SLIŽÁR
OBČASNÍK OBCE SOLČANY

Vážení občania, rodáci, Sližári.
Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril v úvode tohto sviatočného vydania nášho občasníka Sližár.
Rok 2014 ubehol ako voda a už hodnotíme a spomíname na
udalosti, ktoré sa udiali v ňom. Tento rok môžeme nazvať,
ako rokom super-volebným. Veď po jarných voľbách prezidenta
a letných eurovoľbách, sa 15. novembra konali voľby do orgánov samosprávy a myslím si, že sú to najdôležitejšie voľby, ktoré bezprostredne ovplyvňujú dianie v našich mestách
a obciach. Jednoznačná dôvera, ktorú som od Vás obdržal, je
pocitom dobre vykonanej práce za predchádzajúce volebné obdobia. Spolu s novozvolenými poslancami chceme pokračovať
v ďalšom rozvoji a prosperite našej obce. Táto dôvera zaväzuje a zároveň cítim zodpovednosť za prácu vo volebnom období
2014 – 2018. Ešte raz vážení spoluobčania veľká vďaka.
Budem sa snažiť vykonávať svoj mandát s veľkou pokorou,
skromnosťou a spolu s poslancami viesť našu obec k lepšiemu
životu pre našich občanov.
Čas vianočný, je časom výnimočným, až zázračným. V tomto
období sme ku sebe úprimnejší, cítime vzájomnú úctu, spolupatričnosť, náklonnosť, no v tomto období cítime vôňu domova.
K Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov. Bez
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tradícií nie sú Vianoce tými pravými. V našich rodinách znejú
vianočné koledy a modlitby. Je to obdobie, kedy si spomíname
na tých, po ktorých nám zostalo pri stole prázdne miesto. Taktiež v tomto období nesmieme zabúdať na osamelých, sociálne
slabých, chorých ľudí a pripútaných na lôžko. Aj na základe
týchto skutočností som sa rozhodol v stredu 24.12.2014 usporiadať na Štedrý deň od 12.00 hod. do 14.00 hod. v prísalí
Domu kultúry v Solčanoch „Vianočnú kapustnicu„. Pozvaní
sú všetci občania, ale hlavne ľudia osamelí, sociálne slabší
a tí, ktorí si nemôžu dopriať na tieto sviatky, to čo väčšina
z nás považuje za samozrejmosť. Túto špecialitu na Štedrý
deň budem podávať spolu so zamestnancami obce a členmi
sociálnej komisie pri obecnom zastupiteľstve. Pripravený bude
aj teplý čaj.
Vážení spoluobčania, rodáci, Sližári, prajem Vám v mene
svojom, všetkých zamestnancov obecného úradu, poslancov
obecného zastupiteľstva pokojné a šťastné, požehnané vianočné sviatky a hlavne veľa zdravia a pokoja v kruhu svojich rodín
v novom roku 2015.
Ing. Juraj Soboňa
starosta obce Solčany
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Požehnaný čas Vianoc
Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život. (Porov. Jn 3, 16)
V čase Vianoc vstupujeme do prežívania tohto krásneho tajomstva. Boh,
ktorý si zamiloval človeka, chce mu byť tak osobne blízko, že sa rozhodol
stať jedným z nás. Nerozhodol sa stať anjelom, ani nejakým iným tvorom,
ale jedným z nás, človekom. I napriek toľkým našim odmietnutiam, ktoré
sme mu povedali svojím hriechom, prichádza a my môžeme vstúpiť do
jeho pokoja, radosti, šťastia. On je tu, čaká a klope na dvere nášho srd-

ca. Dovolíš mu vstúpiť? Do každodenných problémov života, do starostí
o rodinu, do problémov v zamestnaní... do vlastných zlyhaní? Neprišiel
nás súdiť ani odsúdiť, ale dať nám život. Narodil sa jednoduchý, v chudobnej maštali aby sme sa nezľakli jeho majestátnosti a krásy.
Milý brat, sestra príď, navštív ho v tichu modlitby. On, hoc sa zdá byť
chudobný, môže ti dať po čom najviac túžiš - pokoj a radosť srdca.
Požehnaný čas Vianoc a nový rok 2015
praje J. Dorotčin, farár.
Bohoslužby a slávenia počas Vianoc:
25.12. 0:00
7:00
9:00
11:00 - sv. omše
14:00 – Jasličková slávnosť v podaní folklórnych súborov z Terchovej
16:00 – Koledníci Dobrej noviny navštívia prihlásené rodiny
(záujemcovia o koledu Dobrej noviny sa môžete prihlásiť
u Stanislava Klačanského alebo Štefana Straku.)
26.12. 7:00
9:00
11:00 - sv. omše
28.12. 7:00
9:00
11:00 - sv. omše
15:00 – Program detí a mladých farnosti „Najkrajší
vianočný príbeh“
31.12. 16:00 – Sv. omša s poďakovaním na konci roka
1.1.
7:00
9:00
11:00 - Sv. omše

