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JAR VOLÁ

Opäť je tu jar, tak ako každý rok,
Ako krásne vonia vlažná zem,
Do neba mieri ako šíp šťastný škovránok,
V lesnej húštine sa hotuje vtáčí snem.

Je tu, je tu, kričia o závod čierne drozdy,
Dýmica i modrinec sa bijú o krásu,
Najkrajšou zeleňou sa zaodeli lesné hvozdy,
Človek nad tou jarou onemel plný úžasu.

Jar prišla ako vždy plná krásnych vôní,
Srdce nad tou krásou ako kostolný zvon zvoní. 

Prof. Jozef Halgoš

Milí spoluobčania,
od posledného vydania Soblahovských novín už prešli tri 
mesiace a zároveň nám starý rok 2020 plynulo prehupol do 
nového roka 2021. Presne pred rokom v marci vypukla aj na 
Slovensku celosvetová epidémia, preto aj činnosti obce boli 
úplne iné ako v predchádzajúcich rokoch. Dovoľte mi, aby 
som v prvom čísle tohtoročných novín zhodnotil z pohľadu 
starostu predchádzajúci rok v našej obci, a zároveň vám pred-
stavím plány, ktoré by sme radi v tomto roku zrealizovali.

V roku 2020 sa zrealizovalo:
•   projekt realizácie vonkajšieho fitness ihriska v blízkosti mul-

tifunkčného ihriska,
•   realizácia chodníka ku škole,
•   rekonštrukcia budovy Obecného športového klubu Soblahov,
•   oplotenie školy a Obecného športového klubu Soblahov,
•   spustenie prečerpávacích staníc na zvýšenie tlaku vody 

v hornej časti obce do prevádzky,
•   realizácia klimatizácie v priestoroch zdravotného strediska 

MUDr. Lackovej,
•   realizácia Hasičskej zbrojnice II. (2 veľké garáže) v priesto-

roch dvora čísla domu 270,
•  realizácia odkanalizovania a zhotovenia nových vodovod-

ných prípojok na Železničnej ulici,
•   oprava plochy na ihrisku zhotovením „metličkového betónu“ 

medzi multifunkčným ihriskom a pódiom pre potreby reali-
zácie detského dopravného ihriska,

•   oprava plochy pod prístreškom (pódium na ihrisku) pre 
účinkujúcich pri kultúrnych akciách.

V roku 2020 sme projekčne robili inžiniering na nasle-
dovných zámeroch:

•  Dom seniorov – v roku 2020 bol vyhotovený projekt pre 
územné rozhodnutie a v súčasnosti prebieha konanie pre  
územné rozhodnutie. Problémovým bodom sú pripomienky 
a požiadavky účastníkov konania, ktorí celý proces pribrzdili, 
ale verím, že aj s týmto sa v krátkej dobe vysporiadame.

•   Revitalizácia centra obce – aj v tomto projekte sme koncom 
roka 2020 podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. 
V tomto prípade čakáme na súhlasné stanovisko účastní-
ka konania – Slovenského pozemkového fondu. Žiadosť im 
bola doručená 6.11.2020 a aj napriek tomu, že štátny orgán 
by mal rozhodnúť do 30 dní, resp. max. do 60 dní, žiaľ, do 
dnešného dňa (15.3.2021) aj napriek urgenciám sme ne-
dostali v tejto veci žiadne stanovisko. Bez ich stanoviska 
nemôžeme celý proces posunúť ďalej.
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•  Rekonštrukcia podkrovných priestorov Základnej školy – 
v decembri 2020 sme podali žiadosť o stavebné povolenie 
na realizáciu tohto projektu. Vzhľadom na nové zistenia bol 
hlavný projektant vyzvaný na doplnenie podkladov, preto je 
dočasne stavebné konanie prerušené.

 

Dom seniorov

Zámer realizovať v roku 2021 nasledovné projekty:
•  Zrealizovanie voľnej WIFI siete na 8 miestach v obci (Dom 

č. 270 , cintorín, otoč pri Hostinci u Ondreja, Sedliacky dom, 
Hasičská zbrojnica, obecný úrad, futbalové ihrisko, Hosti-
nec u Hrocha).

•  Oprava chodníka od Mníchovej Lehoty po pravej strane až 
po Hostinec u Hrocha.

•  Zrealizovanie vstupného chodníka od Trenčína po pravej 
strane po bytovky. Tu nás opäť brzdí Slovenský pozemkový 
fond, ktorý funguje priam katastrofálne.

•  Vybudovanie kanalizácie od Hostinca u Hrocha po bytovku 
v Majeri a pokračovať smerom ku škole – podmienkou je 
spolufinancovanie projektu z Envirofondu.

•  V prípade, že nebudeme úspešní v dotácii z Envirofondu 
(podľa bodu vyššie), vyasfaltuje sa miestna komunikácia na 
ul. Kolónie.

•  Zrealizovanie oddychovej zóny pri bytovke v Rybníkoch.
•  Oprava starej budovy márnice na cintoríne.
•  Kompletná výmena miestneho obecného rozhlasu s prihliad-

nutím na moderné podávanie informácií všetkým občanom 
obce.

•  Po ukončení inžinierskych prác a vydaní stavebných povo-
lení máme zámer ihneď začať všetky plánované projekty 
(Dom seniorov, revitalizácia centra obce a rekonštrukcia 
podkrovných priestorov základnej školy).

 
Spolu s poslancami sme si vedomí, že dané ciele sú fi-

nančne náročné, ale sme presvedčení, že je v našich silách 
ich zvládnuť. Finančné zdravie obce je podľa nezávislého 
hodnotenia všetkých miest a obcí na Slovensku výborné. 
Už druhý rok po sebe v okrese Trenčín bolo hodnotených 37 
miestnych samospráv a Soblahov skončil v Trenčianskom 
okrese na prvom mieste v hospodárení. V rámci celého Tren-
čianskeho kraja sme v konkurencii 277 miest a obcí skončili 
na výbornom 8. mieste (zlepšenie oproti predchádzajúcemu 
roku o 4 miesta).

Celé komplexné hodnotenie si môžete detailne pozrieť na 
http://www.hospodarenieobci.sk/prehlad/samospravy/financ-
ne-zdravie.

Dianie v obci
Nakoľko táto doba covidová mení všetky pravidlá, snaží-

me sa v maximálnej možnej miere zabezpečiť plynulý chod 
obecného úradu. Síce musíme plniť rôzne obmedzujúce 

nariadenia, ale podarilo sa nám zatiaľ udržať chod a rozsah 
otváracích hodín v plnom rozsahu. Zároveň robíme všetko pre 
to, aby každý týždeň bolo pre našich občanov zabezpečené 
testovanie antigénovými testami. Chcem úprimne poďakovať 
všetkým skvelým ľuďom, ktorí nedeľu čo nedeľu obetujú svoj 
voľný čas: zdravotníkom Michalovi Šedivému, Ivete Kóňovej, 
Beáte Balajovej, Ivane Beňovej, Jane Šedivej, Denise Ďuďá-
kovej a ostatnému pomocnému personálu Monike a Zuzane 
Červeňanovým, Mariánovi Jantošovičovi, Danielovi Mrázikovi, 
Silvii Vondrovej, Monike Červeňanovej, Zuzane Hrnčárovej, 
Anke Kačenovej, Nikole Michalcovej, Jakubovi Fabovi, Lacovi 
Tóthovi a Petrovi Valaskému. Zároveň by som rád poďakoval 
aj pani riaditeľke ZŠ s MŠ Soblahov p. Škorcovej za aktívny 
prístup k požiadavkám obce a za všetkých hore spomenutých 
by som rád poďakoval pani Janke Jamborovej, pani Teplano-
vej, pani Vondrovej a pánovi farárovi Petrovi Valaskému za 
prípravu kvalitných domácich výrobkov, na ktorých sme si po 
skončení testovania radi pochutili.

Aj vďaka zriadeniu vlastného odberového miesta v areáli 
školy sme jedna z mála obcí, ktorá nie je závislá na inom sub-
jekte a je to len na našom rozhodnutí a ochote zdravotníkov 
a ostatných dobrovoľníkov. Vďaka všetkým za váš čas!

Mnohí sa pýtate na detaily a výsledky testovania, avšak tie 
som zámerne nezverejňoval z viacerých dôvodov. Na niekto-
ré z vašich otázok však odpoviem teraz. Prečo nevysielame 
priamy prenos čakania občanov na testovanie? Dôvod je jed-
noduchý. Najprv sme veľmi chceli a aj sme na cca štyroch 
testovaniach tento prenos zabezpečovali. Potom však nastala 
porucha na prenose kamerového záznamu. Naši technici (Ju-
raj Ďuďák a Patrik Pleva) robili, čo sa dalo, ale každých pár 
minút technická chyba na prenose spôsobila jeho výpadok. 
Následne sme počas týždňa vyhodnotili aj ďalšie skutočnosti, 
ktoré spôsobila uvedená porucha a rozhodli sme sa, že na 
ďalšom testovaní sa online prenos neobnoví. Dôvodom bol 
najmä fakt, že v čase, keď online prenos fungoval, na testova-
nie chodili vo väčšej miere aj obyvatelia Trenčína a okolitých 
obcí. Akonáhle online prenos nebol, znížil sa aj počet týchto 
„externých“ občanov a na testovanie chodili najmä občania 
bývajúci v Soblahove, aj keď, samozrejme, testujeme aj ostat-
ných občanov, pokiaľ prídu. Zrušením online prenosu sme 
sa snažili zamedziť veľkým presunom ľudí z okolia, a teda 
aj skrátiť čakací čas pre domácich občanov a v konečnom 
dôsledku znížiť možné riziko nákazy. Veríme, že vám tento 
krok nespôsobil diskomfort. 

Ďalšou častou otázkou, s ktorou sa stretávam, je otázka, prečo 
nezverejňujeme výsledky z testovania. Keďže ich zverejňova-
nie nie je zákonnou povinnosťou, je na rozhodnutí zriaďovateľa 
miestneho odberového miesta, či tieto informácie zverejní, 
alebo nie. My zatiaľ tieto dáta nezverejňujeme z dôvodu 
obavy, aby sme nespôsobovali prehnanú (a veľakrát aj mylnú) 
spokojnosť s výsledkami a s tým spojenú následnú nižšiu opa-
trnosť našich občanov v dodržiavaní protiepidemických opat-
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rení. Pri testovaní v Soblahove sme veľakrát mali vynikajúce 
výsledky, ale skutočnosť bola iná. Občania sa veľakrát testo-
vali v zamestnaní, na rôznych odberných miestach v okrese, 
kde vyšli pozitívni a po sčítaní všetkých prípadov tak bol vý-
sledok katastrofálny. Ak by sme však zverejnili len informácie 
z nášho odberného miesta, veľakrát by informácia znela, že 
bolo menej ako 5 pozitívne testovaných ľudí, avšak reálne 
v danom týždni bolo v Soblahove pozitívnych aj viac ako 30 
občanov! Z tohto dôvodu radšej výsledky nezverejňujeme, 
aby neboli skreslené a nevyvolávali dojem, že v Soblahove 
COVID pozitívni ľudia nie sú. Áno sú a je ich dosť. V prípade 
záujmu o komplexné výsledky si ich však viete dohľadať na 
verejne prístupných miestach, napr. https://www.ruvztn.sk/. 
Otázok na tému testovanie by bolo viac, ale verte, že robíme 
všetko to, čo si myslíme, že je to najlepšie pre čo najväčšiu 
časť obyvateľov, ale, samozrejme, nedá sa vždy vyhovieť 
všetkým. Ďakujeme za porozumenie.

Údaje z jednotlivých testovaní:
DÁTUM POČET POZITÍVNYCH POČET CELKOVO

21.3. 2 526
14.3. 0 616
7.3. 7 657

28.2. 2 652
21.2. 3 611
14.2. 3 675
7.2. 1 981

24.1. 0 262
23.1. 0 791

Nezľahčujme, prosím, aktuálnu situáciu a dodržiavajme 
aspoň tie základné pravidlá – rúško vonku/respirátor vnútri – 
dezinfekcia rúk – dodržiavanie odstupov. Obmedzte, prosím, 
návštevy a stretnutia a buďte zodpovední. Nezabúdajte na to, 
že ak je niekto vo vašej domácnosti pozitívny, ostatní členo-
via, aj keď zatiaľ nemajú príznaky alebo sú negatívni, musia 
povinne zostať v karanténe minimálne 14 dní od pozitívne-
ho testu osoby bývajúcej v spoločnej domácnosti. Najskôr 
na ôsmy deň od pozitívneho testu takejto osoby môžete ísť 
na PCR test, ktorý je hradený poisťovňou. Prosím, v tomto 
čase nechoďte na antigénové testovanie v obci. Svojím po-
stojom chránite ostatných spoluobčanov. Ak vyjde PCR test 
pozitívny, karanténa sa vám opäť začína rátať nanovo, t. j. 
ďalších 14 dní! Vždy je nutné nahlásiť sa všeobecnému leká-
rovi (aj keď nepotrebujete vypísať PN) – ten vám dá presné 
inštrukcie, čo treba robiť a ako postupovať. Pozitívna osoba 
musí kontaktovať všetkých, s ktorými bola v úzkom kontakte 
najmenej 2 dni pred pozitívnym testom. Tí zostávajú v povinnej 
14-dňovej karanténe a snažia sa izolovať od ostatných členov 
domácnosti, ak je to možné! Na PCR test sa v takomto prípa-
de objednajte najskôr na 8. deň od posledného kontaktu s takouto 
osobou. 14-dňovú karanténu treba dodržať aj v prípade nega-
tívneho výsledku.

Ak ste v karanténe (či ste pozitívny, alebo len v karanténe 
z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou), nesmiete chodiť do 
práce, do obchodu ani na prechádzky. V nevyhnutných prípa-
doch môžete ísť do lekárne a k lekárovi, ak ide o neodkladnú 
lekársku starostlivosť. To ale neznamená, že ak mi chýbajú 
lieky, idem do lekárne!!! V prvom rade poprosím telefonicky 
niekoho z rodiny mimo mojej domácnosti, susedov, známych, 
aby mi liek kúpili alebo pre tých mladších – zabezpečím si 
online nákup, resp. požiadam obecný úrad o pomoc, ak si 

neviem inak pomôcť. Až keď vyčerpám všetky uvedené mož-
nosti (v poradí, v akom sú napísané) a nikto nebude ochotný 
pomôcť mi (čo sa, dúfam, nestane), idem si lieky kúpiť do le-
kárne sám – s respirátorom, rukavicami, aby som čo najmenej 
ohrozil lekárnika, prípadne ostatných. To je však až tá posled-
ná možnosť. Rovnako to platí o ceste k lekárovi – tiež mu 
treba najskôr zavolať. V prípade, ak potrebujem rýchlu zdra-
votnú pomoc, kontaktujem linku 112 alebo 155. 

