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

Vážení spoluobčania, Sližári,
len nedávno sme tu mali vianočné sviatky, oslávili sme posledný deň v roku 2013 a už sme v období najkrajšieho sviatku
jari - Veľkej noci. Konečne prišla dlho očakávaná jar, hádam
najkrajšie obdobie roka, s krásami, s prebúdzajúcou sa prírodou, kvitnúcimi kvetmi a s nádhernými vôňami.
Toto slávnostné obdobie sa spája aj so zvykmi Veľkej noci.
Dedinou sa tiahnu húfy mládencov, oblievačov, ktorí z domu
do domu polievajú a šibú krásne devy. Je dobré, že sa uchovávajú staré dobré zvyky a tiež v našich srdciach zostáva aj
kresťanský odkaz Veľkej noci, posolstvo radosti zo života.
Želám Vám, aby tento odkaz a symbol v našich srdciach bol
nielen počas veľkonočného obdobia, ale aj počas celého roka.
Veľká noc je obdobie, kedy sa uskutočňujú rodinné stretnutia

okolo sviatočného stola, vládne pohoda, veselosť ale i spomienka na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
Je dobré, že v tejto uponáhľanej dobe, ktorú všetci prežívame, sa vieme stretnúť, zamyslieť sa a pospomínať si
v rodinnom kruhu na prežité obdobie, ale zároveň si do budúcna dávame ďalšie predsavzatia a výzvy. Je dobré, že tradície a duch týchto bohatých zvyklostí jarných sviatkov prebýva
v našich rodinách ako oslava jari a života.
Vážení spoluobčania, Sližári, prajem Vám príjemné a s láskou prežité Veľkonočné sviatky v mene zamestnancov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva ako aj v mene
svojom.
Ing. Juraj Soboňa
starosta obce Solčany
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Na jar

Pani učiteľkám

Sotva sa zmenil kalendár,
z marca už lístok letí,
slnečné lúče hlásia jar,
na dvore šantia deti.

Mama i večer tká a tká,
občas ju ruší kvočka,
v klonke sa ďobú kuriatka,
už sa ich ledva dočká.

Pred vás, pani učiteľky,
naše milé, druhé mamy,
dnes, keď máte sviatok veľký,
prichádzame s kytičkami,

Za to, že v nás vyklíčite
zrnko dobra, čo v nás drieme,
za lúč svetla na úsvite,
za všetko vám ďakujeme.

Mama si sadá za krosná,
zrepené nite hladká,
chvíľa je to priam slávnostná,
posteľné plátno natká.

Zablyslo slnko na pažiť,
zahrialo kútik milý.
Nebolo nám ver sveta žiť,
ale sme krásne žili...

R. Šiška,
aby me vás obdarili
všetkým krásnym, čo je v kvete, Veršované pozdravy a oslavy
za ten krásny úsmev milý,
ktorý nám vždy venujete,

Pod horou jačmeň sejeme,
válkom sme prešli žitá,
zemiak sa pýta do zeme,
hruda si svoje pýta.

R. Šiška,
Veršované pozdravy a oslavy

keď sa ako oráč v poli
pokúšate zasiať semä,
aby sme aj my raz boli
pýchou našej drahej zeme.

Na deň matiek
Komu dám dnes kytičku,
vôňu skrytú do ruží?
Poteším ňou mamičku,
veď tá si to zaslúži!

Dnes vám, drahé mamičky,
srdce jasom zažiari,
keď vás vaši maličkí
pohladkajú po tvári.

Komu dám dnes kytičku
s vďačným srdcom do dlane?
Kto ma hladká po líčku,
tomu najviac pristane.

Moja drahá mamička
je dnes šťastná, usmiata,
keď ju bozkám na líčka,
hneď má odtieň do zlata.
R. Šiška,
Veršované pozdravy a oslavy

