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Milí spoluobčania,
leto 2021 je nezadržateľne preč a opäť nastalo obdobie, 

kedy už len môžeme spomínať na dni, keď sme všetci 
fungovali len s minimálnymi proticovidovými opatreniami, 
a tak sme si všetci mohli užiť prázdniny, dovolenky doma 
i v zahraničí. Mohli sa konať priateľské a rodinné stretnutia 
a dovolím si povedať, že u nás v Soblahove sme sa mohli 
stretnúť i na viacerých kultúrnych podujatiach, o ktorých sa 
dočítate na ďalších stránkach našich novín.

Tak ako je nenávratne preč leto, tak sa javí, že spolu s je-
senným nástupom detí do školy k nám opäť prichádza 
aj tak trochu i daň za naše letné „užívanie si“ a zvýšený 
pohyb osôb medzi jednotlivými krajinami. Čo bolo kedysi 
úplne normálne a bežné, je dnes niečo výnimočné a sme 
za to vďační. Vírusové ochorenie sa už akosi popretkávalo 
do našich životov a nezostáva nám asi nič iné, len sa s 
ním naučiť žiť a rovnako aj s príslušnými obmedzeniami. 
Zatiaľ ako jediná účinná zbraň proti ochoreniu (alebo aj 
ako prostriedok na návrat do normálneho života) sa javí 
očkovanie, čo však spoločnosť akoby rozdelilo na dva tábory. 
Nebudem sa osobne vyjadrovať k tejto téme ani presviedčať 
nezaočkovaných, aby tak čím skôr spravili, pokiaľ to nie je 
u nich vylúčené z ich zdravotného hľadiska. Túto úlohu majú 
v rukách najmä lekári a vedci zaoberajúci sa výskumom liečiv 
a je už na vás, ako sa rozhodnete. Bolo by však férové, aby 
tí, ktorí odmietajú očkovanie, aj prijali  nariadené opatrenia a 
dôsledky, ktoré z toho plynú. Som rád, že ste viacerí využili 
možnosť očkovania a snažíte sa byť zodpovednými. Aj vďaka 

vám sme v rámci okresu Trenčín jednou z obcí s najväčšou 
mierou zaočkovanosti, čo k 14.9.2021 predstavuje celkom 
50,96 % obyvateľov. Všetci dúfame, že aj vďaka očkovaniu 
bude 3. vlna pandémie miernejšia a nespôsobí také škody na 
životoch a ekonomike ako tie predchádzajúce.

Aj napriek vyššie uvedenému si vás z pozície starostu 
obce, ako verejného činiteľa, dovoľujem požiadať, aby všetci 
tí, ktorí môžete a nemáte vážne dôvody, aby ste zvážili svoje 
rozhodnutie o nezaočkovaní sa. Aj týmto krokom prispejete 
k návratu do normálneho života, aký sme poznali predtým 
a k normálnemu chodu spoločnosti a fungovania obce, 
kraja či štátu. Veď nebolo príjemné počas júla a augusta 
žiť „slobodnejšie“? Ďakujem každému jednému, ktorý sa 
rozhodne zmeniť svoj názor v tejto oblasti! K uvedenému 
sa vyjadrujem z pohľadu vedenia obce, keďže pandémia 
i jednotlivé opatrenia zasahujú všetky zložky v obci vrátane 
školstva, preto je dôležité vyjadriť sa aj k tejto oblasti a zaujať 
stanovisko. Aj napriek všetkému, život v obci plynie ďalej. 
Dovoľte teda, aby som vás informoval, čo reálne sme 
v posledných troch mesiacoch urobili, respektíve, na čom sme 
pracovali, čo sa podarilo a naopak, kde sa situácia nevyvíjala 
podľa našich predstáv.
  
DIANIE V OBCI

Ako som už spomenul v úvode, toto leto bolo bohaté na 
kultúrne a spoločenské akcie, ktoré síce boli s mnohými 
obmedzeniami, ale podstatné je, že sa uskutočnili. Koncom 
júna Jednota dôchodcov usporiadala nielen pre svojich členov 
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posedenie pri „Jánskych ohňoch“ v Babích járkoch. V júli, ani 
nie o dva týždne, sa uskutočnil v Obecnom dome krst knihy 
Jožka Opatovského s názvom Hudobná teória a praktikum 
pre heligónku. Programu sa zúčastnila i mnohým známa 
Vlasta Mudríková, ktorá obohatila podujatie svojím spevom 
a hrou na heligónke.

Začiatkom augusta sa v priestoroch Obecného športového 
klubu prvýkrát v Soblahove uskutočnilo i vonkajšie večerné 
divadelné predstavenie Mestského divadla Trenčín s názvom 
Sex noci svätojánskej s excelentným hereckým obsadením. 
Ako už z názvu vyplýva, išlo o podujatie určené pre dospelých 
divákov. Aby sme však nezabudli aj na deti, začiatkom 
septembra sme taktiež v spolupráci s Mestským divadlom 
Trenčín vo vonkajších priestoroch Obecného športového klubu 
zabezpečili divadelné predstavenie pre deti s názvom Včielka 
Meliska. Deti mali na podujatie vstup zdarma a vzhľadom 
na to, že tento rok sa v obci nekonala oslava Dňa detí, toto 
podujatie bolo jeho náhradou. Vzhľadom na opatrenia sme 
nemohli pripraviť deťom súťaže a cestu rozprávkovým lesom, 
ako to býva zvykom, ale každé dieťa sa v závere potešilo 
farebným lietajúcim balónom.

V druhej polovici augusta sa naši hasiči podujali na 

obnovenie tradície zábav na Dúbravkách. Pozvali skvelú 
dychovú kapelu z Moravy – DH Miločanka, ktorá neúnavne 
hrala a spievala do skorých ranných hodín. Pre mnohých 
z vás to bol krásny návrat času do minulosti, mnohí z vás 
si oživili spomienky, čo všetko v mladosti zažili na zábavách 
na Dúbravkách... Pre tých mladších to zase bolo niečo 
výnimočné, čo doteraz nezažili – zábava na lúke, vedľa lesa 
a cesta domov cez tmavý les. Veríme, že v mnohých tento 
večer zanechal spomienky na celý život a tiež, že v tejto 
tradícii budú hasiči pokračovať aj v ďalších rokoch.

Koncom augusta sa opäť v areáli OŠK uskutočnila oslava 
40. výročia založenia ženskej folklórnej skupiny Dolinečka 
s večernou zábavou v podaní domácich Cukríkovcov. Myslím 
si, že to bola vydarená akcia. Počasie ideálne, dychovka, 
program, gratulanti a následne voľná zábava s ukončením 
tak, ako to bývalo v dávnej minulosti... Milá Dolinečka, ešte 
raz všetko najlepšie a ďakujeme, že vás máme!

O niektorých z uvedených akcií sa dočítate aj na ďalších 
stránkach novín. Hoci kultúrny život v obci je tiež dôležitý, treba 
sa venovať aj iným činnostiam, na ktorých sme v poslednom 
období neúnavne pracovali a o ktorých sa dočítate nižšie.

Tak ako sme informovali v predchádzajúcich číslach o Že-
lezničnej ulici a plánovaných prácach, tak koncom júla sa TSK 
– Slovenskej správe ciest podarilo ukončiť plánovaný úsek od 
križovatky na Mníchovu Lehotu po koniec nášho katastra (aj 
kúsok ďalej) a položiť nový asfaltový koberec. Nakoľko bola 
nutná koordinácia s realizátorom chodníkov, tu nastal mierny 
problém s nájazdmi, čo treba ešte doriešiť. Na tejto ulici treba 
(spolu so SSC TSK) dobudovať prechod pre chodcov a radi 
by sme ešte za obecné peniaze osadili obojstranné merače 
rýchlostí so zaznamenávaním aj ŠPZ automobilov, ktoré 
prekročia rýchlosť. Sú to síce značné náklady, ale táto naša 
najfrekventovanejšia ulica to potrebuje, nakoľko niektorí – 
hlavne len prechádzajúci – si po novej asfaltke neuvedomujú 
rýchlosť a možné riziká, ktoré predstavujú pre našich 
občanov.



3číslo 3 - september 2021

V našom katastri tento rok voda ukázala svoju moc. 
Koncom júla a začiatkom augusta sa na niekoľkých miestach 
voda vyliala z priekop. Voda valila nielen z horného konca, 
ale aj z rolí na začiatku obce. Vozovka na vstupe do obce 
bola pod súvislou vrstvou vody. Na základe súbehu dvoch 
tokov, v dolnej a strednej časti, hlavne v blízkosti križovatky 
na Mníchovu Lehotu, Železničnú ulicu a Rybníky. Chýbalo pár 

centimetrov vody navyše a skoro sme zažili rok 2004, kedy bola 
táto časť obce zaplavená. Uvedenú problematiku sme ihneď 
riešili so správcom toku, t. j. Slovenským vodohospodárskym 
podnikom, SSC Trenčín, ktorý prisľúbil vykonať opatrenia 
na zníženie rizika povodní. Obec má v pláne pokračovať 
v začatých opatreniach. Aj v spolupráci s PD Soblahov a 
PD Trenčianska Turná a vyššie spomenutými organizáciami 
zabezpečiť maximálnu ochranu majetku a zdravia občanov 
Soblahova.

PROJEKTY V OBCI
Kanalizácia

Ako som písal v minulom čísle, že očakávame definitívne 
rozhodnutie o poskytnutí  dotácie na dobudovanie kanalizácie 
v úseku od Hostinca u Hrocha po školu, tak žiaľ, Ministerstvo 
životného prostredia SR – Envirofond už rozhodlo tak, 
že z fondu na ochranu a využívanie vôd z 295 žiadostí 129 
úplne vyradili a zo 166, ktoré splnili všetky podmienky žiadosti 
(medzi nimi bola aj žiadosť zo Soblahova) čiastočne uspokojili 
na realizáciu kanalizácie „až“ dve obce z celého Slovenska 
spolu v objeme 406-tisíc eur. Je to hanba a doslova výsmech  
Ministerstva životného prostredia SR – Envirofondu. Takto 
sa ochrana vôd nerobí a takúto smiešnu sumu, ktorú použili 
pre potreby celého Slovenska, si veru ani najväčší pamätníci 
nepamätajú. Len pre informáciu, iba naša obec potrebuje na 
kompletné odkanalizovanie cca 4 milióny eur a teda, keby išli 
týmto tempom, tak 10 rokov by nikto iný nemohol dostať ani 
jedno euro!

WIFI 4 EÚ
V roku 2018 sme dostali z Európskej únie poukaz na realizáciu 
voľnej wifi siete na verejnom priestranstve. Zámerom je 
využiť túto voľnú sieť na doplnenie kamier na ochranu 
pred vandalizmom, zabezpečenie prístupu k informáciám 
z obecného úradu atď. Nič nás to nestojí a či to bude na 
prospech občanov, resp. návštevníkov, ukáže až čas.

Pripravujeme na realizáciu
V tomto období sme pracovali na príprave projektov a pred-

pokladám, že do konca roka zrealizujeme vstupný chodník do 
obce, t. j. od začiatku obce po nové bytovky. Tu už máme 
právoplatné stavebné povolenie a taktiež ukončené výberové 
konanie na dodávateľa stavby. Cena diela by mala byť podľa 
verejného obstarávania 28 652 eur.

Ďalej by sme radi tento rok zrealizovali oporný múr v časti 
Rybníky. Čakáme na vydanie stavebného povolenia a ukon-
čenie výberového konania na zhotoviteľa. Po ukončení prác 
bude vytvorený priestor na vzniknutie novej oddychovej zóny, 
ktorú táto oblasť veľmi potrebuje.

Taktiež už máme legislatívne pripravené miesto pre vytvo-
renie zberného miesta na biologický odpad (hlavne pokosenú 
trávu a lístie). Tento odpad doposiaľ v tom lepšom prípade 
končil na domácich kompostoviskách alebo na zbernom dvo-
re Soblahovská. Skládkovanie na zbernom dvore sme draho 
platili. Po spustení do prevádzky to bude pre obec síce práca 
navyše, ale bude to služba pre všetkých občanov a zároveň 
to bude mať aj vplyv na ekonomiku obce.