Keďže sa stretávam s tým, že viacerí, ktorí ste doma pozi-
tívni alebo v karanténe, neviete, čo treba v danej situácii robiť, 
dovolil som si tu zhrnúť pár základných inštrukcií. Chápem, 
že nariadenia sa každým dňom menia a nie vždy ich doká-
žeme všetci zachytiť, stále však platí zdravý rozum a úsudok, 
ktorý by každý z nás mal mať. To znamená, že ak som chorý 
(alebo sa necítim dobre), bez ohľadu na akékoľvek nariade-
nia a opatrenia, zostávam doma, izolujem sa od ostatných a 
snažím sa nenakaziť svoje okolie, t. j. nechodím von, pokiaľ 
nie som v ohrození života. Viac info nájdete na web stránke: 
www.korona.gov.sk.

 Milí spoluobčania,
na záver prvého čísla a v súvislosti s nadchádzajúcimi veľ-

konočnými sviatkami mi dovoľte zaželať vám veľa zdravia, 
pozitívneho myslenia a dobrej nálady aj napriek všetkým opa-
treniam a situácii, v ktorej aktuálne žijeme a ktorá pre nikoho 
z nás nie je ľahká a príjemná. Správajme sa tak, ako by sme 
chceli, aby sa iní správali k nám a zároveň sa snažme z tejto 
situácie zobrať si to najlepšie, čo nám vie dať. Pre niekoho 
to je možno čas, kedy príde na nové myšlienky či nápady, 
objaví nové zručnosti či opráši tie dávno zabudnuté. Niekto 
si nájde nové záľuby, iní si možno uvedomia, aké šťastie 
majú doma v rodine alebo zapracujú na nedostatkoch. Niek-
torí si konečne všimnú krásy okolitej prírody a uvedomia 
si, že v Soblahove máme veľké prírodné bohatstvo – stále 
máme kam ísť si odpočinúť a načerpať silu z prírody, a to aj 
len tak po vlastných nohách bez nutnosti presunov autom. Iní 
si možno nájdu čas na hru alebo rozhovor s deťmi, na ktoré 
inak nemali čas... Nezľahčujem túto situáciu a viem, že nie je 
ľahká – pre niektorých viac, pre iných menej. Viacerí ste prišli 
o rodinných príslušníkov, o prácu, deti a študenti o možnosť 
vzdelávať sa v školách a zároveň budovať sociálne kontak-
ty, viacerí pracujete z domu a musíte zabezpečovať aj bežný 
chod domácnosti a starostlivosť o deti a mohol by som takto 
pokračovať ďalej a ďalej. Áno, je to náročné, ale sťažovaním 
sa nič nevyriešime. Snažme sa zachovať si v sebe ľudskosť, 
zdravý rozum, nádej a vieru v lepšie časy – lebo tie prídu, len 
sa musíme o to aj svojou troškou pričiniť. Všetkým prajem 
príjemné a požehnané veľkonočné sviatky – pravdepodobne 
opäť ako minulý rok bez tradícií a zvykov. O to viac význam 
Veľkej noci prežite doma v rodinách.

Marian Hudec, starosta
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ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA POČAS ZÁKAZU VYCHÁDZANIA
Na území Slovenska stále platí opatrenie Úradu verejné-

ho zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 
zdravia OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020 súvisiace 
s pandémiou Covid-19, ktorým bolo zakázané usporadúvať 
hromadné podujatia, avšak tento zákaz sa nevzťahuje na za-
sadnutia a schôdze orgánov samosprávy. Samozrejme, za 
dodržania protiepidemiologických opatrení, čo znamená, že 
rokovanie obecného zastupiteľstva je možné zrealizovať. 
V zmysle  § 30 f ods.2 prechodných ustanovení súvisia-
cich s krízovou situáciou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení sa samospráve dáva možnosť rokovania obecného 
zastupiteľstva podľa § 12 počas krízovej situácie prostred-
níctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komuni-
kačnej technológie.

Zasadnutie OcZ dňa 10.3.2021 sa podobne ako OcZ 
11.12.2020 uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie.

Z rokovania OcZ obce Soblahov, ko-
naného dňa 10.3.2021 o 17:30 h  z dôvo-
du pandemických opatrení telekon-
ferenčným hovorom
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 31.12.2020.
Schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie obce Soblahov č.1/2021 o mies-
te a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základ-
nej škole, o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v materskej 
škole a o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského klubu detí.

Zrušilo Všeobecne záväzné nariade-
nie o podmienkach podnikania v ka-
tastrálnom území obce Soblahov zo 
14.6.1994.
Schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie obce Soblahov č. 2/2021 o urče-
ní pravidiel času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území 
obce Soblahov.
A) Zobralo na vedomie informáciu o za-
radení územia obce Soblahov do mest-
skej funkčnej oblasti s územím jadrové-
ho mesta Trenčín.
B) Schválilo podpísanie Memoranda 

o spolupráci na príprave a implementá-
cii Integrovanej stratégie udržateľného 
mestského rozvoja Mestskej funkčnej 
oblasti Trenčín.
Zobralo na vedomie informáciu staros-
tu o pripravovaných projektoch obce.
Zobralo na vedomie Oznámenie ZŠ 
s MŠ Soblahov o úprave rozpočtu v 
3/2021 z 18.2.2021 – prenesené kom-
petencie.
Zobralo na vedomie Správu o kontrol-
nej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Soblahov za rok 2020.     

Zuzana Hrnčárová

TESTOVANIE SA UŽ STALO SÚČASŤOU DNEŠNÉHO ŽIVOTA
V súčasnosti sa uvoľňovanie, ako aj sprísňovanie opatrení 

na Slovensku riadi COVID automatom – Alert systém pre mo-
nitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických 
opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV2 (Co-
vid-19). Úlohou monitorovacieho a signalizačného systému 
je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením 
nákazy, tak aby mohol zdravotnícky systém podniknúť po-
trebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy 
vopred zabrániť, rovnako ako počas prebiehajúcej kritickej 
situácie prispieť k jej stabilizácii a postupnému zlepšeniu. Re-
gionálne môže byť situácia veľmi odlišná v rámci Slovenskej 
republiky, a teda aj opatrenia by mali odzrkadľovať odlišné 
ciele a potreby na regionálnej úrovni.

Od pondelka 8. februára 2021 je celé Slovensko v čiernej 
fáze. Zároveň sa uplatňujú regionálne indikátory, ktoré roz-
deľujú okresy a opatrenia v nich aktuálne do štyroch stupňov 
varovania. Ich aktualizácia rezortom zdravotníctva prebieha 
každý utorok. Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 8.3.2021 
bol zaznamenaný nárast počtu prípadov a okres Trenčín je 

zaradený v IV. stupni varovania (k 16.2.2021 zaradený v III. 
stupni). Z prijatých opatrení vznikla okrem iného aj potreba 
testovať sa. Pravidelné testovanie v našej obci začalo z dôvo-
du, aby naše deti mohli nastúpiť do škôlok a žiaci 1. stupňa do 
ZŠ. Na to bol potrebný negatívny výsledok testu rodičov die-
ťaťa. Pravidelné testovanie je v súčasnosti aj vstupenkou do 
práce. Do práce môžeme ísť, iba ak nemôžeme vzhľadom na 
povahu práce vykonávať túto prácu ako prácu z domácnosti, 
máme potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby 
a miesta výkonu práce a máme so sebou negatívny RT-PCR 
alebo antigénový test nie starší ako 7 dní, nakoľko patríme do 
IV. stupňa COVID automatu (rovnako ako osoba patriaca do 
III. stupňa).

Nikto z nás nie je nadšený z toho, že nedeľu čo nedeľu musí 
stáť i keď nie dlho v rade na testovanie miesto rodinnej pohody 
v kruhu svojich blízkych. Ale musíme to vydržať, lebo čo majú 
hovoriť tí, ktorí v ochranných odevoch dlhé hodiny sa snažia, 
aby sa táto pandémia, čo najskôr skončila. Priestory telocvične 
ZŠ sa v súčasnosti stali jediným miestom na stretnutie sa 
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viacerých spoluobčanov i keď rozhovory sú veľmi krátke. Je 
vidieť na spoluobčanoch, že chvíľkové stretnutie a zopár slov so 
susedom, či známym je pre nich v tejto dobe veľkou vzácnosťou.

SČÍTAJME SA VŠETCI
Od 15.2.2021 sa začalo v rámci Sčítania 

obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 
elektronické sčítanie obyvateľov a monito-

ring stavu a prírastkov ukázal, že k 15.3.2021 máme v našej 
obci sčítaných  takmer 75 %  obyvateľov, čo predstavuje 
1 826 osôb. Obecný úrad v Soblahove zdôrazňuje maximálne 
využitie elektronického samosčítania, aj vzhľadom na možné 
pretrvávanie nepriaznivej epidemiologickej  situácie, nakoľko 
naším spoločným cieľom je, aby sa samo sčítalo čo najviac 
obyvateľov. Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha do 31. 
marca 2021 na webovej stránke www.scitanie.sk. Údaje, ktoré 
sa sčítaním obyvateľov v roku 2021 získajú, budú tvoriť pre 
každú obec základ pre prerozdeľovanie výnosov daní obciam.

Po tomto termíne bude nasledovať Asistované sčítanie 
s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste vy-
tvorenom na Obecnom úrade v Soblahove alebo s pomocou 
mobilného asistenta, ktorý vás po dohode s vami navštívi u 
vás doma a pomôže vám so sčítaním. Pre realizáciu asistova-
ného sčítania je určené obdobie medzi 1. aprílom a 31. októ-
brom 2021. Bude trvať v každej obci maximálne šesť týždňov. 
O asistované sčítanie musíte telefonicky požiadať na Obec-
nom úrade v Soblahove, tel. č.: 652 87 05, mobil 0908 793 
658. Službu asistovaného sčítania zabezpečí obec tým oby-
vateľom, ktorí sa nedokážu sčítať prostredníctvom elektronic-
kého formulára sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo 
iných osôb, s ktorými žijú v jednej domácnosti (napr. seniori, 
osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi 
digitálnymi zručnosťami), ktorí požiadajú o asistované sčíta-
nie. Pokyny k asistovanému sčítaniu budú obci poskytnuté do 
1. apríla a následne s nimi oboznámime občanov prostredníc-
tvom webovej stránky a miestneho rozhlasu.

Presný termín asistovaného sčítania pre obec bude stano-
vený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu 
SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v závislosti od 
epidemiologickej situácie na Slovensku a v regiónoch.

 Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred 
možnými podvodnými konaniami pri sčítaní obyvateľov 
2021

Policajný zbor v súvislosti s realizáciou SODB v roku 2021 
a obec Soblahov upozorňujú občanov, najmä seniorov či 
osamelo žijúce osoby, aby boli pri sčítaní obozretní a nestali 
sa obeťami podvodníkov. Pre účely ochrany pred tými, ktorí 
by mohli zneužiť situáciu počas sčítania, majte na pamäti:

•  ak potrebujete pomôcť pri elektronickom sčítaní, požiadaj-
te o pomoc svojich príbuzných, známych či osoby, ktorým 
dôverujete (do 31.3.2021), ponúkanú pomoc cudzích osôb 
ihneď odmietnite,

•  ak chcete využiť asistované sčítanie, informujte sa na 
Obecnom úrade v Soblahove na kontaktnom mieste tel. č.: 
652 87 05,  mobil 0908 793 658, kde vám so sčítaním po-
môže stacionárny asistent alebo môžete telefonicky požia-
dať obecný úrad o mobilného asistenta,

•  mobilní asistenti, ktorí vám budú nápomocní pre účely sčítania, 
vám povinne musia predložiť preukaz vydaný obcou Soblahov,

•  mobilní asistenti navštívia vašu domácnosť len vtedy, ak 
o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate (napr. 
z dôvodu imobility, choroby alebo z iného dôvodu),

•  ak to bude možné, vopred si dohodnite aj presný čas príchodu 
mobilného asistenta, prípadne si zistite jeho meno a priezvisko,

•   buďte zvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli 
podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať 
tak pomoc pri sčítaní priamo vo vašich príbytkoch,

•  v žiadnom prípade nepúšťajte cudzie osoby do svojich 
príbytkov, najmä nie osoby, ktoré vás navštívili bez vašej 
predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám 
ponúkajú pomoc pri tomto úkone.

Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie v súvislosti 
so sčítaním bezodkladne kontaktujte políciu na telefónnom čísle 
158 alebo starostu obce na tel. č. 652 87 05, 0905 428 220.
Informácie k SODB nájdete na www.scitanie.sk.

Zuzana Hrnčárová

JE NÁS MÁLO, VEĽA ALEBO AKURÁT?
Počet obyvateľov začiatkom roka 2021 dosiahol počet 

2 400.  Dedinky na Slovensku sa od seba odlišujú svojou po-
lohou, štruktúrou, nadmorskou výškou, ale i počtom obyva-
teľov. Ten posledný údaj je dôležitý práve v týchto dňoch, keď 
prebieha sčítanie domov, bytov a obyvateľov. Naša obec sa 
tiež pomaly rozrastá, pribúda počet nových domov, bytov, pri-
búdajú noví obyvatelia. A tak nečudo, že začiatkom roka 2021 
dosiahol počet obyvateľov v Soblahove 2 400.

Ako sme v Soblahove počtom obyvateľov postupne na-
rastali, hovorí Vlastivedný slovník obcí na Slovensku z roku 
1978 a podľa posledných sčítaní nasledovne:

V roku 1598 bolo v obci 56 domov a 2 mlyny. V roku 1720 
bolo u nás 28 daňovníkov. V roku 1784 počet narástol na 98 
domov, 122 rodín a 659 obyvateľov. V roku 1828 stúpol po-
čet domov na 102 a obyvateľov na 741. O pár rokov v roku 
1869 počet ľudí klesol na 737, no v roku 1880 už nás bolo 
848. V roku 1890 bol počet 870 obyvateľov a v roku 1900 bol 
ich počet 946. V roku 1910 bolo 988 obyvateľov, tisícku sme 
prekročili v roku 1921, kedy nás už bolo 1 100. V roku 1930 
stúpol počet na 1 338, v roku 1940 na 1 483, v roku 1948 na 
1 660. O dva roky neskôr v roku 1950 klesol počet na 1 629. 
O jedenásť rokov, v roku 1961, sme narástli na počet 1 852 

Veríme, že všetci spoločne toto obdobie v zdraví prekonáme 
a vrátime sa do nášho bežného života. 

R.R.
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TRIEDIŠ, TRIEDIM, TRIEDIME

TRIEDENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

ľudí. V roku 1970 bolo u nás 1 927 obyvateľov, v roku 1980 
už to bolo 1 976 obyvateľov. Pokles nastal znovu v roku 1991, 
keď sme klesli na 1 874 obyvateľov. V roku 2001 sme stúpli na 
1 933 obyvateľov. Počet 2 000 sme dosiahli k 20.marcu 2007. 
Uvádzame postupný nárast po roku 2000 s odstupom piatich 
rokov: rok 2005 - 1948, rok 2010 - 2112, rok 2015 - 2209 oby-
vateľov. Koncom  roka 2020 bolo v Soblahove prihlásených 
k trvalému pobytu 2393 osôb. Z krátkej štatistiky vyplýva, že 
za sto rokov od roku 1921 do roku 2021 počet obyvateľov 
Soblahova narástol o 1 300 občanov. Nárast obyvateľov našej 
obce sme zaznamenali po výstavbe 24 nájomných obecných 
bytov pri starom obecnom úrade a pokračoval vytvorením 
nových lokalít: Majer, ul. Cintorínska (ľavá časť), Palmovská, 
Palmovská za horizontom, Rybníky – 2 bytové domy a zasta-
vaná časť rodinnými domami a najnovšia lokalita NB7 (smer 
na Mn. Lehotu).

