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POKOJ
Keby si sa ma spýtal, Pane, čo mi máš dať,
ja by som krátko riekol na to tíško, bez boja,
chcel by som, Pane, troška z tvojho pokoja,
tak za priehršť, aby som mohol z neho i siať.
Aby rástol všade vôkol nás, na priedomí i v duši,
aby zahlušil kúkoľ zloby, ľudskej bezuzdnosti,
aby vnikol zloduchom vojny až do morku kostí,
aby ho bolo viac, ako človek v kútiku srdca tuší.
Tak by som asi riekol so slzou šťastia v oku,
aby ten pokoj čo ty, Pane, máš a dávať smieš,
aby bol a sypal sa všade jak peľ jarnej liesky.
Aby nás sprevádzal a chránil na každom kroku,
aby každý pochopil cenu pokoja, čo nám daruješ,
aby bol mocnejší, ako sú všetky saharské piesky.
Profesor Jozef Halgoš

Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody vám praje vedenie obce
a poslanci obecného zastupiteľstva.
Milí spoluobčania,
začiatok roka je vždy obdobím, keď sa každý z nás obzrie za
tým, čo sa práve skončilo. Zhodnotí pozitíva aj negatíva, ale viac
sa zamyslí nad tým, čo je dôležité do budúcna. Každý z nás má
svoje predstavy, čo by chcel dosiahnuť, čo by bolo dobré, aby
sa zmenilo. Dávame si aj osobné výzvy a predsavzatia, aby to,
čo očakávame, sa mohlo aj naplniť. Tak je to i v prípade obce a
jej aktivít. Predstavy vedenia obce a poslancov sme zapracovali
do aktuálneho rozpočtu obce. Zámerov je veľa. Čo sa nám aj
reálne podarí, nie vždy závisí len od nás, ale veľký vplyv na
realitu má aj celospoločenské dianie vo svete, v republike,
ale i v dedine. Ešte sme sa nespamätali z celosvetového
problému – vraj končiacej pandémie Covid-19 a riešime ešte
väčší problém. Vojna zúri u nášho suseda na Ukrajine a už
po jej prvých hodinách to všetci cítime nielen z médií, ale aj
zo Soblahova. Hneď po štyroch dňoch vojny bola v Soblahove
začatá humanitárna zbierka, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom
a solidaritou našich občanov. Veľká vďaka patrí organizátorom
zbierky – ľuďom okolo Aničky Tvrdoňovej. V čase písania tohto
článku (10. 3. 2022) sme mali aj v Soblahove ubytovaných 18
občanov Ukrajiny, prevažne ženy s deťmi, aby ich uchránili,
museli odísť zo svojej rodnej Ukrajiny. Poďakovanie patrí ďalším
občanom – rodinám a podnikateľom v našej obci, ktorí aktívne
ponúkli ubytovanie vo svojich nehnuteľnostiach v Soblahove
a aj v iných katastroch (rod. Zimkovej, rod. Mačekovej, rod.
Matejkovej, rod. Šamajovej, Hostincu u Ondreja – p. Janás a p.
Gašparovič a isto je vás aj viac, ale v tejto chvíli o vás neviem).

Pevne verím, že pandémia a aj vojna sa v krátkej dobe skončí
a už sa budeme môcť venovať príjemnejším záležitostiam
s cieľom naďalej zlepšovať podmienky kvalitného bývania,
služieb, kultúrneho života a spolužitia.
V roku 2021 sme zrealizovali a ukončili nasledovné činnosti:
• Oprava chodníka od Mníchovej Lehoty po pravej strane až
po Hostinec u Hrocha v dĺžke 792 m. Preinvestovaná cena
97 206 €.
• Zrealizovanie vstupného chodníka v dĺžke 178 m od Trenčína po pravej strane po dolné bytovky. Preinvestovaná cena
30 828 €.
• Zrealizovanie voľnej WIFI siete na 8 miestach v obci. Preinvestovaná cena 3 003 € + voucher od EÚ v hodnote
15 000 €.
• Zrealizovanie oporného múru, spevnenej plochy, oddychovej zóny pre efektívne využitie daného územia Rybníky.
Preinvestovaná cena 16 606 €.
• Zrealizovanie protipovodňových opatrení za telocvičňou, na
Kúrii, na ul. Železničná, pod Palmovskou. Preinvestovaná
cena 28 018 €.
• Oprava miestnej komunikácie v časti Kolónie v dĺžke 550 m.
Preinvestovaná cena 79 299 €.
V roku 2021 sa nám nepodarilo splniť ciele v nasledovných
činnostiach:
• Dom seniorov – v súčasnosti prebieha proces územného
rozhodnutia s tým, že okresný úrad rieši námietky účastníka
konania k umiestneniu stavby.
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• Revitalizácia centra obce – v súčasnosti prebieha proces
územného rozhodnutia s tým, že okresný úrad čaká na stanovisko Štátnej vodnej správy k prekrytiu potoka.
• Rekonštrukcia podkrovných priestorov základnej školy –
čakáme na kompletné odovzdanie projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia.
• Malé pozemkové úpravy pod ul. Palmovská – čakáme na
rozhodnutie okresného úradu k vysporiadaniu sa k dvom
námietkam účastníčok konania.
Všetky tieto oblasti trvajú dlhšie, ako sme predpokladali, ale
chcem vás ubezpečiť, že sú pre súčasné vedenie obce a aj
poslancov OcÚ kľúčové a budeme naďalej na nich tvrdo pracovať aj v roku 2022.

DIANIE V OBCI V 1. ŠTVRŤROKU 2022
Ešte v minulom roku sme pokračovali na kompletnom ukončení
prác na ulici Železničná spojených s výmenou vodovodu,
zrealizovaním kanalizácie, opravou chodníka a následným
položením nového asfaltového povrchu na ceste III. triedy. Nový
povrch vozovky ešte viac povzbudil vodičov k nedodržiavaniu
dopravných predpisov, hlavne rýchlosti. Z toho dôvodu
sme doplnili obojstranné meranie rýchlosti s kalibrovaným
výstupom. Z každého priestupku je zhotovený záznam spolu
s evidenciou poznávacej značky vozidla. Teraz je už len na
nás, aby sme s reálnymi výstupmi vedeli presvedčiť políciu
na vykonávanie dôsledných opatrení a veriť, že aj u nás na
Slovensku bude platiť taký zákon, že aj obce môžu posielať
pokuty za priestupky vodičom áut prechádzajúcim cez našu
obec (tak ako je to v zahraničí) a tie budú aj príjmom obce.
Z terajších výstupov už môžeme reálne zhodnotiť časy špičiek
v jednotlivých smeroch, zaťaženosť dopravy (zaznamenané
maximum 40 áut/15 minút v jednom smere), maximálne
nameraná rýchlosť v sledovanom výstupe 115 km/hodina,
cca 20 % vodičov porušuje predpísanú rýchlosť, cca 75 %
vodičov zareaguje znížením rýchlosti po znázornení jeho ŠPZ
a množstvo ďalších vyhodnotení.

Koncom roka sa začala v telocvični a obecnej posilňovni,
nachádzajúcej sa čiastočne pod telocvičňou, realizovať výmena poškodenej podlahy. Pôvodná podlaha v telocvični slúžila
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od 1. 9. 1992 a vydržala skoro 30 rokov. Tak ako sa aj my
opotrebovávame, tak i pôvodná podlaha doslúžila. Tí, ktorí ste
tam chodili cvičiť alebo ste priestory využívali iným spôsobom,
viete, že už bol najvyšší čas. Na mnohých miestach bola podlaha vydutá a našli sa aj miesta, kde bola roztrhnutá. Pri rekonštrukcii boli dodávateľskou firmou zistené i dôvody, prečo
vznikali výdutiny. Podklad pod pôvodnou podlahou bol vlhký,
a preto nalepený podklad nedržal ako mal. Na základe tohto
zistenia bolo nutné doplniť nový sanačný náter. Tento dôvod
predĺžil plánovaný termín a, samozrejme, malo to i podstatný
vplyv na ďalšie práce s tým spojené. Celý projekt bol plne
v réžii pani riaditeľky Škorcovej a pod veľkým drobnohľadom
pána učiteľa Paulínyho, ktorý dohliadal už aj na úplné detaily.
Každá čiara, každá farba museli byť tak ako má byť podľa
športových regulí. Obom by som chcel aj touto cestou poďakovať.

Tak ako sme sľúbili rodičom, nezabudli sme ani na našich
najmenších občanov. Ešte v roku 2021 sme sa s naším PD
Soblahov dohodli na využívaní cca 200 m² pozemku pri bani
na hornom konci. Prenajatá plocha bude slúžiť výlučne pre
potreby našich detičiek, a tak už nič nebránilo objednať detské
hojdačky, preliezky, šmýkačky atď. V marci 2022 začala samotná realizácia spoločnosťou „Veríme v zábavu“ a my zasa
veríme, že pri čítaní tohto článku budú už kompletne osadené, namontované a budú k dispozícii pre bezpečné trávenie
voľného času našich detí (dôvodom neukončenia prác bola
pozitivita až 18 zamestnancov uvedenej firmy na Covid-19).
Obec ešte v tejto dobe chce osadiť nové lavičky a celkovo
upraviť okolie detského ihriska.
Obec sa tiež rozhodla premiestniť a hlavne osadiť novými
prvkami detské ihrisko v strede obce, pri starom obecnom
úrade. Tu čakáme na ukončenie od dodávateľskej firmy a taktiež
niektoré prvky a hlavne lavice na sedenie sú v réžii obce.
Mysleli sme aj na väčšie deti a jedno cvičisko je tu aj pre
ne – pre dospievajúcu mládež. Veríme, že nebudú skúšať
životnosť tohto cvičiska vandalizmom, ale budú sa k nemu
správať tak, ako by bolo ich vlastné.
Nakoľko niektoré hracie prvky nám zostali nevyužité, na
žiadosť pána Strnada a pána Farkaša sme ich zapožičali
našim občanom z dolných bytoviek na Rybníkoch na využitie
pre deti z dolného konca. Sme radi, že minimálne spomenutým
novým spoluobčanom (vraj je ich podstatne viac) záleží na
tom, kde bývajú a sami priložili ruky k dielu, aby si čo najviac –
svojpomocne spríjemnili bývanie u nás v Soblahove. Vytvorením
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oporného múru bol vytvorený priestor na oddychovú zónu.
Nevýhodou developerských projektov je, že myslí len na
zárobok z predaja pozemkov pre domy a byty, avšak nemyslí
aj na to, že súčasťou bytoviek by mal byť vyčlenený priestor
aj pre oddychovú zónu a tiež vytvorené dostatočné množstvo
parkovacích miest pre majiteľov bytov a prípadné návštevy.
Škoda, že obec nemá k dispozícii viac vhodných pozemkov
na vytvorenie plnohodnotných ihrísk pre deti aj na iných
miestach. Preto sme radi, že sme aspoň časťou dopomohli
k vytvoreniu menšej hracej plochy na dolnom konci obce.