Do konca roka 2021 alebo najneskôr do marca 2022 by 
sme radi zrealizovali dve nové detské ihriská. Jedno na otoči 
pri bani a druhé by sme premiestnili a doplnili pri starom 
obecnom úrade.

Ešte je tu jeden veľký zámer opravy cesty na Kolóniách, 
ale o tom napíšem alebo budem informovať v budúcom čísle.

Milí spoluobčania,
do nastávajúceho jesenného „sychravého“ obdobia vám 

prajem najmä veľa zdravia, ktoré všetci potrebujeme a veľa 
optimizmu a radosti z každého dňa. Buďte zodpovední voči 
sebe samým, ale aj voči svojmu okoliu. Rád by som napísal, 
že nás čakajú rôzne akcie, avšak vzhľadom na covid auto-
mat nepredpokladáme, že bude možné zorganizovať nejaké 
kultúrne alebo spoločenské podujatia. Ak by to však situácia 
dovoľovala, radi by sme zorganizovali aspoň Štefanskú jazdu 
alebo privítali Mikuláša. Všetko však bude závisieť od aktuál-
nej situácie a opatrení.

 Marian Hudec, starosta
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DAŇOVÉ OKIENKO
Aj koncom roka prinášame občanom informácie ohľadom 

miestnych daní, pod ktoré zaraďujeme: Daň  z nehnuteľností, 
Daň za psa, Daň za predajné hracie automaty a Daň za nevý-
herné hracie prístroje.

Praktická skúsenosť nám ukazuje, že občania nevedia 
kedy, ako a prečo je potrebné podávať toto „Priznanie“. Naj-
častejšie občania podávajú „Priznanie k dani z nehnuteľnosti“  
podľa zákona č. 582/2004  o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Kto musí podať „priznanie“? 
Každý daňovník u ktorého nastane v priebehu roka 2021 

akákoľvek zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane z ne-
hnuteľnosti!

Kedy musíte podať „priznanie“?
- Keď ste kúpili nehnuteľnosť (dom, stavbu, byt) alebo pozemok 

(orná pôda, záhrada a  iné....) – vznik daňovej povinnosti 
- Keď ste predali nehnuteľnosť (dom, stavbu, byt) alebo poze-

mok (orná pôda, záhrada a iné...) –  zánik daňovej povinnosti
- Ak máte informácie alebo podozrenie o nesprávnosti vášho 

pôvodného priznania (daň má byť vyššia alebo nižšia) – po-
dávate opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové 
priznanie 

- Ak ste nejaký pozemok alebo nehnuteľnosť zdedili alebo 
vydražili.

Aký je termín na podanie „priznania“?
- Vznik a zánik daňovej povinnosti je každý daňovník povinný 

najneskôr podať do 31.1.2022. Ideálnou možnosťou je po-
dať si daňové priznanie ihneď po kúpe alebo predaji pozem-
ku prípadne nehnuteľnosti. Ako prílohu je vhodné doložiť 
nový list vlastníctva alebo kúpnu zmluvu

- Daňovník si môže podať opravné priznanie taktiež do 
31.1.2022

- Dodatočné daňové priznanie môžete podať do konca me-
siaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste zistili nezrov-
nalosti vo výške vyrubenej dane, avšak len do doby 5 rokov 
od konca roka, v ktorom ste podali pôvodné priznanie – vte-

dy máte právo aj na prípadné vrátenie rozdielu dane
- V prípade zdedenia alebo vydraženia majetku v priebehu 

roka, vzniká daňovníkovi povinnosť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič alebo vydražiteľ 
stal vlastníkom na základe právoplatného dedičského roz-
hodnutia. Daňové priznanie  ste povinný podať do 30 dní 
odo dňa vzniku tejto povinnosti. 

Druhým najčastejším priznaním je „Priznanie k dani za psa“.
Kedy musíte podať „priznanie“?
- Keď si občan kúpi, dostane alebo nadobudne psa do svojho 

vlastníctva musí podať „Priznanie k dani za psa“
- V prípade úmrtia alebo odsťahovania psa sú daňovníci po-

vinní podať „Čiastkové priznanie na zánik daňovej povin-
nosti“.

Aký je termín na podanie „priznania“?
- Priznanie za psa daňovníci podávajú do 30 dní po dovŕšení 

6 mesiacov veku psa
- Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho me-

siaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal pred-
metom dane.                  

Ľubomíra Kopková 

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z rokovania Obecného zastupi-

teľstva obce Soblahov 22.9.2021 

Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 15.9.2021.
Schválilo tvorbu a čerpanie rezervné-
ho fondu obce Soblahov vo výške 113 
578,91 € na úhradu nákladov podľa 
prílohy:  Rezervný fond v roku 2021 – 
tvorba a čerpanie č. 1 z 9.9.2021.
Zobralo na vedomie Oznámenie ZŠ 
s MŠ Soblahov o úprave rozpočtu v 
9/2021 - prenesené kompetencie č.j.: 
GA/88/2021/Iž z 17.9.2021.
Schválilo investičné zámery v obci: 
A/ Výmena športovej podlahy v telo-
cvični ZŠ v predpokladanej sume 
42 000 €,
B/ Rekonštrukcia MK ku škole a Koló-
nie v sume 83 983,03 €,
C/ Výmena a doplnenie prvkov Detské-

ho ihriska pri č.740 a na hornom konci 
obce v predpokladanej sume 22 000 €.
Schválilo na základe žiadosti DHZ 
prefinancovanie nákladov za kapelu 
Miločanka v sume 1 300 €.
A/ Schválilo otvorenie ÚPN obce Sob-
lahov a zabezpečenie obstarávania 
Zmien a doplnkov ÚPN Soblahov,
B/ Uložilo stavebnej komisii pripraviť 
žiadosti, podklady a zámery obce Sob-
lahov do pripravovaných ZaD ÚPN. 
Termín: 20.10.2021. 
A/ prerokovalo žiadosť občianskeho 
združenia Bellus Labor, Soblahov 646 
o prenájom priestorov pre novovznik-
nutý sociálny podnik,  
B/ Doporučilo starostovi obce infor-
movať žiadateľky o možnostiach ďalšej 
spolupráce.
Zobralo na vedomie  informáciu sta-
rostu obce o plánovaných a realizova-

ných projektoch v obci: Vstupný chod-
ník do obce, Protipovodňové opatrenia 
2. časť, Nákup úžitkového vozidla, 
Oporný múr, Výmena rozvodov a kom-
pletného systému ozvučenia v obci, 
WIFI 4 EU.
Schválilo členov Rady školy: Ing. Juraj 
Maláň, Mgr. Ľubomír Šedivý, doc.Ing. 
Juraj Ďuďák, PhD.,  Marián Jantošovič.
Doporučilo starostovi obce vyžiadať 
od kronikárky obce materiály na zápis 
do kroniky obce za roky 2018, 2019 a 
2020. Termín: 20.10.2021. 
A/ Zobralo na vedomie vykonanie in-
ventarizácie majetku obce,
B/ Zobralo na vedomie likvidáciu opo-
trebovaného a poškodeného majetku 
obce k 13.9.2021,
C/ Uložilo inventarizačnej komisii pre 
Požiarnu ochranu dokončiť inventari-
záciu majetku. Termín: 20.10.2021.

Zuzana Hrnčárová
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ZOSTALI SME TOU DEDINOU?
Keď Ministerstvo životného prostredia v roku 2001 vyhlásilo 

súťaž „Dedina roka 2001“, naša obec privítala túto iniciatívu 
a zaslaním podkladov sme sa tejto súťaže aj zúčastnili. Už 
v roku 1998 sme sa aktívne zapojili do Programu obnovy de-
diny a splnením podmienok na tomto programe sme získali 
osvedčenie MŽP SR. Išlo o dlhodobý proces obnovy rozvoja 

vidieka, ktorý prebieha postupne a cieľavedome. Tento proces 
bol zameraný na zachovanie kultúrneho dedičstva a zohľad-
nenie životného prostredia v obci. Soblahov sme každoročne 
prezentovali na výstave cestovného ruchu „Regiontour“ a v 
roku 1999 sme sa zúčastnili na V. európskom kongrese obno-
vy vidieka v ČR. Obce, ktoré sa chceli zúčastniť tejto náročnej 
súťaže, museli spĺňať mnohé kritéria nielen v rozvoji obno-
vy dediny, ale i v dosiahnutí dlhodobých úspešných metód a 
stratégií. Ministerstvo životného prostredia SR súťažou „Dedi-
na roka 2001“ muselo vybrať reprezentanta Slovenska, ktorý 
bude spĺňať všetky náročné kritéria danej súťaže. Súťažiace 
obce museli mať nielen odvahu, ale i vypracované podkla-
dy, koncepčné dokumenty, vízie a hlavne fantáziu. Zvýšenie 
vlastnej iniciatívy, účasť obyvateľov, dialógy politikov, exper-
tov, kooperáciu v susedskom a komunálnom partnerstve to 
bolo hlavným cieľom všetkých obcí. Vzhľadom k tomu, že Eu-
rópske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu 
dediny (ARGE) vyhlásilo 7. ročník súťaže o „Európsku cenu 

obnovy vidieka“, muselo MŽP SR vybrať takého reprezen-
tanta Slovenska, ktorý bude reprezentovať náš vidiek nielen 
doma, ale i v zahraničí. 

 Obec Soblahov privítala možnosť prihlásenia sa do tejto 
súťaže a zaslaním podkladov vedenie obce na čele so staros-
tom p. Miroslavom Ďuráčim čakalo na výsledky súťaže. Me-
dzirezortná komisia pre Program obnovy dediny bola zvolaná 
na deň 20.12.2001 a po prezretí súťažných podkladov jednot-
livých obcí navrhli víťazov súťaže. Naša obec bola ocenená 
„Za starostlivosť o životné prostredie a komplexnú obnovu 
obce“. Ďalším hlasovaním členovia komisie rozhodli o repre-
zentantovi SR v európskej súťaži. V tomto hlasovaní zvíťazila 
naša obec Soblahov. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 
v Soblahove 26. februára 2002. Za prítomnosti členov vlády, 
parlamentu a iných hostí, cenu odovzdal vtedajší minister ži-
votného prostredia SR László Miklós. 

Ako víťaz súťaže „Dedina roka 2001“, bola naša obec de-
legovaná za Slovensko do súťaže usporiadanej Európskym 
pracovným spoločenstvom pre rozvoj vidieka a obnovu dedi-
ny. V spoločnosti 33 európskych štátov, krajín a regiónov sme 
sa nestratili. Zanechali sme pozitívny dojem a boli sme vyzna-
menaní „Európskou cenou rozvoja dediny 2002 za zvláštne 
výkony v jednotlivých oblastiach“. Bol to výsledok vzorovej 
spolupráce našej obce s okresným mestom v oblasti aktivít 
určených na oddych s veľkými ekologickými kvalitami. Keď sa 
pýtate, či tieto ocenenia mali pre našu obec i ekonomický prí-
nos, tak môžeme povedať že áno. Na stavbu kanalizácie sme 
dostali 4 mil. Sk z Fondu ŽP a 2 mil. Sk z Vodohospodárskeho 
fondu. Ako víťazná obec sme dostali dotáciu vo výške 160 
tis. Sk na Územný plán obce a 160 tis. Sk na rekonštrukciu 
Kaplnky sv. Vendelína. 

Toto ocenenie má aj po dvadsiatich rokoch svoju hodnotu 
pre našu obec a stálo to za vynaloženú námahu.               J.H.

V stredu 6.10. 2021 sa uskutoční 
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU. 

Odpad môžete priniesť na stanovené miesta v čase od 9.00 – 15.30 hod.: Železničná ulica, pri Obecný dom, horný koniec 
obce – dvor č. 270. Do kontajnera je ZAKÁZANÉ odovzdať stavebný odpad a pneumatiky! 

V sobotu 9.10. 2021 sa uskutoční 
ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU. 

