SLIŽÁR
OBČASNÍK OBCE SOLČANY

Vážení občania, rodáci Sližári,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril v čase najkrajších
sviatkov, sviatkov lásky, porozumenia a pokoja. Veď zapálením
adventných sviečok si pripomíname rodinnú vianočnú atmosféru a vo svojich mysliach si spomíname na naše detstvo,
keď sme s nedočkavosťou očakávali darčeky a príchod Ježiška
a Vianoc.
Je to neopakovateľná atmosféra plná očakávaní a spomienok
a ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím napodobniť ani nahradiť.
V tomto sviatočnom období máme akosi bližšie k sebe, sme
citlivejší, tolerantnejší, a chceme rozdávať radosť a lásku svojim blízkym, svojmu okoliu. Vytvárajme okolo seba jedinečnú
atmosféru vianočných sviatkov a je našim želaním, aby to cítila
a prežívala celá naša obec, resp. všetci naši občania.
V tomto sviatočnom čase, možno viac ako inokedy platí,
dopriať si atmosféru dobrých medziľudských vzťahov, porozumenia, odpúšťania a pomoci blízkym, priateľom, susedom,
ale hlavne sociálne slabším. Veď veľkosť a bohatstvo človeka
spočíva v tom, že nájsť kompromis, dobré slovo a pohladenie
tých, ktorí to najviac potrebujú, chorí, opustení a hlavne
starší ľudia.

december 2016

Počas tohto vianočného obdobia treba venovať aj tichú spomienku tým, ktorí nás už navždy opustili, ale zostali navždy
v našich srdciach.
Na prahu roku 2016 môžem konštatovať, že tento rok bol
opäť úspešný a štedrý voči našej obci, čoho výsledkom sú získané granty, finančné prostriedky na projekty z krajských,
štátnych a európskych financií. Tomuto hodnoteniu sa zvlášť
venujeme v ďalšom príspevku nášho občasníka.
Vážení občania, záverom by som Vám chcel poďakovať
v mene svojom, v mene obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu za celoročnú spoluprácu a vzťahy v rámci
budovania a rozvoja našej obce. Prajem Vám ešte tieto posledné dni v roku 2016, ako aj do dní, ktoré prídu v nastávajúcom roku 2017, aby ste ich prežili v bohatom zdraví, v láske,
v porozumení a zároveň Vám chcem popriať krajší a šťastnejší
život vo svojich rodinách, v zamestnaní, ale aj v spoločenskom
živote na našom krásnom Slovensku.
starosta obce
Juraj Soboňa
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Duchovné slovo
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)
Opäť vstupujeme do slávenia tajomstva príchodu Boha na tento svet
v osobe človeka, navonok nám úplne podobného, v osobe Ježiša Krista.
Slávime príchod toho, ktorý prináša pokoj, pokoj po ktorom túži každé
srdce. Pri jeho narodení spievalo nebo: „Sláva Bohu na výsostiach a na
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. A naozaj Ježiša uloženého v jasliach prví
nachádzajú pastieri, ľudia jednoduchí ochotní vstať a bez šomrania ísť ho
hľadať. No nachádzajú ho aj učenci z ďalekého východu, ktorí museli mať
ešte viac odvahy a dobrej vôle vstať, zanechať komfort a teplo domova, nasadnúť na ťavy a ísť do ďalekej cudzej zeme ho hľadať. Tí, ktorí vykročili,
prejavili Bohu túžbu po ňom, tým sám šiel v ústrety znameniami aby ho
našli. A stretnutie s ním ich už nenechalo takých, ako boli pred tým, inou
cestou sa vrátili domov.
Čo je zmyslom mojich Vianoc? Dobré jedlo? Darčeky? Najkrajšia výzdoba? Behanie po obchodoch?
Čo hľadám, to nachádzam. Ježiš by mohol znova a znova prísť na tento
svet, ale ak si nenájdeme čas na stretnutie s ním, zostane z Vianoc len ošumelý stromček, zopár kíl naviac a vydýchnutie si zo stresov, že je to za nami.
Prejavme mu dobrú vôľu, ochotu ho hľadať v tichu modlitby, prečítania
si jeho slova v Biblii, v spoločnej modlitbe v chráme, v otvorenom srdci
odpustiť, prijať ho v tých, ktorých nám posiela do cesty a v nich spoznať
jeho samého. A on nám pôjde míľovými krokmi v ústrety.
Prajem Vám pokoj a radosť, ktorú môže dať len ON.