Niekoľko týždňov po dosiahnutí počtu 2400 obyvateľov ide-
me znovu počtom smerom nadol, nakoľko nastal určitý počet 

V našej obci už viac ako rok prebieha domáce triedenie 
plastov. Naši občania si na systém žltých plastových vriec 
rýchlo zvykli, o čom svedčia aj naplnené plastové vrecia, ktoré 
občania ukladajú pred svoj dom v deň vývozu.

Avšak môžeme konštatovať, že nie v celej obci obyvatelia 
pochopili, ako tento systém zberu funguje. Negatívnym 
dôkazom sú aj fotografie, ktoré sme urobili pri obhliadke 
smetných nádob v našej obci. Mnohokrát sa stretávame 
s tým, že obyvatelia vyhadzujú naplnené žlté plastové 
vrecia do veľkých zberných nádob na plasty. Preto by sme 
chceli dôrazne upozorniť všetkých občanov Soblahova, aby 
si skladovali svoj vyseparovaný odpad v žltých vreciach vo 
svojich domovoch. Takéto domáce triedenie odpadu je nutné 

aj z toho dôvodu, že v našej obci sa priebežne budú znižovať 
stavy veľkých plastových kontajnerov na plasty, ktoré budú 
nahradené inými druhmi kontajnerov. 

Veríme, že správnym separovaním odpadkov dokážeme 
predísť aj prípadnému neporiadku v okolí smetných nádob, 
aby to v našej obci nevyzeralo napríklad aj takto: 

Začiatkom tohto roku sme v našej obci zaviedli povinné 
triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 
Na troch určených stanoviskách pribudli nové kovové zber-
né nádoby, ktoré slúžia predovšetkým na kuchynský odpad 
a potraviny nevhodné na konzumáciu. S veľkým potešením 
sme zaznamenali, že naši občania sa s touto myšlienkou až 
prekvapivo dobre stotožnili. Svedčí o tom aj skutočnosť, že 
nádoby sa zapĺňajú za veľmi krátky čas, a preto sme zmenili 
frekvenciu vývozov na 1x za týždeň.

Myšlienku o triedení kuchynského odpadu sme podporili aj 

tým, že do jednotlivých domácností rozdávame zelené plasto-
vé vedierka, do ktorých si môžu občania separovať kuchynský 
odpad a následne ho vysypať do kovovej nádoby, ktorá je na 
tento odpad určená. 

Zároveň pripomíname občanom, že od 1.1.2021 je prísne 
zakázané biologicky rozložiteľný odpad vyhadzovať do zme-
sového komunálneho odpadu!

Obec Soblahov ďakuje všetkým občanom, ktorí triedia od-
pad a pomáhajú tým znižovať poplatok za komunálny odpad 
do budúcnosti.

Mgr. Ľuboslava Kopková

odhlásení z trvalého pobytu, a, bohužiaľ, aj úmrtia v našej obci 
(do 12.3.2021 zomrelo 9 spoluobčanov).

Názory občanov na narastajúci počet obyvateľov sa rôznia, 
niektorí hovoria o zvyšovaní príjmov do obecnej kasy na da-
niach, niektorí nesúhlasia, vraj už by aj stačilo, o čom svedčia 
preplnené komunikácie, parkovanie kade-tade, no rozvoju 
a rozmachu obce je ťažko zabrániť. Treba pozerať i na sku-
točnosť, že obec potrebuje veľmi mierny plynulý rast z dôvodu 
fungovania škôlok, školy atď. V prípade, že nastane trvalý po-
kles alebo stagnácia, za pár rokov zistíme, že občianska vyba-
venosť  bude postupne slabšia a slabšia. Jedno je však isté: 
V našom Soblahove je naozaj dobre a krásne!   

R.R.

Palmovská 2014 Rybníky 2012

Rybníky 2007

Palmovská 2007
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SPOLUPATRIČNOSŤ NEPOZNÁ HRANICE

JAK SI ŽIJEME V BUCHLOVICÍCH...

Aj v čase pandémie priatelia na seba nezabúdajú, 
preto nás teší záujem našej partnerskej obce Gmi-
na Rudniki o dianie u nás. Najmä v tomto ťažkom 
období sa ukazuje sila priateľstva.

Život v Poľsku vyzerá podobne ako vo zvyšku 
sveta. Všade je povinnosť nosiť rúška, ale napríklad kostoly, 
obchody, veľké galérie sú otvorené, aj keď s limitmi pre ľudí, 
ktorí môžu byť súčasne na danom mieste. Podľa ich informá-
cií ale nemajú povinnosť testovania ako my.

Školy fungujú na diaľku, ale ročníky 1. až 3. a materské 
školy sa učia tradične. Začal sa aj proces očkovania, ktorý 
pomaly dáva nádej na návrat do normálu.

Kultúrny a športový život prakticky neexistuje, hoci keď sa nie-
čo podarí zorganizovať, nie je to to, na čo boli zvyknutí. Na konci 

roka sa im podarilo zorganizovať wigilijne morsowanie – vianočné 
kúpanie v ľadovej vode v miestnom jazere. Súčasné bezpečnostné 
opatrenia zakazujú organizovať stretnutia viac ako 5 osôb.

Obecný úrad majú otvorený s obmedzeniami a sprísneným 
pohybom ľudí. Najhoršiu situáciu zažili v októbri až novembri, 
kedy viacerí pracovníci úradu ochoreli na Covid, našťastie ne-
museli byť hospitalizovaní.

Bohužiaľ, vlani boli veľmi smutní, pretože zomrelo 146 obyva-
teľov, hoci zvyčajne sa tento počet pohyboval okolo 100 – 110.

A krásny pozdrav na záver..
Przesyłamy Wam serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich 

i liczymy, że niedługo wróci normalność i uda nam się spotkać.
DM

Od loňského roku jsme se naučili žít bez plesů, 
kulturních akcí, návštěv kin a divadel, nákupních 
středisek a společných setkávání třeba jen tak u 
kafíčka a zákusků. Místo toho si zvykáme na jídlo 
v plastových krabičkách, roušky a respirátory 

a máme strach na veřejnosti zakašlat nebo se vysmrkat. Po-
tkáváme se na ulici a bojíme se podat si ruce. Úsměv na tváři 
a srdečné obejmutí je už minulost... To všechno nám, mimo 
jiné, přinesl Covid 19. Naštěstí jsme v Buchlovicích obklopeni 
krásnou přírodou, tak se nám lépe daří doufat, že brzy bude líp.

Už minulý rok jsme museli zrušit spoustu každoročních 
akcí a letos to zatím vypadá podobně. Kosecké písně, Fes-
tival česneku, Trh v podhradí, Martinské hody s právem - to 
všechno jsou velké akce věnované především folkloru, které 
se nekonaly. Aby nám kroje nezahálely ve skříních, tak jsme 
uspořádali „Buchlovické onlájn hody 2020“. Pro představu: „...
dyž nemožeme zpívat a zgůňat po dědině, možeme si zazpí-
vat do dědiny! Proto sme sa rozhodli udělat onlájn hodovů 
výzvu, abysme se cťů hody zahájili a to v SOBOTU 7. litopadu 
v 11:00 - z okna, ze dveří, z před baráku v tento den a tento 
čas, tak, ať prskancama nikeho neohrozíme a nikeho z jiného 

baráku „nemáme“ bližéj jak dva metry! Do celej dědiny zazpí-
vajme - kdo chce aj zahrajme na bársjaké hudební nástroje - 
písně hodově notoricky aj notorikom známé - Ten buchlovský 
zámek a Ideme k vám, ideme k vám. Určitě nezapomeňte na 
zpívání aj provětrat fěrtůsky a košele, nech jim není v smut-
no... Protože čí sú hody?! „

Za doprovodu vánočních koled z místního rozhlasu jsme 
5. 12. rozsvítili v Buchlovicích na náměstí vánoční stromek 
v přímém přenosu na stránkách Facebooku.

Dobu uzavření úřadů jsme využili šikovnosti našich zaměst-
nanců k opravě a vymalování zasedací síně a chodby v budo-
vě úřadu městyse. Také jsme svépomoci zařídili úplně novou 
ordinaci všeobecného lékaře, kterého se paní starostce poda-
řilo najít po téměř roce urputného hledání.

Školní rok 2020/2021 také žádná sláva, alespoň mateřské 
školy a žáci 1. a 2. ročníku základní školy měly možnost nor-
mální výuky. Ostatní za celý školní rok doposud navštívili ško-
lu 10 x !!!! No, a teď právě prožíváme tvrdý lockdown od 1. do 
21. března v celém Česku. Takže kromě nejnutnějších obcho-
dů je zavřeno úplně všechno a nesmíme opouštět okres, ve 
kterém máme své trvalé bydliště.

Na všem zlém hledejme něco dobrého. Začali jsme si více 
uvědomovat věci, které byly dříve brány za automatické 
a standardní. Děti, ale i rodiče, si budou více vážit školy, uči-
telů a výuky ve škole. Naučíme se, že ne všechno si utíkáme 
koupit do obchodu, ale že spoustu věcí si můžeme, a hlav-
ně umíme, vyrobit sami... Určitě by se našla ještě spousta 
dobrých věcí, proto musíme věřit, že všechno špatné jednou 
přejde a současná situace nás spíše posílí!

Věříme také, že se budeme moci opět setkávat a brzy se 
uvidíme. Přeji Vám jménem svým, i všech tady u nás na úřadě 
v Buchlovicích, do Soblahova především pevné zdraví, sílu 
a víru, že bude líp!!! 

Iveta Rosůlková, Městys Buchlovice

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

PODPORA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 
ROZVOJOVÝ PROJEKT „ČÍTAME RADI 2“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkup-
cov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žia-
dostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkrom-
ným základným školám na nákup detských a mládežníckych 
kníh, resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľom 
projektu bolo, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku pri-
meranú literatúru.

Naša škola sa do daného projektu zapojila v decembri 
2020, bola neúspešná. Avšak Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky vzhľadom na navý-
šenie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame 
radi“ pokračovalo vo výbere z tých žiadateľov, ktorých projekty 
neboli podporené v decembri 2020, a ktoré boli v dôsledku ob-
medzených finančných prostriedkov neúspešné v tomto pro-
jekte. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky vyčlenilo na pokračovanie projektu pod názvom 
„Čítame radi 2“ sumu 400 000 €. Žiadosti boli opätovne po-
sudzované výberovou komisiou a tentoraz sme boli úspešní. 
Získali sme 800 € na nákup detských a mládežníckych kníh.

ROZVOJOVÝ PROJEKT „MÚDRE HRANIE“
Ministerstvo školstva presadilo zmenu zákona, ktorá mu od 

januára umožňuje vytvárať rozvojové projekty aj pre materské 
školy. „Múdre hranie“ je prvý projekt tohto typu. Rezort naň 
vyčlenil pol milióna eur a podporených bolo od 500 do 1 000 
materských škôl.

„Vzdelávať deti, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti je po-
trebné už od mala. Som rád, že sme na tento účel vytvori-
li tento projekt, ktorý je prvý svojho druhu,“ priblížil minister 

školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.
Zapojiť sa  mohli všetky materské školy zaradené do siete 

škôl a školských zariadení. Financie z projektu majú využiť na 
nákup detských kníh, pomôcok a hračiek na rozvíjanie jemnej 
motoriky, technických zručností, matematickej gramotnosti 
alebo reči.

MŠ Soblahov bola v tomto projekte úspešná a získala 500 €.

JARNÁ ŠKOLA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožnilo or-

ganizovať jarné školy v čase jarných prázdnin jednotlivých krajov.
Ministerstvo školstva tým vytvorilo možnosť (nie povinnosť) 

organizovať jarné školy s cieľom podporiť učenie, ktoré si 
žiaci nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia 
školského vyučovania. Jarnú školu bolo možné organizovať 
na tých základných a stredných školách a v tých ročníkoch, 
ktoré mali rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenč-
nú výučbu.

Zámerom jarných škôl bolo poskytnúť žiakom základných 
škôl možnosť nadobudnúť, prípadne upevniť si vedomosti, 
zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne 
osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučova-
nia v školách. Súčasne je ich cieľom pomôcť vyrovnať roz-
diely medzi žiakmi, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku 

ZAČIATOK KALENDÁRNEHO ROKA 2021
Po vianočných prázdninách 8.1.2021 mali žiaci 1. stupňa 

nastúpiť opäť do školy a očakávali sme, že po dištančnom vzdelá-
vaní žiakov 2. stupňa, opäť privítame v škole aj ich. Avšak na 
základe rozhodnutia:

Rozhodnutie ministra z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 

8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušu-

je školské vyučovanie v školách a prevádzku školských 
zariadení.

A tak v mesiaci január sa žiaci ZŠ s MŠ Soblahov vzdelávali 
dištančnou formou. 

V mesiaci február na základe zlepšenej epidemiologickej si-
tuácie v Trenčianskom kraji a možnosti testovania zákonných 
zástupcov v zriadenom Mobilnom odberovom mieste ZŠ s MŠ 
Soblahov a v spolupráci so zriaďovateľom Obcou Soblahov 
žiaci 1. stupňa nastúpili do školy na prezenčné vzdelávanie. 
Prezenčné vzdelávanie prebiehalo tri týždne a od 1.3.2021 do 
odvolania na základe Vyhlášky 87 RÚVZ v Trenčíne zo dňa 
25.2.2021 žiaci prešli na dištančné vzdelávanie.
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nedostatočného zapojenia časti z nich do dištančného vzde-
lávania. Jarné školy vytvárali tiež priestor na realizáciu takých 
vyučovacích predmetov, ktoré sa vzhľadom na ich charakter 
nedali realizovať dištančnou formou vzdelávania, avšak ich 
zvládnutie je nevyhnutné pre dosahovanie cieľov vzdelávania.

V neposlednom rade jarné školy uľahčili opätovnú adaptá-
ciu na školské prostredie, podporili ich socializáciu a spros-
tredkovali kontakt s rovesníkmi, ktorý u nich dlhšie obdobie 
absentoval. Na rozhodnutí základnej školy bolo, či zorganizuje 

činnosť tak, aby okrem vzdelávacích aktivít prebiehali aj akti-
vity v školskom klube detí v poobedňajších hodinách, alebo by 
jarná škola prebiehala len doobeda.

