SLIŽÁR
OBČASNÍK OBCE SOLČANY

Vážení občania, rodáci Sližári,
čas tak veľmi rýchlo uteká a opäť sú tu najkrajšie sviatky
roka Vianoce. Je tu čarovný čas Vianoc, kedy sa stretávajú
rodiny, príbuzní, priatelia pri slávnostne prestretom stole a
prajeme si vzájomnú úctu, lásku a pokoj. Je tu tá vianočná
atmosféra, keď z kuchyne rozvoniava vianočná kapustnica,
ryby, a v atmosfére sviatočného ticha hľadíme na vyzdobený
vianočný stromček.
Je tu i čas, kedy by sme sa na chvíľku mali v tejto v uponáhľanej dobe zastaviť a spomenúť si na chvíle prežité v tomto
už končiacom sa roku. Veľa z nás si určite spomína na svojich
blízkych, ktorí sú ďaleko od domova, ale bohužiaľ dokonca aj
na tých, ktorí už nie sú medzi nami a ktorí nás opustili na
večnosť, ale stále žijú v našich mysliach a srdciach.
Zachovajme si k týmto sviatkom posvätnú úctu, pretože sú
to sviatky pokoja, lásky a porozumenia. Je to aj čas bilancovania a preto mi dovoľte pri tejto príležitosti, vážení spoluobčania, rodáci Sližári, poďakovať Vám za Vašu prácu v prospech
našej obce v roku 2015. Tento rok bol mimoriadne úspešný
a štedrý voči našej obci a dúfam, že výsledky Vás presvedčili.
Zvlášť sa chcem prihovoriť našim starším a chorým spoluobčanom, popriať im v tejto sviatočnej atmosfére veľa psychických
a fyzických síl, veď im hlavne patrí vďaka za to, že môžeme
pokračovať v budovaní a zveľaďovaní našej obce. Ako starosta obce cítim zodpovednosť za našu obec a popri rodinných
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povinnostiach musíme všetci zvládať aj povinnosti, ktoré nám
vyplývajú z každodenných dní, ktoré nám prináša život.
Moje poďakovanie patrí zamestnancom obecného úradu,
poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým zložkám, ktoré akýmkoľvek spôsobom prispeli k spoločenskej, kultúrnej
a športovej reprezentácii obce. Poďakovanie patrí všetkým podnikateľom, fyzickým a právnickým osobám, ktorí podnikajú
v katastri našej obce za serióznu spoluprácu a aktívny prístup
pri budovaní a rozvoji obce.
Obec Solčany má veľký potenciál aj do budúcna k napredovaniu a rozvoju, aby život a prostredie, v ktorom žijeme, boli
krajšie a príjemnejšie. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli to, čo si vysnívali. Obec je spoločenstvo
ľudí priateľov, známych, susedov a mala by byť ako jedna rodina a v tento vianočný čas a nielen teraz majme k sebe bližšie
a buďme milší ako inokedy. Veď niekedy stačí úsmev, či vľúdne slovo, alebo teplý ľudský dotyk a to je to najväčšie bohatstvo, čo by malo v nás vyvolať pocit lásky, šťastia, pohody
a spolupatričnosti.
Do nastávajúcich krásnych vianočných dní a nového roku
2016 Vám chcem popriať veľa zdravia, životnej energie, lásky,
potešenia, veľa Božieho požehnania a osobných, ako aj pracovných úspechov.
starosta obce Juraj Soboňa
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Bude v Solčanoch tento rok Betlehem?
Drahí Solčania,
po roku je tu opäť čas Vianoc... Väčšina ľudí sa opäť nechá zasiahnuť
atmosférou týchto čarokrásnych sviatkov: vianočný stromček, darčeky,
dobré jedlo, koledy, vianočné rozprávky, polnočná... A betlehem – ten
tiež k Vianociam neodmysliteľne patrí. Svätá rodina, anjeli, pastieri, traja
mudrci (králi). V žiadnom kostole a vo väčšine našich domácn
domácností počas
sviatkov nebude chýbať. A to je dobre. Betlehem nám totiž pripomína tie
úplne prvé Vianoce. A tie boli bez vianočného stromčeka, bez kolied a
rozprávok, bez dobrého jedla, bez darčekov. Vlastne tam jeden darček
bol – nebeský Dar, malý Ježiško. Nič tam vtedy nepripomínalo typickú
vianočnú atmosféru, ako ju prežívame dnes: biedna maštaľ, zvieratá v
nej, chatrné jasle, slama... A predsa tam nechýbala radosť: radosť Jozefa
a Márie z vytúženého nebeského Daru, ktorý dostali do opatery... Radosť
anjelov, že vďaka príchodu Božieho Syna na svet sa spája nebo so zemou
a človek s Bohom... Radosť pastierov, že môžu vidieť Pastiera, ktorý ich
samých privedie na nebeské pastviny... Radosť troch kráľov, že sa môžu
pokloniť Dieťaťu, ktoré je síce telesne slabé, ale napriek tomu je to mocný
Boh, ktorý dáva zmysel každej ľudskej životnej ceste...
Opäť je tu čas Vianoc... Ani vo väčšine našich domácností nebude chýbať vianočný stromček, darčeky, dobré jedlo, koledy, vianočné rozprávky,
polnočná... To všetko už k Vianociam neodmysliteľne patrí. Hádam však
nebude chýbať ani betlehem, ktorý nám všetkým má pripomenúť, že bez
Ježiša Vianoce nie sú Vianocami skutočnej radosti a pokoja.
Prajem nám všetkým, aby sme počas vianočných sviatkov popri idylic-

kej atmosfére nezabudli možno aj vďaka betlehemu pod stromčekom na to,
že skutočný Betlehem sa nachádza v každom ľudskom srdci, ktoré otvorí
dvere Ježišovi a pozve ho dnu, aby sa v ňom mohol narodiť.
Jedine vtedy zažijeme radosť prvých Vianoc, z ktorej budeme môcť
čerpať, aj keď odložíme vianočný stromček, prestaneme spievať koledy
a dojeme posledné zákusky.
Jedine vtedy bude v Solčanoch radosť a pokoj skutočného Betlehema.
Mgr. Ján Dorotčin, farár