BOHOSLUŽBY A SLÁVENIA POČAS VIANOC
25.12. Narodenie Pána
0:00 7:00 9:00 11:00 - slávnostné sv. omše
14:00 - vyslanie koledníkov a koledovanie Dobrej noviny u prihlásených rodín
(záujemcovia o koledu sa môžete prihlásiť u Stanislava Klačanského
alebo Štefana Straku)
26.12. Sv. Štefana
7:00 9:00 11:00 - sv. omše
14:00 - jasličková slávnosť v podaní detí farnosti
31.12. 16:00 - sv. omša s poďakovaním na konci roka
1.1.2017 Panny Márie Bohorodičky (Nový rok)
7:00 9:00 11:00 - sv. omše
6.1. Zjavenie Pána (Troch kráľov)
7:00 9:00 11:00 - sv. omše
14:00 - požehnanie prihlásených domov
a bytov

Ján Dorotčin, farár

Slávnosť úprimných slov, čas lásky
a darčekov – to sú Vianoce
„Keď čaro tichej noci stíchne,
a Nový rok sa pred dom postaví,
ten starý naposledy vydýchne,
ohňostroj tmavú noc rozžiari ...“
V roku vždy bývajú dni, keď všetky naše cesty smerujú domov. Bývajú to
nielen sviatky, či rodinné oslavy. Z času na čas sa nám zažiada láskavosti
domova, pocítiť oporu najbližších a znovu sa presvedčiť, že nie sme sami.
Básnici prirovnávajú domov k najpevnejšiemu bodu na zemi a k miestu,
kde ťa čakajú ruky, na ktorých smieš plakať. Nie sú to nadnesené prirovnania, sú veľmi pravdivé.
Takéto dni prežívame aj v čase vianočnom. Vianoce najkrajšie, najmilšie, najočakávanejšie a uctievané na celom svete. K vianočným sviatkom
by sa mohlo priradiť ešte veľa prívlastkov. A my vždy urobíme všetko preto,
aby boli naozaj naj, naj, plné šťastia, lásky a pohody, ku ktorej neodmysliteľne patria aj dobroty na štedrovečernom stole. Čím viac sa od svojho detstva vzďaľujeme, tým intenzívnejšie sa nám vybavujú vtedajšie Vianoce.
Aj keď počasie nedopraje na vianočné sviatky zasneženú krajinu, nahradí atmosféru ligotajúci stromček. Vianočné stromčeky boli bez ohľadu
na pomery v rodinách všetky krásne. Voľakedy ich mohli otcovia rodín
beztrestne odpíliť v lese. Čarovné obdobie adventu v nás už od detstva
rozochvievalo a je tomu tak i doteraz. Keď už tento vytúžený čas prišiel, deti sa tešili a rodičom nastali povinnosti. Otcovi zadovážiť stromček
a mame nachystať dobroty na štedrovečerný stôl. Keď sa zvečerilo, zasadli
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sme k slávnostne prestretému stolu. Mama, ktorá bola svetlým bodom
všetkých detí, zaklopala na dvere, vstúpila do miestnosti k prestretému
stolu, zavinšovala a vo svojich zrobených rukách držala sito s jedlom. Po
modlitbe zapálila sviečku a vtedy sa dom naplnil vôňou domova. Tieto
tradície so svojimi rituálmi patria do nášho života. Po večeri deti chodili
spievať koledy a vinšovať.
Tento radostný čas vianočný si aj s odstupom rokov vážime viac a viac.
Spomienky na toto čarovné obdobie nám zostávajú a ani v rokoch seniorských nám nedajú zabudnúť.
Vážení čitatelia, v týchto sviatočných dňoch by sme nemali zabúdať
na spolupatričnosť a vzájomnú pomoc pre všetkých, ktorí ju potrebujú.
Nasledujúce dni nech nám prinesú zdravie, šťastie a pohodu. Nech posolstvo sviatočných dní svieti ľudstvu na cestu v ďalších dňoch, mesiacoch,
ale i v rokoch budúcich. Tiché tóny vianočných melódií nech nám umocňujú atmosféru tejto výnimočnej chvíle.
V mene Jednoty dôchodcov Solčany želám všetkým radostné a pokojné
sviatky. Pokoj želám hlavne tým, ktorí trpia a sužuje ich smútok, bolesť
a žiaľ.
p. Albína Adamcová
ZO JDS Solčany

Rozvoj a aktivity obce v roku 2016
Blíži sa koniec roka a vo všetkých štátnych, verejných, ale i súkromných firmách a spoločnostiach nastáva čas bilancovania a hodnotenia.
S určitosťou môžeme konštatovať, že rok 2016 bol z pohľadu investícií,
stavebných akcií najúspešnejší.
Obec realizovala z vlastných finančných prostriedkov schválených
v rozpočte obce, ako i dotácií zo štátnych fondov, EÚ, Úradu vlády a Nitrianskeho samosprávneho kraja množstvo projektov.
Taktiež treba spomenúť, že rok 2016 bol z pohľadu príjmovej časti podielových daní priaznivý a tak ako sme si naplánovali v rozpočte podielové
dane prichádzali na účet obce rovnomerne a taktiež môžme konštatovať,
že výber daní a poplatkov v obci bol takmer bezproblémový. Toto všetko
malo za následok veľmi priaznivý vývoj. Našej obci sa podarilo realizovať
a spolufinancovať viacero projektov, ktoré zlepšili kvalitu životného prostredia v obci, infraštruktúru a obec si zároveň pripravila a vypracovala
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 – 2022, kde
sme si zadefinovali hlavné priority rozvoja obce na toto obdobie v súlade
so schváleným Územným plánom rozvoja obce. Ako starosta obce, ktorý
5. januára 1999 sa ujal funkcie môžem smelo konštatovať, že napriek
rozvojovým projektom a investičným akciám, ktoré sa v obci realizovali sa
obec nezadlžovala, naopak pozitívom je, že zadĺženosť obce je zanedbateľná a je to hlavne z dôvodu 5% -tného spolufinancovania projektov Obcou
Solčany.
Projekty, ktoré obec realizovala z vlastných finančných prostriedkov
z rozpočtu obce :
• Rekonštrukcia chodníka, ulica Lišňová II. a III. Etapa
• Rekonštrukcia chodníka na ulici 1. mája
• Rekonštrukcia ulice Cintorínskej
• Osvetlenie cintorína
• Rozšírenie verejného osvetlenia v obci
• Kompletná oprava oplotenia parku
• Vybudovanie Workout ihriska
• Zakúpenie vianočnej výzdoby v obci I. etapa
• Zakúpenie vysávača na lístie a malotraktoru na odhrn snehu
• Obnova podláh v sále domu kultúry
Tieto projekty a investície boli v hodnote vyše 170 tis. €.