JARNÁ  ŠKOLA v ZŠ s MŠ Soblahov
Termín konania:    od 15.2.2021 do 19.2.2021
Cieľové skupiny a personálne obsadenie:
1. ročník – 21 žiakov    Mgr. Ľuboslava Jozeková, 
   Eva Janovská
2. ročník – 22 žiakov     Mgr. Monika Balajová, 
   Adriána Ridošková
4. ročník – 15 žiakov   Mgr. Gabriela Pytlíková, 
   Nikola Balnová
Harmonogram:
8:00 – 10:30 Výchovno-vzdelávacia činnosť – zameraná 
 na opakovanie a prehlbovanie vedomostí
 v hlavných vzdelávacích oblastiach hravou 
 formou pod vedením triednej pani učiteľky
10:30 – 14:00   Školský klub – pod vedením pani 
 vychovávateľky.
Cieľ:
- podporiť vzdelávacie návyky a komunikačné schopnosti žiakov
- rozvíjať zručnosti opakovaním a utvrdzovaním učiva s využí-

vaním projektového vyučovania, problémových úloh, hier a súťaží
- využívanie rôznych foriem práce – skupiny, dvojice.

Vedenie školy

DOBA RÚŠKOVÁ OČAMI DETÍ......
Dištančné vyučovanie – čo mi dalo, čo mi vzalo

Pandémia koronavírusu spojená s dištančným vzdelávaním 
mi vzala veľmi veľa, ale dala mi aj nové skúsenosti do života. 

Pred rokom, keď sme sa dozvedeli, že prechádzame na diš-
tančné vzdelávanie, tak sme od radosti skákali až po plafón. 
Predstavovali sme si krásny, jednoduchý, bezstarostný život 
bez testov a skúšania, žiadne úlohy a povinnosti, vyspávanie 
do obeda a dlhé ponocovanie. Väčšina žiakov si na začiatku 
pomýlila online vzdelávanie s dlhými prázdninami. 

Všetci sme sa ale spamätali, keď nám zrazu začali prichá-
dzať prvé úlohy a testy. Podľa mňa má dištančné vyučovanie 
oveľa viac negatív ako výhod. Najviac mi ale vadí, že sa ne-
môžeme stretávať so spolužiakmi v škole. Najmä preto, že už 
sme v deviatej triede, ktorú sme si spolu vôbec neužili. Online 
hodiny majú taktiež množstvo nevýhod. Veľa žiakov si nájde 
výhovorku, len aby na hodine nemuseli byť, lenže v škole by 
toto robiť nemohli. Všimla som si aj to, že doma sa občas 
neviem donútiť do učenia. V škole by sme všetko urobili hneď, 
ale doma to veľakrát odkladám na poslednú chvíľu. Doma je 
určite viac vecí, ktoré ma môžu rozptýliť a odlákať od učenia. 
Musím sa spoliehať iba sama na seba. Keď úlohu neodošlem, 
mám smolu, žiadne výhovorky nepomáhajú. Ale naopak, je 
super, že úlohy si môžem urobiť, kedy chcem a nemusím 
čakať na ostatných. Medzi výhody patrí určite aj to, že máme  
oveľa viac času. Voľný čas môžeme využiť a zdokonaliť sa 
v oblastiach, na ktoré sme predtým nemali toľko času.    

Pandémia nám vzala mnoho zážitkov, ktoré sme mohli za-
žiť, keby sme chodili do školy. Je pravda, že aj cez online ho-
diny sa veľakrát pobavíme, ale v škole by to bolo iné. Vďaka 
tejto situácii som sa naučila veľa vecí. Napríklad, že každý 
by si mal vážiť svoje zdravie. Nikdy nevieme, kde a od koho 
sa môžeme nakaziť. Preto treba dodržiavať všetky opatrenia, 
aby sme sa čím skôr mohli vrátiť k normálnemu životu. Už sa 
neviem dočkať tej chvíle, keď bude všetko ako predtým!

Hanka Kišová, 9. tr.

Doba rúšková - báseň piatich zmyslov
Vidím svet zahalený v chaose. 
Počujem odvšadiaľ valiace sa negatívne správy. 
Cítim vznášajúci sa pach dezinfekcie. 
Mám chuť vrátiť sa do školských lavíc. 
Na dlaniach cítim teplo rodinného krbu. 

Doba rúšková – Cinquain
rúško 
textilné, obťažujúce, kontaminované 
obmedzuje, zahaľuje, chráni 
neželaný anjel strážny                                    Filip Mikuš, 9. tr

Prvá vlna, druhá vlna
Rok dvetisícdvadsať začal ako každý iný,
všetci školáci sa tešili na prázdniny.
V marci nám na dvere zaklopala korona,
že tento rok sa prázdniny, ani žiadna párty nekoná.
Prikázala nám nosiť natiahnuté na nose rúška,
áu, boleli nás z toho ušká.
Rozširovala sa rýchlo po celom svete,
aj na Slovensku ju za každým rohom nájdete.
Nemohlo sa chodiť nadlho von,
museli sme sa riadiť novým pravidlom.
Pandémia dva prišla ako veľká vlna,
všetci sa pýtajú: ,,Kedy už odíde korona?“
Pribúdali nové opatrenia
a lekári začali očkovať proti týmto ochoreniam.
Ľudí čím ďalej, tým viac pribúda
a ja na online hodinách vyzerám ako obluda.
Každé ráno na online hodiny
ma budí náš kohút lenivý.
Želám si, aby toto všetko už skončilo
a do škôl sa poctivo chodilo.
Chýbajú mi učitelia, spolužiaci,
tak prosím, korona odíď, už stačí!     Vanesa Mikulajová, 9. tr.
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Dištančné vzdelávanie - čo mi dalo, čo mi vzalo
Keď sa začalo dištančné vzdelávanie, tešila som sa, preto-

že to bolo niečo nové, čo sme ešte nezažili. 
Dištančné vzdelávanie mi viac vzalo ako dalo. Už si ani ne-

pamätám, aké to bolo zablúdiť očami von oknom a pozerať, 
čo je nové v dedine počas zdĺhavej hodiny. Vzalo mi možnosť 
byť v triede s mojimi spolužiakmi a prežívať posledné mesiace 
na základnej škole. Chýbajú mi aj hodiny výchov, na ktorých 
sme sa zabávali a vytvárali si spomienky.

Napriek všetkým negatívam sa mne osobne páči takýto 
spôsob učenia. Podľa mňa sa každý raduje z tej hodinky naviac, čo 
si môže ráno pospať. Počas prezenčného vzdelávania som 
mala mnoho mimoškolských aktivít, domov som preto chodila 
neskoro večer a bolo veľmi ťažké sa dokopať k učeniu. Teraz 
si viem všetko rozložiť tak, ako mi to vyhovuje a učí sa mi 
oveľa jednoduchšie. Online hodiny sú pestrejšie a zaujíma-
vejšie. Pani učiteľky nám často púšťajú rôzne prezentácie, na 
ktoré sme v škole nemali čas. 

Nevadí mi, že sme doma a nemôžme sa vzdelávať pre-
zenčne. Vadí mi len to, že tie chvíle a školské akcie ako napr. 
Mikuláš, vianočný večierok, karneval,... napriek tomu, že sme 
sa na ne tešili, nikdy nezažijeme. Keď raz budeme spomínať 

na posledný rok v škole, budeme spomínať len na to, ako sme 
sedeli doma za počítačmi. 

Nikto nevie, čo bude ďalej, ale dúfam, že už sa čoskoro 
vrátime do školy.

Timea Holubková, 9. tr.
  

KORONA
Korona je silná pani, 

životy vzala do svojich dlaní.
Stále nad nami vyhráva, 

každý sa pod rúškom pred ňou schováva.
Nevieme sa jej zbaviť asi rok,

stále má rýchlejší ako my krok. 
Musí ju to veľmi baviť, 

vlak života chce vykoľajiť.
Radšej všetci doma buďme,
silu v nej viac neprebuďme.
Rešpektujem, chránim seba,
zdravie chcem aj pre teba.

Mária Izraelová, 8. tr.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Školský klub detí, má za úlohu formovať a rozvíjať deti 

mimo procesu vyučovania. My pani vychovávateľky sa preto 
snažíme, aj v tejto nie ľahkej dobe, vytvárať pozitívnu atmosfé-
ru v školskom klube. 

Počas Jarnej školy, sme v spolupráci s pani učiteľkami prvé-
ho stupňa, pripravili pre deti niekoľko zaujímavých aktivít, hier 
a aj športových činností na školskom dvore. Našu prácu sťa-
žovalo to, že sa deti nemohli spoločne stretávať pri záujmo-
vých aktivitách. Počas tej krátkej doby, čo sme sa s deťmi, po 
dlhšej dobe opäť stretli, sme naplnili svoje ciele a úlohy, ktoré 
sme si stanovili. 

Sme si vedomé, že ak sa chceme zamerať na každé nám 

zverené dieťa v ŠKD je výchova a tvorivý prístup dôležitá 
a podstatná časť našej práce.

8. marec
Ženy sveta slávia ako  sviatok,

myslíme si, že  to  je čas na kvietok.
Na kvietok pre babičky, mamičky a  všetky tety,

čo majú rady nás, deti.
Toľko kvietkov nájdeme, pre každú z vás

A naplníme mnoho váz.
Biele, červené aj ružové kvietky,

Majú pripravené soblahovské dietky.
Adriana Ridošková

I keď pandemická situácia nedovoľuje stretávanie sa ľudí 
vo väčšom počte, športový areál pri základnej škole, kde sa 
nachádza aj vonkajšie fitnes ihrisko nechávame otvorený. 
Chodia sem mamičky so svojimi ratolesťami, aby sa tu za-
hrali a spestrili tak deň sebe, ale hlavne deťom. Je smutné, 
že po príchode do areálu tam nachádzajú neporiadok po 
starších vrstovníkoch.

A tak mamičky vedú svoje deti k zodpovednosti a učia 
ich k poriadku a spoločne do zberných vriec zberajú drobný 
odpad. Pre deti je to zábava a pre mamičky vzácna chvíľa 
oddychu.



11číslo 1 - marec 2021

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
VSTÁVAJTE, SNEŽIENKY, UŽ JE ČAS, 
VYHNALI SME ZIMU, BA I MRÁZ...

Hoci zima bola tento rok skúpejšia na sneh, vždy sme si 
našli čas a  pozorovali sme krásu zasneženej prírody, stopy 
zveri v lese, nakŕmili sme vtáčiky, vyguľovali sme sa aj zahrali 
so snehom. V materskej škole sme zasa pozorovali, ako voda 
mení svoje skupenstvo a robili sme pokusy so snehom. Zimné 
zasnežené dni sme v našej materskej škole využili naplno.

Aj napriek tomu, že nám korona prekazila náš pobyt v janu-
ári v materskej škole, všetko sme stihli zopakovať, keď sme sa 
vrátili vo februári. Fašiangy sme si pripomenuli malým fašiango-
vým sprievodom po materskej škole a pochovaním basy, pre-
tože každoročný sprievod dedinou sme nemohli uskutočniť. 
Ani náš tradičný fašiangový karneval s rodičmi sa nekonal 

a deti vedia, že karneval si pripravíme v lete, ak nám to situ-
ácia dovolí.

Jar sa už hlási a pomalými krôčikmi sa prebúdza príroda zo 
zimného spánku. Na našich potulkách chotárom sme počuli 
prvý spev škovránka v stredu 24. februára. Bol to jasný signál, 
že i napriek chladu sa jar blíži, pretože v záhradách sme pozo-
rovali prvé jarné kvety – snežienky a krokusy. 

MATERSKÁ  ŠKOLA
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, plné zábavy a hud-
by. V našej materskej škole sme preto pre deti pripravili veselý 
týždeň fašiangových aktivít. Formou prezentácie a rozhovoru 
sa deti oboznámili s fašiangovými zvykmi, vyrábali papiero-
vé masky, pripravovali výzdobu, spievali, recitovali, tancovali, 
zdobili priestory materskej školy a veľmi sa tešili na očaká-
vaný deň – KARNEVAL. Naša materská škola sa v ten deň 
premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových 
bytostí. Ako lusknutím čarovného prútika sa deti aj pani uči-
teľky zmenili na hrdinov, princezné, víly, zvieratká či čertov. 

Celým programom zábavy, hier a súťaží deti sprevádzali šašo 
Jašo a šašo Bašo.

Detský karneval prebehol vo veselej nálade. Celé dopolud-
nie sa konalo v radostnej atmosfére, deti boli spokojné a všet-
ci prítomní sa tešili spolu s nimi. Deti sa zabávali, tancovali, 
spievali. Masky boli odmenené aj vecnou cenou. Poďakova-
nie patrí rodičom za prípravu prekrásnych masiek a všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave karnevalu. Bol to deň plný radosti, 
spokojnosti a dobrej nálady, a preto si fašiangové tradície 
v MŠ zachováme naďalej.

Kolektív MŠ

Naša radosť z nového ročného obdobia však netrvala dlho 
a my sme zasa zostali doma. Je to čas náročný pre nás všet-
kých, veľkých i malých, mladých i starších. Učíme sa žiť 
s koronou a novými vecami, ktoré nám toto ochorenie pri-
náša. Naša skúsenosť s ochorením sa v našej škole začala 
7.12.2020 práve na sviatok nášho patróna sv. Mikuláša. Bolo 
to obdobie ťažké pre našich zamestnancov a tiež ich rodin-
ných príslušníkov. Chceme sa poďakovať Nebeskému Otcovi, 
že vypočul modlitby našich rodičov, zamestnancov i detí a te-
šíme sa z toho, že sme spoločne vytvorili akoby jednu veľkú 
rodinu, ktorá sa zomkla a drží spolu v dobrom i v zlom. Aj 
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vďaka vám, milí naši rodičia, dostávajú deti príklad spolupa-
tričnosti, viery a budovania vzťahu k nášmu Otcovi. Ďakujeme 
i za to, ako zodpovedne dodržiavate predpisy, ktoré sú potreb-
né počas prevádzky školy.

Poďakovanie patrí tiež vedeniu obce a vedeniu ZŠ s MŠ 
v Soblahove a hlavne všetkým, ktorí dobrovoľne trávia nedeľ-
ňajšie popoludnia na odbernom testovacom mieste v telocvič-
ni ZŠ. Hoci by tento čas mali venovať svojim rodinám, venujú 
ho nám všetkým. Veľká vďaka.

Prežívame čas prípravy na najväčšie sviatky roka, kedy 
si pripomíname veľké  Kristovo dielo vykúpenia, ktorým nás 
oslobodil z otroctva hriechu a zlého ducha a zjednal nám slo-
bodu Božích detí tým, že dal za nás výkupnú cenu, ktorou 
bolo jeho utrpenie a smrť.

Prajeme všetkým požehnané veľkonočné sviatky, veľa 
zdravia a pokoja vo vašich rodinách.

Kolektív CMŠ sv. Mikuláša

PO STOPÁCH ABRAHÁMA VO SVÄTEJ ZEMI
Celý kresťanský svet začiatkom marca žil pútnickou cestou 

Svätého Otca Františka do Iraku. Jedným z miest, ktoré Svä-
tý Otec navštívil, bolo i mesto Ur, odkiaľ pochádzal praotec 
Abrahám. Taktiež i našou snahou bolo v roku 2000 navští-
viť niektoré miesta spojené s pobytom praotca Abraháma vo 
Svätej zemi.