Mobilný Eko-sklad bude pristavený od 8.00 – 10.00 hod. v strede obce. 
Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú preberať nebezpečný odpad: - žiarivky a odpad obsahujúci ortuť, 

olovené akumulátory a batérie, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (obaly od farieb, lakov...), 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia. 

Pri odovzdávaní je nutné, aby mali občania ochranné rúško. Z dôvodu neustáleho šírenia ochorenia Covid-19 prípadnú 
zmenu zberu alebo jeho zrušenie oznámime prostredníctvom rozhlasu a web. stránky obce.

Soblahov

Dedina roka 2001
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„... počuť spev vtákov v tom zaznie pesnička, ktože ju spieva
predsa Dolinečka...“ 

Sobota 21. august 2021, krásny slnečný deň privítal priaz-
nivcov folklóru, dychovky, harmoník i krásneho spevu. Áno, 
prišli dlho očakávané oslavy 40. výročia založenia folklórnej 
skupiny Dolinečka. Začiatok osláv patril sv. omši v našom 

kostole sv. Mikuláša. Ten rozkvitol nádhernými farbami sob-
lahovských krojov žien z folklórnej skupiny a členov folklórne-
ho súboru Melenčár. Bolo to poďakovanie za zdravie členiek 
súboru a za to, že mohli po celé tieto roky rozdávať radosť 
a šťastie na svojich vystúpeniach. Z kostola sa zúčastnení 
presunuli do areálu Obecného športového klubu Soblahov, 
kde pokračovali oslavy. Na úvod návštevníkov podujatia vítali 
rezké tóny dychovej hudby Vlčovanka z Hornej Súče. No viac 
ľudí začalo prichádzať až po koncerte tejto dychovky na hlav-
ný program osláv. Prítomných návštevníkov privítala Martina 
Kačenová, ktorá nás sprevádzala celým programom. Zhrnula 
celé štyridsať ročné pôsobenie folklórnej skupiny. Spomenula 
i tie ženy, ktoré v Dolinečke začínali, ale i všetkých, ktorí za 
toto dlhé obdobie s ňou spolupracovali. 

Na úvod zaznela už známa pieseň „Za horami, za dola-
mi“, v podaní Jožka Opatovského. V tom sme spozorneli pri 
slovách básne prof. J. Halgoša: „ Čože je to za zvláštny div 
v hrdlách slovenského ľudu, aký to vzácny dar si dal Pane 
ťažko skúšanému rodu...“, ktorú napísal Dolinečke k tejto prí-
ležitosti. Hlas sme síce počuli, ale interpreta vidieť nebolo. 
Ale vieme, že hlas patril Paľkovi Halgošovi, ktorý báseň 
s citom predniesol. A už nastúpila Dolinečka so svojim folklór-
nym pásmom svadobných zvykov na dedine. Mladú nevestu 
v krásnom kroji stvárnila jedna z dvojičiek Červeňanových, no 
neviem ktorá, keď sú rovnaké. 

Po tomto pásme sa začali trúsiť gratulanti, aby povedali 
pár slov ženám z folklórnej skupiny. A začali tí najmenší: Pod 
vedením H. Holomekovej to boli deti z Melenčárika, po nich 

sa pódium rozoznelo zvukmi heligóniek detí z Harmonikovej 
akadémie Jožka Opatovského. Aby medzi gratulantmi nebo-
li len piesne, tancami to obohatili mladí z folklórneho súboru 
Trúfalci, v ktorom sú chlapci a dievčatá z Mníchovej Lehoty 
a Soblahova.

Po ceste folklóru sa úspešne rozbieha i ďalší  náš súbor 
Melenčár, ktorého vedúca Andrejka Bieliková predniesla Do-
linečke krásne priania, hlavne veľa, veľa zdravia do ďalších 
rokov. To vyjadrili i v textovo upravenej piesni: „ Bože vás po-
žehnaj, aj tie vaše hlasy, by ste nám spievali ešte dlhé časy...“.

Kúsok gratulácie sme podali aj my s Jožkom Cukríkom 
a síce len dvoma piesňami, zato od srdca sme povzbudili 
dievčence do ďalších rokov ich úspešnej činnosti. Pekným 
vinšom a malým darom prispel aj náš rodák, milovník folklóru, 
hovoreného slova a humoru Jožko Ďuráči. Bokom nezostali 
ani zástupcovia organizácií v obci: Hasiči, Jednota dôchod-
cov, ba aj naši futbalisti. Všetci vinšovali, ďakovali, odovzdá-
vali kvety a darčeky. Áno bolo to pekné a úprimné, veď pri 
rôznych oslavách týchto organizácií nikdy Dolinečka nechý-
bala, aby im mnohokrát i humorným vystúpením spestrila ich 
program. 

To sa už pomaly blížil koniec programu a na javisko vystúpili 
starostovia, za ktorých pôsobenia vo funkcii vystupovala Doli-
nečka. Poďakovanie poslal i M. Ďuráči, ktorý bol odcestovaný, 

DÔSTOJNÉ OSLAVY KRÁSNEHO JUBILEA
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prihovorila sa Ing. E. Ďuďáková, i súčasný starosta M. Hudec. 
Všetci si pochvaľovali výbornú spoluprácu obce a folklórnej 
skupiny pri rôznych oslavách, jubileách a iných kultúrnych po-
dujatiach nielen v obci, v regióne, ale i v zahraničí.

Po celý program padali slová o ženách v Dolinečke, málo sa 
spomínalo meno dlhoročnej vedúcej skupiny Milky Fabovej. 
Ale ženy na ňu predsa nezabudli. Kyticou krásnych kvetov jej 
poďakovali za trpezlivosť, ochotu, vybavovanie a za všetko, 
čo vedenie takéhoto telesa počas tých dlhých rokov potrebo-
valo.

S veľkým dojatím, so slzami v očiach sa prihovorila aj ve-
dúca Dolinečky, Milka Fabová. Poďakovala svojim ženám 
v skupine, všetkým gratulantom, účinkujúcim, ale i návštevní-
kom, ktorí neľutovali svoj čas a prišli stráviť pekné sobotňaj-
šie popoludnie v znamení spevu, tanca a folklóru. Z dôvodu 
pracovných povinností sa mohol predseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Jaroslav Baška zúčastniť podujatia 
až v neskorších hodinách. Odovzdal Dolinečke ďakovný list 
TSK, šek na finančnú odmenu, pretože projekt podporila 
i Trenčianska župa. 

To si už svoje nástroje pripravovali „Cukríkovci“, aby prí-
tomných dostali na tanečný parket a mohla pokračovať voľná 
zábava do neskorých nočných hodín.

Skončili sa oslavy 40. výročia založenia FSk Dolinečka. Mys-
lím si, že boli pekné a dôstojné. I keď sme program „varili len 

z domáceho kotlíka“, bolo sa na čo pozerať. Všetci zúčastnení 
a bolo ich viac ako päťsto, mohli vidieť že Soblahov žije hud-
bou, spevom, folklórom, že je z čoho čerpať. Aby ženy z Doli-
nečky mali svojich nasledovníkov, aby im táto láska k folklóru 
vydržala aspoň tak ako to je v ich prípade. 

Nakoniec veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili 
svoje „polienko“k zdarnému priebehu osláv a pomohli pri ich 
realizácii. Ďakujeme !

J.H.     

Pozdrav Dolinečke k štyridsiatim rokom činnosti  

Čože je to za zvláštny div v hrdlách slovenského ľudu,
Aký to vzácny dar si dal Pane ťažko skúšanému rodu,
Keď ženské hrdlá prácou ustaté, ako slávik hudú
Prastaré piesne čo nikdy nestratili svoju večnú módu.
 
Aké to zvláštne divy ten spev rodný  robí s nami,
Keď slza sa nám tisne do tváre tak tíško ako sen,
ten spev je ako sladký detský prízrak našej mamy,
nič nezmôže horkosť modernej doby, horšia ako blen.
 
Nuž zunte ďalej ako potok rodný,  piesne Dolinečky,
Nech váš spev ako manna rodná nech nás povznáša
Nech zotrie žial a nech vylieči naše boláčky všecky
Váš vzácny spev nech nám závan dávnoveký donáša.
 
Čo je to štyridsať rokov, je to veľa, alebo je to málo?
Keď vaše nohy ustaté kráčali na nácvik v zime, v lete
Je to pravda, alebo sa vám to  v spánku ako sen zdalo
Vďaku za to v myšlienkach  i v srdciach našich nájdete.
 
Ženy, mamy sestry, prosím i ďalej takto pekne spievajte,
Noste i ďalej do sŕdc rodných plné noše vzácnej peknoty,
Na tvrdých ľudských srdciach ozvenu rodných luhov zahrajte,
Nech Dolinečka ďalších veľa rokov zaspieva nám do nôty.

Prof. Jozef Halgoš

Začiatky Dolinečky
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V našej obci sme si v posledných rokoch zvykli na pravi-
delné kultúrne vyžitie aj vďaka divadelným predstaveniam, 
ktoré sa konajú zvyčajne dvakrát ročne. Pandémia nám túto 
zábavu počas ostatnej divadelnej sezóny znemožnila. Ako 
kompenzácia za neuskutočnené fašiangové predstavenie či 
Noc divadiel sa uskutočnilo počas leta na javisku v areáli OŠK 
Soblahov viacero podujatí: jedno pre dospelých, jedno pre 
deti a jedno uviedli samotné deti zo Soblahova. Počas teplej 
augustovej noci sme mali možnosť vidieť divadelnú adaptáciu 
filmu Woodyho Allena Sex noci svätojánskej, ktorá zaútočila 
na naše bránice a nikto smiechu nevládal dlho vzdorovať. Na 
javisku sme videli vynikajúceho barda slovenského herectva 
Jána Grešša, energiou sršiaceho Petra Trníka, muzikálovú 
hviezdu Jána Slezáka. Ich protihráčkami boli nám už dobre 
známe tváre Danica Jurčová, Diana Minarovičová a v našej 
obci žijúca Zuzana Mišáková. 

V prvý septembrový víkend sme potešili deti rozprávkou 
z pera Michaely Gallovej o Včielke Meliske, ktorá inscenáciu 
aj režírovala. Toto veselé divadelné predstavenie možno na-
zvať aj edukatívnym, pretože hovorí zábavnou formou o po-
trebe ochrany životného prostredia, o rozumnom používaní 
prostriedkov na ochranu rastlín a o separovaní odpadu. 
V predstavení zazneli v podaní Simona Kopunca, Zuzany Mi-
šákovej a Lenky Feckovej aj veselé pesničky a deti sa učili 

VIDELI SME DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 
PRE DETI AJ DOSPELÝCH

VYRASTAJÚ NÁM MLADÍ UMELCI

DIVADELNÝ SOBLAHOV

MUZIKY, MUZIKY, PEKNÉ STE BÝVALI

Michaela Gallová je nielen režisérkou v Mestskom divadle 
Trenčín, ale spolu s kolegyňou Michaelou Janišovou vedú 
svoje skupinky na literárno-dramatickom odbore SZUŠ Tren-
čín, Novomeského 11. Vyučovanie sa koná priamo v našej 
obci v ZŠ s MŠ Soblahov každý piatok. Deti z tohto odboru 
predviedli svoje dramatické vystúpenia v júni na javisku ako 
praví profesionáli a my sa už teraz tešíme na ich ďalšie vy-
stúpenia, ktorými nás iste potešia na Mikuláša alebo pri ďal-
ších príležitostiach. Sme radi, že nám v Soblahove vyrastá 
nová generácia divadelníkov!                                             RR