• Október – Mesiac úcty k starším,
vystúpenie folklórneho súboru z Ukrajiny
• Solčanský hodový ples
• Vianočné posedenie so seniormi
• Memoriál V. Ondruša v softenise
• Vianočné trhy v dome kultúry
V rozpočte na rok 2016 poslanci OZ v zmysle prijatého VZN podporili
organizácie a zložky, ktoré aktívne pracujú v obci a reprezentujú obec
(futbalisti, hasiči, Lidovec, Lišňanka, holubári a Jednota dôchodcov).
Napriek týmto úspechom, nemôžme zostať stáť na mieste a musíme vynaložiť všetky svoje schopnosti a možnosti rozvíjať i naďalej obec Solčany.
Aj na ďalšie obdobie rokov 2017-2020 pripravujeme aktivity a projekty,
ktoré budú slúžiť k rozvoju našej obce. Za zmienku stoja dve pripravované
investičné akcie na výstavbu rodinných domov v počte vyše 60, čo bude
mať priaznivý vývoj na prílev daní do obecného rozpočtu. S tým súvisí aj
pripravovaný projekt rozšírenia kapacít Materskej školy o 23 detí. V roku
2017 chceme pokračovať v obnove chodníkov a miestnych komunikácií
v obci. Na rok 2017 máme naplánované vybudovanie Lávky cez potok na
ulici Družstevnej, prechody pre chodcov na ulici 1. mája, Tríbečskej a Partizánskej, výťahu do zdravotného strediska a vybudovanie urnového hája
na cintoríne, zavedenie rýchlostného internetu v obci, príprava projektovej
dokumentácie na Zberný dvor v priestoroch ČOV.
V rámci Programu rozvoja vidieka, programu LEADER obec chce vybudovať v rokoch 2017-2019 rozhľadňu nad obcou ( v súčasnosti sa hľadá
vhodná lokalita) a cyklochodník aj pre korčuliarov v miestnom parku.
Uvažuje sa aj o osvetlení v miestnom parku.
Pozitívom pre rozvoj obce, by mali byť aj prebiehajúce jednania ohľadom vybudovania závodu, ako subdodávateľa pre LAND ROVER Nitra pri
poľnohospodárskom družstve, kde by malo nájsť prácu takmer 100 osôb.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým občanom, právnickým
a fyzickým osobám, poslancom OZ a zamestnancom obce za spoluprácu
a súčinnosť pri realizácii projektov v roku 2016.
Starosta obce

Projekty, ktoré obec realizovala s podporou štátnych fondov, fondov EÚ,
Úradu vlády SR a NSK :
• Dobudovanie kanalizácie v obci Solčany
• Oprava sociálnych zariadení a šatní v športovom areáli
• Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci
• Zateplenie a stavebné úpravy domu kultúry
• Projekty na kultúru a šport
Uvedené projekty činili sumu 750 tisíc €.
V obci Solčany aj v roku 2016 bol bohatý kultúrno-športovo-spoločenský život. Podujatia sa konali hlavne za aktívnej finančnej podpory obce
Solčany, ktoré schváli poslanci OZ v obecnom rozpočte. Tieto podujatia
sú veľmi dôležité, nakoľko v obci sa udržiavajú tradície našich predkov,
ale hlavne, naša obec sa zviditeľňuje a propaguje v rámci regiónu a celého
Slovenska.
Podujatia, ktoré organizovala a podporovala obec v roku 2016 :
• Fašiangy - Pochovávanie basy
• Spoločenské podujatia pri príležitosti sadenia mája a zapálenia vatry
• 1. jún Deň detí
• Lidovec a hostia, folklórny festival za účastí hostí aj zo zahraničia
• Memoriál F. Soboňu vo futbale starších žiakov
• Výročie SNP a Dňa Ústavy SR, kladenie vencov pri pomníku padlých
hrdinov a zapálenie Vatry ku Dňu Ústavy SR

