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Sviatky plné milosti,
požehnania hojnosti
od vzkrieseného Spasiteľa...

Vážení spoluobčania, milí čitatelia, rodáci - Sližári,
nie je to tak dávno, čo sme sa lúčili so starým rokom 2014
a máme tu opäť sviatky Veľkej noci. Veľkonočné obdobie je to
obdobie života, prebúdzajúcej sa prírody a znamenie prichádzajúcej jari.
Po studených dňoch a večeroch už túžime po teplých lúčoch slnka, ktoré nám vlievajú novú energiu zelenej trávičky
a štebotu vtáčikov. Ožíva príroda a je tu obdobie ľudových zvykov, tradícií, obdobie, ktoré v našej obci je hlboko zakorenené
v tradíciách našich predkov, spomienkou v našich srdciach na
nich, ako aj oslave kresťanského odkazu Veľkej noci. Stráne
zakvitajú prvými snežienkami a to je symbol, že je tu jar.
Je to posolstvo vzkriesenia viery a ohlasovania príchodu „nového života“.

Veľkonočné sviatky – je to aj dôvod a priestor na rodinné
stretnutia okolo sviatočného stola, kde vládne rodinná pohoda,
veselosť a vedomie, že vždy si nájdeme v kruhu svojej rodiny
to svoje miesto.
Vážení rodáci, dovoľte, aby som Vám v mene svojom,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva, v mene zamestnancov obecného úradu v Solčanoch, poprial príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, dievčencom a ženám
veľa vody a chlapcom oblievačom veľa kraslíc a veľa farebných
stužiek na korbáčoch.
Ing. Juraj Soboňa
starosta obce Solčany
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Duchovné slovo
„Aj ja až budem vyzdvihnutý od zeme,
všetkých pritiahnem k sebe.“ Jn 12,32
Pred dvoma mesiacmi sme slávili krásne tajomstvo, v ktorom sa Boh
rozhodol stať jedným z nás. Prišiel jednoducho, nenápadne, v tichej
Vianočnej noci ako malé dieťa.
Dnes stojíme pred naplnením tajomstva jeho príchodu. On, Boh, bohatý
na milosrdenstvo zomiera za teba, aby si ty mohol vstúpiť do spoločenstva s Ním. On, Boh, ukrytý v tele človeka sa nechá pohltiť pažravou
smrťou, aby svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil nad tvojou smrťou. Zjavuje, že Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých.
V Ježišovej krvi môžeš byť zmierený s Bohom a prežívať nádej života.
A to nie života, ktorý trvá len 30, 50 či 90 rokov. On ti ponúka večnosť.
Sv. apoštol Pavol hovorí, aký život má na mysli: „Ani oko nevidelo, ani
ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým,
ktorí ho milujú.“ 1Kor 2,9
Je tu čas milosti, skúsme sa na chvíľu zastaviť a v tichu modlitby i veľkonočnej liturgie objaviť i prijať Ježišovu pomocnú ruku do večnosti.

BOHOSLUŽBY:
ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00 – sv. omša

VEĽKÝ PIATOK
10:00 – krížová cesta
17:00 – Veľkopiatočné obrady

...

poklona v Božom hrobe

BIELA SOBOTA
...
poklona v Božom hrobe
19:00 – ukončenie poklony
a Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
19:30 – Veľkonočná vigília

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7:00 – slávnostná sv. omša
9:00 – slávnostná sv. omša
11:00 – slávnostná sv. omša

Toto vám praje a žehná
Ján Dorotčin, farár

Seniorské stretnutie po roku
Slnečné marcové popoludnie 5. marca 2015 bolo príležitosťou na stretnutie seniorov členov Jednoty dôchodcov v Solčanoch. Stretla sa takmer
celá členská základňa, aby bilancovali činnosť organizácie za 3-ročné volebné obdobie. Organizácia má 208 členov. Toto stretnutie bolo pracovné,
lebo sa volil Výbor ZO a Revízna komisia.
Stretnutie otvorila svojim programom spevácka skupina Lišňanka s hudobníkom R. Bujnom. Medzi ľúbozvučné piesne zapadla aj báseň „Jar“.
O jari vieme, že dáva silu do dalšieho života. Slova sa ujala členka výboru
pani Anna Ondrušová, ktorá stretnutie otvorila slovami, že najkrajšia cesta
po tejto zemi je tá, ktorou kráčame jeden k druhému, je to cesta lásky,
súcitu a spolupatričnosti. Aj seniori v Solčanoch chceme po nej ísť, kým
nám bude zdravie slúžiť. Potom všetkých prítomných srdečne pozdravila,
privítala a popriala pekné, príjemné odpoludnie.
Osobitne privítala vzácnych hostí z Nitry, ktorých viedla preds. KO-JDS
v Nitre p. Csakayová a z Topoľčian hostí, ktorých viedla predsedníčka
OO-JDS v Topoľčanoch p. Alžbeta Fabriciová. Ako vždy sme s potešením
privítali aj starostu našej obce Ing. Juraja Soboňu. Po voľbe výboru a RK
bola diskusia, kde sa ako prvý prihlásil starosta. Okrem iného vyjadril
spokojnosť s prácou výboru ZO a ubezpečil prítomných, že aj naďalej bude
túto organizáciu podporovať, pretože je to najaktívnejšia a najpočetnejšia
zložka v obci Solčany. Ďalej pripomenul, že tento rok v mesiaci júl sa
uskutočnia v našej obci Športové hry seniorov okresu Topoľčany.
Krajská predsedníčka pani Csakayová tak isto vyjadrila podporu a potešenie, že organizácia sa rozrastá a tak napomáha zvyšovať počet členov JD
na Slovensku.
Rokovanie pozdravila aj predsedníčka OO-JD p. Fabriciová, ktorá seniorom zaželala veľa zdravia a spokojnosti v kruhu svojich rodín.
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Všetci hostia poďakovali za pozvanie a po diskusii sa rozprúdila družná
rozprava.
Tešíme sa, že seniori sa stretli, zabudli na svoje choroby, samotu
a navzájom si zaspomínali na mladé časy.
Bolo podané občerstvenie, kde pri výbornom guláši a vínku seniori
zotrvali až do večerných hodín.
Na ustanovujúcom stretnutí výboru bola za predsedníčku jednohlasne
zvolená Albína Adamcová.
A. Adamcová
predsedníčka ZO JDS