Veríme, že nové ihriská sa deťom budú páčiť a budú na nich
tráviť svoj voľný čas radšej ako pri počítači alebo mobile.

Už dlhšiu dobu nám obecná bytovka č 741 (tam, kde je doktorka) i napriek relatívne krátkemu užívaniu (daná do užívania
1. 9. 2007) ukazuje potrebu zásadnejších opráv. V tomto roku
2022 bude nevyhnutné vymeniť strechu. Pri každom daždi
s vetrom, by o tom vedeli obyvatelia hovoriť. Plechy sú prehrdzavené na ohyboch a spájanie jednotlivých sekcií tiež nezodpovedá odborne prevedenej práci.
Obyvatelia už majú aj bohaté skúsenosti s poruchou kúrenia.
Plynové kotle a hlavne riadenie viac nefungovalo ako fungovalo a bolo nutné neustále mechanicky nastavovať, regulovať
oba kotle. Keďže si s daným problémom nevedeli dať rady ani
viaceré servisné spoločnosti, definitívne sme sa rozhodli ich
vymeniť, čo sa aj udialo v marci. Pevne veríme, že už to bude
v poriadku a aspoň jeden problém s bytovkou je vyriešený.

Milí spoluobčania,
všetkým Soblahovčanom a obyvateľom obce prajem pokojné obdobie prichádzajúcej jari, milostiplné a požehnané prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojej rodiny a priateľov
a veľa elánu do každodenných povinností i radostí. Veríme,
že najbližšie obdobie obec tiež ožije a v obci sa opäť začnú
konať pravidelné kultúrne podujatia, na ktoré sme zvyknutí,
a tak sa opäť spolu stretneme a zabavíme sa.
Marian Hudec, starosta

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Soblahov 8. 3. 2022
Zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Soblahov k 31. 12. 2021.
Schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Soblahov
č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území
obce Soblahov.
Neschválilo prenájom priestorov v budove OŠK za účelom zriadenia posilňovne.
Schválilo osadenie dopravného značenia „Slepá ulica“ na ulici Dolné Pažite.
Schválilo prenájom nebytových pries-

torov vo výmere 20 m² v budove súpisné číslo 366, za účelom uskladnenia a
prípravy techniky potrebnej pri realizácii audiovizuálnej tvorby a jej príslušenstva, spoločnosti ELLKO PLUS, s.r.o.,
Trenčín za cenu 30 €/mesiac s podmienkou výpovednej lehoty 1 mesiac.

Zrušilo uznesenie č. 50/5-2017 zo dňa
6. 9. 2017.

A) Schválilo poplatok za nájom telocvične ZŠ s MŠ Soblahov pre zimné
obdobie (1. 10. – 30. 4.) vo výške 20 €
za hodinu, letné obdobie (1. 5. – 30. 9.)
vo výške 15 € za hodinu s účinnosťou
od 1. 4. 2022,

A) Zobralo na vedomie čerpanie
rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov k 31. 12.
2021.

B) zrušilo uznesenie č. 30/3-2018 zo
dňa 20. 6. 2018.
Schválilo zápis materiálov roku 2018
do kroniky obce.

Schválilo úpravy rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2022 na zmenu
rozpočtu obce Soblahov na rok 2022 –
presun rozpočtových prostriedkov podľa
predloženého návrhu k 1. 3. 2022.

B) Zobralo na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Soblahov v 3/2022, č. j.:
GA/27/2022/Iž. zo dňa 4. 3. 2022.
Zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Soblahov za rok 2021.
Zuzana Hrnčárová
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TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME
Triedenie odpadu sa v našej obci veľmi dobre udomácnilo.
Už druhý rok občania separujú plasty doma do žltých vriec
a od minulého roka sme úspešne zaviedli aj zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Všetka snaha a úsilie našich občanov o vytriedenie odpadkov sa vyplatili, čo sa
pozitívne odrazilo aj pri výpočte miery vytriedenosti odpadu.

Obec Soblahov dosiahla v roku 2021 úžasných 50,46%
vytriedenosti odpadkov. Je to tiež dobré znamenie, že ľudia
separujú odpad stále viac a poctivejšie. Samozrejme, práve
teraz nesmieme poľaviť a musíme pokračovať v separácii aj
naďalej. Obec Soblahov všetkým občanom za spoluprácu
ďakuje!

OBECNÁ KOMPOSTÁREŇ

Aj obec Soblahov robí všetko preto, aby sme podporili
občanov v triedení. Preto sme minulý rok v lete vyčlenili priestor
pri PD, na ktorom sme zriadili „Obecnú kompostáreň“. Aj takto
chceme podporiť a pomôcť našim občanom, aby nemuseli
svoj biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, tzv. „zelený
odpad“ odnášať na zberný dvor do Trenčína, ale pohodlne
sa ho môžu zbaviť v obci Soblahov. Obecná kompostáreň
je predovšetkým pre občanov Soblahova, ktorí do nej môžu

odnášať „zelený odpad“ zo záhrad ako napr. pokosená tráva,
lístie, drobné konáre, burina, piliny a hobliny. Do kompostárne
nepatrí odpad z kuchyne! Prevádzka kompostárne bude pre
občanov otvorená od 1.4.2022, vždy v pondelok od 7:00 do
8:30 h. V prípade veľkého záujmu je možné otváraciu dobu aj
predĺžiť alebo rozšíriť na iné dni v týždni. Pokiaľ budete mať
záujem o viac informácií ohľadom kompostárne, kontaktujte
Obecný úrad v Soblahove.
PhDr. Kopková Ľubomíra

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR ZVEREJNIL ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY ZO SODB 2021
Informáciu o základných výsledkoch
zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov
2021 do úrovne obcí /konkrétne za obec
Soblahov nájdete v odkaze: https://www.
scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/
pocet-obyvatelov/OB/SK0229506508/OB.
Po výbere jednotlivých ukazovateľov:
počet obyvateľov, vekové skupiny, jednotky veku, krajina narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav, vzdelanie, národnosť,
ďalšia národnosť, materinský jazyk, náboženské vyznanie (tabuľky) sa vám zobrazí štruktúra obyvateľov podľa zadaných
kritérií získaných počas sčítavania.

Počet obyvateľov podľa pohlavia v obci Soblahov
k 1. 1. 2021
Územná
jednotka

Spolu

Soblahov

2 408

Muži

Ženy

abs.

%

abs.

%

1 188

49,34

1 220

50,66

Štruktúra obyvateľstva
podľa vekových skupín
Územná
jednotka

Spolu

Soblahov

2 408

predproduktívny
vek (0-14 rokov)

produktívny vek
(15-64 rokov)

poproduktívny vek
(65 a viac rokov)

abs.

%

abs.

%

abs.

%

408

16,94

1 596

66,28

404

16,78

SOBLAHOV SA ZAPOJIL DO SÚŤAŽE

Naša obec sa 15. februára 2022 prihlásila do súťaže: Najkrajšie kalendáre Slovenska, ktorú organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.
Cieľom súťažnej prehliadky je spoločenské zvýraznenie
a propagovanie tohto významného kultúrno–spoločenského,
informačne a výtvarne hodnotného produktu a taktiež prispieť
k zvyšovaniu estetickej úrovne kalendárov vytvorených, predávaných alebo šírených na Slovensku.
Po otvorení výstavy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej

Bystrici v apríli 2022 budú výsledky súťaže zverejnené na
www.najkalendar.sk. Budeme nedočkavo čakať, či naša
obec bude patriť medzi tie, ktorá svojim občanom ponúka
jeden z najkrajších kalendárov, v ktorom si už siedmy rok
nachádzajú všetky potrebné informácie z diania v obci spolu
s aktuálnymi, ale aj historickými fotografiami.
Pokiaľ budeme úspešní, na budúci rok nájdeme na prednom
liste oceneného kalendára umiestnenú zlatú, striebornú alebo
farebnú reliéfnu pečať.				
R.R.

OBEC ZAKTUALIZUJE HROBOVÉ MIESTA NA CINTORÍNE

Obec Soblahov a obecné zastupiteľstvo venuje pravidelnú a veľkú pozornosť miestnemu cintorínu. V súčasnosti sa zaoberá rozšírením
cintorína a plánuje rekonštrukciu starej márnice. Zamestnanci obce a členovia Jednoty dôchodcov zabezpečujú jeho dôstojný vzhľad.
Počas jarných mesiacov tohto roka obecný úrad za pomoci
dodávateľa potrebných služieb vykoná aktualizáciu jestvujúcich hrobových miest a mapovanie nových hrobových miest.
Obec využíva na zadávanie potrebných údajov týkajúcich sa
hrobových miest – číslo hrobu, typ hrobového miesta, dátum
vzniku hrobového miesta, nájomca hrobového miesta, údaje
o zomrelom, program pre evidenciu hrobových miest Orfeus.
Na základe týchto údajov obec vyhotovuje Zmluvu o nájme.
Súčasťou programu je aj možnosť uloženia fotografie súčasného stavu hrobového miesta do systému.
Po zadaní všetkých aktuálnych údajov do programu chceme návštevníkom cintorína ponúknuť možnosť sprístupnenia
informácií prostredníctvom webovej stránky obce. V prípade,
ak pri návšteve cintorína nebudú vedieť presné miesto odpo-

činku svojich príbuzných a známych, budú mať aj takto možnosť získať potrebné informácie.
Zároveň informujeme a žiadame nájomcov hrobových miest,
ak vám uplynulo obdobie 10 rokov od uzavretia nájomnej zmluvy alebo od jej predĺženia, zastavte sa na obecnom úrade.
V prípade, ak Zmluvu o nájme uzatvorenú nemáte, prosím kontaktujte OcÚ Soblahov, tel. 6528705, pripravíme vám zmluvu.
Taktiež vás žiadame, aby ste každú opravu, stavebnú úpravu
a rekonštrukciu hrobového miesta oznamovali na Obecnom
úrade v Soblahove osobne alebo mailom: soblahov@soblahov.sk.
V prípade otázok, získania informácií ohľadom miestneho cintorína,
návrhov, kontaktujte Obecný úrad v Soblahove. Ďakujeme vám.
Zuzana Hrnčárová
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PES – PRIATEĽ ČLOVEKA?