Tanečné zábavy v minulosti boli súčasťou kultúrneho a ve-
rejného života v každej dedine. Nebolo tomu inak ani v našom 
Soblahove, kde zábavy boli  obrazom  kultúrneho a spoločen-
ského  života našich obyvateľov. Na organizovaní zábav sa 
podieľali všetky organizácie v obci, ktoré sa doslova predbie-
hali pri ich realizácii. Tak nebolo žiadnym prekvapením, že zá-
bavy mali hasiči, športovci, regrúti,  zväzáci,  záhradkári, cho-
vatelia, červený kríž, prípadne  zväz žien. Na  každej muzike 
bolo plno, na každej muzike bolo veselo, dobrá nálada, sem 
tam nejaká tá menšia bitka. Takže všetko, čo patrí k dedinskej 
zábave.  Skrátka nádhera. Pretože obec leží v prstenci krásnej 
prírody, obklopená  horami,  tak nečudo že letné zábavy bývali 
vonku v prírode. Prvé zmienky  takýchto tanečných zábav  boli 
nad kyselkou pri vodnom zdroji. V sprievode harmoník  sa ba-
vila mládež  nielen z našej obce, ale i blízkeho okolia. Zábavy  
väčšieho rozmeru a bližšie pri dedine sa rozbehli nad dedinou 
na „Dúbravkách“. Žiadna technika, žiadna aparatúra, všetko 
na živo, v plnej paráde. Striedali sa dychovky, striedali sa or-

ganizácie, varil sa guláš, podávalo sa občerstvenie. Tanečný 
kruh bol ohraničený ozdobenou čečinou, do ktorej si zvedaví 
pozorovatelia urobili svoje „okienka“, aby im nič neušlo. Mladé 
páry pod rúškom teplých, nočných, letných nocí sa postupne 
rozpŕchali po okolitej panenskej prírode, a tak nám narastal 
i počet prírastkov v dedine. Šesťdesiate, sedemdesiate roky 
boli plné  dobrej muziky, veselej nálady, stretávania sa ľudí. V 
letných mesiacoch v prírode,  na Dúdravkách“, alebo na „Zel-
ničkách“  a v zimných mesiacoch v kinosále. V tomto období  
bývalo 11 až 14 zábav v priebehu roka, na ktorých bola celá 
dedina. Podľa zaznamenaných zdrojov v našich kronikách a 
zo spomínania pamätníkov, posledná muzika na „Zelničkách“ 
bola v roku 1976, kde pri svietení v nočných hodinách pomá-
hal i nový nákladný automobil zakúpený MNV Soblahov. 

Po rokoch sa rozhodli naši hasiči nadviazať na túto pek-
nú tradíciu, obnoviť to, čo bývalo v dedine samozrejmosťou, 
a pozvať ľudí znova posedieť si a zabaviť sa v lone prírody  
pri tónoch  tradičnej dychovky. Sobota 14.8.2021, bola tým 
dňom, kedy sa na Dúbravkách mali stretnúť milovníci dobrej 
dychovky, peknej prírody, dobrého občerstvenia. Všetko mali 
chlapci zabezpečené, jedinú vec, ktorú nemohli ovplyvniť bolo 
počasie. A to im bolo priaznivo naklonené, i keď v jednu chvíľu 
to  vyzeralo, že akcia bude zmarená. Nakoniec sa krásne vy-
časilo, slniečko osušilo okolitú prírodu a zábava mohla začať. 
Tak sa mohli prírodou niesť krásne tóny moravskej dychovej 
hudby Miločanka z Milotíc od Kyjova. Začiatok bol trochu po-
sunutý, no pre povinnosti dychovky nedalo sa inak. To vôbec 
nevadilo zábavy chtivým návštevníkom, ktorým neprekážalo 
ani to, že tanečný parket nebol ideálne rovný. Muzikanti si na 
chvíľu vyskúšali i hranie bez aparatúry, len tak ako kedysi. Pek-
ná zábava, dobrá organizácia, veľa odvedenej roboty boli prísľu-
bom i do budúcich rokov, kedy by sa mohla akcia zopakovať. 

Ďakujeme.                                                                   J.H.

jednoduché choreografie, za čo dostali od obce ako darčeky 
pestré balóniky, ktoré rozveselili všetky tváričky. Obe predsta-
venia uviedlo Mestské divadlo Trenčín. 
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Vznikla publikácia, ktorá uľahčí výuku budúcim muzikantom
HUDOBNÁ TEÓRIA A PRAKTIKUM PRE HELIGÓNKU

70 minútový program tvorený žiakmi 
z Harmonikovej akadémie a vzácnymi 
hosťami, ktorý sa konal 11.7.2021 
v priestoroch Obecného domu sprevádza-
la slovom Ľubica Lišková. Pozvanie 
prijali Vlasta Mudríková, Ján Žabčík, 
harmonikári František Uhnák a Andrej 
Uhnák, výrobca harmoník Tomáš Po-
lák, (vďaka ktorému uzrela svetlo sveta 
aj nová odľahčená heligónka) huslistka 
a pedagogička Kristína Hlístová.

Prvé slová venovala Jožkovi Opatov-
skému a uviedla, že nie je v Soblahove 
neznámy pojem. Muzikant, pedagóg, 
spisovateľ, spevák, básnik, moderá-
tor, skladateľ… a mnoho iných funkcií, 
ktoré si vie dôstojne obhájiť. V rámci 
svojej obývačky a neskôr pivnice, za-
čal vyučovať najskôr pár záujemcov 
o hry na heligónku, z čoho sa vyvinu-
la Harmoniková akadémia. Naše deti, 
na ktoré sme právom hrdí. Z tých nám 
školí skvelých muzikantov. Individuál-
ny prístup k žiakovi, prispôsobenie sa 
jeho technickým danostiam a zručnos-
tiam ho prinútili zamyslieť sa nad tým, 
ako by uľahčil výuku budúcim muzikan-
tom. Keďže pandémia mu ponúkla viac 
priestoru na dopísanie knihy, podarilo 
sa jej uzrieť svetlo sveta. 

V rámci tohto slávnostného popo-
ludnia moderátorka v krátkosti vyspo-
vedala všetkých tých, ktorí túto knihu 

tvorili. Vtipne, ale i vážne, s pátosom prináležiacim knihe nás previedla od notových 
zápisov cez grafické, až po samotný rozhovor s autorom knihy. Mali sme možnosť 
spoznať príbeh vzniku novej heligónky – majster Tomáš Polák sa sám priznal, že 
nerád dlho hovorí, ale radšej koná a tak spolu s „ našim Jožkom“ vytvorili ľahšiu 
heligónku, z ktorej majú všetci veľkú radosť. Graficky sa pod knihu podpísali Peter 
a Lenka Opatovskí.

Hudobný hosť Vlasta Mudríková prišla podporiť svojou účasťou túto publikáciu, 
dokonca priviedla so sebou svoju kapelu. V programe samozrejme vystúpila príprav-
ka akadémie, malá akadémia a aj veľká. Uvedenie do života sa konalo symbolicky 
– kľúčmi. Kľúč – ako otváranie dverí, hudobná osnova sa začína kľúčom… Kľúč, ako 
symbol otvárania a prinášania radosti z nového. 

Knihe želáme veľa úspešných čitateľov, tak, aby vychovala skvelých muzikantov 
a pomohla im v ich ceste za poznaním v hre na heligónku. 

RR z poskytnutých materiálov Ľ.Liškovej

LETNÁ ŠNÚRA HARMONIKOVEJ AKADÉMIE
Kým viaceré deti si plnými dúškami užívali prázdninové ob-

dobie, to neplatilo pre deti z Harmonikovej akadémie J. Opa-
tovského. Počas prázdnin okrem výučby absolvovali množ-
stvo vystúpení, ktorými potešili veľa divákov.

Na začiatku leta otvárali svojím vystúpením Folklórne sláv-
nosti v Nitrianskych Sučanoch a na druhý deň absolvovali 
koncert v Dubnici nad Váhom, ktorý bol súčasťou Dubnického 
leta. Prvú augustovú nedeľu vystúpili na podujatí  na Hámroch 
pri príležitosti 313. výročia Rákociho povstania, o týždeň ne-
skôr viedli sprievod dedinou v Trenčianskych Stankovciach na 

Stankovských zvonoch, kde rovnako vystúpili so svojím pro-
gramom. Len nedávno ste ich mohli vidieť doma v Soblahove 
na oslavách vzniku FSK Dolinečka a letný program zavŕšili 
koncertom na Vršatci pre delegácie stomikov štyroch krajín. 
Okrem toho sa zúčastnili nahrávania klipov k viacerým piesňam 
na dvore Sedliackeho domu a vo farskej záhrade.

Svoje prvé vystúpenia absolvovala aj „prípravka“, ako ich 
Jožko nazval...máme sa vraj na čo v budúcnosti tešiť.

Harmonikovej akadémii ďakujeme za reprezentáciu obce 
a Jožkovi prajeme trpezlivosť pri výučbe.

D.M.
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ZAUJÍMAVOSTI ZO SOBLAHOVA 
ČAS ŽATVY A DOŽINKOV...

Žatva bola vyvrcholením prác na poli. Pre jej náročnosť 
sa ľudia snažili vykonať ju čo najskôr, respektíve v dobrom 
počasí. V dávnej minulosti sa kosilo len ručne.

Aj v našej obci máme dnes ľudí, ktorí si na tieto časy veľmi 
dobre pamätajú. Pani Mária Zaťková, rod. Kopačková (nar. 
v roku 1928) ako suseda soblahovského gazdu Ondreja 
Baláža si spomína na žatvu i dožinky takto:

… Gazda mal počas žatvy najatých 8 párov „vyžinkárov“, 
robota im išla od ruky, že bola radosť na nich pozierať. Pomocu 
kosáka žnica odobierala koscovi klasy. Na seba kládla 
„hrste“, toľko, čo zebrala naraz do rúk, kládla ich na seba a 
tí potom muž do „snopa“ zvázal „provieslom“. Snopy ukladali 
na seba do „krížov“, keré potom odvážali blízo stodoly, kde 
ich mlátili. Gazda mal role na „Širokem pod Brezinu, ja som 
tam ako decko chodila s obedom. Paholek Pitkech Palo na 
obed zaprahel za koňa vozík, naložel do neho obed – vandel 
koláčov, kondvu s omáčku, kyselého mlieka na olevrant. Ja 
som na voze držala koš spolu s Balážech Ilonku, aby sa 
obedy neprekotili. Cez obed, bolo horko, ženy  si aj  takto 
zaspievali: Ovej ma vetríček ovej, moju hlavičku povej, moja 
hlavička mladá, tá ma vetríček rada...

Vyžinkári za odvedenú robotu si mohli vybrať zbožie alebo 
aj peňáze.

Dožinky sa považovali za slávnosť po skončení žatvy. Na 
poliach sa zvykli nechávať posledné klasy zrelého obilia, 
ktoré mali zabezpečiť bohatstvo roľníckym hospodárstvam 
v nasledujúcom roku. Posledný snop mal byť ťažký a veľký. 
Zrno, ktoré zostalo z najkrajších zožatých klasov, z ktorých 
sa uplietol dožinkový veniec alebo kytica, sa na jar zvyklo 
primiešať do osiva. Funkcia dožiniek sa však postupne 
z magickej menila na ďakovnú a oslavnú. Vyobliekaní kosci 
a žnice niesli vyzdobené, ručne upletené vence z najkrajších 
klasov obilia, ozdobené poľnými kvetmi do správcovho, 

gazdovho, prípadne richtárovho domu na ozdobenom voze 
so spevom, kde mu ho slávnostne odovzdali a on ich za to 
pohostil. Dožinkový veniec zavesil pod strechu domu, kde 
zostával až do jari.

Ako to bolo na gazdovstve u Balážov nám taktiež porozprá-
vala p. Mária Zaťková

... Gazda dali zabiť sviňu, narobili výrobkov, navarilo sa 
zabíjačkovej polievky a kapustnice, v peci napiekli koláčov, 
bolo páleného. Pod bránu dali stoly, kde si ludie čo pomáhali 
posedali. Začalo to odobedu a večer chlapi aj do desátej se-
deli. Keď boli dožinky to sa ludie naspievali. Paholek „Pitkéch“ 
Palo čo mal u gazdu na starosti kravy vedel pekne hrať na 
harmanike. Vlastnú harmaniku nemal, ale pri dožinkoch mu 
hu požičali, takú ohromnú radosť z toho mal, že sa stále pýtal, 
jakú ešte mám zahrať. Vence sa u gazdu Baláža neodozdá-
vali, aspom si nepamatám.

V druhej polovici 20. storočia začali usporadúvať dožinky 
obecné jednotné roľnícke družstvá, bolo to vždy v prvú 
septembrovú nedeľu.

