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KAŽDOROČNÁ JAR

Znova, ako každý rok, jar hlási svoju silu,

Narcisy sa tlačia zlatom, hupkom spod zeme,

Slniečko spod mrakov vykukuje každú chvíľu,

A kôpky snehu už iba na horách nájdeme.

Je tu jar, kričia silno nepokojné čierne drozdy,

Keď sa kupčia o miesta pre svoje hniezda,

Smaragdom sa pýšia všetky okolité hvozdy,

Púpavové lúky svietia ako najjasnejšia hviezda.

Ach jar, koľko krásy prinášaš nám každý rok,

Veľká noc už čaká na kúpačov za dverami,

Ochraňuj nás, Pane, i náš každodenný krok,

A zostaň i v tomto ťažkom roku navždy s nami.

Profesor Jozef Halgoš  

Milí spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a máme tu začiatok jari. Obdobie, 
ktoré máme snáď všetci veľmi radi. Po pochmúrnych, 
uzimených dňoch, prichádza čas, kedy sa príroda prebúdza, 
a to nás napĺňa novými víziami do nastávajúceho obdobia. 
Zimné obdobie nám dáva najmä priestor na dokončenie 
nedorobeného a zároveň na zamyslenie, prípravu nových 
plánov s ohľadom na celkovú situáciu na Slovensku a vo 
svete.

Ako je vám isto známe i z médií, vojna na Ukrajine, 
neúmerné zdražovanie energií, reformy pre rodiny s deťmi 
a k tomu ešte aj nestabilná politická situácia na Slovensku, 
vyvoláva veľké ekonomické pnutie nielen v rodinách, ale má 
aj veľký dosah na fungovanie obce. Niektoré obce dokonca 
museli pristúpiť k takým závažným nariadeniam, že vypínali 
osvetlenie v menej frekventovaných častiach a obmedzili 
financovanie všetkých organizácií pôsobiacich v obci a taktiež 
pozastavili všetky plánované kultúrne akcie...

Aj my si spolu s poslancami plne uvedomujeme dané sku-
točnosti, a preto sme pristúpili  v tomto období len na minimálne 
investičné opatrenia a zamerali sme sa na pokračovanie 
hlavných priorít a na prípravu nových realizačných projektov, 
ktoré by sme radi dostali do štádia stavebného povolenia 
spolu s verejným obstarávaním.

Po zrealizovaní verejných obstarávaní, ktoré sú podmienkou, 
máme zámer byť aktívni v podávaní žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok z Plánu obnovy, prípadne iných fondov. 

Po takto zrealizovanej príprave môže byť financovanie až do 
100 % zabezpečené mimo rozpočtu obce.

Dovoľte teda, aby som vás informoval, na čom sme 
pracovali, čo nás trápi a predstavili vám projekty, ktoré by sme 
radi zrealizovali v tomto volebnom období.
 
Dianie v obci v 1. štvrťroku roka 2023

Tí, ktorí využívali služby zubára tu u nás v Soblahove, 
nám už koncom roka viackrát avizovali, že je obmedzovaný 
rozsah služieb poskytovaných v soblahovskej ambulancii 
a väčšina výkonov je presmerovaná do novej ambulancie 
v Trenčíne. Následne prebehli rokovania o plnej funkčnosti 
našej ambulancie, no, žiaľ, bez kladného výsledku pre našich 
občanov.

V súčasnosti je ambulancia prázdna a začíname hľadať 
nového zubného lekára.

Vieme, že lekárov je málo a nebude to jednoduchá záležitosť, 
a preto by bolo možno aj vhodné uvažovať aj o inom lekárovi-
špecialistovi. Ideálnym 
riešením pre potreby 
mladých rodín a mládeže 
v Soblahove by bol detský 
lekár-pediater. V prípade, 
že aj vy poznáte niekoho, 
kto by rád vykonával danú 
činnosť u nás v Soblahove, 

Nádej Veľkej noci, čerstvý závan jari, užite si tieto vzácne dary.
Rodinnú pohodu počas veľkonočných sviatkov vám praje vedenie obce a poslanci obecného zastupiteľstva.
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budeme vďační za každý tip, koho osloviť. Verím, že spoločne 
sa nám to podarí! 

Podobný problém sme v poslednom období mali aj s fungo-
vaním a nefungovaním lekárne.

Tak ako som to avizoval v poslednom čísle o plánovanom začatí 
fungovania, lekáreň nám  opäť reálne funguje od 16.1.2023.

Teraz je to už len na nás všetkých, ako sa k tomu 
postavíme, preto by som vás chcel poprosiť, pokiaľ je to 
možné (samozrejme, v prípade, že je cena liekov podobná ako 
v inej lekárni), využívajte, prosím, našu lekáreň v Soblahove. 
Pomôžeme tým hlavne starším spoluobčanom, ktorí nie sú 
takí mobilní a je pre nich dôležité, aby sa ľahko dostali k svojim 
liekom. Už v minulosti  nastalo  zrušenie z dôvodu, že ľudia 
využívali hlavne lekárne v Trenčíne. Preto, ak je to možné, 
využívajme prioritne naše soblahovské služby a pomôžme tak 
našim spoluobčanom.

Mrazivé počasie nám nedovolilo naplno pokračovať v sta-
vebných prácach na oprave starej márnice. V súčasnosti 
dorobíme povrchové úpravy exteriéru a interiéru a starý zvon 
bude môcť opäť vydať svoj zvuk. Starší chlapi mi hovoria, 
že zvonenie na takomto zvone nie je jednoduché a je nutné 
dodržiavať inú rytmiku. Bude to výzva pre našich chlapov, 
ktorí si to pamätajú, aby túto tradíciu odovzdali našim deťom 
a naučili ich zvoniť tak, ako to robili naši otcovia a dedovia.

V marci boli v obci vykonané orezy stromov a tento rok sme 
opäť v dedine vykonali niekoľko väčších zásahov. Všetky boli 
vykonané len z dôvodu bezpečnosti nás všetkých.

Určite ste si viacerí všimli a aj ste nás upozornili na zlý stav 
orechov, ktoré lemujú cestu z Trenčína do Soblahova. O danej 
skutočnosti vieme a aj na to neustále upozorňujeme správcu 
cesty (Slovenská správa ciest). Žiadame ich o odstránenie 
spadnutých stromov zasahujúcich do cesty a vykonanie 
potrebných ozdravných rezov, resp. opatrení. V minulom roku 
už aj boli plánované zásahy, no ochranári mali iný názor, a tak 
nám zostáva dúfať, že  sa nezačne reálne konať, až keď sa 
niečo udeje.
 
Plány na najbližšie obdobie

Obdobný problém máme aj my v Soblahove. Pri Majeri 
máme štyri staré lipy. Už minulý rok sme ich dali posúdiť 
špecialistom z CHKO Biele Karpaty, ktorí nám odporučili 
vykonanie ozdravného rezu. Teraz vo februári obec objednala 
uvedený výkon.

Výsledok obhliadky nás nepotešil. Arboristom bol 
odporučený výrub 2 líp a na dvoch bol odporučený ozdravný 
rez. Na základe stanoviska arboristu sme ihneď iniciovali 
spoločné stretnutie obce, arboristu a pracovníkov CHKO Biele 
Karpaty. V čase uzávierky novín by malo padnúť definitívne 
rozhodnutie, či bude stačiť len orezanie, alebo zásadnejší 
zásah.   

Ako som vás informoval, mali sme zámer ešte v minulom 
roku zrealizovať chodník od Hostinca u Hrocha po Železný 
most, avšak pre narastajúce ekonomické vstupy odmietol 
pôvodný víťaz verejného obstarávania realizovať chodník 
za vysúťaženú cenu. Teraz, v čase uzávierky, by malo byť 
ukončené nové verejné obstarávanie a veríme, že v apríli 
začneme s realizáciou prác.
 
Projekty 

Ako som už v úvode spomínal, rozhodli sme sa vyvinúť 
značnú aktivitu v príprave projektov pre potreby podania 
žiadostí o financovanie z rôznych fondov.

Na základe spoločného rozhodnutia vedenia obce, 
poslancov, vedenia školy a stavebnej komisie rozbiehame 
spracovanie nasledovných projektov: rekonštrukcia starých 
kabín,  domu číslo 270, strechy telocvične, nadstavba škôlky. 
Všetky projekty budú zamerané na zlepšenie využiteľnosti 
a zároveň aj na energetické zhodnotenie budov.

 

 

Samozrejme, už v minulosti rozbehnuté projekty, ako 
napríklad Dom seniorov nezostanú len v “šuplíku”, ale 
intenzívne pracujeme na potrebných krokoch a tento projekt 
zostáva prioritou číslo jedna. V budúcom čísle vás budem 
detailne informovať o aktuálnom stave.

Značný posun nastal vo veľkých pozemkových úpravách. Po 
troch rokoch od schválenia našej žiadosti, vyčkávania a násled-
ného obstarávania, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky uzavrelo zmluvu na realizáciu pro-
jektu pozemkových úprav v katastrálnom území Soblahov.

Vysúťažená cena je 560 400 Eur a celý projekt by mal byť 
ukončený do 41 mesiacov.

Som si vedomý, že to nebude jednoduché zrealizovať 
k spokojnosti všetkých, ale pevne verím, že v konečnom 
dôsledku to pomôže drvivej väčšine občanov Soblahova a 
taktiež k rozumnému nastaveniu obce na jej ďalšie fungovanie.

Na záver mi dovoľte popriať vám a vašim rodinám pokojné 
a požehnané veľkonočné sviatky strávené v kruhu najbližších 
a tiež, aby veľkonočné sviatky priniesli do vašich rodín pravý 
pokoj, pohodu a spokojnosť.

