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Pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a do nového roku 2022 mnoho zdravia, šťastia a porozumenia
želá starosta obce, poslanci OcZ a zamestnanci obce Soblahov.

Milí spoluobčania,
krásne jesenné dni sú nezadržateľne preč a opäť je tu
koniec roka a s tým spojené krásne obdobie Vianoc. Už od
detstva ho snáď všetci máme radi. Vtedy sa zastavíme, zamyslíme a spoločne s tými najmenšími sa dokážeme tešiť aj
z maličkostí.
Koniec roka je špecifický aj tým, že je to obdobie, keď sa bilancuje. Hodnotíme, čo sa za predchádzajúce obdobie urobilo
a čo nie. Dovoľte teda, aby som aj ja vám predstavil, čo sme
za posledné obdobie urobili, čo sme chceli, ale napriek tomu
sa nám to nepodarilo.

očkovanie, pokojne príďte alebo zavolajte na obecný úrad. My
to radi zariadime a zabezpečíme aj váš odvoz. Samozrejme,
za podmienky, že vám nevedia pomôcť vaši rodinní príbuzní
a najbližší.
Aj keď v minimálnom množstve, uskutočnilo sa aj zopár
spoločenských stretnutí. Ešte koncom septembra TSK v zastúpení predsedu Ing. Jaroslava Bašku ocenil na Trenčianskom hrade ženskú skupinu FSk Dolinečka za jej dlhoročnú
reprezentáciu nášho regiónu. Bolo to pekné a hlavne úprimné

DIANIE V OBCI
Tak ako v letnom období sme si užívali aspoň akú-takú slobodu ohľadne opatrení súvisiacimi s Covid-19, tak s nástupom chladnejších dní začal vírus u nás v Soblahove (aj v celej
republike a Európe) opäť ukazovať svoju moc a rástol tak, že
z týždňa na týždeň sme mali aj viac ako 100% prírastky. Za
7 dní pribudlo cca 40 pozitívnych Soblahovčanov. Len pre
zaujímavosť, na začiatku tejto pandémie sa na Slovensku vyhlásil núdzový stav a uzavrela celá krajina. Vtedy išlo o 50 nakazených, ale na celom Slovensku. Situácia je lepšia aj vďaka
tomu, že cca 1 400 občanov (z celkového počtu 2 400)
je zaočkovaných minimálne jednou dávkou. Mnohí z vás sa
pýtajú, či budeme zabezpečovať očkovanie v obci aj teraz.
Pravdepodobne nie, a to hlavne z nasledovných dôvodov. Nemocnice nevedia uvoľniť personál na očkovanie po dedinách.
Očkovacích centier v Trenčíne je dostatok a nie sú kapacitne
plne obsadené (od registrácie väčšinou do 48 hodín sú občania zaočkovaní) a posledný dôvod je ten, že pri minulom
očkovaní sme neľahko vybavili 250 kusov, v tom čase úzko
profilovej očkovacej látky, a museli sme službu ponúknuť aj
občanom iných obcí. Naši občania jednoducho mali minimálny
záujem o očkovanie. Aj teraz chceme pomôcť. Nie hromadne,
ale presne adresne. Preto, ak niekto z vás máte skutočný problém s administratívou pri prihlasovaní alebo s dopravou na

poďakovanie za to, čo pre náš Soblahov a aj pre celý Trenčiansky kraj tieto naše ženy za 40 rokov vykonali.
Konečne – po dvoch rokoch sa nám podarilo zorganizovať
uvítanie detí na obecnom úrade a taktiež sme nezabudli na
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našich manželských jubilantov, ktorí spolu žijú 50, 55, 60 rokov. Osobným stretnutím s malým darčekom sme im popriali
do ďalšieho života všetko len to najlepšie. Verte, že to boli
veľmi príjemné stretnutia a veľakrát nechýbali i slzy dojatia.
Koncom novembra bol opäť vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania, a preto tento rok Mikuláš so svojimi pomocníkmi musel improvizovať. Nemohol vykonať svoju tradičnú
návštevu ako po minulé roky, ale na detičky nezabudol. Poslal
im do školy a škôlok sladký balíček. Veríme, že budúci rok
už Mikuláš bude môcť prísť bez obmedzení a deti ho potešia
básničkami a pesničkami.
V minulom roku a ešte aj v tomto roku nám prívalová voda
niekoľkokrát ukázala, kde všade máme slabé miesta. Aj preto
sme pokračovali v jednotlivých krokoch, aby riziko bolo vždy
menšie a menšie. Veľa práce sa urobilo za ihriskom, starými
kabínami a telocvičňou. V minulosti tu bol vybudovaný funkčný
odvodňovací rigol v dĺžke viac ako 200 metrov. Čiastočne sa
o to starali futbalisti, ale hlavne Jano Ďuráči. Teraz sme spojili
sily. Družstvo náletové dreviny zmulčovalo, obec zabezpečila
techniku na vyčistenie, doplnili sme chýbajúce korýtka a futbalisti a hlavne starí páni si spravili brigádu a výsledok je na
svete. Ako to vždy chodí, ukázali sa nám aj ďalšie slabé miesta. Na starých kabínach bol zadný múr v dĺžke asi tri metre
úplne rozpadnutý a na jar ho bude treba opraviť.

Obec zabezpečila materiál a chlapi ukázali, ako im záleží na
tom, ako a kde žijú. Nefrflali, nepísali podnety, ale pomohli
sebe a aj nám všetkým. Chlapi, ďakujeme. Taktiež po dohode
so Slovenskou správou ciest sa vyčistili odvodňovacie rigoly
na vstupe do obce s tým, že voda do dediny by už nemala
niekoľkokrát pretekať cez cestu a až následne do potoka, ale
kapacita upraveného rigola by mala úplne postačovať a pohodlne odviesť vodu do potoka. SSC chcela pokračovať aj
smerom k česačke, no žiaľ, asi to nestihli dokončiť... Ako poslednú oblasť sme riešili spolu s PD Trenčianska Turná ulicu
smerom k Rybníkom. Predseda prisľúbil vykonať prehĺbenie
odvodňovacieho rigola poza existujúce domy a my sme zase
zrealizovali nový vpust s odvedením vody do potoka.

PROJEKTY V OBCI
Vstupný chodník do obce
Už sme viackrát informovali o problémoch a prieťahoch,
ktoré nastali pri riešení chodníka pri vstupe do obce. Je paradox, že vysporiadanie pozemkov pod tento chodník (Mesto
Trenčín a Slovenský pozemkový fond) spolu s vydaním stavebného povolenia trvalo tri roky a samotná realizácia chodníka necelé dva mesiace. Tak to už dnes na Slovensku chodí...
Sme radi, že sa to konečne podarilo a tým, že realizácia sa
uskutočnila do konca roka, obec nebude musieť vrátiť dotáciu, ktorú sme dostali z Ministerstva financií SR.

Tí, ktorí poznáte naše futbalové ihrisko (myslím krivý terén),
si možno ani neuvedomujete, že to nebola nekvalita práce našich otcov, dedov, ale prívalová voda s bahnom za dlhé roky
urobila z nášho ihriska koryto. Aby sa to ďalej nezhoršovalo,
urobili sme v dvoch rohoch záchytné miesta na vodu a hlavne
blato a veríme, že sme situáciu zastabilizovali. Multifunkčné
ihrisko začalo obyvateľom, ktorí bývajú pod ním, pri prívalových dažďoch robiť problém. Len jednoduchým výpočtom na
túto plochu padlo napríklad v júli za 30 minút cca 50 000 litrov
vody! Aby sme ich aspoň čiastočne uchránili, zrealizovali sme
záchytný žľab a veríme, že to pomôže.

Na dolnom konci sme taktiež robili ďalšie opatrenia. Na Kúrii
chlapi okolo Viliama Jantošoviča pokračovali v úpravách rigolov.

Spevnená plocha pri bytovkách – Rybníky
Hneď vedľa vyššie spomínaného chodníka sme vykonali aj
reálne rozdelenie pozemku s pánom Mallom s tým, že v rohu
pozemku je urobená odvodňovacia šachta a ostatnú plochu
sme spevnili makadamom. Oficiálne to bez ďalších povolení
nemôže byť definované ako parkovisko a upozorňujeme, že
vzhľadom na výjazd na cestu III. triedy je tam státie len na
vlastné riziko.
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Oporný múr pri bytovkách - Rybníky
Taktiež hneď vedľa chodníka a spevnenej plochy sme zrealizovali oporný múr, ktorý má slúžiť hlavne na zväčšenie spevnenej plochy a zároveň v dolnej časti vznikol nový a hlavne
bezpečný priestor na oddychovú zónu pre deti a aj rodičov.
S touto požiadavkou prišli na obecný úrad noví obyvatelia tejto
časti a sme veľmi radi, že sa to podarilo a pevne verím, že
spoločnými silami sme vytvorili priestor na kvalitnejšiu pohodu
bývania.

Oprava obecnej cesty – Kolónie
Dlho sme váhali, či sa pustiť do opravy cesty pod školou
(Kolónie). Rozhodovanie nebolo jednoduché. Všetci sme si
boli vedomí skutočnosti, že cestné teleso je v katastrofálnom
stave a veľakrát ste mňa, ako i poslancov žiadali o riešenie

tohto problému. Túto cestu ste nazývali aj tankodróm a problém mali hlavne mamičky s deťmi, keď museli obchádzať
hlavne jamy, kaluže atď., a to aj napriek tomu, že sme každoročne najviac opravovali tento úsek cesty. Koncom októbra
sme odovzdali dodávateľskej firme Metrostav DS stavenisko
s tým, že najneskôr do konca novembra bude na sto percent
práca ukončená. Dnes už vieme, že realita je iná. Prišlo horšie
počasie, oneskorenie subdodávok, zhoršenie pandemickej situácie a bojujeme s termínom realizácie. Dnes, v čase písania
tohto článku (8.12.2021), je prísľub, že do 16.12.2021 bude
úsek cesty hotový. Veríme, že to bude pravda, ale aj že práca
bude kvalitne prevedená. Ešte by som vám chcel oznámiť, že
z dôvodu nových rokovaní s Envirofondom sme pozastavili realizáciu cesty od školy až po hlavnú cestu. Je tu ešte možnosť, že
Envirofond predsa len uvoľní nejaké peniaze na kanalizáciu,
a teda by sme uvedené práce zrealizovali v prvom polroku
2022. Ak nebudú uvoľnené peniaze na kanalizáciu ku škole,
tak cestu určite dorobíme v sľúbenom termíne.
Milí spoluobčania,
všetkým Soblahovčanom prajem milostiplné a požehnané
Vianoce, príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej
rodiny a priateľov. A do nového roku 2022 Vám prajem najmä
veľa zdravia a úspechov v súkromnom i pracovnom živote!
Marian Hudec, starosta

Jožko, všetko najlepšie...
V Soblahovských novinách sme už veľakrát písali o našom rodákovi Jozefovi Halgošovi. Nie o mne, ale o mojom
menovcovi. Ja som Jozef, on je Jozef. Ja som Halgoš, on je
Halgoš. Ja som z Kúrie, on je z Kúrie. On je profesor, ja nie.
Áno, chcem písať o profesorovi Jozefovi Halgošovi, ktorý v novembri oslávil krásne životné jubileum 75 rokov. Svoj bohatý
a plodný život zasvätil štúdiu, výskumu a vede. Po štúdiu na
Prírodovedeckej fakulte sa svojou usilovnosťou prepracoval
až na vedúceho Katedry ekológie. Pribúdali rôčky, pribúdali
vedecké tituly, ale on zostával vždy tým, čím bol celý život,
predovšetkým človekom. Skromným, pracovitým, pokorným.
Pri svojich výskumných expedíciách prešiel kus sveta, ale

vždy sa najradšej vracal tam, kde sú jeho korene, do nášho
Soblahova. Tu má svoju rodinu, priateľov, známych. Žiaľ,
zdravotný stav mu už nedovoľuje venovať sa svojej veľkej záľube, svojim koníkom. Tým venoval kus svojho života,
najskôr ako jazdec, neskôr ako uznávaný rozhodca. Svojimi
článkami a zbierkami básní sa s nami podieľa na tvorbe našich
novín. Je pre nás radosť debatovať s ním o rodnej dedinke,
o našich pracovitých ľuďoch spod Ostrého vrchu, na ktorom
zanechal svoje kresťanské posolstvo. Na jeho podnet tu
bol v roku 2013 postavený drevený kríž pri príležitosti 1150.
výročia príchodu Cyrila a Metoda na Slovensko. Jeho návrh a
myšlienku zrealizoval sused stolár Jozef Beták. Vyjsť k tomuto
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krížu by už dnes bol pre neho asi problém, ale spoločné dielo
pre návštevníkov Ostrého vrchu tu zostane ešte dlhé roky. A
tak si na vrchole môžu prečítať Jožkove vyznanie:

Odpusť nám opäť naše viny, tak jak to robíš neustále.
Nedopusť na náš kraj nešťastie, krivdu, búrok mraky.
Ako malú vďaku prijmi tento kríž postavený k Tvojej chvále.