VYBERÁME Z NAŠEJ E-MAILOVEJ POŠTY

Áno, keď má zodpovedného
majiteľa. Lenže bohužiaľ dnes
ich človek stretáva veľmi málo,
ktorí sú si vedomí toho, že pes
je zviera a môže niekomu ublížiť.
Dňa 27.12.2021 som sa na prechádzke soblahovským lesom
stretla s nezodpovedným majiteľom psa. Pes za sebou ťahal
minimálne trojmetrovú vôdzku,
voľne behal po lese samozrejme
bez košíka, ktorý by mal mať každý pes. Vybehol z lesa a zahryzol mi do lýtka. Chápem, že sa musí aj niekde vybehať, ak
bude voľne behať po lúke ja určite nepôjdem tade a keď tak
ho z ďaleka obídem a majiteľ, by si ho mal sledovať, aby na
niekoho nezaútočil. Nehľadiac na to, že plaší lesnú zver. Po
napadnutí, ma majiteľ začal presviedčať, že nič mi neurobil,
len do mňa narazil. Neviem o tom, že by bolo zrušené nariadenie, psa mať na vôdzke a mať košík. Nechcem sa zamýšľať
nad tým, že by napadol malé dieťa.
Príspevok od občianky Pavlíny Kútikovej

Dňa 13. 2.2022 kontaktoval obecný úrad občan Soblahova,
ktorý sa sťažuje, že od začiatku roka 2022 pozoruje, že na
hornom konci (od zastávky Soblahov otoč vyššie) sa skoro
každý deň pohybuje nejaký zatúlaný pes, alebo pes, ktorý
ušiel z niektorého dvora. Uvádza, že v nedeľu ráno 13.2.2022
stretol malého krátkosrstého psa s oranžovým obojkom. Potom okolo 16:00 h ďalší pes sa pohyboval na hornom konci
obce pri bani, ktorého potom okolo 19:00 h videl pri svojom
dome. Občan sa zamýšľa nad tým, že je ťažko odhadnúť ako
môžu tieto psy zareagovať na osoby, či už na dospelých alebo
deti, ktoré okolo nich prechádzajú. Občan žiada obecný úrad,
aby sme tento problém začali riešiť skôr ako sa niekomu niečo
stane.

TAKÝTO JE ZÁKON A NARIADENIA...

Obecný úrad a hlavne starosta obce už dlhé roky riešia problémy so psami, či už voľný pohyb psov alebo znečisťovanie
verejných priestranstiev. Po doručení každého písomného,
elektronického podania, ale aj telefonického oznámenia sa
snažíme bezodkladne daný problém riešiť. Podľa informácií a
znalosti identifikujeme psa, niekedy je to veľmi ťažké, pretože
nemôžeme poznať všetkých psov v obci. Podľa evidencie vyhľadáme majiteľa voľne pohybujúceho sa psa a kontaktujeme
ho s tým, že ho upozorníme a požiadame, aby zjednal okamžitú
nápravu a zabezpečil také opatrenia, ktoré znemožnia jeho
voľný pohyb po obci.
V prípade opakovaných podaní upozornenie majiteľovi psa
doručujeme písomne.
Podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce
Soblahov a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, musia mať majitelia a tí, čo
psa vedú, na zreteli nasledovné:
• Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa
vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
• Vodiť psa môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky
spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom
je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Vodiť psa
možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku

alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia
byť primerané veľkosti psa, aby bolo možné psa ovládať
v každej situácii.
• Zakazuje sa opustiť psa na verejnom priestranstve bez
zabezpečenia psa uviazaním a bez náhubku.
• Zakazuje sa psa pustiť voľne, opustiť psa a to aj keď je tento
pes uviazaný.
• Voľný pohyb psa je zakázaný!
• Držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa a porušuje
ostatné nariadenia, sa podľa príslušného zákona dopúšťa
priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta.
Snažme sa všetci spoločne vyriešiť tieto neutíchajúce problémy. Skúsenosti máme také, že skoro vždy sa jedná o jedných a tých istých občanov, na ktorých sú smerované upozornenia, či už tieto súčasné, ale veľa takýchto problémov sa
vyskytovalo aj v uplynulých rokoch (pri čítaní týchto riadkov
si spomenú viacerí občania). My, všetci občania Soblahova
vás žiadame, aby ste sa k svojmu okoliu správali zodpovedne a tak prispeli k dobrému spolunažívaniu v obci a hlavne
zabezpečili bezpečnosť pre všetkých, predovšetkým pre deti.
Pes nemôže za to aký je, častokrát je verným obrazom svojho
majiteľa. Ale jedno je isté: Je to najlepší priateľ človeka!
Ďakujeme Vám!
RR

Sme len malé obecné noviny. Dvadsaťsedem rokov píšeme
o udalostiach, ktoré sa dejú v našej obci, v našom Soblahove.
Informujeme občanov o tom, čo sa podarilo, čo sa pripravuje.
Nikdy sme si ani nepomysleli, že budeme písať o pandemickej situácii, ktorá zasiahla celý svet. Sú to už dva roky, čo bol
na Slovensku odhalený prvý pozitívny prípad na ochorenie
COVID-19. Netušili sme, čo nás čaká, čím musíme prejsť, ako
sa zmenia naše životy. Za dva roky sme si postupne zvykali
žiť s touto hrozbou. Dodržiavali sme pravidlá, opatrenia, aby
sme udržali počet infikovaných pod kontrolou. Striedavo sa
nám to darilo. Testovaním, očkovaním sme chceli dosiahnuť
čo najnižšie percento pozitívnych.
Dnes, keď sa táto situácia pomaly upokojila, prišla ďalšia
rana do našich životov. Objavilo sa strašné slovo, ktoré sme
počúvali len od našich rodičov a prarodičov, „vojna“. Dňa 24. 2.

2022 sa svet zobudil do desivého rána. O štvrtej hodine sa
začala invázia ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu.
Masívny útok začal niekoľko dní po tom, ako Moskva uznala
nezávislosť separatistických republík Doneck a Luhansk
v Donbase. Konanie ruského prezidenta Vladimíra Putina
a jeho vlády odsúdili nielen naši vládni predstavitelia, ale aj
ostatné štáty Európskej únie. Je to zo strany Ruska neospravedlniteľný barbarský čin a hrubé porušenie medzinárodného
práva. Nastolenie mieru sa považuje za absolútnu prioritu.
Veľmi ťažko chápeme strach a hrôzu ľudí, ktorí trávia dni
a noci v úkrytoch v pivniciach brániaci sa tak pred bombardovaním a náletmi ruských vojsk. Počet utečencov z napadnutej
Ukrajiny sa už blíži k trom miliónom. Všetky okolité štáty podávajú pomocnú ruku utekajúcim matkám so svojimi deťmi.
Mužov je veľmi málo, nakoľko zostávajú doma, brániť svoju

SVET UŽ BUDE INÝ
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rodnú vlasť. Bokom nezostáva ani naša krajina. Pomáhame
všade tam, kde pomôcť môžeme. Ubytovaním, jedlom, ošatením, finančnými zbierkami. Aj v našej obci bola vyhlásená
zbierka na pomoc vojnou zmietanej Ukrajine. Pastoračné
centrum vo farskom dvore sa začalo napĺňať materiálnou pomocou pre ľudí v núdzi. I keď nie sme priamo pri východnej
hranici, už i v našej obci máme rodiny z Ukrajiny, niektoré deti
už navštevujú našu MŠ a CMŠ. Snažíme sa pre nich pripraviť
slušné podmienky bývania, aby aspoň čiastočne zabudli na
hrôzy vojny. Je to veľmi ťažké, lebo vo svojej rodnej krajine
majú svojich rodičov, manželov, súrodencov, svojich drahých.
Dokonca sa k nám dostal i malý sedemmesačný psík, belgic-

ký ovčiak. S pomocou organizácie
ochrany zvierat precestoval stovky
kilometrov až z Odesy. Cez Brno, Záhorie a už pobehuje u nás na Šípkove.
Žiadna vojna nemala a nemá víťazov.
Prináša len bolesť, utrpenie, smútok
a slzy. Všetci sme smutní, bolí nás
srdce. Súcitíme s trpiacimi ľuďmi na
Ukrajine. Veríme, že mocní na tejto zemi dostanú zdravý rozum a ukončia toto nezmyselné krviprelievanie.
RR
ilustračné foto

ZAUJÍMAVOSTI ZO SOBLAHOVA
PREMENY SOBLAHOVSKÉHO KOSTOLA
Kostol je najstaršou stavbou v Soblahove, najhodnotnejšou
kultúrnou pamiatkou, dominantou obce, ale predovšetkým
je Božím chrámom. Kostol, aký poznáme, stojí minimálne
od 13. storočia, o čom svedčí pastofórium, otvor v stene pre
sviatosť oltárnu, čo bolo zvykom len do 13. storočia. Stavba
má teda viac než 700 rokov. Posledných 100 rokov je veľmi
zaujímavých.
V roku 1933 za pôsobenia pána farára Mateja Zboju (193035) prešiel kostol mnohými úpravami. Na streche bol urobený
nový krov a bola položená nová krytina z eternitu. V roku 1933
bolo zo severnej strany veže pristavené schodisko vedúce na
novú betónovú empóru „chorus“ (dovtedy bol chór drevený
a chodilo sa naň drevenými schodmi zvnútra kostola) a na
vežu. V celom kostole bola položená nová terazzo dlažba
šachovnicového vzoru.
V roku 1933 bol urobený vchod (dvere) do severnej
sakristie, dovtedy bol vchod iba z kostola. Kostol v tomto
období mal byť zväčšený, ale Pamiatkový úrad v Bratislave
tento zámer nepovolil.
V roku 1946 za pôsobenia pána farára Michala Úradníka
(1935-54) bola do kostola i na faru zavedená elektrina. Prvýkrát sa svietilo na Veľkú noc 1946.