Stretnutie jubilantov členov ZO – JDS
Medzi bohatú činnosť plánu práce ZO – JDS je každý rok aj stretnutie
s jubilujúcimi členmi. Bolo tomu tak aj v tomto roku.
Prítomných 39. jubilantov pozdravila žiačka ZŠ Sabínka Mišutová básňou „ Neskorá krása“.
Členka výboru p. A. Ondrušová začala svoj príhovor pravdivou vetou, že
keď kniha života jubilejnú stranu otvára, jej autorom je sám život. Odkrýva
všetky smútky, bôle ale aj radosti a šťastie.
Všetkým prítomných pozdravila, privítala, popriala im pekné a príjemné
odpoludnie. Osobitne privítala starostu obce Ing. Juraja Soboňu.
Príhovorom pokračovala p. H. Mojžišíková, ktorá zdôraznila, že keď má
človek okolo seba svojich blízkych, ktorí mu prejavujú lásku a cit spolupatričnosti, tak je na svete rád.
Chcem Vám vážení jubilanti vyjadriť úctu a vďaku za doterajšiu prácu,
ktorú ste v prospech svojich rodín a spoločnosti urobili.

Ešte raz Vás chcem pozdraviť a spolu s Vami si pripiť rokom, ktoré už
prešli ale aj rokom, ktoré ešte prídu.
Nasledovalo odovzdávanie Pozdravných listov a hrebíček. Po odovzdaní
sa na tvárach jubilantov objavili slzy šťastia, radostný úsmev a dobrá nálada. Odovzdávanie previedol starosta spolu s členkami výboru.
Starosta všetkým jubilantom zaželal dobré zdravie, spokojnosť a ešte
veľa pekných chvíľ do ďalšieho života. Pár slov povedal aj o programe,
ktorý obec čaká a zároveň oznámil, že bude kandidovať v nasledujúcich
komunálnych voľbách ako starosta obce.
Po spoločnom „Živio“ bolo podané občerstvenie a rozprúdila sa vzájomná rozprava. Stretnutie trvalo do podvečerných hodín a jubilanti sa
rozchádzali spokojní.
(Výbor ZO –JDS)

Celá rodina pri štedrovečernom stole, to sú Vianoce
Väčšina z nás má detstvo zafixované v tých najkrajších farbách.
Hlavne sa nám vynárajú spomienky na Vianoce. Vtedy atmosféra dýcha
radosťou a pokojom blížiacich sa sviatkov. Sú to dni pokoja a radosti, ale
aj najkrajšie sviatky, keď sa rodina po roku opäť stretne. Sú to sviatky
príťažlivé, lebo v tomto čase sme rozcitlivení viac ako inokedy. Zabúdame
na predvianočný zhon a sadáme si k prestretému stolu. Cítiť vôňu jedličky
či borovice, ale aj vanilky a škorice. Niet hádam človeka, ktorý by si v
tomto čase nezaspomínal. Myslíme hlavne na svojich drahých zosnulých.
Vinšujeme si zdravie a pokoj hlavne tým, ktorí sa v tieto sviatočné dni
sužujú rozličnými trápeniami a bôľom.
V mene JD chcem popriať všetkým ľuďom, aby sme žili s pocitom dobra
a aby pomáhali tým, ktorí ho potrebujú. Dbajme na to, aby aspoň cez tieto
sviatočné dni nikto nezostal sám.
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KRÁSNE VIANOCE.
Nadišlo kúzlo Štedrého večera,
Prúd citov zo sŕdc ľudí vyviera.
Ľúbezné tóny Tichej noci,
Pojmu nás všetkých, do svojej čarovnej moci.
Šíria tajomnú nehu, silu a vytvárajú pohodu milú.
Nuž vitaj nám opäť,
Kúzelný vianočný čas,
Zažni svetlo behlehémske
Na jedličke i v nás.
A. Adamcová, predsedníčka ZO- JDS - Solčany

VÝSLEDKY

komunálnych volieb konaných dňa 15. novembra 2014 v obci Solčany

Počet zapísaných voličov:
Odvolilo:
% účasť v obci:
Počet volebných obvodov:
Počet volebných okrskov:
Počet zvolených poslancov:

2109
1181
56 %
1
2
9

Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva:
Por.č. Meno,
politic.strana, hnutie, nezávis. kandidát
1. Mgr. Jozef Šiška, SNS
2. Mgr. Miloš Klačanský, SNS
3. Miroslav Freivald, SNS
4. Mgr. Dagmar Grachová, nezávislá kandidátka
5. Jaroslav Hačko, SNS
6. Adraiana Mazáčková, SNS
7. Oto Klačanský, SNS
8. Marián Veverka, nezávislý kandidát
9. Ing. Ján Motyčák, nezávislý kandidát

Počet platných
hlasov
573
526
504
504
407
400
384
383
381

ZA STAROSTU OBCE SOLČANY
bol pre volebné obdobie 2015-2018 zvolený:
ING. JURAJ SOBOŇA s počtom platných hlasov 980.
Protikandidát Mgr. Rastislav Kňaze, získal 183 platných hlasov.
Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov do OcZ v
poradí podľa počtu získaných hlasov :
Por.č. Meno,
Počet platných
politic.strana, hnutie, nezávis. kandidát
hlasov
1. Peter Kožuch, KDH
371
2. Anton Klačansky, SMER- SD
340
3. Ing. Anna Hajnovičová, SNS
308
4. Peter Vranka, NOVA
279
5. Ján Gábriš, nezávislý kandidát
255
6. Ing. Juraj Hain, SMER- SD
242
7. Lukáš Ševčík, SNS
205
8. Ing. Michal Urda, SNS
193
9. Radovan Klačansky, SMER-SD
182
10. Milan Žaťko, nezávislý kandidát
164
11. Ing. Andrea Hippikova, NOVA
148
12. Juraj Klačansky, nezávislý kandidát
147
13. Pavol Grach, SMER- SD
117
14. Mgr. Andrej Viktorín, SMER- SD
87

Zasadnutie ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva

V nedeľu 14. decembra 2014 sa v obci Solčany konalo v zasadačke obecného úradu ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Solčanoch
pre volebné obdobie 2014 -2018, kde Ing. Juraj Soboňa a poslanci obecného
zastupiteľstva - Miroslav Freivald, Mgr. Dagmar Grachová, Jaroslav Hačko, Mgr. Miloš Klačanský, Oto Klačanský, Adriána Mazáčková, Ing. Ján
Motyčák, Mgr. Jozef Šiška, Marián Veverka - obdržali z rúk predsedníčky
Miestnej volebnej komisie p. Anny Klačanskej osvedčenia a zložili sľub
novozvoleného starostu obce a sľub novozvoleného poslanca. V príhovore
novozvolený starosta Ing. Juraj Soboňa sa o.i. vyjadril, že dôvera občanov,
ktorú všetci zvolení dostali je zaväzujúca a preto sa spoločnými silami
vynasnažia o další rozvoj a prosperitu obce Solčany.
Po oficiálnej časti sa pokračovalo pracovnou časťou zasadnutia.
Bc. Gabriela Klačanská

Otváracie hodiny na Ocú počas sviatkov:
utorok 23.12.2014 8.00 - 12.00 • streda 31.12.2014 od 8.00 - 12.00 • piatok 2.1. zatvorené • pondelok 5.1. zatvorené
V prípade úmrtia matrika bude k dispozícii na telef. číslach, ktoré sú uvedené na vchodových dverách OcÚ.

Spoločenská kronika

;

!

NARODILI SA

Apríl 2014:

Nina Labudová

Dominik Štrehober

OPUSTILI NÁS

Apríl 2014:

Dorota Pastierová
Filip Kňaze

Máj 2014:

Nina Klačanská

Samuel Grman

Júl 2014:
August 2014:

Sofia Minarovičová

Timotej Žiak

Máj 2014:

Nikola Zoe Tarinová

Jún 2014:

Zuzana Valaská

August 2014:

Nela Španková

September 2014:
November 2014:

Stella Panáková

September 2014:
Október 2014:
November 2014:

Helena Rozkošná
Helena Klačanská
Jaroslav Kováč
Peter Straka
Mária Ďatelinková
Jarmila Šupová
Július Pleško
Vojtech Babčan
Agneša Tarinová
Ľubomír Kostolník
Rudolf Mišuta
Peter Klačanský

Helena Kováčová
Štefan Urda
Emília Ondrušová
Dávid Šupa
Barbora Koláriková
Karol Galko
Irena Bíla
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Výstup na Tríbeč a otvorenie náučného chodníka
1. septembra 2014 napriek nepriaznivému počasiu sme v obci Solčany v spolupráci s Mikroregiónom Svornosť a Kopaničiarskeho regiónu
z Myjavy v rámci projektu spolupráce Programu Leader slávnostne otvorili Náučný chodník Solčany - Veľký Tríbeč. Tento Náučný chodník sa
skladá zo šiestich informačných tabúľ ( za DK, pri starej horárni, pri
ovocnom sade, na Polesí, pri Dekanovej chate, a posledná info tabuľa
je pri “zastávke”) o faune a flóre, prírode lesov v katastrálnom území
Solčany. Zároveň tradične z príležitosti Dňa ústavy SR sa uskutočnil
pavučinový výstup na Tríbeč z obcí Mikroregiónu Západný Tríbeč. Napriek zlému počasiu veľmi vydarená akcia.