Informácia o aktuálnom dianí v obci

Dňa 20. marca 2015 sa uskutočnilo 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Solčany vo volebnom období 2014-2018. Na tomto obecnom zastupiteľstve starosta informoval o podaných projektoch obcou, ako i úspešných
projektoch, na ktoré obec dostala finančné prostriedky.
Na úvod treba spomenúť, že obec na rok 2015 dostala finančné prostriedky vo výške 200 tis. Euro na dobudovanie kanalizácie. Zároveň obci
boli vrátené finančné prostriedky DPH z Poľnohospodárskej platobnej
agentúry za projekty: Detské ihrisko, Lavička cez potok, ako i Autobusové
zastávky v obci Solčany, ktoré boli vybudované z programu Leader 2014.
Koncom mesiaca marec 2015 začala obec realizovať modernizáciu a obnovu parkovacích plôch pri základnej škole a miestnom cintoríne. Zároveň
obec bola úspešná pri podávaní projektov z Nitrianskeho samosprávneho
kraja na kultúru a na šport. V mesiaci marec sa vybudovala I. etapa
kamerového systému v obci Solčany. V mesiaci jún majú byť vyhodnotené
projekty na rok 2015 a obec podala žiadosť na II. etapu kamerového systému v obci Solčany na miestne komunikácie. Celkove naša obec by mala
byť monitorovaná 32 kamerami. V spolupráci so ZŠ s MŠ v Solčanoch obec
Solčany, ako zriaďovateľ podala žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva
školstva SR na rozšírenie kapacít materskej školy formou prístavby. Jedná
sa o prístavbu tzv. modulov jednej triedy pre 5-6 ročné deti pre cca 20 detí
s celodennou formou výchovy. K 31. marcu 2015 obec podala žiadosť na Mi-

nisterstvo financií SR na dotáciu na modernizáciu a obnovu bezdrôtového
miestneho rozhlasu. V obci sa uskutočnilo stretnutie kompetentných strán
ohľadom riešenia bezpečnosti a havarijného stavu na ul. Topoľčianskej
v smere do Topoľčian. Obec Solčany iniciovala, aby bola premiestnená na
ulicu Družstevnú pred obchod Jednota, kde by mal byť vybudovaný odbočovací pruh, ako i chodník. Tak by sa výrazne mala zvýšiť kvalita a bezpečnosť cestujúcich občanov. V dňoch 25. februára 2015 a 1. apríla sa v zasadačke obecného úradu uskutočnilo stretnutie občanov ulice Družstevnej,
vlastníkov pozemkov smerom od Kruhu, s vedením obce a projektantom, za
účelom možnosti vybudovania infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu. Poslanci na návrh starostu schválili aj prípravu výstavby siedmych
štvorizbových dvojpodlažných energetických domov v radovej zástavbe.
V prípade úspešnosti projektu výstavba, ako i samotné odovzdávanie bytov
by malo byť v termíne do konca roku 2016. Obec sa zapojila do pilotného
projektu elektronizácie verejnej správy, ktorý koordinuje ZMOS s firmami
DCOM a Urbis. Obec by mala obdržať v mesiaci apríl 2015 8 ks výpočtovej
techniky za symbolické 1 euro.
Na záver tohto zastupiteľstva si poslanci schválili termíny zasadnutí
obecného zastupiteľstva pre rok 2015 nasledovne: 12.6.2015, 11.9.2015
a 11.12.2015 v prípade potreby sa zhodli aj na zvolaní neplánovaných zastupiteľstiev pri riešení úloh, ktoré vyplynú z diania v obci.
starosta obce