Socha bl. pápeža Jána Pavla II.
v súlade so zákonom o zbierkach a správa predložená obecnému zastuDňa 26. marca 2014 sa členovia prípravného výboru verejnej zbierpiteľstvu.
ky na osadenie sochy Jána Pavla II. zúčastnili pracovnej cesty spoločne
Za doterajšiu podporu všetkým prispievateľom ďakujeme.
s p. starostom Ing. Soboňom za účelom výberu a objednania sochy
Bc. Gabriela Klačanská
v Poľsku v meste Bielsko Biala.
členka prípravného výboru verejnej zbierky
Odhalenie a požehnanie sochy pápeža, v tom čase už svätého Jána
Pavla II., sa plánuje uskutočniť v mesiaci máji,
termín je nedeľa 25. mája 2014 o 15oo hodine za
účasti otca biskupa Viliama Judáka, predstaviteľov cirkevného i svetského života.
Socha spolu s podstavcom bude vysoká takmer
3 metre a bude umiestnená v záhrade, ktorá je
okolo kostola Všetkých svätých v Solčanoch. Tento
pamätník bude postavený vďaka verejnej zbierke
vyhlásenej Obecným zastupiteľstvom v Solčanoch,
z dotácií od právnických osôb, sponzorov, ako aj
vďaka mnohým ľuďom dobrej vôle.
Oznamujeme, že zbierka naďalej trvá, sú vítaní
darcovia s akoukoľvek finančnou podporou, ktorú
môžu ešte odovzdať na potvrdenku členom zbierky, alebo na účet č. 0901 00 30 14/5600,
či na obecnom úrade. Zbierka bude vyúčtovaná Stanislav Klačanský, Ing. Juraj Soboňa, Mária Gábrišová, Bc. Gabriela Klačanská • Bielsko Biala, marec 2014
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Pán učiteľ
Nedávno som si náhodou prezeral na internetovej stránke fotografie
z minulosti mojej rodnej obce Solčany. Medzi inými fotografiami ma zvlášť
zaujala fotografia detskej dychovky, ktorú v Solčanoch založil a dlhé roky
trpezlivo viedol p. učiteľ Pavol Kožuch. Táto fotografia vo mne vyvolala
spomienky na mojich spolužiakov a rovesníkov, ktorí v tejto dychovke
hrali, na vynikajúcich učiteľov, ktorí nás na základnej škole učili. Mali
sme šťastie, že nás učili takí zanietení učitelia ako J. Sedlák, A. Ludvik, Š.
Mišových, Š. Šípoš, M. Kopček a pod. Nech všetky dobré učiteľky zo ZDŠ
Solčany odpustia, ale pre nás chlapcov boli dôležití práve učitelia.
Zo všetkých učiteľov bol pre nás najväčšou morálnou autoritou pán
učiteľ Pavol Kožuch.
Na základnej škole vyučoval matematiku, fyziku a čiastočne aj hudobnú
výchovu, pretože hudba bola jeho srdcová záležitosť a venoval sa jej po
celý život. Pán učiteľ Kožuch založil a dlhé roky viedol detskú dychovku
a tiež požiarny krúžok. Hrával aj v kostole na orgán a jeho veľkou záľubou
bolo včelárstvo. Často som sa s ním stretával pri mojich potulkoch za
hubami v starom jabloňovom sade nad Solčanmi, kde mal svoje včeličky.
Každý rok koncom leta som dostal úlohu od otca, priniesť od pána učiteľa
5 litrový pohár sladučkého medu z okolitých lúk a hájov.
Pán učiteľ mal však neľahký život. Pochádzal z Rohožníka na Záhorí
a pôvodne sa pripravoval na povolanie kňaza na katolíckom gymnáziu Jána
Bosca v Šaštíne -Strážach. Tu ho v noci z 13. na 14. apríla 1950 zastihla
„barbarská noc“. Barbarskou nocou chcel vtedajší režim zlikvidovať katolícke rehole a čelných predstaviteľov reholí obvinili z protištátnej činnosti.
A tak aj pán učiteľ bol počas tejto noci spolu s ostatnými študentmi
zavlečený do intervenčného tábora v Podolínci. Režim ich využil ako robotníkov na stavbe Oravskej priehrady. Po prepustení z intervencie sa pán
Kožuch prihlásil v roku 1953 na Vyššiu pedagogickú školu v Bratislave,
kde študoval aprobáciu matematiku a fyziku. Po ukončení štúdia dostal
ako mladý učiteľ miesto na základej škole v Solčanoch. Zoznámil sa tu
so svojou manželkou Emou. Po absolvovaní ZVS učil 1 rok na základnej

škole v Krušovciach a potom až do roku 1968 učil na ZDŠ v Solčanoch. Po
nástupe normalizácie prišlo na riadiace orgány anonymné udanie na pána
učiteľa, že počas sv. prijímania hral v kostole. Od vtedajších mocipánov
dostal ultimátum, že ak neprestane hrať v kostole nebude môcť naďalej
učiť v Solčanoch. Pán učiteľ sa rozhodol, že aj naďalej bude hrať v kostole a tak mu učiť zakázali. Veľmi ťažko znášal túto nespravodlivosť sám
v zborovni, keď jeho kolegovia odchádzali po zvonení na hodiny a on učiť
nesmel. Po 11 dňoch bol preložený na opačný koniec okresu do Šalgoviec.
Dva roky zavčasu rána odchádzal do práce a vracal sa často až večer.
V roku 1970 bol preložený do Preselian, kde pôsobil až do roku 1989.
Po nežnej revolúcii bol začiatkom roku 1990 zvolený za riaditeľa ZŠ
v Solčanoch a v tejto funkcii zotrval až do odchodu do dôchodku v roku
1995. Pán učiteľ Pavol Kožuch bol veľkou morálnou autoritou a práve takéto osobnosti nám dnes chýbajú v školstve, v politike, podnikaní
a verejnom živote.
Ing. Anton Klačanský
učiteľ

Spoločenská kronika

;

NARODILI SA

Máj 2013:

Dávid Grman

November 2013: Martina Hainová
Lara Melichareková
December 2013: Peter Bujňaček
Jakub Šelestiak
***************************************
Január 2014:
Patrik Svorad
Simona Hazuchová
Február 2014:

Kristína Veverková
Eliška Dvorská
Lilien Tomašovičová

Marec 2014:

Pavol Meluš

!