Oslavy 70. výročia SNP a Dňa ústavy SR v Solčanoch

Dňa 28. augusta 2014, v predvečer 70. výročia SNP a Dňa ústavy SR
(1. september) sa v obci Solčany konalo kultúrno-spoločenské podujatie
z príležitosti výročia SNP ako aj štátneho sviatku – Dňa ústavy SR, ako
i z príležitosti ukončenia školských prázdnin.
Už od 17.00 hodiny v športovom areáli boli pre deti pripravené
detské atrakcie - detský kolotoč a dva nafukovacie hrady ako aj novovybudované detské ihrisko.
O 18.45 hod v sprievode dychovej hudby Sližár, speváckych skupín
Lidovec a Lišňanka a občanov obce Solčany sa pohol slávnostný sprievod ku Pomníku padlých hrdinov pri kostole. Po zahratí a zaspievaní
slovenskej hymny sa prítomným prihovoril starosta obce Solčany Ing.
Juraj Soboňa, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol podiel a význam
SNP na novodobej histórii Európy. Následne po príhovore členovia
Hasičského zboru v Solčanoch položili v mene všetkých občanov obce

Solčany veniec k Pomníku padlých hrdinov a tým vzdali úctu a vďaku
všetkým účastníkom a padlým hrdinom. Na záver zaznela hymnická
pieseň: Hej Slováci a starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť
na pietnom akte.
Následne sa sprievod presunul do športového areálu, kde o 19.30
hod. sa uskutočnilo zapálenie vatry z príležitosti SNP a Dňa ústavy
SR. Slávnostné príhovory a samotné zapálenie uskutočnili starosta
obce a poslanec NR SR PaedDr. Pavol Goga. K príjemnému posedeniu
a kvalitnému gulášu v športovom areáli hrala do neskorých nočných
hodín hudobná skupina Disk.
Samotného kultúrno-spoločenského podujatia sa zúčastnilo vyše 700
občanov, čo svedčí o záujme ako aj význame usporadúvať a pripomínať
si výročia, tak významné pre samostatnú Slovenskú republiku.

Október „mesiac úcty“ k starším
Sviatok seniorov Mesiac úcty k starším si pripomíname na celom Slovensku, inak to nebolo ani u nás v Solčanoch.
Členky výboru tejto 200 člennej organizácie JD pod vedením p. Albíny
Adamcovej v spolupráci s obcou Solčany, pripravili stretnutie na sobotu 18.
októbra 2014. Všetkých zúčastnených seniorov a hostí pozdravila a privítala Anna Ondrušová. Osobitne privítala pozvaných hostí : starostu obce Ing.
Juraja Soboňu, predsedníčku OO JDS v Topoľčanoch Alžbetu Fabriciovú,
predsedníčku Mikroregiónu Svornosť Darinu Gerhátovú, miestneho p. farára Jána Dorotčina a medzi pozvanými bol aj náš slávny rodák z Košíc
p. Anton Švajlen so svojou rodinou. Stretnutie pokračovalo príhovorom
jednotlivých hostí.
Toto krásne kultúrne podujatie svojim vystúpením spríjemnil a obohatil
spevák Maroš Bango s manželkou. Jeho vystúpenie sa u našich seniorov
stretlo s veľmi kladným ohlasom.
Toto podujatie bolo finančne podporené Nitrianskym samosprávnym krajom.
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„Ľudia, ktorí celý život poctivo pracovali
a starali sa o svoje rodiny, si zaslúžia
peknú a dôstojnú starobu.“

Solčanský hodový ples 2014
V slávnostne vyzdobenej sále v Dome kultúry v Solčanoch sa už po
15-krát uskutočnil solčanský hodový ples.
Aj tento rok v krásne vyzdobenej sále a dekorácii, ktorú pripravil
p. Menzer s manželkou bolo medzi vyše 200 plesajúcimi hosťami významné osobnosti. Spolu so starostom obce Jurajom Soboňom slávnostné
otvorenie plesu uskotočnili p. Andrej Danko predseda SNS a p. Ladislav
Gádoši predseda Zsfz a viceprezident Slovenského futbalového zväzu. Na
solčanskom hodovom plese sa zúčastnil aj náš významný futbalový rodák
Ivan Ondruška.
K dobrej nálade a kultúrnemu programu hrala hudobná skupina DISK
pod vedením Radka Bujnu. V programe vystúpila tanečná skupina NOVUM z Topoľčian majsterky sveta v moderných tancoch.
Solčanský hodový ples, na ktorom sa podávali rôzne regionálne špeciality, bol spevom na harmonike ukončený v skorých ranných hodinách.