Spoločný stavebný úrad v Solčanoch

V Národnej rade SR bol schválený zákon č.293/2014 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č.50/1976zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) s účinnosťou od 2. januára 2015. Zjednodušene
možno konštatovať, že zo stavebného zákona bola vypustená všetka úprava
týkajúca sa informačných, reklamných a propagačných zariadení. Z týchto
sa stali reklamné stavby, ktoré sú zadefinované v novom ustanovení §43
ods. 2 a 3 stavebného zákona nasledovne:
- reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami
zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi, alebo
ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu, a ktorej funkciou je šírenie
reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z
verejných priestorov.
Novela úpravami v ďalších ustanoveniach stavebného zákona zaviedla tri
úrovne povoľovania reklamných stavieb a to v závislosti na ich členení podľa najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe (kolmý priemet jednej
najväčšej informačnej plochy na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu). Z týchto úprav vyplýva, že na:
1. Reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia
ako 3m2, je potrebné ohlásenie stavebnému úradu (§55 ods. 2 písm.h stav.
zákona)
2. Reklamné stavby, na ktorých je najväčšia informačná plocha 3 m2
– 20 m2, je potrebné stavebné povolenie, ale tieto sa nekolaudujú (§76 ods.
4 stav. zákona)
3. Reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia

ako 20 m2, je potrebné stavebné povolenie a následne aj kolaudačné roz-

hodnutie (§76 ods.1 stav.zákona)
Novela v ustanovení §56 stav. zákona určila, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri reklamných stavbách:
- najväčšia informačná plocha má veľkosť do 1,2 m2
- sú umiestnené na stĺp verejného osvetlenia, alebo stĺp trakčného vedenia
- nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie, ani do priechodového prierezu dráh
Tieto podmienky musia byť splnené všetky naraz!
Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť počas celej doby jej
trvania označenie reklamnej stavby menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý
umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby. Informačné, reklamné
a propagačné zariadenia povolené podľa predpisov do 2. januára 2015 sa
považujú za reklamné stavby, vlastník takéhoto zariadenia je povinný ho
označiť ako reklamnú stavbu podľa §86 ods. 4 do 31. júla 2015.
Upozorňujeme, že vlastník informačného, reklamného a propagačného
zariadenia, alebo vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza takéto zariadenie, postavené bez povolenia, alebo v rozpore s ním, je povinný do 31.
júla 2015 požiadať o dodatočné povolenie stavby príslušný stavebný
úrad. Po tomto termíne už nebude možné dodatočne povoliť reklamnú
stavbu. Vlastník reklamnej stavby umiestnenej bez povolenia stavebného
úradu sa dopúšťa priestupku a bude mu uložená pokuta.
Ing. Miroslav Kohút

Spoločenská kronika

;

NARODILI SA

December 2014:

Alex Čičo

Január 2015:
Február 2015:

!

OPUSTILI NÁS

December 2014:

Etela Klačanská

Sofia Chymová

Január 2015:

Lucia Kmotorková
Alexandra Ondrušová
Lilien Ondrušová

Anna Ondrušová
Jozef Michalík
Július Šraj

Február 2015:

Anna Klačanská
Jozef Ondruš
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Deň Zeme
Náš školský vzdelávací program je zameraný na environmentálnu
a regionálnu výchovu. Environmentálnej výchove sa venujeme hlavne
v 3. ročníku, kde ju máme zavedenú ako samostatný predmet. Všetkých
žiakov však už od prvého ročníka učíme triediť odpad, každoročne organizujeme zber papiera a jar sa už štvrtý rok zapájame do akcie Deň Zeme.
V tomto roku je táto akcia oficiálne 22.4., ale keďže sme 25.3. nemali elektrický prúd, tak sme využili pekný jarný deň na pobyt v prírode
spojený so zberom odpadkov. V tomto roku sme sa sústredili na najviac
znečistenú lokalitu - Hôrku. Akcie sa zúčastnili žiaci 2. stupňa. Čistiť
sme začali už od budovy RD. Prvý úsek dostali na starosť piataci. Nazbierali niekoľko vriec plastových a sklených fliaš, našli aj plastové vedrá
a pneumatiky. Šiestaci a siedmaci čistili úsek okolo družstevného hnojiska. Toto miesto si mnohí Solčanci a i cezpoľní pomýlili zo smetiskom.
Repertoár odpadkov bol opäť veľmi bohatý. Hôrku si rozdelili ôsmaci
s deviatakmi a po vyzbieraní svojich úsekov prišli aj ostatní. To čo tu čakalo
žiakov a ich vyučujúcich sa vymyká zdravému rozumu. Vyzbierať plastové
fľaše okolo obidvoch chát, vodárne, ohnísk a po Hôrke nebolo nič ťažké.
Ale to čo čakalo detí v kríčkoch sa normálnymi slovami ani popísať nedá.
Napriek tomu, že boli vyzbrojení rukavicami a hrabľami, k mnohým odpadkom sa ani nedostali. Asi sa tu organizujú súťaže, kto viac toho donesie
a čím ďalej do kríčkov to hodí. Vrecia často skrývali veľmi nepríjemné
prekvapenia. Napriek tomu, že sme deťom zakázali hrabať sa vo vreciach,
zvedavosť niekedy zvíťazila a do vriec sme pozreli aj my dospelí. Najviac
nás pobúrili vrecia s odpadkami zo zvierat. Ťažko sme hľadali odpoveď na
zvedavé detské otázky – kto je tohto schopný? Sú len dve možnosti – poľovníci alebo pytliaci. Ak by som bola pytliak, tak určite nehodím dôkazy
svojej činnosti poľovníkom rovno pod nos. Ak si z Hôrky urobili zvierací
cintorín poľovníci, tak by mali vrátiť poľovné lístky. Tieto zbytky boli len
asi 20 m od vodárne, pri ceste po ktorej prejde hlavne počas víkendu