Kostol v roku 1954

Oltár Bolestnej
Panny Márie v roku 1960

Staršia generácia si pamätá murovanú kazateľnicu pri starej
sakristii, tá bola odstránená počas pôsobenia pána farára
Guniša v 50. rokoch. Zo severnej sakristie viedlo schodisko
na dnes už neexistujúcu murovanú kazateľnicu. V súčasnosti
je vstup zamurovaný, zachovali sa z neho iba tri stupne.

Kazateľnica v roku 1947
V roku 1959 bol pri severnej stene kaplnky vystavaný
prístrešok nad Božím hrobom.
V roku 1992-94 po príchode pána farára Petra Buranského
došlo opäť ku komplexnej rekonštrukcii. Najskôr vysúšaním
muriva a novými omietkami, neskôr výmenou krytiny za
hnedý eternit. Železné okenné rámy boli nahradené novými
drevenými. Pôvodný mramorový oltár bol vymenený za
drevený, dovezený z kláštornej kaplnky v Ladcoch. V roku
2000 bola z južnej strany postavená nová sakristia, ktorá
narušila pôvodnú stredovekú dispozíciu stavby. Na chóre bol
nainštalovaný digitálny organ v roku 2003.
Táto kultúrna pamiatka prešla niekoľkokrát stavebnými
úpravami. Tie posledné boli za pôsobenia pána farára Petra
Beňa, kedy došlo k elektrifikácii zvonov. Za súčasného pána
farára Petra Valaského sa zrealizovalo nové ústredné kúrenie.
Tento rok dostane Boží chrám a farský úrad novú omietku
s novou fasádou.
D.M.
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Fašánek sa kráti, už sa nenavráti...
... isto poznáte túto pieseň, ktorá je rozlúčkou s fašiangovým
obdobím. Tohtoročný fašánek bol krátky, nakoľko nám ho
výrazne skrátila epidémia Covid-19 a bezpečnostné opatrenia
hygienikov. Na zábavu nám prakticky zostala posledná sobota
pred Popolcovou stredou…
... a preto by bola veľká škoda to nevyužiť.
Fašiangovníci sa aj tento rok stretli na zastávke autobusu na
Pažitiach. Prišli v maskách od výmyslu sveta a s dobrou náladou. Z košíkov im rozvoniavali lahodné šišky, fánky, oškvarkové pagáče a klobásy. Mať so sebou „dezinfekčný prostriedok“
a vlastný štamperlík bola povinná proticovidová výbava.
Prvá zastávka bola, ako ináč, u starostu, fašiangovníci
okúsili minuloročné prírastky z demižónov i jeho pohostinnosť.
Spev, tanec a dobrá zábava bola v popise činností FSk
Melenčár počas celého popoludnia. Ďalšia zastávka bola
v Hulajech a Kirisárech dvore, kde nás pohostili L. a P. Šediví,
kde im na oplátku veselo zaspievali.

Na dvore obecného úradu sa do sprievodu pridali ženy
z FSk Dolinečka, do spevu im zahral M. Krška a sprievod mohol
pokračovať ďalej. Na ihrisku OŠK bola posledná zastávka.
To, že je Soblahov harmoniková bašta, je každému v širokom okolí jasné. Pozvanie prijali takmer všetci, ktorí hrajú
na tento nástroj: J. Šedivý „Cukrík“, A. Valach, J. Halgoš, M.
Keleši, M. Mikulaj, J. Chabada, M. Krška, V. Kováč, J. Ďuráči

a k tomu deti z Harmonikovej akadémie J. Opatovského. Bolo
cítiť na každom kroku, že hudba, radosť, zábava už každému
chýba a všetci si toto fašiangové popoludnie užívali.

Touto cestou by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí podali
pomocnú ruku, ženám v kuchyni ZŠ, ženám z Jednoty dôchodcov v Soblahove, FSk Melenčár, FSk Dolinečka, všetkým soblahovským harmonikárom, heligonkárom, muzikantom s inými
hudobnými nástrojmi i vám všetkým, ktorí ste prišli.
Ďakujem.
D.M.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV
ZAČIATOK KALENDÁRNEHO ROKA 2022
Po predĺžených vianočných prázdninách sa v pondelok 10. 1.
2022 začalo prezenčné vzdelávanie žiakov aj v našej ZŠ
s MŠ Soblahov. Od tohto termínu, nástupu žiakov do škôl po
vianočných prázdninách, sme sa opäť začali riadiť manuálom
Školský semafor. Aj v tomto období sme podľa manuálu
a zároveň aj podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva
dodržiavali a ešte stále dodržiavame povinné prekrytie
horných dýchacích ciest rúškom (respirátorom) žiakov,
zamestnancov ZŠ s MŠ Soblahov a zároveň máme stále
zabezpečenú dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy školy, pri
každej odbornej učebni, v materskej škole a v školskej jedálni.
V januári sa nám podarilo zabezpečiť do každej odbornej
učebne v škole, v materskej škole aj v školskej jedálni
germicídne žiariče. Sú to vysoko kvalitné prístroje určené na
priame alebo nepriame ožarovanie a ničenie mikroorganizmov
vo vzduchu. Patria k najúčinnejším spôsobom dezinfekcie
vzduchu.
Zároveň pre čo najlepšie umožnenie bezpečného prostredia
v školách, rezort školstva ešte v závere roka distribuoval
antigénové samotesty pre žiakov, ktoré boli rozdistribuované
na príslušné okresné úrady. Naša škola, na základe záujmu
rodičov, si tieto antigénové samotesty z okresného úradu
v Trenčíne pravidelne vyzdvihuje a distribuuje ich rodičom pre
žiakov našej školy, ktorí o ne prejavili záujem v decembri 2021.

A teda aj vďaka daným samotestom rodičia žiakov
pravidelne testovali a testujú. Ak vyšiel domáci samotest
pozitívne, žiak zostal v domácej karanténe a rodičia informovali
vedenie školy. Každý konkrétny prípad bol konzultovaný
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne
a postupovalo sa podľa ich usmernenia na základe vyhlášky
Úradu verejného zdravotníctva SR. Tak sa nám spoločnými
silami podarilo zvládnuť karanténne opatrenia niektorých tried
a ich dištančné vzdelávanie.
Od 28. 2. 2022 na základe uvoľňovania opatrení týkajúcich
sa COVID-19 sa opatrenia dotkli aj školského prostredia.
Ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický/odborný
zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom
kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky
ochorenia COVID-19. Títo žiaci musia mať 10 dní prekryté
horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne sa odporúča
respirátor FFP2. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí
prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy,
do karantény nejdú. Takíto zamestnanci musia mať prekryté
horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 10 dní.
Veríme, že s nástupom jarného slnečného počasia sa daná
epidemiologická situácia zlepší a naše školské prostredie
bude pre nás bezpečnejšie aj bez rúšok.
Vedenie školy

ROZLÚČILI SME SA S PANI UČITEĽKOU GABRIELOU RATKOVSKOU

S úsmevom spomíname. Na to, aká bola
– navonok prísna, v skutočnosti pohodová
a milá. Do triedy vchádzala s úsmevom
na tvári a dobrú náladu dopriala aj svojim
žiakom, keď ich nevedomosť doplnila
vtipnou poznámkou. Učivo zaujímavo
a s ľahkosťou vysvetlila a žiakov mnoho,
mnoho naučila. Vždy ochotne pomohla
a poradila. Zvykli sme si na ňu, mali sme
ju radi a bolo nám ľúto, keď zo školy odchádzala. (žiaci)
Teraz už len spomíname. Svoju prácu si robila tak, ako
mala – celým srdcom a porozumením. Žila svojou prácou.
Bola to energická, rázna žena, obetavá a zanietená učiteľka.
Ústretová ku všetkým. Ochotná podať pomocnú ruku,
vypočuť, poradiť. Náročná na seba aj na kolegov, požadujúca
zodpovednú a stopercentnú prácu. (kolegovia)
Každé povolanie má v živote spoločnosti svoj význam.
Každá práca, ktorá je vykonávaná v prospech spoločnosti, má
obrovskú cenu. V plnej miere to platí o učiteľskom povolaní.
Škola, a teda práve učiteľ, pripravuje mladú generáciu na

život, učí ju myslieť, tvoriť, bádať a napokon aj riadiť a brať
zodpovednosť. Práve učiteľ nielen učí, ale aj vychováva,
vytvára vzťah k svetu, k prírode, k spoločnosti.
Pani učiteľka Gabriela Ratkovská nás opustila náhle a nečakane 20. decembra 2021. V ZŠ Soblahov začala pôsobiť
ako učiteľka 5. – 8. ročníka a triedna učiteľka 5. ročníka od 1. 9.
1986 s aprobáciou matematika – technické práce. V školskom
roku 1990/1991 bola na základe konkurzu vymenovaná
do funkcie riaditeľky školy a túto funkciu zastávala do roku
2002. Počas tohto obdobia, v roku 1992 bola slávnostne
otvorená telocvičňa školy (dovtedy škola žiadnu telocvičňu
nemala, žiaci cvičili na chodbách), v roku 1995 bola škola
plynofikovaná a 1. 1. 2002 sa ZŠ Soblahov stala samostatnou
rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.
Do dôchodku odišla po 22 rokoch pôsobenia v ZŠ Soblahov
a 40 rokoch vykonávania učiteľského povolania. Za ten čas
sa zapísala do sŕdc stoviek žiakov, rodičov, kolegov, spolupracovníkov. Zanechala za sebou stopu, ktorá je nezmazateľná,
obohacujúca.
Spomíname s láskou, úctou a vďačnosťou.

NA HODINÁCH INFORMATIKY...