Z činnosti obecnej knižnice od mája 2014
Obec Solčany, Obecná knižnica Solčany a Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Solčanoch pripravili dňa 31.5.2014 rozprávkový
deň pre deti a dospelých, spojený s čítaním rozprávok, hrami, súťažami a
rozprávaním o časoch minulých.

Toto podujatie sa uskutočnilo v prekrásnej prírode na lúke pod vŕškom
Lidovec, ktoré je známe aj pod názvom „ U troch volov“.
Pôvodne bol zámer urobiť stretnutie pre 10-15 detí, ktoré by si v
prírode prečítali rozprávkovú knihu. Postupne sa našlo toľko záujemcov a
dobrovoľníkov, ktorí chceli nejakým spôsobom pomôcť a prispieť, že nás
to milo prekvapilo. Podujatia sa zúčastnilo asi 45 detí vo veku od 2 do
14 rokov. Podmienkou účasti bolo, aby každé dieťa prišlo na stretnutie s
dospelou osobou.
Po príchode na lúku pani knihovníčka prečítala deťom rozprávku o
Snehulienke a siedmich trpaslíkoch a potom sme sa venovali súťažným
disciplínam, napr. hodenie loptičky do vedra, beh cez prekážky s vajíčkom
na lyžici, hádzanie krúžkov na kolík, táčky, preťahovanie lanom, beh vo
vreci, skok cez prekážku do sena a pod. Súťažili nielen deti, ale zahanbiť
sa nedali ani staré mamy. Výhercovia dostali diplomy, malé darčeky a sladkosti, ostatné deti balíčky so sladkosťami. Na záver bola opekačka spojená
s rozprávaním starých mám o ich mladosti a veselými príhodami.

Toto podujatie pomohli zorganizovať okrem organizátorov aj Mgr.
Kováčová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Solčanoch, Ing. Gabriela Španková, zamestnankyňa Obecného úradu, manželia Ján a Vierka Babčanoví, Helenka
a Jozef Pleškoví, Vierka a Vojtech Valaskí a pán Ľubomír Švajlen.
Finančne podujatie podporili Obec Solčany, MO Jednoty dôchodcov Slovenska a pán Jaroslav Švajlen st. Vecnými darmi a sladkosťami pán farár Ján
Ďuriga a Štefan Straka.
Všetkým patrí srdečná vďaka. Odmenou za ich pomoc je šťastný úsmev na
tvárach všetkých detí, ktoré sa tohto podujatia zúčastnili.
Dňa 5.júna prebiehal na celom Slovensku detský čitateľský maratón v školských knižniciach, do ktorého sa zapojila aj naša Obecná

knižnica. Je to projekt zameraný na čítanie, do ktorého by sa malo zapojiť
čo najviac žiakov a poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

V tomto roku v novembri sme vypracovali projekt na internetizáciu a informáciu knižnice, na základe ktorého sa uchádzame
o finančnú podporu z grantového systému Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky. Tento projekt je určený všetkým obyvateľom
obce Solčany a blízkeho okolia.