Tu pod krížom stojím Pane a neviem vydať ani hlásky.
Tu na najvyššom Ostrom vrchu, z ktorého hľadíš v diaľ.
Objímam to sväté drevo, také plné neskutočnej lásky.
Ku mne a ku nám všetkým, pre ktorých si i svoj život dal.
Pane, pomáhaš nám neustále a máš zato tak málo vďaky.

Jožko, do ďalších rokov Ti prajeme veľa, veľa zdravíčka,
pevnú vôľu a čerstvú myseľ. Aby Tvoje príspevky v našich
novinách ešte dlhé roky obohacovali našich občanov.
Vedenie obce, Zuzka a ja!

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Soblahov 27.10.2021
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 30.9.2021.
Schválilo prísediacich Okresného
súdu Trenčín na volebné obdobie rokov
2021 – 2025: Mgr. Ladislav Tóth, PhD.
a JUDr. Eva Plevová.
Určilo nájom nebytových priestorov v
Obecnom dome, Soblahov 470, ktoré
sú vo výlučnom vlastníctve obce Soblahov, vedené na LV č. 1, k. ú. Soblahov
na dobu neurčitú, pre Súkromnú základnú umeleckú školu Omšenie, ako
prípad osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 258/2009
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dôvodom prípadu hodného osobitného
zreteľa je, že obec Soblahov venuje
veľkú pozornosť podpore a rastu talentovaných a umelecky nadaných detí
a mládeže v obci.
Zámer prenajať nehnuteľný majetok, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, bol zverejnený
na webovej stránke obce a na úradnej
tabuli obce dňa 11.10.2021.
Schválilo nájom nebytových priestorov
v Obecnom dome, Soblahov 470, na
dobu neurčitú pre Súkromnú základnú
umeleckú školu Omšenie, za nájom vo
výške 1 € za rok, každý týždeň pondelok a štvrtok od 17:00 – 19:00 h.
Podmienkou nájmu je, že priestory budú
využívať deti a mládež zo Soblahova na
nácviky a rozvíjanie sa v oblasti hudobnej tvorby a hry na dychové nástroje.
A) Schválilo podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť BK4
v súlade so Špecifikáciou činností pod-

pory na rok 2022, na projekt: Soblahov
– splašková kanalizácia.
B) Schválilo finančnú spoluúčasť k projektu Soblahov – splašková kanalizácia
z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu.
Schválilo Plán zasadnutí OcZ na rok
2022 nasledovne: 16.2, 27.4., 22.6.,
21.9 a 7.12.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 30.9.2021.
Schválilo úpravy rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 na zmenu rozpočtu obce Soblahov na rok 2021 podľa
predloženého návrhu k 27.10.2021.
Schválilo na základe odporúčania
Rady školy Správu ZŠ a MŠ Soblahov o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za rok
2020/2021.
Doporučilo starostovi obce vyzvať
Slovenskú pátraciu službu na úhradu
nedoplatkov v zmysle uznesenia č.
61/5-2018 z 24.10.2018. V prípade, že
nebudú faktúry po splatnosti uhradené
alebo nedôjde k inej dohode, ukončiť
nájomný vzťah k 31.12.2021.
Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Soblahov 10.12.2021
Schválilo VZN obce Soblahov č.
1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy
cirkevným zriaďovateľom materských
škôl a školských zariadení so sídlom
na území obce Soblahov na kalendárny rok 2022.
A/ Zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
Soblahov na roky 2022, 2023, 2024.
B/ Schválilo rozpočet obce Soblahov
vrátane programov a podprogramov na
rok 2022.

C/ Zobralo na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2022 - 2024.
A/ Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 30.9.2021.
B/ Zobralo na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov v 11, 12/2021 č.j.:
GA/136/2020/Iž. z 19.11.2021 – presun
z osobných nákladov na prevádzku.
A/ prerokovalo návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2022.
B/ Schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Soblahov na
I. polrok 2022.
Zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej
účtovnej závierky a účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2020.
Schválilo kontrolórovi obce Soblahov
odmenu vo výške 20 % zo mzdy za
rok 2021.
Schválilo tvorbu a čerpanie rezervného fondu obce Soblahov vo výške
90 999,29 € a zároveň čerpanie RF vo
výške 90 999,29 € na úhradu nákladov
podľa prílohy z 10.12.2021.
Poverilo starostu obce Mariana Hudeca, v zmysle § 19 zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 14 zákona č. 583/2004 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upraviť rozpočet obce.
A/ Zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie stavebnej a životného prostredia Ing. Juraja Maláňa zo
zasadnutia, konaného 1.12.2021,
B/ Súhlasilo so závermi komisie týkajúcich sa návrhu obstarania Zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Soblahov, ktoré
budú slúžiť ako podklad k vypracovaniu Zmien a doplnkov.
Zuzana Hrnčárová
Uznesenia v plnom znení nájdete na
www.soblahov.sk/uznesenia/.

NEZABUDNITE PODAŤ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Upozorňujeme občanov, že do 31. januára 2022 sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Toto priznanie zahŕňa daň
z pozemkov, zo stavieb a z bytov. Nepodáva sa však každoročne, ale iba v prípade, keď daňovník v roku 2021 predal alebo daroval,
kúpil, či inak získal nehnuteľnosť, skolaudoval nehnuteľnosť, prípadne ak mu bolo vydané stavebné povolenie.
Taktiež nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností v prípade, že ste nehnuteľnosť zdedili alebo vydražili. Zo zákona
vám vyplýva povinnosť podať toto priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia – osvedčenia o dedičstve.
Ľubomíra Kopková
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AKO VZNIKAL SOBLAHOVSKÝ KALENDÁR?

Kalendáre sprevádzajú ľudstvo už stáročia. Je to úžasná pomôcka na organizovanie času, povinností, užitočný i praktický pomocník. Používame kalendáre nástenné, vreckové, ale najviac asi stolové. Myšlienka vytvoriť si kalendár taký náš dedinský, soblahovský,
vznikla v hlave starostu obce Mariana Hudeca ešte v roku 2015. V
spolupráci s členmi kultúrnej komisie D. Mrázikom, A. Hrnčárovou,
A. Šedivou a M. Hudecovou začali pripravovať prvé materiály, ktoré
by sa mali v kalendári objaviť. Musia v ňom byť dôležité veci týkajúce sa života obce, kontakty, aký počet mien je u nás, ale hlavne
zaujímavosti. Tak dospeli k záveru, že bude obsahovať i fotografie
z obce so stručným popisom ku každej z nich. Začala sa mravčia
práca hlavne s prípravou fotografií. Nájsť 52 fotiek s podobnou tematikou dobrej kvality dalo zabrať. Vďaka tomu, že kultúrne a spoločenské udalosti v obci boli výborne fotograficky zdokumentované,
bolo z čoho vyberať. Dielo sa podarilo a prvý stolový kalendár na rok
2016 uzrel svetlo sveta. V grafickej úprave Vlaďky Kmeťovej a tlači
v Leoprinte Trenčín u Paľka Holúbka, ktorého berieme ako „Melenčára“ i keď býva v Mníchovej Lehote. Cena kalendára bola
3 €, aby pokryla aspoň výrobné náklady. Keď sa niečo podarí, má
to i slušnú odozvu u občanov, musíme v tom pokračovať. Latka bola
nadstavená pomerne vysoko, no cúvnuť sa už nedalo. Pribúdali
roky, pribúdali kalendáre. Studnica nápadov, námetov sa začínala
pomaly vyprázdňovať, ale keď musíš, tak musíš. Menili sa ročníky,
menili sa fotografie. Nakoľko pandémia ochromila i spoločenský ži-

vot v obci, kalendár na rok 2021
bol zostavený ako „retro“ z fotografií z minulosti. Ľuďom sa páčil, nakoľko tu mohli spoznávať
svojich predkov a bol pekným
darčekom i pre svoje deti, ktoré
už v Soblahove nebývajú.
Počas siedmych ročníkov
Soblahovského kalendára sa na jeho príprave podieľali
D. Mrázik, A. Hrnčárová, A. Patková, M. Kačenová, J. Halgoš,
Ľ. Kopková, Z. Hrnčárová a M. Ivanič.
Najnovšie 7. číslo Soblahovského kalendára na rok 2022 je
venované organizáciám, ktoré v obci pôsobili alebo ešte pôsobia. Fotografie sú vylepšené modernou technológiou, aby v kalendári pekne ukázali. Tvorcovia kalendára sa snažili poskytnúť
občanom zas niečo pekné, niečo nové. Na grafickej úprave sa
podieľala Vlaďka Hálová, tlač zabezpečila firma Printcity Slovakia, s. r. o., ktorej majiteľmi sú naši spoluobčania, rodiny Šamajová a Matejková, špirálové zviazanie kalendára je dielom
Paľka Holúbka z Leoprintu, s.r.o., TN.
Milí spoluobčania, nech vám najnovšie číslo Soblahovského kalendára prinesie radosť. Budeme veľmi radi, ak sa na
otočenie každej strany budete tešiť a nech spoznávanie sa
na fotografiách je pre vás zážitkom.
J.H.

ZAUJÍMAVOSTI ZO SOBLAHOVA
PLYNOM KÚRIME UŽ 30 ROKOV

V priebehu 90. rokov prebiehala plynofikácia obcí i miest po celom Slovensku. SPP v lete roku 1990 schválil výstavbu plynovodu

PÁTRANIE V MINULOSTI...

Spoznať miesto, kde stál tento dom, nie je také ťažké. Ale
naozaj dom na obrázku takto vyzeral?
Pozostatky domu si môžete pozrieť na fotografii. Rodinný
dom č. 115 bol postavený začiatkom 20. storočia. Bývala v
ňom rodina Šedivá, mali deti Máriu, Kristínu a Jozefa.
Poslednou bývajúcou majiteľkou bola Kristína Šedivá. V roku
1985 si miestny spolok chovateľov prenajal chalupu od r. Šedivých. Chovatelia si brigádnickou činnosťou dali areál do poriadku
a pripravili ho na výstavnú činnosť. Pred niekoľkými rokmi sa pod
váhou snehu prepadla strecha a nehnuteľnosť odvtedy chátra.
Na fotografii zo 60. rokov si všimnite netradičné oblúky nad
oknami, hlinenú mazanú omietku i nepálenú tehlu.
D.M.