I naši piataci úspešne zvládajú zásady tvorby powerpointovej
prezentácie a pravidlá prezentovania.
Na hodinách informatiky si vytvárali pútavé prezentácie na
ľubovoľnú tému. Výsledkom ich práce bolo sprostredkovanie
informácií v jednoduchej a prehľadnej forme, niektoré boli
obohatené o osobné fotografie, videozáznam, zvuk i myšlienkové mapy vytvorené v grafickom programe iMindMap.
iMindMap je softvér na tvorbu myšlienkových máp z dielne
firmy ThinkBuzan.
So svojím intuitívnym prostredím, štruktúrou a množstvom

vizuálne stimulujúcich grafických prvkov iMinMap je perfektný
nástroj myslenia.
Program iMindMap plne rešpektuje všetky pravidlá a zásady
správnej myšlienkovej mapy.
Ku každej vetve žiaci môžu pridať link na web stránku, alebo
súbor na disku, priradiť rozsiahlejšie poznámky, či audio nahrávku.
Vďaka funkcii SmartLayout dokážu vytvoriť myšlienkovú
mapu rýchlo, len pomocou klávesnice. Priestorové rozmiestnenie robí program za nich. To potom môžu samozrejme
upraviť podľa vášho vkusu.
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Každá prezentácia sa tak stala pútavým príbehom, ktorý
si svoj autor odprezentoval pred publikom. Prezentovanie
pred publikom alebo na verejnosti je jednou z najčastejších
a najväčších obáv i u našich žiakov. Aj to svedčí o tom, že
pripraviť a najmä kvalitne odkomunikovať svoju prácu nie je
jednoduché. Naši žiaci si počínali veľmi dobre. Patrí im veľká
pochvala.
Ukážka zo žiackych myšlienkových máp,
vytvorených pre účel obsahu celej prezentácie.
PaedDr. Ingrid Oravcová

NAŠE ÚSPECHY...

Geografická olympiáda – okresné kolo – úspešní riešitelia:
kat. E:
Matej Pagáč, Sára Šedivá
kat. F:
Teodor Šedivý
Matematická olympiáda – okresné kolo
kat. Z5:
Adam Čibenka – úspešný riešiteľ
Informatická súťaž iBobor – úspešní riešitelia:
kat. Drobec:
Nelly Fabová, Michal Litva, Adam Petráš
kat.Bobrík:
Julianna Maláňová, Natali Frančáková
kat. Benjamín:
Timotej Holubek
kat.Kadet:
Matej Pagáč

Celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT geniality show
Titul TOP EXPERT téma Ako funguje svet
		Adam Čibenka, 3. miesto

téma Päť jazykov kultúry
Adam Čibenka, 28. miesto
Celkovo celoslovenské umiestnenie Adam Čibenka 6. miesto
Titul TOP EXPERT téma Do you speak English?
Matej Pagáč, 1. miesto
téma Góly, body, sekundy
Matej Pagáč, 9. miesto
Celkovo celoslovenské umiestnenie Matej Pagáč, 12. miesto
Titul TOP EXPERT téma Ako funguje svet
Martin Petrík, Juraj Jantošovič, Lucia Chupáčová,
Marek Pružinský, Hana Kolárovská
Titul TOP EXPERT téma Do you speak English?
Matej Pagáč 1. miesto
Téma Góly, body, sekundy
Matej Pagáč 9. miesto
Celkovo celoslovenské umiestnenie		
12. miesto

ŠKOLSKÉ AKTIVITY...
ZÁLOŽKA DO KNIHY
SPÁJA TRIEDY

V novembri bola vyhlásená
súťaž pre deti a rodičov –
vytvorenie originálnej záložky
do knihy s tematikou obľúbenej
slovenskej ľudovej rozprávky.
Deti pracovali na výrobe záložiek
v škole i doma a hotové priniesli
do školy. Tie najzaujímavejšie
boli odmenené peknými cenami a
vystavené na školskej nástenke.
Opäť sa ukázalo, že naše deti sú
kreatívne.

ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
V januári bola pre žiakov 1. stupňa
vyhlásená súťaž vytvoriť originálne rozprávkové leporelo. Leporelá vytvárali
deti v škole i doma a zapojili sa i deti
z ŠKD. Výtvory detí boli zaujímavé
a jedinečné. Najkrajšie leporelá sme
vystavili a odmenili peknými cenami.
Mgr. Monika Balajová

NOVÝ POVRCH TELOCVIČNE
V spolupráci s obcou Soblahov
sa nám tento školský rok 2021/2022
podarilo opraviť podlahu v telocvični
ZŠ s MŠ Soblahov. Ako sa môžeme
z publikácie Soblahov od Milana
Šišmiša a Mariána Roberta Zemeneho
dozvedieť, pred rokom 1989, keď
základná škola v Soblahove nemala
vybudovanú
telocvičňu,
telesná
výchova prebiehala buď na chodbách
školy, alebo v prípade pekného
počasia vonku na ihrisku. Situácia sa
zmenila 1. septembra 1992, kedy nová
telocvičňa s kompletným vnútorným
vybavením bola odovzdaná do užívania
a začala slúžiť všetkým. A tak naša
telocvičňa bola svedkom nespočetných
hodín telesnej výchovy, rôznych
športových zápasov, športových aj
kultúrnych podujatí. Žiaci v nej radi

trávia aj relaxačné chvíle v rámci školského klubu detí. A tak prišiel čas opraviť
a vymeniť povrch telocvične za nový, modernejší a kvalitnejší. Veríme, že opravený
a vynovený povrch v telocvični nám bude slúžiť ďalších niekoľko desiatok rokov.
Vedenie školy
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ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 12. 4. a 13. 4. 2022 v ZŠ Soblahov

Každý rodič alebo zákonný zástupca je podľa zákona povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v prípade,
že dieťa dovŕši do 31. 8. 2018 šesť rokov. Zápisu sa zúčastnia zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom.
Bližšie informácie sú zverejnené na www.zssoblahov.edupage.org.
Prečo zapísať dieťa u nás?
gramotnosť (dve odborné učebne IKT – informačno-komuZákladná škola s materskou školou Soblahov je plnoorganinikačných technológií), projektové dni – tvorba projektu
zovaná škola. Poskytujeme základné vzdelanie všetkým dea prezentačné zručnosti.
ťom od 6 do 15 rokov. Pripravujeme žiakov na ďalšie štúdium
V našom školskom vzdelávacom programe máme zavena stredných školách.
dené:
Naša škola flexibilne reaguje na potreby modernej vedo• vlastné vzdelávacie predmety – tvorivé písanie, rozvoj komostnej spoločnosti:
munikačných schopností, rozšírené vyučovanie predmetov
• podporuje rozvoj tvorivosti, individuality a všestranný rozvoj
– informatika, matematika, anglický jazyk.
osobnosti,
Ponúkame bohatú krúžkovú a mimoškolskú činnosť:
• naša škola má značku iMAP škola
• pohybové hry, športové hry, florbal, bedminton (telocvičňa,
- vo vyučovaní využívame myšlienkové mapy,
ihrisko), tanečno-pohybový krúžok – Melenčárik, čitateľská
- škola podporuje interaktívne techniky, technológie a postupy,
dielňa – žiacka školská knižnica, hasičský krúžok, jazykový
ktoré:
kurz – anglický jazyk (jazyková škola), hudobná škola – hra
- zvyšujú záujem žiakov o učenie
na hudobné nástroje (ZUŠ), umelecká škola – výtvarný odbor,
- zlepšujú zapamätanie nových vedomostí
literárno-dramatický odbor (ZUŠ),
- odbúravajú strach, stres, trému a bifľovanie,
• vydávame školský žiacky časopis Školák,
• dlhodobo dosahujeme veľmi dobré výsledky v celosloven• tvorivé dielne,
skom testovaní žiakov Testovanie T9 i Testovanie T5 –
• základný plavecký výcvik,
úspešnosť školy je vysoko nad celoslovenským priemerom,
• základný lyžiarsky výcvik,
• s kvalitou vzdelávania to myslíme vážne, potvrdzujeme to
• exkurzie, výlety.
aj svojou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého
sú periodicky testovaní žiaci základných škôl a osemročŠkola ponúka služby:
ných gymnázií – výsledkami svojich žiakov v matematike,
• činnosť školského klubu ŠKD v ranných hodinách pred vyslovenskom jazyku, fyzike, biológii a dejepise sa naša škola
učovaním od 6:30, v poobedných hodinách po skončení vyzaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl,
učovania do 17:00,
• dosahuje veľmi dobré úspechy vo vedomostných, umelec• školského špeciálneho pedagóga,
kých a športových súťažiach.
• lektorov z jazykových škôl,
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov, dôraz kladieme
na:
• čitateľskú gramotnosť, finančnú gramotnosť, rozvoj komunikačných schopností, kvalitné ovládanie materinského jazyka,
osvojené základy používania cudzieho jazyka, digitálnu

• učiteľov zo základných umeleckých škôl,
(vaše deti nemusia dochádzať, všetko ponúkame pod jednou
strechou).

Pre nás je dôležité, že naši žiaci sa v škole cítia bezpečne, zažívajú pocit radosti a úspechu.
vedenie školy

MATERSKÁ ŠKOLA
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL PO FAŠIANGOCH
Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, plné zábavy, hudby
a jedla. Pre deti v materskej škole sme pripravili veselý týždeň
fašiangových aktivít. Formou prezentácie a rozhovoru sa deti
oboznámili s fašiangovými zvykmi, vyrábali papierové masky,
pripravovali výzdobu, spievali fašiangové piesne, recitovali
humorné prekáračky, riekanky typické pre soblahovský región,

tancovali, vyskúšali si hru s ozembuchom a pod. Najviac zo
všetkého sa však deti tešili na karneval. Aj keď sa nakoniec
musel konať po fašiangoch, stál za to!
Detský karneval prebehol vo veselej nálade. Materská škola
sa premenila na rozprávku, kde tancovali princezné s hasičmi
či policajt s kuriatkom. Spiderman sa skamarátil s čertom,
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indiánka s pirátom. Čarodejník a čarodejnica čarovali čárymáry a rytierovi slúžil leopard. V ten deň bolo všetko možné.
Deti zázračnou krajinou sprevádzali pani učiteľky s veselou
hudbou, výborným občerstvením a súťaživými hrami.
Celé dopoludnie sa konalo v radostnej atmosfére, deti boli
spokojné a všetci prítomní sa tešili spolu s nimi. Deti sa
zabávali, tancovali, spievali, súťažili a mali radosť z masiek,

ktoré deťom priniesli a zhotovili rodičia. Za masky, súťaženie
a pre potešenie boli deti odmenené čokoládovou medailou.
Poďakovanie patrí rodičom za prípravu prekrásnych masiek
a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave karnevalu. Bol to deň
plný radosti, spokojnosti a dobrej nálady, a preto si fašiangové
tradície v MŠ zachováme naďalej. Tešíme sa znova o rok.
Kolektív MŠ Soblahov

