem
z ktorej mám mokré nohy,
čvachtanie blata pod nohami
keď v chladnom ráne behám bosá po tráve.
a zavýjanie vetra, ktorý vyvrátil dáždnik,
LETO
na ktorý vytrvalo klopkali kvapky dažďa.
Vidím
Cítim vôňu
pobalené kufre nachystané pre nedočkavých prázdninujúcich
dubákov, ktoré vypadávajú nadšeným hubárom z preplnených
výletníkov.
košíkov.
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Cítim chuť
narezanej kapusty,
ktorú vyumývané nohy gniavia do kameninového súdka.
V dlaniach
stískam kytičku uvitú z omrznutých kvietkov
zabalenú do manžety z opadaných farebných suchých listov javora.
ZIMA
Vidím
do tichej tmy spoza záclon žmurkajúce svetielka vianočných
stromčekov.
Počujem,

že z jasličiek sa ozýva mĺkvy plač nevinného dieťaťa,
ktorý tíši tichučký hlahol zvonov kostola a spev koledníkov.
V mrazivej noci cítim dym
dreva páleného v pieckach v snehom zasypaných domoch.
Na jazyku cítim chuť
bielkovo-cukrovou penou vyzdobených perníkov,
ktoré zapíjam horúcim vianočným punčom.
Skrehnutými rukami
spod svetra vytriasam na mojom teplom chrbte sa topiacu
obrovskú snehovú guľu,
ktorú mi hodil za krk do mňa zamilovaný spolužiak.
spracovala PaedDr. Miroslava Chrastinová

ÚPRAVA OKOLIA ZŠ S MŠ SOBLAHOV POKRAČUJE...

Aj v tomto šk. roku 2020/2021 pokračujeme v spolupráci s obcou Soblahov v úprave a zútulňovaní okolia školy. K novému
multifunkčnému ihrisku, k parkovisku pribudne aj opravené asfaltové ihrisko. Oprava ihriska prebiehala na konci novembra a bude
prebiehať počas decembra. Školský areál tak bude tvoriť ucelený jednotný komplex.
Vedenie školy

KLUBÁCI

ČARO VIANOC

December je mesiacom detí, je to mesiac plný sviatočných
dní a darčekov. Preto si toto krásne obdobie chceme naplno
užiť aj v školskom klube detí. Píšeme listy Ježiškovi, napísali
sme list aj Mikulášovi, ktorý príde do našej obce. Počas tohto
mesiaca si v každom oddelení naši klubáci vyrábajú vianočné ozdoby, ktorými si skrášlia triedy, chodby aj herňu. Určite
pripravíme pozdravy a malé prekvapenia pre našich rodičov,
starých rodičov aj kamarátov. No sú veci, ktoré vyrobiť nemôžeme, a ani ich nemôžeme kúpiť, ale môžeme si ich želať.
Preto želáme všetkým veľa zdravia, šťastia a pohody počas nového roku 2021.

Jeseň do farieb prírodu oblieka, je to dúhová paleta.
Zima ju zas nabielo sfarbí a deti mnohým prekvapí.
Môžeme aj snehuliaka postaviť a mrázik by chcel okná
ozdobiť.
Deti sa tešia na Mikuláša, čo aj sladkosti prináša.
No nekončí sa darov čas.
Čo pod stromček si mám priať?
Auto, bábu či školskú tašku...
Pošepnem vám tajomstvo,
želajte si všetko to, po čom vaše srdce túži.
Čaro Vianoc túto túžbu splní.
Pf 2021
Adriana Ridošková

MATERSKÁ ŠKOLA
VO VIANOČNEJ PEKÁRNI
Tento školský rok je to v našej škôlke
od začiatku inak ako zvyčajne. Viac si
umývame ruky, dezinfikujeme hračky,
nosíme rúška, nesmieme mať hračky
na spanie z domu atď. Náladu nám rôzne obmedzenia a nariadenia nepokazia! My sa bacilov nebojíme. Na pomoc
sme si kúpili ozónový čistič, aby sme
jeho pravidelným používaním zničili čo
najviac bacilov a vírusov.
Tento rok ani Mikuláš nemohol prísť
medzi nás. Na deti v škôlke ale nezabudol. Balíčky pre dobré detičky nechal
vo veľkom koši pred dverami škôlky.
Aby nám nebolo za Mikulášom smutno, aspoň sme si ho vyrobili. Piesne a
básne deti poslali do nebíčka.
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Že sa začal ADVENT je hneď v našej škôlke vidieť. Začíname ozdobami
v šatni, triedach. Pokračujeme výrobou
adventného kalendára, ozdobovaním
stromčeka a samozrejme pečením vianočných koláčikov. A tak to jeden deň
v škôlke vyzeralo ako v pekárni. Všade
kuchárky a kuchári, veľa cesta, vianočnej
medovníkovej vône a najviac detskej
radosti a dobrej nálady.
U nás už začala vianočná atmosféra.
Želáme aj vám všetkým krásny, pokojný
adventný čas. A ešte krajší čas sviatkov.
Prežite ho v rodine, v láske, v radosti a
spokojnosti.
Za všetko ďakujú a pozdravujú deti
a pani učiteľky.

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
Advent, advent štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece. A keď druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa na Ježiška.
Vianočný čas sa blíži a my všetci zarodičov. Veľa tvoríme maľujeme, striČas plynie ako voda. Iba prednedávmestnanci a všetky deti Cirkevnej maháme, lepíme, kreslíme a modelujeme.
nom sme začínali nový školský rok
terskej školy svätého Mikuláša chceme
I my deti v Cirkevnej materskej škole
a advent nám oznamuje, že sa blížia
povedať veľké ĎAKUJEM všetkým,
svätého Mikuláša sa tešíme na Ježiška
Vianoce, čas očakávania príchodu
ktorí ste aj počas tohto roku stáli pri
zrodeného v Betleheme. V decembri
nášho Spasiteľa na svet.
nás. Vám, milí rodičia, za každú podsme oslavovali sviatok nášho patróna
Od začiatku školského roku sme usiporu a nezištnú pomoc, otcovi Petrovi
svätého Mikuláša, ktorý nás navštívil
lovne pracovali a naučili sa všetko poza jeho pomoc a starostlivosť, pánovi
a obdaroval darčekmi a my sme ho
trebné, čo má správny a šikovný škôlkar
starostovi za snahu a skutky vyjsť
privítali milým programom. Pripravujevedieť. Veľa času sme trávili v prírode a
nám v ústrety. V neposlednom rade
me sa na vianočné pečenie sladkých
pozorovali čaro jesenného času a kráďakujeme vám všetkým, ktorí sa za nás
dobrôt. Oboznámili sme sa i s ľudovými
su jesene. Naučili sme sa mnoho nomodlíte a s radosťou nám pomáhate.
zvykmi, ktoré sa tradovali v Soblahove
vých hier, ktoré sa super hrajú v triede,
Prajeme vám v tomto milostivom čase
na Ondreja, Luciu i na Vianoce. Naučiale i vonku na lúke. A keďže rady spievaočakávania narodenia nášho Pána
li sme sa starodávne balady a koledy,
me, tancujeme a recitujeme, naše šikovveľa Božích milostí, zdravia a pokoja.
ktoré si zaspievame pri našich každoné hlavičky si zapamätali veľa nových
Kolektív CMŠ
ročných škôlkarských Vianociach.
piesní a básní, ktoré potešili i našich