veľmi veľa ľudí. Toto ale neboli jediné šokujúce nálezy. Tí, ktorí chodia
pravidelne do našich hôr mi iste potvrdia, že toľko neporiadku – hlavne
plastových fliaš ešte v našej hore nebolo. Len pri ohnisku pri včelíne sme
ich nazbierali za 3 vrecia. A to sem chodia aj rodiny s malými deťmi.
Aký príklad dávame deťom? Keby deti videli, že prázdne fľaše a ostatné
odpadky vezmeme späť domov, vôbec im nemusíme hovoriť, že odpadky
v lese neodhadzujeme, my by sme v škole nemuseli organizovať prednášky
o nebezpečnosti divokých skládok a pekný jarný deň, ako bol 25. marec
2015 by sme nemuseli s deťmi zbierať odpadky po nás dospelých, ale by
sme ho strávili príjemnou vychádzkou a spoznávaním nášho okolia. Na
záver by som chcela poďakovať všetkým žiakov a učiteľov, ktorí sa Dňa
Zeme zúčastnili, že odviedli kus poctivej práce. Aj keď sa nám nepodarilo
vyčistiť Hôrku úplne, výsledok je viditeľný a len od nás všetkých závisí,
či aj trvalý.

Deviataci odchádzali poslední

Solčianske osobnosti
Pri návšteve nášho cintorína si uvedomujeme, koľko rodákov, ktorí odpočívajú
na našom cintoríne, by si zaslúžilo, aby sa o nich dozvedela viac aj mladšia
generácia. Jedným z nich je Anton Košík. Kto bol tento náš rodák? Bol jedným
z prvých občanov našej obce, ktorí po skončení gymnázia pokračovali v štúdiu
na vysokej škole. Patril ku generácii študentov, ktorí ako prví začali chodiť do
škôl mimo dovtedajšej Obecnej školy v Solčanoch. A keďže v tých rokoch autobusy ešte nechodili, cestu do Topoľčian absolvovali každý deň pešo, či bola zima
alebo leto, krížom cez tzv. Drík. Okrem Antona Košíka patrili do tejto generácii
ešte Anton Bíly – Nitran /neskôr významný geológ/, Ferko Tarina – Krnčan
/neskôr známy lekár/, Anton Sporina /stavbár/, Emil Tarina – Kaprik /neskôr
chemický inžinier/, Ferko Košík a Miško Belica - kandidáti na kňazov. Bicykel
bol v tom čase v Solčanoch luxus. Vlastnili ho len dvaja Solčanci – tesársky
majster Štefan Abrahám a náturista od techniky Peter Hain – Holtik. Vráťme sa
však k Antonovi Košíkovi. Kto to vlastne bol? Tóno Košík bol študentom Právnickej fakulty UK v Bratislave.
Žiaľ, vážna choroba mu nedovolila štúdium dokončiť.
Počas svojho krátkeho života písal básne a divadelné
hry. Námety na divadelné
hry čerpal z dedinského
prostredia. Podpisoval sa
Tóno Košík Tríbečan. Zachovalo sa 21 básní. Divadelná hra sa nezachovala
ani jedna. Zomrel mladý,
sotva 21- ročný. Škoda, ur4

čite by sme boli dnes na neho hrdí. Z mladosti si pamätám, že po jeho smrti
bol na jeho počesť usporiadaný večer poézie. Tónové básne recitovali študenti
gymnázia v Topoľčanoch. Jednou z nich bola Boženka Abrahámová, žijúca dnes
v Bratislave. Anton Košík – Tríbečan je pochovaný na našom cintoríne, kúsok od
hlavného kríža. Ak mu chcete venovať kvetinku, alebo zapáliť sviečku, môžete
– zaslúži si to. Nežil dlho, ale nežil nadarmo. Pokloňme sa mu!
A tu je ešte jedna z jeho prvých básní:
/ Július Kováč /
Pre Teba, vlasť drahá...
Tie kvety len pre Teba kvitnú,
Ranné zore len pre Teba svitnú,
tá krása len pre Teba plesá,
šťastie len pre Teba nesie sa.
To všetko len pre Teba, vlasť drahá,
mám smelosť volať k Tebe: Mama!
moje pery šepcú modlitbu živú,
čo skrášli Tvoju hlavu sivú.
Môj život len za Teba tleje,
Dych môj len k Tebe veje,
K Tebe sa nesie pozdravov roj,
ja som vždy len Tvoj !
/ Tóno Košík Tríbečan /

Krížová cesta

Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 pripravili miestni farníci hranú
krížovú cestu v obecnom parku.
I týmto spôsobom chceli priblížiť udalosť Ježišovho utrpenia a smrti.