V závere roka ďakujem starostovi obce, zamestnankyniam obecného
úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, riaditeľke ZŠ, členkám ZO
JDS v Solčanoch, všetkým darcom kníh, čitateľom a ostatným občanom
za pomoc a spoluprácu. Verím, že aj naďalej budeme spolupracovať
a vytvárať podmienky pre kultúrne vyžitie všetkých našich občanov.
Všetkým čitateľom a ostatným občanom prajem príjemné prežitie Vianoc a do nového roka pevné zdravie, šťastie a rodinnej pohody.
Mária Gábrišová
knihovníčka obecnej knižnice
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Športové okienko
Futbalové súťaže jesennej časti ročníka 2014/2015 začala
podľa tak dlho očakávanej reorganizácie futbalových súťaží.
Naše mužstvá boli zaradené do nasledovných súťaží : „A“
mužstvo OFK Solčany, bolo zaradené do V. Ligy stred. Túto
súťaž tvorí o 8 mužstiev z ObFZ Topoľčany a 8 mužstiev z ObFZ
Nitra. Dorast OFK Solčany bol zaradený do V. Ligy stred, žiaci
OFK do IV.Ligy MO Topoľčany.
Do jesennej časti súťaže nastúpilo „A“ mužstvo OFK
Solčany s úplne novým mužstvom ako aj realizačným tímom.
Mužstvo hrá pod vedením nového trénera Mária Ondruša.
Asistentom trénera je Ivan Hula, masérom Gejza Golešenyi. Z
mužstva odišlo až 9 hráčov- Marek Kuna hosťovanie Horné Obdokovce, Pavol Šebo- nehráva, P. Sporina- ukončenie hosťovania,
M. Michalík a I. Michalík – hosťovanie Oponice, Igor Sporina,
M. Buday- hosťovanie Hrušovany, L. Ducký- hosťovanie Tovarníky, M. Fridrich – hosťovanie Topoľčany, M. Kaman, M. Švec,
Benca Daniel – všetci ukončenie hosťovania. Juraj Košík a L.
Klačanský pre zranenie dlhodobo stále nehrávajú.
Do mužstva sa vrátili z hosťovania Lukáš Michalík, M. Mančík
a R. Mihálik a R. Ondruš. Na hosťovanie prišli R. Trudman a
Gális Filip – Krušovce, L. Kňaze – Topoľčany, Januška – Oponice, Urminský- Nitra, Gális Dušan – Horné Chlebany, Pavlovič
– Jacovce.
Takto zmenené a značne omladené mužstvo vstúpilo do súťaže veľmi zle, keď prvých 5 zápasov sme prehrali. Bola to daň,
ktorú platí každé mužstvo, ktoré urobí takú obmenu kádra tak,
ako sme to urobili my. Ale postupom času sa mladí hráči zohrali
a začali svojimi výkonmi napĺňať predstavy trénerov, vedenia
klubu ale hlavne fanúšikov, pre ktorých sa futbal hrá.
„A“ mužstvo Solčany prezimuje po jesennej časti 2014 na piatom
mieste z 15 zápasov 7x vyhralo a 2x remizovalo a 6x prehralo.
Výsledky jesennej časti 2014 :
Solčany – Tešeníkovo 1:2
gól: L. Michalík
Preseľany – Solčany 2:1
gól: M. Januška
Solčany- V. Lapáš 1:5
gól: R. Mihálik
Hrušovany – Solčany 0:1
gól: D. Soboňa
Solčany – Krušovce 1:2
gól: D. Gális
Radošina – Solčany 3:3
góly: F. Urminský, D. Gális,
D. Soboňa
Solčany – Tovarníky 1: 1
gól: D. Soboňa
H. Kráľova – Solčany 1:2
góly: M. Pavlovič, D. Gális
Solčany – Ludanice 2:0
góly: L. Michalík, M. Pavlovič
Alekšince – Solčany 1:2
góly: D. Soboňa, P. Ducký
Solčany – V. Zálužie 2:1
góly: D. Soboňa,
F. Urminský
Zbehy- Solčany 3:1
góly: M. Pavlovič
Solčany- Beladice 4:0
góly: M. Pavlovič, M. Sporina
F. Urminský, D. Gális,
Jacovce – Solčany 1:0
Solčany – Chrenová 1:0
gól: D. Soboňa
Káder pre jesennú časť 2014 tvorili :
M. Ambróz, R. Košút, R. Ondruš, L. Ondruš, R. Mihálik,
M. Sporina, M. Mančík, D. Soboňa, R.Trudman, J. Streďanský,
P. Ducký, M. Sporina, F. Gális, L. Kňaze, F. Urminský, D. Gális,
M. Januška, M. Pavlovič, L. Klačanský, J. Košík.
pokračovanie na str. 7
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„A“ mužstvo

dorast

žiaci

Dorast OKF Solčany hrá svoje majstrovské futbal. Zápasy v V.LIGE Stred
pod vedením trénerov M. Ondruša a M. Urdu. Našu obec reprezentovali títo
chlapci :
A. Kutňanský, L. Peciar, D. Valaský, J. Strásky, M. Košík, M. Košík, M.
Tureček, J. Tarina, M. Hubka, R. Gábriš, D. Jenis, D. Urminský, M. Mihok,
A. Bajcár, E. Košecký, A. Daniš, M. Ondruš, P. Herda, M.Lešš, J. Soboňa.
Naše mladé futbalové nádeje po jesennej časti súťaže zimujú na 8 mieste, keď
z 15 zápasov 7x vyhrali a 8x prehrali.

Naše najmladšie futbalové talenty žiaci OFK Solčany štartujú v IV. Lige
MO Topoľčany. Po jesennej časti sú na peknom 3 mieste, deď z 8 zápasov 5x
vyhrali, 1x remizovali a 2x prehrali.
Pod vedením trénera M. Urdu našu obec reprezentovali títo chlapci :
M. Hanuš, S.Španko, A. Daniš, A. Boček, E. Košecký, M. Tureček, V. Hačko,
S. Kráľ, Š. Švajlen, S. Chmelár, S. Galadík, K. Babčan, M. Ondruš, P. Čamara, A. Ferenčík, F. Gogola, P. Koma, J. Chrkavý, R. Klačanský.