S úctou Marian Hudec, starosta
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SOBLAHOV DŇA 15.2.2023
Schválilo VZN obce Soblahov č. 
1/2023 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov, výšky 
príspevku na režijné náklady a podmien-
ky úhrady v školskej jedálni v zriaďova-
teľskej pôsobnosti obce Soblahov.
Zobralo na vedomie Správu o kontrol-
nej činnosti za rok 2022.
Určilo odpredaj pozemku v katastrál-
nom území Soblahov – novovytvore-
ná parcela KN-C č. 901/3 vo výmere 
29 m² – zastavaná plocha a nádvorie, 
ktorá bola vytvorená odčlenením z 
pôvodného pozemku KN-C č. 901/1, 
na základe Geometrického plánu č. 
48035637 – 005-23, vypracovaného 
Ivanom Opatovským, GEODET, dňa 
18.1.2023, ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ 
zák. č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, pre Roberta Hatalu a Danielu 
Hatalovú.
Dôvod osobitného zreteľa: Predmetná 
parcela je ohradená plotom a bola dlho-
dobo užívaná predchádzajúcimi majiteľmi 
a je naďalej užívaná terajšími vlastníkmi.
Zámer odpredať pozemok – parcelu 
KN-C č. 901/3 v katastrálnom území 
Soblahov, ako prípad hodný osobitné-

ho zreteľa bol zverejnený na webovej 
stránke obce a na  úradnej tabuli obce 
dňa 30.1.2023.
Schválilo odpredaj pozemku – parce-
la KN-C č. 901/3, zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 29 m² v katas-
trálnom území Soblahov, do vlastníctva 
Robertovi Hatalovi a Daniele Hatalovej 
za cenu 30 €/m². Celková kúpna cena 
je vo výške 870 €.
Určilo odpredaj pozemku v katas-
trálnom území Soblahov – nehnuteľ-
nosti časti pozemku, parcela KN-C č. 
2149/27, diel číslo 4 vo výmere 46 m² 
– zastavaná plocha a nádvorie v kata-
strálnom území obce Soblahov, ktorá 
bola vytvorená z predmetnej parce-
ly KN-C č. 2149/27 ako diel číslo 4, 
na základe Geometrického plánu č. 
48035637 – 164-22, vypracovaného 
Ivanom Opatovským, GEODET, dňa 
10.11.2022, ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. 
e/ zák. č. 258/2009 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov, pre Marka Gabriela a 
Rebeku Sabovú.
Dôvod osobitného zreteľa: Predmetná 
parcela je ohradená plotom a bola 
dlhodobo užívaná predchádzajúcimi 

majiteľmi rodinného domu č. 13 a je 
naďalej užívaná terajšími vlastníkmi.
Zámer odpredať pozemok – parcelu 
KN-C č. 2149/27, diel č. 4 v katastrál-
nom území Soblahov, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa bol zverejnený na 
webovej stránke obce a na úradnej ta-
buli obce dňa 30.1.2023.
Schválilo odpredaj pozemku – parcela 
KN-C č. 2149/27, diel číslo 4, zastava-
ná plocha a nádvorie vo výmere 46 m² 
v katastrálnom území Soblahov, do 
vlastníctva Markovi Gabrielovi a Rebe-
ke Sabovej za cenu 30 €/m². Celková 
kúpna cena je vo výške 1 380 €.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 31.12.2022.
Zobralo na vedomie čerpanie roz-
počtu ZŠ s MŠ Soblahov k 31.12.2022 
a oznámenie o úprave rozpočtu ZŠ 
s MŠ v 3/2023 z 13.2.2023, číslo 
GA/21/2023/Iž.
Schválilo prípravu projektov pre čer-
panie financií v rámci operačných pro-
gramov a výziev na aktivity týkajúce sa 
materskej školy, nadstavby základnej 
školy, telocvične, starých kabín, budo-
vy obecného úradu, revitalizácie cen-
tra obce, rozšírenia budovy hasičskej 
zbrojnice a Domu č. 270.

Zuzana Hrnčárová

TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME
Samosprávy sú povinné každoročne hlásiť dosiahnutú 

úroveň triedenia odpadov za uplynulý rok. Miera vytriedenia 
komunálneho odpadu v obci Soblahov za rok 2022 dosiahla 
55,59%, vďaka čomu sme si udržali výšku zákonného poplatku 
15 EUR za tonu odpadu uloženého na skládke odpadov. Naša 
obec sa z roka na rok v triedení odpadu zlepšuje, za čo patrí 
veľká vďaka Vám občanom, ktorí triedite. ĎAKUJEME!

Najväčšou zložkou zmesového komunálneho odpadu, 
ktorá sa dá vytriediť je biologicky rozložiteľný odpad. 
V roku 2022 sa nám podarilo vyzbierať 21,705 ton biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu prostredníctvom 6 
zberných nádob rozmiestnených na stojiskách v obci. Zber 
biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a záhrad sa v našej 
obci realizoval prostredníctvom obecnej kompostárne, kde 
obyvatelia Soblahova mohli od jari až do jesene nosiť svoj odpad 
zo záhrad (pokosenú trávu, lístie, piliny, rastlinné zvyšky, kôru, 
slamu, ovocné a zeleninové odpady, podstielku z domácich 
hospodárskych zvierat). Prevádzka kompostárne bude znovu 
otvorená od 3.4.2023 každý pondelok od 7:00 do 8:30 a stredu 
od 16:00 do 17:00. V čase od jesene do jari, kedy je obecná 

kompostáreň mimo prevádzky, majú občania možnosť ukladať 
odpad z orezu drevín na mieste na to určenom, na hornom 
konci obce, pri bani. Dôrazne žiadame všetkých občanov, 
aby takúto možnosť ukladania odpadu zo záhrad a z orezu 
drevín využili a vyhli sa tak pokutám, ktoré hrozia v prípade 
nelegálneho spaľovania odpadu v záhradách.

Ďalšími významnými zložkami zmesového komunálneho 
odpadu,  ktoré možno vytriediť sú sklo, papier a plasty. V našej 
obci sa v minulom roku vytriedilo 60,32 ton skla a  49,08 ton 
papiera. Čo sa týka plastov, občania majú možnosť už tretí 
rok separovať plasty doma do žltých vriec, ktoré sú vyvážané 
raz za mesiac. V roku 2022 sa podarilo našej obci vytriediť 
43,48 ton plastov. 

Vážení občania, pred tým ako zahodíte odpad do nádoby na 
zmesový komunálny odpad, zamyslite sa, či sa nedá vytriediť. 
Cieľom triedeného zberu je zvýšiť podiel recyklovaných zložiek 
komunálneho odpadu, a tým šetriť životné prostredie. A Vy, 
občania, v tomto zohrávate nezastupiteľnú úlohu, nakoľko Vy 
sa rozhodujete, ako budete s Vaším odpadom nakladať.

Správca dane

DANE A POPLATKY
NOVÉ ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU A SPRÁVNE UVÁDZANIE VARIABILNÉHO SYMBOLU

Vážení daňovníci a poplatníci, blíži sa obdobie, kedy obdržíte 
rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností, za psa a poplatku 
za komunálny odpad. V súvislosti s realizáciou platieb prostredníc-
tvom internetbankingu, by sme radi upriamili Vašu pozornosť na 
nové číslo účtu vedené v ČSOB, ktoré budete mať uvedené v sa-
motných rozhodnutiach. Pri platbe na účet je veľmi dôležité uviesť 
správny variabilný symbol, ktorý je špecifický pre daň z nehnuteľ-

ností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad. Každú jednu 
platbu je potrebné zadať zvlášť so svojím prideleným variabilným 
symbolom, tak ako je uvedené v rozhodnutí. V opačnom prípa-
de sa nám Vaša platba v systéme nespáruje a Vaše pohľadávky 
evidujeme ako neuhradené aj napriek tomu, že ste ich uhradili. 
Veríme, že tento článok prispeje k tomu, aby ste boli pri platbách 
pozornejší a vyhneme sa tak zbytočným nedorozumeniam.
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ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE ALEBO ÚĽAVU 
Z MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD

V súvislosti s poplatkom za komunálny odpad, oznamujeme 
občanom, že žiadosti o odpustenie alebo úľavu z miestneho 
poplatku za komunálny odpad a doklady potrebné k žiadosti 
je poplatník povinný každoročne predložiť správcovi poplatku 
– na obecný úrad počas úradných hodín. Žiadosť si môžete 
vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo vytlačiť z internetovej 
stránky obce:  www.soblahov.sk/ziadosti-a-tlaciva/. 

Oprávnenými žiadateľmi sú: 
• fyzická osoba (ďalej len „FO“), ktorá preukáže, že sa v určenom 

období od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 dlhodobo zdržiava 
v zahraničí viac ako 90 dní,

• FO, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny 
odpad v mieste trvalého alebo prechodného bydliska,

• FO, ktorá je umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia 
slobody,

• FO, ktorá študuje mimo obce a je ubytovaná v zariadení 
poskytujúcom ubytovanie,

• FO, ktorá pracuje mimo trvalého bydliska (s výnimkou 
denne dochádzajúcich). Dokladom preukazujúcim dôvod 
poskytnutia poplatkovej úľavy: pracovná zmluva a potvrdenie 
o prechodnom pobyte v mieste pracoviska (príp. potvrdenie 
ubytovacieho zariadenia o spôsobe ubytovania),

• rodiny so 4 a viac nezaopatrenými deťmi. Pokiaľ dieťa do-
končilo v príslušnom spoplatňovacom období povinnú školskú 
dochádzku, je potrebné k žiadosti priložiť aj potvrdenia 
o štúdiu dieťaťa. 

Správca dane

REFERENDUM 21.1.2023

ŠTEFANSKÁ JAZDA 2022

Otázka predložená na rozhodnutie v referende:
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdo-

bia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť 
referendom alebo uznesením NR SR, a to zmenou Ústavy SR 
tak, že... (celkové znenie otázky nájdete na: https://volbysr.sk/
ref/sk/ referendova_otazka.html)

Výsledky hlasovania v Soblahove
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:   1 882

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:     546
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:      546
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:         0
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:      545
Počet platných hlasovacích lístkov:       542
Počet hlasov “ÁNO“        527 
Počet hlasov “NIE“          15

Účasť voličov v referende 29,01 %.

Po dvojročnej prestávke spôsobenej Covidom-19 a ná-
slednými bezpečnostnými opatreniami sme sa opäť stretli 
26.12.2022 na sv. Štefana na 32. ročníku Štefanskej jazdy. 
Obnovená tradícia, ktorú založil náš rodák Ondrej Mrázik  
spolu s jazdeckým oddielom PD Trenčín-Soblahov, so 
Správou mestských lesov Trenčín a so strediskom chovu koní 
v Tr. Biskupiciach ešte v roku 1988, tak našla svoje ďalšie 
pokračovanie.

Práve na sviatok sv. Štefana, patróna koní, sme si opäť 
pripomenuli tradíciu  ďakovania našich starých i prastarých 
otcov, koňom za ich celoročnú prácu na poliach, v horách či 
pri iných činnostiach. Spevom kolied sme oslávili narodenie 
nášho spasiteľa Ježiša Krista v Betleheme. V programe 
vystúpilo viac než 50 účinkujúcich z DFS Melenčárik, FSk 
Dolinečka, FSk Melenčár a z Harmonikovej akadémie Jozefa 
Opatovského. Pôvodne malo v programe vystúpiť oveľa viac 
účinkujúcich, ale zo zdravotných dôvodov sme program na 
poslednú chvíľu museli upraviť. Choroba tiež znemožnila prísť 
väčšiemu počtu jazdcov z jazdeckého klubu, ktorí sa na toto 
podujatie obzvlášť tešili.

Po skončení programu ste mohli v Sedliackom dome zažiť 

atmosféru Vianoc našich predkov i možnosť pokloniť sa 
Ježiškovi v Betleheme, ktorý sme pre vás pripravili pri kostole.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim za koledovanie, organizá-
torom za prípravu.