Kráľ hudobných nástrojov
V dokumentoch Druhého Vatikánskeho koncilu je uvedené: „Píšťalový
organ nech sa má v latinskej Cirkvi vo veľkej úcte ako tradičný hudobný
nástroj, ktorého zvuk vie dodať cirkevným ceremóniám neobyčajný lesk a
mohutne povznáša mysle k Bohu a nebeským veciam.“
Hovorí sa, že po stavbe kostola je organ druhou najväčšou investíciou
vo farnosti. Aj v našej farnosti sa v rokoch 2000 – 2002 uskutočnila generálna rekonštrukcia nášho kostola. Opravila sa strecha, fasádna a vnútorná
omietka, vymenila sa elektroinštalácia, zaviedlo sa podlahové kúrenie, vymenilo sa osvetlenie, opravili sa zvony...
V uplynulých dňoch som oslovil odborníkov – organárov a požiadal o odborný posudok a zistenie stavu organu, ktorý sa nachádza v našom kostole.
Pri obhliadke sa zistilo, že organ je v havarijnom stave, hrozí pretrhnutie
mechu, čo bude mať za následok úplný koniec hry na tomto nástroji.
Ďalej treba ochrániť:
- vzdušnicu, proti drevokaznému hmyzu, nakoľko je z veľkej časti napadnutá červotočom,
- píšťalový fond, čistenie, nastavenie na dolný tlak na intonačnej stolici
- vzdušnice, oprava tesnosti a výmena všetkých cca. 800 mieškov za nové
- výmena organového vzduchového čerpadla za nové
- hrací stôl, výmena lýk na klaviatúre manuálu a ďalšie úkony spojené
s rekonštrukciou.
Každý organ je iný, jedinečný, s osobitnou dispozíciou a originálnym
výtvarným riešením. Nesie znaky staviteľovej (organárovej) remeselnej
zručnosti, hudobného sluchu i umeleckého cítenia, ktoré ovplyvnili dobové
zvukové ideály, vkus i požiadavky objednávateľa. Nie je len nevyhnutnou
bezduchou súčasťou chrámového mobiliáru, je predovšetkým bytostne spätý s jeho priestorom a svojim celkovým umelecko-technickým stvárnením.
Mnohonásobne umocňuje fascinujúcu atmosféru kostola, jeho neopakovateľný génius loci (duch miesta). Neraz v nemom úžase obdivujeme veľkoleposť organov vo veľkých kostoloch a katedrálach. So zatajeným dychom
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počúvame mäkký hlas fláut, tóny sláčikových registrov, mohutnosť a silu
principálového zboru i rozmanité zvukové kombinácie, ktorými organista
majstrovsky tlmočí skladateľovo dielo.
Predložený posudok oslovených odborníkov hovorí, že náš nástroj bol
kedysi súčasťou oveľa väčšieho organového celku a bolo by na škodu, keby
sa ho nepodarilo obnoviť.
Je potrebné začať s generálnou opravou nášho organu. Preto v novom
roku budú farské zbierky s povolením Nitrianskeho biskupstva. Kto by
chcel finančne pomôcť aj mimo týchto zbierok, môže prispieť na číslo Farského účtu SK7709000000005081661195 v Slovenskej sporiteľni určeného
na tento účel.
Verím, že nám nie je ľahostajný osud tohto nášho skvostu, a spoločne
uchováme tento náš nástroj aj pre ďalšie generácie po nás. K tomu nech
nám pomáha i orodovanie sv. Cecílie, patrónky hudobníkov.
Mgr. Ján Dorotčin, farár

Čas vianočný – čas sviatočný

Toto krásne vianočné obdobie prišlo neuveriteľne rýchlo. Väčšina
z nás sa teší a uprednostňuje Vianoce v kruhu rodiny. Dodržiavame
tradície, zvyky a obyčaje. Každé Vianoce sú pre nás výnimočné a krásne. Stretnutie rodiny pri štedrovečernom stole nenahradí žiaden darček
sveta. Tešíme sa, keď sú pri nás naši blízki, ktorí nás majú radi a my
máme radi ich. Spolu si zaspomíname na chvíle veselé, ale aj smutné,
hlavne keď zostane prázdne miesto pri stole.
Spomienky na Vianoce detstva bývajú vždy nádherné. Nám skôr
narodeným myseľ uteká ďaleko do rodičovského domu. Spomíname,
ako bolo dobre, keď ešte žili rodičia a s akou láskou nás na toto krásne
obdobie pripravovali. Vianočné obdobie sa nevymyká tradíciám, ako
je čas adventný, Mikuláša, zdobenie stromčeka až po sviatočnú večeru
a koledy.
Spomínam si, že na Štedrý deň ráno sme odúchavali zamrznuté
okná, aby sme videli, ako vonku padá drobný ligotavý sneh. Zazreli
sme aj mamu, ako prútenou metlou odmetá sneh. V kuchyni bolo