Výbor OFK touto cestou ďakuje všetkým hráčom za vzorné reprezentovanie našej obce ale aj realizačným tímom, funkcionárom,
obecnému úradu za podporu ale hlavne fanúšikom, ktorí vytvárajú počas zápasov výbornú atmosféru, ktorú hra nazývaná futbal,
tak veľmi potrebuje. Všetkým hráčom, trénerom, funkcionárom ale aj fanúšikom futbalu, prajeme pevné zdravie, príjemné prežitie vianočných sviatkov. V roku 2015 všetko najlepšie, aby sme úspešne a v plnom zdraví, odštartovali jarnú časť futbalového
ročníka 2014/2015.

Jeseň v základnej škole s materskou školou Solčany

Školský rok 2014-15 sme privítali vo vynovených priestoroch. Počas prázdnin
sme vymaľovali učebne základnej školy, vo všetkých učebniach sme vymenili
podlahy a obnovili sme podlahu našej telocvične. Do takto pripravenej školy
nastúpilo 2. septembra 199 žiakov. Oproti predchádzajúcemu školskému roku je
to nárast o 10 žiakov. Do materskej školy nastúpilo 69 detí.
Aj počas prvých štyroch mesiacov postupne zlepšujeme podmienky na vzdelávanie v obidvoch školách. Zapojili sme do projektov, ktoré vyhlásilo MŠ SR a v
rámci nich sme do MŠ dostali jednu interaktívnu tabuľu a do základnej školy tri
tabule a 20 tabletov. Všetkých pedagogických zamestnancov postupne preškoľujeme na využívanie tejto modernej techniky. Nespoliehame sa len na projekty,
ale využívame aj finančné prostriedky z nášho rozpočtu a výdatne nám pomáhajú
rodičia z obidvoch výborov, ktorí organizujú rodičovský ples a maškarný ples.
Výnosy z týchto plesom nám pomáhajú zlepšovať podmienky na vzdelávanie v
obidvoch školách. Aj vďaka nim patria obidve naše školy k najlepšie vybaveným
školám v celom kraji. Potvrdzujú nám to mnohí návštevníci, ktorí vyjadrujú obdiv
nad tým, že školy na dedine sú takto dobre vybavené. Všetkým rodičom , ktorí
sa aktívne zapájajú do organizovania plesov srdečne ďakujeme.
Materiálne podmienky však nerobia automaticky školu dobrou. Keďže sa náš
vzdelávací program volá: Škola pre všetkých – škola pre každého, vytvárame aj
podmienky pre deti, ktoré majú vo vzdelávaní problémy. Už štvrtý rok zamestnávame špeciálneho pedagóga. V tomto roku sa nám podarilo zvýšiť aj počet asistentov, ktorí pomáhajú učiteľom pri vzdelávaní detí so zdravotným problémom.
My máme v tomto roku týchto detí 15 a niektoré z nich majú také zdravotné
problémy, ktoré by boli v minulosti prekážkou vzdelávania v bežnej základnej
škole. U nás sa im snažíme vytvoriť tie najlepšie podmienky – máme pre nich
špeciálnu učebňu, slabozraký žiak má čítaciu lupu, máme lavicu pre vozičkára a
množstvo iných učebných pomôcok.
Hlavnou náplňou pobytu žiakov v škole je vzdelávanie. Okrem toho môžu navštevovať krúžky. V tomto školskom roku ich máme 11. Ich náplň je veľmi rozmanitá
– šport, počítače, cudzí jazyk, ale máme aj literárno-dramatický krúžok a naši
starší žiaci sa učia na krúžku aj variť a piecť. Radi by sme našich žiakov naučili
vážiť si a chrániť životné prostredie. Snažíme sa ich naučiť triediť odpad, no
nie vždy sa nám darí. Tu zohráva veľmi významnú úlohu rodina – ak je žiak

Deň školských knižníc v znamení solčianskeho skladaníka

zvyknutý, že u nich doma sa odpad triedi, robí to automaticky aj v škole. Pre
starších sme pripravili besedy s členom občianskeho združenia Tatry, snáď ich
to bude motivovať k šetrnejšiemu vzťahu k prírode. Našim cieľom je tiež vrátiť
deťom do rúk knihu. Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy
a Medzinárodný deň školských knižníc. Obidve akcie sa žiakom páčili a dobre
sme obstáli aj v celoslovenskom hodnotení. V rámci celého Slovenka sme obsadili
medzi školskými knižnicami krásne 18. miesto. December je v škole v znamení
školských kôl predmetových olympiád. Sme radi, že je medzi žiakmi o súťaže
záujem a mnohí dosahujú pekné výsledky aj v rámci okresu a kraja. V MŠ je
toto obdobie obdobím besiedok a tvorivých dielni, kde si pripravujú vianočnú
výzdobu.