SPOMIENKY NA BETLEHEM

Rok ubehol ako voda a ani sme sa nenazdali, sú tu vianočné sviatky. Sviatky, ktoré každý z nás očakáva priam
s detskou netrpezlivosťou, sviatky plné spomienok snáď na
najkrajšie chvíle života, najmä v detských rokoch. Sviatky
spojené s návštevou jasličiek a čas, kedy myseľ ubieha do
ďalekého Betlehema, na miesta narodenia nášho Spasiteľa
Aj mne, po rokoch spomienok a chystania každoročných
jasličiek v našom kostolíku sa podarilo uskutočniť môj sen,
dvakrát som mal možnosť osobne navštíviť miesto narodenia
malého Ježiška – mesto Betlehem. Obe návštevy vždy boli
spojené s nie každodennými udalosťami, s ktorými sa rád
s vami aspoň týmto spôsobom podelím.
Prvý raz som mal možnosť navštíviť Betlehem v roku 2000,

a to v priebehu našej vedeckej cesty uskutočnenej na počesť
osláv kresťanského Milénia. V Bethleheme sme vtedy strávili
niekoľko dní a jedno ráno sme sa vybrali do najstaršej baziliky nezmenenej od čias svojho postavenia v štvrtom storočí
– Baziliky narodenia Ježiša Krista. I keď neskôr v šiestom storočí
čiastočne vyhorela, bola znova postavená do pôvodného stavu.
Baziliku ste isto už mnohí navštívili, stojí na námestí Betlehema a patrí k najsvätejším a najnavštevovanejším kresťanským chrámom na svete a je pod priamou ochranou
UNESCA. Po vstúpení nízkym vchodom vojdete do tmavého
interiéru baziliky, na jej čele, z ľavej strany je vchod do Jaskyne narodenia. Ak máte šťastie a nestojíte hodiny v rade, po
úzkych schodoch sa dostanete do jaskyne. Počas našej ná-
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vštevy sa nám to podarilo pomerne ľahko. Opisovať podrobne
jaskyňu asi nie je treba. Tmavé steny jaskyne od nespočetného množstva lámp a sviec v priebehu mnohých storočí poskytujú posvätnú atmosféru. Miesto narodenia Ježiška označené
striebornou hviezdou patrí pravoslávnym cirkvám a počas našej návštevy tu prebiehali obrady pravdepodobne arménskej
cirkvi. Miesto, kde stáli jasličky, je pridelené katolíckej cirkvi.
Po chvíľke ticha, vošli do jaskyne dvaja muži, jeden z nich
sa postavil ku dverám jaskyne, dvere zamkol, druhý muž sa
obliekol do cirkevného rúcha a na náš nesmierny a šťastný
údiv sme mali možnosť byť prítomní na slávení svätej omše
priamo v Jaskyni narodenia. Ako sme sa neskôr dozvedeli,
išlo o návštevu vysokého františkánskeho hodnostára z Ríma
a jeho sprievodcu. Takúto Božiu milosť dostáva človek naozaj
v živote výnimočne.
Druhú návštevu Betlehemu som absolvoval v roku 2003,
kedy sme sa rozhodli uskutočniť cestu do Izraela zo Slovenska
autobusom vtedy bežne známou Karosou. Táto viac ako mesačná cesta plná prekvapení a príhod, o ktorých sa vám snáď
niekedy zmienim, nás priviedla i do Betlehema. Bolo to obdobie, kedy boli veľmi napäté vzťahy medzi Izraelom a Palestínou. Prekvapilo nás, že cesta od Jeruzalema po Betlehem je
plná autobusov a áut. Zistenie pravdy nás nemilo prekvapilo.
Palestínci na protest proti politike Izraela nepriedušne uzavreli vstup do Betlehemu. V našom autobuse nastalo zdesenie,
hľadali sme všetky možnosti, ako sa do mesta dostať. Náš
vedúci Dr. Ivan Lehocký sa rozhodol ísť priamo na hraničný
priechod a tam riešiť komplikáciu. Pri príchode k hraničnému
priechodu sme videli, že je plne obsadený Palestínskou armádou, množstvom
vojakov i vojenskej
techniky. Ivan vystúpil z autobusu
a išiel priamo do
levovej jamy, za najvyšším
veliteľom.
Takmer po hodine
sa vrátil i s jedným
palestínskym vojakom a naša cesta
do mesta bola otvorená. Po krkolomnej
ceste vŕškami hore
dolu, kedy sme mali
strach, či ju náš autobus zvládne, sme
sa konečne dostali

na betlehemské námestie. Ako nám neskôr Ivan povedal,
presvedčil veliteľa, že
je naším snom dostať
sa do Betlehema. Po
zistení, že sme Slováci, ktorí, ako povedal veliteľ, sú priatelia
Palestíny, nás výnimočne pustil ďalej.
V ten deň bolo námestie
Betlehema
slovenské. Na celom
námestí bol iba náš
autobus, mesto i obchody boli iba naše.
V jaskyni narodenia
bola prítomná iba jedna mníška, ktorá usedavo plakala a my. Zázraky s pomocou
Božou sa naozaj dejú. Celý deň sme sa prechádzali po meste,
obchodníci si nás predchádzali. Večer nás vojaci znova odprevadili z mesta.
Okrem týchto spomienok na miesto narodenia Ježiška mám
i spomienky na strávené Vianoce mimo Slovenska. V roku
1976 sme oslavovali Štedrý večer v bielych dunách egyptskej polopúšte blízko lýbijských hraníc. Chystali sme sa na
takmer polročnú výskumnú cestu do Afriky. Pri varení štedrej večere a počúvaní kolied nás zrazu nepríjemne prekvapil
veľký buchot a náš tábor obkľúčila veľká skupina egyptskej
pohraničnej stráže na ťavách. Po kontrole pasov nám striktne
zakázali prístup k brehom Stredozemného mora, nakoľko je
to hranica Egypta. Neviem si predstaviť, akým spôsobom by
sme ju narušili. Ďalšie vianočné sviatky som strávil pri výskume vo Vietname v Hanoji. S jednou pani doktorkou z Holandska, ktorá robila výskum detskej obrny vo Vietname, sme
v roku 1983 strávili spoločne Štedrý večer.
Milí rodáci, vážme si vianočné sviatky, sú jedinečné a nenahraditeľné. S pokorou a láskou v srdci odovzdajme Ježiškovi
všetky naše dary. Naše bolesti, choroby, starosti, všetko, čo
nás ťaží, on ich s radosťou a s úsmevom prijme. Tento úsmev
Ježiška si prinesme domov a rozdávajme ho našim najbližším, ale i všetkým ostatným po celý rok. Želám vám ničím neskalené, požehnané vianočné sviatky pod ochranou malého
Ježiška a Svätej rodiny.
Prof. Jozef Halgoš

ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI
BYŤ TRIEZVY A BDELÝ
Asi každý z nás si rád pospí. Spánok je zdravý a aj príjemný – oddýchneme si, zrelaxujeme, načerpáme sily. Ale ak by
nám niekto povedal, že sme zaspatí, to už je skôr urážka
a nadávka, pretože to vyjadruje, že sme spomalení, nechápaví, ťarbaví, spomalení. Svätý apoštol Pavol nás nabáda:
„Nespime ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.“ Veľmi aktuálna výzva i pre súčasný svet. Je to výzva na celý advent,
ale i na celý náš život.
Nespime a bdejme! Prečo máme bdieť? Prečo sa to tak
často spomína v Božom slove? Pretože niekto nespí, aby nám
ublížil. „Diabol ako revúci lev, ktorý hľadá, koho by zožral.“

Pápež František v apoštolskej exhortácii Gaudete et exultate
(Radujte sa a plesajte) to vyjadruje nasledovne. Hovorí, že
musíme byť bdelí, pretože diabol sa neustále snaží, aby zničil
životy, naše rodiny, naše spoločenstvá... Áno, ten Zlý chce ničiť naše rodiny, naše životy, ničiť spoločenstvá, ničiť jednotu
v národe. V dnešnej dobe sa mu to veľmi darí. Prečo? Lebo
my, kresťania, máme práve túto nebezpečnú vlastnosť – vyzerá to, akoby sme spali. Treba byť ostražitý. V manželstve treba byť bdelý, aby sme si všimli, že pozor, v našom manželstve
chladne láska. Musíme niečo urobiť s tým... Alebo teraz. Buďme bdelí a neochladzujme vo viere. Neúčasť na sv. omšiach
môže ochladiť našu vieru, nedovoľme to. Sledujme pozorne v
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TV, sústredene, modlime sa, príďme na sv. spoveď… Buďme
tiež bdelí pri výchove detí, ohrozuje ich závislosť na mobiloch,
majú problém vytvárať vzťahy, priateľstvá, odkladajú učenie,
hranie sa s kamarátmi, súrodencami... Rovnako treba byť ostražitý, keď sa vytrácajú kresťanské hodnoty zo života. Vidíme,
ako postupne sa menia hodnoty – kedysi mladí, keď spolu
chodili, rozmýšľali nad manželstvom, dnes žijú bez problémov
vo voľnom zväzku v manželstve... Treba sa zastať toho, v čo
veríme, netreba sa báť šíriť to, v čo veríme. Lebo pozorujeme,
ako sa menia hodnoty ľudí, ako sa nechajú ovplyvniť, keď nedávajú pozor. Pozrime sa na Poľsko. Keď tam Ústavný súd
vydal rozhodnutie, že potraty postihnutých plodov sú proti
ústave, ihneď to vyvolalo mnohé demonštrácie. Vidíme, čo
vedia urobiť za svoje presvedčenie tí, ktorí vyznávajú hodnoty
proti evanjeliu, ako nespia. Alebo keď príde do parlamentu
niečo, čo presadzuje kresťanské hodnoty, akí agresívni sú
tí, ktorí majú opačné hodnoty... Nemáme byť takíto agresívni
ako oni, stačí, ak budeme odvážni v presadzovaní a obhajobe
evanjelia a budeme v živote bdelí a nebudeme prispatí a bojazliví. Pápež František hovorí v apoštolskej exhortácii
pre mladých Christus vivit (Kristus žije), že nemáme žiť svoj
život z gauča a nepozorovať život z balkóna. Nemáme akoby
pohodlne ležať na gauči a pospávať. Máme byť aktívni kresťania. Musíme uznať i my, kňazi, že sme často ako prispatí na
gauči. Často vyhľadávame pohodlie, nenáročnosť, urobíme si
iba to základné a nevidíme, že sú tu deti a mládež, ktorá potrebuje Ježiša! Hovoríme, že nechceme učiť deti v škole, lebo
je to náročné. Venujeme sa svojim koníčkom, pohodliu a nech
nám dajú ľudia pokoj, veď sme si už odslúžili omšu, tak čo
ešte chcú… i my sa musíme prebudiť. Pretože Zlý zasahuje
srdcia ľudí a my, kňazi, často proti tomu robíme tak málo.
Buďme triezvi! Najskôr malý humorný príbeh: Muž, ktorý
často pozeral na dno pohárika, sa rozhodol dať si od Nového
roka predsavzatie. Kráča z kostola a hovorí si: „Už nebudem
viac piť! Už nebudem viac piť… Ale ani menej. Tak akurát.
Ako teraz… Tento človek nechce byť triezvy, je rád v opojení
alkoholu, tejto drogy, pretože vtedy nepozerá na svet reálne,
žije vo svojom svete, nechce vidieť pravdu, mnohé problémy
nerieši. Čo nám asi najviac chýba v dnešnej dobe, je práve
triezvosť, pravdivý pohľad na veci. Aj v tomto čase pandémie je
treba zostať triezvym – vnímať situáciu so všetkou vážnosťou,
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ale žiť ďalej v nádeji, bez strachu. Dodržujme hygienické
opatrenia, ustanovenia, ale hlavne žime, usmievajme sa,
nebuďme sklesnutí, ufrflaní, v rámci možnosti sa hýbme,
zdravo žime. Ale žijeme v nie jednoduchej dobe nielen kvôli
pandémii. Informácie sú všade okolo nás, články, komentáre,
sociálne siete. Jedny ponúkajú triezvy pohľad na svet a realitu,
iné nereálny, akoby opíjali ľudí. Nie je možné, aby nás to, čo
čítame, nezasiahlo. Koľko klamstiev, výmyslov čítame a uveríme
im. Koľko falošných médií sa nám denne ponúka. Zdieľame
nejakú informáciu a nakoniec sa zistí, že to bol výmysel,
lož, hoax. Máme tendenciu považovať za pravdivé to, čo je
v súlade s naším zmýšľaním, našimi predstavami a tiež to,
čo je pre nás najjednoduchšie. Ale to tak často nie je. My
hľadáme informácie, ktoré nás utvrdia v našom zmýšľaní,
ale nehľadáme pravdu. Aj ten opilec vo vtipe nechcel nič na
sebe meniť, pretože by ho to stálo námahu. Povedal si, že
však je v pohode s pitím, na tom pití nie je nič zlé. Preto je
potrebné zostať triezvy. Preto po prvé, netrávme toľko času
na sociálnych sieťach, na internete. A po druhé, ak niečo
prečítame, neberme hneď všetko ako pravdu. Povedzme si
– možno je to pravdivé, možno nie, kto vie? Aby sme mali
triezvy pohľad na svet, čítajme hodnotné veci, zoberme si
do rúk peknú knihu, náboženskú knihu. Nemusíme denne
čítať bulvár, ktorý nehľadá pravdu a triezvy pohľad na svet.
Dajme ako vianočný darček peknú knihu a nebojme sa dať
i náboženskú, nejaký pekný životopis svätého či iné.
Peter Valaský, farár