útulne, teplúčko, na hrade bol zavesený krispán bôrik, ktorý bolo treba
ozdobiť. Na kominci už kyslo cesto na koláče. Krok po kroku sa schyľovalo k večeru. Darčeky boli skromné, ale očakávali sme ich s veľkou
radosťou. Tešili sme sa na spev koledníkov, na vinšovanie, za ktoré
dostali korunky a koláč.
Pomaly sa blížila polnoc, kedy sme išli všetci na polnočnú omšu
Utirňu. Pod nohami nám vržďal sneh a už nás očakával vysvietený
kostol a prastaré jasličky, ktoré dojímajú aj dnes všetky generácie.
Tento radostný čas aj s odstupom rokov si vážime viac a viac. V tomto
čase si uvedomujeme, že mali by sme žiť s pocitom dobra a pomáhať
všetkým, ktorí ho potrebujú. Tešíme sa, že už onedlho zasadne slávnostná atmosféra za naše stoly. Nech pokojná pohoda prenikne do
našich domovov a nech vydrží po celý rok.
Krásne sviatky v mene Jednoty dôchodcov želá
Albína Adamcová
predsedníčka ZO JD

Posledné stránky z kalendára,
Lúčia sa s nami zas
a oznamujú všetkým,
že sa blíži radostný vianočný čas.

Pozvánka na koncert
Obec Solčany v spolupráci s Farnosťou Solčany
Vás rdečne pozývajú
na KONCERT
nevidiaceho speváka MAROŠA BANGA,
ktorý sa uskutoční
v nedeľu 3.1.2016 o 15,00 hod
v rímskokatolíckom
Kostole Všetkých svätých v Solčanoch.
Všetci ste srdečne vítaní.

Vôkol vábne rozvoniava
vôňa ihličia, vanilky a škorice,
neklamný to znak,
že sú tu najkrajšie sviatky roka
a prišli vytúžené Vianoce.
Sviatky pokoja a zmierenia,
lásky, pokory a zblíženia,
čistotou žiari celý dom,
slávnostná nálada vládne v ňom.
Tak vitaj kúzelný čas vianočný,
krásny, tichý, sviatočný.

Spoločenská kronika

;

!

NARODILI SA

Marec 2015:
Jún 2015:

November 2015:

Jozef Ondruš
Leo Grič
Rebeka Reichelová
Ema Počarovská
Terézia Mančíková
Jakub Štrehober
Lucia Bartfayová
Anna Mlynárová
Marek Macko
Barbora Matušíková
Michal Ďuriš

December 2015:

Oskar Dorocák

Júl 2015:
August 2015:
September 2015:
Október 2015:

OPUSTILI NÁS

Apríl 2015:

Jakub Halatka
Nina Gajdošová

Máj 2015:
Jún 2015:
Júl 2015:
August 2015:

Dávid Gajdoš
Veronika Veverková
Alex Lovrant
Eliška Švajlenová

September 2015:
Október 2015:
November 2015:
December 2015:

Oznam
Obecný úrad v Solčanoch upozorňuje občanov na skutočnosť, že sa
v obci zaznamenal opätovný nárast voľne pohybujúcich a ohrozujúcich
psov. Preto žiadame majiteľov psov, aby si ich zabezpečili pred voľným
pohybom po obci a tým neohrozovali spoluobčanov a hlavne deti.
V opačnom prípade budeme musieť zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej firmy odchyt takýchto túlavých psov na náklady majiteľa psa.

Michal Ondruš
Jozef Minársky
Mária Ondrušová
Jozef Košík
Marta Ondrušová
Mária Babčanová
Anton Ondruš
Anna Mišutová
Ján Klačanský
Štefan Valaský
Anna Ondrušová
Anna Ondrušová
Štefan Nikodém
Peter Šraj
Margita Ďatelinková

Anna Talová
Ján Talo

Štefan Pleško
Eva Turečeková
Vladimír Košík
Jozef Hajnovič
Mária Turečeková
Marián Hain

/pre majiteľov psov/

Ďalej žiadame majiteľov psov, aby pri kontrolovanom pohybe psov dodržiavali základné zásady vodenia psov a to hlavne, aby boli psy na vodítku, aby
zabezpečili okamžité odstránenie psích exkrementov, a aby nevodili psov
na miesta, ktoré majú povahu ihrísk a na miestny cintorín.
Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu pri riešení daného problému.
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Oslavy 85. výročia založenia futbalu v obci Solčany
V sobotu 20. júna 2015 sa v obci Solčany konali oslavy 85. výročia
založenia futbalu v obci Solčany. Tieto oslavy boli sprevádzané bohatým
športovo-kultúrno-spoločenským programom.
Od roku 1930 sa traduje história založenia tej
tejto najobľúbenejšej a najmasovejšej športovej hry, futbalu, v našej obci. Prvé počiatky boli v Košiari,
neskôr futbalisti hrávali na Močiari a od roku 1969 už sa hrávalo na novom
štadióne za budovou základnej školy. Pri sledovaní histórie a vývoja futbalu
v Solčanoch dochádzalo k prirodzeným pádom a vzostupom futbalu v obci.
Zo spomienok nebohého p. Antona Klačanského, veľkého nadšenca futbalu,
ktorý sa zaslúžil o založenie futbalového klubu, prvé priateľské stretnutie v roku 1930 bolo medzi domácimi futbalistami a jedenástkou pekárov
z Topoľčian a Sližári vyhrali 2 : 1, hralo sa pod Stráňami.Prvým predsedom
nadšencov futbalu sa stal Jozef Báliš. Najväčším úspechom v histórii solčianskeho futbalu sa datuje víťazstvo v I.A triede v sezóne 1968-1969, bola
to tzv. Sedláková generácia, ktorí zvíťazili v krajskej súťaži a postúpili a za
sebou nechali Šurany, Levice, Komárno a Tlmače. V ročníku 1969-70 hrali
krajskú súťaž s mestami ako Zlaté Moravce Piešťany, Senica, Hlohovec,
Myjava, Levice, Sereď, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom a skončili na peknom
10. mieste. Boli to títo statoční solčianski junáci: František Sokolovský, Ján
Ondruška, Jozef Nikodém, Tibor Horn, Jaroslav Klačanský, Filip Hain, Ján
Košela, Július Šnajder, Rudolf Tureček, Oliver Tarina, Ján Mišuta, Jaroslav
Kováč, Ivan Horn, Milan Mišuta, František Košela, Jozef Belica a Michal
Belica.Spomienka na 85. výročie osláv začala už o 13,00 hodine svätou
omšou v kostole v Solčanoch a po sv. omši sa odobral sprievod na miestny
cintorín, kde bývalí futbalisti Miloš Urda a Peter Šimko v mene všetkých
občanov obce Solčany položili veniec vo farbách klubu, futbalovej lopty pri
hlavnom kríži. V príhovore starosta obce Juraj Soboňa vyzval všetkých
prítomných, aby si uctili pamiatku a spomienku na všetkých futbalistov
a športovcov, ktorí odpočívajú na cintoríne.
V popoludňajších hodinách sa na miestnom futbalovom štadióne začal
priateľský futbalový zápas medzi Starými pánmi OFK Solčany a futbalo-