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
Po Vianociach sa deti opäť vrátili
do našej škôločky. A čakali ich veru
i darčeky od Ježiška, ktorým sa veľmi
potešili. Začali sme pracovať s plným
nasadením i napriek ťažkej covid
situácii, ktorú sme zvládli aj vďaka
našim super rodičom, ktorí naozaj
uvedomelo a zodpovedne pristupovali
k opatreniam. Vďaka, naši rodičia.
Počas zimných dní sa deti tešili z krásnych scenérií, ktoré nám ponúkali
naše hory a snehová perina. Na
vychádzkach deti prikrmovali vtáčiky
maškrtami, ktoré si v škôlke pripravili.
Pozorovali stopy zvierat a vyšantili
sa v snehu pri hrách. V triede zasa
skúmali sneh a zisťovali, ako vznikajú
snehové vločky, kedy sa z vody stáva
ľad i para. Bolo toho veľa, čo sa deti
naučili a ani sa nenazdali a čakal ich
fašiangový karneval. Triedy sa zmenili
na rozprávkovú ríšu a pretancovali sme
celé dopoludnie. Potom sme spoločne
pochovali basu a ukončili fašiangy
a nastal pôstny čas.
Piesňami o jari volajú deti slniečko,
aby začalo už viac hriať, ale pani zima
sa akosi nechce vzdať svojej vlády.
Veríme, že sa jej to určite v krátkej
dobe podarí. Napriek tomu nás prvé

JAR UŽ KLOPE NA DVERE

jarné kvietky v našich záhradách potešili svojou farebnosťou a krásou. Prekvapil
nás žltý podbeľ, ktorý nesmelo vykúkal popri ceste. Na našich potulkách prírodou
počúvajú deti škovránka, sýkorky, ďatle, sojky, straky i vykrikujúce škorce. Pretože
v zime sme našich malých priateľov nenechali samotných a prinášali sme im krmivo,
teraz sa nám odplácajú svojím spevom. S príchodom jari na deti čakajú nové zážitky
a skúsenosti, ktoré budú sledovať hlavne v prírode a tým sa učiť o všetkom, čo
potrebujú vedieť. Našich predškolákov zasa čaká zápis do základnej školy, preto im
želáme úspešné absolvovanie tejto prvej skúšky.
Všetkým vám, milí čitatelia, priatelia, rodičia, občania prajeme v tomto čase
hlavne hojné Božie požehnanie, pevné zdravie, pokoj v duši a mier. Nech Pánovo
veľkonočné víťazstvo nás všetkých povzbudí a naplní veľkou nádejou.
Kolektív CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove

ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI
Najkrajším a najpožehnanejším obdobím kresťanského
roka je určite pôstne a následne veľkonočné obdobie. Je
to vrchol kresťanského slávenia a prežívania, pretože si
pripomíname najpodstatnejšie udalosti nielen našej viery, ale
i ľudskej histórie – Ježišovo utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie.
Tieto udalosti ovplyvňujú naše životy, ba i chod celých
ľudských dejín. Veď Boží Syn sa stal človekom kvôli každému
z nás. Prišiel, aby nás vykúpil a prinavrátil znovu stratený raj
a blaženosť a prišiel nám zvestovať evanjelium, radostnú
zvesť, ktorá môže urobiť naše životy krásnymi, šťastnými,
radostnými, pokojnými a zmysluplnými. Tieto sviatky pôstu
a Veľkej noci nás ale pozývajú otvoriť svoj život Ježišovi,
naplniť život väčšou vierou a láskou k Nemu i našim blížnym.
Je to skutočne „milostivý čas, čas spásy“, ako píše sv. Pavol.
Pri čítaniach Popolcovej stredy počujeme Božiu výzvu, ako
prežiť nielen túto dobu, ale i celý náš život.
Boh skrze proroka Joela k nám hovorí: „Obráťte sa ku
mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom;
srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu
Bohu. Veď on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi
milostivý a zľutúva sa v nešťastí.“ Kto vie? Možno zmení svoje

rozhodnutie a odpustí nám a zanechá po sebe požehnanie
na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu.“ Je to pozvanie urobiť
jasný krok k svojmu Bohu. Vrátiť sa k Nemu, zanechať zlo
a hriech, ktorý nás vzďaľuje od Neho a pripravuje o šťastie
pozemské i večné. Je to úžasná a podstatná výzva samého
Boha pre každého z nás. Boh jasne sľubuje, že ak sa vrátime
k Nemu, odpustí nám a požehná nás, odvráti od nás každé
zlo. Vari to nie je aktuálne v tejto dobe? Boh nám hovorí, že
jedine On je záchrana, On je spása, On je zmysel a riešenie.
Čím viac sa k svojmu Pánovi pripútame, čím viac Mu bude
patriť naše srdce, tým viac Mu dovolíme konať v našom
živote i v živote ľudstva, tým menej zla bude vo svete. Úžasná
perspektíva! Kiežby sme všetci pochopili, že Záchrana tu
je, je ňou Ježiš, Mesiáš a Spasiteľ. Práve tento čas pôstu
nás pozýva, aby sme toto pochopili a vrátili sme sa k Bohu.
Samozrejme, najskôr toto treba pochopiť a následne sa
rozhodnúť pre Ježiša. Potom robiť konkrétne skutky pokánia,
viery a lásky. I na tento čas sme pripravili pôstne aktivity,
ktoré nám v tom môžu pomôcť: Pre deti, mládež a tiež aj pre
manželov je to tzv. pôstny exodus, inšpirovaný rovnomernou
aktivitou, alebo pôstna výzva. Deti, mládež i manželia majú
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každý týždeň absolvovať rozličné aktivity na posilnenie viery
i lásky k blížnemu. Materiály nájdu deti i manželia na stolíku
v kostole. Pre všetkých odporúčam aktivitu „Čas s knihou“,
čítajme Bibliu alebo nejakú peknú duchovnú knihu (možnosť
vziať si knihu v Soblahove v knižnej búdke pri kostole či v knižnici v Pastoračnom centre). Tiež aktivita pre deti s názvom
„Tŕňová koruna“. Za modlitbu, sv. omšu, sebazaprenie, skutok
lásky, čítanie Biblie si deti vezmú kvietok danej farby a pripnú
ho na tŕňovú korunu. Na konci sa tak premení tŕňová koruna
na krásnu korunu plnú života (pozri obrázok). Všetkých
povzbudzujem modliť sa denne ruženec za mier, Korunku

k Božiemu milosrdenstvu. Každý z nás, by mal aspoň raz prísť
na krížovú cestu, ktorou si pripomíname Ježišovo utrpenie za
nás a sprevádzame ho na Golgotu. Na obrázku môžete vidieť
krížovú cestu, ktorú sme sa modlili na 1. pôstnu nedeľu na
Skalke.

Prajem vám všetkým požehnaný čas pôstu a milostiplnú
Veľkú noc. Využime úžasnú Božiu ponuku na posvätenie
seba, našich rodín i sveta, ktorý to tak veľmi potrebuje.
Pochopme, že bez Boha sa nedá žiť v láske, pokoji, šťastí.
S Ním zvládneme všetko! Veď preto prišiel ako náš Spasiteľ.
Peter Valaský, farár

Práve prebiehajúce práce na oprave fasády kostola a fary,
vám priblížime v nasledujúcom vydaní Soblahovských novín.

PUTOVANIE PO IZRAELI
V minulých číslach našich novín, vážení návštevníci Izraela,
som sa venoval hlavne známejším miestam vo Svätej zemi.
V tomto článku, by som sa chcel s vami rozdeliť o poznatky
a skúsenosti i z iných, možno nie tak často navštevovaných
miest, ktoré poznáme z čítania kapitol Starého i Nového
zákona Svätého písma, ale o to možno zaujímavejších.
Na území Izraela i Palestíny je pomerne málo tečúcich
i stojatých vôd. Určite najznámejším tokom je rieka Jordán,
snáď najposvätnejšia rieka na celom svete. Rieka Jordán je
asi najviac postihnutým tokom ľudskou činnosťou, z ktorého
susediace štáty odoberajú viac ako 90 % vody, takže do
Mŕtveho mora často netečie ani kvapka, zásluhou čoho
hladina Mŕtveho mora každoročne klesá takmer o 1 meter.
Najkrajšia je rieka Jordán počas jarných mesiacov, kedy sa
topia snehy v hraničnom zasneženom pohorí Hermon. V tom
období rieka v hornom úseku vytvára nádherné vodopády
a kaskády. Rieka Jordán je v mysliach kresťanov spojená
hlavne s pôsobením sv. Jána Krstiteľa a s krstom Ježiša na
začiatku verejného účinkovania Ježiša Krista. Predpokladá
sa na základe vykopávok, že krst Ježiša Krista sa uskutočnil
niekoľko km od vtoku Jordánu do Mŕtveho mora, známeho
ako Betánia Zajordánska, v mieste Wadi al-Harar. Miesto bolo
dlhé desaťročia neprístupné, nakoľko ide o hraničnú oblasť
medzi Jordánskom a Izraelom a bolo zamínované počas
vojny v roku 1967 tisíckami mín. V súčasnosti je prístupné
iba raz do roka, miesto navštívil i svätý Ján Pavol II. Aby bol