 Nech čaro a tajomstvo Tichej, svätej noci, ktorú sme si 
zaspievali na záver, v nás zostane po celý rok.

D.M.
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STRÁCA SA ZÁUJEM MLADÝCH ĽUDÍ O DEDINSKÚ ZÁBAVU?

A FAŠIANGY PREDSA BOLI...

Zábavy na dedinách v minulosti mali svoje čaro, srdečnosť, 
atmosféru. Ľudia sa po celotýždňových povinnostiach, 
ťažkých fyzických prácach chceli zabaviť, odreagovať, 
stretnúť sa so svojimi priateľmi. Bývali zábavy hasičov, 
športovcov, ostatných organizácií v obci, majálesy, juniálesy, 
regrúti pred odchodom na vojnu vykrútili soblahovské dievky 
na svojej muzike. Obdobie bolo ukončené tradičnou hodovou 
zábavou, po ktorej nastal advent až do Vianoc. Spoločenské 
organizácie v obci sa predbiehali, ktorá z nich usporiada 
poriadnu dedinskú zábavu. Postupne vidíme, že upadá záujem 
spraviť tradičnú dedinskú muziku. Organizovanie zábavy je 
pomerne náročné, ale hlavne výsledok nezodpovedá úsiliu 
organizátorov. Mnohokrát sa stávalo, že na zábave bolo viac 
usporiadateľov ako hostí. Vrátiť našej dedine ten obraz 
z minulosti sa pokúsil obecný úrad v novembri 2015 hodovou 
„batôžkovou“ veselicou. Niečo nové, niečo iné, niečo, čo tu 
roky nebolo. Výsledok bol mimoriadne úspešný. Oživenie 
soblahovských krojov, škola tanca mládežníkov pod vedením 
Jožka Ďuráčiho, rezká muzika Cukríkovcov priniesli to, čo sme 
tu roky nemali. Pekná zábava, plná sála poľnohospodárskeho 
družstva dávala prísľub, že takto by to mohlo vyzerať i do 

budúcich rokov. V tejto „batôžkovej“ tradícii sa niesli i ďalšie 
hodové roky 2016, 2017, 2018, ba i posledný november 
2019. Musíme priznať, že návštevnosť na týchto muzikách 
postupne upadala. Už nebolo podmienkou mať kroj, vstupné 
bolo naozaj len symbolické, no záujem sa strácal. Všetku 
veselosť a zábavu narušila pandemická situácia v rokoch 2020 
až 2021. Ľudia museli riešiť svoje zdravie, nastalo testovanie, 
očkovanie, bol zákaz stretávať sa na spoločenských 
a kultúrnych akciách. Upadala nálada, strácal sa elán, chuť 
do života. Ako sa ľudovo hovorí, že po búrke znova vyjde 
slniečko, tak prešli i tieto ťažké roky a ľudia sa už mohli znova 
stretávať, zabávať, veseliť. Tak sme sa opäť vrátili k tradíciám 
„batôžkovej“ zábavy, no už nie v novembri 2022, ale v období 
fašiangov, 4. februára 2023, znova v sále PD Soblahov. 
Veselé tóny Cukríkovcov, plné batôžky dobrôt, pijatiky od 
výmyslu sveta, nádherné kroje boli zárukou ohromnej zábavy. 
Áno, toto všetko bolo, až na jedno: Minimálny záujem našej 
mládeže a občanov stredného veku prísť sa zabaviť. No aj tak 
chceme naďalej ponúkať zábavu pre čo najviac našich ľudí, 
našich „Melenčárov“.

J.H.  

Po týždňoch príprav prišla informácia o nepriaznivom 
počasí. Celú sobotu malo pršať. Fašiangy v daždi  je nezmysel. 
Nastala dilema… zrušiť program, či nie? Bude pršať? Príde 
niekto? Padol nápad urobiť fašiangy v sále PD. Napokon sa 
toto rozhodnutie ukázalo ako správne.

Fašiangovníci sa stretli vo dvore obecného domu, v maskách, 
krojoch, malí, veľkí... Ako prvé nás privítali ženy z FSk 
Dolinečka s pripraveným masteným chlebom a prípitkom. 
Fašiangové spevácke pásmo „Melenčára“ otvorilo program. 
Keď dážď na chvíľu ustal, fašiangový sprievod sa pohol 

okolo starého úradu smerom do sály. Na čele sprievodu 
hrali mládenci z akadémie J. Opatovského, za nimi folkloristi 
FSk Melenčár, deti z Harmonikovej akadémie a ostatní 
fašiangovníci. Tu spadla zo všetkých „tréma“ a zmes veselých 
vystúpení všetkých muzikantov i spevákov nemala konca-
kraja. Do sály po viac ako hodine už prišiel celkom početný 
sprievod. Prekvapením pre organizátorov  bolo množstvo ľudí 
v sále a ešte väčším bolo, že sa všetci zmestili...

Keďže v Soblahove máme najviac harmonikárov široko-
ďaleko, zodpovedala tomu aj zábava. S harmonikou Marek 
a Tomáš Kelešiovci, Jozef  Halgoš, Viliam Kováč bola záruka 
energie. K tomu Harmoniková akadémia, Melenčár... jeden 
vstup za druhým. Nezabudlo sa ani na najmenších – deti, 
ktoré sa rovnako mohli zabaviť pri hudbe a tanci. 

Na záver podujatia sa konalo „pochovávanie basy“ v podaní 
folkloristov z FSk Melenčár.  Obnovili  tak v minulosti 
obľúbenú  soblahovskú tradíciu. Starší pamätníci  spomínali 
na pochovávanie basy v 60. rokoch, neskôr folkloristi v SZM 
v 80. rokoch, takéto verejné pochovávanie sme si mohli 
pripomenúť po viac ako 40. rokoch.

Veríme, že sa popoludnie páčilo, veď to bolo také naše 
soblahovské...

D.M.
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ZAUJÍMAVOSTI ZO SOBLAHOVA

KULTÚRNO-HISTORICKÉ A SPOLOČENSKÉ DEDIČSTVO OBCE

VEĽKONOČNÉ SVIATKY – TRADÍCIE, SYMBOLY A NÁDEJ

Kronika obce oslávi tento rok 90 rokov. OcZ  uznesením 
z 5. mája 1933 schválilo vedenie kroniky obce. Prvé riadky 
napísal do kroniky Štefan Formender. Rodák zo Spišského 
Podhradia sa tak stal prvým kronikárom obce. Do Soblahova 
nastúpil 1. septembra 1931 ako správca ľudovej školy spolu 
s manželkou, ktorá bola učiteľkou. Zároveň sa stal organistom 
v kostoloch našej farnosti. V Soblahove pôsobil až do roku 
1938.

Kronika od počiatku  svojho vzniku ponúka zaujímavé 
informácie spoločenského, ekonomického i kultúrneho života 
v obci. Štefan Formender sa v písomných zápisoch vracia 
ešte do obdobia 1. sv. vojny: Dňa 26.6.1914 bola starostovi 
obce oznámená smutná správa. Všetci muži do 37 rokov 
musia narukovať do vojny. Práve v Soblahove sa stretlo 800 
vojakov z okolitých dedín, ktorí boli vlakom odvezení na front. 
Z našej obce odišlo na front 260 chlapov.

 Veľmi zaujímavý je vývoj udalostí najmä pri zmenách 
režimov a verejná mienka či tendenčné správanie sa ľudí 
v prelomových rokoch.

Kronika ponúka bilanciu úspechov v poľnohospodárskej, 
živočíšnej, investičnej oblasti, ale aj smutné osudy našich 
občanov  po februári 1948, resp. tragické udalosti, ktoré život 
prináša, požiare, záplavy, tragické úmrtia.... Veľmi zaujímavý 
a komplexný je pohľad a progres v školstve, v oblasti služieb 
či zásobovania obce potravinami. Kronikári v písomných 
zápisoch vyzdvihujú politickú, investičnú, kultúrnu či športovú 
angažovanosť našich občanov.

Čo zaujímavé sa dozvedáme z prvých rokov vedenia 
kroniky? 
-  v roku 1925 je postavená ľudová škola v strede obce 

(budova súčasnej cirkevnej materskej školy),
-  v Soblahove žilo 1339 občanov, z toho 1333 rímsko- 

katolíckeho náboženstva. Väčšina obyvateľov sa živila 
roľníctvom, 18 robotníkov chodilo pešo do  textilnej továrne 
Tiberghien v Trenčíne, 7 pracovali na železnici, živnosť mali 
dvaja kováči, dvaja obuvníci, traja obchodníci so zmiešaným 

tovarom a v obci fungovali dva mlyny na múku i šrot,
-  v rokoch 1932 - 1933 bola realizovaná generálna 

rekonštrukcia kostola - výmena krovov, krytiny, pristavané 
schodisko vedúce na novú betónovú empóru, položená 
nová terazzo dlažba, do sakristie urobený vchod,

-  zaujímavosťou je veľkosť majetkov majiteľky majerov  
grófky, Eugénie Tinzovej, rod. Addovej, ktorá vlastnila ornú 
pôdu o rozlohe 560 meríc, obec vlastní 1744 meríc ornej 
pôdy,

-  kronikár spomína dlhú a mimoriadne krutú zimu 1928/29, 
kedy mrazy dosahovali mínus 40 stupňov s veľkým 
množstvom snehu, škola bola počas zimy zatvorená.
... a ponúka oveľa viac informácií, ktoré vám priebežne 

prinášame v kalendároch či novinách obce alebo prinesieme v 
budúcnosti. Súčasná kronikárka Silvia Holubek Šalkovská je 15. 
kronikárkou v 90 ročnej histórii a kronika píše svoj 4. zväzok.

 Veľmi by som si prial, aby budúce generácie, možno po  90. 
rokoch si mohli prečítať v kronike, že súčasná generácia im tu 
niečo  vybudovala, zanechala a niečím  inšpirovala.

D.M.

Pre kresťanov sú veľkonočné sviatky najväčšími sviatkami 
roka. Začínajú Kvetnou nedeľou. Zelený štvrtok  je spomienkou 
na pamiatku poslednej večere Ježiša so svojimi učeníkmi, 
Veľký piatok je spojený s mučeníckou smrťou Ježiša na kríži 
a Biela sobota prináša svetlo – vzkriesenie. Veľkonočná nedeľa 
– zmŕtvychvstanie Ježiša dáva tomu celému zmysel a nádej.

Veľkonočný pondelok už bol o zábave. Chlapci chodili šibať 
a polievať dievčatá. V niektorých kútoch Slovenska sa iba 
šibalo,  v niektorých len polievalo,  u nás sa oba zvyky spojili.

Voda mala ozdravujúcu a očistnú silu. Dotyk mladých prútikov 
vŕby, plných sily a miazgy mal na dievčatá preniesť ich plodnú silu.