vými osobnosťami reprezentantami (Ivan Ondruška, Ľubomír Moravčík,
Jozef Ščibrányi) a Fan klubom slovenskej reprezentácie. Slávnostný výkop
uskutočnil Anton Švajlen, náš rodák a vynikajúci brankár.
Následne v dome kultúry prebiehalo slávnostné posedenie a odovzdávanie cien a diplomov bývalým a súčasným funkcionárom, futbalistom ako
i hosťom. Po slávnostnom príhovore starostu obce a predsedu OFK Solčany
Juraja Soboňu sa ujal slova v súčasnosti najlepší moderátor športových
prenosov, hosť Marcel Merčiak.
V dome kultúry funkcionári OFK Solčany pripravili výstavu a galériu
takmer z 300 fotografií z histórie i súčasnosti futbalu v Solčanoch.
V podvečerných hodinách pokračoval pred obecným úradom kultúrnofolklórny večer Lidovec a hostia. Na tomto podujatí vystúpili ženská spevácka skupina Lišňanka zo Solčian, dychová hudba Nedanovčianka, folklórna
skupina Kamenec z Machuliniec, skupina Krásavci z Českej republiky,
9 - ročný heligonkár Matúš Hodás z Kysuckého Lieskovca a domáca mužská
spevácka skupina Lidovec. Tieto športovo-kultúrne podujatia boli podporené aj Nitrianskym samosprávnym krajom. Kultúrno-spoločenské posedenie
trvalo do neskorých večerných hodín.

Futbalové súťaže v našom kraji sa rozbehli 9.8.2015, kedy mužstvá začali už
druhý ročník podľa nového systému jesennou časťou súťažný ročník 2015/2016.
Do platnosti vstúpil aj nový prestupový systém, ktorý síce zjednodušil
prestupy a hosťovanie, ale niektorým klubom takýto spôsob skomplikoval
život. V našej obci pôsobia aj v tomto ročníku 3 mužstvá a to: Kategória
starší žiaci, dorast a „A“ mužstvo dospelí.
Dospelí a dorast OFK Solčany aj pre tento súťažný ročník boli zaradení
do V. ligy Stred, starší žiaci pôsobia v ObFZ Topoľčany v MO skupina B.
Do jesennej časti súťažného ročníka nastúpilo naše „A“ mužstvo pod
vedením trénera Mária Ondruša, masérom mužstva zostal aj naďalej Gejza
Golešenyi, vedúci mužstva sú Jozef Bíly a Róbert Turček. Tak ako každé
mužstvo v súťaži každoročne sprevádzajú zmeny v kádroch či už sú to
príchody alebo odchody hráčov, nevyhli sme sa tomu ani my. Zmeny však
neboli také veľké ako uplynulý ročník a tak mužstvo zostalo viacmenej po
kope bez väčších zmien. Z nášho mužstva pred súťažným ročníkom 2015
-2016 odišli: R. Košúť, A. Sák, M.Rusňák a M. Sporina. Do mužstva prišli
E. Galbavý a z hosťovania z Topoľčian sa vrátil M. Fridrich.
Súťažný ročník 2015 – 2016 sme začali už tradične prehrou a to doma
s Hrušovanmi 0:1. kedy sme koncertovali v zahadzovaní aj tých najvyloženejších šancí. Podobný priebeh mal aj zápas vo Veľkých Bedzanoch,
kde sme remizovali 0:0. Od toho momentu začalo mužstvo hrať svoju hru
a výsledkom je po jesennej časti veľmi pekné umiestnenie – 3. miesto, keď sme z 15 zápasov 9x vyhrali, 2x remizovali a 4x prehrali,
skóre 36:12.
Výsledky v jesennej časti 2015:
Solčany - Hrušovany
0:1
Veľké Bedzany – Solčany 0:0

Solčany – Krušovce
Veľké Zálužie – Solčany
Solčany – Zbehy
Alekšince – Solčany
Solčany – Nevidzany

Športové okienko
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2:0
1:2
2:0
3:1
5:2