OPUSTILI NÁS

December 2013: Helena Ďuráková
Vladimír Klačanský
Ľuba Mináriková
*************************************
Január 2014:
Albína Žaťková
Emília Turečeková
Pavel Reisel
Február 2014: Július Babčan
Anna Hajnovičová
Antónia Bíla
Emil Prekop
Irena Hainová
Marec 2014:
Mária Ďatelinková
Ján Hain
Apríl 2014:
Helena Rozkošná
Helena Kováčová
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Výsledky volieb prezidenta SR

I. kolo zo dňa 15.3.2014 v obci Solčany

II. kolo zo dňa 29.3.2014 v obci Solčany

V obci Solčany bolo zapísaných voličov: 2084
Odvolilo: 937
Platné hlasy: 929
% účasť: 44 %
ZPH*
3
6
2
439
5
25
3

meno kandidáta
BÁRDOS Gyula
BEHÝL Jozef
ČARNOGURSKÝ Ján
FICO Robert
FISCHER Viliam
HRUŠOVSKÝ Pavol
JURIŠTA Ján

ZPH*
205
62
1
8
31
135
4

meno kandidáta
KISKA Andrej
KŇAŽKO Milan
MARTINČKO Stanislav
MELNÍK Milan
MEZENSKÁ Helena
PROCHÁZKA Radoslav
ŠIMKO Jozef

V obci Solčany bolo zapísaných voličov: 2076
Odvolilo: 1171
Platné hlasy: 1159
% účasť: 56 %
ZPH*
716
443

meno kandidáta
FICO Róbert
KISKA Andrej

* získané platné hlasy

Bc. Gabriela Klačanská, zapisovateľka OVK

* získané platné hlasy

Usmernenie k hláseniu a evidencii pobytu
občanov Slovenskej republiky

Ak občan má na území SR evidovaný trvalý pobyt, predkladá ohlasovni pri hlásení pobytu občiansky preukaz, ak občiansky preukaz
nemá (skončila platnosť, stratený, odcudzený), občan predkladá pri
hlásení pobytu ohlasovni „potvrdenie o občianskom preukaze“.
Občan pri hlásení pobytu predkladá doklad o vlastníctve budovy
alebo jej časti. Pre účely hlásenia pobytu sa za doklad o vlastníctve
považuje výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu.
Platnosť uvedených dokladov nie je pre účely hlásenia pobytu časovo
ohraničená, predkladaný doklad sa považuje za platný, ak sú údaje
v ňom uvedené aktuálne a platné.
Ohlasovňa do evidencie pobytu občanov na zadnú stranu „Prihlasovacieho lístka na trvalý pobyt“ a „Prihlasovacieho lístka na prechodný
pobyt“ zaznamenáva číslo dokladu o vlastníctve budovy alebo jej časti,
ktorý občan pri hlásení pobytu predkladá, a tiež vyznačí dátum vydania predkladaného dokladu. Na zadnú stranu prihlasovacieho lístka
je potrebné zaznamenať aj údaje o vlastníkovi alebo všetkých spolu-

vlastníkov budovy alebo jej časti, ktorí súhlas s prihlásením občana na
pobyt potvrdia svojim podpisom osobne pred zamestnancom ohlasovne
priamo na prihlasovací lístok.
Ohlasovňa pobytu odmietne prihlásiť občana na pobyt v prípade, že
občan nesplní podmienky stanovené zákonom.
Občan ohlási pobyt v zahraničí ohlasovni v mieste trvalého pobytu,
ak predpokladá, že v zahraničí sa bude dočasne zdržiavať viac ako
90 dní. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu
pobytu.
„Potvrdenie o pobyte“ ohlasovňa vydáva občanovi na požiadanie. Za
vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok podľa položky
8 prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov v sume 5,- EUR.
Ľubor Ďatelinka,
odd. evidencie obyvateľov OcÚ

Oprava pamätníkov v obci
V obci Solčany bola v mesiaci marec 2014 uskutočnená oprava 4 pamätníkov a to:
1. oprava sakrálnej sochy sv. Jána Nepomuckého
pri kostole
2. oprava Pamätníka padlých v I. a II. svetovej vojne
3. oprava hlavného Kríža
na miestnom cintoríne
4. oprava Kríža
pri Poľnohospodárskom družstve
Tieto opravy bolo nutné urobiť z dôvodu fyzického
opotrebenia, nakoľko už niekoľko desiatok rokov
neboli odborne reštaurované. Tieto pamiatky
obec opravila z vlastných finančných
prostriedkov,
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z rozpočtu obce.