Dom kultúry v novom šate

Pohľad na DK od ulice Tríbečskej
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Vianočné trhy
Sociálna komisia Obecného zastupiteľstva obce Solčany v zložení Mgr.
Miloša Klačanského, Mgr. Dagmar Grachovej a p. Adriany Mazáčkovej,
zorganizovala I. ročník Vianočných trhov v Solčanoch spojených s finančnou zbierkou pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín zo Solčian. Pri
príjemných vianočných melódiách si mohli návštevníci pochutiť na dobrých
domácich klobáskach, výborných štrúdľach, pravom solčianskom skladaníku, vianočných oblátkach, vianočnom punči, varenom víne a rôznych iných
pochutinách. Taktiež si mohli zakúpiť rôzne vianočné dekorácie, ozdoby,
bižutériu, voňavé mydielká a iný tovar. Prebiehala i burza hračiek a šatstva

nového i už noseného. Obec zabezpečila vianočnú kapustnicu.
Výťažok zo zbierky a z príspevkov predávajúcich bol vo finančnej výške
289,36 EUR, ktoré budú po schválení obecným zastupiteľstvom, sociálnou
komisiou, darované sociálne znevýhodneným rodinám.
Myslíme , že prvý ročník trhov sa vydaril a dúfame, že budú aj ďalšie, ešte
úspešnejšie a štedrejšie.
Prajeme všetkým občanom krásne, pokojné a požehnané vianočné
sviatky.
Sociálna komisia pri OcZ Solčany

IBV MLYNY SOLČANY

Predstavujeme Vám novú lokalitu na bývanie IBV MLYNY Solčany
so 45 stavebnými pozemkami s rozlohou cca. 600m2.

• IBV MLYNY Solčany je projektom s možnosťou výberu medzi
kúpou pozemku na individuálnu výstavbu, investíciou alebo stavbou na kľúč podľa vášho zadania. Výstavba inžinierských sietí
začne v 1. polroku 2017.

• Nová lokalita sa nachádza v tichej, juhozápadnej časti obce Solčany, ktorá je známa svojou výbornou dopravnou dostupnosťou
a občianskou vybavenosťou. Spolu so slnečným a rovinatým profilom tohto miesta Vám ponúkame možnosť atraktívneho bývania na najvyššej úrovni.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel.č. 0911 487 917, 0908 752 079
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Oznam

o pripravovanom investično-developerskom zámere výstavby rodinných domov
v obci Solčany – situovaný - vstup do obce od Nitrianskej Stredy
Važení občania, radi by sme Vás touto cestou oboznámili o priprarodinných domov.
vovanom investično- developerskom zámere, výstavbe rodinných domov
Cena rodinného domu vrátane pozemku a dvoch parkovacích státí
v našej obci. Projekt výstavby rodinných domov s koncepčným riešením
bude od 75.850 € v závislosti od veľkosti pozemku.
a funkcionalistickou architektúrou sa bude nachádzať pri vstupe do našej
Prinášame Vám postupne financovanie, platba vždy až po dokončení jedobce z Nitrianskej Stredy. Projekt bude pozostávať zo 16-tich rodinných
notlivej fázy výstavby podľa zmluvy.
domov a príslušenstva.
Vizualizáciu rodinného domu, ako aj ďalšie informácie bližšie na
Developer projektu má okamžite v ponuke 6 základných pôdorysov
www.solcanyresidence.sk
M. Blanar • 0911 119 990