Chlapci v Soblahove chodili od nepamäti v skupinách 
oblievať spolužiačky, kamarátky, či slobodné mladé dievky 
pred vydajom. Okrem svojich korbáčov niesli aj jeden veľký, 
spoločný, na ten im dievčatá uväzovali stužky.

Pamätnou zostane oblievačka z roku 1981, bolo veľmi 
chladno, a preto si mládenci na voze viezli kotlinu a vodu si 
zohrievali. Potom ju zmiešali so studenou, aby dievčatá ne-
prechladli. Prešli celú dedinu, aby ani jedna dievka nezostala 
neobliata a nevyšibaná. Na foto vľavo sú soblahovskí folklo-
risti pôsobiaci v DO SZM, ktorí až do 90. rokov boli význam-
nými nositeľmi tradícií a zvykov v Soblahove.

D.M.Kúpači v 80. rokoch

Tradície pokračujú aj v r. 2018
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA V HODNOTENÍ PIATAKOV T5 PRVÁ...

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ S MŠ, SOBLAHOV 404
pre školský rok 2023/2024

sa uskutoční v dňoch 12.4. a 13.4.2023 od 12:00 h – do 16:00 h v  ZŠ Soblahov – 1. trieda
Prečo zapísať dieťa u nás?

Základná škola s materskou školou Soblahov je 
plnoorganizovaná škola. Poskytujeme základné vzdelanie 
všetkým deťom od 6 do 15 rokov. Pripravujeme žiakov na 
ďalšie štúdium na stredných školách.

Naša škola flexibilne reaguje na potreby modernej 
vedomostnej spoločnosti:
•  podporuje rozvoj tvorivosti, individuality a všestranný rozvoj 

osobnosti
•  naša škola má značku iMAP škola
• dlhodobo dosahujeme veľmi dobré výsledky v celosloven-

skom testovaní žiakov Testovanie T9 i Testovanie T5 – 
úspešnosť školy je vysoko nad celoslovenským priemerom

• dosahuje veľmi dobré úspechy vo vedomostných, 
umeleckých a športových súťažiach

Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov, dôraz kladieme na:
•  čitateľskú gramotnosť, rozvoj komunikačných schopností, 

kvalitné ovládanie materinského jazyka, osvojené základy 
používania cudzieho jazyka, digitálnu gramotnosť (dve 
odborné učebne IKT), projektové dni – tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti

V našom školskom vzdelávacom programe máme zavedené:
• vlastné vzdelávacie predmety – tvorivé písanie, rozvoj 

komunikačných schopností

•   rozšírené vyučovanie predmetov – informatika, matematika, 
anglický jazyk

Ponúkame bohatú krúžkovú a mimoškolskú činnosť:
•   pohybové hry, športové hry, florbal, badminton /telocvičňa, 

ihrisko/
•   dramatický krúžok
•   čitateľská dielňa – žiacka školská knižnica
•   hasičský krúžok
•   hudobná škola – hra na hudobné nástroje, spev (ZUŠ)
•   vydávame školský žiacky časopis Školák
•   tvorivé dielne
•   základný plavecký výcvik
•   základný lyžiarsky výcvik
•   exkurzie, výlety

Škola ponúka služby:
• činnosť školského klubu ŠKD v ranných hodinách pred 

vyučovaním od 6:30, v poobedných hodinách po skončení 
vyučovania do 17:00

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

Informácie nájdete na www.zssoblahov.edupage.org

INEKO je mimovládna nezisková or-
ganizácia, ktorá podporuje ekonomické 
a sociálne reformy s cieľom odstraňo-
vať prekážky dlhodobého pozitívneho 
vývoja slovenskej ekonomiky a spo-
ločnosti. Poslaním INEKO je podpora 
potrebných ekonomických a sociálnych 
reforiem v SR. INEKO na Slovensku je 
autorom prvých rebríčkov základných 
a stredných škôl podľa výsledkov žia-
kov. Nevyhnutnou podmienkou nielen 
zvýšenia, ale už aj udržania kvality 
nášho školstva,  je udržiavať jeho efek-
tívnosť na čo najvyššej úrovni, a to sa 
nedá bez merania výsledkov.

Celkové hodnotenie školy vzniká ako 
vážený priemer hodnotení za vybrané 
oblasti. Pri základných školách vstupujú 
do výpočtu celkového hodnotenia školy 
ukazovatele z oblastí Testovanie 5 
(piatakov) a Testovanie 9 (deviatakov).

V oblasti testovania T5 za šk. rok 
2021/2022 sa ZŠ s MŠ, Soblahov 404 
v rebríčku základných škôl v Trenčian-
skom kraji dostala na prvé miesto.

V oblasti testovania T5 za šk. rok 
2021/2022 sa ZŠ s MŠ, Soblahov 404 
v rebríčku základných škôl na celom 
Slovensku dostala na štrnáste  miesto.

Táto skutočnosť nám robí veľkú 
radosť. Je to príklad šikovných žiakov 
a zároveň príklad kvalitne odvedenej 
práce pedagógov, či už pri práci so žiakmi 
a odovzdávaní vedomostí žiakom, ale aj 
príprava žiakov k úspešnej budúcnosti.

vedenie školy
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LYŽIARSKY VÝCHOVNO-VÝCVIKOVÝ KURZ 2023

KARNEVAL

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN – 8. MAREC

termín kurzu:  23.1. – 27.1. 2023
miesto:  Slovenský raj, Vernár
ubytovanie:  penzión Suchá
účastníci kurzu:  9. ročník
 

LVVK 2023 9. ročník
V dňoch 22. – 27. januára sme sa vybrali na lyžiarsky kurz,

vôbec nevadilo, že sme kvôli tomu museli prejsť poriadny kus.
Vo Vernári sme rozbalili lyže, nevadí, že je tam hmla,

hlavne, že to kĺže.
Svahy sme brázdili ako draci,

po dvoch dňoch neboli medzi nami žiadni začiatočníci.
Po dobrom výkone športovci do bufetu sadli,

vleky ich potom ťahať nevládali.
Pomou hore, šusom dole,

stále iba lyžujeme.
Večer ping-pong, biliard, karty,

život je tu veľká párty.
žiaci 9. ročníka

Február sa niesol v znamení karne-
valu. Najskôr dni naplnené prípravou 
masiek a programu, potom nácvikom 
a očakávaním.

14. február bol v našej škole nielen 
valentínsky, ale aj karnevalový. Pes-
trá prehliadka masiek nemala konca. 
Vybrať tie najlepšie, najzaujímavejšie, 
nebolo vôbec jednoduché. Všetko do-
pĺňal pestrý program naplnený tancom, 
hudbou, súťažami. Starší žiaci sa pred-
viedli skupinovými maskami a ukázali, 
že sú tvoriví, nápadití a veľmi originálni. 
Deviataci, ktorí celé valentínsko-karne-
valové popoludnie pripravovali, sa rozl-
účili záverečnou diskotékou, ktorá bola 
bodkou za príjemne stráveným popo-
ludním. 

žiaci 9. ročníka

Sviatok, ktorý v posledných rokoch akosi stráca na popularite, preto je veľmi milé, keď si nielen 
muži, ale aj deti, žiaci spomenú na ženy vo svojom okolí a prejavia im úctu milým slovom či kvietkom. 
Naši deviataci to urobili za všetkých žiakov a vyrobili pre všetky ženy v našej škole krásne papierové 
kvietky a pripravili krátku rozhlasovú reláciu, v ktorej ženám zablahoželali a venovali milé slová a pár 
pesničiek.

žiaci 9. ročníka

DENNÝ TÁBOR SPORTKEMP
Milé deti, ak máte chuť aj toto leto zabávať sa a trošku si aj zašportovať, 

v termíne od 10. – 14.7. 2023 sa v Soblahove 
uskutoční už štvrtý rok za sebou športový tábor SportKEMP. 

Tábor je určený pre deti  1. – 9. ročníka ZŠ. Bližšie info nájdete na webovej stránke: www.sportkemp.sk. 

Cena pre dieťa s trvalým pobytom v Soblahove je 80 €. Oficiálna cena je 135 €/dieťa, 
avšak deti s trvalým pobytom v Soblahove majú špeciálnu zľavnenú cenu 

a to na základe spolupráce a podpory obce Soblahov a ZŠ s MŠ Soblahov. 

Prihlásiť sa môžete priamo na stránke www.sportkemp.sk. 
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MATERSKÁ  ŠKOLA
FAŠIANGY V MATERSKEJ ŠKOLE

Zábavné obdobie plné hier, zážitkov, spevu a tanca sme si 
v materskej škole užili, ako sa patrí.

Odštartovali sme ho divadielkom O Guľkovi Bombuľko-
vi v podaní profesionálnych bábkohercov. Originálne spraco-
vanie deťom známej rozprávky plné srandy, kooperácie detí 
a hercov dalo pravý šmrnc začiatku fašiangového obdobia 
v materskej škole.

Hrami, rozprávaním, kreslením, tvorením, spievaním, 
hraním na hudobných nástrojoch a ozembuchoch, prezeraním 
obrázkového materiálu či prezentáciami na interaktívnej 
tabuli sa deti oboznámili so zvykmi a tradíciami tohto obdobia 
v našej obci.

Pravú fašiangovú náladu nám priniesol do materskej školy 
Jožko Opatovský so svojimi zverencami. Na heligónkach nám 
zahrali ľudové piesne typické pre fašiangy v obci, ale aj iné, 
veselé ľudové piesne z nášho regiónu. Okrem toho ukázali 
deťom kroje, prihovorili sa im ľudovým nárečím. Lepšiu 
fašiangovú zábavu sme v materskej škole ešte nemali!

Pred popolcovou stredou sme zavŕšili fašiangy karnevalom. 
Vo víre tanca a zábavy sa stretl i rozprávkové bytosti 
s anjelikmi, zvieratká s futbalistom či jahôdka s Japonkou 
alebo myška Minnie. Na všetkých dávali pozor dva veľké 
semafory v podaní pani učiteliek. Karnevalové masky deti 
predviedli aj tetám kuchárkam. Zaspievali fašiangové piesne 
a roztancovali tety kuchárky do dobrej nálady.

Nevadí, že fašiangové obdobie sa už skončilo. Príde 
o rok zas. My sa už tešíme na Veľkú noc, ktorú odštartujeme 
veľkonočnými tvorivými dielňami spolu s rodičmi. 

Prajeme všetkým čitateľom Soblahovských novín príjemné 
prežitie veľkonočných sviatkov.

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.

Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme vám k sviatku jari.

Kolektív MŠ

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
FAŠIANGY V ZNAMENÍ TRADÍCIÍ, ZÁBAVY, SPEVU A DOBRÉHO JEDLA
Oslavy fašiangov boli v plnom prúde a neobišli ani Cirkevnú 

materskú školu sv. Mikuláša. Deti prežili toto obdobie a sviatky 
užívaním si zimných radostí zo snehu, prípravou masiek, 
divadlom, tancom, zábavou ruka v ruke s dávnymi tradíciami.