ZO ŽIVOTA JEDNOTY DÔCHODCOV – NA PRELOME ROKOV HODNOTÍME
Obdobie záveru roka a príchodu nového roka sa už tradične spája s väčším či
menším prehodnocovaním roka, čo práve
odchádza.
Iste mi dáte mnohí za pravdu, že
máme za sebou zvláštny rok.
Prekvapila nás rýchlosť, s akou sa život nielen u nás na
Slovensku, ale aj na celom svete zmenil.
Určite nikomu z nás pri vítaní roka 2020 ani vo sne nenapadlo, že budeme žiť rok, ktorý bude pre nás plný obmedzení,
opatrení, zákazov a príkazov v osobnom, duchovnom, spoločenskom a v pracovnom živote. A možno aj rok, ktorý sa
zapíše do učebníc dejepisu.
Preto aj náš tohtoročný plán činnosti nezávisel len od vývoja počasia, ale hlavne od vývoja pandemickej situácie. Je teda
pochopiteľné, že sme nemohli akcie a podujatia organizovať
tak, ako sme si to priali a naplánovali. V priebehu roka boli
však obdobia, keď sa u nás situácia zlepšila, opatrenia boli
čiastočne uvoľňované a mohli sme s veľkým rešpektom
k danej situácii organizovať kolektívne aktivity len vo vonkajšom prostredí.
V prvých mesiacoch roka, v rámci zimných podujatí, keď

život a všetko okolo neho normálne fungovalo, uskutočnili
sme hodnotiacu členskú schôdzu, vlakový výlet do Vysokých
Tatier – na Hrebienok, ktorý bol spojený s prehliadkou Tatranského ľadového dómu a zimnú turistiku v našom chotári
spojenú s návštevou Chaty pod Ostrým vrchom.
V závere februára koronakríza zasiahla nielen do našich
životov, ale aj našej činnosti. Z dôvodu prijatých preventívnych opatrení nebolo možné organizovať žiadnu kolektívnu
činnosť.
Koncom apríla, keď došlo k postupnému uvoľňovaniu opatrení týkajúcich sa vonkajšieho prostredia, bola dvakrát organizovaná brigáda na čistení verejných priestranstiev a záhonov
v obci a v rámci jarnej turistiky sme absolvovali trasu na trenčiansku Brezinu a Kubranskú kyselku.
V letnom období nám počasie prialo a letné dni sme dostatočne využili na viacero rozmanitých aktivít, ktoré boli organizované v nasledovnom poradí:
- letná opekačka pri rozhľadni Dúbravka
- návšteva a prehliadka národnej kultúrnej pamiatky – hradu
Beckov
- turistika na Lúčky – Kalinky – Kubrický rybník
- vlakový výlet do Vysokých Tatier – Štrbské pleso – Solisko
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- autobusový výlet spojený s návštevou Múzea holokaustu
v Seredi, návštevou a prehliadkou Smolenického
zámku v Smoleniciach a návštevou Parku miniatúr v Podolí
- spomienková slávnosť SNP pri Pomníku SNP (29. augusta)
- autobusový náučno-poznávací výlet do Ždiaru – Bachledovej doliny – Chodník korunami stromov – a Spišskej Soboty
- tradičná a obľúbená farská opekačka.
Okrem toho sme dvakrát brigádovali na miestnom cintoríne
a počas leta sme nezabúdali na starostlivosť o kvetinovú výsadbu v obci.
Žiaľ, prišli i chvíle – náhle a nečakane, keď sme sa dozvedeli smutné správy.
22. októbra nás vo veku 87 rokov opustila pani Anna Krátka,
zakladateľka našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov,
prvá predsedníčka ZO JDS v Soblahove a držiteľka uznania
za dlhoročnú a obetavú prácu v prospech Jednoty dôchodcov.
O pár dní neskôr, 2. novembra, nás ako blesk z jasného
neba zasiahla smutná správa o úmrtí našej členky výboru
a hospodárky – 65-ročnej Ing. Júlie Jamborovej.
Boli nám príkladom v práci v prospech našej Jednoty
dôchodcov. Vďační sme im za ich priateľské rady, priateľskú
otvorenosť, za ich svedomitú prácu pri uskutočňovaní cieľov
našej organizácie.
Česť ich pamiatke!

Nezabudli sme ani na našich tohtoročných 10 jubilantov.
Gratulácie a darčeky sme im tento rok odovzdali v ich domácom (vonkajšom) prostredí oneskorene, ale o to srdečnejšie.
Milí naši jubilanti, aj prostredníctvom Soblahovských novín
vám srdečne blahoželáme!
Aj napriek zložitej situácii nám každá akcia či spoločné
stretnutia priniesli do našich životov nielen rozptýlenie počas
pandémie, ale aj množstvo nových zážitkov, nových zaujímavých informácií, vzájomného povzbudenia, príjemne spoločne strávených dní a podporu našej priateľskej súdržnosti.
Aký bude a čo nám prinesie rok 2021?
To ešte nikto z nás nevie. Dôležitá však bude naša zodpovednosť, ohľaduplnosť, pozitívne myslenie, veľká dávka
trpezlivosti a silná viera.
Milí naši členovia, vážení spoluobčania!
Zvláštny rok 2020 máme o pár dní za sebou. O to viac si
vážme, že sme tu, že sme zdraví a že sa môžeme ešte na
niečo tešiť. Máme tu Čas Vianoc – Čas nositeľa nádeje, svetla, lásky a šťastia. Majme pre ten Zázrak Vianoc každý pre
každého viac láskavých a prívetivých slov! Požehnané Vianoce, šťastný nový rok a hlavne, nech ste všetci zdraví!
Antonia Adameková

Zo života folklórnej skupiny Dolinečka
Moji milí spoluobčania, dovoľte, aby
som vás pred najkrajšími vianočnými
sviatkami pozdravila a informovala o činnosti
našej folklórnej skupiny Dolinečka.
V tomto roku sme mali naplánované
veľké folklórne podujatia. Boli sme pozvané na folklórne slávnosti do Mníchovej Lehoty, na Hrozenkovské slávnosti,
do Buchlovíc na slávnosti cesnaku a nemali sme chýbať ani u nás na tradičnom
Soblahovskom lete. Bolo nám veľmi
smutno, že z dôvodu šírenia koronavírusu boli všetky kultúrne a spoločenské
akcie zrušené. Aby sme zodpovedne
dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia, prestali sme sa stretávať na našich pravidelných skúškach. Dúfame
a prosíme Pána Boha o zastavenie
tejto pliagy, ktorá na nás všetkých dolieha. Aby sme sa mohli i v budúcom
roku pripravovať a tešiť na ďalšie kultúrne vystúpenia nielen našej skupiny,
ale všetky folklórne zložky v našej obci.
Budúci rok bude naším jubilejným rokom. Bude to rok 40. výročia založenia
našej folklórnej skupiny. Chceli by sme