Udialo sa v našej škole
Akoby to bolo včera, keď sme začínali školský rok 2013/2014 a zrazu je tu
jar. Onedlho budeme finišovať a hodnotiť čo sa nám počas tohto školského
roka podarilo a čo nie. Niekoľko momentov vám chceme predstaviť.
Prvákom sa 12. novembra 2013 určite páčila ich imatrikulácia, ktorú
pre nich pripravili žiaci 8.A. Ôsmaci sa premenili na rozprávkové bytosti
a skúšali vedomosti prvákov. Červená čiapočka vyskúšala ich matematické
vedomosti, Buratino mal pripravené úlohy z písania a čítania a Pipi Dlhá
pančucha si s prvákmi zatancovala. Všetky deti úlohy hravo zvládli a tak
boli slávnostne mečom pasovaní za riadnych žiakov školy. S pamätným
listom v ruke a čiapkou na hlave vyzerali naozaj skvelo.

Tento rok sa nám konečne podarili rozbehnúť pravidelné aktivity v školskej knižnici. Pani učiteľka Mgr. Erika Hodálová pripravuje pre deti každý štvrtok popoludní zaujímavé a veselé aktivity. Knižnicu otvorila pre
všetkých žiakov školy. Sme radi, že si pravidelne začali požičiavať nielen
malí, no rovnako aj veľkí žiaci. Podľa pani učiteľky sú „najvernejšími návštevníkmi knižnice žiaci prvého stupňa a siedmaci. Malým návštevníkom
sa tak zapáčili aktivity, že podujatia pre nich sú pripravované počas každej výmeny kníh vo štvrtok. Spoznali Ezopove bájky, klenoty slovenských
rozprávok a veľmi sa tešia na stretnutia s tvorbou G. Futovej. Jej príbehy
sú moderné, humorné a detskému ušku lahodia. Svedčí o tom ticho v knižnici počas čítania. Najvydarenejšou akciou bolo stretnutie s Mikulášom
v knižnici. Mikuláš si priviedol pomocníkov anjela a čerta, ktorí dohliadali na plnenie úloh pre deti. V predvianočnom čase si deti porozprávali
o svojich snoch a túžbach a napísali list Ježiškovi. Vo fašiangovom období
si vyskúšali hru s naozajskými bábkami a vyrobili si karnevalovú masku“.
Do konca roka sú pre návštevníkov pripravené ešte tieto akcie: List pod
vankúš (16.4.2014). Kreslené čítanie (22.5.2014). Školská knižnica cez
kľúčovú dierku (19.6.2014).
Posledný školský deň pred Vianocami odchádzali učitelia na prázdniny
usmiati a spokojní. Žiaci našej školy pripravili pre spolužiakov taký program pod vianočný stromček, že sa naň pokojne mohli prísť pozrieť aj
z hociktorej komerčnej televízie. Mali sme úžasnú prehliadku talentov našej školy. Žiaci spievali, tancovali, hrali na hudobné nástroje ako najväčšie
hviezdy talentovej show. Jednotkou bol Dávid Sládečka z III.A triedy. Bubnoval na svojich bubnoch veľmi zručne. Boli na neho sústredené všetky
oči a uši, preto nečudo, že na konci programu musel aj pridávať.
Počas tohto školského roka sa nám menej darí vo vedomostných súťažiach. Najviac vedomostí ukázali žiaci v Geografickej olympiáde. Úspešní
boli viacerí, do krajského kola postúpil Danko Schlosser zo 6.B triedy.
V matematickej Pytagoriáde bol úspešný iba Kristián Sporina zo 6.A,
ktorý sa umiestnil na treťom mieste.
Mnohí žiaci školy svoj voľný čas trávia činnosťami v krúžkoch. Tento
školský rok chodievajú do ôsmych krúžkov - krúžok všestrannosti, športový, hádzanársky, Testovanie 9, nemeckého jazyka, bedmintonovo-športový,
anglický jazyk s počítačom, projektová angličtina.

V sobotu 15.marca sa prváci až štvrtáci navštevujúci bedmintonovo-športový krúžok stretli pred školou s pani učiteľkou Hornovou a vybrali sa spolu
do lesa, kde okrem opekania aj športovali a súťažili. Hoci bolo zamračené
počasie, s výletom boli spokojní a už sa tešia na ďalší.