umožnený krst pútnikom vo vodách Jordánu, bolo vybrané
miesto Jardenit, ktoré sa nachádza asi 10 km od výtoku
z Galilejského jazera, v blízkosti mesta Tiberias. Mnohí z vás
ste toto miesto navštívili. Sem prichádzajú pútnici z mnohých
kresťanských cirkví, najmä reformovaných, aby obnovili svoj
krst ponorením celého tela do vôd Jordánu. Oblečení v bielom
a najmä v jarných mesiacoch sa trasúci zimou, vstupujú do
rieky spolu so svojím pastorom. Miesto je veľmi pekné, plné
zelene, ale s pôvodným výzorom rieky má málo spoločné, je
počas roka bohato navštevované pútnikmi a turistami.
Od roku 1967 počas tzv. 6-dňovej vojny patri k Izraelu
i územie Golanských výšin. Ide o hornaté územie na svahoch
pohoria Antilibanon s najvyšším vrchom Hermon, ktoré Izrael
anektoval Sýrii. Strategicky veľmi významná oblasť, ktorá
poskytuje Izraelu 15 % vodných zdrojov. Od uvedeného roka je
stálym zdrojom vojnových konfliktov medzi Sýriou a Izraelom.
Rieka Jordán vzniká na severe krajiny sútokom troch riečnych
ramien, z ktorých stredné rameno tvoria pramene toku Banias.
Rameno Banias začína podzemnými vývermi v historickom
meste Cézarea Filipova, známa z Nového zákona, ako miesto,
kde Ježiš povedal apoštolovi Petrovi známe slová – Peter, ty
si skala... Po sútoku začína vlastná rieka Jordán, ktorá najmä
v jarných mesiacoch prekypuje vodou a tečie v kaskádach
a vodopádoch od jazera Hula až po Genezaretské jazero,
rieka tvorí hranicu s Golanskymi výšinami. Územie výšin,
ako súčasť Izraela uznala iba vláda USA. Územie Golán je
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pomerne riedko osídlené, iba v poslednom období tu vyrastajú
nové osady. Nie je to príjemný pocit, keď cestujete autom po
takmer ľudoprázdnej ceste v smutnom večernom dažďovom
počasí a z každej strany cesty sú v pravidelných odstupoch
tabuľky s výrazným nápisom „Nevstupovať míny“. Ako mi
neskoršie povedal kolega entomológ, že on robil výskum
entomofauny územia spolu s kravami. Kráčal po stopách
pasúcich sa kráv, s nádejou, že keď prežila krava, prežije aj on.
V blízkosti pozostatkov vzácneho jazera Hula, v ktorom
v minulosti žilo plno endemitov, t.j. živočíšnych alebo
rastlinných druhov vyskytujúcich sa iba na tomto mieste,
z pravej strany cesty vedúcej do mesta Hajfa, sa nachádza
obrovský rozkopaný kopec. Zastavujeme auto a na tabuľke
ohradeného priestranstva čítame názov lokality – Tel Hazor.
Ak má vyvýšenina na území Izraela v názve slovo tel, vždy
sa jedná o umelý kopec, ktorý vznikol na mieste bývalého
sídla, mesta alebo hradu. Po tisícročí bojov, zrúcaní a znova
vybudovaní vznikol takýto kopec – pre archeológov učinená
lahôdka. Hasor bolo sídelné mesto kráľovstva Kanaánčanov,
odvekých nepriateľov Izraelitov. Mesto Hasor sa často
spomína v Starom zákone v ére obdobia sudcov, približne
v roku 1200 pred naším letopočtom. V období vlády sudcov
Baraka a Debory, Kanaánci tvrdo utláčali Izraelitov, ktorí
za vlády kráľa Jabina povstali proti nim, Kanaánci utrpeli
porážku, hoci proti Izraelu postavili 900 obrnených vozov
a celé svoje vojsko. Vojvodca Sisera utiekol po porážke do
stanu kenejca Habera, ktorý mal manželku ženu menom Jael.
Sisera unavený zaspal a v spánku mu Jael vrazila kovový
kolík do hlavy. Takouto hanebnou porážkou skončil kráľ
Jábin a Izrael slávil veľké víťazstvo, o čom svedčí i slávny
Deborin spev, ktorý sa zachoval do dnešných čias. V Hasore
archeológovia narátali množstvo vrstiev od pravekých čias až
po obdobie kráľov Izraela. Na pamiatku prorokyne Debory sa
dodnes menuje dedina na úpätí hory Tábor Deborah. V tejto
dedine Ježiš uzdravil mládenca postihnutého zlým duchom.
Kanaánci boli porazení pri potoku Kišon. Potok Kišon
preteká tzv. rovinou Jezreel. Túto rovinu poznáme skôr pod
názvom Armagedon, ako miesto, kde má byť na konci sveta
zvedený boj medzi dobrom a zlom. Túto rovinu vidieť veľmi
jasno z vrcholu hory Tábor. Na rovine sa nachádza ďalšie
miesto známe zo Starého zákona ako prameň En Harod. Vo
výtoku tohto prameňa vojvodca Gedeon skúšal svojich vojakov
večer pred bojom s vojskom Madiancov. Podľa toho, ako pili
vodu z prameňa, vybral tristo mužov, s ktorými v noci porazil
Madiancov, odveký nepriateľský národ Izraelitov. Voda v prameni, ktorý je v súčasnosti upravený ako park, nemá dobrú
chuť, je výrazne teplý, pravdepodobne vplyvom vulkanickej
činnosti. Na ľavej strane potoka Kišon, v neďalekom pohorí
sa nachádza ďalšia významná biblická lokalita – tel
Megido. V súčasnosti sa na lokalite nachádzajú iba kamenné
vykopávky s veľkým obetným oltárom a vykopávkami
obrovských stajní, v ktorých kráľ Šalamún choval takmer 500
koní pre svoje vojsko, ale i na predaj.
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Z obdobia sudcov je v Biblii veľmi známe miesto Šilo.
Ide o miesto, kde bola za čias sudcu Eliho a jeho dvoch
nevychovaných synov uložená Archa zmluvy. V súčasnosti po
mieste Šilo nezostal ani kameň, pravdepodobne v uvedenom
období sídlo sudcu i archa boli v stanových príbytkoch.
V uvedenom období, t. j. asi 1000 rokov p. n. l., niektoré
izraelské kmene veľmi trpeli pod útlakom Filištíncov. Filištínci
neboli Semiti, ale počas sťahovania národov sa dostali až
na Blízky východ. V tomto období pôsobil i Samson ako
jeden z prorokov. Sudca Eli pôsobil na sudcovskom kresle
už takmer 40 rokov, keď Filištínci prepadli izraelské kmene
sídliace na tomto území. V boji boli Izraeliti porazení, zomrelo
asi 40-tisíc izraelských mužov. Ostatní sa vrátili do tábora
a Eliho dvaja synovia, aby zvýšili bojaschopnosť, sa rozhodli
priniesť do tábora i Archu zmluvy. Filištínci na druhý deň úplne
porazili Izraelitov a dokonca ukoristili i archu, v boji padli
i synovia Eliho. Keď sa túto správu dopočul sudca Eli, od
smútku spadol dozadu a zlomil si väzy. Archu zmluvy Filištínci
po morovej nákaze, ktorá ich postihla, vrátili späť do rúk
Izraelcov. Po sudcovi Elim na sudcovský stolec ako posledný
nastupuje prorok Samuel.
Milí pútnici a návštevníci Izraela. Takmer každý z vás,
ktorí ste navštívili túto krajinu, navštívili ste i oblasť Mŕtveho
mora, aby ste sa okúpali a ponorili do liečivých presolených
vôd. Ale máloktorí z vás vedeli o tom, že v blízkosti Mŕtveho
mora medzi Masadou a Kumranom sa nachádza jeden
z najkrajších národných parkov Izraela – En Gedi. Je to perla
púšte, kde v kaskádach padajú do okolitej zelene vody dvoch
potokov, z ktorých jeden sa nazýva Dávidov potok. Cestička
vedie pozdĺž toku a stále stúpa do výšky až na náhornú
plošinu. O tomto unikátnom mieste je viackrát zmienka i v Biblii,
napríklad v knihe Pieseň piesní. Na náhornej plošine sa
nachádzajú jaskyne, v ktorých nachádzal kráľ Dávid úkryt
pred útokmi kráľa Saula. Vo vodách potoka žijú endemické,
unikátne druhy vodného hmyzu, ako sme potvrdili i my pri
spracovávaní vzoriek vodnej fauny z potoka. Pri troche
pozornosti môžete uvidieť kozorožce a skalných damanov.
Na záver, by som vám chcel odporučiť, aby ste pri ceste do
Svätej zeme znova prečítali sv. Bibliu, tak Starý, ako i Nový
zákon. Budete prekvapení, ako sa vám priblíži obsah sv.
Biblie a na vlastné oči uvidíte mnohé miesta, známe najmä
z evanjelií i zo svätej Biblie. Izrael je naozaj na každom kroku
Svätá zem.
Ešte som mal v úmysle rozdeliť sa s vami o poznatky
z návštevy Magdaly, dedinky Naim, miesta Nanebovstúpenia
na Olivovej hore, o miestach spojených pôsobením kráľa
Saula a mnohé ďalšie. Keď budete v Nazarete, po návšteve
Baziliky Zvestovania spravte si čas i na návštevu krásneho
skromnejšieho kostola svätého Jozefa. Nech vám návšteva
Svätej zeme dá toľko do života i do života viery, ako
mne. V budúcnosti by som sa chcel s vami podeliť o krásne
poznatky a dojmy z Jordánska.
Prof. Jozef Halgoš
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ZO ŽIVOTA ZO JEDNOTY DÔCHODCOV
Začiatok tohto roka a obdobie, ktoré
momentálne prežívame, nie je pre nás ľahké.
Otvoríme si noviny, zapneme si rozhlas či
televíziu… všade samé zlé alebo smutné
správy. Valia sa na nás odvšadiaľ.
Zažívame ťažké obdobie, obdobie, ktoré tu už dlho
nebolo. Korona, zdražovanie, vojna u našich susedov, neistota
z budúcnosti... Pod ťarchou toho všetkého sa v mnohých
prípadoch mení aj naše správanie a veľakrát narastá v nás
veľa negatívnej energie. My však nesmieme svoj žiaľ, hnev
či neistotu ventilovať tak, že ublížime druhým ľuďom. Musíme
sa trošku viac ovládať, byť k sebe milší, všímať si pozitívne
veci okolo nás, hľadať aj v sebe niečo pozitívne, šíriť okolo
seba pokoj a bude sa nám toto zložité obdobie prekonávať
a žiť lepšie.
Aj my, generácia dôchodcov, sa o to snažíme. Snažíme sa
byť príjemnými a užitočnými ľuďmi, ochotnými podať pomocnú
ruku a nemyslieť len na seba, ale aj na iných. Aj tento rok,
v tomto pôstnom období sa naša základná organizácia
zapojila do zbierky „Pôstna krabička 2022“, organizovanej
Slovenskou katolíckou charitou (už 11. ročník) na pomoc
chudobným deťom v africkej Ugande v presvedčení, že náš
príspevok umožní niekoľkým chudobným deťom zažiť krajší
život. Ani organizovaná humanitárna pomoc Ukrajine nás
nenechala ľahostajnými a mnohí naši členovia sa do nej
zapojili spôsobom finančným, materiálnym aj modlitbou.
Dúfame, že utíchne posledná vlna pandémie a nám svitne
nádej na väčšie oživenie našej činnosti s veľkým rešpektom
k aktuálnym opatreniam. V našom Rámcovom pláne 2022
máme niekoľko zaujímavých aktivít a činností. Plán je rozdelený do 4 oblastí: 1. členské schôdze, 2. kultúrno-spoločenské
a poznávacie aktivity, 3. pohybové aktivity a turistika, 4. verejno-prospešná činnosť v obci. Medzi najobľúbenejšie patria:
poznávacie výlety, kultúrno-spoločenské podujatia a turistika.
Pri zohľadnení požiadaviek našich členov je naplánovaných
niekoľko aktivít a výletov, napr.: návšteva Skalného sanktuária
Božieho milosrdenstva a Krížovej cesty Božieho milosrdenstva na hore Butkov, návšteva Banskej Štiavnice – Banskoštiavnická kalvária, Štiavnický pohyblivý Betlehem, Dom
lásky – Dom Maríny..., Putovanie po Orave – kopec GRAPA
– Klin, Oravská Polhora, Stará Bystrica, Vyhliadková plavba
loďou po Dunaji, smer Bratislava-Čunovo so vstupenkou do
Galérie Danubiana a tiež vlakový výlet do Vysokých Tatier.
Ani tento rok nebude chýbať Jánska opekačka v Babích
jarkoch a ďalšie aktivity, o ktorých budú naši členovia
informovaní na výročnej členskej schôdzi dňa 14. mája 2022.
Dovtedy organizované podujatia budú vopred oznámené
prostredníctvom obecného rozhlasu. Nebudú chýbať ani
obľúbené turistické vychádzky do nášho krásneho prírodného
okolia. Naša obec je naozaj bohatá na nádherné prírodné