Divadelné predstavenie Rytiera Gastona nás previedlo 
v rytme a veselosti dejinami hudobných nástrojov a takto 
fašiangovo naladení sme pokračovali v prežívaní tohto obdobia 
symbolizujúceho i prechod zo zimy do jari. Z hojnosti zábavy 
k pôstu a stíšeniu sa. Pani učiteľky zorganizovali karneval, na 

ktorom sa v tradičnej promenáde predstavili masky, ktorých 
fantázia nemala hraníc. Do tanca nám hrala veselá hudba a 
zábava bola razom v plnom prúde. Nuž a my sme sa o túto 
zábavu i podelili a verím, že sme potešili mnohých v uliciach 
Soblahova. Vydali sme sa nastrojení v krojoch a maskách 
na tradičný fašiangový pochod po obci. Zaspievali sme a 
zavinšovali na fare, obecnom úrade, v miestnych obchodoch 
a zdravotnom stredisku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa k nášmu 
sprievodu odvážne pridali a ďakujeme i tým, ktorí štedro deti 
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za ich vinše odmenili. Ako? Nuž predsa sladko! Na záver 
našej maškarády sme si i poplakali. Nebojte sa, iba naoko, 
pri pochovávaní basy. No a po tomto výkone nechýbali na 
posilnenie tradičné šišky. Na pamiatku z karnevalu si všetci 
odniesli farebné balóny a sladkosti. Oslava to bola naozaj 
veľkolepá. Sme radi, že sme ako kolektív CMŠ mohli stráviť 

tento krásny fašiangový čas s deťmi. Tešíme sa opäť o rok!
Prajeme vám požehnaný pôstny čas. Čas konania skutkov 

lásky, budovania charakteru, ľudskosti. Prajeme vám, aby 
pôstne obdobie obetovania sa a odriekania prinieslo do vašich 
sŕdc Božiu milosť i požehnanie vašim rodinám a veľkonočné 
ráno radosť z víťazstva pre každého z nás.

Kolektív CMŠ sv. Mikuláša

ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI
Počas fašiangového obdobia sme pre deti pripravili v 

Pastoračnom centre Biblický karneval. Deti si pripravili pekné 
masky, ktoré predstavovali nejakú biblickú postavu alebo 
svätého. Na začiatku deti predstavili svoju masku a vysvetlili 
dôvod, prečo si vybrali tú-ktorú postavu. Mládež farnosti 
pripravila pre deti pekný program, rôzne súťaže, diskotéku, 
občerstvenie, tombolu.

adoráciou za rodiny a manželstvá, prednáškou. Pokračovalo 
v Pastoračnom centre popoludňajšou kávou a zákuskom. 
I pre manželov, šikovná a obetavá mládež farnosti pripravila 
zaujímavé a veselé aktivity a súťaže, pri ktorých zažili veľa 
zábavy, vzájomného spoznania i ukázali svoje vedomosti. 
Zaujímavá tombola bola obohatením popoludnia. Nakoniec 
bola pre manželov pripravená skvelá večera a tanečná 
zábava. Som rád, že o akciu bol záujem, a to aj zo strany 
párov, ktoré sú v manželstve už nejaký ten rôčik. 

Popolcovou stredou 22.2. začalo Pôstne obdobie, ktoré je 
duchovnou obnovou pre veriaceho človeka a prípravou na 
sviatky Pánovho utrpenia a zmŕtvychvstania. I tento rok sme 
pripravili zaujímavé 
aktivity na prehĺbenie 
duchovného života 
veriacich. Výzva 
40 x 40: modlitby 
v kruhu rodín na 
rozličné úmysly, 
Pôstna cesta: skutky 
lásky, nábožnosti 
a sebazaprenia pre 
deti a tiež aktivitu, 
v ktorej, keď prídu 
deti počas pôstu do 
kostola, zoberú jeden 
pripináčik z kríža – ten 
vyjadruje rany, ktoré 
sme Ježišovi spôsobili 
svojimi hriechmi, ktoré 
ale svojou láskou 
k Nemu chceme 
odstrániť a odčiniť tak hriechy.

Nemožno nepoďakovať všetkým vám, ktorí pomáhate 
pripravovať tieto aktivity a obetujete sa pre farnosť. Nech 
všetko toto slúži na obohatenie a posvätenie celej našej 
farnosti a nábožnosti veriacich. Požehnaný pôst! Požehnanú 
Veľkú noc! 

Mgr. Peter Valaský, farár

Aj tento rok sme oslávili Národný týždeň manželstva. 
Rodina, manželstvo sú posvätnou skutočnosťou a úžasným 
Božím darom pre ľudí. Preto podpora rodiny a manželstva 
je podstatnou úlohou Cirkvi. Devätnásteho februára sme 
realizovali Svätovalentínske popoludnie pre manželov. Začalo 

AKO VEĽMI POTREBUJEME EMPATIU
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 

aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby mal večný život“ 
(Jn 3,16). Túto Božiu lásku nikdy nepochopíme. Ako nás 
môže niekto, kto bol nami ľuďmi tak odhodený, voči ktorému 
sme boli takí nevšímaví, zlí, tak milovať? Opustí blaženosť 
neba, príde na biedny svet, bude znášať ťažkosti ľudského 
života, ľudia ho odsúdia na smrť a ukrižujú.

Prečo to robí Boh? Lebo je milujúci Otec. Súcití so svojimi 
deťmi. Je empatický. Ako keď rodič vidí svoje dieťa trpieť. Vie 
sa vcítiť do ťažkostí svojho dieťaťa a chce mu pomôcť.

Láska si vyžaduje empatiu. Keď dostávame od Boha príkaz 
milovať svojho blížneho a každého človeka, dokážeme to len 
vtedy, keď máme milosrdné a dobré srdce, srdce empatické, 
ktoré sa vie vcítiť do kože trpiaceho. Ako veľmi potrebujeme 
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byť v dnešnom svete empatickí! Pohľad na trpiaceho 
a núdzneho človeka, človeka poznačeného nejakou ľudskou 
biedou nás má viesť k súcitu a empatii s ním. Empatia a súcit 
sú motorom konania a pomoci.

To, čo zabíja empatiu, je sebectvo. Keď vidím len 
seba a nevidím človeka okolo seba, jeho ťažkosti, starosti, 
problémy, utrpenie. To je smrteľná choroba dnešného sveta. 
Choroba, ktorá sa ale dnes, žiaľ, šíri ako pandémia po celom 
svete. Prináša len väčšiu biedu, utrpenie a bolesť. Naopak, 
empatia, vcítenie sa do stavu iného človeka odstraňuje 
biedu, utrpenie a bolesti ľudstva. Keď sa dozvieme, že niekto 
blízky je chorý, leží v nemocnici, navštívime ho, aby sme 
mu jeho utrpenie svojou prítomnosťou zmiernili. Alebo, keď 
bola zbierka na pomoc trpiacim vojnou na Ukrajine, štedro 
ste prispeli, lebo ste sa vedeli vcítiť do kože tých úbožiakov. 
Alebo, keď je zbierka šatstva, potravín, štedro donesiete, lebo 
viete, že okolo nás je veľa núdznych. Deti svojou pomocou sa 

vcítia do kože rodiča, že je z práce unavený.
Nedávno nás opustil človek s veľkým srdcom, človek plný 

empatie, prof. Vladimír Krčméry. Na Slovensku ťažko nájdeme 
takého človeka plného dobroty a lásky k ľuďom. Jeho činnosť v 
afrických krajinách, kde pomáhal v nemocniciach, v ázijských 
krajinách, kde pomáhal opusteným deťom, migrantom zo 
Sýrie v stanovom mestečku v Kútoch a mnohé iné. Keď som 
počul pri jeho pohrebe spomienky ľudí, kolegov, všetkým sa 
chvel hlas a plakali. Nezmazateľne sa zapísal svojou dobrotou 
a empatiou do dejín nášho národa, ale i sveta.

Boh miluje ľudstvo, pretože sa svojím príchodom na svet 
vcítil do našej biedy a nášho biedneho položenia. I my 
nasledujme Boha a prosme o srdce empatické, ktoré dokáže 
vidieť biedu druhých, vcítiť sa a podať pomocnú ruku. Ak 
budeme súcitní a empatickí, vytvoríme krajší svet, kde nie je 
toľko bolesti a trápenia, ale viac lásky.

Peter Valaský, farár

ZO ŽIVOTA ZO JEDNOTY DÔCHODCOV –  Z NAŠICH TOHTOROČNÝCH PESTRÝCH AKTIVÍT
Viete, že v našom živote sú dva dni, v ktorých 

nemôžeme nič robiť?
Ten prvý je včera a ten druhý je zajtra. Iba 

DNES je ten deň, keď môžeme pracovať, 
cestovať, lásku rozdávať, pomáhať, tešiť sa zo 

života... ďakovať. DNES sme vďační  za každý nám dopriaty 
deň, za všetky spoločne strávené chvíle a dni v zdraví  
primeranom nášmu veku.

Obzvlášť my, seniori si túto skutočnosť náležite 
uvedomujeme a aj preto sa v rámci našich aktivít aj v tejto 
dosť zložitej dobe snažíme organizovať také, ktoré naše chvíle 
a dni naplnia novými zážitkami, vzájomným povzbudením, 
duševnou pohodou, prispejú k vzájomnému obohateniu 
a k novým priateľským vzťahom. Naša organizácia JDS je 
dôkazom toho, že odchod do dôchodku vôbec neznamená 
ukončenie životných aktivít. Ak to človeku dovolí jeho 
zdravotný stav, svoju jeseň života môže aj vďaka aktivitám 
Jednoty dôchodcov prežívať aktívne aj v kruhu svojich 
rovesníkov.

Tento rok sme do svojich aktivít po minuloročných covidových  
skúsenostiach zaradili okrem iných rozmanitých aktivít viac 
pravidelného pohybu. Niektorí z nás – podľa zdravotných 
a pohybových možností sa týždenne, vždy utorky o 18.00 h 
v priestoroch obecného úradu stretávajú na hodine telocviku 
a  iní vždy vo štvrtok o 13.30 h v prípade priaznivého počasia 
vyrážajú so svojimi „paličkami“ do blízkej i vzdialenejšej 
okolitej prírody za zdravým pohybom na čerstvom vzduchu. 
Táto pravidelnosť a tieto formy pohybu nám vyhovujú. 
Nielenže majú pre nás ozdravujúce účinky, ale sú pre nás aj 

vzájomne prospešným povzbudením. Nám nejde o žiadne 
rekordy, ani túžby po víťazstve – ide nám  hlavne o vzájomné, 
nášmu zdraviu prospešné pravidelné stretávanie v harmónii 
s našimi zdravotnými možnosťami a vekom – tak primerane 
k heslu „hýbme sa sami, aby nemuseli hýbať s nami“.