Aj tento školský rok sa nám podarilo zapojiť do niekoľkých projektov
financovaných Ministerstvom školstva. Pomocou projektov „ Aktivizujúce
metódy vo výchove“ a „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva“ sme pre školu získali interaktívnu techniku. Čoskoro začnú žiaci
hlavne na hodinách biológie používať tablety.
Na záver sa chceme poďakovať za výbornú spoluprácu s vedením Rodičovského združenia. Vďaka zorganizovaniu Rodičovského plesu a Maškarného plesu pre všetky deti obce sme pre žiakov našej školy získali nemalé
finančné prostriedky, ktoré chceme použiť na nákup ďalších kvalitných
učebných pomôcok.
Prostriedky na ich nákup získavame každý rok aj vďaka všetkým, ktorí
nám posielajú 2% z dane. Prosíme vás o ne aj touto cestou. Všetky informácie k vyplneniu nájdete na našej webovej stránke. V prípade potreby
vám predtlačené tlačivo môže domov priniesť ktorýkoľvek žiak školy. Vopred všetkým darcom za 2% ďakujeme.

Z TVORBY DRUHÁKOV KU DŇU VODY
Máme malé jahniatko
A v chlieve prasiatko.
Pod stromom som uvidel ježka Dežka
Ako s malým ježkom bežká.
Marek Hanidžiar

****************
Veľká noc už prišla.
Za týždeň zas odišla.
Beží rýchlo zajačik,
V ruke má pekný korbáčik.
Viliam Straka

****************
Jéj to je ale pekný zajačik,
doma máme aj farebný korbáčik.
Vo vandli máme vodu,
V pohári zasa sódu.

V studničke je vodička,
Na našom dvore je malá kravička.
Chutí mi čistá voda
ako bublinková sóda.
Veronika Okšová
****************
Na jar máme vodičku,
V zime zamrznutú studničku.
Z vodičky sme urobili ľadovú kačičku.
Miroslav Valaský

****************
Na našom dvore je studnička
A v nej hlboko je vodička.
V našom meste je nová móda,
Na tričku je nakreslená voda.
Lea Hlavinová

Sandra Ondrušová

****************
Pekná je studnička,
Je v nej aj vodička.
Máme čistú vodu
A z nej dobrú sódu.
Ema Grachová
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Zo života obecnej knižnice
Začiatkom roka 2014 v čase od 24.1.2014 do 7.2.2014 sa konala
v obecnej knižnici burza kníh. Na tejto burze si mohli občania, teda nielen
čitatelia obecnej knižnice zakúpiť vyradené knihy, ktoré boli navrhnuté na
vyradenie komisiou pri fyzickej revízii knižného fondu a následne zoznam
kníh navrhnutých na vyradenie bol schválený poslancami Obecného zastupiteľstva obce Solčany dňa 20.12.2013. Celkove bolo vyradených 1600 kníh,
ktoré boli buď veľmi fyzicky poškodené, alebo knihy morálne zastaralé.
Knihy si mohli občania zakúpiť za symbolickú cenu 0,50 Eur. V
histórií našej knižnice sa takéto podujatie konalo poprvýkrát a pravdupovediac neočakávali sme od ľudí veľký záujem. Opak bol však pravdou. Celkovo burzu navštívilo 112 občanov, predaných bolo 184 kusov kníh
a knižnica získala 92 Eur.
Každoročne sa
v mesiaci Marec,
ktorý je Mesiacom knihy, konajú v obecnej
knižnici rôzne
po duja t i a , na
ktorých sa stret ajú čit atelia
rôznych vekových kategórií.
Predškoláci zavítali do našej knižnice v sprievode pani učiteľky PhDr.
Klačanskej a pani učiteľky Václavikovej. Deti zaujalo veľké
množstvo kníh. Pani knihovníčka predškolákom ukázala, kde sú aké
knihy uložené, lebo v knižnici má každá kniha svoje miesto. Samozrejme najviac ich zaujali rozprávkové knihy. Porozprávali nám rozprávku o Medovníkovej chalúpke. Za ich šikovnosť dostali sladkú odmenu.
Cestovanie s knihou pod týmto názvom bol pripravený program pre
žiakov II.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Absolonovou. Druháci nám porozprávali na čo nám slúži kniha, ako a čím nás obohacuje. Keďže sa blíži
Veľká Noc žiaci povystrihovali z farebného papiera vajíčka, vymaľovali ich
a napísali na vajíčka veršíky k Veľkej noci, ktoré sami zložili. Vystrihnuté
vajíčka darovali pani knihovníčke, ktorá z nich urobí nástenku v knižnici.
Za svoje vedomosti boli odmenení sladkosťami.
Rozprávkové dopoludnie bolo pripravené pre deti z MŠ, ktoré navštívili obecnú knižnicu v sprievode pani učiteľky Melušovej a pani učiteľky
Pleškovej. Pani knihovníčka škôlkárom prečítala rozprávku o Lenivom
krtkovi. Bolo vidieť, že deťom rodičia doma čítajú rozprávky, lebo nám porozprávali, aké rozprávky poznajú. Zarecitovali nám básničky a nakoniec
si poprezerali knihy hlavne o zvieratkách. Škôlkárom sa v knižnici páčilo
a za ich vedomosti boli odmenení sladkou odmenou.
Krásna a dobrá kniha je ako človek. Dôležité čo je vo vnútri a nie obal. Pod uvedeným výstižným názvom sa uskutočnila hodina
v obecnej knižnici so žiakmi 7.B triedy s pani učiteľkou Mgr.Šípkovou.