 Po smrti svojho otca Terracha okolo roku 3000 p. n. l. sa  
Abrahám odsťahoval so svojou rodinou do mezopotámskeho 
mesta Cháranu a odtiaľ sa na Boží príkaz odobral do Kána-
ánu – zasľúbenej zeme. Po strastiplnej ceste, so svojím sy-
novcom Lótom a manželkou Sárou a so svojimi stádami sa 
dostali až na juh vtedajšieho Kanaánu, do púštnych oblastí 
Negevskej a Júdskej púšte, do okolia súčasného palestínske-
ho mesta Hebron a izraelského mesta Beer Ševa.

Hebron – pevnosť - mešita
Mesto Beer Ševa je pomerne veľké mesto s viac ako 

dvestotisíc obyvateľmi a so známou Ben Gurionovou univer-
zitou. Táto púštna oblasť z hľadiska chovu dobytka a oviec 
najviac vyhovovala Abrahámovi, preto sa tu i so synovcom 
Lótom usadili. Územie patrilo kmeňu Chetejcov, ktorí s usade-
ním Abrahámovej rodiny súhlasili. V okolí Beer Ševa Abrahám 
vybudoval tri studne. Jedna z nich, úplne zachovaná, sa na-
chádza takmer v centre mesta. Boli to výdatné studne s čistou 
vodou. V súčasnosti je studňa veľmi pekne zreštaurovaná, má 
priemer niekoľko metrov, zakrytá je kovovou mrežou. Je sta-
rostlivo ohradená prízemnými stavbami. V plote ohrady rastie 
obrovský strom tamarišky. Tamarišky rady rastú v suchých 
púštnych oblastiach, kde signalizujú blízkosť podzemných 
vôd. Priemer kmeňa stromu je takmer jeden meter a ako nám 
bolo povedané, strom má pochádzať ešte z čias Abraháma. 
Zmienka o ňom je i v Starom zákone. Tamarišky sa veľmi ľah-
ko prispôsobujú rôznej klíme a často ich nachádzame i v na-
šich podmienkach.  

Niekoľko kilometrov od centra mesta sa nachádza ďal-
šie miesto veľmi často uvádzané v Starom zákone. Miesto 
sa uvádza ako dub Mamre, strom, pod ktorým Abrahám po 
príchode na toto územie zriadil malý obetný oltár, na ktorom 

obetoval Bohu a kde si postavil svoj stan. Na tomto mieste 
sa rozprával s Bohom pri záchrane spravodlivých v So-
dome, tu prijal a ukryl troch mladých mužov pred hriešnymi 
Sodomčanmi, odtiaľto videl zánik Sodomy, tu dostal príkaz na 
obetovanie Izáka, tu sa dohodol s Lótom na rozdelení úze-
mia a ďalších udalostiach zmieňovaných v Starom zákone. V 
súčasnosti je celé územie také zastavané novou štvrťou mes-
ta, že sa nám ani po niekoľkohodinovom hľadaní nepodarilo 
dub Mamre nájsť, a to na našu veľkú ľútosť. Dub bol i napriek 
svojmu matuzalemskému veku dlho živý, predpokladá sa, 
že môže mať až 5 000 rokov. Žiaľ, v roku 2008 úplne vyschol. 
Na veľkú radosť sa pri jeho záchrane ukázal malý výhonok vy-
rastajúci z koreňov. Odborníci sa v súčasnosti pokúšajú jeho 
genofond zachrániť. 

 Hebron – hrobka
Asi 20 km od Beer Ševi, ale už na území Palestíny sa na-

chádza ďalšie mesto spojené so životom Abraháma – mesto 
Hebron. Je to druhé najväčšie palestínske mesto, má viac ako 
200-tisíc obyvateľov. V strede mesta sa nachádza mauzóle-
um, v ktorom sú pochovaní najvýznamnejší starozákonní 
patriarchovia. Po smrti manželky Sáry, ktorá zomrela podľa 
Starého zákona vo veku 127 rokov, chcel Abrahám pochovať 
Sáru na tomto území. Preto odkúpil od Chetejca Efrona, pole 
s jaskyňou Machpela za 400 strieborných šekelov, čo bola na 
vtedajšie pomery vysoká suma s podmienkou, že toto miesto 
bude naveky patriť jemu a jeho potomkom. Po smrti Abrahá-
ma pochoval Jakub do jaskyne i jeho. Podľa Starého zákona 
majú byť v jaskyni pochovaní okrem Abraháma a Sáry i Jakub 
a jeho žena Lea a Izák s Rebekou. Hebron, nakoľko sa tu na-
chádzajú hrobky patriarchov, patrí k druhému po Jeruzaleme 
najposvätnejšiemu miestu judaizmu. Nad jaskyňou dal Hero-
des postaviť súčasné mauzóleum. Stavba má veľmi bohatú 
históriu. Po Herodesovi patrila Rimanom, neskoršie Byzantín-
com, potom križiakom a od 13. storočia patrí moslimom, ktorí 
na 700 rokov zakázali do hrobky vstup židom a kresťanom. 
Vstup sa obnovil až po bleskovej vojne, po víťazstve Izraela v 
roku 1967 kedy bola hrobka rozdelená na dve časti – na sy-
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nagógu so symbolickými hrobkami (kenotafmi) Abraháma 
a Sáry a Jakuba a Lei a na časť mešitu s hrobkami Izáka 
a Rebeky. Dokonca sa traduje, že v jaskyni sú pochovaní 
i Adam a Eva. Po krvavom incidente v roku 1994, kedy židov-
ský rabín zastrelil počas modlenia 29 Palestínčanov, je vstup 
do hrobky veľmi sťažený. Vojenská ozbrojená kontrola vám 
odoberie fotoaparáty a filmovaciu techniku a hrobku si môžete 
pozrieť iba cez okná v múre. Do jaskýň pod stavbou mauzólea 
je vstup už dlhodobo úplne zakázaný. Ráchel má ešte ďalšiu 
hrobku, a to pri ceste do Betlehema.

Keďže sa blížia najväčšie kresťanské veľkonočné sviatky, 
dajú sa navštíviť i ďalšie sväté miesta v Júdskej púšti. Asi 20 
km od Hebronu sa nachádza prastaré mesto Jericho, dobre 
známe z Nového zákona. Na dohľad od mesta sa nachádza 

hora Quarantana, čiže Hora pokúšania Ježiša Krista. V jasky-
ni sa na Hore pokúšania Ježiš štyridsať dní postil a ako nás 
učí Biblia, tu bol pokúšaný diablom. V jaskyni sa v súčasnosti 
nachádza pravoslávny kláštor. Ak si ešte pamätáte, o Hore 
pokúšania som pred niekoľkými rokmi do našich novín písal. 
Pod Horou pokúšania som v roku dvetisíc prežil dva pokojné 
pôstne dni s pohľadom na jaskyňu.

Milí rodáci, chcel som vám priblížiť biblické miesta málo 
navštevované pútnikmi. Verím, že keď budete počúvať alebo 
čítať v Starom zákone o miestach spojených so starozákon-
nými praotcami, budú vám tieto miesta známejšie. Želám vám 
požehnané veľkonočné sviatky, pevne dúfam, že už nie strá-
vené v domácej samote, ale v Božom chráme.

Prof. Jozef Halgoš

Všetci sníva-
me o tom, že sa 
vrátime do tzv. 
normálu, nor-
málneho života, 
kedy sa naplnia 
znova kostoly, 
deti budú chodiť 
riadne do ško-
ly, môžeme ísť 

plávať do bazéna, ísť na futbal, najesť 
sa v reštaurácii či vypiť dobrú kávičku 
v kaviarni.

Ale čo je to normál, normálny život? 
To, čo som vymenoval? Nie. Aj to, čo 
bolo pred pandémiou, nebol normálny 
život. Normálny život, ako ho chce mať 
Boh, bol len v raji. O návrate do nor-
málneho života počujeme v dnešnom 
evanjeliu. Ale „Boh tak miloval svet, že 
dal svojho Jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby 
mal život večný“.

Ježiš prichádza na tento svet a zomie-
ra za nás na kríži, aby sme sa vrátili do 
normálu po pandémii hriechu, v ktorom 
ľudstvo žije od prvého hriechu člove-
ka. Ježiš nám prezrádza, že jediným 
liekom a jediným predpokladom na 
vrátenie sa do Božieho normálu, do 
normálneho života, je láska. Odborníci 
hovoria, že v pandémii korony máme 
pravdepodobne to najhoršie za sebou, 
krivka sa zlomila, počty ľudí v nemoc-
niciach začínajú klesať. Avšak bez 
prijatia Božej lásky a žitia lásky, ktoré 
môžu vyliečiť tento chorý svet, sa život 
vo svete i v našom národe nedostane 
do normálneho stavu.

Láska sa musí prežívať v troch stupňoch:
Láska k Bohu – jedinou cestou do 

normálu je vrátenie sa ľudstva k Bohu, 
rešpektovanie Božej moci, Božích zá-
konov. Tiež to, že budeme otvorení Bo-
žím darom a milostiam, ktoré nám náš 
Nebeský Otec ponúka vo sviatostiach. 
A potom Božia láska bude prúdiť do 

našich životov a my sa budeme pre-
mieňať, budeme sa stávať normálnymi, 
takými, akými nás chce mať Boh, bude-
me zasa Boží a budeme žiť v normál-
nom svete.

Láska k človeku – cestou do normálu 
je správať sa k sebe ako bratia a sestry, 
milovať sa navzájom. Láska vylieči 
všetko zlé, boľavé a choré v ľudských 
srdciach. Tak ako existuje veľa liekov 
na choroby a lekár sa snaží nájsť to, 
čo najviac zaberie, tak aj my máme byť 
takí vynaliezaví a odvážni. Cukrá-
ri v Tatrách sa rozhodli piecť veterníky 
pre zdravotníkov ako poďakovanie za 
ich obetavosť… Lekárka v relácii na 
TA3 sa vyjadrila, že ona prijíma v am-
bulancii i pozitívnych pacientov tak, aby 
sa nemiešali s negatívnymi, ale nebojí 
sa, veď preto sa stala lekárkou, aby 
pomáhala chorým a nie, aby sa pred 
nimi schovávala… To, že nám záleží 
na druhých, na ich dobre, vyjadrujeme 
mnohí z nás piatkovým prísnym pôs-
tom za zastavenie pandémie, tým, že sa 
každý deň o ôsmej večer na päť minút 
pripájame k modlitbe, tým, že cez pôst 
nepijeme alkohol ani ho neponúkame 
a obetujeme to za vyslobodenie závis-
lých z ich pút… Poznám človeka, ktorý 
si uvedomil, že Boh ho požehnáva a že 
sa mu darí, a tak si povedal, že sa bude 
snažiť zo svojho platu dávať častejšie na 
dobročinné ciele – či už u nás na charitu, 
na misie, do Afriky… Jeden mladý bol 
nedávno pozvaný na chatu počas naj-
vyšších prírastkov a zákazu vychádzania. 
Povedal kamošom, že nepôjde, preto-
že má doma dedka, ktorý je už starý 
a z lásky k nemu nebude riskovať jeho 
zdravie. Zbierka na charitu, zbierka na 
prenasledovaných kresťanov a obnova 
ich zničených chrámov, Adopcia srdca, 
Dobrá novina, do toho sa mnohí z vás 
zapájajú v značnej miere. Títo všetci 
spomínaní dávajú najavo svoju lásku 
k druhým a robia svet lepším – či už 

skutkom, modlitbou, či pôstom.
Láska k sebe – cestou do normálu 

je, aby sme sa naučili mať radi samých 
seba. Znie to trošku zvláštne, ale je to 
tak. Milovať svoje telo i dušu, pretože 
celý človek, to je duša a telo. Uvedo-
mím si, že mám nesmrteľnú dušu, ktorá 
bude žiť večne, preto sa treba o ňu sta-
rať a žiť pekný duchovný a duševný život. 
Pretože ak stratíme svoju dušu, čo nám 
bude platné to všetko, čo sme nahano-
bili v živote? Starostlivosťou a láskou 
k svojej duši dávam najavo, že sa mám 
rád. Tiež mať rád svoje telo, starať sa 
oň. Ale mať rád telo neznamená, že mu 
doprajem všetko. Znamená to, že mu 
dám, čo je preň najlepšie. Dnes rastie 
vo svete počet obéznych ľudí. Za po-
sledných päť rokov vo svete vzrástol 
počet obéznych o dvadsať percent na 
skoro 900 miliónov. Naša neláska k 
sebe je teda mnohokrát vyjadrená zlým 
životným štýlom, pretože ten veľmi 
ovplyvňuje naše zdravie. Pohyb, čerstvý 
vzduch, zdravá a vyvážená strava bo-
hatá na minerály a vitamíny. So zlým 
životným štýlom sú spojené i mnohé 
choroby – tlak, cholesterol, cukrovka. 
V relácii o chudnutí som raz videl, ako 
sa jeden obézny muž rozhodol schudnúť 
a začať žiť zdravšie a jeho motívom 
bolo, aby tu mohol byť pre svoje deti do 
budúcna. Môžeme povedať, že mal rád 
seba i svoje deti.

Bez lásky v nás, aj keď sa toto skon-
čí, nemusíme žiť v normále, pretože tu 
bude stále pandémia pýchy, sebectva, 
nezáujmu o druhých, lakomstva, pe-
ňazí... Jedinou skutočnou vakcínou i 
liekom je láska. Pomôžme tomuto sve-
tu vrátiť sa do normálneho života, aký 
chce pre nás Boh...

Všetkým vám, milí moji, prajem po-
žehnanú Veľkú noc, nech počas nej 
pochopíme, že možnosť vrátiť sa do 
normálneho života závisí od lásky, tej 
Božej i našej.

Peter Valaský, farár

VEĽKÁ NOC – NÁVRAT DO NORMÁLNEHO ŽIVOTA
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ZO ŽIVOTA JEDNOTY DÔCHODCOV – TRPEZLIVOSŤ NADOVŠETKO...  

 Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

Obdobie, ktoré od začiatku roka prežíva-
me, nie je len pre nás, ale aj pre celú našu 
spoločnosť ľahké.

Opäť všetko dopadlo inak, ako by sme si 
priali. COVID-19 opäť postavil všetko na-
ruby a jeho hrozba nás nadlho naučila 

žiť v zmenených  podmienkach. Momentálna pandemická situ-
ácia na Slovensku nás všetkých naozaj skúša, ako dlho byť 
v týchto zložitých životných situáciach trpezlivým. Keď však 
chceme, aby sa toto ťažké obdobie jedného dňa skončilo, nič 
iné nám neostáva, len trpezlivo, s pochopením a s vnútornou 
disciplínou vydržať, nestrácať chuť do života a nezatrpknúť.

Dúfame, že rozmery tejto výnimočnej situácie budú s prí-
chodom jari a očkovaním pomaličky a postupne ustupovať, 
budeme si môcť konečne z tohto ťažkého obdobia vydýchnúť 
a aj činnosť našej organizácie bude môcť pomaly „ožívať“.

Chceme veriť, že náš plán aktivít na  rok 2021 bude mož-
né s veľkým rešpektom k danej situácii naplniť v primeranom 
rozsahu. V tomto roku sú naše aktivity orientované výlučne do 
vonkajšieho prostredia.