Pohrebisko Solčany – história a súčasnosť
Cintorín je miesto späté s pohrebnými obradmi a uctievaním mŕtvych,
ale tiež priestorom, v ktorom sa koncentrujú kultúrne a estetické normy,
kultové, náboženské a sociálne prejavy určitého spoločenstva. Je to posvätný priestor vyžadujúci patričnú pietu a úctu, miesto kde sa zastavil
čas, miesto, kde vládne ticho a harmónia a kde si uvedomíme, že všetko
svetské je pominuteľné. Cintorín podáva svedectvo nielen o určitých prioritách daného spoločenstva, ale aj o konkrétnych ľudských osudoch a dobe,
v ktorej žili.
Slovo cintorín je odvodený z gréckeho slova koimétérion, latinsky coemeterium ( z toho cinter, cminter, cintor... ), čo znamená miesto na spanie, ležanie, priestor, kde mŕtvi očakávajú prebudenie zo spánku na súdny deň.
Cintorín obce Solčany sa nachádza na severovýchode obce, na ľavej strane
potoka Lazkový, zaberá celkovú rozlohu 17618 m2. Pohrebisko sa skladá zo
starej časti a z novej časti. Stará časť ( parc.č. 231 má rozlohu 7722 m2 )
vznikla približne v 19. storočí a využíva sa dodnes. Nová časť pozostáva
z dvoch častí – parc. č. 232 o výmere 2399 m2 na pravej časti betónového
chodníka a parc.č. 1528/1 o výmere 7390 m2. V novej časti sa začalo
pochovávať v roku 1975 a prvou zosnulou, ktorej ostatky boli v novej časti
uložené bola Anna Babčanová, ktorá zomrela v júli 1975.
Na novom cintoríne sa nachádza budova domu smútku. Domy smútku
– domy nádejí či márnice patria k špecifickým priestorom, ktoré sa na
Slovensku začali zriaďovať ako objekty určené na realizáciu pohrebných
obradov a dočasné uloženie tela zosnulého. Súčasné domy smútku sa začali
budovať v časoch totality, a od začiatku mali byť od cirkvi nezávislými,
neutrálnymi priestormi, ktoré boli určené aj na necirkevné, teda občianske
obrady (v niektorých preto chýbala náboženská symbolika). Ďalším z aspektov boli aj hygienické dôvody.
Dom smútku v Solčanoch bol postavený v roku 1971 v akcii Z. Keďže
s postupom času pôvodné priestory prestali byť dostačujúce, bolo potrebné
dom smútku rekonštruovať. V roku 2001 sa k pôvodnej stavbe dobudovali
podporné piliere a vybudovalo sa prekrytie priestorov pred jestvujúcim
domom smútku, ktorý kapacitne už pri pohrebných obradoch nepostačoval. Strešná drevená konštrukcia (o rozmeroch 10x11 m), slúžila počas
nepriaznivého počasia pri pohrebných obradoch pre príbuzných a smútiacu
verejnosť ako ochrana pred dažďom alebo silným slnkom. Samotná prístavba bola najskôr bez obvodových výplní, avšak o rok neskôr bola prístavba uzatvorená okennými výplňami v plastových rámoch medzi nosnými
murovanými piliermi. Súčasne sa pristavilo k pôvodnému domu smútku
aj sociálne zariadenie.
Stará časť pohrebiska – starý cintorín sa využíva k pochovávaniu dodnes,
v tejto časti sa nachádza približne 1348 hrobových miest, z ktorých niektoré sú opustené, správca pohrebiska nemá evidenciu o tom, kto je tam
pochovaný. V tejto časti je postavený hlavný kríž s kamenným korpusom,
ktorý bol veriacimi postavený v roku 1843 a v roku 2014 bol zreštaurovaný.
V jeho blízkosti sa nachádzajú hroby rímskokatolíckych kňazov, ktorí v na-

šej obci pôsobili, hrob posledného majiteľa kaštieľa grófa Lívia Odescalchiho, kňaza a spisovateľa pátra Filipa Béďu Košíka a pravdepodobne služobníctva z kaštieľa ( nápisy na hrobových miestach sú v latinčine, v nemčine
a sú už čiastočne nečitateľné ).
Nová časť pohrebiska – nový cintorín má k dnešnému dňu 571 hrobových
miest. V tejto časti je postavený dom smútku.Toto zariadenie prešlo viacerými úpravami ( zníženie stropu, vydláždenie, prístavba, vybudovanie
sociálneho zariadenia, dokúpenie inventáru – stoličky, prepravný vozík na
rakvu, obradnej prikrývky na vozík, ozvučenie, dokúpenie druhého chladiaceho zariadenia ).
V rokoch 2012 - 2013 sa vybudovali v oboch častiach pohrebiska chodníky
zo zámkovej dlažby, v roku 2016 sa vybudovalo osvetlenie cintorína. V roku
2015 sa rozšírilo priestranstvo na parkovacie miesta (kapacita 66 miest)
a pribudol aj kamerový systém.
Na území pohrebiska sa nachádza 7 vodovodných výpustí s pitnou vodou.
Správca pohrebiska zabezpečuje jeho pravidelné kosenie a čistenie. Na
cintorínsky odpad slúžia dva 10m3 kontajnery a 3 malé koše. Návštevníci pohrebiska si môžu oddýchnuť na 9 lavičkách vo vnútri cintorína
a 4 lavičkách, ktoré sú umiestnené vedľa chodníka smerujúceho k cintorínu. Vchod na cintorín je sprístupnený tromi vstupmi, 2 brány sú polohované
od ulice Hviezdoslavovej, pričom brána pri dome smútku slúži aj ako vchod
pre motorové vozidlá a jedny dvierka od potoka z ulice Cintorínskej.
Keďže sa v posledných rokoch zvýšil aj v našej obci počet kremácií, obecné
zastupiteľstvo schválilo vybudovanie urnového hája v priestoroch nového
cintorína. S jeho budovaním sa začne v roku 2017. Urna s popolom patrí na
miesta, ktoré sú požehnané na tento účel ( dokument Ad resurgendum cum
Christo schválený pápežom Františkom a podpísaný prefektom Kongregácie pre náuku viery kardinálom Gerhardom Ludwigom Müllerom zakazuje
rozptýlenie popola nebožtíkov do vzduchu, na zem alebo do vody, jeho
rozdelenie medzi členov rodiny či používanie na upomienkové predmety ).
V urnovom háji budú predpripravené urnové miesta rovnakých rozmerov,
vybuduje sa prístupový chodník, osadia lavičky a vysadí zeleň.
Obec by chcela začať aj s opravou a reštaurovaním už spomínaných historických hrobov. Obraciame sa preto na občanov, ktorí majú informácie
o tom, kto je tam pochovaný, informácie o ich sociálnom postavení a väzbách na nejakú rodinu, aby nám to dali vedieť ( prípadne ak sa zachovali
nejaké dobové fotografie, keby ich priniesli na obecný úrad ).
Zároveň sme na webovej stránke vytvorili kategóriu cintorín s jednotlivými
podstránkami, v ktorých si budú môcť občania pozrieť aktuálne informácie
týkajúce sa problematiky cintorína ( VZN, cenník, zmluvy, termíny kosenia
atď.)
Hodálová, správa pohrebiska
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Z činnosti obecnej knižnice....
Čo sme v roku 2016 robili v obecnej knižnici.....