pre vás pripraviť kultúrny program, ktorý bude prierezom nášho štyridsaťročného
účinkovania. Veď to boli najkrajšie roky nášho kultúrneho, ale i osobného života.
Nespočetné množstvo nácvikov, vystúpení chceme pretaviť do umeleckého zážitku
nielen pre našich priaznivcov, ale i pre tých, ktorí neboli našimi fanúšikmi, ale musia
uznať, že štyridsať rokov reprezentovať našu obec vo folklórnej oblasti nie je žiadna
maličkosť.
Na záver, by som všetkým spoluobčanom, priateľom našej Folklórnej skupiny Dolinečka chcela popriať pekné vianočné sviatky, hojne Božích milostí, zdravia a šťastia v kruhu
svojich rodín. Aby sme sa v budúcom roku mohli všetci stretávať v pevnom zdraví na
kultúrnych a spoločenských podujatiach nielen v našej obci, ale v celom našom regióne.
Vedúca FsK Dolinečka Emília Fabová
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Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU SOBLAHOV
SOBLAHOVSKÍ HASIČI NA CESTÁCH
V minulom roku pri zostavovaní plánu práce sme si
na rok 2020 naplánovali, že po rokoch práce by si naše
rodiny zaslúžili, aby sme sa im odvďačili za to, že netrávime s nimi všetok náš čas, ale delíme ho medzi rodinu a prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore. V uplynulých
rokoch sme dali naše financie do techniky, výstroja a výzbroje
zboru, do reštaurovania historickej striekačky, osláv 95. výročia vzniku zboru, tak na výlet nezostalo. Výročná členská
schôdza odsúhlasila časť financií z brigádnickej činnosti na čiastočné financovanie výletu. Členovia zboru so svojimi manželkami, priateľkami, deťmi si naplánovali cestu po našom krásnom
Slovensku. Po dlhšej debate padol návrh, že vyrazíme na
východ Slovenska. Príprav sa ujal Jano Sivák a s dôkladnosťou jemu vlastnou vypracoval návrh na štvordňový výlet
so základňou v krásnom historickom mestečku Spišské Podhradie. Je to kraj, kde sa história snúbi s duchovnom a krásnou prírodou. Plán bol vypracovaný s vojenskou presnosťou,
doprava, ubytovanie, zaujímavý program, termín, len vyraziť.
Naplnilo sa staré porekadlo „Človek mieni, Pán Boh mení“
a šup, prišiel COVID-19 a hasiči boli potrební na inú prácu
ako po výletoch chodiť. Po nociach vykládka zdravotníckeho
materiálu, dezinfekcie verejných priestranstiev a budov nielen
v našej obci, ale aj v Mníchovej Lehote, logistické zabezpečenie potrieb hraničného prechodu Drietoma – Starý Hrozenkov
a iné práce podľa potreby krízového štábu. Naši hasiči znovu
ukázali, že sú to ľudia na svojich miestach. Už sme mysleli,
že z nášho cestovania nič nebude. Keď sa situácia začala
zlepšovať, tak sme naštartovali iskričku nádeje, že predsa
pôjdeme.
Prišiel štvrtok 20. august 2020 ráno a hasičky a hasiči so
svojimi rodinnými príslušníkmi nastupujú do autobusu spoločnosti LETTRANS s.r.o. riadeného majiteľom spoločnosti
Ľubomírom Letkom, naším kamarátom, ktorý nás už viackrát
vždy bezpečne prepravoval. Po kontrole vedúceho zájazdu
Jana Siváka, či sme sa dostavili všetci účastníci, či sme nič
a nikoho nezabudli, kontrola stavu materiálu „prvej pomoci“,
hlavne či jej bude dosť, šup do seba niečo na odvahu, ale
šofér naozaj nie, vyrážame. Náš cieľ: kde inde hasiči pôjdu
– Prešov, hasičské múzeum, tak nám sv. Florián pomáhaj!!
Počasie slnečné, partia výborná, cesta ubiehala rýchlo, viac
prestávok potrebovali fajčiari ako deti, ale vždy to bolo na deti.
Jano ako správny organizátor naplánoval návštevu múzea
na presný čas, tak sme museli stíhať. Hasičské múzeum je
súčasťou Krajského múzea a sídli v Rákociho paláci priamo

na hlavnom námestí v Prešove. S rodinou Rákociovcov má
Soblahov veľa spoločného, Františkovi II. Rákocimu a jeho
vojsku – kurucom, tu v Rybníkoch 3.8.1708 cisárski vojaci –
labanci vyprášili kožuchy, a to ešte kurucom pomáhal aj mla-

dý Juro Jánošík. Pre istotu sme sa nepriznali, odkiaľ sme.
Pán sprievodca nás skutočne zaujal svojím výkladom a vedomosťami. Sú tam aj písomnosti, dobové obrázky od vzniku
hasičstva, ale aj uniformy, zástavy, náradie, ktoré sa kedysi
používalo. Z techniky to bolo od ručných strekáčov po ručné
striekačky koňmi ťahané až po motorové, ale aj parná až po
staručké automobilné striekačky, čo zaujalo najmä deti. Po
odchode z múzea sme si prezreli historické námestie Prešova
aj ich železného koňa. Príjemne unavení sme odišli do miesta
nocľahu v Spišskom Podhradí do penziónu Podzámok. Penzión je v historickej časti mestečka priamo pod hradom, z dvora a aj z niektorých izieb je výhľad priamo na Spišský hrad.
Po ubytovaní a skutočne dobrej večeri nám na terase majiteľ
penziónu porozprával niečo o histórii nielen penziónu, ale aj
mestečka a okolia, lebo na druhý deň nás čakala turistika
v okolí podľa fyzickej dispozície. Príjemné posedenie a krásny večer umocňovala na harmonike naša hasička Zuzka Červeňanová, takže bol aj spev. Pán majiteľ nám sľúbil, že keď
budeme dobrí, rozsvieti po zotmení Spišský hrad. A ozaj, hrad
skutočne svietil, no nádhera. Druhý deň bolo z čoho vyberať:
Spišská Kapitula, Sivá Brada, Spišský Jeruzalem a najväčšie
lákadlo – Spišský hrad. Slniečko pálilo, vetrík nezafúkal, kopec bol strmý, ale predstava, že na hrade ozaj čapujú a je tam
aj tieň, nás poháňala stále vpred. Nádherné výhľady z hradu a
z veže ozaj stáli za to. Jeden z najväčších hradov Európy má
ako stálych obyvateľov aj u nás v Soblahove kedysi žijúceho
hlodavca – sysľa obyčajného. My starší sme si zaspomínali,
ako sme ich na pasienkoch chytávali do oka alebo na šibenice a kŕmili nimi doma chované dravce. Ani vtedy sa nemohlo,
ale nikto to na nás nepovedal. Po návrate do penziónu niektorým dobre padol oddych v bazéne alebo v jacuzzi. Na sobotu
doobeda Jano naplánoval skutočne zaujímavú exkurziu do
Slovenských opálových baní medzi obcami Zlatá Baňa