VIETE, ŽE v katastri našej obce
sa naďalej veselo pohybuje medveď?

Nevieme, či ide o toho istého macka, o ktorom sme už písali
v našich novinách. Ale podľa výpovede očitého svedka, nášho
spoluobčana, ktorý sa s ním stretol 17. novembra 2021 pri výstupe na Ostrý vrch, je to tak. Dlho na seba pozerali, nič sa
nedialo, keď sa pohol očitý svedok, pohol sa tým istým smerom
aj macko. Našťastie sa po chvíli rozhodol medveď odísť iným
smerom. Buďte obozretní!
RR

v Soblahove. Výstavba pozostávala z dvoch etáp. Prvá bola plynovod Trenčín – po začiatok Soblahova. Druhá etapa boli samotné rozvody po obci Soblahov. Stavba plynofikácie bola rozdelená
do 3 rokov 1991 – 1993 s tým, že každý rok bude ukončená jedna
etapa. Obec zápasila s nedostatkom prostriedkov, preto vedenie
obce rozhodlo, že výstavbu bude realizovať vlastnými silami. Zakúpilo vozidlo Liaz, univerzálny nakladač HON, prijalo 30 pracovníkov na verejnoprospešné práce. Zváračské práce realizovali odborní zvárači z VOD-EKO Trenčín. Plánované úlohy na rok 1991
sa podarilo splniť a po kolaudácii 13.10.1991 bol slávnostne vpustený plyn do obce Soblahov. V ten deň bol splynofikovaný ako
prvý rodinný dom p. Viliama Jantošoviča na Dolných záhradách.
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ČO NOVÉ V TOM NAŠOM DRUŽSTVE?

Družstvo – dedina, dedina – družstvo. Slovné spojenie, ktoré
už desaťročia patrí k sebe. Aj náš Soblahov je úzko spätý s poľnohospodárskym družstvom. Už od roku 1955, keď
bolo založené ako menšinové roľnícke družstvo. V 60. rokoch
patrilo soblahovské JRD medzi najväčšie v Trenčianskom
okrese. Je zaujímavé, že práve v týchto rokoch boli na čele
predsedovia z našej obce. Najprv to bol Ján Šedivý, ktorého
neskôr vystriedal Štefan Šedivý. Odvtedy všetko cezpoľní,
Pavol Karas, Štefan Hrušovský, Jozef Klemens, Anton Janek
a Jozef Ježík.
V roku 1976 sa zlúčili tri družstvá: Soblahov, Trenčín – Biskupice a Mníchova Lehota. Vzniklo nové spoločné Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Soblahov so sídlom v Soblahove.
Predsedom zlúčeného PD sa stal Fridrich Pisara. Výmera pôdy
sa zvýšila takmer na 2 000 ha, stali sme sa najväčším pestovateľom chmeľu na Slovensku. Fridrich Pisara, ktorý sa stal najvýraznejšou osobnosťou vo vedení družstva, odišiel v roku 2003
do dôchodku a nahradil ho Ing. Ján Hranka. Po ňom sa vedenia
družstva ujal Ing. Vladimír Podmanický. V máji tohto roku ho
vystriedal Ing. Ján Mihál, mladý 35 ročný poľnohospodársky
inžinier, ktorý na družstve pracoval ako agronóm.
V dnešnej dobe, keď poľnohospodárske družstvá ledva,
ledva prežívajú, som sa spýtal nového predsedu:
Pán predseda povedzte nám pár slov o sebe, nech vieme
kto velí našim družstevníkom.

V máji ste prebrali zodpovednú funkciu predsedu PD prečo?
Áno, v máji som prebral funkciu predsedu poľnohospodárskeho družstva. Môj predchodca Ing. Vladimír Podmanický
odstúpil zo zdravotných dôvodov. Predstavenstvo PD ma
navrhlo ako kandidáta na predsedu a členskou schôdzou som
bol zvolený 28.5.2021.
Doteraz ste boli na družstve ako agronóm, koľko rokov?
Po skončení školy boli ponuky práce agronóma len v iných
okresoch, ďaleko od môjho bydliska. S odstupom času som
si spomenul na PD Trenčín – Soblahov, kde som trávil konce
leta na chmeľových brigádach. Tak som sa jedného dňa prišiel
spýtať, či nie je pracovná ponuka pre čerstvého absolventa
vysokej školy SPU Nitra, s negatívnym očakávaním. Opak bol
ale pravdou. Vtedajší predseda Ing. Ján Hranka ma prijal na
pohovor a dohodli sme si nástup do zamestnania na pozíciu
agronóm od 1.10.2010. Veru samému sa mi nechce veriť, že
je to už 11 rokov čo som agronóm.
Koľko má družstvo zamestnancov?
PD Trenčín - Soblahov má v súčasnej dobe 50 zamestnancov. Veľké množstvo stabilnej fyzickej práce si vyžaduje
rozsiahla živočíšna výroba chovu hovädzieho dobytka a ošípaných. S tým súvisiace neustále prebiehajúce opravy a renovácie zamestnávajú aj pracovníkov z úseku rastlinnej výroby,
ktorí väčšinu dňa s pekným počasím trávia ,,na rolách“.

Naposledy malo družstvo 1 635 ha poľnohospodárskej
pôdy, z ktorej viac ako 500 ha tvorili trvalé trávnaté porasty.
Zmenili sa tieto výmery ?
Zmeny v množstve užívanej pôdy sú veľké. Ale to už je tzv.
osud prímestských družstiev. Momentálne družstvo hospodári
na 1100 ha ornej pôdy a 350 ha trvalých trávnych porastov, t. j.
spolu na 1450 ha. V minulosti sme prišli o užívanie plôch na
letisku, v súčasnosti prichádza PD o ornú pôdu hlavne z developerských dôvodov a následnej výstavby. Bohužiaľ v tomto
smere nemožno očakávať do budúcna optimistické vízie.
V súčasnosti je najviac diskutovaný problém zo strany
občanov ohradenia poľnohospodárskej pôdy, ako ochrana proti zveri? Aký bude mať táto aktivita prínos pre zvýšenie úrody?
Ako agronóm sa snažím eliminovať všetky negatívne vplyvy na
pestovanie rastlín. Predsa, ako aj ktokoľvek iný, keď si niečo
zasadí do záhrady, venuje tomu čas a prostriedky jednoducho stará sa, chce mať z toho úžitok. Už dlhú dobu je zrejmé,
že množstvo zveri, ktoré sa tu nachádza či už prirodzene alebo migračne, je obrovské. Hlavne sa jedná o jeleniu zver, ale aj
diviačia má svoje miesto v škodách spôsobených na plodinách. Ako družstvo to najviac pociťujeme, keď nám v rámci
striedania osevného plánu vyjde na problémové parcely tzv.
atraktívna plodina pre zver a tou je repka a kukurica. U každej
z týchto rastlín je obdobie, keď ju môže zver poškodiť.
Repka je konkrétne plodina, ktorú poškodzuje hlavne jelenia
zver v období zimy, kedy dochádza k veľkej kumulácii na jej porastoch. Táto zver škodí v zásade dvomi spôsobmi a to zožratím
rastového vrcholu repky a jej pošľapaním. Čriedy v našich podmienkach dosahujú v období december až marec početnosť od 80 až
do 130 ks. Predstavte si, že takéto stádo vám schádza v nočných hodinách denne z lesov na pole po dobu cca 4 mesiacov.
Skúsenosti hovoria jasne, čo nezožerú, to pošľapú. Praktickým
príkladom je situácia z roku 2020, keď bola repka na parcele „Prúty“.
Bystrému oku neušlo, že pole bolo krásne pokryté veľkými
a zdravými listami v mesiaci november. Potom s pribúdajúcim
časom bolo vidno ako sa postupne od lúky listová plocha strácala a objavovala sa holá zem až po vodáreň. Výsledky pri zbere
boli zlé. Na danej parcele sme mali stratu na úrode v porovnaní
po vodáreň a od vodárne 21 000 eur.
Kukurica je na tom horšie. Prvé škody na jej porastoch bývajú
prakticky hneď po zasiatí. Ak diviaky nájdu pole so zasiatou kukuricou, sú schopné ísť po riadkoch a vybrať tak zrná osiva na
niekoľko stoviek metrov. Toto sa deje od sejby až po moment,
keď je kukurica vzídená čiže cca 10 až 14 dní podľa počasia.
Následne, keď sa kukurica dvihne, prichádza jelenia zver. Tá
najskôr ohrýza rastové vrcholy a tým kukurica zastaví svoj rast.
Potom, keď je už kukurica veľká a nasádza šúľky, skupiny jelenej zveri sa v nej zdržujú celodenne. Tu škodia polámaním,
zožratím klasov a ničením rastlín jeleňmi chrániacimi sa pred
bodavým hmyzom a vytĺkajúcimi si parožie. Keď bola naposledy kukurica na siláž „Pod Šramom“, bola tam úroda siláže 16 t/ha,
na parcelách bez zveri bola v tom roku úroda 35 t/ha. Pôda
je výrobný prostriedok PD, za ktorý odvádzame riadne dane a
nájom. Preto plodiny na nej pestované potrebujeme efektívne
chrániť, aby sme mohli zachovať našu výrobu a zamestnanosť.
Podľa vzoru iných podnikov, vidím oplotenie polí ako veľmi
efektívny spôsob ochrany pred zverou.
Na záver už len poďakovať novému predsedovi družstva za
rozhovor. Zaželať mu v novej funkcii veľa, veľa zdravia, elánu,
optimizmu. Nech si ľudia uvedomia, že chleba, mäso, mlieko nevznikajú v supermarketoch, ale na poliach v maštaliach
ešte prežívajúcich družstiev.
Z dôvodu obmedzeného priestoru vydania tohto čísla Soblahovských novín uverejňujeme iba časť odpovedí, ktoré nám
poskytol pán predseda. Ostatné nájdete na www.soblahov.sk.
J.H.
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VÍTANIE DETÍ
Deň 29. september 2021, bol pre našu obec významným
dňom, pretože sme oficiálne privítali 47 novonarodených detí,
ktoré sa stali malými občanmi Soblahova. Vzhľadom na to,
že pandemická situácia v roku 2020 neumožňovala konanie
hromadných akcií, v tomto roku sme za prísnych hygienických
opatrení privítali deti narodené od 10/2019 až do 09/2021.
Keďže podľa nariadení sa kultúrnej udalosti mohli osobne zúčastniť
len očkovaní rodičia spolu s dieťatkom, bolo uvítanie rozdelené na dve etapy. Niektorí rodičia si prišli individuálne prevziať
darček a zapísali sa do pamätnej knihy a 18 detí s rodičmi sa
zúčastnili aj slávnostného programu, kde deti privítal starosta
obce Marian Hudec spolu s matrikárkou Zuzanou Hrnčárovou
a v krátkom programe vystúpila s básňou Martina Kačenová a ľudové piesne zaspievali sestry Monika a Simonka Červeňanové. Krásny spev dievčat sa niesol celou miestnosťou
a už pri prvých tónoch dievčat všetky deti spozorneli a ako
zázrakom stíchli. Veru, program dievčat nepochybne oslovil
všetky bábätká a detičky.