Podujatia v obecnej knižnici v mesiaci marec 2015
Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200 výročia narodenia Ľudovíta Štúra, vyhlásila rok 2015 za rok Ľudovíta Štúra. Bol to jazykovedec, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, pedagóg, básnik, spisovateľ,
publicista. V júli roku 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža na Hurbanovej fare
v Hlbokom dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny, ktorá mala zjednotiť
všetkých Slovákov. Za základ si vybrali stredoslovenské nárečie. Narodil sa
28.októbra 1815 v Uhrovci a zomrel 12.januára 1856 v Modre. Každý rok
sa v mesiaci marec, ktorý je Mesiacom knihy, konajú v obecnej knižnici
rôzne podujatia, ktoré sme pripravili v spolupráci s pedagógmi ZŠ s MŠ.

- prehliadka knižnice pre šiestakov
- pre piatakov kniha, jej význam, čítanie
Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov vyhlásil
16. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ od
23.3.2015 do 28.3.2015 pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“.
Cieľom tohto podujatia je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne
a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom rôznych aktivít a podujatí. Počas
podujatia TSK bola obecná knižnica otvorená aj mimo otváracích hodín.
Návštevníci si mohli knižnicu poprezerať dozvedieť sa veľa zaujímavého
a o podujatiach v knižnici. V rámci tohto podujatia boli noví čitatelia
zapísaní do zoznamu čitateľov bez poplatku.
V mesiaci apríl navštívime kníhkupectvo, aby sme pre čitateľov vybrali
knižné novinky na obnovenie knižného fondu, ktoré prilákajú nových čitateľov, na ktorých sa tešíme.
Mária Gábrišová
knihovníčka

- pre tretiakov ako vzniká kniha
- pre deti z MŠ rozprávka v knižnici
- súťaž štvrtákov
- pre prvákov prehliadka a orientácia v knižnici
- pre ôsmákov životopis a diela Ľ. Štúra a Mateja Hrebendu
- pre siedmakov história knihy, typy kníh
- kvíz pre druhákov
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Športové okienko
Fanúšikovia futbalu sa dočkali. Po zimnej prestávke sa opäť roztočil
futbalový kolotoč s jarnou časťou súťažného ročníka 2014/2015. Súťaže
začali 8. 3. 2015, kedy nastúpili na prvé zápasy jarnej časti futbalisti
„A“mužstva a dorastu. Žiaci začínajú svoju súťaž 5. 4. 2015.
Cez zimnú prestávku nastali v kádri „A“ mužstva zmeny. Niektorí
hráči odišli, iní zase prišli. Pod vedením trénera Mária Ondruša, ktorému robia realizačný tím Ivan Hula – asistent, Gejza Golešenyi – masér
mužstva a Jozef Biely – vedúci mužstva. Našu obec budú reprezentovať
v jarnej časti 2015 v V. lige stred títo hráči :
Michal Ambróz, Rasťo Košút, Rasťo Ondruš, R. Mihálik, P. Ducký,
F. Urminský, D. Gális, M. Paulovič, M. Januška, M. Mančík, D. Soboňa,
L. Michalík, N. Ondruš, J. Košík, D. Krošlák (hosťovanie z Tovarník),
Želiska P. (hosťovanie H. Obdokovce), Sák A. (hosťovanie Čeľadince),
Rusňak M. (hosťovanie Nedanovce).
Z mužstva po jesennej časti odišli : Trudman, Galis – skončenie hosťovania, M. Buday, I. Sporina, M. Sporina – hosťovanie Hrušovany.
Výsledky jarnej časti:

Tešedíkovo – Solčany 1:1 – Soboňa
Solčany – Preseľany 5:0 – 2x Soboňa, 2x Rusňak, Urminský F.
V. Lapáš – Solčany 1:2 - Soboňa, Ducký
Solčany – Hrušovany 0:0
Dorast OFK od jarnej časti trénuje Ivan Hula, ktorý nahradil Miloša
Urdu. Dorast OFK Solčany reprezentujú títo chlapci :
Adam Kutňanský, Michal Tureček, Šimon Remeň, Marek Košík, Matúš
Košík, Marek Hupka, Ján Strásky, Jakub Tarina, Nikolas Ondruš, Lukáš
Knápek, Dominik Košík, Dominik Urminský, Andrej Bajcár, Dávid Jenis,
Roland Gábriš, Erik Košecký, Adrián Daniš, Andrej Boček, Dávid Tomašovych.