a Červenica. Pre nás zaujímavosť, že Zlatá Baňa je rodná dedinka nášho dlhoročného riaditeľa základnej školy Mgr. Jožka
Marasa. Sú to najstaršie opálové bane na svete, ktoré boli
uzavreté v roku 1922, lebo už neboli rentabilné. Roky ich vykrádali dobrodruhovia, až v roku 2015 sa nadšencom podarilo
otvoriť 1,2 km dlhý okruh pre návštevníkov. Skutočne niečo
zaujímavé a krásne. Sú tam aj zachované vozíky, náradie
a ostatné vybavenie, ktoré používali pri svojej ťažkej robote
baníci. Vydolovali aj najväčší opál sveta Harlekýn, ktorý je
uložený v Národnom múzeu vo Viedni. Z príjemného chladu
bane sme boli znovu na horúcom povrchu zeme a prekvapila
nás predpoveď počasia na nedeľu, plánovali sme návštevu
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Slovenského raja a cestu domov – malo pršať. Keď už sme
na hranici Slovenského raja, tak sa ešte pokúsime aj o nejakú
túru v odpoludňajších hodinách. Autobus nás zaviezol na Čingov a my sme sa vybrali na najkrajšiu a ikonickú vyhliadku Tomášovský výhľad. Podarilo sa a s podvečerným slnkom sme
sa dostali na skalnú plošinu Tomášovského výhľadu. Smelší
sa postavili až na samý okraj a nazerali do hĺbky, ostatní sme

sa z úctivej vzdialenosti kochali pohľadom na doliny a rokliny.
Rýchlo návrat dole k autobusu, aby sme ešte za svetla prišli
na večeru. Po krátkej porade, čo s upršaným zajtrajším dňom,
skrsol nápad navštíviť ďalšie hasičské múzeum v Martine-Priekope. Ešteže sú mobily. Po chvíli Jano hlási, že sa podarilo spojiť s hasičmi v Priekope a zajtra doobeda nás čakajú.
A počasie ráno bolo skutočne upršané. So Spišom sme sa
lúčili v daždi. Tatry, ktoré nás vo štvrtok vítali zaliate slnkom,

boli teraz v nedeľu zaliate poriadnym dažďom. Príchodom
do Turca sa ukázalo aj slniečko a v múzeu v Priekope sme
vystupovali do slnečného predpoludnia. Múzeum prevádzkujú dobrovoľní hasiči a nachádza sa v bývalých vojenských
skladoch. Z podobných vojenských skladov, ale z neďalekých
Vrútok sme aj my dostali našu prvú hasičskú cisternu CAS
– 16 Škoda – 706 RTO. V roku 1983 ju do Soblahova priviezol vtedajší veliteľ zboru Jozef Ďuráči. Bolo tu čo obdivovať,
múzeum sa nachádza na veľkej ploche vo vnútorných priestoroch poschodových skladov, ale veľká technika je uložená
v krytých hangároch. Hasiči jednotlivé exponáty aj reštaurujú,
takže veľa techniky je aj prevádzkyschopnej. Zachránili skutočne niektoré historicky cenné exponáty pre budúce generácie. Veľká vďaka im za takúto záslužnú prácu. Samozrejme,
že otázkam nebolo konca kraja, až hlad niektorých nás donútil
ukončiť návštevu. Nasledoval dobrý obed a šup do autobusu
a cesta do Soblahova. Ani sme sa nenazdali a boli sme šťastne doma. Tak nám sv. Florián pomáhal. Poďakovanie pánovi
šoférovi Ľubovi Letkovi za bezpečnú jazdu, vedúcemu Janovi
Sivákovi za perfektne pripravený program a celú organizáciu
zájazdu a aj všetkým účastníkom za vytvorenie dobrej partie,
ktorá je vždy základ.
Keďže sa nemohli zúčastniť všetci, ktorí sa podieľajú na
práci v zbore, či už z rodinných, alebo pracovných povinností,
chceli sme aj takto poďakovať našim blízkym, že nám trpia,
keď zaznie poplach a my utekáme od rodiny, koľkokrát z teplej
postele plniť si našu povinnosť. Nevieme veľakrát, kde ideme,
ale vieme, že je tam niekto, kto nutne potrebuje našu pomoc
či na ochranu zdravia a životov, alebo na ochranu majetku.
Tak ako znie heslo na hasičskej zástave: BOHU NA SLÁVU,
BLÍŽNEMU NA POMOC.
Bc. Michal Šedivý

Turistický klub Ostrý vrch Soblahov

BILANCUJEME...

Je čas koncoročný, čas
bilancovania, čas odpovedí na to, čo sa nám podarilo, s akým úspechom,
a čo nám nevyšlo. A my
turisti si spomíname, ako sme pred rokom vítali nový rok s prípitkami, s nádejami, turistickými výzvami, priamo na
Ostrom vrchu nad Soblahovom. Mali
sme svoje rôzne plány, turistické – klubové i osobné, a tiež pracovné, rodinné,
vzťahové, mali sme vtedy tie pomyselné
novoročné životné i turistické krídla.
A zrazu bolo všetko inak, všetko naopak. Nejaký vírus nám nabúral kompletne náš životný rytmus, naše zdravie,
psychiku, prácu, rodiny, ciele a naše
životné i turistické plány a výzvy sa počas krátkej chvíľky scvrkli na boj, s ktorým sme nemali žiadne skúsenosti, boj
o zdravie, o život, o existenciu. A naše
turistické plány, naplánované spoločné
akcie, radosť zo vzájomnej súdržnosti
počas turistických akcií, naše výzvy
a ciele zostali niekde vzadu, oklieštené
a zrazu také nedosiahnuteľné.
Každý rok o takomto čase sme bilancovali a kronika nášho turistického klubu sa utešene zapĺňala o ďalšie články,

fotografie, zážitky z akcií. A zrazu nič
alebo len málo, čo tam pribúda. Tento
mimoriadne náročný a zároveň taký
problematický rok nám nedal možnosť
poriadať naše tradičné akcie, tradičné
turistické piliere soblahovských turistov. Vzhľadom na pandemickú situáciu
sme nemohli usporiadať tradičný pochod Soblahovskú 35-ku, iba jednotlivo
podľa možností si jednotliví členovia
nášho klubu prešli túto trasu ako tradíciu, spomienku a užívanie si soblahovskej krásnej jarnej prírody. Nemohli sme
usporiadať Soblahovský výnos, nemohli
sme usporiadať plánované autobusové
zájazdy ani zahraničné turistické výlety.
Soblahovskí turisti sa museli prispôsobiť okolnostiam a možnostiam tohto koronového roku a riešili to tak, že chodili
do prírody len jednotlivo, užiť si čistý
vzduch a užiť si všetko to životne dôležité, čo ponúka náruč našej Matky Prírody. Tento rok bol v dôsledku pandémie
venovaný len individuálnym turistikám
do rôznych kútov Slovenska, do okolitých i vzdialených kopcov a horských vrcholov, v závislosti od času, zdravia a finančných a iných možností jednotlivých
turistov. No najviac nám poskytovala
útočište a ochranu soblahovská príroda