V závere januára sme zorganizovali vlakový výlet do 
Vysokých Tatier – na Hrebienok – spojený s prehliadkou 
Tatranského ľadového dómu. Tento rok sme obdivovali 
majstrovské ľadové kráľovstvo Baziliku Božieho hrobu 
z Jeruzalema a vo vnútri  ľadovej kupole symbolickú Krížovú 
cestu bolesti.

A  stihli  sme  navštíviť aj  Rainerovu chatu. To všetko, 
čo sme tu za jeden deň zažili a videli, vrátane nádherných 
výhľadov za  krásneho slnečného počasia, naozaj stálo za to 
a s určitosťou môžeme povedať, že tento výlet potešil nielen 
naše oči, ale aj našu dušu.

Veľkým spoločenským stretnutím bola februárová členská 
schôdza, na ktorej sme zhodnotili činnosť a hospodárenie 
uplynulého roka a venovali sa plánovaným aktivitám a finančnému 
rozpočtu na tento rok. A keďže schôdza bola zároveň aj 
fašiangovou, po pracovnej časti nasledovala VĎAKA našim 
Cukríkovcom časť zábavná a nechýbal spev, hudba a tanec 
až do večerných hodín. Na stoloch nechýbali fašiangové 
špeciality – výborné šišky od „našich dievčat“, klobásy 
a jaternice.

Plán aktivít je na tento rok naozaj pestrý a my sa môžeme 
tešiť na naše stretnutia, zaujímavé poznávacie autobusové 
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a vlakové výlety a na slávnostné spoločenské stretnutie k 15. 
výročiu vzniku našej základnej organizácie. Veríme, že sa 
nám plánované aktivity pri dobrom zdraví vydaria a v závere 
roka budeme môcť spomínať na všetko pekné, čo sme spolu 
počas roka zažili.

Chuť učiť sa, je u nás starších niečo ako elixír mladosti pre 
mozog. Na veku naozaj nezáleží, len treba chcieť. Teraz sa na 
čas nemôžeme vyhovárať. Teraz máme čas na všetko – keď 
chceme. VĎAKA ústretovosti pani riaditeľky ZŠ s MŠ 
v Soblahove Mgr. Natálii Škorcovej a starostovi obce Marianovi 
Hudecovi môžu tí naši členovia, ktorí chceli, absolvovať 
bezplatný kurz digitálnych zručností, konkrétne – práca na 
počítači a s počítačom na ZŠ s MŠ v Soblahove. V úvode 
spoločného stretnutia (8. februára) spolu s našimi školiteľmi 
nás čakalo od pani riaditeľky milé privítanie a predstavenie 
našich školiteľov. Nasledovali otázky typu: Ako a v čom 
vám môžeme pomôcť? Čo všetko by ste sa chceli naučiť? 
Aké sú vaše očakávania? atď., na to všetko boli odpovede 
z našej strany potrebné pre našich lektorov k príprave 
pracovných osnov na jednotlivých hodinách kurzu. Rovnako 
milé prekvapenie nás čakalo aj v učebniach. Vybavené 
sú počítačmi, takže okrem chuti do učenia, optimizmu a 
USB kľúča (občas aj s domácimi úlohami) v pravidelných 
týždenných intervaloch (okrem prázdnin začiatkom marca) 
nič iné nepotrebujeme.

Vďaka našim školiteľom-lektorom a ich individuálnemu 
prístupu sme v obidvoch  skupinách vytvorili vzájomnú 
symbiózu pre nás pochopiteľnú a vďaka nim sme sa naučili 
a zdokonalili v mnohých  zaujímavých zručnostiach. Bude už 
len na nás, ako budeme nadobudnuté vedomosti rozvíjať a 
zdokonaľovať. (Pozn.: školenie v týchto dňoch ešte pokračuje.)

Vážená pani riaditeľka a milé naše školiteľky:
 PaedDr. Ingrid Oravcová, zástupkyňa riaditeľky a Mgr. 

Ľuboslava Jozeková,
využívame príležitosť, aby sme vám aj touto cestou vyslovili 

ĎAKUJEME za váš osobný čas, ktorý ste nám venovali, za 
váš priateľský prístup, za vašu ústretovosť a  za všetko, čo 
ste nás naučili.

Za technickú podporu ďakujeme p. učiteľovi Mgr. Andrejovi 
Paulínymu.

Určite nezabudnuteľné a nové zážitky si domov priniesli 
účastníci  autobusového poznávacieho výletu (11. marca) 
z Dolného Rakúska – Klosterneuburgu, mesta vzdialeného od 
Viedne cca 13 km. Tu sme navštívili a spoznali nádherný kláštor 
so svojou 900-ročnou históriou. Ide o mužský kláštor spojený 
so životom a prácou augustínskej rehole od stredoveku až 
po súčasnosť. Dnes v kláštore žije 43 kanonikov augustínskej 
rehole takmer z každej európskej krajiny, najviac zo Švédska. 
Je to obrovský areál, ktorého súčasťou je okrem kláštora aj 
kláštorný kostol, múzeum s knižnicou a obrovskou okrasnou 

záhradou s prehliadkou štyroch tematických okruhov. My sme 
si so sprievodkyňou vybrali „trasu“, ktorá nám predstavila 
tradíciu kláštora a kláštorného kostola. „Našou cestou“ 
sme mohli vidieť množstvo nádherných duchovných 
skvostov a pamiatok spojených s históriou týchto sakrálnych 
objektov. V malej zasadacej sále nám sprievodkyňa premietla 
dokument o detailnom vzniku najvzácnejšej pamiatky, 
„Verdunského oltára“. Túto unikátnu zlatnícku prácu sme 
obdivovali cestou, ktorá nás po chvíli priviedla do kláštorného 
kostola. Očarujúce vnútro kostola dýchalo niečím zvláštnym, 
úžasnou noblesnosťou i pokorou zároveň. Sprievodkyňa 
nám priblížila jeho najvýznamnejšie pamiatky, medzi ktoré 
patrí aj najstarší barokový organ na svete. Po prehliadke 
tejto najväčšej ozdoby mesta sme sa presunuli do kláštornej 
záhrady a oranžéria, kde sme obdivovali opäť nádheru, ale 
už z iného „súdka“. Navštívili sme  najväčšiu medzinárodnú 
výstavu orchideí v Rakúsku – atraktívnych kvetov z celého 
sveta s ich pestrosťou, čarom farieb a vzácnymi druhmi odrôd, 
ktoré v obchodoch nekúpite. Počas dňa bol v dopoludňajších 
hodinách čas aj na nákupy v obchodnom reťazci PRIMARK, 
takže na svoje si prišli nielen milovníci histórie, pamiatok 
a orchideí, ale aj nákupov. 

Aj v tohtoročnom pôstnom období sme sa zapojili do podpory 
diela Slovenskej katolíckej charity v subsaharskej Afrike – 
príspevkom do Pôstnej krabičky 2023. Dúfame, že aj naša 
z lásky darovaná podpora aspoň troškou prispeje k pomoci 
chudobným a chorým deťom v Ugande alebo v Rwande. 
Ďakujeme našim členom, ktorí do Pôstnej krabičky prispeli.

Milí naši členovia, vážení spoluobčania!
Čoskoro nám na dvere našich príbytkov zaklopú 

najvýznamnejšie kresťanské sviatky, sviatky oslavy 
zmŕtvychvstania – veľkonočné sviatky. Želáme vám, nech sú 
vaše domovy počas týchto sviatočných dní plné nádeje, lásky 
a porozumenia!

Antonia  Adameková
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Folklórna skupina Dolinečka
Vážení občania, milí priatelia Soblahova.
FSk Dolinečka by vás chcela informovať a oboznámiť so 

svojou činnosťou.
Počas vianočných sviatkov sme spievali v kostole koledy 

a zaspievali sme i koledu na sviatok Troch kráľov.
Do fašiangového sprievodu sme pripravili soblahovský 

hamburger, teda mastený chleba s cibuľou a oškvarkami. Kto 
prišiel, ušiel sa mu i nejaký ten štamperlík tvrdého.

Pripravujeme sa na okresnú súťaž, ktorá sa má konať 
v Dolnej Súči. Tak nám držte palce.

Dostali sme pozvánku na folklórne slávnosti do Mníchovej 
Lehoty. Tak sa učíme a spievame staré soblahovské piesne.

O chvíľu tu máme veľké sviatky – Vzkriesenie nášho Pána 
Ježiša Krista – Veľkú noc. Všetky členky Dolinečky prajú 
v tieto najväčšie sviatky roka všetkým občanom našej obce 
veľa Božieho požehnania, zdravie a pokoj, lebo to všetko 
prináša lásku a šťastie do našich rodín.

Vedúca FSk Fabová

Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU SOBLAHOV
SPRÁVA O ČINNOSTI DPO SOBLAHOV ZA ROK 2022

Činnosť DPO sa skladá nielen z činnosti zá-
sahovej jednotky DHZO Soblahov pri zásahovej 
činnosti pri ochrane majetku, zdravia a životov ob-
čanov, ale aj z výchovy našej hasičskej mládeže, 
kultúrno-spoločenskej činnosti v obci alebo aj vo 
farnosti, vykonávanie preventívnych protipožiar-

nych kontrol v obci Soblahov, ale aj v obci Mníchova Lehota 
na základe zmluvy medzi obcami.

DPO Soblahov má 42 členov. Dôraz dávame na mládež, 
aby nás v budúcnosti mal kto nahradiť a oni si už od mladosti 
osvojovali najskôr hrou návyky, aby z nich raz vyrástli skutoční 
hasiči. Taktiež medzi nás chodia aj naši seniori, ktorí prežili 
plodný život medzi hasičmi a teší nás, že stále majú záujem 
o to, čo je v zbore nové a ako sa mení technika a koľkokrát 
nám aj poradia, ako by to robili oni. 

  Družstvo mládeže má 13 členov a vedie ho Mgr. Lucia 
Moravanská spolu s Mariánom Vančom, v spolupráci so 
základnou školou, ktorá nám umožňuje trénovať v telocvični 
školy. O výsledkoch našej mládeže vás bude informovať vo 
svojej správe jej vedúca.