M. Fridrich 2x
súper si dal 2 vlastné góly
D. Soboňa 2x
M. Fridrich
Mihálik, Urminský, Pavlovič, Krošlák,
Soboňa
Solčany – H. Kráľová
5:0 Krošlák, Soboňa 2x, Januška, Pavlovič
Pavlovič -Solčany
2:1 Pavlovič
Solčany – Tešedíkovo
6:0 Soboňa 3x, Urminský, Gális, Mihálik
Tovarníky – Solčany
0:0
Solčany – Močenok
4:0 Urminský 2x, Ducký, Pavlovič
Jacovce – Solčany
1:4 Fridrich, Soboňa 2x, Urminský
Solčany – Preseľany
4:0 Urminský, Fridrich, Mihálik, Mocný vlastný
Lapáš – Solčany
2:0
Káder mužstva jesennej časti súťaží tvorili: M. Ambróz, A. Kutňanský,
D. Krošlák, N. Ondruš, P. Ducký, R. Mihálik,D. Soboňa, M. Mančík, D.
Gális, L. Michalík, M. Pavlovič, F.Urminský, E. Galbavý, P. Želiska, J.
Košík, M. Januška, M. Fridrich, R. Gábriš. Tréner mužstva M. Ondruš,
masér Gejza Golešenyi, vedúci mužstva Jozef Bíly, Róbert Turček.
Dorast OFK Solčany hrá svoje majstrovstvá súťaže tiež v V.lige Stred.
Tento ročník hrajú chlapci pod vedením nového trénera P. Meluša, vedúci mužstva je Vladimír Košík. Dorastenci skončili po jesennej časti na
14. mieste, keď z 15 zápasov 3x vyhrali. 3x remizovali a 9x prehrali.
V súťaži získali 12 bodov a skóre 19:33. Po tejto stránke majú chlapci pod
vedením mladého trénera v jarnej časti čo zlepšovať.
Našu obec v kategórii dorast reprezentovali: R. Gábriš, M. Tureček,
Š. Remeň, J. Strásky, A. Daniš, M. Hupka, E. Košecký, A. Kutňanský,

S. Kačina, L. Knapek, D. Košík, M. Košík, D. Urmninský, D. Jenis,
P. Koma. Za dorast v niektorých zápasoch nastupovali aj žiaci Vratko Hačko, Martin Hanuš, Andrej Boček. Do zápasov „A „mužstva počas sezóny
zasiahli aj dorastenci Roland Gábriš a Adam Kutňanský.
Naši žiaci nastupujú na svoje majstrovské stretnutia v kategórii starší
žiaci U 15 – MO Topoľčany pod vedením Michala Lysého. Našu obec reprezentovali títo chlapci: Samuel Chmelár, Jakub, Chrkavý, Rado Klačanský,
Samuel Švajlen, Filip Klačanský, Fabián, Fačkovec, Roderik Gábriš, Peter
Čamara, Samuel Španko, Andrej Boček, Vratko Hačko, Kristián Tarina,
Martin Hanuš, Adrián Ferenčík, Matej Ondruš, Kevin Babčan, Samuel
Kráľ, Daniel Martinovič, Nikolas Kmotorka, Samuel Galadík.
Vedúci mužstva u žiakov je Peter Boček.
Žiaci odohrali 7 zápasov z toho 2x vyhrali, 1x remizovali, 4x prehrali.
Získali 7 bodov so skóre 24:19. Skončili na 5 mieste. Žiaci svoje účinkovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2015 – 2016 zakončili turnajom
v športovej hale v Topoľčanoch za účasti 12 tich mužstiev. Skončili vo
štvrťfinále, kedy nestačili na svojich rovesníkov z Veľkých Ripnian, ktorým
podľahli 4:1.
„A“ mužstvo OFK Solčany svoje účinkovanie v jesennej časti zakončilo
svoje účinkovanie na halovom turnaji dňa 5. 12. 2015 v Topoľčanoch. Tur-

naja sa zúčastnilo 16 mužstiev z nášho okresu. Naše mužstvo si počínalo
výborne a hneď na premiérovom vystúpení sa stali celkovým víťazom tohto
turnaja. Na tomto turnaji naše mužstvo dokonca neinkasovalo ani gól a náš
hráč Miško Fridrich bol vyhodnotený ako najlepší hráč celého turnaja.
Chlapcom gratulujeme.
Nesmieme však zabudnúť ani na výchovu mladých talentov, ktorí majú
záujem o hru zvanú futbal. Keďže pre svoj nízky vek ešte nemôžu hrať
žiacku súťaž, trénujú a hrajú medzi sebou. O tieto najmladšie nádeje nášho
futbalu sa stará Ivan Hula, bývalý futbalista, ktorý zároveň trénuje aj žiakov kategórie U 12 v Nitre. Koordinátorom pre prácu s mládežou pri OFK
Solčany je Miloš Urda.
Výbor OFK v tomto predvianočnom čase ďakuje všetkým hráčom za
vzorné reprezentovanie našej obce, ale aj realizačným tímom, obecnému
úradu za podporu ale hlavne fanúšikom, pre ktorých sa futbal hrá a ktorí vytvárajú počas zápasov výbornú atmosféru, bez ktorej sa futbal nedá
hrať.
Všetkým hráčom, trénerom, funkcionárom ale aj fanúšikom futbalu prajeme pevné zdravie, príjemné prežitie vianočných sviatkov. V roku 2016
všetko najlepšie, aby sme úspešne a v plnom zdraví odštartovali jarnú časť
futbalového ročníka 2015/2016.