Dopravná výchova pred školou

Samozrejme je ešte veľa vecí, ktoré sa dajú zlepšiť. Posledné tri roky nás
trápi, že nemôžeme do MŠ prijať všetky prihlásené deti. Aj v pri poslednom
zápise zostali niektorí rodičia sklamaní. Radi by sme ale uviedli na správnu
mieru - neboli prijaté len dvojročné deti. Pri prijímaní detí dbáme na to, aby
sme dodržali zákon – prijali všetky deti v predškolskom veku a deti s odloženou
školskou dochádzkou.
Využívame túto príležitosť aj na to, aby sme prihovorili rodičom, ktorí vozia
deti do školy autom a majiteľom aut, ktoré sú zaparkované na ulici cestou do
školy. Do našej školy ide denne 199 detí do ZŠ a 69 detí do MŠ. Časť týchto detí
chodí do školy na bicykli. Cez leto je náš stojan na bicykle, ktorý má kapacitu
60 bicyklov plne obsadený a ďalších okolo 20 bicyklov býva zaparkovaných pred
škôlkou. Okrem toho väčšina detí chodí pešo. V prípade nepriaznivého počasia,
je však pred našou školou v čase špičky, čo je u nás ráno okolo štvrť na osem a
popoludní okolo tretej taká premávka, že sa čudujeme, že tu nedošlo k vážnejšej
havárii. Zatiaľ sa vyskytli len drobné incidenty. Darmo my v škole učíme deti, že
musia chodiť po chodníku, keď ich ráno vedie dospelý človek/mama, babka/ po
ceste, po ktorej pravidelne chodia autá. Stačilo by málo :
• ak veziem dieťa do školy autom, vyložím ho na jednom z parkovísk, nie
pred bránou školy, kde prekážam ostatným vodičom a deťom, ktoré idú
pešo alebo na bicykli,
• ak idem s dieťaťom pešo, idem po chodníku,
• ak bývam pri ceste do školy, neparkujem na ulici,
• ak je dieťa malé, zvážim, či môže chodiť do školy na bicykli – hlavne
škôlkari a žiaci 1. stupňa.
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TRIEDENÝ ZBER - PLASTY
PLASTY KAT. ČÍSLA 20 01 39:
Plasty sú vo všeobecnosti vyrábané z neobnoviteľných zdrojov – ropy,
ktorých zásoby v prírode neustále klesajú. Na výrobu 1 tony plastových
fliaš sa spotrebuje cca. 2 tony ropy. Toto množstvo ropy je možné ušetriť približne 1,5 tonou zrecyklovaných fliaš. Rozklad plastov v prírode
a na skládkach odpadov trvá niekoľko desaťročí a ich spaľovaním unikajú do ovzdušia škodlivé látky - dioxíny. Preto je veľmi dôležité tento

druh odpadu v čo najväčšej miere separovať.
Po vyseparovaní a samotnej recyklácii plastov vzniká tzv. regranulát, z
ktorého sa následne vyrábajú či už priamo PET - fľaše, fólie a obalové
materiály ďalej využívané v textilnom, potravinárskom a stavebnom
priemysle. Kombináciou rôznych druhov regranulátov je možné vyrábať
rôzne druhy záhradného nábytku, oplotenia či zatrávňovacie dlažby.

PATRÍ SEM:
> PET fľaše (ich objem je potrebné najskôr zmenšiť zošliapnutím, stlačením),
> Plastové nápojové fľaše od mlieka, nápojov, sirupov,
> Obaly od aviváží, čistiacich prostriedkov a šampónov,
> Tégliky od jogurtov, obalové fólie, plastové tašky,
> Hračky z plastov, plastové prepravky, vedrá,
> Polystyrén a fólia (neznečistené od stavebných materiálov a zeminy).

NEPATRÍ SEM:
> Plastové obaly od chemických prípravkov (napr. pesticídy),
> Fľaše od rôznych minerálnych motorových, prevodových
a mazacích olejov (patria medzi nebezpečný odpad),
> Injekčné striekačky a iný plastový zdravotnícky materiál ( nebezpečný odpad),
> Linoleum a guma,
> Žiadne iné druhotné suroviny ako papier a lepenka,
kovy a sklo!

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO A TRIEDENÉHO ODPADU V ROKU 2015
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