Jeseň HORE NOHAMI

Narodenie dieťatka je veľkou udalosťou nielen pre rodinu,
do ktorej sa dieťatko narodí, ale aj pre našu obec. Veríme, že
obec Soblahov bude pre deti dobrým a bezpečným miestom
pre život, že tu deti prežijú krásne začiatky života, budú rásť
v kolektíve svojich rovesníkov v materskej alebo základnej
škole a vytvoria si priateľstvá a spomienky na celý život. Možno
niektoré z nich prežijú v Soblahove celý život a založia si tu
svoje rodiny. Ak by ich však život zavial aj za tú horu či za ten
háj, pevne dúfame, že na svoju rodnú obec Soblahov nezabudnú
a radi a s láskou sa do nej budú vracať a spomínať na ňu.
Milí rodičia, dovoľte nám ešte raz čo najsrdečnejšie vám
zablahoželať k narodeniu vašich malých pokladov a popriať
vám, aby sa výchova vašich detí stretávala vždy s úspechom,
aby ste vo svojom rodinnom kruhu žili šťastne a aby ste mali
zo svojich detí vždy len radosť a boli na ne hrdí. A raz, keď
príde ten čas, veríme, že sa vaša výchova odzrkadlí v postoji
vašich detí a všetka láska a opatera, ktorú ste im dali, sa vám
vráti späť.
Milé detičky, vitajte vo vašej rodnej obci – obci Soblahov
a robte ju krajšou, veselšou a milšou!
Martina Kačenová

JESEŇ V SEDLIACKOM DVORE

Prečo hore nohami? Aj my v Soblahove predsa chceme a vieme
byť svetoví. Celý svet je už dva roky hore nohami kvôli rôznym udalostiam, tak prečo nie aj naša jesenná výzdoba na
Sedliackom dvore?!
A to doslova...
Pán tekvičák robí stojku na hlave a stále ho to baví, lebo
sa na tom neustále smeje. Žeby okoštoval z toho vínneho
súdka? O tom, ako sme o pomocníčku prišli, čo v bielom kýbli
niesla tekvičky a tak nešťastne spadla do jamy, že z nej len
rifle zostali trčať hore koncom, o tom vám ani písať nebudem.
Ale to zďaleka nebolo všetko, čo ste na Sedliackom dvore

z jesene mohli vidieť. Maľované tekvičky, postavičky, rôznorodé aranžmány, to všetko vznikalo pod rukami Moniky Červeňanovej, Marty Drienkovej, Lucie Paučekovej a tiež aj ja
som pridala svoju ruku k dielu. Nemalým kúskom prispeli do
výzdoby aj šikovné pani vychovávateľky zo školského klubu
detí základnej školy so svojimi deťmi a Daniel Mrázik, ako ho
my po domácky voláme soblahovský minister kultúry.
Všetkých nás veľmi bavilo pripraviť pre vás už druhým rokom
kúsok jesene na jednom dvore a ďakujeme vám, že ste takí
úžasní, že sa chodíte pozerať a fotiť sa a dávate nám o tom
vedieť. My pre vás ešte niečo ďalšie určite vymyslíme...
Silvia Holubek Šalkovská
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AKO SME VZNIKALI A ČO NÁS PRIVIEDLO K ZALOŽENIU OZ
Naša cesta od prvotného nápadu až po spustenie bola veľmi
dlhá a náročná. S myšlienkou sme sa pohrávali dlhšie.
Naše OZ sme založili s nadšením.
A kto vlastne sme?
PhDr. Gabriela Zaťková – štatutárna zástupkyňa Centra
včasnej intervencie Trenčín, n. o., ktoré sa venuje podpore rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ale aj dospelými.
Mgr. Helena Vlnková – štatutárna zástupkyňa občianskeho
združenia AUTIS, ktoré sa venuje rozvoju a vzdelávaniu detí
s poruchou autistického spektra.
Mgr. Simona Papierniková – sociálna pracovníčka, ktorej
zdravotné problémy samej nedovoľujú venovať sa sociálnej
práci, preto je možnosť pracovať v sociálnom podniku a pomáhať aj iným výbornou symbiózou.

Výber sortimentu, grafiky, návrhy loga, dizajnu a všetkého
okolo začatia výroby a dostávania sa do povedomia blízkeho
aj vzdialeného okolia. Bol to neskutočne náročný kolotoč, ale
mali sme a máme stále silnú motiváciu.
Sociálny podnik BELLUS LABOR je verejnoprospešný
podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného
pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky
prospešnej služby v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Podporiť nás môžete kúpou výrobkov alebo darovaním materiálu na výrobu. Naše výrobky nájdete na www.belluslabor.sk,
na Facebooku Bellus Labor o. z.
PhDr. Gabriela Zaťková

Čo to ten Bellus Labor vôbec je a prečo sme tu?
Bellus Labor znamená „dobrá práca“ a práve naše pracovné skúsenosti, kde sa stretávame s deťmi a rodinami so znevýhodnením, nás priviedli k myšlienke založiť občianske združenie a pomáhať i dospelým ľuďom. Ale ako? Ako ich dostať
do kolektívu? Ako ich učiť samostatnosti?
Založili sme sociálny podnik...
Dávame priestor ľuďom so zdravotným znevýhodnením,
čím si napĺňajú rozvoj vlastného potenciálu a zároveň
dosahujú vlastnú samostatnosť v maximálne možnej miere.
Chceme len to najlepšie a chceme podporiť ich tvorivosť,
trpezlivosť, motoriku a dať im pocit, že sú v kolektíve.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV
JESEŇ V ZŠ S MŠ SOBLAHOV

Ani sme sa nenazdali a 1. štvrťrok školského roka 2021/2022
ubehol ako voda a už sa rýchlym krokom blíži obdobie Vianoc.
Aj tento školský rok je sprevádzaný pandemickou situáciou.
Prevádzka ZŠ s MŠ Soblahov sa riadi aktuálnymi opatreniami, usmerneniami a rozhodnutiami Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR a RÚVZ so sídlom v Trenčíne.
Žiaci 1. stupňa, žiaci 2. stupňa a aj deti v materskej škole sa
od septembra 2021 vzdelávajú prezenčnou formou.
ŠKOLSKÉ AKTIVITY, PROJEKTY A SÚŤAŽE
Školské aktivity
• Charitatívna zbierka – Biela pastelka
Školské projekty
• Projekt – súťažno-vzdelávacie aktivity „HOVORME
O JEDLE“
- cieľom projektu je vyvolávať
a podporovať spoluprácu
a aktívnu účasť školy pri
vzdelávaní detí a mládeže
o potravinách a dobrých
stravovacích návykoch ako
súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri
ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia,
regionálny rozvoj a zamestnanosť.

• Projekt Slovenského futbalového zväzu – DAJME
SPOLU GÓL
- je projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorého hlavnou
úlohou je popularizovať futbal vo všetkých jeho úrovniach
u súčasnej populácie ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženstvo, zdravotné postihnutie a sociálny status.
• Projekt Slovenského futbalového zväzu – DISNEY
PLAYMAKERS
- projekt je určený pre dievčatá vo veku 5 – 8 rokov, ktorým
prostredníctvom športových aktivít, pohybu, zábavy a rozprávok
prináša jedinečný úvod do hrania futbalu,
- UEFA Disney Playmakers projekt vznikol v roku 2020 v spolupráci anglickej futbalovej asociácie, UEFA a svetovej značky
Disney,
- hlavnou myšlienkou projektu je rozvoj pohybových schopností u dievčat, so zameraním sa na futbalové aktivity prostredníctvom rozprávok/rozprávkových postáv, do ktorých
sa spolu s trénermi vžijú.
Súťaže
• Informatická súťaž iBobor
• korešpondenčný matematický seminár MAKSÍK
• matematická súťaž PYTAGORIÁDA, MATEMATICKÁ
OLYMPIÁDA
• geografická súťaž GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
• súťaž zo slovenského jazyka a literatúry YPSILON SLOVINA
JE HRA
• čitateľská súťaž ČÍTAŠ, ČÍTAM, ČÍTAME...
• vedomostná súťaž EXPERT geniality show.
vedenie školy
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ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME
V novembri súťažili piataci a šiestaci v čítaní
rozprávok. Niekoľko týždňov trénovali vo voľnom čase pekné, výrazné čítanie, aby potom
pred triednym kolektívom predviedli svoje čitateľské majstrovstvo. Do súťažného čítania sa
zapojili všetci žiaci týchto tried a vybrať tých najlepších nebolo
vôbec ľahké. Deti pristupovali k tejto výzve veľmi zodpovedne
a kriticky a najlepšie výkony svojich spolužiakov odmenili potleskom. Pani učiteľky odovzdali deťom s najpresvedčivejším
výkonom diplomy. Spomedzi piatakov najviac zaujalo čítanie
Laury Adamcovej a Sáry Teplanovej. Zo šiestakov najkrajšie
prečítala rozprávku Natália Michalčíková. Teší nás, že naše
deti rady čítajú, zdokonaľujú sa v umení pekného, pútavého
čítania a rozširujú rady milovníkov literatúry.

ZÁLOŽKY DO KNIHY SPOJILI TRIEDY
4. novembra 2021 bola v základnej škole vyhlásená súťaž pre deti
a rodičov – vytvorenie originálnej
záložky do knihy s tematikou obľúbenej slovenskej ľudovej rozprávky.
Deti pracovali na výrobe záložiek
v škole aj doma a hotové práce priniesli do 19. novembra do školy. Tie
najzaujímavejšie boli odmenené
peknými cenami a vystavené na
školskej nástenke. Opäť sa ukázalo, že naše deti sú kreatívne a vedia
vytvoriť veľmi pekné dielka.
PaedDr. Eva Kobzová

JESEŇ V ŠKOLSKOM KLUBE ZŠ S MŠ SOBLAHOV
V týždni od 11. – 15. októbra 2021 sa
deti zo školského klubu zapojili do už
IX. ročníka projektu Hovorme o jedle,
ktorý podporilo aj MŠVVaŠ SR. Pani
vychovávateľky pripravili k jednotlivým
denným témam zaujímavé aktivity.
Pondelok patril chlebíku, múke a cestovinám. Deti z II. oddelenia si s pani
vychovávateľkou aj prakticky skúsili,
ako vzniká chlebík. Pani vychovávateľka Balnová priniesla na ochutnanie
doma upečený kváskový chlieb a deti
z I. oddelenia sa pochválili, aké pečivo

a chlebík skrývajú ich desiatovníky.
V utorok sme si pochutnali na ovocí
a zelenine, ktoré sa urodili aj v soblahovských záhradách. Streda patrila mlieku a mliečnym výrobkom. Poobede sme
sa vybrali na prechádzku ku kravičkám.
Vo štvrtok deti z III. oddelenia pripravili pre ostatných spolužiakov ochutnávku nátierok. Piatok bol vyhlásený
ako deň pohybu a pitného režimu.
Príjemné počasie nám prialo, tak sme
si vyskúšali púšťanie šarkanov.
Adriana Ridošková

MIKULÁŠ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V SOBLAHOVE

Každoročne sa organizovaním Mikuláša v základnej škole
ujímajú deviataci. Keďže tento rok sú platné prísne protipandemické opatrenia, ktoré zakazujú žiakom z rôznych tried
stretávať sa, museli sme prísť my, deviataci, s originálnym
nápadom: Mikuláš predsa len príde a bude odovzdávať deťom

balíčky so sladkosťami zvonku cez okno.
Príchod Mikuláša sme starostlivo pripravili. V piatok 3. decembra
sme na začiatku 4. vyučovacej hodiny prečítali príhovor do školského
rozhlasu, v ktorom sme spolužiakom vysvetlili, prečo táto tradícia
obdarovávania sa vznikla. V závere príhovoru sme vyzvali všetky
deti, aby začali spievať pesničky a spevom sa pokúsili privolať
Mikuláša. Akonáhle zaznel spev nadšených detí, vyšiel Mikuláš
spoza školy. Po jeho boku šli anjeli. Za nimi sa poskakujúc škerili
čerti s čiernymi tvárami a reťazami okolo pása. Ako prvých navštívil
štvrtákov. Mikuláš sa im milo prihovoril, deti mu zaspievali pieseň
a za odmenu ich anjeli obdarili balíčkom plným sladkých dobrôt.
Potom sa sprievod presunul k druhákom. Čerti ich poriadne postrašili. Najradšej by ich všetkých napratali do vreca a vzali so sebou.
Mikuláš však vedel, že boli poslušní, a tak namiesto uhlia a varechy
dostali tiež sladkú maškrtu. Potom mikulášsky sprievod zamieril
k prvákom, ktorí neúnavne vyspevovali vianočné pesničky.
Tretiaci so siedmakmi o tento zážitok prišli, pretože museli
zostať v karanténe. Ale ani na nich Mikuláš nezabudol, nechal
im prekvapenie v triede.
Žiakov na druhom stupni Mikuláš tento rok osobne nenavštívil, poslal im len balíčky so sladkosťami, ale aspoň im s anjelmi a čertami zamával z parkoviska pred školou.
Celá škola sa tešila, že tento rok sa Mikuláš predsa len objavil. Bol
síce návštevníkom len spoza okien, a aj tak priniesol veľa radosti.
(Helenka Horková, 9. tr.)