Prichádza čas vianočný a s ním aj číslo nášho Sližára. Chcem Vás preto,
vážení čitatelia, poinformovať o práci v našej ZO JD v roku 2015. Môžeme
sa pochváliť bohatou celoročnou činnosťou. Členstvo v Jednote dôchodcov
nám umožňuje rôzne aktivity, ako stretávať sa, vymieňať si skúsenosti,
je to akoby naša psychická podpora. Život si obohacujeme aj kultúrnym
vyžitím, na čom má zásluhu hlavne spevácka skupina Lišňanka spolu
s hudobníkmi.
Prvé spoločné stretnutie býva v mesiaci marec, kedy členky výboru
pripravia hodnotiacu členskú schôdzu. Zúčastňujeme sa sadenia mája,
športových podujatí, ako je kolkársky turnaj v Preseľanoch a veľmi nás
teší, že Okresná organizácia JD v Topoľčanoch poverila našu organizáciu
spolu zorganizovať Okresné športové hry seniorov v Solčanoch. Veľkú
podporu sme dostali od starostu obce a tak sme spolu vytvorili podmienky
pre toto seniorské podujatie. V júli privítal športový areál takmer 100
seniorov, ktorí chceli ukázať svoju kondíciu. Šiesti členovia našej organizácie získali zlaté, strieborné a bronzové medaily (4 zlaté, 1 striebornú
a 1 bronzovú).
Zlatá medaila: Babčanová Veronika – streľba • Španková Serafína
– hod váľkom • Klačanský Dušan – hod granátom • Babčan Ján - hod
bremenom
Strieborná medaila: Španková Serafína – hod váľkom
Bronzová medaila: Klačanský Dušan – hod guľou
Svojou účasťou sme podporili Krajský a Okresný snem JD v Nitre a v Topoľčanoch. Pri príležitosti MDD pripravila obec Solčany, obecná knižnica,
ZŠ s MŠ spoločne so ZO Jednoty dôchodcov kultúrno-športové podujatie pre
deti, ktoré sa konalo za účasti rodičov a starých rodičov na lúke pod vŕškom
Lidovec. Lišňanky sa zúčastnili kultúrno-spoločenského programu Lidovec
a hostia.
V mesiaci august pripravila Krajská organizácia JDS v Nitre Medzinárodnú športovú olympiádu seniorov a XVIII. Celoslovenské športové hry
s medzinárodnou účasťou. (Viď. Tretí vek č. 4/2015).
Nad týmto podujatím prevzali záštitu minister PSVaR Ján Richter,
predseda NSK p. Milan Belica a primátor Mesta Nitra p. Dvonč. Za okres Topoľčany sa zúčastnili aj dvaja členovia našej ZO, manželia Dušan
a Božena Klačanskí. Vo svojich disciplínach získali striebornú a bronzovú medailu.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v Solčanoch im Ďakovným
listom poďakoval starosta obce a na stretnutí v Nitre im odovzdal Pamätný
list minister Ján Richter a predseda NSK Milan Belica. Zúčastnil sa tu aj
starosta obce Ing. Soboňa a predsedníčka ZO-JDS A. Adamcová.
Prioritou výboru býva stretnutie jubilantov, ktorých bolo pozvaných 27
členov. Pri pomníku padlých sme sa zúčastnili z príležitosti ukončenia 2.

svetovej vojny a pri 71. výročí SNP. Koncom augusta sa v obci Krnča konala Okresná prehliadka seniorskych speváckych skupín, kde sa zúčastnili
aj Lišňanky.
Október Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli slávnostným
stretnutím v dome kultúry. Kultúrny program pod názvom „Na jeseň keď
chlapci rukujú“ pripravili členky výboru a speváckej skupiny. Poďakovanie za toto kultúrne pásmo patrí za réžiu pani Márii Babčanovej, členkám
speváckej skupiny, chlapcom z Lidovca, hudobníkovi, ale aj ostatným účinkujúcim, hlavne mladým ľuďom, ktorí svoj voľný čas venovali seniorom.
Srdečná vďaka patrí Júliusovi Kováčovi ml. za zhotovenie DVD z tohto
vystúpenia, ktoré venoval všetkým účinkujúcim.

Práca v jednote dôchodcov Slovenska nás seniorov obohacuje

Takmer v závere roka sa zúčastnili Lišňanky spolu so starostom prehliadky speváckych skupín v Nitrianskej Strede, ktorú pripravil Mikroregión Západný Tríbeč.
Posledným stretnutím býva posedenie seniorov pri jedličke, ktoré
pripravuje obec. Za účasti asi 250 seniorov bolo toto stretnutie už po
17- krát.
Vo vianočnom čase takéto stretnutia nás všetkých obohacujú. Stretnutie malo krásnu predvianočnú atmosféru. Srdečne starostovi ďakujeme.
V kultúrnom programe sa predstavila Terchovská muzika p. Pašku
a spevácka skupina Lišňanka.
Vážení čitatelia nášho Sližára, v mene Jednoty dôchodcov Vám
želám hlavne zdravie a krásne vianočné a novoročné sviatky.
A. Adamcová
predsedníčka ZO-JDS
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Z činnosti miestnej knižnice....

V mesiaci jún, konkrétne 6.6.2015 Obec Solčany, Obecná knižnica Solčany,
MO Jednoty dôchodcov Slovenska a ZŠ s MŠ Solčany pripravili pre deti 2. roč-

ník kultúrno-športového podujatia na lúke pod vŕškom Lidovec. Tohto podujatia
sa tento rok zúčastnilo 52 detí vo veku od 2 do 15 rokov spolu so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi. Po príchode na miesto podujatia PaedDr. Kvetoslava
Hornová prečítala deťom rozprávku z knihy Rozprávky z Vysokýc
Vysokých Tatier. Potom
deti súťažili v rôznych športových disciplínach, ako preťahovanie lana, skok do