Na hodine literatúry sa učili o knihe. Ako vzniká kniha, čo všetko musí
obsahovať, typy kníh ako napr. kronika, encyklopédia, atlas, slovník atď.
Projekt Gutenberg-dobrovoľnícka snaha digitalizovať, archivovať a distribuovať kultúrne diela. Hovorili aj o Matejovi Hrebendovi, ktorý zachránil
veľa kníh a postaral sa o vybudovanie knižníc. V roku 1999 sa začala
literárna súťaž v poézii a próze „HREBENDOVA KAPSA“. Nakoniec nám
siedmaci prečítali krásne a múdre citáty o knihách. Keďže žiaci chceli vedieť bližšie informácie o našej knižnici, pani knihovníčka ich oboznámila so
vznikom obecnej knižnice a o zaujímavostiach týkajúcich sa našej knižnice.
Popoludnie s knihou sme pripravili pre deti zo Školského klubu,
s ktorými do knižnice prišla pani vychovávateľka Španková. V Školskom
klube detí sú prváci, druháci a tretiaci. Pani knihovníčka žiakom vysvetlila
ako sa majú orientovať v knižnici, ktoré knihy sú pre nich vhodné. Deti
nám porozprávali aké knihy majú doma a ktoré už prečítali.
V rámci Týždňa Slovenských knižníc od 31.3.2014 do
6.4.2014 navštívili našu knižnicu žiaci 3.A.triedy s pani učiteľkou
Mgr.Grachovou. Tretiaci sa učili o spisovateľovi Danielovi Hevierovi
a Ľubomírovi Feldekovi a o týchto spisovateľoch mali za úlohu nájsť knihy
a prečítať z nich úryvky.
Počas podujatia Týždeň Slovenských knižníc bola obecná knižnica v Solčanoch otvorená v pondelok a v stredu od 9,00 do 16,00 a v piatok od 13,00
do 16,00 hod. Sme radi, že občania mali záujem navštíviť obecnú knižnicu
a poprezerať si
ju a dozvedieť
sa o podujatiach
v knižnici.
V rámci tohto
podujatia boli
noví čitatelia
zapísaní do zoznamu čitateľov bezplatne.
V mesiaci marec
sme za získané
finančné prostriedky z burzy kníh - 92 Eur zakúpili 19 nových kníh. • Detské knihy:
Nejdem a basta, Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche, Štyri kosti pre
Flipra • Autobiografie: Róbert Bezák - vyznanie • Beletria: Židovka,
Cudzia krv, Bellevue, Dve čiarky nádeje, Materská, Čakáreň, Nemiluješ,
zomrieš, Počkám tu na teba, Ani s mužmi ani bez nich, Na koniec dúhy,
Skúsenosti, Emine slzy, Alkoholičky, Do roka a do dňa, Topánky z papiera.
V mesiaci apríl znova navštívíme kníhkupectvá, aby sme pre vás vybrali ďalšie novinky . Tentoraz využijeme finančné prostriedky schválené
v rozpočte obce na rok 2014 na obnovenie knižného fondu. Veríme, že nové
knihy prilákajú do knižnice nových čitateľov. Tešíme sa na vašu návštevu.
Mária Gábrišová
knihovníčka

Lišňanky v Centre sociálnych služieb

V Centre sociálnych služieb v Solčanoch pripravila pre svojich klientov
dňa 21. 2. 2014 jeho riaditeľka p. Anna Ghannamová pekné fašiangové popoludnie. Na túto spoločenskú akciu dostali pozvánku aj členky speváckej
skupiny Lišňanka.
Balónmi a girlandami vyzdobená spoločenská miestnosť, fašiangovými
maskami vyzdobení klienti aj p. riaditeľka dávali tušiť, že tu bude vládnuť
dobrá nálada.
Všetkých zúčastnených pozdravila a privítala p. Ghannamová. Kultúrny
program zahájila svojim programom Lišňanka. Zaspievali piesne ľudové
a žartovné fašiangové. Na klávesoch ich sprevádzal Miško Belica. Nasledovala a rozprúdila sa zábava a spev. Pani riaditeľka aj niektorí klienti
6

si aj zatancovali.
Medzi programom podávali opatrovateľky občerstvenie. Pohostené boli
aj Lišňanky chutnými šiškami, fánkami, slanými kabáčmi, čajom a kávou.
Tváre klientov sa rozžiarili, čo bolo cieľom a odmenou pre všetkých,
ktorí sa o nich s láskou starajú. Bolo vidno, že na obyvateľoch domova
všetkým záleží.
Asi po 3 hodinách sa Lišňanky s klientami centra rozlúčili.
Albína Adamcová
predsedníčka ZO JD Solčany