MIKULÁŠ POHĽADOM PIATAKA

V minulých rokoch v našej škole Mikuláš s anjelmi a čertami prišli do triedy a rozdali nám balíčky. Ale tento rok prísť nemohli, a tak
deviataci aspoň pripravili do školského rozhlasu reláciu o Mikulášovi. Na konci relácie spomenuli, že Mikuláš je možno v karanténe,
a že keď budeme nahlas spievať, možno ho privoláme. Tak sme čo najhlasnejšie spievali a zrazu niekto trikrát zabúchal na dvere.
Pani učiteľka otvorila a do triedy priniesla balíčky, ktoré nám poslal Mikuláš. Všetci sme boli šťastní!
(Adamko Čibenka, 5. tr.)
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MATERSKÁ ŠKOLA

December v našej materskej škole bol plný očakávaní, radosti a plný žiarivých detských očiek…
Na začiatku mesiaca sme medzi sebou privítali Mikuláša,
ktorý nás obdaroval balíčkami so sladkými dobrotami a ovocím,
deti mu zaspievali a zarecitovali, aby si po dlhej ceste oddýchol.
Pripomenuli sme si s deťmi zvyky na Ondreja – liatie olova,
odtrhli sme si s deťmi čerešňovú halúzku, aby nám do Štedrého
dňa Barborka vykvitla a Lucie nám povymetali všetky kúty
v materskej škole, aby nás zlé veci obchádzali.
Vianočnú náladu sme si navodili výzdobou tried a okien, výzdobou stromčekov, nech sa nám aj v materskej škole všetko ligoce,
veď také majú byť Vianoce.
Všetci vieme, že pred Vianocami sa všade pečú medovníčky a iné koláčiky, preto sme si vyskúšali aj my vyvaľkať medové cesto, povykrajovať a ponatierať vajíčkom medovníčky.

Menšie deti zase natláčali cesto do formičiek, ktoré sa po
upečení zmenili na medvedie labky. Hotové koláčiky sme najprv
ochutnali a ostatné odložili na vianočnú besiedku.
Pred vianočnými prázdninami sa s materskou školou v každej
triede rozlúčime spoločným posedením na Vianočnej besiedke,
porozprávame si o rôznych vianočných zvyklostiach, zaspievame si vianočné piesne a pomaškrtíme na oblátkach s medom,
ovocí a našich koláčikoch.
… takto šťastne prežívame predvianočné adventné obdobie
v materskej škole.
Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom
roku 2022 veľa zdravia a šťastia.
Kolektív materskej školy

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

„Bude ako bude, kapusta je v sude, zemiak pod humnami a Pán Boh bol s nami. Usmial sa nám na dom,
nezhynieme hladom. Vydržíme zimu, dočkáme sa jari, až jej kuku z buku pôjde po chotári.“
Tak ako sa recituje v básni i my sme natlačili kapustu, vykopali zemiaky, uložili ich do pivnice a skontrolovali, či im tam
bude dobre. Pani jeseň nám ponúkla zas mnoho krás a radostí z jej pestrej farebnej palety. Využili sme každý deň na
pozorovanie postupného ukladania sa prírody na zimný spánok. Pozorovali sme stromy v lese, farebnosť lístia, odkvitanie
kvetov, zaspávanie rastlín, opadávajúce smrekovce, rôznorodosť húb. Nezabudli sme si z našich výletov priniesť i jesenné
lístie, bukvice, žalude, šišky a mnohé iné drobnosti, ktoré sme
využili pri práci. Jeseň nám pripravila krásny čas spoznávania
a kochania sa v jej krásach. A ani sme sa nenazdali a na dvere
nám zaklopal advent, čas očakávania príchodu nášho Spasiteľa. Na adventnom venci sme zapálili už druhú sviečku a privítali medzi nami Mikuláša, nášho patróna, ktorý nás obdaril
sladkými darčekmi za to, že sme mu pripravili krásny program
z piesní a básní. Ale pripravili sme sa už i na vianočný čas
a napiekli sladké dobroty. Zdobili sme medovníčky, tvarovali
kokosky, guľkali rohlíčky či plnili formičky. Čo s týmito dobrotami? Tie sme si pripravili na našu každoročnú škôlkarskú
štedrú večeru so všetkým, čo k nej patrí.
Nezabudli sme však ani na starodávne tradície a zvyky, ktoré boli kedysi súčasťou života dediny od Ondreja až po Troch
kráľov. Naučili sme sa spievať koledy, starodávne balady, privítali sme betlehemcov a medzitým nás pani zima obdarila
snehovou nádielkou. Potešili sme sa z krásnych scenérií hôr
okolo našej dedinky, akoby pocukrovaných od bielej periny
a veríme, že si snehu užijeme i pri hrách vonku.
Najviac zo všetkého sa však už tešíme na Vianoce, kedy
budeme spolu s našimi rodinami sláviť narodenie Ježiška.

A keďže sme poslúchali, určite prinesie Ježiško i darčeky. Touto
cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať za darček, ktorý priniesol k dverám našej školy ešte počas jarných mesiacov, keď
bola CMŠ zatvorená, neznámy darca. Veľká vďaka. Ďakujeme všetkým vám, ktorí nám neustále pomáhate modlitbou,
poukázaním 2 % z daní, pomôckami či potrebami pre deti.
Naša najväčšia vďaka však patrí nášmu Nebeskému Otcovi,
ktorý nás neustále sprevádza svojou ochranou, pomocou, požehnaním a milosťou. A naše prianie pre všetkých vás:
Nech Láska z chudobných jaslí prežiari vaše srdcia i domovy
a príchod nášho Pána vnesie do nich pokoj, dobro a milosť.
Požehnané Vianoce vinšujeme vám.
Kolektív CMŠ sv. Mikuláša
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ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI
RODINA – MIESTO ŽIVOTA, VIERY A LÁSKY

Je veľmi rozumné a vhodné sláviť počas Vianoc krásny Sviatok
Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.
Pretože práve táto rodina je v centre Vianoc. Ježiš sa rodí do rodiny
Márie a Jozefa. Tiež je krásne sláviť tento sviatok, pretože Vianoce
sú aj sviatkami, kedy rodina je spolu. A napokon preto, lebo
keď pozeráme na túto úžasnú rodinu, môžeme si brať vzor od
nich pre život i našich rodín a prosiť o Božie požehnanie pre
naše rodiny.
Prečo Boh vymyslel rodinu? Má to svoj dôvod – aby bola
miestom života, viery a lásky. Neuveriteľne vzácna sa javí
rodina, keď si toto uvedomujeme – rodina je z Božieho rozhodnutia miestom najvzácnejších Božích darov.
Dar lásky – Boh vám, manželia, dáva jeden druhého práve
preto, aby sa vám spolu krajšie a ľahšie kráčalo životom. Je to
neuveriteľne krásny dar od Boha, za ktorý nikdy dostatočne nedokážeme byť vďační, preto si tento dar chráňte a rozvíjajte. Nenechajte si ho vziať zlým. On útočí na manželskú lásku ako na nič
iné. Nepáči sa mu, keď sú si manželia verní, keď sa milujú, preto
ju chce za každú cenu rozbiť. Strážte si svoju lásku, prejavujte si
ju, rozvíjajte ju, skrášľujte a modlite sa za ňu. Manžel a manželka
sú zodpovední jeden za druhého. Nikde inde nemožno zažiť toľko
krásneho, ale žiaľ, aj toľko zranení, ako v manželstve.
Dar života – Boh chce, aby nový život prišiel do pevného
zväzku muža a ženy, do istoty manželskej lásky, ktorá bude
bezpečným prístavom pre telesný i duševný rozvoj dieťaťa.
Nový život nemá byť nejakou nechcenou náhodou, ale plodom manželskej lásky, v istote ktorej sa bude rozvíjať dieťa.
Dnes ale vidíme, že rodiny nie sú ochotné prijímať deti do
života. Kedysi boli deti najväčším požehnaním pre rodičov.
Boli chudobní, ale to najväčšie bohatstvo boli deti. Dnes sa
manželia boja, že deti ich oberú o pohodlie, že si toho toľko
nebudú môcť dovoliť. Materialistická doba povyšuje materiálne
veci nad hodnotu života. Často si plánujú ešte pred svadbou
snúbenci, že chceme mať jedno dieťa, dve deti. Ale pýtame
sa Boha, aký má On plán s našou rodinou? Stáva sa v manželstve, že k životu sa hlási ďalší človiečik, hoci sú už súrodenci starší, človiečik, s ktorým sa už nerátalo. Avšak manželia ho prijmú a časom prídu na to, aké požehnanie je to
dieťa pre nich. Poznám veľa takých prípadov. Ale poznám aj
veľa takých prípadov, že si uvedomia, keď sú starší a deti sú
už preč z domu, že mohli sme mať ešte aspoň jedno dieťa,