scenérie, čo ju predurčuje, aby svojím okolím slúžila na
oddych, cykloturistiku a turistiku. K nej neodmysliteľne
patrí „Lesná železnica“ a táto trasa patrí medzi naše
najobľúbenejšie. Tento rok v rámci novej pohybovej aktivity
„Chôdzou pre zdravie“ sa od polovice februára každý utorok
v prípade priaznivého počasia stretneme podľa záujmu
(zatiaľ 11 – 13 členov) o 13.30 hod. pri rozhľadni Dúbravka
a pokračujeme smerom do Kočinej hory s prestávkou na
prvej lúke, kde pod vedením našej cvičiteľky Anky Izraelovej
absolvujeme 30-minútovú rozcvičku primeraných cvikov
a v dobrej priateľskej atmosfére pokračujeme v ceste podľa
vzájomnej dohody. Teraz v pôstnom období sme utorkové
turistické vychádzky spojili každý týždeň s návštevou
a modlitbou Svätého kríža v našom chotári. Máme ich štyri –
každý týždeň do Veľkej noci navštívime jeden Svätý kríž.
O bohatej činnosti našej organizácie od jej vzniku vedieme
kroniku ZO JDS. O tom, že činnosť je naozaj bohatá, svedčí
fakt, že základná organizácia má počas svojho takmer
14-ročného pôsobenia v poradí už tretí zväzok. Kronika
obsahuje rukopisné záznamy a fotodokumentáciu z bohatej
a pestrej činnosti členov ZO JDS, zaujímavosti, rôzne udalosti,
dokumentovanie výletov, vrátane činnosti dôchodcov pri
zveľaďovaní našej obce. Je zaujímavé listovať tieto objemné
„knihy“ aj pre nás, pre oživenie spomienok, spoločných
zážitkov, spoločne strávených chvíľ, ale aj pre náš konkrétny
podiel na zveľaďovaní našej rodnej obce. Určite sa raz stanú
vzácnym dokumentom a odkazom pre naše deti a vnúčatá.
Milí naši členovia, vážení spoluobčania,
čas nezastavíme, každým dňom sme starší, pričom
zobudiť sa ráno zdravý a so strechou nad hlavou je pre nás
najcennejším darom. Buďme vďační za každú sekundu nášho
života, buďme všetci zdraví a nech sa čo najskôr dostaneme
z tohto nepriaznivého obdobia. Pán Boh daj šťastia tejto
zemi, ale aj nám. S príchodom jarných dní a blížiacich sa
veľkonočných sviatkov vám výbor základnej organizácie JDS
želá veľa pekných slnečných a láskyplných dní a milostiplné
veľkonočné sviatky!
Antonia Adameková
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Turistický klub Ostrý vrch Soblahov

Zima nás pomaly, ale
isto opúšťa, príroda, jej
kolotoč, jej jedinečnosť,
jej životodarnosť nám zas
dáva najavo svoju istotu,
najväčšiu vesmírnu silu, a vďaka tomuto zázračnému kolobehu nám dáva tiež
možnosť sa spamätať z čiernych covidových rokov a jeho následkov. Ako
sa zobúdza príroda, tak i my si lížeme
rany zo všetkého zlého, čo nás postihlo
a čo sme museli prekonať. Vďaka zlým
covidovým rokom bola činnosť nášho
klubu veľmi obmedzená následkom
choroby, strachu, opatrení, obmedzení. Nestretávali sme sa, usporiadali sme
akcie len individuálne, podľa možností
a vôle turistov, vo veľmi obmedzenom
množstve a v snahe nikoho ničím neohroziť.
No i napriek tomu si turisti v decembri vyrazili na Štefanský výstup na
Čiernachov a tiež na predsilvestrovský

výstup na Ostrý vrch a potešilo nás,
že táto tradícia napriek vynechaným
ročníkom má stále svojich priaznivcov
zblízka aj zďaleka, ktorí prišli a užili si
tú krásnu vianočnú a silvestrovskú atmosféru v horách, v prírode, vzájomne
medzi sebou.
Ďalšími turistickými akciami, ktoré
niektorí členovia nášho klubu individuálne absolvovali v januári a februári,
boli výstupy na Veľký Rozsutec, Zbojnícku chatu, Rohatú skalu, Baranec,
Poludnicu a každoročne poriadaný výstup na Strážov.
Oznamujeme všetkým našim priaznivcom, bývalým členom, súčasným
členom, prípadne tým, ktorí majú chuť
začať pôsobenie v našom klube, že sa
snažíme pomaličky odznova budovať
to, čo nás spájalo a tešilo v rámci existencie turistického klubu. Odznova začíname s našimi pravidelnými štvrtkovými schôdzami v Hostinci u Ondreja

ŠPORT

o 19:00 hodine, spojenými s plánovaním víkendovej turistickej či podobnej
akcie a je na slobodnom rozhodnutí
každého turistu, či sa má chuť zapojiť
alebo nie. Skúšame to odznova, podstatné je chcieť a uvidíme, čo nám to
prinesie. V každom prípade nemáme
čo stratiť, len získať, nielen ako turistický klub, ale i ako každý jednotlivý
turista či človek.
Slávka

FUTBALOVÝ PROGRAM OŠK SOBLAHOV

RODINA HORNÁ POKRAČUJE
V DOSAHOVANÍ VYNIKAJÚCICH
VÝSLEDKOV

Reprezentant SAFKST Ing. Ladislav Horný ako jediný pretekár zo Slovenska úspešne reprezentoval na Majstrovstvách
Európy masters v klasickom silovom trojboji dňa 10.3.2022
vo Vilniuse, Litva, kde sa v kategórii nad 60 rokov do 105 kg
umiestnil na skvelom 3.mieste s výkonom 572,5 kg v trojboji.
Taktiež získal malú striebornú medailu za drep s výkonom 210
kg a malú zlatú medailu za tlak na lavičke s výkonom 142,5
kg. Na mŕtvom ťahu dosiahol výkon 220 kg. Výkony v trojboji
s hodnotou 572,5 kg, v drepe 210 kg a mŕtvom ťahu 220 kg sú
zároveň novými národnými rekordami.
Na súťaži ho viedla ako trénerka jeho dcéra Ivana Horná.
Srdečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie!
RR
z poskytnutých údajov rodiny
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ZBER OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2022
Zber objemného odpadu v obci Soblahov sa uskutoční v stredu 6.4.2022 od 9:00 do 15:30 h.
Odpad môžete priniesť na stanovené miesta:
Železničná ulica (dolný koniec), Obecný dom (stred obce), horný koniec obce do dvora č. 270.
Do kontajnera je ZAKÁZANÉ odovzdať stavebný odpad a pneumatiky!
Zároveň upozorňujeme občanov, že objemný odpad môžete odovzdať aj na Zberný dvor Trenčín,
Soblahovská ulica 65 (oproti Leoni TN), počas prevádzkových hodín:
pondelok - sobota 8,00 - 17,30 h.
Zber nebezpečného odpadu v obci Soblahov sa uskutoční v sobotu 9.4.2022 pred budovou obecného úradu.
Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú preberať nebezpečný odpad:
žiarivky a odpad obsahujúci ortuť, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (obaly od farieb, lakov), vyradené
elektrické a elektronické zariadenia.
Upozorňujeme občanov, že farby, ktoré sú vodou riediteľné nepatria do nebezpečného odpadu!
Ďakujeme za spoluprácu.

POZÝVAME VÁS...

Stavanie mája 2019

Deň matiek 2018

Po takmer dvojročnej prestávke pre vás opäť pripravujeme kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sa uskutočnia v prípade
priaznivej pandemickej situácie:
30.4.2022
Stavanie mája
16.7.2022
Soblahovské leto s heligónkou
24.7.2022
Divadelné predstavenie
8.5.2022
Deň matiek
Svetový Slovák Štefánik
14.5.2022
Soblahovská 35-ka
28.5.2022
Deň detí
14.8. 2022
Divadelné predstavenie Dubček
Už teraz sa tešíme na stretnutie s vami!
4.6.2022
Divadelné predstavenie Pinochio

Deň detí 2019

Divadelné predstavenie Mrázik 2016

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Počet obyvateľov k 20.3.2022:
UZAVRELI MANŽELSTVO:
Viera Bellová a Jakub Plíhal

2 411

NARODILI SA:
Melánia Bernátová
Lea Fabová
Tom Melkovič
Teo Melkovič
Kevin Kováčik

OPUSTILI NÁS:
Oliva Beganová

vo veku 79 rokov

Alojz Cverenkár

vo veku 86 rokov
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