farár Mgr. Ján Dorotčin, pán Štefan Straka, pani Ida Gábrišová, pani Anna Švajlenová, pani Mgr. Jozefína Kováčová a pán Tomáš Maťaš z Topoľčian.Všetkým
sponzorom a organizátorom v mene detí a všetkých účastníkov patrí naša vďaka.
Odmenou za ich veľkorysosť a pomoc bol šťastný a spokojný úsmev na tvárach
veľkého počtu detí a tiež aj dospelých.
Sme radi, že ešte vždy sa nájdu dobrodinci, ktorí z vlastných finančných
prostriedkov kúpia knihu a potom ju darujú do našej obecnej knižnice. Tento
rok darovalo knihy 14 darcov, sú to : Marta Ondrušová z ulice Parkovej, Janka
Hainová z ulice Janka Kráľa, Božena Hulová z ulice Družstevnej, Daniela Mišutová z ulice Janka Kráľa, Ľubomír Gogola z ulice Lišňovej, Štefan Straka z
ulice 1. mája, manželia Sporinoví z ulice Lišňovej, manželia Kolečánioví z ulice
Štúrovej, Ing. Katarína Hodálová z ulice Janka Kráľa, Alena Špániková z Bošian,
Tatiana Matušíková z ulice Janka Kráľa, Mária Gábrišová z ulice Hviezdoslavovej,
Antónia Macková z ulice Lišňovej a Alena Babincová z ulice Parkovej. V tomto
roku nám darovala knihy do obecnej knižnice aj pani spisovateľka Táňa Keleová
Vasilková aj s osobným venovaním. S pani spisovateľkou sme v písomnom kontakte,
momentálne dojednávame podmienky osobnej návštevy tejto spisovateľky v našej
obecnej knižnici. Po dojednaní konkrétneho dátumu návštevy našej knižnice bude
čitateľská verejnosť o tejto návšteve informovaná miestnym rozhlasom.
Na záver príspevku chcem poďakovať starostovi obce Ing. Jurajovi Soboňovi,
poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, riaditeľke
Základnej školy s materskou školou a ostatným pedagogickým zamestnancom,

sena, hádzanie loptičiek do vedra, skákanie vo vreci, beh cez prekážky a podobne. Deti boli rozdelené do 3 kategórií. Prví traja výhercovia v každej kategórii
boli odmenení vecnými darmi. Každé zúčastnené dieťa dostalo balíček so sladkosťami. Na záver stretnutia si deti opekali špekáčky a zahrali si futbal s pánom
farárom Mgr. Jánom Dorotčinom. K výbornej nálade prispelo aj pekné počasie.
Okrem organizátorov sa na podujatí zúčastnili a pomáhali Ing. Gabriela Španková, Ľubomír Švajlen, manželia Valaskí, Babčanoví a Pleškoví. Finančne podujatie
podporili Obec Solčany, MO Jednoty dôchodcov Slovenska, Dobrovoľný hasičský
zbor v Solčanoch a pán Marián Hain. Vecnými darmi a sladkosťami prispeli pán

členkám ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Solčanoch, všetkým čitateľom, darcom a ostatným občanom za pomoc a spoluprácu. Verím, že naša knižnica bude
aktívna vo výpožičkách a kultúrnych podujatiach a svojej činnosti aj v budúcom
roku a že aj naďalej budeme patriť medzi najlepšie knižnice v okrese Topoľčany.
Všetkým čitateľom a ostatným občanom prajem teplo vianočného domova,
radosť a ochotu meniť sa, vidieť potreby blízkych, otvoriť sa pre konanie dobra.
Všetko najlepšie v novom roku 2016 najmä veľa zdravia želá
Mária Gábrišová
knihovníčka

Prenosný vesmír
Vzrušujúci spôsob ako sa dozvedieť viac z astronómie zažili žiaci 3., 4. a 5.
ročníka a deti z materskej školy dňa 3. 12. 2015. Prenosný vesmír im umožnil
nahliadnuť do tajov ďalekých svetov hviezdnej oblohy. Planetárium poskytlo
netradičnú priestorovú vizualizáciu blízkeho a vzdialeného vesmíru. Prinieslo
nezabudnuteľné zážitky, vedeckú presnosť a nové poznatky a vedomosti. Digitálny systém planetária umožnil kombináciu vedy, kultúry, umenia, kreativity a
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vzdelávania. ,,Toto bol môj najkrajší zážitok v škole“, tak odzneli názory žiakov.
Prezentácia vzdelávacích programov z astronómie ich mimoriadne zaujala. Planetárium - astronomický simulátor hviezdnej oblohy splnil svoj účel, nielen deti,
ale aj učitelia odchádzali nadšení a obohatení o ďalšie vedomosti.
Mgr. Beata Absolonová

Z činnosti školy

Zas je tu čas, keď sa blížia Vianoce a aj v škole hodnotíme, čo sa nám
za prvé štyri mesiace nového školského roka podarilo a čo nepodarilo.
Najviac súťaží v týchto mesiacoch bolo v športe. Pán učiteľ Lysý absolvoval so žiakmi súťaže v cezpoľnom behu, basketbale, futbale, futsale,

a siedmaci nemali úspešného žiaka, z ôsmakov bol úspešný iba Kristián
Tarina. Veľká škoda, že sa mnohí príliš ponáhľali, nevyužili všetok daný
čas, takže im chýbal iba bod k tomu, aby boli úspešní.
Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenskej povesti. Tento rok sme
školské kolo uskutočnili 10.decembra. Zúčastnilo sa ho iba 12 žiakov,
pretože niektorí z prihlásených boli chorí. Ukážky boli zaujímavé, niektoré
príliš dlhé, obdivuhodné, že sa ich deti tak krásne naučili. Žiačky z prvých
miest postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 21. januára 2016
v Topoľčanoch. Reprezentovať nás budú: Lujza Klačanská v prvej kategórii, Sandra Ondrušová v druhej kategórii a Vanesa Michalidesová v tretej
kategórii. Veľmi im želáme, aby aspoň jedna z nich pokračovala tak ako
vlani Sandra Ondrušová, ktorá sa zúčastnila celoslovenského kola v Šali.
Poslednou súťažou uskutočnenou v decembri bola olympiáda z anglického
jazyka. Víťazmi jednotlivých kategórií boli Júlia Gogolová, Chiara Michalidesová a Lívia Hainová.