… Dožinky začali robiť, keď začalo družstvo. „Mistríkech“ 
Rudo (Jantošovič) nacvičoval dožinky a dával dohromady 
aj mladých, kerý tam vystupovali, on robel aj divadlo, tak to 
vedel dobre urobiť.

Slávnosti sa robili na školském dvore, kde je teraz školka. 
Pri poteku, hneď za hradskú sme sa fotili tam v tej jame. Ve-
niec sme dávali na Schérych dvore predsedovi družstva, tam 
boli kancelárie družstva, zakedy nepostavili sálu JRD.

Družstevné dožinky sa robili  aj v strede dediny pred teraj-
ším úradom, tam sa všetko robilo, nebol iný plac na zábavy. 
Navarilo sa gulášu, bolo čo vypiť a bola veľká muzika. Mladí 
sa naspievali,  natancuvali a bolo veselšie ako je teraz.

Pani Zaťkovej prajeme ešte veľa zdravia, aby nám mohla 
porozprávať aj ďalšie zaujímavé príbehy z minulosti obce.

D.M.

Oslavy žatvy v 30-tych rokoch v dolnom Majeri

Roztancovaná mládež pri dožinkových oslavách v strede obce

Žatevné práce v 40-tych rokoch

Prvé družstevné dožinky v roku 1955
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60. VÝROČIE NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Školy na dedinách zohrávali dôležitú úlohu vzdelanosti 

našich detí, našej mládeže. I v Soblahove bol veľký problém 
umiestniť všetkých žiakov do vyhovujúcich budov. Žiakov pri-
búdalo, priestory učební boli čoraz nevyhovujúcejšie. Nebolo 
žiadnym prekvapením, že žiaci 6. až 9. ročníka dochádzali 
do škôl v Trenčíne. Veľkým uľahčením bolo otvorenie novej 
školy v septembri 1961. Postavili ju Pozemné stavby Tr-
nava v rekordne krátkom čase. Začali ju stavať v novembri 
1960 a o necelý rok bola budova dokončená. Otvorená bola 
za prítomnosti predsedu MNV Jozefa Jandu, tajomníka MNV 
Štefana Aku a predsedu školskej komisie Štefana Ďurišku. 
Na jej budovaní sa okrem spomenutého stavebného podniku 
podieľali i občania obce, ba i žiaci starších ročníkov základ-
nej školy. Učiteľský zbor pod vedením riaditeľa školy Štefana 
Kalužného mohol privítať v nových priestoroch všetkých 322 
žiakov. Náklad na jej výstavbu bol 1 700 000 Kčs, no neboli tu 
započítané brigádnické hodiny našich občanov. Po odchode 
riaditeľa školy Štefana Kalužného, sa v roku 1965 stal novým 
riaditeľom Ján Popovič, ktorý viedol školu až do roku 1976. 
Nahradil ho Jozef Maras, ktorý bol na čele školskej ustanoviz-
ne po dobu 14 rokov, do roku 1990. V školskom roku 1991/92 
sa do vedenia školy dostala prvá žena Gabriela Ratkovská. 
Viedla školu do roku 2002, na jej miesto prišla Mgr. Danka 
Nemcová. Riaditeľkou školy bola do roku 2017. V tomto roku 
vedúce postavenie školy prebrala Mgr. Natália Škorcová. Na 
postoch zástupcov školy sa za celé obdobie vystriedali: La-
dislav Čuhanič, Eva Majtásová, Jarmila Haščičová, Danica 
Ferancová, Mgr. Danka Nemcová, PaedDr. Ingrid Oravco-
vá (terajšia zást.). Nedajú sa vymenovať všetci pedagogickí 
pracovníci, personál prevádzkových zamestnancov za celé 
obdobie fungovania základnej školy. Za zmienku stojí bývalý 
školník i kurič Anton Valach, ktorý zastával túto funkciu celých 
33 rokov a 3 mesiace. Ale nie je to len areál školy, ktorú môžu 
navštevovať naši žiaci a deti z našej obce. Výstavbou škol-
skej jedálne a družiny v rokoch 1976 – 1978 bolo zabezpeče-
né i stravovanie našich žiakov. Cvičenie žiakov na chodbách 
školy, bolo ukončené v roku 1992 otvorením novej telocvične. 
Veľká zmena fungovania školy nastala v druhej polovici roku 
2003. Dňa 1. júla 2003 došlo k zlúčeniu základnej školy a ma-
terskej školy do jedného subjektu s názvom Základná škola s 
materskou školou Soblahov. Týmto spojením sa uzavrel celý 

komplex tohto školského areálu. Neustále problémy so zate-
kajúcou strechou, plesne v jednotlivých triedach sa podarilo 
vyriešiť nadstavbou a zastrešením budovy základnej školy s 
pomocou dotácie z MŠ SR a vlastných prostriedkov v roku 
2008. Z rozpočtu obce sa vymenili staré okná za nové v roku 
2011, čím sa ušetrili nemalé finančné prostriedky na vyku-
rovaní budovy. K tomu pomohlo aj zateplenie školy v roku 
2013 z dotácie MŠ SR a prostriedkov obce. 

Zmodernizovaná a zrekonštruovaná šesťdesiatročná budo-
va školy spĺňa prísne kritériá školského zariadenia. Je nám 
ľúto, že počet žiakov klesol asi o 150 od otvorenia školy. Nie 
je to len generačný problém populácie v obci, dôvodom je i 
nezáujem prisťahovaných mladých rodín dávať deti k nám do 
školy. Radšej ich vozia do Trenčína v presvedčení, že tu do-
stanú lepšie vzdelanie ako u nás. Tak nám odchádza možno 
stovka detí, ktoré by tu dostali plnohodnotné vzdelanie, preto-
že škola dosahuje veľmi dobré výsledky nielen v rámci okre-
su, ale i v rámci kraja. Je to problém, ktorý musíme postupne 
riešiť nielen dobrými výsledkami, ale i kvalitnou propagáciou 
prác našich žiakov.

Na záver poďakujme všetkým, ktorí po celé desaťročia odo-
vzdávali vedomosti našim žiakom, prežili tu kus svojho života, 
pripravovali mladých ľudí na cestu života. Súčasným pedago-
gickým pracovníkom a zamestnancom školy prajeme pevné 
zdravie, veľa trpezlivosti a elánu do ďalších rokov v našej škole.

J.H.     

Osobnosť, ktorá stojí za pripomenutie...
Mladej i strednej generácii meno Ján Kalužný pravdepodob-

ne nič nepovie, ale starší určite zbystria pozornosť.
Práve pred sedemdesiatimi rokmi (1951) nastúpil do Sob-

lahova na miesto riaditeľa ľudovej školy Ján Kalužný, ro-
dák z Kolárovíc v okrese Bytča. Počas jeho pôsobenia sa 
míľovými krokmi zlepšovala kvalita učebného procesu, ma-
teriálno-technické zabezpečenie i školiace prostredie. Školu 
v týchto rokoch navštevovalo 160 – 180 žiakov v ročníkoch 
1 – 5, ročníky 6 – 9 navštevovali deti v Trenčíne v tzv. 
mešťanke. V roku 1959 narástol počet žiakov na 194 a bol to 
práve on, ktorý začal biť na poplach. Demografická krivka 
v nasledujúcich rokoch ukazovala ďalšie nárasty počtu žiakov. 
V roku 1960 sa spolu s tajomníkom obce zúčastnil rokovaní 
na Povereníctve školstva v Bratislave (dnešné ministerstvo 
školstva), zúčastňoval sa na rokovaní s ONV v Trenčíne na 
odbore stavebníctva ohľadom výstavby novej školy. Prípravné  
práce začali v auguste, výstavba novej  školy na Kolóniách 
sa začala 30. 11. 1960. Dielo sa podarilo v extrémne krátkom 
čase a na slávnostnom otvorení školy 23. 9. 1961 nastúpilo 
322 žiakov v ročníkoch 1 – 9.

Okrem výkonu riaditeľskej funkcie bol Ján Kalužný pätnásť 
rokov kronikárom obce od roku 1951 – 1964.

V roku 1964  bol spolu s manželkou Annou preložený do 
Hornej Súče-Trnávky.

Môžeme povedať, že práve vďaka jeho angažovanosti, vy-
trvalosti a nadšeniu máme školu na Kolóniách už šesťdesiat 
rokov.          

D.M. 
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VEDENIE ZŠ S MŠ A TRIEDNICTVO V ŠK. ROKU 2021/2022
ZŠ:     počet žiakov: 186
VEDENIE ŠKOLY
riaditeľka školy     Mgr. Natália Škorcová  
 zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ PaedDr. Ingrid Oravcová

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ZŠ
I. stupeň – primárne vzdelávanie   Mgr. Monika Balajová
                                        Mgr. Ľuboslava Jozeková
                                      Mgr. Gabriela Pytlíková
                                          Mgr. Patrícia Zajacová
II. stupeň – nižšie str. vzdel. Mgr. Janka Dorotová
                                             PaedDr. Miroslava Chrastinová
                                      PaedDr. Eva Kobzová
                                 Mgr. Danka Nemcová
                                      PaedDr. Miriam Piršelová
 Mgr. Andrej Paulíny
                                 Mgr. Peter Valaský
                                   PhDr. Barbora Vrbovská
školský špeciálny pedagóg:    Mgr. Natália Škorcová
výchovný poradca, kariérový poradca: Mgr. Janka Dorotová
asistent učiteľa:                  Oľga Olasová

ŠKD:                       3 oddelenia – počet detí: 63

vychovávateľky ŠKD:   Adriana Ridošková
                                             Eva Janovská
                                 Nikola Balnová

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ZŠ
ekonomicko-mzdová účtovníčka: Bohuslava Ižáriková 
školník:                           Ladislav Nerpas
upratovačka:                     Mária Valachová, Milada Krátka

MŠ:                                     počet detí: 48
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – MŠ
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:  Janka Reháková
 Mgr. Martina Kostelná
 Miriam Pojezdálová
 Eva Tomášková

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – MŠ
upratovačka:                  Jarmila Kačenová    

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – ŠJ       
vedúca ŠJ:                Emília Kováčová
kuchárky ŠJ:            Emília Šedivá, Katarína Trunková
pomocné kuchárky: Jana Lorencová, Lucia Krsková, 
 Jana Pajtinková

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 SA ZAČAL...

Celoslovenské testovanie žiakov T9
6. apríl 2022:  matematika, slovenský jazyk a literatúra
21. apríl 2022:  náhradný termín

Celoslovenské testovanie žiakov T5
18. máj 2022:  matematika, slovenský jazyk a literatúra

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Soblahov
12. a 13. apríl 2022

Prázdniny  Termín prázdnin
jesenné 28. október – 29. október 2021
vianočné 23. december 2021 – 7. január 2022
polročné 4. február  2022
jarné 7.marec – 11. marec 2022
veľkonočné 14. apríl – 19. apríl 2022
letné 1. júl – 2. september 2022

Čas letných prázdnin sa 3. septembra 2021 definitívne 
skončil. Oddýchnutí, plní krásnych zážitkov, nových skúse-
ností a priateľstiev sme sa my učitelia aj naši žiaci po tomto 
letnom čase znova stretli. Začína sa opäť nový školský rok a 
všetci veríme, že bude naplnený našimi predsavzatiami 
a plánmi do budúcnosti.

Škola je miestom, kde my učitelia, naši žiaci aj nepedago-
gickí pracovníci tvoríme jeden celok a kde vzdelanie, pocho-
penie a vzájomná tolerancia sú základom nášho spolužitia.

V slávnostnom príhovore cez školský rozhlas sa všetkým 
žiakom, pedagógom a nepedagogickým zamestnancom pri-
hovorila pani riaditeľka Mgr. Natália Škorcová a deviataci, 
ktorí si pre učiteľov a spolužiakov pripravili povzbudivé slová 
na nový školský rok.

S našimi prvákmi sme sa stretli pred budovou školy. Prvá-
kov a ich rodičov básňami a povzbudivým slovom privítali naši 
deviataci, v príhovore pokračoval starosta obce Marian Hudec, 
ktorý slovo odovzdal pani riaditeľke Mgr. Natálii Škorcovej.