Každá obec má prenesenú kompetenciu od štátu 
vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch 
fyzických osôb a právnických osôb – podnikateľov, u ktorých 
nevykonávajú kontroly OR HaZZ Trenčín. Táto povinnosť je 
každých päť rokov a obec je kontrolovaná štátnym dozorom, 
či ich vykonáva. Pre covidové obmedzenia sme v uplynulých 
rokoch kontroly nemohli vykonávať, a tak v roku 2022 sme 
už museli začať s výkonom kontrol. Obec Mníchovu Lehotu si 
vždy naplánujeme tak, že ju celú skontrolujeme v jeden deň, 
na čo potrebujeme aj primerané množstvo kontrolných skupín. 
Aj teraz sa nám podarilo skontrolovať celú obec. Našu obec, 
Soblahov, vzhľadom na to, že má nepomerne viac domov, 
kontrolujeme na viac rokov tak, aby sme vždy dodržali, že každý 
objekt je kontrolovaný raz za päť rokov. V roku 2023 budeme 
vykonávať kontroly u podnikateľov v oboch obciach. Prácu 
kontrolných skupín musí riadiť preventivár obce menovaný 
starostom obce, ktorý musí mať platné osvedčenie vydané 
OR HaZZ alebo KR HaZZ. V našom zbore máme špecialistu 
požiarnej ochrany, dvoch technikov požiarnej ochrany aj 
preventivára obce s platným osvedčením. Úlohou kontrolných 
skupín obce je aj oboznámiť majiteľov nehnuteľnosti s jeho 

povinnosťami na úseku ochrany pred požiarmi, ako často 
musí vykonať kontrolu a čistenie komína, kontrolu plynových 
a elektrických zariadení a pod. 

V kultúrno-spoločenskej činnosti spolupracujeme s obcou 
Mníchova Lehota, kde sme zabezpečovali požiarnu hliadku 
na folklórnych slávnostiach, na stretnutí Lehôt. Do Lehoty 
chodíme radi, majú nás tam radi. V Soblahove spolu s obcou 
organizujeme stavanie mája, kde zabezpečujeme aj pitný režim.  
Taktiež zabezpečujeme Štefanskú jazdu v oblasti dopravy. 
Pre školu, škôlky aj pre obec sa podieľame na organizovaní 
Dňa detí. Našou srdcovou záležitosťou je aj starostlivosť o 
Dolňanskú kyselku, kde naši členovia zabezpečujú celoročnú 
údržbu areálu. V septembri je už krásnou tradíciou, že spolu 
s hasičmi z Neporadze zabezpečujeme „Stretnutie Dolín“ pri 
kríži na Lúčkach, kde sa koná sv. omša, ktorú slúžia spoločne 
kňazi z oboch farností.  V minulom roku, aj keď neprialo 
počasie, skalní účastníci sa omše zúčastnili. V roku 2023 
uplynie dvadsať rokov od obnovenia celého areálu, ktoré 
viedlo k založeniu tejto spoločnej tradície.

V roku 2022 sme si pripomenuli 100. výročie založenia 
Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, ktorá bola založená 
práve v Trenčíne v terajšom hoteli Elizabeth. Trenčín sa stal 
6.8.2022 miestom osláv tejto storočnice, ktorej organizátorom 
bola krajská organizácia DPO Trenčín. Naša organizácia sa 
podieľala, či už pri samotných prípravách (Mgr. Ján Sivák a 
Mgr. Lukáš Beták boli pri organizovaní od samého začiatku), 
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ale aj pri samotných oslavách boli zapojení skoro všetci 
členovia. Môžeme byť hrdí, že čestná jednotka a vlajkonosiči 
boli naši členovia, ktorí sa zúčastnili sv. omše celebrovanej 
Mons. Františkom Rábekom, ako aj slávnostnej prehliadky na 
Mierovom námestí. Naša historická technika bola súčasťou 
výstavy historickej techniky z celého Slovenska. Vozidlo Tatra 
sa zúčastnilo spanilej jazdy po okolí Trenčína a IVECO bolo na 
statickej ukážke modernej techniky. Členovia zabezpečovali 
dopravu, parkovanie počas osláv, ale aj po ich skončení pri 
odchode účastníkov domov. Veľa práce tam vykonali vedúci 
mládeže s mladými hasičmi, ktorí si určite budú dlho pamätať 
takúto udalosť. 

Súčasťou osláv bolo aj Republikové valné zhromaždenie 
a Snem DPO SR na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, kde administratívne vypomáhali naše členky. Naša 
organizácia sa môže pochváliť, že náš člen, Mgr. Ján Sivák, 
sa v hodnosti generálneho inšpektora stal členom Prezídia 

DPO SR a predsedom Republikovej preventívno-výchovnej 
komisie. Súčasne zastáva funkciu predsedu Krajskej 
organizácie DPO SR Trenčín. Takže gratulujeme a prajeme 
veľa zdravia a trpezlivosti. Mgr. Lucia Moravanská vykonáva 
funkciu tajomníčky Územnej organizácie DPO Trenčín. 
Miroslav Ďuráči je člen Predsedníctva Územnej organizácie 
DPO Trenčín a predseda preventívno-výchovnej komisie. 
Veliteľ nášho zboru Bc. Michal Šedivý je aj veliteľom okrsku č. 
5 ÚzO DPO Trenčín, takže naše zastúpenie je od najnižších 
zložiek až po najvyššie orgány DPO.

Výbor DHZ Soblahov v zložení: 
Predseda: Lukáš Beták, veliteľ: Michal Šedivý, tajomníčka: 

Lenka Nápoká Horná, pokladník: Róbert Balaj, strojník: Milan 
Rožník, preventivár: Miroslav Ďuráči, hospodár: Ján Šedivý, 
organizačný referent: Ján Sivák, referentka mládeže: Monika 
Červeňanová, člen výboru: Jakub Fabo.

Výbor DHZ Soblahov
Miroslav Ďuráči, Michal Šedivý

OPÄŤ MÔŽEME TRÉNOVAŤ, SÚŤAŽIŤ A REPREZENTOVAŤ! 
Po prekonaní pandemického obdobia, deti a mládež 

z hasičského krúžku v Soblahove sa tešili z opätovného 
stretávania. Začiatkom roka 2022 sme deťom pripravili trochu 
netradičný, ale o to viac radostný tréning – karnevalový. 
Postupne sme tréningy zamerali na silové cvičenia. Tento druh 
cvičenia bol potrebný na to, aby deťom zosilnelo svalstvo a 
mohli sa zúčastniť celoslovenskej hry Plameň, ktorá sa konala 
dňa 21. mája 2022 v obci Motešice. Uplynulo pár mesiacov, 
mnoho tréningov a vyrazili sme na súťaž! V súťažnej disciplíne 
požiarny útok CTIF a štafetový beh na 400 m s prekážkami 
sa družstvo Soblahov umiestnilo na 7. mieste. V súťažnej 
disciplíne požiarny útok s vodou sa družstvo Soblahov 
umiestnilo na 4. mieste z celkového počtu 10–tich súťažiacich 
družstiev. Potešenie z dosiahnutých výsledkov sme všetci 
spoločne sladko oslávili. 

So sladkosťami a najmä detskou radosťou sme pokračovali 
na oslave MDD, ktorú sme v rámci hasičského krúžku pripravili 
pre naše deti. Krásna citácia nášho najmladšieho člena: ,,tak 
o tomto sa mi bude aj snívať.“ 

Posilnení na tele i na duši sme pokračovali s prípravou 
na našu najobľúbenejšiu súťaž v roku, ktorou je ,,Nočná 
hasičská súťaž mladých hasičov o pohár starostky obce 
Ivanovce.“ Minulý rok sa konala dňa 16. júla 2022 v obci 
Ivanovce. Súťaží sa v jednej súťažnej disciplíne požiarny útok 
s vodou. Absolvovaním tejto súťaže začínajú aj na hasičskom 
krúžku prázdniny a s deťmi sa opäť stretávame na začiatku 
nového školského roka. Avšak minulý rok v auguste mali 
deti príležitosť zúčastniť sa osláv 100. výročia založenia 
Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, ktoré sa uskutočnili 
dňa 6.8.2022 v Trenčíne. Deti boli súčasťou slávnostného 
pochodu na Mierovom námestí. 

Nástupom nového školského roka sme sa začali pripravovať 

na jesennú súťaž ,,Branný pretek“. Deti sa starostlivo 
pripravovali a dňa 1.10.2022 v obci Ivanovce vyhrali 1. miesto. 
Chlapci, srdečne gratulujeme!

Deti a mládež povzbudená novými zážitkami a víťazstvom 
naďalej intenzívne trénovali na hasičskom krúžku každý 
týždeň. Onedlho sme dostali pozvanie zúčastniť sa halovej 
súťaže o ,,Putovný pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR“, ktorá sa konala dňa 12.11.2022 vo Svite. A ani tu 
deti nezaháľali. Pohár za najdisciplinovanejšie vystupovanie 
venoval pán starosta obce Štrba najsympatickejšiemu 
kolektívu chlapcov a to našim chlapcom z DHZ Soblahov. 
Srdečne gratulujeme!

Cestovanie s deťmi po Slovensku a zúčastňovať sa na 
rôznych hasičských súťažiach sa zapáčilo nám všetkým. 
Prijali sme ďalšie pozvanie na halovú súťaž FÉNIX 2023, 
ktorá sa konala dňa 3.12.2022 v meste Považská Bystrica. 
Súťaže sa mohli zúčastniť deti od 6 rokov. Účasť na súťaži 
predstavovala pre našich najmenších obrovský zážitok 
a nesmierne vzácnu skúsenosť. 

Onedlho ... kde sa vzal, tu sa vzal, dňa 5.12.2022 chodil po 
obci Mikuláš ... Hľadal deti z hasičského krúžku, vypočul si 
pripravené básne, či hru na harmonike a obdaril deti balíčkom 
sladkých dobrôt. 

Po novom roku sa deti zapojili do prebiehajúcej 
celoslovenskej súťaže vo výtvarnom prejave pre školský rok 
2022/2023, ktorú vyhlásili Dobrovoľná požiarna ochrana SR a 
Republiková komisia mládeže DPO SR. Súťažné práce budú 
vyhodnotené v mesiaci apríl 2023.

V súčasnosti deti a mládež aj naďalej intenzívne trénujú, 
vďaka čomu deti rozvíjajú svoje vedomosti i praktické 
zručnosti. Držte nám palce a príďte nás kedykoľvek podporiť.  

Mgr. Lucia Moravanská – vedúca krúžku mladých hasičov
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Turistický klub Ostrý vrch Soblahov
TURISTICKÝM  KROKOM

A je tu ďalší nový rok, 
ďalšie plány, ďalšie výzvy, 
ktoré si určujeme nielen 
ako jednotlivci do našich 
životov, ale i my, sobla-
hovskí turisti. Pandémia 

nás už neobmedzuje, a preto sme v na-
šom turistickom klube od nového roku 
poriadne pridali do kroku. Rok 2023 
sme začali naším tradičným novoroč-
ným výstupom na Ostrý vrch a hneď 
ďalší víkend sa stal  naším turistickým 
cieľom výstup na Vtáčnik. A keďže táto 
moderná a rýchla doba si vyžaduje aj 
promptné a rýchle riešenia, máme tiež 
zriadenú na WhatsAppe našu spoločnú 
turistickú skupinu, kde spoločne riešime 
plánovanie, priebeh a potreby turistické-
ho klubu,  organizovanie a účasť na tu-
ristických akciách. Členovia klubu, ktorí 
nemajú túto aplikáciu, budú o hlavných 
akciách vyrozumievaní formou mailov 
a sms. Zároveň sme obnovili  naše tra-
dičné štvrtkové schôdze vedenia klubu, 
spolu s našimi členmi, ktorí majú záujem 
prísť, a to buď u Ondreja, alebo u Hro-
cha, podľa situácie.