Na záver roka aj my, v obecnej knižnici hodnotíme našu prácu a podujatia, ktoré sa
nám podarilo v druhej polovici roka uskutočniť.
Našich čitateľov potešilo, keď dňa 3. mája 2016 prijala pozvanie do našej obecnej
knižnice najúspešnejšia a najpredávanejšia slovenská spisovateľka Táňa Keleová
– Vasilková. Beseda sa uskutočnila v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozvaní
boli hostia z Tríbečskej knižnice v Topoľčanoch, knihovníčky z okolitých obecných
knižníc, členky pedagogického zboru ZŠ a MŠ Solčany a čitatelia. Autorku prítomní
zahrnuli veľkým množstvom otázok týkajúce sa jej tvorby a aj jej osobného života,
na ktoré ona veľmi rada s úsmevom a spontánnosťou odpovedala. V závere podujatia sa konala autogramiáda.
V mesiaci jún 2016 sa uskutočnil už tretí ročník obľúbeného kultúrno-športového
podujatia „Kde bolo, tam bolo, pod vŕškom Lidovcom“. Okrem tradičného programu na účastníkov čakalo prekvapenie. Z Ranča Y v Solčanoch sme objednali
2 osedlaných koníkov, na ktorých si pod dozorom zajazdili nielen deti, ale aj dospelí.
Dňa 2. 12.2016 sa v obecnej knižnici konalo podujatie pod názvom Advent a poézia.
V komornom prostredí za zvukov vianočných kolied si prítomní čitatelia vypočuli
niečo o advente a započúvali sa do básní Michal Chudu, Márie Pacerovej a Evy
Lipinovej.
Prinášame vám informáciu o pripravovaných podujatiach v roku 2017.
Hneď v januári 2017 budeme opäť robiť pre občanov burzu kníh, v ktorej si za
symbolickú cenu môžete kúpiť síce staršie, ale stále zaujímavé knihy. Výťažok
z burzy bude tak ako minule použitý na nákup nových kníh do obecnej knižnice.
V mesiaci február budeme robiť akciu pod názvom„ Babka, dedko, prečítaj mi
rozprávku.“
V marci a apríli, „Mesiaci knihy“ a v „Týždni slovenských knižníc“, robíme už tradične v spolupráci s pedagógmi našej základnej a materskej školy rôzne podujatia
od tých najmenších až po žiakov 2. stupňa ZŠ.
V máji, v spolupráci s pedagógmi základnej školy uskutočníme edukatívno-interaktívne podujatie v miestnom parku pod názvom „Urobme si herbár“.
V júni urobíme pre deti materskej školy a prváčikov vareškové divadlo.
V októbri nás čaká podujatie „Seniori a kniha“ a záver roka 2017 ukončíme podujatím „Advent a poézia“.
V priebehu roka 2016 nám opäť pribudli knihy od našich občanov a rodákov. Boli
to Anna Šišková, Mária Gábrišová, František Veverka, Monika Gábrišová, Antónia
Macková, Katarína a Mária Hodálové, Martina Hanidžiarová, Helena Urdová, Marta Ondrušová, Mgr. Štefan Straka, Mgr. Mariana Hrabovská, manželia Kolečánioví,
Renáta Gábrišová, Lýdia a Peter Huloví, Mgr. Alena Špániková, Renáta Matušíková,
Stanislav Klačanský, Jaroslav Klačanský (ul. Hviezdoslavova), Janka Hainová (ul.
Janka Kráľa).
Musíme spomenúť taktiež sponzorov všetkých podujatí, ktoré sa v tomto roku kona-

li. Už tradične to boli Obec Solčany, DHZ Solčany, MO JDS v Solčanoch, Solčanka,
Marián Hain ( ul. Partizánska ), Mgr. Jozefína Kováčová, PaedDr. Kvetoslava
Hornová, Ida Gábrišová, Mgr. Štefan Straka, Andrea Ďuráková, Peter Gábriš ( ul.
Hviezdoslavova ), Peter Ondruš ( ul. Tríbečská ), Anna Švajlenová ( ul. Štúrova ),
p.Maťaš Topoľčany, manželia Viera a Vojtech Valaskí, manželia Viera a Ján Babčanoví, manželia Helena a Jozef Pleškoví, Ľubomír Švajlen, Patrícia Španková, Ing.
Gabriela Španková, Petra Nemčická a Katarína Hodálová.
V závere roka ďakujem starostovi obce Ing. Soboňovi, všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva Solčany, zamestnancom obce, riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. Kováčovej, pedagógom, členkám ZO JDS Solčany, sponzorom, darcom kníh čitateľom a
ostatným občanom za pomoc a spoluprácu. Verím, že aj v budúcom roku sa opäť
stretneme pri spoločných podujatiach organizovaných obecnou knižnicou.
Všetkým čitateľom a občanom prajem pokojné prežitie Vianoc a do nového roku
veľa zdravia a šťastia v kruhu svojich najbližších želá
Mária Gábrišová
knihovníčka