bolo by nám spolu veselšie a aj manželstvo by to posilnilo.
Samozrejme, treba pamätať aj na rodiny, ktoré síce chceli
dieťa, ale nebolo im požehnané. Takýto stav otvára srdce pre
ešte väčšiu lásku, lásku v rozmere širšom – prijať dieťa, ktoré
nemá rodinu, ktoré bolo vyhodené zo svojej rodiny. Je to
neuveriteľne krásny a aj veľmi záslužný skutok.
Dar viery – rodinu Boh založil aj preto, aby bola miestom
odovzdávania viery. Otec a matka, dvaja ľudia, ktorých Boh
poveril, aby sa starali nielen o telesné potreby detí, ale aj
o duchovné. Odovzdávanie viery je nezastupiteľná a nenahraditeľná úloha rodiny. Ako veľmi dnes potrebujeme hlboko
veriace rodiny, ktoré nedajú iba pokrstiť dieťa a potom si
myslia, že už urobili, čo treba. Maximálne, že prihlásia deti na
náboženstvo, prijímanie či birmovku a je pokoj. Potrebujeme
rodiny, ktoré budú vieru žiť vo svojom strede, a tak budú vyrastať v rodinách veriace deti, ktoré odolajú vplyvu tohto sveta
a vytrvajú vo viere. Ktoré budú pretvárať tento svet k lepšiemu. Nestretol som ešte rodičov, ktorí ľutovali, že vychovávali
deti v láske k Ježišovi, ale stretol som mnoho manželov, ktorí
si vyčítali, že deti neviedli k Bohu, čo sa potom prejavilo v živote tých detí, ktoré, keď sa stali dospelými, nedobre žili svoje
životy, čím spôsobovali rodičom smútok.
Umučený pre Krista – tak sa volá kniha kresťanského kazateľa Richarda Wurmbranda. Pochádza z Rumunska. Rozpráva, ako ho v roku 1948 na ulici prepadli komunisti. Uväznili ho,
lebo verejne rozprával o Ježišovi. Zatkli aj jeho manželku. Ich
deväťročný syn zostal sám. Musel tvrdo bojovať, aby vôbec
prežil. Tak zatrpkol, že stratil vieru v Boha. Po niekoľkých rokoch mu povolili krátku návštevu matky. Prišiel do väzenia, ale
ledva ju spoznal, taká bola zmenená pre zlé zaobchádzanie.
Jej prvé slová boli: „Michal, ver v Ježiša!“ Rozzúrené stráže ju
násilím odtrhli od syna a odviedli preč. Viac ju nevidel. Veľmi
plakal, ale nikdy nezabudol na jej slová: „Ver v Ježiša!“ A našiel cestu k viere… Táto žena dala najavo, že Ježiš je prvý v
jej živote. A chcela, aby aj jej syn našiel Ježiša, ktorého stratil.
Preto hoci vedela, že syna už možno neuvidí, predsa za to
najdôležitejšie, čo mu chcela povedať, bolo: „Ver v Ježiša.“
Prosme, drahí moji, každý deň za svoje rodiny i za všetky
rodiny, aby boli miestom lásky, života a viery. A potom tento
svet bude skutočne iný, bude lepší. O to sa môže pričiniť každá
naša rodina. Prajem požehnané Vianoce v kruhu vašich milovaných. Nech aj tento svätý čas posilní naše rodiny, vzájomnú
lásku medzi jej členmi!
Peter Valaský, farár

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Jedna krásna myšlienka pretavená do úžasného projektu
pod názvom - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
Len ten, kto miluje, dokáže porozumieť aj tam, kde ľudská
múdrosť nestačí.
Lebo čo vidíš očami a čo počuješ ušami, nevidíš a nepočuješ správne, ak nevidíš a nepočúvaš srdcom...
Otvoriť srdce pre druhých, takto môžeme nazvať projekt
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorý prináša radosť
osamelým seniorom na Slovensku už 4. rok. Zakladateľky
projektu Jana Galatová a Silvia Slobodová dostali za tento
projekt ocenenie Sociálny čin roka 2019. V rámci projektu sa
v r. 2020 vyzbieralo na celom Slovensku vyše 75 000 krabíc,
z toho takmer 10 000 v Trenčianskom kraji. V rámci nášho
kraja boli obdarovaní všetci seniori žijúci v zariadeniach, ale
aj mnoho osamelo žijúcich seniorov v jednotlivých obciach,
mestách a tešíme sa, že tak tomu je aj tento rok.
Antoine de Saint-Exupery vyslovil túto krásnu myšlienku
„Pravá láska začína vždy vtedy, keď neočakávame nič naspäť .....♥.“.

Aj na počiatku tohto projektu stála krásna myšlienka, dobré
srdce a úprimná túžba pomôcť seniorom, ktorí sú osamelí,
opustení, zažívajú samotu, častokrát zúfalstvo i beznádej.
Telesné choroby vieme liečiť liekmi, ale jediným liekom na
samotu, zúfalstvo a beznádej je láska.
Krabica od topánok, naplnená darčekmi z lásky, je častokrát
jediným darčekom, ktorý osamelý starý človek dostane. Ľudia
na celom Slovensku, ktorí sa zapájajú do projektu, vkladajú
do krabice od topánok darčeky tak, aby v nej bolo všetko, čo
vie potešiť srdce starkých: niečo teplé, niečo sladké, niečo
slané, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo
zo srdca. Krabice sú vyzbierané prostredníctvom kontaktných
osôb, ktoré ich skontrolujú a zabezpečia ich rozmiestnenie
tam, kde sú potrebné. Súčasná nepriaznivá pandemická situácia
nedovoľuje účastníčkam projektu odovzdať krabičky našim
starkým osobne. Zážitok, z osobného odovzdávania krabíc
starkým, by bol najkrajšou odmenou za toto úsilie. Nie je však
možné a tak aspoň takto na diaľku sa koordinátorky projektu
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tešia, že prostredníctvom zamestnancov zariadení, pracovníkov obcí a miest, krabice poputujú starkým a veria, že darčeky
v nich ukryté im vyčaria úsmev na tvári, potešia ich srdcia
v predvianočnom čase. Sme radi, že i v našej obci budeme
môcť potešiť našich starkých a preukázať im vďaku, lásku,
priniesť radosť a sprostredkovať predvianočnú atmosféru
ako i podarovať malý darček od ľudí s láskavým a otvoreným
srdcom pre druhých.
Tento projekt šíriaci ľudské dobro a obetavosť po celom Slovensku sa šíri ako lavína, spája ľudí v tomto predvianočnom

čase, odpútava ich od vlastných starostí a prináša im pocit
zmysluplnosti. Zároveň dokazuje, že na Slovenku žije mnoho
ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud slabších a osamelých. A to
je na tomto projekte to najkrajšie a vzácne pre dnešnú dobu.
Nech aj toto predvianočné obdobie nás naučí, že Vianoce nie
sú len o otváraní darčekov, ale aj o otváraní našich sŕdc. Kiežby náš svet žil Vianoce v každý čas - či v lete, či v zime a nech
Bezhraničnú Lásku v srdci neschováme práve naopak, nech
Láska žiari z nás .....♥...
Kuljačková; Miklošová

ZO ŽIVOTA ZO JEDNOTY DÔCHODCOV
Pomaly sa budeme lúčiť s rokom, ktorý veľmi, veľmi rýchlo
ubehol. S rokom, v ktorom sme zažili veľa neistoty, obmedzení,
opatrení, ale vďaka priaznivejšej situácii počas letného obdobia aj pekných spoločných chvíľ a dní.
Jedným z nich bol pre nás 16. september. V tento deň sme
za prísnych podmienok v režime OTP zorganizovali posledný
tohtoročný poznávací autobusový výlet. Tentokrát do regiónu
Podpoľanie a Horehronie s bohatým poznávacím programom.
Našou prvou zastávkou bol okres Detva, obec Vígľaš – návšteva
a prehliadka mohutnej, majestátnej stavby na kopci pohoria Javorie – Vígľašský zámok. Pôvodne postavené hradisko bolo neskôr prestavané na kláštorný objekt a následne
na poľovnícky zámok, ktorý sa stal sídlom uhorských kráľov.
Ten bol po vojne úplne zničený. Oveľa neskôr, až po zmene
majiteľa a po rozsiahlej rekonštrukcii, je z neho od r. 2014
luxusný hotel zámockého typu – Grand Vígľaš. Počas prehliadky
sme vďaka fundovanej sprievodkyni spoznali bohatú históriu zámku a videli množstvo historických zákutí a priestorov,
množstvo rôznych cenností a vzácnych predmetov spojených
s jeho históriou. Osobité historické čaro vyžarovala gotická
kaplnka a rytierska sála. V bývalom sídle uhorských kráľov
sa dnes spája bohatá história s luxusom. Objekt zámku je
zapísaný v Zozname národných kultúrnych pamiatok a je unikátom v rámci Slovenska.
Naša cesta smerovala z Vígľaša do Hronseku. Tu sme absolvovali prehliadku dominanty obce – artikulárneho evanjelického kostola zapísaného do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Vybudovaný bol podľa tzv. “artikulu“,
t. j. do jedného roka, len z dreva, bez použitia klinca, bez hlavného vchodu od dediny a bez veže. Postavený bol v r. 1725
– 1726 v tvare kríža. Zaujímavosťou tohto kostola je oltár so
šesticou vymeniteľných obrazov alebo vzácny organ, ktorý
nemá pedále a má len šesť registrov. Z informácií sprievodného slova sme sa dozvedeli všetko o charakteristike interiéru
kostola i to, že celková kapacita kostola je 1 100 miest na sedenie a do kostola vedie 5 vchodov. V čase výstavby vysadili
na jeho nádvorí lipy, ktoré sú tam dodnes (takmer 300-ročné).
Po prehliadke tejto vzácnej sakrálnej pamiatky sme si dopriali
neskoršiu obedňajšiu prestávku s dobrým obedom v miestnej
reštaurácii a pokračovali sme do obce s bohatou baníckou
tradíciou – do Španej Doliny. Špania Dolina bola v minulosti pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro
preslávená po celej Európe. Dnes je táto malá dedinka s cca
200 obyvateľmi, s malými roztrúsenými domčekmi baníkov v
strmých svahoch, bohatá na banícku architektúru, zvyky a
banícke tradície, ale hlavne je veľmi bohatá na banícke pamiatky.
Aj preto je celá obec rezerváciou ľudovej architektúry. Tu sme
navštívili banícke múzeum – Múzeum medi s komplexnou
zbierkou minerálov, mincí, banských máp, tradícií, vrátane
histórie ťažby a spracovania rudy. Náš sprievodca pán Sitár
nám až detailne priblížil celú históriu tohto presláveného baníckeho múzea a celej Španej Doliny. Ako posledná expozícia
bola tzv. Klenotnica, ktorá prezentuje najcennejšie predmety
v zbierke múzea. Väčšina z nich sú tu však ich kópie, pretože
originály sú vzhľadom na ich hodnotu uložené v bankovom

trezore a len pri výnimočných príležitostiach sú za prísnych
bezpečnostných opatrení vystavené. Touto prehliadkou a záverečnou spoločnou fotografiou bol program poznávacieho výletu ukončený a nasledovala už len cesta domov. Aj keď sme
výlet absolvovali v prísnych podmienkach covid automatu, bol
pre všetkých 53 účastníkov v tejto neľahkej dobe takým malým
bonusom v podobe nových spoločných zážitkov a poznania
ďalšieho pekného „kúska“ nášho Slovenska s jeho vzácnymi
historickými a kultúrnymi pamiatkami.
Naše veľmi skromné očakávania do záverečných mesiacov
roka, hlavne v Mesiaci úcty k starším s pozornosťou pre našich jubilantov, žiaľ, pre kritickú situáciu, v ktorej sa nachádzame,
nebolo možné zorganizovať. Z toho dôvodu sme narodeninové
balíky našim jubilantom doručili domov.
Milí naši jubilanti!
Margita Jantošovičová, Jozef Trúnek, Vendelín Ďuráči, Oľga
Šedivá, Helena Holúbková, Alžbeta Jantošovičová, Anna
Ďuďáková, Agnesa Izraelová, Viera Šedivá a Mária Vojtěchovská, prijmite od nás prostredníctvom Soblahovských
novín srdečné blahoželanie s prianím zdravia, Božieho požehnania, lásky od vašich blízkych a pekných chvíľ vo vašich
rodinách! A nech vám nikdy nie je smutno!
Výbor základnej organizácie Jednoty dôchodcov využíva posledné dni odchádzajúceho roka, aby prostredníctvom týchto
novín poďakoval vám všetkým, pre ktorých je naša Základná
organizácia Jednoty dôchodcov v Soblahove spoločnou veľkou
rodinou, za váš prístup, pomoc a spoluprácu. Osobitne vyslovujeme vďačnosť starostovi obce Marianovi Hudecovi, správcovi našej farnosti nášmu p. farárovi Mgr. Petrovi Valaskému
a celému kolektívu pracovníkov obecného úradu.
Prichádza čas, ktorý v detstve mnohých z nás bol tým najkrajším
v roku. Bol taký zvláštny. Iný ako dnes. Bol taký pokojný, tichší,
taký rodinný a naozaj adventný. Prichádza čas vianočný.
Milí naši členovia, vážení spoluobčania!
Dajme si pod tohtoročný vianočný stromček úprimný úsmev,
trpezlivosť, pokoru a kus dobrej vôle! Nič nás to nestojí, len ten
kus dobrej vôle. Pokojný vianočný čas a nech je pre vás rok
2022 plný zdravia, Božieho požehnania, plný drobných radostí,
dobrých správ a bohatý na dobré medziľudské vzťahy.
Antonia Adameková
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ĎALŠIE OCENENIE FSK DOLINEČKA
Po pekných augustových oslavách 40. výročia založenia
folklórnej skupiny Dolinečka boli naše ženy ocenené i v rámci
Trenčianskeho kraja. Na Trenčianskom hrade sa 20. septembra 2021 stretli umelci pôsobiaci v kultúrnej oblasti. Tu si prevzali ocenenie v rámci podujatia Flores Musarum, čo v preklade z latinčiny znamená Kvety múz. Štyri kultúrne inštitúcie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja navrhli viac ako štyridsiatku laureátov za roky 2020
a 2021. Na podnet starostu obce zaradilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne medzi kandidátov i našu Dolinečku.
Po dlhšej prestávke sa stal Trenčiansky hrad opäť hostiteľom
prestížneho oceňovania významných jednotlivcov a kolektívov