Po oficiálnej časti sa prváci s jedným z rodičov a s triednou 
pani učiteľkou Mgr. Gabrielou Pytlíkovou presunuli do prváckej 
triedy. Tu sa plní očakávania oboznamovali s novým prostre-
dím, kde budú tráviť prvácky čas. Zároveň ich na lavici čakali 
školské pomôcky, šlabikár a kufrík na výtvarnú výchovu, ktorý 

venovala našim prvákom obec Soblahov.
Pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení sme 

prvý deň školského roka 2021/2022 úspešne zvládli a veríme, 
že sa nám bude dariť počas celého školského roka.                               

vedenie školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV
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POKRAČOVANIE V ÚPRAVE PROSTREDIA ZŠ S MŠ SOBLAHOV

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ V ZŠ SOBLAHOV
Počas letnej prázdninovej činnosti, ktorej deti dali názov 

Dedolez, v týždni od  12. – 16. júla 2021 sme pre deti 1. – 4. 
ročníka pripravili oddychové a aj poučné aktivity.

V pondelok sa deti na turistickej prechádzke naučili niečo 
o liečivých rastlinách a popoludní dievčatá  pripravili chutné 
nátierky.

V utorok sme sa vybrali do Trenčína na  výlet loďou Xénia 
a dozvedeli sme sa čo – to o rieke Váh, elektrárni a pobreží 
rieky Váh.

Streda bola spojená s návštevou ZOO v Bojniciach. Už na 
ceste  nás vítali obyvatelia  ZOO.

Vo štvrtok sme sa vydali chodníčkom za vílou Čerešnicou. 
Autorom rozprávky O víle Čerešnici je p. Ďuráči (Jožko Me-
lenčár). Príjemný zážitok nám priniesla aj cesta Vláčikom 
Matúš Čák. 

Rozprávkový piatok nám sprostredkovalo filmové predsta-
venie Luca v kine Max. Popoludnie sme zakončili športovými 
aktivitami s vyhodnotením letnej prázdninovej činnosti.

pani vychovávateľky

Na konci mesiaca august a začiat-
kom septembra sa nám podarilo zre-
alizovať už dlhšie plánovanú opravu 
osvetlenia v areáli ZŠ s MŠ Soblahov 
v priestore pred škôlkou a školskou je-
dálňou. Tento priestor potrebuje správ-
ne osvetlenie hlavne v jesenných a 
zimných mesiacoch.

vedenie školy

NAŠA ŠKOLA
„Pozor!“ škola volá,
pripravte sa učitelia.
Nachystajte zošity,
pre dve šikovné Edity.
Otvára sa trieda,
v krabičke sa smeje krieda.
Že bude písať na tabuľu,
aby nikto nemal guľu.
Žiaci sa už tešia,
do školy rýchlo bežia.

Samuel Gerbel 5. ročník

LETO SO SPORTKEMPOM
Prvý júlový týždeň od 5.7. - 9.7. 2021  

sme  pre deti obce Soblahov zorganizo-
vali druhý ročník denného  športového 
tábora. Pod záštitou obce Soblahov, 
základnej školy Soblahov a SPORT-
KEMPU sa 19 detí zapájalo do rôznych 
telovýchovných, športových a pohybo-
vých aktivít. Športové aktivity prebiehali 
za krásneho slnečného počasia hlavne 
vonku na ihriskách.

V skupinách rozdelených podľa veku 
a záujmu sa venovali športom ako na-
príklad futbal, florbal, basketbal, bed-
minton. Po obede sa deti schladili a 
venovali sa oddychovému času v telo-
cvični ZŠ Soblahov. Zaujímavým spes-
trením bol aj výlet na bicykloch zakon-
čený opekaním špekačiek pri horárni.
   tím 

denného športového tábora
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MATERSKÁ  ŠKOLA
AKO SME ZAČALI ŠKOLSKÝ ROK V MATERSKEJ ŠKOLE

„Ja som tvoja kamarátka
a ty si môj kamarát,

ja dám rúčku, ty sa usmej,
budeme sa spolu hrať.“

Túto pieseň si spievame s deťmi každé ráno a hneď nám je 
veselšie v materskej škole.

Začiatok školského roka je najťažší pre deti, ktoré prvýkrát 
nastúpia do škôlky. Vytrhnuté z domáceho stereotypu si musia 
zvykať na čas strávený mimo domu a hlavne bez milovaných 
rodičov či starých rodičov.

Všetko je prvýkrát neznáme. Pani učiteľky, hračky, postieľ-
ky, poháriky, stoličky, umývadlo či záchodík... Deťom pomôžu 
už ostrieľaní „veľkáči“, ktorí sú frajeri, lebo škôlku poznajú a 
vedia, že je v nej fantasticky. Starší brat, sestra, sused, ka-
marát... To je jedno, keď je najhoršie, my máme výhodu do-
máceho prostredia, priateľskej atmosféry. Deti sa navzájom 

v triedach môžu navštevovať, sú spolu na vychádzke či pri 
stolovaní. Nakoniec si zvyknú všetci. Vďaka príjemnému pro-
strediu, vďaka hračkám v škôlke, kamarátom, vďaka srande 
a pani učiteľkám.

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

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

Držíme všetkým palce!
Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme za dôveru, ktorú nám 

rodičia dávate pri zverení vašich detí.
S pozdravom  

kolektív materskej školy pri základnej škole.

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
Desať rokov slávime, veselo sa hráme, 

a v tej našej školičke dobre sa tu máme.
A je tu zasa nový začiatok, nový školský rok. Prázdninový čas je za nami a do 

Cirkevnej materskej školy prišli deti s radosťou a očakávaním, čo nové ich v tomto 
školskom roku čaká. A že toho bude neúrekom, je pravda. Deti sa môžu tešiť na nové 
objavy, vedomosti, skúmania, skúsenosti a krásne zážitky s kamarátmi.

V tomto školskom roku si pripomíname 10. výročie založenia našej Cirkevnej ma-
terskej školy svätého Mikuláša. Dňa 8. 8. 2011 bola CMŠ zaregistrovaná na Mini-
sterstve školstva a v septembri 2011 sa začala prevádzka. Začínali sme s jednou 
triedou, ktorú navštevovali deti od 2,5 do 4 rokov s počtom 20 detí. Nastúpili sme 
do zrekonštruovanej budovy bývalej Rímskokatolíckej ľudovej školy. Tešili sme sa 
z nových priestorov a hlavne z toho, že v našej CMŠ môžeme častejšie uplatňovať 
vo výchovno-vzdelávacom procese hry pri poznávaní Boha, okolitého sveta i seba 
samého, dopĺňať rodinnú náboženskú výchovu, formovať v deťoch lásku a úctu voči 
Bohu, Ježišovi  a Panne Márii, spájať rodiny v rodinné spoločenstvo a podporovať 
rodiny v ich základnom poslaní, ktoré im zveril Boh.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri zrealizovaní, zaria-
ďovaní, vybavením hračkami i pomôckami pre deti, pretože financií nebolo dostatok. 
Vďaka i vám, ktorí ste sprevádzali toto dielo svojimi modlitbami, pretože, ako hovo-
rievali naši starí rodičia “Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania“. Veľká  
vďaka však patrí zvlášť pánu farárovi Mgr. Petrovi Beňovi, terajšiemu pomocnému 
biskupovi Nitrianskej diecézy, ktorý bol aktérom celého diela. Jeho snaha a odhod-
lanie pri realizácii boli obdivuhodné.  Ďakujeme rodičom detí, ktorí nám na začiatku Slávnostné otvorenie CMŠ
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ČO NOVÉ V CENTRE VČASNEJ INTERVENCIE
Aj rok 2021 je poznačený pandémiou a s do-

držiavaním všetkých hygienických opatrení sme 
nepretržite v kontakte s našimi rodinami. Keďže 
okrem individuálnej podpory rodinám poskytu-
jeme aj skupinové aktivity, sme sa veľmi tešili, 
keď sa opatrenia uvoľnili a my sme mohli začať 

organizovať naše voľnočasové aktivity. Takto pomáhame de-
ťom, aby sa socializovali a naučili sa spoločnej hre s inými 
deťmi a rodičia si navzájom odovzdávajú nové informácie 
a skúsenosti. Chodia často k rovnakým lekárom a navštevujú 
v mnohých prípadoch aj rehabilitácie a rôzne rehabilitačné po-
byty. Môžu si tak odovzdávať informácie týkajúce sa kvality 
a obsahu.

A nezaháľame ani cez prázdniny.
Vďaka finančnej podpore mesta Trenčín a Trenčianske-

mu samosprávnemu kraju sa v júli a auguste u nás v Centre 
včasnej intervencie konal Týždenný program pre deti so zne-
výhodnením a ich rodičov zameraný na rozvoj a vzdelávanie. 
Deti spoznali nových kamarátov, hrali sa, spievali, hrali na 
hudobné nástroje, naučili sa niečo o ľudskom tele, obleče-
ní, natrénovali sme základné farby a tvary. V rámci projektu 
Špecifické terapie pri rozvoji dieťaťa so zdravotným znevý-
hodnením mali rodiny so svojimi deťmi možnosť vyskúšať aj 
canisterapiu v spolupráci s Občianskym združením Via Lívia 

a muzikoterapiu s Mariánom Gliganičom. V júli sme týždňový 
program zakončili Športovým dňom v spolupráci s Pro Autis, 
kde boli pripravené súťaže, odmeny a občerstvenie pre všet-
kých zúčastnených.

Tešíme sa, že týždenný program pre deti bude pokračovať 
aj po prázdninách spolu s novými projektmi, o ktorých bude-
me informovať.

PhDr. Gabriela Zaťková

ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI
„CHCEME POKRSTIŤ DIEŤA, POKRSTÍTE NÁM?“

Všetky sviatosti Cirkvi sú neuveriteľným darom Boha pre 
svoje deti. Prinášajú prúd milostí a požehnania do života toho, 
kto sa im s vierou otvára. Svätý krst je základom celého kres-
ťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj 
bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom 
sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, 
stávame sa Kristovými učeníkmi, sme začlenení do Cirkvi 
a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne 
a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu 
v slove“ (KKC 1213). Táto sviatosť sa volá krst (po latinsky 
baptismus) podľa hlavného obradu, ktorým sa udeľuje: krs-
tiť je po grécky baptizein, čo znamená „ponoriť“, „pohrúžiť“. 
„Ponorenie“ do vody symbolicky vyjadruje pochovanie kate-
chumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenie 
s Kristom ako nové stvorenie“ (2Kor5).

Vysluhovateľ krstu trojnásobné liatie vody sprevádza slova-
mi: „M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 
Táto sviatosť sa volá aj „kúpeľom znovuzrodenia a obnovy 
v Duchu Svätom“ (Tít 3,5), lebo naznačuje a spôsobuje ono 
narodenie z vody a z Ducha, bez ktorého nikto „nemôže vojsť 

do Božieho kráľovstva“ (Jn 3,5).
Po krste nasleduje pomazanie svätou krizmou, voňavým 

olejom, ktorý posvätil biskup, znamená dar Ducha Svätého 
daný novopokrstenému. Stal sa kresťanom čiže „pomazaným“ 
Duchom Svätým, včleneným do Krista, ktorý je pomazaný za 
Kňaza, Proroka a Kráľa. Biele rúcho symbolicky vyjadruje, že 
pokrstený si obliekol Krista, vstal z mŕtvych s Kristom. Svieca 
zapálená od veľkonočnej sviece (paškálu) znamená, že Kris-
tus novopokrsteného osvietil a chce byť jeho svetlom v živote. 
Pokrstení sú v Kristovi „svetlo sveta“ (Mt 5,14).

Rodičia, ktorí žiadajú krst pre svoje dieťa, majú mať prá-
ve takýto motív pre krst svojho dieťaťa, motív viery. Tým, že 
umožnia krst svojmu dieťaťu, dávajú mu dar, ktorý je naj-
cennejším darom, ktorý mu v živote dajú.