Spoločenská kronika

;

Apríl 2016:
Jún 2016:
Júl 2016:
August 2016:
September 2016:
Október 2016:
November 2016:
December 2016:
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NARODILI SA
Damián Streďanský
Maxim Hačko
Matej Paulovič
Tatiana Obstová
Jakub Uhrík
Zoe Sunegová
Jakub Hula
Tereza Horáková
Sára Chrapčiaková
Dominik Müller
Patrik Vlasák

Jozef Ferenčík
Júlia Majtánová
Michaela Puttersteinová
Natália Lazurová
Diana Tomašovičová
Katarína Kaľavská

OPUSTILI NÁS

Apríl 2016:
Máj 2016:
Jún 2016:
Júl 2016:
August 2016:
September 2016:
Október 2016:
November 2016:
December 2016:

Ján Mišuta
Emília Babčanová
František Nikodém
Helena Šimková
Jozef Klačanský
Vladimír Matušík
Jozef Klačanský
Marta Vizičkaničová
Pavol Hajnovič
František Ďurák
Michal Minársky
Zlatica Švajlenová

Emília Babčanová
Ferdinand Kubička
Jozef Hain
Emília Kováčová
Oľga Ďatelinková
Anna Domanická

Športové okienko

Skončila sa jesenná časť futbalového súťažného ročníka 2016/2017
a preto by sme Vás radi oboznámili s výsledkami našich futbalistov.
OFK Solčany má v súťažnom ročníku 4 mužstvá:
Mužstvo dospelých a mužstvo dorastu pôsobí v V. Lige Stred pri ZSFZ
Nitra, starší a mladší žiaci našu obec reprezentujú v súžiacich vo svojich
kategóriách v ObFZ Topoľčany.

Do súťažného ročníka „A“ MUŽSTVO nastúpilo pod vedením trénera Mária Ondruša, vedúci mužstva sú aj naďalej Jozef Bíly a Róbert
Turček. Na masérskom poste sa pri mužstve striedajú František Vojtela
a Štefan Grach, nakoľko doterajší masér Gejza Golešényi odišiel pracovať
k futbalistom Topoľčian. Mužstvo dospelých zostalo pokope bez väčších
zmien. Do mužstva prišiel po niekoľko ročnej prestávke náš odchovanec
Juraj Klačanský, brankár Zubčák Tomáš- hosťovanie z Hrušovian a do
mužstva boli zaradení aj dvaja naši dorastenci Roland Gábriš a Marek
Hupka. Títo chlapci aj napriek svojmu mladému veku do kolektívu „A“
mužstva zapadli veľmi dobre.
V jesennej časti nás trápila neúčasť našich výborných hráčov Michala
Fridricha a Davida Bartošeka, ktorí sú dlhodobo zranení. Polovicu jesennej časti vynechal pre zranenie aj Daniel Krošlák- tento je však už
zdravotne v poriadku a už aj zasiahol do bojov o futbalové body.
Po jesennej časti je naše mužstvo na 4. mieste, keď sme z 15 zápasov
9x vyhrali, 2 x remizovali a 4 x prehrali. Skóre 32:14 získali sme 29 bodov.
Výsledky v jesennej časti 2016:
1.kolo Solčany – V. Lapáš
1:0 Filip Urminský
2.kolo V. Bedzany – Solčany 1:6 2x Urminský, Soboňa, Gális,
Nikolas Ondruš, Ambroz
3.kolo Solčany – Tešedíkovo 3:0 Pavlovič, Soboňa, P. Ducký
4.kolo H. Kráľová- Solčany
2:1 Soboňa
5.kolo Solčany – Zbehy
3:0 Soboňa, Ondruš, Urminský
6.kolo Jacovce - Solčany
4:0 Urminský
7.kolo Solčany – Krušovce
6:0 Pavlovič, 2x Soboňa, P. Ducký,
Marek Hupka
8.kolo Solčany – Alekšince
0:1
9.kolo Báb – Solčany
1:1 Soboňa
10.kolo Solčany – Oponice
3:1 L. Klačanský, Pavlovič, Soboňa
11.kolo V. Zálužie – Solčany
1:2 Soboňa, Gális
12.kolo Solčany - Nevidzany
3:1 2x Mihálik, Gális
13.kolo Preseľany – Solčany
0:0
14.kolo Solčany - Tovarníky
1:0 Mihálik
15.kolo Radošina - Solčany
2:1 Gális
Káder mužstva v jesennej časti súťaže tvorili:
M. Ambroz, A. Kutňanský, T. Zubčák, D. Gális, L. Michalík, M. Pavlovič,
F. Urminský, E. Galbavý, P. Želiska, M. Hupka, L. Klačanský, R. Gábriš,
D. Bartošek, J. Klačanský, M. Fridrich. Tréner mužstva M. Ondruš, maséri F. Vojtela, Š. Grach, vedúci mužstva Jozef Bíly, Róbert Turček
DORAST OFK SOLČANY hrá svoje majstrovstvá zápasy tiež v V. Lige
Stred. Trénerom dorastu je aj naďalej Pavol Meluš, vedúci mužstva – Vladimír Košík a Peter Boček. Dorastenci podali oproti vlaňajšiemu ročníku
zlepšený výkon a po jesennej časti sú na 4. mieste, keď z 13 zápasov 8x
vyhrali 1x remizovali a 4x prehrali so skóre 44:39. Mrzieť môže akurát
prehra v dohrávanom stretnutí doma s Nevidzanmi 0:9.