Výsledky jarnej časti dorastu:

Horné Obdokovce – Solčany 0:0
Solčany - Močenok 0:6
Veľký Lapáš – Solčany 2:4 ( Mar. Košík 2x, N. Ondruš 1x, M. Hupka),
Solčany – Neded 1:1 ( L. Knapek )
Zmena nastala aj vo vedení žiackej jedenástky. Do jarnej časti 2015
vstúpia naši starší žiaci pod vedením nového trénera p. učiteľa Pavla
Meluša.
Našu obec reprezentujú títo chlapci :
Hanuš Martin, Španko Samuel, Galadík Samuel, Švajlen Samuel, Ondruš
Matej, Babčan Kevin, Čamara Peter, Hačka Vratko, Klačanský Radovan,
Koma Peter, Chrkavý Jakub, Ferenčík Samuel, Košecký Erik, Daniš Adrián, Boček Andrej, Michal Tureček.
V tomto roku si pripomíname 85. výročie založenia futbalu v našej
obci. Tento sviatok sme sa rozhodli pripomenúť v sobotu 20. júna 2015,
kedy sa v našej obci uskutoční športové popoludnie spojené s folklórnymi
slávnosťami Lidovec a hostia.
Zároveň tento deň našu obec navštívi aj Fanklub Slovenskej futbalovej
reprezentácie s významnými osobnosťami futbalu, ako i našimi rodákmi.
Moderovanie prisľúbil osobnosť športového komentovania p. Marcel Merčiak.
Toto športovo-kultúrne popoludnie začne svätou omšou v kostole a jeho
programová časť bude prebiehať v športovom areáli, ako i besedou
v Dome kultúry.
Výbor OFK Solčany

Čo sa stalo u nás v škole
Od januára 2015 sa naši žiaci zúčastňovali na viacerých vedomostných,
umeleckých a športových súťažiach.
V geografickej olympiáde nás v okresnom kole úspešne reprezentovali
žiaci 9.A – Dominik Košík a Šimon Remeň. Okresné kolo olympiády
v anglickom jazyku absolvovali Lívia Hainová z 8.B a Dominika Gábrišová
zo 7.B, pričom sa umiestnili na 11. a 12. mieste. Julka Gogolová z 5.A
obsadila na krajskom kole vo Vrábľoch 10. miesto.
Veľmi úspešní sme tento školský rok boli na olympiáde slovenského jazyka. Žiačka Nina Remeňová z 9.A sa umiestnila v okresnom kole na
prvom mieste a postúpila na krajské kolo. Hoci nepatrila medzi trojicu
najúspešnejších, čestne obstála a hanbu nám neurobila.
Zatiaľ najúspešnejšou žiačkou školského roka 2014/2015 je žiačka tretieho
ročníka Sandra Ondrušová. V súťaži Šaliansky Maťko - prednes slovenskej povesti postúpila postupne až do celoslovenského kola, kde okrem
krásneho prednesu ukázala všetkým prítomným aj náš solčiansky kroj
a upútala svojim prirodzeným prejavom.
Hviezdoslavov Kubín je súťaž v prednese poézie a prózy – mal zatiaľ iba
obvodové kolo, no aj tam bola Sandra opäť úspešná v prednese prózy,
vyhrala ho a postúpila do okresného kola, ktoré sa uskutoční v apríli.
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Držíme jej palce, nech sa jej tak aj naďalej darí. V tejto súťaži pekné
umiestnenie dosiahla aj Vanesa Michalidesová z 5.A, ktorá v prednese
poézie získala 3. miesto a Dominika Gábrišová zo 7.B priniesla čestné
uznanie.
Aj športovci sa zúčastnili niekoľkých súťaží. V januári zmiešané družstvo
chlapcov a dievčat bolo na okresnom kole súťaže v streľbe zo vzduchovky
a v marci dievčatá na okresnom kole vo vybíjanej. Chlapci postúpili do
druhého kola futbalovej súťaže Coca cola cup, ktoré bude 10.4.2015. Vo
futbale súťažili aj v súťaži Dôvera cup, rovnako postúpili do druhého
kola.
V športe nás tento školský rok čaká ešte niekoľko súťaží v orientačnom
behu, atletike a vo futbale dievčat. Touto cestou chcem poďakovať vyučujúcim, ktorí žiakov pripravovali, za ich čas a námahu.
Okrem súťaží zapájame žiakov aj do iných vzdelávacích aktivít. V marci
sme v spolupráci s pracovníčkami obecnej knižnice zorganizovali návštevy
žiakov v knižnici. Pani knihovníčka Mária Gábrišová spoločne s pani učiteľkami pre nich pripravila zaujímavé aktivity. Žiaci sa pri nich zabavili aj
poučili. Niektorí z nich sa rozhodli stať novými členmi knižnice. Pre 4.A
pokračovanie na str. 7