Cirkevný zákon podpísaný ešte pp. Jánom Pavlom II. roku 
1983 hovorí, že dieťa sa môže pokrstiť, ak o to žiada aspoň je-
den z rodičov alebo jeho zákonný zástupca. A tiež ak je opod-
statnená nádej, že bude vychovávané v katolíckej viere. Tieto 
podmienky musia rodičia splniť. Dnes v mnohých rodinách 
chýba splnenie podmienky odovzdávania viery, ale to nie je 

zverili svoje ratolesti do opatery a ktorí 
nám pomáhali vo všetkých oblastiach.

Božie požehnanie nech sprevádza 
všetky rodiny, ktoré tu privádzali, privá-
dzajú a budú privádzať svoje deti, za-
mestnancov, ktorí tu pracovali, pracujú 
i budú pracovať a taktiež i  nášho  du-
chovného otca Petra Valaského.

Úspešný a požehnaný školský rok 
prajeme všetkým deťom i rodičom na 
všetkých stupňoch škôl.
                                        Za kolektív 

CMŠ sv. Mikuláša
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dôvod pre nepokrstenie dieťaťa. Aj keď napríklad nežijú rodi-
čia dieťaťa v platnom manželskom zväzku, kňaz môže pokrs-
tiť dieťa, ak existuje niekto, najlepšie krstný rodič, ktorý bude 
zárukou odovzdania viery dieťaťu. Dokonca aj dvaja ateisti 
tak môžu dať pokrstiť svoje dieťa. Preto nikdy neodmietnem 
a ani som neodmietol krst dieťaťa, ak krstní rodičia spĺňajú 
podmienky, ktoré od nich vyžaduje cirkevný predpis: Krstný 
rodič musí byť katolík, mať minimálne 16 rokov, nemôže to byť 
vlastný otec alebo matka krstenca. Krstný rodič má mať prijaté 
všetky iniciačné sviatosti (krst, birmovka, Eucharistia), môže 
to byť jedna osoba alebo dvojica – jeden muž a jedna žena. 
(Kán. 874). V tom istom paragrafe Kódex hovorí, že krstný 
rodič nemá byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zá-
konne uloženým alebo vyhláseným. Kánonický trest môže byť 
buď uložený cirkevnou autoritou, alebo do neho veriaci upa-
dá automaticky vykonaným skutkom (akým je napr. priama 
účasť na potrate, …) Krstný rodič má viesť život primeraný 
viere a úlohe, ktorú má prijať, má byť schopný a ochotný plniť 
túto službu, nemôže žiť preto v neplatnom manželstve alebo 
voľnom zväzku. Kán. 851 hovorí o tom, že tí, ktorí prevezmú 
úlohu krstných rodičov, sa majú riadne poučiť o význame tejto 
sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia.

V poslednej dobe sa niekoľkokrát stalo, že mi hovorili kňazi 
z okolitých farností, že prišli soblahovskí farníci k nim, aby im 
pokrstili dieťa. Keď povedali, že cirkevné právo dáva povin-
nosť pokrstiť dieťa vo farnosti, kde žije (tzv. kánonické bydlis-
ko, ktoré nemusí byť rovnaké ako trvalé bydlisko), tak rodičia 

povedali, že im nechcem pokrstiť. Neviem, odkiaľ to nabrali, 
lebo nič také sa ešte nestalo. Dokonca sa mi viackrát stalo, 
že sa niektorí farníci čudovali, že som pokrstil tým či oným. 
Pokrstím každé dieťa. A tiež niektorí ani u mňa neboli, iba 
vraj počuli, že nepokrstím nezosobášeným rodičom. Ale stá-
va sa viacerým kňazom, že rodičia chcú za krstných rodičov 
takých, ktorí nespĺňajú podmienky cirkevného práva, a preto 
sa snažia ísť tam, kde ich nepoznajú a zamlčia, že krstní ro-
dičia nespĺňajú podmienky. Tiež niektorí povedia, že oni chcú 
takých krstných rodičov za každú cenu a nájdu si kňaza, ktorý 
nerešpektuje cirkevné predpisy a príjme za krstných rodičov 
aj takých, čím vážne porušuje nariadenia a tiež škodí viere 
toho dieťaťa.

Ďalším častým javom je, že rodičia dieťa nedajú na nábo-
ženstvo, hoci to je ich povinnosť, ktorá vyplýva z ich sľubu 
pri krste. Nechajú dieťa, aby si samo vybralo etickú výcho-
vu, lebo tam chodí jeho kamarát, jej kamarátka. Tiež mnohí 
rodičia často povedia, že nech sa dieťa samo rozhodne, oni 
ho nebudú nútiť. No ale pri krste sľubovali, že ho budú viesť, 
takže je to v rozpore s tým, čo verejne Bohu a Cirkvi sľubovali.

Krst je krásny. Veď ním sa priznávame k Bohu a otvárame 
Jeho láske. Je, ale tiež o zodpovednosti rodičov, aby dieťa, 
ktoré dali pokrstiť, privádzali k Bohu a vďaka kresťanskej vý-
chove toto Božie dieťa aj svojho Nebeského Otca spoznávalo 
a mohlo Ho milovať. Berme vážne svoj krst i svojich detí. Po-
tom bude náš život krásny a šťastný. Lebo dovolíme svojmu 
Nebeskému Otcovi, aby nás štedro zahŕňal svojou láskou.

Peter Valaský, farár

Sv. omša na Lúčkach Púť do Litmanovej

Deň rodiny Na Butkove s deťmi

AKTIVITY VO FARNOSTI
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LETNÉ AKTIVITY JEDNOTY DÔCHODCOV V SOBLAHOVE
Po dlhom čase obmedzení v uskutočňovaní hromadných 

podujatí a  stretávania bolo pre nás letné obdobie príležito-
sťou na organizovanie výletov a spoločenských posedení 
v  prírode. V týchto dňoch už máme leto za sebou a s ním aj  
zopár vydarených podujatí.

Jedným z nich bola 24. júna na Jána – jánska opekačka  s ve-
černým jánskym ohňom. V prírodnom prostredí – v Babích 
jarkoch – za pekného slnečného počasia bolo  toto podujatie 
letnou ozdobou nášho  veľkého spoločného stretnutia. Bolo 
nám tu veľmi dobre, o občerstvenie bolo postarané, nechý-
bal ani spev – za podporu dobrej nálady ďakujeme sestrám 
Červeňanovým a v podvečerných a večerných hodinách nám 
radosť a pozitívnu energiu rozdávali soblahovskí Cukríkovci.

V júli sme uskutočnili autobusový poznávací výlet. Neces-
tovali sme ďaleko. Za poznaním bohatej histórie Trenčianske-
ho kraja sme sa vybrali do Bošáckej doliny. V Trenčianskych 
Bohuslaviciach nám v kaplnke Nepoškvrneného počatia Pan-
ny Márie sprievodca rozpovedal príbeh rodiny, ktorá kaplnku 
dala postaviť ako súčasť dnes už neexistujúceho kaštieľa 
a Francúzskeho parku. Obrovská kaplnka bola postavená za 
neuveriteľných 19 mesiacov. Sú tu vzácne maľby, relikvie i ce-
lokostrové ostatky mučeníka svätého Adeodata. V roku 1963 
bola kaplnka vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Ďalšou zastávkou bol farský kostol Nanebovzatia Panny 
Márie v Bošáci, kde  nás už očakával dekan Bošáckej farnos-
ti, ktorý nám v bohatom výklade poskytol množstvo zaujíma-
vých informácií o histórii tohto farského kostola a Bošáckej 
farnosti. Atmosféra lásky a pokoja bola umocnená Mariánsky-
mi piesňami, záverečnou modlitbou a požehnaním.

Odtiaľ naša cesta smerovala do Múzea života v Bošáci. Na-
chádza sa tu aj gazdovský dvor so všetkým, čo ku gazdovstvu 
patrilo, či modrý domček, v ktorom sme videli spôsob veľmi 

jednoduchého, ale zároveň aj veľmi účelného bývania. Vďaka 
sprievodcovi sme mali možnosť poznať spôsob života v obci 
ani nie v takej  dávnej minulosti. Po prehliadke múzea sme sa 
presunuli do blízkej pálenice s možnosťou ochutnávky výrob-
kov, občerstvenia a nákupu suvenírov v podnikovej predajni.

Návštevu obce Bošáca sme ukončili v miestnom parku pri 
pamätníku významnej osobnosti Bošáce – jej rodáka – gene-
rála II. triedy Štefana Jurecha, ktorý bol na sklonku II. svetovej 
vojny zajatý a v Nemecku popravený.

Zaujímavosťou  Bošáckej doliny je aj obec Haluzice  so zrú-
caninou kostola, Tureckým vrchom s vyhliadkovou vežou a 
Haluzickou tiesňavou. My sme však v rámci nášho programu 
poznávacieho výletu v neďalekej obci v Zemianskom Podhra-
dí spolu so sprievodcom navštívili evanjelický kostol spojený 
so životom Ľudovíta Štúra, rodiny Adely Ostrolúckej a rodiny 
Riznerovcov. V múzeu v blízkosti kostola sme mali možnosť vi-
dieť množstvo vzácnych predmetov, dokumentov a dozvedieť 
sa mnoho zaujímavostí o živote rodiny Ostrolúckych, Rizne-
rovcov a o ďalších významných osobnostiach spojených 
s touto obcou.

Tento poznávací výlet, nám po dlhom čase obmedzení po-
tvrdil, že oplatí sa poznávať aj to, čo máme doslova na dosah 
ruky. Spoznali sme ďalšiu časť nášho regiónu – v Bošáckej 
doline – bohatej na históriu a duchovnú tvorbu. Cestou domov 
sme si dopriali zastávku na občerstvenie v penzióne v Tren-
čianskych Bohuslaviciach. Aj touto cestou ďakujeme Klubu 
Vojenskej histórie v Trenčíne za  spoluprácu pri organizovaní 
tohto výletu.

28. augusta pri príležitosti 77. výročia SNP sme si spoločne 
s vedením obecného úradu uctili pamiatku padlých obetí piet-
nym aktom a položením venca k Pomníku SNP v obci.

Medzi tohtoročné významné letné podujatia patrí aj zorga-
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Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU SOBLAHOV
DETSKÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ

nizovanie členskej schôdze ZO JDS v poslednú augustovú 
sobotu v zasadacích priestoroch nášho obecného úradu. 
Okrem schválenia zmien v zložení výboru a revíznej komisie  
základnej organizácie z objektívnych príčin sme prerokovali 
činnosť  a hospodárenie  organizácie od poslednej členskej 
schôdze a blahoželali našim 12 jubilantom, ktorí sa dožili vý-
znamného životného jubilea. Jubilantom, ale aj všetkým prí-
tomným zaspievala FSk Dolinečka a privítali sme aj našich 
Cukríkovcov, ktorí nám okrem radosti priniesli aj veľký batoh 
dobrej nálady. Spolu s nimi sme si všetci po dlhom čase 
zaspievali a niektorí aj zatancovali.

9. septembra sme našou obľúbenou farskou grilovačkou 
urobili bodku za tohtoročným letom. V príjemnom prostredí 
farského dvora a záhrady – na čerstvom vzduchu – sme si aj 
tento rok v spoločnosti nášho pána farára spoločne v pohode 
a v priateľskej atmosfére navzájom užili stretnutie veľkej spo-
ločnosti našich dôchodcov.

V rámci našej letnej činnosti sme sa snažili, aby nám naše 

spoločné aktivity priniesli nielen rozptýlenie počas pandémie, 
ale aj nové zážitky, niekoľko príjemne a užitočne spoločne 
strávených letných chvíľ. Aby nám do našich životov vniesli  
radosť a podporili naše priateľské vzťahy.   

NAŠA VEĽKÁ VĎAKA za podporu našich aktivít patrí sta-
rostovi obce p. Marianovi Hudecovi a nášmu p. farárovi Mgr. 
Petrovi Valaskému. Ďakujeme im  nielen za podporu, ale aj za 
ústretovosť a účinnú spoluprácu, bez ktorej by sme niektoré 
podujatia nemohli v takom rozsahu realizovať.