Nové detské ihrisko
V rámci čerpania finančných prostriedkov z Programu Rozvoja vidieka,
Programu Leader Obec Solčany vybudovala v športovom areáli nové detské
ihrisko.
Ihrisko bude oficiálne sprístupnené verejnosti a slávnostné otvorené
dňa 30. apríla 2014 pri príležitosti sadenia mája a zapálení prvomájovej

vatry. Kľúče od detského ihriska budú k dispozícii v bufete Kopačka,
u hospodára OFK, ako i na obecnom úrade. Na toto detské ihrisko budú
mať prístup všetky deti vo veku od 3 do 12 rokov pod dohľadom a v sprievode rodičov, a budú sa musieť riadiť Prevádzkovým poriadkom.
Investícia bola vo výške 22 997,12 €, spolufinancovaná 80-timi % z EÚ,
15-timi % zo ŠR a 5 % spolufinancovala obec.

Stretnutie seniorov v Solčanoch
Vo Fašiangový utorok 4. marca 2014 pripravili členky výboru ZO-JDS
v Solčanoch hodnotiacu členskú schôdzu. Z 200 členov sa zúčastnilo 180
členov. Všetkých zúčastnených srdečne pozdravila a privítala členka výboru p. A. Ondrušová. Osobitne privítala starostu obce Ing. Juraja Soboňu
a predsedníčku Mikroregiónu Svornosť p. D. Gerhátovú.
Rokovanie prišli svojim programom pozdraviť žiaci III. ročníka ZŠ pod
vedením p. učiteľky Dagmar Grachovej. V príhovore p. Ondrušová dala
do pozornosti okrem iného aj to, akú širokú paletu činnosti ponúka seniorom JD na Slovensku. Pripravujú vzdelávacie programy, športové hry,
prehliadky seniorských súborov, ozdravné a relaxačné pobyty so štátnou
účelovou dotáciou a mnoho ďalších programov. Zdôraznila, že seniori chcú
byť nápomocní a chcú sa zapájať do rôznych činností. Neočakávajú žiadne
pochvaly, stačí im prívetivé slovo, úsmev a niekedy len uvolniť miesto
v autobuse. Pripomenula, že cieľom spoločnosti je, aby starší ľudia boli čo
najdlhšie sebestační, aktívni a zaobišli sa bez cudzej pomoci.
V pracovnej časti boli predložené správy o činnosti ZO, o hospodárení,
správa RK, bol predložený „Plán práce na rok 2014 „ a odsúhlasený bol aj
Návrh na uznesenie. V diskusii vystúpil aj starosta obce Ing. Juraj Soboňa
a p. Gerhátová.