sa 3. marcový týždeň začínal počúvaním. Prvú hodinu v škole im mamičky
s pani asistentkou spestrili čítaním rôznych príbehov z knihy My deti z
trávnikov. Začínať školské vyučovanie čítaním príbehov je príjemné.
V januári sme uskutočnili zápis budúcich prváčikov. Pani učiteľky pre
nich nachystali viacero zaujímavých úloh, v ktorých hravou formou zisťovali pripravenosť detí na školskú dochádzku. A veru sa im darilo. Väčšina
z prítomných detí sa ukázala vo veľmi dobrom svetle. Celkovo sme zapísali
26 predškolákov. Rodičia štyroch z nich sa rozhodli pre odklad školskej
dochádzky, takže do prvého ročníka v septembri 2015 nastúpi 22 prvákov.
PaedDr. Kvetoslava Hornová

Sandra Ondrušová, 3.A, celoslovenské kolo v prednese povesti – Šaliansky Maťko

Zo života našich najmenších
“Povedz mi niečo - a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo - a ja si to budem pamätať.
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži
- a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil
- a ja to budem cítiť a chápať celý život.”
J. A. Komenský
Materská škola je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Solčany. Má
3 triedy a poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť deťom od troch
do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
V súčasnosti prevádzku zabezpečuje 6 plne kvalifikovaných učiteliek,
z toho 2 s vysokoškolským vzdelaním . O zdravé a hygienické prostredie
a primeranú zdravú výživu sa starajú 4 nepedagogické pracovníčky. Našu
materskú školu navštevuje 69 deti. V šk. roku 2015/2016 odchádza do ZŠ
23 predškolákov.
Z kapacitných dôvodov sa nám už 3 roky nepodarilo vyhovieť všetkým podaným žiadostiam. Vedenie školy v spolupráci so starostom obce
Ing. Juraja Soboňom intenzívne hľadá riešenie na rozšírenie kapacity MŠ
a následné vyhovenie všetkým žiadostiam o prijatie.
Spolupráca spoločného právneho subjektu čiže spolupráca základnej
školy a materskej školy je na veľmi vysokej úrovni. Tým, že je materská
škola priamo v areály základnej školy majú naše deti jednoduchší prechod
z materskej školy do základnej školy, nakoľko dôverne poznajú interiér
a exteriér ZŠ ako aj pani učiteľky ZŠ, s ktorými sa stretávajú pri rôznych
spoločných aktivitách.
Pracujeme s víziou „otvorená škola, druhý domov“, kde sa snažíme,
aby škola a rodičia tvorili spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.
Aj preto by som chcela vyzdvihnúť pomoc členov RZ pri zabezpečovaní
rôznych aktivít v materskej škole ako aj snahu finančne podporovať aktivity pripravené pre deti ako sú návšteva kina, divadelných predstavení,
rôznych exkurzii, poldenných výletov a turistických vychádzok. V rámci

dobrej spolupráce rodiny a školy organizujeme tvorivé dielne v každom
ročnom období, v ktorých spoločne rodičia s deťmi pripravujú jarnú výzdobu, maľujú kraslice, robia ikebany, pracujú s jesenným plodmi, alebo
zdobia medovníky. Vyvrcholením spolupráce každoročne býva MDD kedy
pani učiteľky spoločne s členmi výboru RZ pripravia na školskom dvore
„DEŇ DETSKEJ RADOSTI“.

Naša materská škola poskytuje priestor na oboznamovanie sa detí
s anglickým jazykom a umožňuje deťom rozvíjať svoje vlohy a schopnosti
v hudobno-pohybovom krúžku.
Predškolské vzdelávanie podporuje komplexný osobnostný rozvoj detí,
aktivizuje a motivuje rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability, rozvoj tvorivosti a predstáv v každodenných aktivitách a formuje
vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie detí.
Prostredníctvom rôznych aktivít sa škola zameriava na:
zdravotnú výchovu: výchovou detí k postojom, ktoré vedú k zručnostiam

chrániacim zdravie a k váženiu si zdravia, k posilňovaniu starostlivosti
o vlastné zdravie a dostatku pohybu.
stravovacie návyky a zdravú výživu: zvyšovaním spotreby ovocia a zeleniny, zabezpečovaním dostatočného príjmu tekutín, znížením a úpravou
tukov, najmä živočíšnych.
sociálno kultúrnu oblasť: vytváraním sociálneho prostredia na základe
vzájomnej dôvery, úcty, empatie, solidarity a spolupráce medzi všetkými
členmi komunity MŠ, vedením detí k láske a hrdosti k rodnému kraju,
prehlbovaním estetického cítenia a lásky k zvykom v našom regióne.
environmentálnu výchovu: rozvíjaním uvedomelého vzťahu k prírode.
Dieťa je krehké semiačko kvetu, ak sa dospelý zníži na jeho úroveň a bude ho polievať láskou, porozumením, zážitkami zo studne
zdravého humoru a tolerancie, môže očakávať klíčky nadšenia,
tvorivosti a ľudskosti zo strany dieťaťa. Sme presvedčení, že
k vyklíčeniu semiačka na krásny kvet , naším deťom dopomôže aj
naša materská škola plná pozitívnych zážitkov.