florbale. Vynikajúci výsledok dosiahol žiak 9.B triedy Sebastián Kačina
v cezpoľnom behu. Prebojoval sa do celoslovenského kola, kde sa umiestnil na vynikajúcom 3. mieste a porazil aj pretekárov zo športových škôl.
Družstvo v zložení Sebastián Kačina, Erik Košecký a Filip Škvarenina sa
umiestnilo na majstrovstvách okresu na 2.mieste.
Aj dievčatá dosiahli pekný úspech. Na majstrovstvách okresu vo florbale sa umiestnili na 4.mieste. V súčasnosti sa žiaci pripravujú na súťaže vo
volejbale, vybíjanej a atletike.
Okrem súťaží sme uskutočnili aj viaceré iné akcie – Na kolesách proti rakovine, Halloween, Imatrikuláciu prvákov, Medzinárodný deň školských knižníc, Záložka do knihy, deviataci v rámci prípravy na povolanie
navštívili Burzu práce, ôsmaci s deviatakmi absolvovali tanečný kurz
a záverečný venček, žiaci prvého stupňa pripravili kultúrny program pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším a Vianoc. Niekoľko detí absolvovalo
plavecký kurz.

Okrem športu sme mali aj školské kolá vedomostných súťaží. Prebehla
olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, určená pre 8. a 9. ročník.
Zúčastnilo sa jej 12 žiakov, z toho šiesti boli jej úspešnými riešiteľmi. Na
prvom mieste sa umiestnila žiačka 9.B triedy Ivana Hanidžiarová. Druhé
miesto obsadila žiačka z rovnakej triedy Lívia Hainová a na treťom mieste
skončila žiačka 9.A triedy Sandra Tarinová.
25.novembra mali ťažký deň piataci. Realizovali sme totiž celoslovenské Testovanie5. Žiaci boli testovaní z matematiky a slovenského jazyka.
Výsledky zatiaľ nepoznáme. Veríme, že sa väčšine darilo a výsledok nebude horší ako priemer Slovenska.
Školského kola geografickej olympiády sa zúčastnilo 19 žiakov piateho
až deviateho ročníka. Do okresného kola, ktoré sa uskutoční vo februári
2016, postúpili nasledovní žiaci: Matej Gális a Jakub Remeň v kategórii
5. ročník, Dávid Kutňanský v kategórii 6. a 7. ročník, Daniel Schlosser,
Lívia Hainová a Vratko Hačko v kategórii 8. a 9. ročník.
Naši najlepší matematici sa zúčastnili školského kola v Pytagoriáde.
Lepšie sa umiestnili žiaci prvého stupňa, kde boli v každej kategórii traja
úspešní žiaci. V treťom ročníku Ema Horková, Boris Klačanský a Júlia Bisáková, vo štvrtom ročníku Filip Vlčko, Lea Hlavinová a Dominik Dorocák.
Medzi piatakmi boli úspešní Jakub Remeň a Sofia Mináriková. Šiestaci

V súčasnosti sa tešíme na posledný deň pred Vianocami. Tento rok sme
sa rozhodli urobiť si športové Vianoce. Pani učiteľky prvého stupňa a pán
učiteľ Lysý na tento deň pripravujú rôzne športové súťaže. Veríme, že sa
deťom športovanie bude páčiť a posledný deň pred prázdninami si užijú.
V našej škole sa naozaj neustále niečo deje. Niekedy príjemnejšie,
niekedy problémové. No každý jeden učiteľ chce urobiť všetko preto, aby
sa žiaci cítili dobre a po rokoch spomínali na nás najmä v dobrom. Tak
ako to isto budeme robiť v máji, kedy nás čaká slávnostná akadémia pri
príležitosti 50. výročia otvorenia súčasných priestorov školy. Držte nám
palce, aby sa vydarila. My Vám teraz želáme hlavne príjemné prežitie
Vianoc, v rodinách veľa radosti, pokoja, spokojnosti a pochopenia.
PaedDr. Kvetoslava Hornova
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TRIEDENÝ ZBER - PLASTY
Od 1. 1. 2016 dochádza k zmene systému zberu komunálneho odpadu v obci Solčany. V dôsledku zmeny zákona o daniach a miestnom poplatku č. 582/2004 sa od zmesového komunálneho
odpadu vyčlenil drobný stavebný odpad a následne aj jeho systém zberu.
Od januára 2016 sa drobný stavebný odpad (napr. odpad z drobných
stavebných prác v domácnostiach) bude zbierať v priestoroch bývalého
liehovaru. Občania, ktorí budú chcieť takýto odpad odovzdať, budú ho
musieť osobne priniesť na zberné miesto, kde sa následne odváži, zaevidujú sa údaje z občianskeho preukazu producenta odpadu a následne

sa vypočíta suma za odvážené množstvo drobného stavebného odpadu.
Vypočítanú výšku poplatku za odpad sa uhradí v hotovosti do pokladne
obce v úradných dňoch obecného úradu. Cena za 1 kg drobného stavebného odpadu je 0,078 Eur.
Priestory bývalého liehovaru budú otvorené každú sobotu od 16.1.2016 od 8,00 hod. – 12,00 hod.
Veľké odpady súvisiace so stavebnými prácami na domoch nepodliehajú takémuto zberu a občan si vývoz stavebného odpadu na skládky zabezpečuje sám !

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO A TRIEDENÉHO ODPADU V ROKU 2016
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NOVÉ SLUŽBY PRE OBČANOV ( IOMO )
Obecný úrad – Matričný úrad Solčany od januára 2016 pre občanov
sprístupňuje nové služby IOMO- Integrované obslužné miesto
občana, ktoré Vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.
Na jednom mieste vybavíte :
-Výpis z listu vlastníctva
- Výpis z obchodného registra

- Výpis z registra trestov.
Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely.
Všetky ostatné informácie o poskytovaní tejto novej služby pre občana, získate na obecnom úrade na informačných letákoch a na informačnej tabuli.
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