v celej jej kráse a očistnej moci. Vážme
si, že ju máme.
Ďakujeme všetkým soblahovským
turistom, členom i nečlenom klubu, no
i Obecnému úradu Soblahov a všetkým, ktorí sa v rámci svojich možností
podieľali na čistení soblahovských lesov, studničiek a soblahovských dolín,
a tiež na údržbe a upratovaní okolia
prístreškov v soblahovskom chotári či
na Lúčkach, na Ostrom vrchu, Černa-
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chove a navôkol.
Naše nádeje sa upierali na možnosť
usporiadať aspoň Silvestrovský nočný
soblahovský výstup na Ostrý vrch, no
nedá sa. Ale kto chce, hľadá spôsoby
a zostáva veriť, že i napriek nemožnosti
organizovať túto akciu ako spoločnú turistickú akciu turisti prídu prejsť sa von
do prírody či na Ostrý vrch alebo do

okolia pri dodržaní všetkých pravidiel.
Prajeme všetkým turistom i neturistom, všetkým ľuďom, všetkým nám, aby
sme prežili prichádzajúce vianočné sviatky v pohode, zdraví, šťastí, a láske, a
aby bol ten ďalší rok 2021 pre nás plný
všetkého toho ľudského, osobného,
rodinného, pracovného šťastia, o ktoré
sme boli v tomto roku tak nečakane

a necitlivo ochudobnení. A ak môžeme,
poďme von do prírody, individuálne
i s rodinami, lebo len tak dáme najavo,
že pre pravého turistu je pani Turistika
stále výzvou, láskou, mocnou ozdravnou silou a že ju má nielen v nohách,
ale hlavne v srdci.
Slávka

ŠPORT

FUTBAL V ROKU 2020

Futbalový rok 2020 zo športového hľadiska môžeme hodnotiť ako nie veľmi úspešný. Z dôvodu šírenia nákazy sa musela
z bezpečnostných dôvodov predčasne ukončiť celá futbalová jarná časť a výsledky sa automaticky anulovali. Pre náš
klub bol v tom čase smutný fakt, že sme mali na prvom mieste
jednotlivých súťaží dorastencov, starších žiakov a mladších žiakov. To by na konci sezóny znamenalo posun do vyšších a
kvalitnejších futbalových líg a tiež prestíž pre náš klub, ak by
svoje pozície mužstvá obhájili. Nakoniec to dobre dopadlo,

dorastenci postúpili do krajskej 5. ligy a starší žiaci sa vrátili
do vyššej okresnej 4. ligy, kde hrali v minulosti. Po čiastočnom
zlepšení situácie sa aj napriek obmedzeniam pri realizovaní
futbalových zápasov v auguste naplno rozbehla jesenná časť
nového ročníka. Bohužiaľ, ani tá nemala dlhé trvanie. Futbalový a všeobecne športový rok sa musel opäť predčasne
ukončiť z dôvodu, ktorý všetci dobre poznáme. Muži nestihli odohrať iba jeden zápas, po 10 kolách sú na 6. mieste a
najlepším strelcom je Ondrej Breznický – 8 gólov. Dorastenci
odohrali 8 zápasov, patrí im 6. miesto, najlepším strelcom v
tíme a súťaže je Jozef Dráb – 10 gólov. Starší žiaci stihli odohrať
6 zápasov, patrí im 3. miesto a najlepším strelcom je Michal
Halgoš – 11 gólov. Mladší žiaci rovnako odohrali 6 zápasov,
sú na 6. mieste a najlepší strelec mužstva a súťaže je Matej
Straka – 13 gólov. Prípravkári odohrali 9 zápasov, patrí im 8.
miesto v tabuľke a najlepší strelec je Hugo Farkaš – 14 gólov.
Všetko, čo sa deje v športe, pracovnom alebo súkromnom živote v tomto roku musíme akceptovať a veriť, že sa čo najskôr
situácia vráti k lepšiemu.
Želáme vám, aby ste posledné dni roka a vianočné
sviatky prežili v zdraví a pohode a prajeme úspešný nový rok
2021.
OŠK Soblahov

SOBLAHOVSKÝ „ZÁTOPEK“ SI ZAMILOVAL OSTRÝ VRCH
Jána Ďuráčiho viacerí poznáme ako bývalého futbalistu, v súčasnosti ako hospodára OŠK Soblahov, rád by som vám ho
predstavil v role, v akej ho možno nepoznáte.
Jeho koníčkom je beh v prírode a turistika. Výkony sú natoľko fascinujúce, že som sa s ním stretol a porozprával.
Aké si mal začiatky?
Behával som už v detskom veku i v škole,
skončil som s aktívnym futbalom, postavil som chalupu, mal som 35 rokov
a pribudli kilá, tak som si našiel takýto koníček. Prvé trasy boli po ceste
k horárni, po štreke, nad Dolinku, cez
Chríb, začalo ma to baviť, ale bolo to
len cez víkendy. Prihlásil som sa aj na
bežeckú ligu, Proautis...
Neskoršie zdravotné problémy s očami boli dôvodom, že som začal s behaním intenzívne denne 10-15-20 km.
Beh je pre mňa terapia, hnací motor...
Počul som o tvojej výzve na tento rok.
Každý deň chcem zabehnúť alebo
vystúpiť zrýchlenou chôdzou na Ostrý
vrch. Ku dnešnému dňu (3.12.2020)
som na čísle 357.
Prečo práve Ostrý vrch?
Začalo to prípravou roku 2017 na výstup na Mont Blanc, vtedy som vyšiel/
vybehol na Ostrý vrch aj 4x za deň.

V roku 2018 to bolo 303 výstupov, v
roku 2019 viac než 250 a tento rok zatiaľ 357 (do konca roka plánujem okolo
390). Spolu od roku 2017 doteraz som
bol na Ostrom vrchu 1130-krát. Od cintorína je to na Ostrý vrch za 50 minút,
keď bežím smerom k horárni, tak je to
trochu menej.
Ako sa motivuješ? Chce sa ti?
Nemusím sa nútiť, prší, neprší, idem.
Osvedčilo sa mi to, že keď sa vrátim
z behu, cítim sa dobre.
Obľúbená trasa?
Na horáreň smer Mníchova Lehota
cez Čiernachov, Oklačky na Ostrý vrch
cez Lúčky domov – cca 20 km, do kopcov to ma baví najviac... celkovo je to
prevýšenie 485 m.
Podpora v rodine?
Bez toho to nejde, manželka chodí
so mnou na turistické výstupy s palicami, ak behám s Terezkou, tak sa doberáme, hecujeme, kto je rýchlejší a behá
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ani taká skúsenosť ma neodradila, ešte
som pokračoval v behu ďalej 7 km...
Koľko beháš denne?
Keď mám čas, bežím aj tri hodiny
denne, naopak, ak sa ponáhľam, za
hodinu a pol som doma. Radšej behám
sám a v lete hneď ráno o štvrtej.
Sen?
Vyskúšať si maratón v Bratislave alebo Košiciach.