Milí naši členovia!
Leto sa skončilo, prichádza jeseň so svojím nádherným 

farebným ladením, ale aj zhoršujúcou sa epidemiologickou 
situáciou a z týždňa na týždeň meniacim sa nám už dobre 
známym covid automatom. Buďme opatrní, ohľaduplní a zod-
povední! Na ďalšie naše spoločné stretnutia si opäť trpezlivo 
počkajme – nič nám „neutečie“. Buďte zdraví a pekné jesenné 
chvíle si doprajte vo vašom najbližšom prostredí!

                                                       Antonia Adameková

Dňa 28. augusta sa v Trenčianskom Jastrabí 
uskutočnila súťaž mladých hasičov. Súťaž sa 
konala po dvojročnej prestávke v netradičnom 
termíne a s veľmi krátkym časom na prípravu. Náš 
DHZ reprezentovalo družstvo chlapcov v zložení: 
Matej Jantošovič, Maxim Remény, Jakub Keleši, 

Alex Jantošovič, Alex Červenka, Oliver Ukuš, Matej Ďuďák, 
Ján Kohút, Mário Červeňan a Jakub Sivák sa umiestnilo na 
5. mieste. Celkovo sa zúčastnilo 9 družstiev.

Výbor DHZ

HASIČI V PRVOM POLROKU 2021
Smutná doba – covidová sa dotkla aj nášho zboru. Nemoh-

li sme organizovať schôdze členov zboru, neobišli nás však 
zásahy, ktorých počet z roka na rok narastá. Do dnešného 
dňa ich máme tridsať. Prvý tohtoročný zásah bol 13.1.2021, 
keď sme spolu s políciou, Slovenskou pátracou službou, ktorá 
už niekoľko rokov sídli na našej zbrojnici a spolu organizuje-
me taktické cvičenia, vykonali pátranie po nezvestnej osobe. 
Mnohí sa čudovali prečo pri našich taktických cvičeniach lieta 
i vrtuľník letky ministerstva vnútra. 

Dňa 18.2.2021 bola naša jednotka operačným strediskom 
vyslaná k pádu paraglaidistu v oblasti cesty na Chatu pod 
Ostrým vrchom. Nakoľko sa zranenia javili ako vážne, bol 
pre zraneného vyslaný vrtuľník leteckej záchrannej služby. 
Jednotka zabezpečovala navedenie pilota na pristátie, spo-
lu s lekárom poskytovali pomoc a prenesenie zraneného k 
vrtuľníku, ktorý nemohol pristáť v blízkosti udalosti. Väčšina 
zásahov boli z kategórie Covid 19, či už zabezpečenie tes-
tovania alebo logistické zabezpečenie hraničného prechodu 
Drietoma – Starý Hrozenkov. Dva zásahy boli na zdravotnícku 
pomoc s použitím externého defibrilátora, ktoré boli úspešné, 
čo nás veľmi teší. Mali sme i jeden výjazd k požiaru komína 
rodinného domu, ale včasným a dobre organizovaným zása-
hom nevznikli veľké škody. Znovu upozorňujeme na povinnosť 
kontroly a čistenie komínov. 

Sviatok práce, prvý máj, sme aj my oslávili prácou, brigádou 
na našej srdcovke Dolňanskej kyselke, kde sme kosili, natiera-
li, ale aj opravovali po vandaloch. Obnovili sme nátery na so-
che Panny Márie, ktorú už nahlodal zub času. Po dlhej dobe 
sme sa stretli vo väčšom počte a po prácach bola opekačka 

do večerných hodín.To sme ani netušili, že po nočnej búrke 
sa o pár hodín stretneme znovu. Popadané stromy a nánosy 
bahna v Soblahove, ale ešte viac v Mníchovej Lehote sme 
odstraňovali až do večerných hodín. Krásny hasičský víkend.

Musíme sa ale pochváliť, že sme boli priamymi účastníkmi 
krásnej duchovnej slávnosti – vysviacky nášho bývalého pána 
farára Mgr. Petra Beňa za pomocného biskupa Nitrianskej 
diecézy na Skalke. Určite všetkých našich farníkov  potešilo 
menovanie sv. otcom Františkom nášho „farárka“, ako sme ho 
volali, za pomocného biskupa. Aj my hasiči sme s ním prežili 
krásne a aj plodné roky, ktoré tu pôsobil. Jeho príchod zna-
menal intenzívnu spoluprácu hasičov a farnosti. Vždy si našiel 
čas, aby sa mohol zúčastniť našich akcií, či už výročnej schôdze, 
súťaží, zabezpečil účasť ordinára ozbrojených zborov biskupa 
Františka Rábeka na posviacke sochy sv. Floriána pri našej 
zbrojnici. Hasiči sa stali súčasťou procesií a cirkevných obra-
dov. Mali sme radosť a cítili sme sa poctení, keď si na nás 
spomenul už vymenovaný pomocný biskup mons. Peter Beňo 
a požiadal nás o našu účasť pri organizácii tejto nevšednej 
slávnosti, ktorú nemôže zažiť každá generácia. Na prvom prí-
pravnom výbore nám pripadla úloha pomáhať príslušníkom 
dopravnej polície pri riadení a organizovaní dopravy na križo-
vatkách, na mieste vysviacky a kontrole zúčastnených osôb, 
či boli testované, keďže sme ešte museli dodržiavať prísne 
pandemické opatrenia. A ako pán biskup na prvom príprav-
nom výbore sľúbil pekné slnečné počasie, tak aj 24.4.2021 
bolo. Dvadsať našich hasičiek a hasičov bolo pripravených 
podieľať sa na tejto krásnej duchovnej slávnosti. Bol to pre 
nás skutočne zážitok na celý život. 
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DLHODOBÝ  PROBLÉM SO PSÍMI EXKREMENTAMI
Znečisťovanie obce miláčikmi rodín vnímame v obci už 

ako dlhodobý problém, ktorý znepríjemňuje život obyvateľom 
obce, a to nielen zodpovedným majiteľom psíkov, ale aj tým, 
ktorí sa sťažujú na znečisťovanie verejných chodníkov a prie-
stranstiev. Pravidelne obecný úrad kontaktujú spoluobčania, 
ktorí žiadajú tento problém vyriešiť. Umiestnenie odpadko-
vých košov na psie exkrementy vyriešilo túto situáciu iba čias-
točne. 

Jednou zo zákonných povinností majiteľa psa je pri jeho vy-
vádzaní pozbierať za ním psie exkrementy. Tí nezodpovednej-
ší to nerobia a zdá sa to nepochopiteľné, keďže 
mnohí z nich sa prezentujú ako najväčší priate-
lia zvierat a ochranári životného prostredia, ale 
na druhej strane si možno neuvedomujú, ako 
tým znečisťujú svoje okolie a v neposlednom 
rade tým obťažujú aj ostatných občanov a po-
tláčajú tým dobré meno zodpovedných psíčka-
rov. Situácia je o to komplikovanejšia, že majite-
lia psov ich venčia aj na miestach, kde sa bežne 
hrajú deti a tiež na súkromných pozemkoch.

Upozorňujeme, že psie exkrementy patria do 
kategórie infikovaného a alergénneho odpadu. 

Treba si uvedomiť, že aj keď nestúpime na 
psí exkrement, neznamená to, že neprichádza-
me do kontaktu s baktériami, ktoré sa v ňom na-
chádzajú. Nepozbierané psie exkrementy, resp. 
zvyšky po ich nedôslednom zbieraní, sú vysu-
šované a menia sa na prach. Pri kosení sú ako 
mikroskopické častice spolu s prachom rozvíre-
né do ovzdušia a môžu sa dostať nielen do dý-
chacích ciest človeka, ale cez otvorené okná aj 

do vyšších častí obytných domov. Taktiež môžu kontaminovať 
podzemné vody a tým ohrozovať kvalitu pitnej vody.

Majitelia psov by si mali v prvom rade uvedomiť, že ich pes 
sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti 
sú povinní urobiť to za neho. Odstraňovať po svojom psovi 
výkaly je zákonnou povinnosťou majiteľa psa a vzhľadom k 
tomu, že podľa zákona o odpadoch platného na území SR 
sú psie exkrementy zaradené medzi ostatný bežný odpad, je 
možné ho vysypať v akomkoľvek sáčku do akejkoľvek smet-
nej nádoby na komunálny odpad, samozrejme, s výnimkou 

nádob určených na separovaný odpad. Ale 
najúčinnejšie je, keď takýto odpad vhodíte do 
nádoby na to určenej. Rovnako je potrebné 
brať na vedomie, že v zmysle zákona a rie-
šenia problematiky znečisťovania verejných 
priestranstiev ten, kto vedie psa a neodstráni 
bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil 
verejné priestranstvo, sa dopustí priestupku 
a môže mu byť uložená pokuta, v zmysle § 7 
ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. kto-
rým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov. 

Vážení psíčkari, prosíme vás o zodpovedný 
prístup k tejto vážnej a dôležitej téme. Majme 
na pamäti, že chceme žiť v peknom a zdra-
vom prostredí, kde to nesmrdí a kde sa nemu-
síme báť poprechádzať po chodníku a tráv-
niku, rozprestrieť si spolu s deťmi deku pod 
stromom a aby sa deti mohli bez obáv hrať 
na detských ihriskách a trávnatých plochách. 

RR

  Našu prácu oceňujú aj najvyššie orgány DPO SR. Naša 
zásahová jednotka je ako jedna z mála has. jednotiek Tren-
čianskeho kraja zaradená do „A“ kategórie. Ako už viete, v 
roku 2020 bol náš člen Jozef Sivák st. vyznamenaný najvyš-
ším vyznamenaním DPO SR „Zaslúžilý člen DPO SR“ in me-
moriam. Zaujímavosťou je, že z tejto rodiny je Martin Sivák 
inak aj profesionálny hasič HaZZ Trenčín už štvrtou generá-
ciou v našom zbore. Martinov pradedko Štefan, povstalecký 
vojak zajatý nemeckou armádou bol v povojnových rokoch 
veliteľ nášho zboru. DPO SR v roku 2020 Radom sv. Floriána 
vyznamenala Miroslava Ďuráčiho, ktorý si ho prevzal z rúk 
prezidenta DPO SR. V uplynulých dňoch bol náš člen Jozef 
Ďuďák vyznamenaný pri príležitosti životného jubilea prezi-
dentom DPO SR v Bratislave „Radom čestného hasičstva“.  

Srdečne blahoželáme.
Vážení spoluobčania, aj my, hasiči, vám prajeme hlavne 

veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Užite si posledné 
krásne teplé dni aj v našej spanilej prírode a pri zakladaní 

ohňa, nezabúdajte aj na nás hasičov, že aj my si chceme uží-
vať oddych s našimi rodinami. Pri odchode oheň vždy bez-
pečne zahaste.  

Vaši hasiči
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ŠPORT

Mladší žiaci – jeseň 2021

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS:
Anna Šedivá    vo veku 93 rokov 
Miroslav Kačena  vo veku 65 rokov  
Mária Halgošová  vo veku 84 rokov 
Ján Hôrka  vo veku 81 rokov

NARODILI SA: 
Dominika Holá  
Natália Kopálová 
Artur Rapaič
Michal Šváby  
Karin Michalcová 
Tomáš Šedivý
Adam Kalafut

Počet obyvateľov k 29.9.2021: 2 395
UZAVRELI MANŽELSTVO: 
Martina Kákošová a Patrik Šedivý
Simona Urbanová a Tomáš Dolník  
Lenka Ranušová a Jakub Hikl  
Stela Pavlíková a Roman Valovič  
Nikola Červeňanová a Juraj Ďuráči  
Laura Bolfová a Jozef Havier  
Monika Hogenová a Peter Cipruš 
Michaela Dorotová a Tomáš Fodrek 
Barbora Ščasnovičová a Tomáš Kostyán

FUTBAL V SOBLAHOVE
Jesenná časť súťažného futbalového ročníka 2021/2022 pokračuje vo 

všetkých prihlásených kategóriách.

Starší žiaci – jeseň 2021

Prípravka – jeseň 2021