Naši STARŠÍ ŽIACI nastupujú na svoje majstrovské zápasy v kategórii
starší žiaci U 15 – MO Topoľčany pod vedením trénera Michala Lysého,
asistenti trénera sú Juraj Švajlen, Marián Sokolovský, vedúci mužstva je
Miroslav Gábriš.
Starší žiaci sú po jesennej časti na 6. mieste, keď z 10 zápasov 1x vyhrali
a 9x prehrali.
Našu obec v tejto kategórii reprezentovali títo chlapci.
Boris Klačanský, Filip Klačanský, Nikolas Kmotorka, Roderik Gábriš, Samuel Švajlen, Filip Košík, Adrián Ferenčík, Adam Bartoš, Michal Ďurkovič, Denis Klačanský, Filip Gogola, Samuel Španko, Peter Čamara.
Pre veľký záujem chlapcov o futbal sme pre tento ročník prihlásili do
súťaže aj mladších žiakov, ktorí hrajú v kategórií U - 13 MO Topoľčany.
Po jesennej časti sú mladší žiaci na 5. mieste, keď z 11 zápasov 4x
vyhrali 3x remizovali a 4x prehrali so skóre 25:22. Aj týchto chlapcov trénuje Michal Lysý, ktorému pomáha ten istý realizačný tým ako u starších
žiakov - Miroslav Gábriš, Juraj Švajlen, Marián Sokolovský.
V kategórií mladší žiaci našu obec reprezentovali títo chlapci: Adrián
Ferenčík, Filip Košík, Samuel Chmelár, Fabián Fačkovec, Kristián Tarina,
Samuel Švajlen, Roderik Gábriš, Tomáš Klačanský, Nikolas Bago, Marek
Hanidžiar, Filip Klačanský, Filip Korenec, Boris Klačanský, Andrej Sokolovský, Matúš Hain, Matúš Minarský, Vladimír Benza, Tobias Hain,
Samuel Čičmanec.
MLADŠÍ ŽIACI svoje účinkovanie v jesennej futbalovej časti ukončili
na 1. ročníku futbalového turnaja ObZ Topoľčany v kategórii „Mladší
žiaci“ 27. 11. 2016 vylosovaním boli do skupiny „B“ spolu so svojimi
rovesníkmi z Oponíc, Tovarník a Horných Obdokoviec.
Dosiahli tieto výsledky:
Tovarníky – Solčany
1:3 – Klačanský, Korenec, Švajlen
H. Obdokovce - Solčany 3:2 – 2x Švajlen
Solčany - Oponice
1:0 – Švajlen
Naši chlapci zo skupiny postúpili do štvrťfinále, kde prehrali s neskorším
víťazom celého turnaja Bojnej 0:8.
Na tomto turnaji nás reprezentovali títo chlapci :
R. Gábriš, B. Klačanský, F. Klačanský, F. Fačkovec, A. Sokolovský,
S. Chmelár, F. Korenec, S. Švajlen. N. Kmotorka, F. Košík. Trénerom je
Michal Lysý.
Výbor OFK Solčany v tomto predvianočnom čase ďakuje všetkým hráčom za vzorné reprezentovanie našej obce, ale aj realizačným tímom,
fukcionárom, Obecnému úradu Solčany za podporu, ale hlavne fanúšikom,
pre ktorých sa futbal hrá a ktorí celú jeseň chodili na zápasy a vytrvalo
povzbudzovali našich chlapcov.
Všetkým hráčom, trénerom, fukcionárom, fanúšikom ale aj všetkým občanom Obce Solčany prajeme pevné zdravie, príjemné prežitie vianočných
sviatkov v kruhu svojich najbližších.
V roku 2017 všetko najlepšie, aby sme spoločne úspešne a v plnom
zdraví odštartovali Nový rok ak o aj jarnú časť futbalového ročníka
2016/2017.
Výbor OFK Solčany

V kategórii dorast našu obec reprezentovali títo chlapci:
A. Kutňanský, M. Hanuš, A. Boček, Š. Remeň, E. Košecký, D. Mokráň, M. Tureček, S. Španko, M. Hupka, R. Gábriš, D. Košík, V. Hačko,
L. Knápek, A. Gerhát, S. Kačina.
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