pôsobiacich v oblasti kultúry v Trenčianskom kraji. Keramický kvet na drevenom podstavci a ďakovný list predsedu TSK
si prevzali ocenení z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou. „Takýmto spôsobom
chceme poďakovať všetkým, ktorí zachovávajú tradície, robia
kultúru a zabávajú nás. Naozaj si to vážime a ceníme. Veľakrát to, čo robíte pre kultúru, totiž robíte za slovíčko ďakujem,”
povedal v rámci svojho príhovoru trenčiansky župan Jaroslav
Baška. Ocenenie za folklórnu skupinu Dolinečka prevzala jej
vedúca Emília Fabová.
Srdečne blahoželáme!
J.H.

Vážení občania, milí priatelia folklóru.
Každý človek na konci roka bilancuje a prehodnocuje celý
predchádzajúci rok. Aj FSk Dolinečka vám chce povedať, čo
po celý rok robila. Ako všetci dobre vieme, kvôli pandemickej situácii toho nebolo až tak veľa ako po iné roky. Všetky
folklórne akcie boli odvolané, ale i tak sme boli zaspievať na
svätej omši na Skalke nášmu bývalému pánovi farárovi, dnes
už jeho excelencii pomocnému biskupovi Petrovi Beňovi.
21. augusta sme oslávili 40. výročie založenia Dolinečky.
Takú krásnu oslavu, ako nám pripravilo celé obecné zastupi-

teľstvo na čele s pánom starostom, sme ani nečakali. Ďakujeme. Samozrejme, z celého srdca ďakujeme aj všetkým gratulantom, ktorí si našli čas a prišli medzi nás. Veľmi si to vážime.
Do daru sme dostali od obecného úradu sústredenie na
Vršatci, za to ešte raz veľká vďaka.
Už o krátky čas sú tu najkrajšie sviatky pokoja a lásky –
narodenie nášho Pána. Nuž, čo všetkým popriať? Aby sme
všetci v zdraví prečkali túto neľahkú dobu a mohli spevom
Tichá noc, svätá noc privítať v Betleheme narodené dieťatko.
Toto vám všetkým zo srdca praje FSk Dolinečka

Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU SOBLAHOV
V dňoch 17.-18.9.2021 sa konalo cvičenie TFS
- Together for security – Spoločne pre bezpečnosť.
Malo za cieľ preveriť spoluprácu zložiek integrovaného záchranného systému SR. Teritóriom pre
takýto druh cvičenia bola vybraná obec Soblahov. Prostredie, náročný terén, ako i anonymita
noci preverila profesionálnych a dobrovoľných hasičov, policajtov, záchranárov, pátračov, kynológov, ako i pilotov vrtuľníka. Podobné cvičenia sa v Trenčianskom kraji konajú viac-menej každoročne.
Tento rok cvičenie trvalo presne 24 hodín a bolo zamerané
na pátranie po nezvestných osobách, poskytovanie prvej
pomoci a hasenie rozsiahleho lesného požiaru.
Cvičenia sa zúčastnilo 32 dobrovoľných hasičských jednotiek - všetkých DHZO z okresu Trenčín a vybraných zborov
z Trenčianskeho kraja, profesionálni hasiči z Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave, zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a z Okresného riaditeľstva HaZZ v Trenčíne. Okrem
hasičov boli súčasťou cvičenia aj ostatné zložky domáceho
krízového manažmentu – Policajný zbor, Ozbrojené sily SR,
Letecký útvar MV SR, Slovenská pátracia služba, Slovenský
červený kríž a ďalší. Pomáhali i žiaci SOŠ letecko-technickej

z Trenčína študujúci v odbore mechanik hasičskej techniky,
ktorí mali za úlohu zabezpečiť figurantov.
V teréne bolo nasadených takmer 300 osôb, čím sa preukázala vynikajúca a profesionálna spolupráca medzi zložkami
Integrovaného záchranného systému SR. Domáci krízový
manažment zohráva kľúčovú úlohu v ochrane zdravia a životov obyvateľov. Práve preto je nevyhnutné zabezpečiť akcieschopnosť, profesionalitu a efektívnu spoluprácu jeho zložiek.
Po stránke zabezpečenia logistiky cvičenia patrí poďakovanie štátnemu tajomníkovi MV SR Vendelínovi Leitnerovi a
županovi TSK Jaroslavovi Baškovi, ktorí prevzali záštitu nad
týmto podujatím. O komplexné stravovanie pre cvičiacich
sa postarali členovia miestneho hasičského zboru, ako i ich
kolegovia z okolitých obcí. Finančné a materiálne zastrešenie
nákladov na stravovanie poskytli všetci zriaďovatelia DHZO
– mestá a obce okresu Trenčín. Riadiaci štáb cvičenia po
skončení prvej časti preverenia cvičiacich zorganizoval pracovnú poradu priamo v teréne - v stane, kde sa zúčastnila
väčšina pozvaných hostí - primátoriek, primátorov, starostiek
i starostov. Medzi hosťami nechýbal ani župan TSK, či poslanci TSK - doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a Ing. Juraj Maláň.
Pozvanie neodmietli ani naši priatelia - stražáci z Poľska, z
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Gminy Rudniki - Inž. Andrzej Pyziak, Ing. Edward Gladysz a
Henryk Zyna. Cieľom tejto porady bola prezentácia cieľov cvičenia, námet, očakávania, ale i nedostatky. Vedenie cvičenia
využilo prítomnosť hostí a vyslovilo všetkým úprimné poďakovanie za finančnú a materiálovú pomoc. Taktiež poukázalo
na nadštandardnú spoluprácu medzi mestami, obcami a ich
jednotkami DHZO. V rámci diskusie bolo cítiť, že starostovia
majú väčšinou pozitívne skúsenosti so svojimi dobrovoľnými
hasičmi. Inak tomu nebolo ani z vyjadrenia starostu obce Mariana Hudeca, ktorý vyjadril spokojnosť s prácou a činnosťou
dobrovoľných hasičov v našej obci.
V mene hasičskej jednotky DHZO Soblahov ďakujeme,
že sme mohli byť súčasťou tohto výnimočného a kvalitného
podujatia. Poďakovanie určite patrí i hlavným organizátorom

cvičenia - Mgr. Lukášovi Betákovi a Mgr. Jánovi Sivákovi, ktorí
sú zároveň členmi výboru DHZ Soblahov. Pri rozvoze stravy
cvičiacim nám veľmi pomohol konateľ firmy MPT - záhradná
technika pán Peter Líška, za čo mu taktiež patrí vďaka.
V neposlednom rade ďakujeme Vám - občanom Soblahova
a návštevníkom obce, ktorí ste museli trpieť obmedzenia
v doprave a hluk pri presunoch techniky, či preletoch vrtuľníka. Vážime si vašu toleranciu, pochopenie a ústretovosť.
Sme radi, že vnímate naše poslanie pozitívne. Každý výcvik
totiž zdokonaľuje a my môžeme byť zdatnejší a pripravenejší
pomôcť vám - našim spoluobčanom v prípade potreby. Vždy
sme tu pre vás v duchu nášho kréda: „Bohu na slávu, blížnemu
na pomoc!“
Výbor DHZ Soblahov

Turistický klub Ostrý vrch Soblahov
A stále je to tu, tá zlá
doba, pandémia nie a nie
odísť, zmiznúť kamsi,
stratiť sa, nech robíme,
čo robíme. Postihlo to
celé naše životy, našu existenciu a neobišlo to ani náš turistický klub.
Áno, najľahšie by bolo to všetko vzdať,
nechať to tak, vykašľať sa už na prácu
v turistickom klube, a zabudnúť. Toto by
bolo naozaj to najľahšie riešenie.
Ale sme turisti, vieme, že ľahké riešenia nie sú vždy správne a turistika
nebola pre nás len o nohách, kondičke, o spoznávaní nových destinácií,
je to zároveň akási životná filozofia,
hľadanie východísk z ťažkých situácií,
spôsob oddychu, spôsob spoznávania
svojich možností, spôsob pochopenia
a zžitia sa s matkou Prírodou.
Takže – nevzdávame to, a v rámci
možností pomaly kráčame ďalej, hlavne
cestou jednotlivých individuálnych akcií
našich členov. Tento rok naši členovia
vystúpili na mnohé slovenské a aj zahraničné pohoria a vrcholy. Okrem nespočetných výstupov na naše srdcovky
– Čiernachov a Ostrý vrch, to boli výstupy
v pohoriach Malej a Veľkej Fatry, Západných a Vysokých Tatier, pohoria Tribeč
a Kremnické vrchy. Za hranicami sme vystúpili na Gran Paradiso (4061 m).
Dúfame, že prídu už konečne lepšie
a bezpečnejšie časy, keď sa nebudeme

báť znovu organizovať naše spoločné
turistické a turisticko-spoločenské akcie, keď sa už nebudeme báť nielen
choroby, ale i jeden druhého. Žijeme
s touto nádejou a do tej doby vyzývame našich členov, aby to nevzdali, aby

sa držali, aby vydržali, aby zabojovali
o svoje zdravie, o zdravie svojich rodín
a blízkych všetkými svojimi silami, a to
aj cestou individuálnych turistických výstupov a hľadaním možností, ako si naďalej plniť svoje turistické ciele a výzvy.
Slávka
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FUTBALOVÁ JESEŇ

ŠPORT

Blíži sa koniec kalendárneho roka, zimný
čas, kedy máme možnosť viac oddychovať
a viac sa venovať rodine počas vianočných
sviatkov. Ten futbalový život má už pár týždňov zimnú prestávku. Okrem dvoch zápasov žiakov a jedného
zápasu dorastencov v závere roka, kedy sa museli prekladať
zápasy kvôli pozitívnym prípadom, môžeme povedať, že jesenná časť dopadla v rámci nepriaznivej situácie dobre. Kým
jarná časť sa nedohrala kompletne, jesenné kolá naše družstvá odohrali všetky. Chceli by sme vás touto cestou informovať, aké výsledky naše tímy dosiahli.
Muži sa na začiatku sezóny trápili so zložením zostavy. Tréneri Marián Tunega a Dominik Šedivý mali problém poskladať
stabilný káder, ale napokon sa to podarilo a po jeseni sa muži
držia na slušnej 4. priečke. Po dlhšom čase sa na futbalové
trávniky vrátil Michal Fabo a Michal Huszlicska. Vo viacerých
zápasoch muži hrali pekný futbal, čo bolo výsledkom vyrovnaného kádra či už v obrane, zálohe a tiež útoku. Z 11 zápasov
sa im podarilo 6 vyhrať, zvyšných 5 prehrali. Mrzieť môže
posledný zápas v Horňanoch, ktorý sa musel pre málo hráčov
kontumovať. Koniec sezóny poznamenali aj zranenia, ktoré
mužov trápili počas celej jesene. Najlepšími strelcami tímu sú