aj syn Martin, ktorý je aktívny futbalista.
Stretnutie s medveďom.
Na dovolenke v Žiarskej doline som
si ráno išiel zabehať, bol som 400 m od
penziónu. Ľudia výskali, pískali, nič som
nevidel, tak som pokračoval ďalej. Opäť
pískali, výskali, tak som opäť spomalil a zastal. Zrazu desať krokov predo
mnou prebehol medveď ako malý autobus a za ním dve malé medvieďatá. No

Historické fotografie na Facebooku
Milí Soblahovčania, Facebook je veľký fenomén dnešnej
doby. Preto sme sa rozhodli, že touto formou budeme komunikovať s vami, ktorých zaujíma história našej obce. Na
Facebooku pod názvom Soblahov – historické fotografie
nájdete nielen staré fotografie, ale aj ich príbehy. Takto chceme predstaviť život v našej obci v minulosti. Radosti i starosti,
architektúru, svadby, náboženské obrady, činnosť organizácií
atď. Budeme radi, ak pripojíte svoj komentár, prípadne nám
poskytnete nové foto a príbehy na ich zverejnenie.
Ďakujeme
D. Mrázik a J. Halgoš
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Každý Soblahovčan vie, kde je Ostrý
vrch, veľa z nás tam aj vystúpilo, ale
len málokto si vie predstaviť, že niekto
vybehne/vystúpi 1130-krát za štyri roky.
Janči, klobúk dole.
Jankovi prajeme predovšetkým zdravie, radosť z behu a nech je pre nás
všetkých inšpiráciou svojou nezlomnosťou a vytrvalosťou.
DM
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SITUÁCIA V POČTE INFIKOVANÝCH NOVÝM KORONAVÍRUSOM
JE V TRENČIANSKOM OKRESE MIMORIADNE VÁŽNA
Mimoriadne zlá epidemická situácia v okrese Trenčín a v celom Trenčianskom kraji sa nelepší. Chorobnosť na Covid – 19
je vysoká a chorých pribúda. Kým v októbri sme mali asi 1000
prípadov v rámci Trenčianskeho kraja, tak len v posledných siedmich dňoch je to okolo 1200 prípadov, z toho v meste Trenčín je viac ako 500 prípadov.
Od soboty (19. 12.) platia pre okres Trenčín nové opatrenia
nad rámec celoslovenských, platí vyhláška zakazujúca všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania, predaj alkoholických nápojov určených na
priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,
organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných,
filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových
podujatí v interiéri aj exteriéri, realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov
alebo nápojov, výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.
Sprísnenie protipandemických opatrení bude platiť do odvolania, predpokladá sa však, že minimálne do 10. januára
budúceho roku.
V Trenčíne sa uskutočnilo počas predvianočného víkendu
(19. – 20. 12.) celoplošné testovanie obyvateľov antigénovými
testami. Testovanie bolo dobrovoľné a bezplatné. Testovanie
bolo v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 20.00 h. Sobota bola vyhradená pre obyvateľov mesta Trenčín s trvalým a prechodným
pobytom, v nedeľu sa mohli Trenčania testovať do 14.00 h.,
potom mali možnosť sa dať otestovať aj obyvatelia okolitých
10 obcí, medzi ktoré patril aj Soblahov. Viacerí Soblahovčania
túto ponuku využili, aby sa mohli spokojne počas vianočných
sviatkov stretnúť so svojou najbližšou rodinou.
Za sobotu a nedeľu bolo urobených 21 660 testov, pozitívne
testovaných bolo 560 osôb, čo predstavuje 2,59 %.

Protipandemické opatrenia počas vianočných sviatkov
schválené Vládou SR
Počas vianočných aj novoročných sviatkov (od 19.12.202)
platí zákaz vychádzania s výnimkami: cesta do zamestnania;
nákup základných potrieb v nevyhnutnom rozsahu (potraviny, drogéria...); cesta do banky, na poštu, po tovar objednaný
online; starostlivosť o blízku osobu; cesta k lekárovi a do lekárne; cesta na PCR a antigénové testovanie; cesta na nákup pohonných hmôt; starostlivosť o zvieratá; návšteva medzi
dvoma domácnosťami; pobyt v prírode či individuálne športovanie; cesta dieťaťa za rodičom; cesta na rekreáciu; cesta na
bohoslužbu.
Polícia bude dodržiavanie zákazu kontrolovať, náhodné
kontroly budú aj na cestách.
Ostatné informácie nájdete na www.korona.gov.sk.
Aktuálne čísla k 20.12.2020
Vykonaných PCR testov: 1 305 541, počet pozitívnych ľudí
testovaných PCR: 151 336, vykonaných Ag testov: 1 195 593,
pozitívnych Ag testov: 56 698, úmrtí: 1 555, vyliečených pacientov: 107 828.
Pre porovnanie v septembrovom vydaní Soblahovských
novín bolo zaznamenaných 45 úmrtí. Za utorok 15.12.2020
pribudlo až 8 000 pozitívne testovaných osôb. Na Slovensku
v piatok (18. 12.) ochoreniu podľahlo ďalších 70 osôb.
Z uvedených čísel vidíme, že situácia je naozaj a naďalej
vážna, preto vás prosíme:
Noste správne rúško
(zakrytý nos aj ústa).
Dodržiavajte odstup od cudzích ľudí (približne 2 metre).
Umývajte, či dezinfikujte si často a dôkladne ruky.
Ďakujeme Vám !
R.R.

KALENDÁR OBCE SOBLAHOV NA ROK 2021
Ponúkame vám ďalšie vydanie Kalendára obce Soblahov –
na rok 2021
tentokrát s historickými fotografiami.
Kalendár obsahuje historické fotografie s ich popisom.
Nájdete v ňom potrebné informácie o aktuálnom dianí
v obci, termíny kultúrno-spoločenských podujatí konaných
v obci počas roka, termíny jednotlivých vývozov odpadov,
kontakty a iné zaujímavosti a informácie.
Cena je nezmenená: 3 €/1 kus.
Zakúpiť si ho môžete na obecnom úrade počas úradných hodín

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Rok 2020 v číslach:
Počet obyvateľov k 20.12.2020: 2 393
Prihlásení na trvalý pobyt:
68
Odhlásení:
27
Narodené deti:
18
Úmrtie:
20

OPUSTILI NÁS:
Magdaléna Aková
Anna Krátka
Jozef Jánoška
Ing. Júlia Jamborová
Eva Šedivá
Ján Král

vo veku 92 rokov
vo veku 87 rokov
vo veku 88 rokov
vo veku 65 rokov
vo veku 91 rokov
vo veku 77 rokov

NARODILI SA:
Eliška Mitalová, Timea Hrochová,
Lujza Gerbelová
UZAVRELI MANŽELSTVO
Žaneta Hrnčárová a Richard Vlk
Katarína Jandová a Martin Mráz
Denisa Jarábková a Martin Jando
Vanesa Bližňáková a Ferhat Söylemez
Mária Vlková a Samuel Hricko
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