Na záver pracovnej časti programu, členka výboru ZO p. Helena Mojžíšíková poďakovala všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na spolupráci. Zvlášť poďakovala členom športovcom, ktorí sa zúčastnili Krajských
športových hier v Nitre, Okresných športových hier v Krušovciach a na
kolkárskom turnaji v Preseľanoch.
Poďakovala členkám speváckej skupiny Lišňanka a hudobníkovi Radkovi
Bujnovi zato, že svoj voľný čas venujú v prospech seniorov. A keďže sme si
svojou prácou za tie roky našli cestu k starostovi obce, srdečne poďakovala
aj jemu za spoluprácu a finančnú pomoc. Osobitne poďakovala za dlhoročnú
spoluprácu so speváckou skupinou p. Márii Babčanovej, za scenáre, ktoré pripravila na všetky kultúrne podujatia a scénky, hlavne na predvianočné stretnutia. Starosta obce ako poďakovanie odovzdal p. Babčanovej Ďakovný list
a kyticu kvetov.
Na záver programu vystúpili členky speváckej skupiny s pásmom fašiangových piesní a pochovávanie basy. Stretnutie pokračovalo občerstvením
a voľnou rozpravou. Celkom na záver zaspievala mužská spevácka skupina
Lidovec. Seniori sa rozchádzali v príjemnej pohode a spokojní. Všetkým
zúčastneným seniorom daroval starosta aktuálny darček - reflexný pásik,
ktorý môže zachrániť život.
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Športové okienko
Športoví a futbaloví fanúšikovia sa už nemohli dočkať úvodného hvizdu
jarných futbalových súťaží. Ako prví začali už 9. marca naši muži v IV. lige
severozápad.
V našom futbalovom kádri „A“ mužstva nastali určité zmeny. Mužstvo
naďalej povedie tréner Anton Hippík s asistentom Ivanom Hulom. Na hosťovanie do Hrušovian odišli Róbert Mihálik a Martin Michalík, do Jacoviec
odišiel Martin Buday. Z dôvodu pracovnej vyťaženosti Mário Mančík a Lukáš Michalík nezačali vôbec zimnú prípravu no napriek tomu sme Mančíka
uvoľnili na polročné hosťovanie do Práznoviec. Lukáš Ducký bude hosťovať
v OFK Tovarníky a Samuel Omelka, ktorý prišiel ako voľný hráč z Chorvátska
bude hrávať v Bošanoch. Obnovili sme hosťovanie Petrovi Sporinovi z Urminiec, ďalej sme na hosťovanie získali do útoku najlepšieho strelca jesennej
časti 2013 okresnej súťaže Martina Kamana z Kuzmíc. Ďalej 21 ročného
odchovanca Tempa Partizánske, rodáka z Klátovej Novej Vsi Daniela Bencu.
Na polročné hosťovanie prišiel aj najlepší hráč Jacoviec Marek Švec.
Určite môžeme konštatovať, že káder „A“ mužstva napriek odchodom
niektorých hráčov zostal kvalitatívne zachovaný a bol doplnený novými hráčmi. Všetci ostatní hráči sú naši futbalisti s matričnou príslušnosťou OFK
Solčany.
Významným úspechom na poli diplomacie je zvolenie nášho predsedu OFK
Solčany Ing. Juraja Soboňu za člena Výkonného výboru Západoslovenského
futbalového zväzu v Nitre za okres Topoľčany ako i za podpredsedu ObFZ
Topoľčany.
Vážení športoví priaznivci, dávame Vám do pozornosti, že od sezóny
2014/2015 je schválená reorganizácia súťaží v Slovenskom futbalovom zväze.
Naše „A“ mužstvo v prípade umiestnenia v hornej polovici tabuľky by malo
hrať IV. ligu juhovýchod a v prípade umiestnenia v dolnej časti tabuľky by
sme mali hrať v novovzniknutej V. lige medzi okresmi Nitra a Topoľčany.
Táto reorganizácia sa bude týkať aj reorganizácie súťaží dorastu a bola uskutočnená z dôvodu ekonomickej situácie, úspory cestovného.
Významnou udalosťou, ktorú pripravujeme hneď po skončení jarnej časti
súťažného ročníka 2014 bude Memoriál Ferdinanda Soboňu. Predpokladaný
termín je nedeľa 22. júna.

Pri tejto príležitosti by sme chceli pozvať aj žijúcich hráčov a funkcionárov, ktorí sa v roku 1969, a je to už 45 rokov, zaslúžili o postup Solčian do
krajskej súťaže, a tak si spoločne pripomenuli túto slávnu generáciu našich
futbalistov. Verím, že ako naši fanúšikovia zachováte priazeň športu a futbalu
aj napriek tomu, ak sa nám nebude dariť a vytvoríte dobrú športovú kulisu
tak typickú a známu pre Solčany.
Výsledky jarnej časti 2014
OFK Solčany – Holíč
Kanianka – OFK Solčany
OFK Solčany – Lehota P/V
Križovany – OFK Solčany
OFK Solčany – Nová Dubnica
OFK Solčany – Dolné Vestenice

1 : 2 gól: M. Kaman
1:0
3 : 1 gól: D. Soboňa 3x
2 : 2 gól: M. Švec 2x
1 : 1 gól: M. Fridrich /11m/
1 : 1 gól: L. Klačanský

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Borčice
Trenčianske Teplice
Kanianka
Partizánske
Holíč
Horné Obdokovce
Šimonovany
Modranka
Častkovce
Nová Dubnica

Z
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
16
14
12
10
10
9
10
9
8
7

12.
13.
14.
15.
16.

Lehota pod Vtáčnikom
Bošany
Prečín
Križovany
Dolné Vestenice

21
21
21
21
21

6
5
6
5
3

11. Solčany

21
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R
3
2
3
5
4
5
1
4
4
7

4

4
6
1
3
4

P
2
5
6
6
7
7
10
8
9
7

9

11
10
14
13
14

Skóre
56:19
57:25
43:34
38:25
34:26
32:26
39:29
28:30
34:28
36:34

Body
51
44
39
35
34
32
31
31
28
28

31:47
22:43
25:41
22:44
16:56

22
21
19
18
13

35:41

28

Káder pre jarnú časť 2014 :
Brankári: Michal Ambróz, Rastislav Košút
Obrana: Juraj Streďanský, Marek Kuna, Martin Sporina, Igor Sporina, Peter Sporina, Lukáš Klačanský, Juraj Košík, Peter Ducký
Záloha: Daniel Benca, Pavol Šebo, Marek Švec, Lukáš Ondruš, Martin Kováč.
Útok: Michal Fridrich, Martin Kaman, Dárius Soboňa.
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