Juraj Kačena a Ondrej Breznický – 6 gólov.
Dorastenci pod vedením trénera Pala Sadyho v 12 zápasoch
zaznamenali 4 výhry, 1 remízu a 7 prehier a v tabuľke im patrí
7. miesto. K pozitívam patria výhry nad tabuľkovo silnejšími
mužstvami Nová Dubnica, Košeca a Lehota pod Vtáčnikom.
Bodov mohlo byť aj viac, ale dôvodom bol aj slabší káder v
niektorých zápasoch. Najlepšími strelcami sú Ján Antal –
9 gólov a Senad Bukva – 5 gólov.
Starší žiaci sa držia v strede tabuľky na 7. mieste, vyhrali
4 zápasy a prehrali 5. Najlepším strelcom je Matúš Sedláček
– 9 gólov. Mladší žiaci sú po jeseni poslední, vyhrali 2 zápasy
s Omšením a Neporadzou. Napriek tabuľkovému postaveniu
deti poctivo trénujú a výsledky nie sú zrkadlom zlej práce a
usilovnosti počas roka. Najlepší strelec mladších žiakov je
Samuel Sedláček – 7 gólov. Kvalitná práca s deťmi sa ukáže
v budúcnosti a nie každá sezóna prináša len dobré výsledky.
Trénerkou žiakov je Darina Jančovičová.
S prípravkou v jesennej časti pracuje Roman Sedláček.
Veková kategória do 9 rokov obsadila posledné 7. miesto za 1
výhru, 1 remízu a 5 prehier. Napriek úzkemu kádru v zápasoch
je vidieť u detí radosť z hry a tiež radosť rodičov, ktorí sa tešia
z prvých športových úspechov svojich najmenších. Najlepší
strelci sú Riško Farkaš – 16 gólov a Šimonko Bolech – 4 góly.
OŠK Soblahov

ÚSPECHY STARÝCH PÁNOV 2021
Tohtoročná futbalová sezóna starých pánov bola výrazne ovplyvnená opatreniami
šíriacej sa pandémie Covid. Začala veľmi
opatrne, tréningmi každú stredu, ale so stále
vyššou účasťou. 21 hráčov na tréningu určite
závideli aj tréneri A mužstva. Zápasová sezóna začala v júni doma s Jaslovskými Bohunicami, potom v septembri v Neporadzi, kedy
pri veľkej účasti požičali dvoch našich hráčov
súperovi. Počas skrátenej sezóny mužstvo
odohralo 7 zápasov s bilanciou 4 víťazstiev,
1 remízy a 2 prehier s aktívnym skóre 22:16.
Medzi najvydarenejšie patrili zápasy doma
s Ladcami 6:3 i hodový zápas s ťažkým
súperom vo Veľkej Hradnej 1:1. Najlepšími
strelcami mužstva boli Michal Trebatický so

7 gólmi a Stanislav Jambor s 5 gólmi. Okrem športových aktivít chlapi brigádnicky pomohli s uložením betónových žľabov za plotom športového areálu.
Voda, ktorá permanentne zaplavovala trávnatú plochu ihriska, takto bude
odvedená kanálom do obecného potoka.
D.M.

ÚSPEŠNÁ SEZÓNA IVANY HORNEJ
Najsilnejšia Soblahovčanka Ivana Horná, členka Vojenského športového strediska DUKLA, mala tento rok, aj napriek
obmedzeniam v súvislosti s pandémiou, mimoriadne úspešnú
sezónu. Súťažný program začal v auguste a skončil až začiatkom decembra. Zúčastnila sa 4 medzinárodných súťaží
(dvoch majstrovstiev Európy a dvoch majstrovstiev sveta)
a dvoch domácich súťaží – majstrovstiev Slovenska.
V decembri sa konali majstrovstvá Európy v klasickom silovom
trojboji vo Vasteras (Švédsko). Ako jediný zástupca Slovenska
sa umiestnila celkovo na 2. mieste v trojboji výkonom 505 kg,
čo znamená absolútne najvyšší výkon v klasickom silovom
trojboji žien v doterajšej histórii Slovenska bez rozdielu hmotnosti. V drepe sa umiestnila na 3. mieste za výkon 180 kg
a v tlaku na lavičke na 2. mieste za výkon 105 kg.
Na súťažiach ju viedol tréner Ing. Ladislav Horný (otec), ktorý je tiež aktívnym pretekárom. V roku 2021 získal titul majstra Európy masters v klasickom silovom trojboji výkonom
557,5 kg vo vekovej kategórii nad 60 rokov.

Srdečne blahoželáme k vynikajúcim úspechom a prajeme
predovšetkým pevné zdravie!
RR - z poskytnutých informácií rodiny

číslo 4 - december 2021

16

TRETIA VLNA PANDÉMIE NÁS PRENASLEDUJE AJ V PREDVIANOČNOM ČASE

Adventné obdobie prináša do domova každého z nás atmosféru Vianočných sviatkov, ktorá je o spomienkach, túžbach,
atmosfére porozumenia a lásky, a tiež neopakovateľnej rodinnej
pohody. A to aj napriek tomu, že aktuálne prežívame turbulentné obdobie plné neistoty, ale aj obáv.
Obdobie, keď epidemiologická situácia sa stále zhoršuje,
keď Vláda SR vyhlásila dňom 25.11.2021 na obdobie 90 dní
na celom území SR núdzový stav a zároveň obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 10.12.2021
v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do
odvolania, najneskôr však do 9. januára 2022, obdobie keď
všetci sa iba testujeme, kontrolujeme, očkujeme, keď v jednom týždni sú školy aj obchody otvorené, na ďalší týždeň už
zatvorené alebo v školách sa vyučujú iba niektoré ročníky,
ľudia nemôžu navštevovať kostoly, hotely, ubytovania, reštaurácie aj ostatné prevádzky sú zatvorené, dokonca nám chcú
zakázať aj stretávanie sa počas vianočných sviatkov s blízkymi.
S účinnosťou od 10.12.2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb,
okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Z dôvodu potreby zavedenia opatrení týkajúcich sa fungovania našej obce zasadal dňa 16.11.2021 aj Krízový štáb obce
Soblahov. Od 24.11.2021 boli zavedené až do odvolania nasledujúce opatrenia: zrušenie všetkých kultúrnych podujatí,
zrušenie všetkých prenájmov, zákaz vykonávania akýchkoľvek
stretnutí a nácvikov v budovách obce, zákaz vykonávania športových aktivít organizáciami v pôsobnosti obce, zatvorenie posilňovne, zatvorenie telocvične pre externých užívateľov.
S účinnosťou od 13.12. do 17.12.2021 minister školstva,
vedy, výskumu a športu mimoriadne prerušil školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni a tiež
školské vyučovanie v stredných školách. Po skončení mimoriadneho prerušenia nasledujú predčasné prázdniny a pevne
veríme, že po skončení vianočného voľna budú môcť žiaci

zasadnúť do školských lavíc.
Od 10.12.2021 môžu byť opäť vykonávané bohoslužby s povinnosťou dodržiavať maximálnu kapacitu 30 osôb alebo 1
osoba na 25 m² priestoru, pričom osoba musí byť v režime
OP: osoba očkovaná a osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Aktuálne prevláda na Slovensku aj vo svete infekčnejší Delta
variant ochorenia Covid-19, ktorý môže mať príznaky ako bežná
nádcha. Šírenie infekčnejšieho Delta variantu len vyzdvihlo dôležitosť očkovania proti COVID-19. Podľa informácií z 11.12.2021 na
Slovensku zachytili prvé tri prípady variantu nového koronavírusu
Omikron. Všetci traja infikovaní pricestovali z rizikových krajín.
Neustále sú aktualizované informácie o ochorení COVID−19
a opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu. Táto
téma rezonuje vo všetkých nás. Dokedy potrvá? Nikto nevie.
Ale jedno vieme, počas tohto obdobia nás opúšťajú tí najbližší
a preto nesmieme situáciu zľahčovať a naďalej byť opatrní
a hlavne ohľaduplní k ostatným.
Na Slovensku bolo k 11.12.2021 vykonaných 4 872 431
PCR testov, z toho bolo 774 857 pozitívnych, počet vyliečených pacientov doteraz je 652 657, úmrtí: 15 354. Počet hospitalizovaných 3 336. Vykonaných AG testov bolo 40 701 185.
Plne zaočkovaných osôb v SR je celkovo 2 698 379.
Na celom svete je nakazených 270 440 970 obyvateľov, vyliečených 243 182 700, mŕtvych 5 322 447 obyvateľov. Rebríček v počte nakazených naďalej vedie USA – počet nakazených 50 801 455, obetí 817 956. Na druhom mieste je India a na
treťom Brazília. Česká republika je na 22. mieste s počtom nakazených 2 338 402, úmrtí 34 551. Slovensko sa nachádza na 48.
mieste v celosvetovom rebríčku. Zdroj: www.wrldometers.info.
A teraz čísla zo Soblahova: Počet úmrtí našich spoluobčanov
v tomto roku je doposiaľ 29 osôb. Do tohto počtu nie sú započítaní tí, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt. A to ešte nemáme
koniec roka. V minulom roku 2020 a 2019 to bolo 21 spoluobčanov, v r. 2018 zomrelo 23 spoluobčanov, v r. 2017 nižší počet
15 spoluobčanov. Bohužiaľ dôvodom navýšenia počtu úmrtí
v tomto roku súvisí aj s ochorením Covid-19.
Pred uzávierkou tohto vydania novín začali počty nakazených za
sledovaný týždeň v SR ale aj v Soblahove mierne klesať (z 39 na
36 nakazených). Od piatku 17.12. začínajú platiť nové opatrenia.
Dovoľte nám na záver tohto nie veselého a ľahkého čítania,
zaželať vám všetkým príjemné obdobie počas najkrajších sviatkov
roka, neopakovateľnú atmosféru, rodinnú pohodu, a v Novom
roku, nech je prichádzajúce obdobie životnou etapou sprevádzanou pevným zdravím, rodinným šťastím a pracovnými
úspechmi, aby bol každý deň roka 2022 sprevádzaný pevným
zdravím, pozitívnou energiou a šťastím.
Redakčná rada

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

OPUSTILI NÁS:

Počet obyvateľov k 15.12.2021: 2 403

UZAVRELI MANŽELSTVO:

NARODILI SA:
Michal Judiny
Patrik Tóth
Sophia Papučová

Zuzana Halgošová a Štefan Kubáň
Denisa Ondrisová a Lukáš Krátky
Lenka Fabianová a Radoslav Ďuráči
Veronika Kadlečíková a Patrik Mihál
Anna Svedková a Lukáš Jambor

Prihlásení na trvalý pobyt:

50

Ján Šedivý
Agnesa Scheryová
Oľga Jurigová
Peter Mrázik
Štefánia Zimmermannová
Gabriela Ambrozayová
Štefan Sýkora

ROK 2021 V ČÍSLACH:
Odhlásení: 28		
Narodené deti:

18

vo veku 68 rokov
vo veku 79 rokov
vo veku 79 rokov
vo veku 71 rokov
vo veku 92 rokov
vo veku 56 rokov
vo veku 77 rokov

Úmrtie:
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