PhDr. Katarína Klačanská
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Základná organizácia
chovateľov poštových holubov Solčany
Základy chovateľstva holubov v obci Solčany sú už od nepamäti, keďže holuby sa nachádzali takmer v každom gazdovskom dvore. Podaktorí neskôr prešli
k chovu poštových holubov. Prví chovatelia, ktorí chovali poštové holuby a chceli
s nimi aj súťažiť v pretekoch a porovnávať svojich závodníkov s konkurenciou,
museli dochádzať do vtedajšieho najbližšieho spolku, ktorý bol v Topoľčanoch.
Keď bolo takýchto nadšencov v obci Solčany viac, rozhodli sa, že si založia
Miestnu Organizáciu so sídlom v Našej obci - v Solčanoch.
A tak sa dňa 26.11.1971 zišli na prvej členskej schôdzi samostatného klubu
SOLČANY. Túto schôdzu mal pod palcom novozvolený predseda miestnej organizácie pán Július Soboňa. Prítomných bolo vtedy 13 chovateľov a to: Július
Soboňa, Štefan Jenis, Ján Klačanský, Oto Bujna, Anton Hodál, Jaroslav Bujna,
Michal Michalík, Jozef Minárik, Ján Veverka, Anton Ďatelinka, Miroslav Ďatelinka, Ján Babčan a Vlastimil Mahdalík. Od tohto dátumu nepretržite miestna
organizácia Solčany až doteraz vykonáva svoju činnosť. Niektorí chovatelia odišli
do holubárskeho neba, niektorí sa presťahovali a závodia so svojimi holubami vo
svojich nových domovoch, podaktorí s týmto - v dnešnej dobe náročným koníčkom

Výročná členská schôdza ZO CHPH Solčany v roku 1988

lubov na Slovensku. Chovateľská dvojica Klačanský Ján + Radovan získala druhé
miesto v medzinárodnej súťaži družstiev a štvrté miesto v kategórii ESO Junior
Open Cup 2013. Takisto táto dvojica rodákov zo Solčian reprezentovala Slovenskú
republiku v roku 2014 na Majstrovstvách sveta mladých holubov v Maďarskom
meste Vác, ktoré sa tu konali pri príležitosti Olympiády v Budapešti v januári
2015, dvojnásobne reprezentovala obec Solčany na celoštátnej výstave v Trenčíne
3.1.2015 . Na tejto výstave reprezentovala obec aj chovateľská dvojica Stieranka
J+H v kategórii E, kde sa umiestnili na výbornom 4. mieste a olympiáda im
ušla iba o kúsok. Ale viacerí chovatelia zo základnej organizácie Solčany sa
umiestňujú v jednotlivých pretekoch na popredných miestach, či už vo výcvikovom stredisku 1, ale aj v oblastnom združení chovateľov poštových holubov
Topoľčany, ktoré momentálne zastrešuje cez 160 chovateľov z okresu Topoľčany,
Partizánske, Bánovce n. Bebravou ale aj časť okresu Prievidza. Všetci chovatelia
pôsobiaci v základnej organizácii Solčany sa podieľajú o propagáciu našej obce
prostredníctvom poštových holubov.

Nasádzanie holubov na pretek v Solčanoch ( okolo roku 1974 )

skončili a zopár „pamätníkov“ chová a závodí bez prestávky až do dnes. Tomu sa už povie zapálenosť! - vydržať
toľké roky.
Chov v dnešnej dobe je finančne a časovo veľmi náročný, pokiaľ chce byť chovateľ úspešný. Z tohto dôvodu
a ako aj z nezáujmu mladých, tento šport pomaly ale isto
zaniká.
Dnes je v Základnej Organizácii chovateľov poštových
holubov v Solčanoch 17 členov a to: Radovan Klačanský,
Ján Klačanský, Dušan Šimko, Tomáš Šimko, Vlastimil
Mahdalík, Peter Mahdalík, Ján Veverka, Anton Ďatelinka, František Kreml, Ján Palacka, Peter Borcha, Karol
Borcha, Ivan Kolárik, Jozef Kertész, Ján Stieranka, Hana
Stieranková a Ivan Milan.
Poštové holuby pochádzajúce zo základnej organizácie
v Solčanoch už niekoľko rokov úspešne reprezentujú obec
Solčany na rôznych súťažiach a výstavách. Z posledného
obdobia spomeniem aspoň zopár výsledkov. Chovateľská
dvojica Kertész + Kolárik úspešne reprezentovala obec
Solčany niekoľko krát na celoštátnej výstave poštových ho- Výročná členská schôdza ZOCHPH Solčany ( december 2014 )
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