Činnosť nášho klubu a plány na ďal-
šie fungovanie klubu a plán turistických 
akcií sme hodnotili na našej klubovej 
schôdzi u Ondreja. Túto schôdzu sme 
v dôsledku pandémie a iných okolností 
zorganizovali až po troch rokoch, pričom 

ako potvrdenie nášho odhodlania  plniť 
v ďalšom nasledovnom období naše 
klubové i osobné výzvy, sme spoločne 
na druhý deň po schôdzi vyšli na náš 
dobre známy, milovaný Ostrý vrch nad 
Soblahovom. A takto dobre naštartovaní 
sa naši turisti vydali 19.2.2023 na Kňa-
ží stôl v Strážovských vrchoch a hneď 
o týždeň dňa 25.2. sa členovia nášho 
klubu zúčastnili tradičného zimného 
stretnutia turistov na Baskom. Niektorí 
turisti našli záľubu v horolezeckom leze-
ní, a títo naši členovia svoje voľné chvíle 
pravidelne trávia na lezeckých stenách 
v areáli Ozeta, kde trénujú a takto si vy-
lepšujú svoje lezecké schopnosti.

Dňa 11.3.2023 organizujeme po via-
cerých rokoch opäť úspešné a navšte-
vované soblahovské Horizonty pod 
názvom FilmAMy, premietanie dobro-
družných, turistických, cestovateľských 
a poznávacích filmov natočených a 
prezentovaných priamo ich aktérmi.  
Veríme, že  táto akcia nič nestratila na 
svojej atraktívnosti a zaujímavosti a 
všetky naše sily sme venovali tomu, aby 
sa tohtoročné  premietanie dostalo opäť 
medzi „top“ akcie nášho turistického 
klubu. Dúfame, že vďaka našim zaují-
mavým hosťom, ich zaujímavým  filmo-
vým prezentáciám, ich oduševneniu, a 
tiež vďaka našej organizačnej práci na 
tomto podujatí sa akcia stane opäť vy-

hľadávanou nielen medzi turistami, ale 
všetkými sympatizantmi tohto žánru.

V marci plánujú naši turisti zúčastniť 
sa dňa 25.3.2023 Leteckej 50-ky. Tiež 
sa blíži termín Soblahovskej 35-ky a 
15-ky, k čomu už v terajších voľných 
chvíľach naši turisti predbežne boli 
obhliadnuť a čistiť predpokladanú tra-
su tohto vyhľadávaného každoročného 
májového výstupu.

Dávame do pozornosti, že na stránke 
nášho turistického klubu (pod názvom 
Turistický klub IŠK Soblahov) sa na-
chádza v sekcii „Kalendár podujatí“ aj 
náš Plán akcií turistického klubu na rok 
2023, kde si každý, kto by mal záujem, 
môže pozrieť a prípadne vybrať akciu, 
ktorá u neho vzbudí záujem sa jej zú-
častniť. Všetci budú medzi nami vítaní.

Slávka

ŠPORT
SLOVENSKÝ TALENT JE Z NAŠEJ OBCE

Sme veľmi radi, keď v našich malých regionálnych novinách 
môžeme predstaviť športovcov, ktorí svojou športovou činnosťou 
a úspechmi prekročili prah nielen našej obce, ale i nášho Slo-
venska. Takou je i 16-ročná Viktória Chladoňová, ktorá sa spolu 
so svojimi rodičmi stala občiankou Soblahova. Táto mladá špor-
tovkyňa je 4-násobnou majsterkou Slovenska. Trikrát v horskej 
cyklistike, štvrtý titul pridala z cyklokrosu v spojenej kategórii 
junioriek a žien. Tu štartovala po prvýkrát a zdolala všetky súperky. 
Ako šestnásťročná získala prvý seniorský titul a na súťažiach 
bude štartovať v drese slovenskej šampiónky. Za výnimočné 
výkony získala od Slovenského zväzu cyklistiky ocenenie Talent 
roka. Na majstrovstvách Európy v MTB vo Švajčiarsku obsadila 
výborné 6. miesto. Na jeseň horské bicykle vystriedal cyklo-
kros. Práve v ňom dosiahla Viktória doteraz najväčšie úspe-

chy. V prémiovom štarte v svetovom pohári v českom Tábore 
obsadila neuveriteľné 2. miesto. Na Majstrovstvách Európy 
v Belgickom Namure po nešťastnom páde a defekte finišovala 
na 8. priečke. Na základe výborných výsledkov sa nominovala 
aj na Majstrovstvá sveta do holandského Hoogerheidu. Prípravu 
na šampionát, ktorý sa odohral 4. februára 2023, zdramatizovala 
nešťastná zlomenina v zápästí, len tri týždne pred štartom MS. 
Bola z toho veľmi nešťastná, že nebude môcť štartovať na týchto 
majstrovstvách sveta. Po prehodnotení čerstvej zlomeniny, ove-
rení od lekára, že kosť je zrastená a môže ísť na riskantnú jazdu 
do terénu, bola regenerácia ruky skrátená na dva dni a Viki si 
jazdu v teréne skúsila len deň pred závodom. Celé preteky sa 
jazdili v daždivom počasí, vo veľmi šmykľavom teréne. Ruka 
našťastie vydržala a Viktória sa umiestnila na fantastickom 
9. mieste.        

Za svoje športové úspechy vďačí i svojim rodičom, ktorí boli 
športovo založení a k športu priviedli aj svoju dcéru. Cyklokros 
nie je jej prvou voľbou v rámci cyklistiky. Venuje sa aj cestnej 
a horskej cyklistike. V týchto dňoch sa Viktória venuje zimnej 
príprave. Svoju latku si nastavuje pomerne vysoko, pred 
sebou má ešte dlhú cestu. Chce sa snažiť svoje úspechy 
nielen udržať, ale sa stále zlepšovať, aby dosahovala športové 
výsledky na svetovej úrovni. Zaželajme mladej perspektívnej 
športovkyni veľa zdravia, športových úspechov. Nech sa jej 
darí nielen v športovom, ale i osobnom živote.

J.H.

Kňaží stôl, Strážovske vrchy
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CVIČENIE PRE POHODU A ZDRAVIE
Aj také motto by mohlo mať cvičenie našich dievčat pod 

vedením Anky Izraelovej. Človek nikdy nie je dosť starý na to, 
aby mohol začať s pravidelným cvičením. Skupinové cvičenie 
je šanca na zmenu nielen k lepšiemu, ale i k plno-hodnotnému 
životu. Je to zlepšenie fyzickej kondície, pohody, šťastia, sily, 
ba i návod na správne dýchanie. Keď sa k tomu pridá i kopec 
„srandy“, je to to pravé, čo naše dievčatá na cvičeniach spája. 
Zacvičiť si, porozprávať sa, čo nové v rodinách, no i v našej 
„dedinke strediskovej“, zasmiať sa na veselých príhodách. O 
tom hovorí i táto snímka z ich fašiangového stretnutia, keď si 
obliekli nezvyčajné cvičebné úbory a zavŕšili čas veselosti 
a zábavy.                 J.H.
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POZÝVAME VÁS...
Počas veľkonočných sviatkov si budete môcť pozrieť jarnú expozíciu v Sedliackom dome a dvore na veľkonočnú nedeľu 9.4.2023. 

Srdečne Vás pozývame! 

V prípade zmien vás budeme informovať prostredníctvom rozhlasu a webovej stránky obce. 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

OPUSTILI NÁS:
Jozefína Hrnčárová  vo veku 77 rokov
Mária Zaťková  vo veku 94 rokov
Amália Cádrová  vo veku 94 rokov
Emília Mikušová  vo veku 76 rokov
Vincent Hrnčár  vo veku 80 rokov
František Fabo   vo veku 79 rokov

NARODILI SA: 
Adela Ďuráčiová
Eliška Ďuráčiová 
Tereza Vašeková
Tobias Hrašč
Hana Vojtechová

Počet obyvateľov k 20.3.2023:  2 380

UZAVRELI MANŽELSTVO: 
Andrea Marousková a Tomáš Kurčina

30. 4. 2023 Stavanie mája
13. 5. 2023 Soblahovská 35-ka

Štefan Halgoš  vo veku 66 rokov
Štefan Cigáň  vo veku 88 rokov
Anna Hološová  vo veku 96 rokov
Ondrej Šedivý  vo veku 95 rokov
Anna Jantošovičová  vo veku 90 rokov
František Mistrík  vo veku 82 rokov

ZBER OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2023
Zber objemného odpadu v obci Soblahov sa uskutoční v stredu dňa 19.4.2023 od 9:00 do 15:30 h.

Odpad môžete priniesť na stanovené miesta:
• Železničná ulica (dolný koniec) • Obecný dom (stred obce) • Dvor č. 270 (horný koniec obce)

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 dňa 22.4.2023 od 8.00 do 10:00 h 
pred budovou obecného úradu.

Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú preberať nebezpečný odpad:
• žiarivky a odpad obsahujúci ortuť   • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (obaly od farieb, lakov)
• oleje a tuky      • vyradené elektrické a elektronické zariadenia

Upozorňujeme občanov, že farby ktoré sú vodou riediteľné nepatria do nebezpečného odpadu!

14. 5. 2023 Deň matiek
3. 6. 2023 Deň detí

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO INFORMUJE
Vážení občania obce Soblahov, 
v poslednom čase si nachádzate v schránkach listy od rôz-

nych spoločností ohľadom jednoduchého a bezproblémového 
odkúpenia vašich pozemkov. Chceme upozorniť, že tieto listy 
nechodia len do vašej obce, ale sú nimi zaplavované aj okolité 
obce a mestá. Osobám, ktoré majú snahu od vás pôdu kúpiť v 
žiadnom prípade nejde o hospodárenie na nej ako uvádzajú. 

Cieľ je iba jeden – lacno od vás kúpiť a následne obratom 

draho predať. Pôda je v takom prípade ponúknutá na predaj 
priľahlým poľnohospodárskym podnikom alebo iným osobám. 
Proti tomuto rýchlemu predaju pôdy bojujú aj ostatné družstvá 
v ostatných regiónoch.

Pokiaľ by ste zvažovali predaj pôdy, najskôr sa prosím, 
obráťte na družstvo, kde sa na podmienkach určite dohodne-
me a pôda bude slúžiť svojmu prvoradému účelu, ktorým je 
pestovanie plodín.

Ján Mihál, predseda družstva