Termíny jednotlivých akcií budú upresňované priebežne 
– podľa vývoja pandemickej situácie a postupného uvoľňo-
vania nariadených opatrení. Plán je rôznorodý s rozmanitou 
činnosťou tak, aby si každý mohol vybrať. Napr. autobusové 
poznávacie výlety a v prípade rozsiahlejšieho uvoľnenia opa-
trení zorganizujeme aj vlakový výlet, ďalej naša letná opekač-
ka – tento rok spojená s jánskym ohňom, jesenná opekačka 
– tento rok spojená so zábavnou súťažou. V rámci pohybo-
vých aktivít okrem jarnej, letnej, jesennej a zimnej turistiky plá-
nujeme „chôdzu pre zdravie“. Prečo? Pretože chôdza je pre 
človeka veľmi prospešná, môžu sa jej venovať ľudia všetkých 
vekových kategórií, nepozná vekové ani váhové obmedzenia 
– okrem zdravotných obmedzení – najmä ochorení  pohybo-
vého aparátu.

Nám v „chôdzi pre zdravie“ v našej okolitej prírode pôjde 
hlavne o tieto benefity: po dlhej odmlke byť v pohode častejšie 
spolu, dobrý pocit spokojnosti, súdržnosti a určite byť aj 
o poznanie zdravší.

Naším prianím je uskutočniť aj plánované členské schôdze 
– ku Dňu matiek, k Mesiacu úcty k starším a vianočnú na zá-
ver roka. Čaká nás aj výber členských príspevkov na tento 

rok, niekoľko užitočných aktivít, o ktorých je v tejto situácii 
predčasné hovoriť, množstvo informácií, gratulácií – tento rok 
máme veľa  jubilantov atď. Všetko je zatiaľ len v písomnej 
podobe, čas ukáže, či nám okolnosti a situácia dovolí naše 
plánované aktivity zrealizovať.

Výbor ZO JDS verí, že nedobrovoľné odlúčenie a utlmenie 
až zastavenie našej činnosti z dôvodu prísnych pandemických 
opatrení našich členov ešte viac nielen zjednotí, ale aj posilní 
a že s pokorou  a pevnou vôľou budeme môcť spoločne po-
kračovať ďalej po našej ceste aktívnej činnosti  zlepšovania  
a skvalitňovania  jesene nášho života.

Chceme túto príležitosť využiť aj na to, aby sme prostredníc-
tvom týchto novín úprimne poďakovali nášmu pánovi farárovi 
Petrovi Valaskému za jeho láskavé, povzbudivé a inšpiratívne 
slová, ktorými sa nám prihovára prostredníctvom živých vysie-
laní svätých omší a pobožností Krížovej cesty nielen počas 
pôstneho, ale počas celého pandemického obdobia. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na týchto 
vysielaniach a vážime si všetky chvíle, ktoré nám prostredníc-
tvom pravidelných vysielani  venujú. ĎAKUJEME VÁM!

Aj v tohtoročnom pôstnom období sa v duchu kresťanskej 
lásky naša organizácia zapojila do celoslovenskej charitatív-
nej zbierky „Pôstna krabička 2021“. Slovenská katolícka cha-
rita tento rok organizuje už 10. ročník. Uvedomujeme si, že na 
svete sú milióny ľudí, ktorí denne stoja pred otázkou života, 
chýbajú im základné životné potreby – nemajú prístup k vode, 
jedlu, liekom, zdravotnej starostlivosti, zomierajú na choroby, 
ktoré my tu už ani nepoznáme (tuberkulóza, malária, hlad).

Dobrovoľníkom „Pôstnej krabičky“ prajeme veľa zdravia, 
lásky a Božieho požehnania v ich  veľkodušnej charitatívnej 
práci pre zdravie detí v najchudobnejších krajinách Afriky.

S charitou sa spája nielen dobroprajnosť, ale aj dobrosrdeč-
nosť, súcit, ľudskosť – veľmi vzácne vlastnosti prívetivého srd-
ca. Buďme v našich životoch aj v našich srdciach dobroprajní, 
myslime aj na  chudobných a prispejme im v ich ťažkých živo-
toch aspoň na takú životnú „maličkosť“, akou je voda a chlieb.

Milí naši členovia, vážení  spoluobčania,
výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov vám s prícho-
dom jarných dní želá veľa  pekných, láskyplných chvíľ, veľa 
prívetivosti vo vašich srdciach a milostiplné veľkonočné sviatky!

 Antonia Adameková

SOBLAHOVSKÉ ZVYKY A TRADÍCIE, 
KTORÉ SA POMALY VYTRÁCAJÚ Z NAŠICH PAMÄTÍ I Z NÁŠHO ŽIVOTA

Prešli najkrajšie sviatky v roku Vianoce, priblížil sa koniec 
roka Silvester, bol ukončený starý rok. Nový rok znamenal pre 
ľudí na dedine nové očakávania, nové túžby, nové ambície. 
Chlapi u nás sa hneď po novom roku pustili do roboty. V paj-
tách bolo veľa poľnohospodárskeho náčinia, ktoré bolo treba 

poopravovať, zreparovať, naolejovať. Vyčistiť pluhy, nakovať 
kosy, nabrúsiť motyky a všetko ostatné, čo sa bude používať 
pri jarných prácach na poli. Ženy, ktoré mali doma dievky, mali 
roboty s chystaním výbavy pre ne. Na každom gazdovskom 
dvore sa chovali husi a kačice, ktorých perie bolo treba cez 
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dlhé zimné večery „odrápať“. Tak sa ženičky po večeroch 
schádzali po domoch a pri veselom rozprávaní zážitkov zo 
svojej mladosti, pri strašidelných príbehoch, ktoré počuli od 
svojich starých rodičov, im uchodil čas pri „nadrápanom“ perí. 
Zaspievali si, voľačo popili, aby pripravili perie do „duchén“, 
keby bolo treba pripraviť výbavu pre tú svoju dievku.   

Z povala sa poznášali krosná, poskladali sa v prednej izbe 
a ženy sa dali do roboty.

Ľan a konope už boli spradené a namotané na vretenách. 
Z toho sa navíjala osnova a útek, s ktorým sa tkalo. Okrem 
plátna sa tkali i domáce koberce, ktorými boli vystlané skoro 
všetky chalupy v dedine.

Prišli Hromnice, koniec sanice. Ľudia si pripomenuli sta-
ré porekadlo. „Na Hromnice o hodinu více“, čiže už sa dni 
predlžujú. Od Hromníc do Popolcovej stredy nastal čas zábav, 
veselíc, svadieb. Mládenci pobrali harmoniky, ozembuchy 
a iné hudobné nástroje, poobliekali sa do rôznych „srandov-
ných“ kostýmov a „taho“ po dedine fašiangovať. Zahrali, za-
spievali, vytancovali gazdinú aj s dievkami, na ražne napichli 
klobásku, slaninku, vypili, čo im uliali a poďme o dom ďalej.

V krčme „U Drobenu“ sa rozbehla fašiangová veselica. 
Z klobásky, slaninky, vajec sa spravila chutná praženica, ulia-
lo sa „melencové“ pálené a tancovalo sa a spievalo do bieleho 
rána. Ešte i dnes poznáme fašiangové pesničky: „Fašiangy, 
Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožucha, zima mu bude”, 
„Fašánek sa kráti, už sa nenavráti, staré dievky plačú, že sa 
nevyskáču” alebo „Fašánek sa kráti, už sa nenavráti, staré 
dievky kľajú, že sa nevydajú”. Vo fašiangovom období bývali 
často svadby. Bolo menej roboty, ľudia mali viac času, mohli 
sa viac venovať príprave svadby. Ľudia hovorili, že čím boli 
fašiangy dlhšie, povydávali sa všetky pekné dievky, lebo mlá-
denci mali viac času na vyberanie peknej nevesty. Keď boli fa-
šiangy kratšie, vraj sa minuli i tie škaredšie a chudobnejšie, no 
neviem, či to bola pravda. Blížil sa pôst, ktorý začínal Popol-
covou stredou. Pred Popolcovou stredou sa spravila muzika, 
na ktorej sa pochovávala basa. Mládenci a devy dali basu na 
máry, plakali pri nej, spievali žartovné pesničky: „Ach ty milá 
basa, „tancúvala“ pri tebe „šecká“ chasa. Keby si nebola pila 
pálené s „rosolišom“, neboli by sme pre teba prišli s čiernym 

krížom. Ale že si pila pálené s „rosolišom“, prišli sme pre teba 
s čiernym krížom. Dolóres, dolóres, naučia ťa v pekle móres.“

O polnoci musela prestať všetka zábava, začal sa veľký 
pôst. Koniec muzikám, svadbám, koniec veselosti až do Veľ-
kej noci. Príchodom Veľkej noci pribúdalo gazdinkám roboty. 
Bolo treba vydrhnúť hrnce v kuchyni, lebo cez veľký pôst sa 
zasmážalo olejom, ktorý bol vylisovaný z poskonných konopí, 
alebo maslom. V minulosti ľudia oveľa viac dodržiavali pôst, 
ako je to dnes. Mládenci si už pomaly pripravovali korbáče z 
vŕbového prútia, nejakú tú voňavku doma vyrobenú, dievky za-
čali maľovať kraslice z domácich vajíčok. Tesne pred Veľkou 
nocou sa z domčekov šírila omamná vôňa pečenia chleba, 
domácich koláčov a iných dobrôt, ktoré boli v každej domácnosti 
veľkou vzácnosťou. Nesmela chýbať veľkonočná baba, po-
chúťka, ktorú poznáme a pečieme doteraz. Na Veľkonočný 
pondelok chodili mládenci po dedine kúpať dievky. Oblievali 
vedrami naplnenými zdravou studenou vodou, ba veľakrát na-
močili dievku priamo do potoka. Vyšibali ich domácky vyrobe-
ným korbáčom z vŕbového prútia, aby boli zdravé a nekrívali. 
Dievky sa poschovávali po komorách, povaloch, pajtách, ale 
mamky ich vždy vyzradili, chceli sa ich zbaviť, nech sa čo naj-
skôr vydajú. Lebo tak sa hovorilo, ktorá dievka nie vykúpaná a 
poriadne vyšibaná, však sa „tuším” ani nevydá. Výslužkou pre 
mládencov bol nejaký ten pohárik, niečo zajesť a, samozrej-
me, pekne doma vymaľovaná kraslica. Keď k tomu pribudla 
i nejaká tá korunka, bolo pre muzikantov na veľkonočnú muzi-
ku. Nastal znova čas radosti veselosti, muzík, zábav, svadieb, 
lebo už bolo po veľkom pôste.

Blížilo sa jarné obdobie, príprava gazdov na jarné práce. 
Orba, siatie obilia, aby sa založilo na budúci chlebík. Podľa 
tradície sa muselo odomknúť pole. Bolo to práve na Ďura, 
keď dievky na vyvýšených miestach v dedine na Chríbe alebo 
nad Majerom spievali Ďurove piesne. Na jednom kopci spie-
vala jedna skupina dievok, na druhom kopci im druhá skupina 
odpovedala. A tak piesne ako: „Svätý Ďuríčko, otvor políčko, 
aby mohel orať zajtra Janíčko“ sa krásne niesli celou dedi-
nou. Aby to dostalo ešte väčší „šmrnc”, pripojili sa i mlá-
denci s harmonikami, a tak sa naše krásne ľudové piesne 
„rozhliehali“ soblahovským chotárom. Aký by to bol Ďuro bez 
„zavlekovania“. Pod rúškom tmy mládenci vypínali bránky pri 
domoch, rozoberali vozy konských a kravských záprahov, ba 
preložili i ľahšiu drevenú latrínu. Bolo to na druhý deň kriku 
a nadávania, keď ľudia nachodili svoje veci i na druhom konci 
dediny. No bolo veselo a tieto veci už k Ďurovi patrili.

Bolo takto, bolo, všetko pominulo. Zvyky, tradície, obyča-
je pomaly, ale isto zanikajú. Pripomínať sa ich snažia už len 
ľudové súbory a spevácke skupiny. Vďaka nim ešte i dnes 
môžeme vidieť jednotlivé zvyky a obyčaje a môžeme obdi-
vovať krásu našich nádherne vyšívaných krojov. O túto krásu 
zachovávania ľudových tradícií v našej obci sa už po 40 rokov 
snaží naša folklórna ženská skupina Dolinečka. Patrí im za to 
náš obdiv, uznanie veľké, veľké „ďakujeme“.

Emília Fabová
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Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU SOBLAHOV
SPRÁVA O  ZÁSAHOVEJ ČINNOSTI DHZO SOBLAHOV ZA ROK 2020
Zásahová jednotka DHZ obce Soblahov bola aj 

v roku 2020 zaradená do kategórie „A“ a už máme aj 
rozhodnutie KR HaZZ Trenčín, že náš zbor obhájil svoje 
zaradenie aj na rok 2021 do kategórie „A“. Zo zarade-

nia vyplýva, že jednotka je zaradená do operačných plánov 
Operačného strediska KR HaZZ Trenčín a môže byť vysie-
laná na pomoc pre jednotky HaZZ aj mimo obec Soblahov. 
Náš zbor na základe zmluvy medzi obcou Soblahov a obcou 
Mníchova Lehota vykonáva činnosť hasičského zboru aj pre 
obec Mníchova Lehota, za čo ona prispieva na činnosť hasič-
ského zboru. Zbor zaradený v kategórii „A“ získava každý rok 
dotáciu zo štátneho rozpočtu 5 000 eur. Členom zásahovej 
jednotky v zmysle vyhlášky o hasičských jednotkách môže 
byť iba osoba nad 18 rokov, ktorá je zdravotne spôsobilá a ab-
solvovala základnú prípravu v rozsahu 40 hodín u oprávnenej 
právnickej osoby ukončenú teoretickou a praktickou skúškou 
pred komisiou. Počas celého výcvikového roka sú členovia 
zásahovej jednotky povinní absolvovať zdokonaľovaciu prí-
pravu v rozsahu 6 hodín mesačne, ktorú organizuje veliteľ 
jednotky. Veliteľ jednotky, ako aj velitelia družstiev sú do funk-
cií vymenovaní obecným zastupiteľstvom až po absolvovaní 
špecializovanej odbornej prípravy veliteľov a overení odbornej 
spôsobilosti pred skúšobnou komisiou, ktorú určuje Okresné 
riaditeľstvo HaZZ. Zásahová jednotka v kategórii „A“ musí 
mať minimálny počet 17 členov a z toho 4 veliteľov družstiev, 
v našej jednotke je 27 členov a z toho okrem veliteľa jednotky 
je 5 veliteľov družstiev. Jednotka v zmysle vyhlášky vykonáva:
Strojnú službu:

Náš zbor má následnú zásahovú techniku, cisternový au-
tomobil CAS 32 Tatra 815, hasičský automobil IVECO – DAI-
LY, veliteľský automobil Škoda Felícia však už dosluhujúci. 
O techniku sa starajú 4 technici – strojníci a spolu máme 13 
vodičov. Starostlivosť o techniku je na vysokej úrovni, o čom 
svedčí skutočnosť, že na výjazdy vychádzame vždy v stano-
venom limite do 10 minút od vyhlásenia poplachu. Opraváren-
skú činnosť sa snažíme riešiť aj svojpomocne, aby sme ušetrili 
financie. Na Tatre bola vykonaná generálka bŕzd, motorové 
čerpadlo Magirus z IVECA sa rozsypalo po uplynutí záručnej 
doby a aj túto opravu strojníci za pomoci kamarátov vykonali 
v našej réžii. Vlastníme aj cisternový automobil ŠKODA 706 
RTHP, ktorý už má svoje odslúžené, ale v roku 2020 dostal 
miesto v novej garáži na Kaščovci, tak dostane nový kabát, 
a kedže je funkčný, bude ako funkčný veterán.
Protiplynovú službu:

Pri zásahoch je už nevyhnutnosť používať autonómne dý-
chacie prístroje na ochranu zdravia zasahujúcich členov. 
V roku 2020 sa mladší členovia rozhodli absolvovať špeciali-
zovaný kurz nositeľov autonómnych dýchacích prístrojov a zbor 
ich aj zakúpil a v zbore funguje družstvo, ktoré môže používať 
autonómne dýchacie prístroje pri zásahoch na ochranu svoj-
ho zdravia. V minulosti nám sponzor zakúpil plynové masky, 
ktoré sa už aj využili pri zásahoch.
Spojovaciu službu:

Ako sa hovorí, „bez spojenia nie je velenia“, do povinnej vý-
bavy zboru patria aj veľké automobilové vysielačky a osobné 
vysielačky pre zasahujúcich hasičov. Poverený hasič sa musí 
poctivo starať o vysielačky, aby boli vždy akcieschopné, lebo 
sú nevyhnutné pri každom druhu zásahu.
Hasičskú záchrannú službu:   

Vykonáva záchranu a poskytuje pomoc vtedy, ak je ohroze-
ný život, zdravie osôb alebo životné prostredie a na záchra-

nu je potrebná osobitná odborná pripravenosť a vybavenie. 
Veliteľ zásahu nemôže dovoliť zasahovať hasičovi, ktorý nie 
je vybavený predpísanými osobnými ochrannými prostried-
kami, ako ukladá vyhláška. Patrí sem ťažký zásahový oblek, 
zásahové čižmy, rukavice, kukla, zásahová prilba, opasok so 
sekerkou a pod. podľa druhu zásahu. Postupne vystrojujeme 
našich členov všetkým potrebným, čo nie je lacná záležitosť. 
Na zásahy vo výškach alebo záchranu osôb z výšky máme 
vyškolené lezecké družstvo, ktoré môže takéto zásahy vyko-
návať za pomoci horolezeckej techniky. V uplynulých rokoch 
vplyvom otepľovania ovzdušia pribúdajú zásahy proti boda-
vému hmyzu (sršne a pod.). I keď my sme ešte taký zásah 
nemali, zakúpili sme dve špeciálne kombinézy na takýto typ 
zásahov. Kombinézy sú špecifické tým, že nemôžu byť zlo-
žené, ale musia visieť na stojane a vzhľadom na to, že sú 
objemné, zaberú veľa priestoru. Pre technické zásahy,  vyslo-
bodzovacie a havarijné práce je určené družstvo s preukazom 
pilčíka na obsluhu reťazovej motorovej píly. Od Trenčianske-
ho samosprávneho kraja sme dostali automatický externý de-
fibrilátor (AED) na poskytovanie prvej predlekárskej pomoci. 
S obsluhou AED boli oboznámení všetci členovia zboru, ako 
aj so zásadami prvej pomoci, niektorí členovia majú aj vyššie 
zdravotnícke vzdelanie a svoje poznatky prenášajú na ostat-
ných členov.
Povodňová záchranná služba:

Po poslednej veľkej povodni v obci v roku 2004, ktorá za-
siahla hlavne dolný koniec obce, kde náš zbor spolu s tech-
nikou obce a Poľnohospodárskeho družstva zasahoval, sme 
zistili, že sa musíme pripraviť aj na takúto zásahovú činnosť. 
Za pomoci obce sme postavili protipovodňový príves, ktorý 
bol vzorom aj pre ostatné zbory v širokom okolí. V uplynulých 
rokoch si aj štátne úrady uvedomili, že klimatické zmeny nám 
budú častejšie pripravovať takéto prekvapenia, tak mnohé 
zbory dostali od štátu protipovodňové prívesy vybavené všet-
kým potrebným na prvotný zásah. Náš zbor má tiež takýto 
príves v garáži a pri taktických cvičeniach sa učíme, ako použí-
vať jednotlivé súčasti prívesu, či už čerpadlá, protipovodňové 
bariéry napúšťané vodou a pod.

Za rok 2020 zásahová jednotka DHZ obce Soblahov vyko-
nala 42 zásahov v trvaní spolu 159,5 hodín, kde členovia zá-
sahovej jednotky v počte 263 strávili 980 hodín, čo pre zaují-
mavosť je viac ako 40 dní. Zásahové vozidlá len pri zásahoch 
najazdili 745 kilometrov pri spotrebe 685 litrov nafty a 93 
litrov benzínu. Aby niekoho nemýlila vysoká spotreba nafty 
na kilometer, vozidlo pri príchode na miesto zásahu stojí, ale 
čerpadlá musia bežať naplno. Vozidlo CAS 32 TATRA 815 sa 
zásahu zúčastnila 13-krát a vozidlo IVECO 29-krát. Na 8 zá-
sahoch zasahovali obe vozidlá spoločne, lebo to vyžadovala 
situácia. Pri 8 zásahoch nebola potreba použitia automobilov, 
7-krát pri testovaní na COVID-19 a 1-krát pri zdravotníckom 
zásahu s automatickým externým defibrilátorom (AED) v blíz-
kosti hasičskej zbrojnice. V roku 2020 nám pribudol nový fe-
nomén COVID-19 a ten aj bol pre nás niečo nové, nepoznané 
a skutočne sme pre COVID-19 zasahovali až 15-krát, 7-krát 
asistencia pri testovaní, ostatné dezinfekcia verejných prie-
stranstiev a verejných budov v Soblahove a v Mníchovej Le-
hote, asistencia na štátnej hranici v Drietome a rozvoz zdra-
votníckeho materiálu.

Povodne si vyžiadali jedenásť našich zásahov. Najväčší 
zásah bol mimo našu obec po búrke v obci Drietoma, kde 
zasahovalo viacero profesionálnych aj dobrovoľných zborov. 
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Naša práca bola ocenená ďakovným listom starostu a obec-
ného zastupiteľstva obce Drietoma. 2-krát sme zasahovali pri 
povodni v Trenčíne, sídlisko Juh a zatopenie OC Laugaricio, 
kde voda prenikla aj do vnútorných priestorov. V Soblahove to 
bolo 8 zásahov, či už zatopenie rodinných domov, alebo ve-
rejných a súkromných priestranstiev. Tu si musíme uvedomiť 
všetci občania, že voda vždy tečie smerom dole a ešte sme ju 
nenaučili, aby tiekla aj smerom hore. Takže keď si chce niekto 
skrášliť svoje prostredie a postaví vode prekážku, tá mu vydr-
ží po prvú „veľkú vodu“. Voda si svoju cestu vždy nájde a ne-
pozerá, či ide cez pozemok toho, kto prekážku vytvoril alebo 
pretečie cez susedný pozemok, vždy si vyberá cestu ľahšie-
ho odporu. Nezabúdajme na to pri úpravách svojich parciel. 
Pre zaujímavosť, medzi vianočnými sviatkami sme počas 24 
hodín zasahovali trikrát, na dvoch miestach v obci a jednom 
v Trenčíne, čo spôsobili prudké dažde. Tu sa potvrdzuje, že 
pridelenie protipovodňových vozíkov pre dobrovoľné zbory od 
ministerstva vnútra v minulých rokoch bola dobrá a správna 
investícia a pomáha zachraňovať obecný a súkromný maje-
tok, ale aj zdravie a životy pri povodniach, ktoré pri súčasných 
klimatických zmenách sú čoraz častejšie a ničivejšie.

Technických zásahov sme mali 6. 3-krát išlo o spadnu-
té stromy po búrke na komunikácie, kde museli zapracovať 
naši pilčíci, 2-krát bola znečistená vozovka, 1-krát olejom po 
nehode vozidla a 1-krát spolupráca s PD, keď zbierali úro-
du a prekvapil ich silný dážď. Prvýkrát sme použili špeciálne 
kombinézy proti bodavému hmyzu, keď za pomoci horolezec-
kej techniky zasahovali na zneškodnení sršňov na rodinnom 
dome.

Akí by sme boli hasiči, keby sme nezasahovali pri požia-
roch. No chvalabohu ich bolo iba 5. Ten najničivejší bol požiar 
uskladnenej slamy v Horňanoch, kde hrozilo prenesenie po-
žiaru na ďalšie poľnohospodárske objekty. Zasahovalo viac 
profesionálnych a dobrovoľných zborov. Naši hasiči v dvoch 
zmenách odslúžili pri tomto požiari 66 hodín a pri diaľkovej do-
prave vody najazdili 131 km. Tu sme ešte nemali autonómne 
dýchacie prístroje, zasahovalo sa iba v plynových maskách. 
Starosta obce Horňany našu prácu ocenil ďakovným listom. 
2-krát bol požiar rodinných domov v obci Soblahov, pri mini-
málnych škodách, 1 požiar rekreačnej chaty, minimálne škody 
a 1 požiar lesa včas zlikvidovaný.

V počte 4 sme mali zdravotnícke zásahy, 1-krát použitie 
AED a ostatné asistencia členom rýchlej zdravotnej služby po 
ich požiadaní.

Vyhlásenie poplachu u našej jednotky prebieha pomocou 
SMS notifikácie pre každého člena jednotky. Členovia jed-
notky sú po prijatí signálu poplach povinní dostaviť sa na 
hasičskú zbrojnicu v takom čase, aby do desiatich minút od 
vyhlásenia jednotka vyrazila na zásah. Veliteľ zásahu určuje 

podľa druhu zásahu, aký typ techniky bude vyslaný. Minimál-
ny počet členov zásahovej jednotky je 1+3, kde vždy musí 
byť strojník, ktorý riadi vozidlo a veliteľ. Ak to vyžaduje situá-
cia, na požiadanie operačným strediskom sa do troch hodín 
musí dostaviť na hasičskú zbrojnicu 66 % členov zásahovej 
jednotky v kategórii „A“. Títo členovia v prípade potreby za-
bezpečujú logistiku pre zasahujúcich alebo v prípade väčšej 
udalosti striedajú prvosledovú jednotku, ako to bolo pri požiari 
v Horňanoch alebo pri decembrových povodniach.

Teraz niekoľko čísel, kto vyhlasoval zásah:
Starosta obce alebo iný orgán obce vyhlásil 20-krát, z toho 

COVID-19 bol 10-krát, povodeň v obci 7-krát a technický zá-
sah 3-krát.

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ vyhlási-
lo zásah 11-krát, z toho požiar 5-krát, pomoc zdravotníkom 
2-krát, povodeň 3-krát, technický zásah 1-krát.

Veliteľ DHZO vyhlásil poplach na zásah 5-krát, COVID-19 
bol 2-krát a technický zásah 3-krát. 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trenčín potrebovalo 
našu pomoc 2-krát na štátnej hranici.
Ostatné zásahy boli na pomoc RZP, mestskej polície.

Pre porovnanie: za rok 2018 sme mali 12 zásahov, za rok 
2019 ich počet bol 16, keď aj za rok 2020 odrátame COVID-
-ové zásahy, tak sa dostaneme k počtu 27 zásahov, čo je dosť 
veľký nárast. Zo štatistiky vidíme, že požiare tvoria iba malé 
percento zásahovej činnosti, za čo môžeme pochváliť našich 
spoluobčanov, že zásady protipožiarnej prevencie berú vážne 
a dodržiavajú ich. V roku 2020 náš zbor pre pandémiu nemo-
hol vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v rodinných 
domoch a v prevádzkach, v ktorých ich nevykonávajú prísluš-
níci OR HaZZ Trenčín. Aj touto cestou ďakujeme našim spo-
luobčanom, že dodržiavaním protipožiarnych opatrení chránia 
nielen svoj majetok, ale aj svojich susedov, lebo červený kohút 
nepozná listy vlastníctva a keď vyčíňa, tak si berie všetko, 
v čom mu nezabránia hasiči svojou činnosťou.

V krátkosti a číslach som predstavil zásahovú činnosť zbo-
ru, ale to je len ten vrchol ľadovca, pod tým sa skrýva veľa voľ-
ného času našich členov strávených či už na zbrojnici, alebo 
pri údržbe techniky, výstroja a výzbroje. Veď návrat zo zásahu 
neznamená, že sa vychytíme a ideme domov. Kto má neod-
vratné povinnosti, či už ide do práce, alebo doma, odíde, ale 
ostatní musia očistiť techniku, použitú výzbroj, ošetriť všetko 
použité náradie a nachystať na prípadný ďalší zásah. To ne-
hovoríme o radosti našich manželiek, keď prídeme domov 
s premočenou a zablatenou zásahovou obuvou a oblečením. 
I keď máme pekné priestory, zisťujeme, že nám stále pribúdajú 
nové nevyhnutné veci do výzbroje a výstroja a zostávajú nám 
malé priestory na ich uloženie.

Miroslav Ďuráči
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Turistický klub Ostrý vrch Soblahov
VYDRŽAŤ...

Stále je to tu, tá doba, 
ktorej nevieme porozu-
mieť a chceme nájsť z nej 
nejaké vhodné východis-
ko, ale nedarí sa nám to. 
Prežívame obdobie stra-

chu z choroby, ktorá môže postihnúť 
hocikoho, hocikedy, kdekoľvek. Všetko 
okolo nás je akosi postavené na hla-
vu a nefunguje takmer nič z toho, čo 
bolo predtým pre nás samozrejmos-
ťou. Pandémia nás donútila žiť v úpl-
ne opačných  životných štýloch, než 
sme boli predtým zvyknutí. Namies-
to normálnych ľudských kontaktov a 
stretávania sa sme nútení sa izolovať 
od rodiny, od svojich vlastných detí, od 
svojich rodičov, príbuzných i od ľudí, 
ktorých máme radi. Sme nútení sa izo-
lovať od osobných a spoločenských 
zvyklostí, ktoré nám predtým prinášali 
lásku, priateľstvá, stretnutia, radosť zo 
života. Táto doba nepraje spoločným 
akciám, bojíme sa jeden druhého, a vy-
hýbame sa vzájomne už pomaly aj tým 
najbližším zo strachu o seba aj iných.

V dôsledku pandémie aj my v našom 
turistickom klube sme nútení podrobiť 

sa všetkým núdzovým, mimoriadnym, 
spoločenským i zdravotným požia-
davkám a všetko toto má za následok 
minimalizovanie činnosti nášho turistic-
kého klubu. Klubové akcie skrátka  nie 
sú, nie je možné ich poriadať. Ale kto 
chce, hľadá možnosti. Preto niekoľko 
členov nášho klubu sa snažilo svojimi 
vlastnými individuálnymi turistickými 
iniciatívami splniť si niektoré turistické 
ciele, a podarilo sa im vyjsť si na Ja-
nov vrch pri Kubrici, Vápeč, Rozsutec, 
Baske, a tiež Západné Tatry-Baranec 
a Sivý vrch. Mnohí naši členovia pra-
videlne chodia na individuálne turistiky 
do okolia, v rámci okresu, v rámci našej 
prekrásnej soblahovskej prírody a sna-
žíme sa nedostatok turistickej a osob-
nej voľnosti riešiť aspoň samostatnými 
turistikami na Čiernachov, Ostrý vrch 
nad Soblahovom, a tiež Inovec.

Chvíľkami si len zaspomíname, aké 
to bolo v turistickom klube predtým, 
koľko radosti a nadšenia bolo medzi 
nami pri zakladaní a obnovovaní čin-
nosti starého turistického klubu, pri na-
šich pravidelných schôdzach, ako sme 
sa tešili pri našom plánovaní turistic-
kých  akcií, aký sme mali  rozbehnutý 
rozlet do okolia, do našich veľhôr, do 

iných  svetových hôr  a lokalít, do iných 
turisticko-spoločensko-súťažných sfér. 
Turistika bola vtedy nielen chodenie po 
horách a prírode, o pomáhaní prírode 
v rôznych smeroch, o čistení a ochra-
ne prírody.  Turistika a život v našom 
klube boli vtedy pre nás niečím nadča-
sovým, bolo to v našich srdciach, 
v našich kostiach, v myslení, štýle živo-
ta, prispôsobovali sme si  naše osob-
né životy  plánom a fungovaniu klubu. 
Turistika a klub boli pre nás jednou 
z možností, ako si navzájom pomáhať 
v rámci turistiky a i mimo nej. Boli to 
krásne časy. A pri tomto spomínaní 
a bilancovaní zostáva len dúfať, že túto 
dobu, čo nás teraz kvári vo všetkých 
smeroch, ustojíme, vydržíme, prežije-
me v zdraví. Je tu reálna nádej, že po 
prekonaní tejto nepochopiteľnej pan-
demickej doby sa  aspoň niečo z toho 
krásneho a vzájomne prospešného 
turisticko-spoločenského života vráti 
medzi všetkých ľudí, do našich živo-
tov i  medzi členov nášho turistického 
klubu, skrátka medzi všetkých sympa-
tizantov toho krásneho, nadčasového  
a láskyplného, čo prináša naša Pani 
Turistika.

Slávka

Vážení športoví priaznivci,
vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, keď je zakázaný organizovaný amatérsky šport, neabsolvovali mužstvá OŠK 

Soblahov  žiadnu zimnú prípravu a momentálne vôbec nevieme, kedy začne jarná časť sezóny. 
Ale napriek tomu sa v areáli stretáva veľké množstvo ľudí (hlavne mladých). Preto dôrazne žiadame, aby všetci návštevníci 

areálu  dodržiavali aktuálne protiepidemiologické opatrenia. Z dôvodu zákazu vychádzania zvážte svoju návštevu v areáli 
OŠK. Apelujeme na zodpovednosť vás všetkých,  aby ste sa v tomto nepriaznivom čase nestretávali v týchto priestoroch vo 
väčšom počte, aby ste dodržiavali predpísaný bezpečný odstup a nosili ochranné prostriedky. 

Pevne veríme, že táto situácia rýchlo pominie a budeme sa môcť stretnúť pri futbalovom zápase.
Výbor OŠK Soblahov a vedenie obce
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FUTBALOVÉ ROKY PETRA MACÚCHA
V roku 1981 prišiel trénovať do Soblahova Peter Macúch, bývalý ligový hráč Spartaka Trnava a Jednoty 

Trenčín. Ako hrajúci tréner priniesol do dovtedy amatérskeho soblahovského futbalu moderné prvky. Bol 
fantastický stopér, ktorý z tohto postu režíroval celé dianie na ihrisku. Ako výborný hlavičkár veľakrát 
úspešne zakončoval štandardné kopy. Hráči pod jeho vedením výkonnostne rástli, verili si a postupne 
prichádzali aj výsledky. Divácky záujem výrazne vzrástol, na zápasy vonku cestovali  s mužstvom aj dva plné 

autobusy divákov. Obdobie jeho pôsobenia bolo veľmi úspešné, preto si ho radi pripomíname.                                 DM

SKONČILA SA EPOCHA PLATANU JAVOROLISTÉHO
Všetci naši občania vedia, ktorý je najväčší strom v našej 

obci. Áno je to Platan javorolistý, ktorý stojí na súkromnom 
pozemku a roky patril k velikánom Soblahova. Tento strom 
patrí k stredovekým drevinám, ktoré dosahujú vek 100 až 200 
rokov. Platan javorolistý bol v našej obci zasadený Addovskou  
rodinou a jeho vek sa odhaduje na 150 rokov. I keď tento 
strom nie je zákonom chránený, predsa bol akousi dominan-
tou v našej obci. V roku 2006 bol navrhnutý ako kandidát do 
súťaže „Strom roka 2006“, kde sa dostal medzi 12 finalistov. 
Svojimi rozmermi výškou 24 metrov a obvodom kmeňa 5,5 
metra vzbudzoval rešpekt vo svojom okolí, hlavne pri veľkých 
víchriciach. Počas dlhých rokov sa postupne na ňom začali 
prejavovať vizuálne zmeny a vonkajšie špirálové trhliny. I keď 
bol už v minulosti ošetrovaný a spásaný oceľovými lanami, 
rokmi narastalo nebezpečenstvo jeho roztrhnutia a pádu nielen 
na okolité domy, ale i na frekventovanú cestu 3. triedy. Tak 
sa muselo pristúpiť k jeho monitorovaniu a meraniu dvoma 
rôznymi metódami, kde sa ukázal jeho katastrofálny zdravot-
ný stav. Aby nedošlo k nešťastiu, boli navrhnuté dva spôsoby 
jeho ochrany. Zviazať strom silnými lanami a zmenšiť jeho ko-
runu. Pravidelne ho monitorovať, vykonávať opakované rezy, 
vymieňať laná, alebo strom odstrániť. Na základe všetkých 
posudkov o zlom zdravotnom stave predmetného stromu bola 

podaná žiadosť majiteľov pozemku na ktorom sa daný strom 
nachádza, na jeho výrub. Zdôvodnením žiadosti bolo bezprostred-
né ohrozenie nielen zdravia, ale i života človeka, narušenie 
statiky rodinného domu,  hrozba vzniku značnej škody na 
majetku. Pretože spomínaný strom by mohol poškodiť nielen 
rodinný dom majiteľa pozemku, ale i okolité domy, k žiadosti 
sa pripojili aj obyvatelia susedných nehnuteľností. Na zákla-
de týchto žiadostí obec Soblahov, ako príslušný orgán štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny vykonala spoločne so Sprá-
vou CHKO Biele Karpaty Nemšová obhliadku daného stromu. 
Zo stanoviska ŠOP– CHKO Biele Karpaty vyplynula potreba 
realizovať posúdenie platanu certifikovaným arboristom. Ten 
vypracoval znalecký posudok, z ktorého vyplynulo, že strom 
má súbeh defektov v mieste primárneho vetvenia a je značne 
prevádzkovo nebezpečný. Vyhodnotenie v čase šetrenia 
predstavovalo značné prevádzkové riziko, pravdepodobnosť sta-
tického zlyhania v stupnici od 1 do 24 predstavovalo stupeň 
20. Na základe všetkých skutočností  obec vyhovela žiadosti 
majiteľov pozemku a vydala súhlas na výrub už spomínané-
ho stromu. Výrub sa uskutočnil v období vegetačného pokoja 
dňa 22.3.2021 spoločnosťou, ktorú si zabezpečovali a v pl-
nej výške financovali majitelia.

J.H.

A- mužstvo1981 Turnaj SNP 1986

Máj 2010 Marec 2021
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Kamarádi, kamarádky, muži, ženy a dievčence.
Kukám sa z nášho kopca na tú našu dedinu, 

či nezačujem nejakú dobrú novinu.
Reku či ešte neni tomuto koniec, či nepojdem 

na nácvik na horný koniec.
Sedím si doma a kukám na ženu, na telku 
alebo do blba a veru ma z toho aj bolieva 

kotrba.
Šak ešte že tú robotu nikdo nezakázal, lebo 

ten by sa v krčme duho neukázal.
Motáme sa po lúkach, po horách aj po lese, 
či nám v tomto období jelen paroh z hlavy 
donese. Chodím veru hore dole a asi nájdem 

len tie parohy svoje.
Veru nastali také divné časy, ale dobré je, že 

nám ostali zdravé hlasy.
Tie naše pesničky si spievame a výhoda je, 

že muzikanta doma máme.
Tancuvať sa nechystáme, bo našich 

muzikantov šumných doma neschovame.
No stane sa, že ta moja zdivhne z gauča rit, 
ked ide dole do šporhelta polienko priložiť.

Ináč varí, peče, nenudí sa, handre gyblu 
zabrať dá, a to hu čaká po zime odpočinutá 

záhrada.
My chlapi též nelapíme na riti. Stojíme na ceste 

a sledujeme, čo sa deje na tej našej pažiti.
Do ide okolo toho pekne pozdravíme, a 

dobrým slovom poradíme.
Už može byť aj nejaký festival, lebo palice aj 

fujary zdobené som nastrúhal.
Šak som aj do skrine kukal  či mi ten moj 

ancug naky zver neschrumal.
Zdraví sme my veru zatál setci, bo kazdé 

ráno užijeme ze tri...
Teším sa ja veru na ten čas  ked vás šetky 

gazdiné naše vystískam poránne zas.
To zas bude rečí, kriku, šmarcu vela  ked sa 

v tanci pri muzike rozkrúta naše telá.
Pálené na začátek nebude treba, lebo 
budeme hubami mlet jako ked bezzubá 

babka jje chleba.
Tak sa nám šetci opatrujte, pesničky prespevujte. 
Usmievajte sa na svet, suniečko aj na ludí, nech 

vám ten čas doma lepšie uchodí.
Na šetkých ja veru myslím ja vášho otca, a 

preto vás zdraví gazdíčko s gazdinú 
z dolného konca

Miro Fabo (Cherubínech)

ROK OD PRVÉHO PRÍPADU COVID-19 NA 
SLOVENSKU 

6. marec 2020 - dátum, ktorý si navždy zapamätáme. Hrozba, o ktorej 
sme dovtedy počuli iba zo zahraničia, sa náhle stala aj našim problémom. 
Práve v tento deň bol na Slovensku odhalený prvý pozitívny prípad na 
ochorenie COVID-19. Vtedy sme ešte netušili, čím všetkým budeme mu-
sieť prejsť a čo bude ďalej. Koronavírus postupne menil naše životy, zvyky, 
vzťahy. Už rok žijeme v dobe pandemickej  a preto hodnotíme, čo všetko 
sme v našich životoch museli zmeniť. 

Prvé preventívne opatrenia boli prijaté už vo februári 2020, kedy prvýkrát 
na Ministerstve zdravotníctva SR zasadal ústredný krízový štáb. Od 12. 
marca bola vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá stále trvá. 16. marec 2020 
bol dňom kedy boli uzavreté školy a zároveň začal platiť núdzový stav, ktorý 
trval do 14. júna 2020. 

Prvá obeť ochorenia COVID-19 na Slovensku bola zaznamenaná v marci 
2020. Striktné pravidlá a opatrenia, ktoré boli prijaté na začiatku pandémie 
udržali počet infikovaných osôb od jari do leta pod kontrolou. Uvoľnenie 
opatrení počas leta malo za následok rýchly rast počtu infikovaných na je-
seň minulého roka. Následne 1. októbra 2020 bol vládou SR znovu vyhlá-
sený núdzový stav, ktorý mal trvať 45 dní do 14. novembra 2020. Ten bol 
vládou zatiaľ predĺžený 4-krát, naposledy 17. marca do 28. apríla 2021. 
Školské vyučovanie v školskom roku 2020/2021 bolo prerušené od 12. ok-
tóbra 2020 a do konca kalendárneho roka 2020 sa neobnovilo. Obnovilo 
sa až po novom roku, a to len pre materské školy, prvý stupeň základných 
škôl a posledné ročníky stredných škôl, ktoré sa od 8. februára na základe 
COVID automatu mohli vrátiť do škôl.

V druhej vlne pandémie, najmä v decembri 2020 a v januári a februári 
2021, sa situácia výrazne zhoršila. Lôžka na oddeleniach pre pacientov 
s Covidom-19 sa zapĺňajú, s čím je spojená vyčerpanosť zdravotníckeho 
personálu a jeho nedostatok. Hrozí kolaps zdravotníckeho systému a je ne-
vyhnutné prijať ďalšie opatrenia, ktoré by ešte viac obmedzili mobilitu oby-
vateľov. Situácia sa aj napriek prísnym opatreniam nezlepšuje, aj v dôsledku 
výskytu nových mutácií koronavírusu, ktoré majú vyššiu schopnosť šírenia. 

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 sa na Slovensku začalo 26. decem-
bra 2020.  Je pre nás všetkých veľkou nádejou v boji proti šíreniu ochorenia 
a nádejou na normálny život.

Aktuálne čísla k 20.3.2021
Vykonaných PCR testov: 2 264 750, počet pozitívnych ľudí testovaných 

PCR: 348 869, vykonaných Ag testov: 19 931 264, pozitívnych Ag testov: 
333 590, úmrtí: 9 044, zaočkovaných osôb prvou dávkou: 505 925, zaočko-
vaných osôb druhou dávkou: 237 254.

Poznámka na záver: V marcovom vydaní soblahovských novin 2020 bola 
vyslovená otázka. Čo nás čaká? Neverili by ste, aká bola vtedy odpoveď. 
„Predpokladá sa, že pandémia by mala na Slovensku vyvrcholiť cca o 100 
dní. Záleží však aj na tom, ako budeme zodpovední a aké opatrenia budú 
prijaté“ – predpovedali odborníci. Opatrení bolo prijatých už toľko, že 
v súčasnosti sa v nich ani nevyznáme. Bohužiaľ koronavírus je stále medzi 
nami a je stále silnejší a vo vysokom počte. Dnes už hovoríme, že ochore-
nie COVID-19 mal alebo má každý. Stačí malá neopatrnosť, jedna návšte-
va a celá rodina čaká čo bude nasledovať. Je naozaj pravdou, že veľmi 
rýchlo sa šíri a že ho aj rýchlo dostaneme. Ale verme, že čoskoro príde čas 
a my budeme môcť bez obáv navštíviť svojich príbuzných a priateľov. 

R.R.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS:
Mgr. Július Berith            vo veku 56 rokov 
Emília Ranincová             vo veku 75 rokov
Bernardína Cverenkárová vo veku 74 rokov
Juraj Fabo                       vo veku 32 rokov
Mária Scheryová             vo veku 82 rokov

NARODILI SA: 
Robin Krišlo 
Vanesa Štulajterová 
Matias Bartanus 
Ema Ševčíková
Dáša Mikolajová

Počet obyvateľov k 29.3.2021: 2 388

Mária Mráziková              vo veku 88 rokov
Miroslav Laco                  vo veku 44 rokov
Rudolf Balaj                     vo veku 69 rokov
Miroslav Božík                  vo veku 50 rokov
František Konečný            vo veku 63 rokov

PANDEMICKÁ SITUÁCIA 
OČAMI MELENČÁRA


