SLIŽÁR
OBČASNÍK OBCE SOLČANY

Vážení občania, rodáci Sližári,
opäť sú tu Vianoce a nezadržateľne sa blíži Nový rok. Možno
si v duchu spomíname, že len nedávno sme prežívali posledné
vianočné a novoročné sviatky a vtedy si uvedomíme, ako ten
čas neuveriteľne letí. Vianoce sú sviatky, na ktoré sa určite
teší každý človek na zemi, ale zvlášť naša európska, kresťanská civilizácia.
Pri pohľade na vianočný stromček si spomíname a hodnotíme celý náš uplynulý rok a niekedy aj život. Je to obdobie,
kedy sa treba zamyslieť nad zmyslom života a ako i duchovne
sa očistiť.
Naše čaro Vianoc spočíva v tom, že sa rodina zíde pri
štedrovečernom stole, pri vôni medovníkov a pečeného kapra
a zaspomíname si na naše detské časy a našich najbližších. Je
to obdobie, kedy myslíme aj na tých, ktorí nás navždy opustili
a v kútiku srdca im venujeme našu spomienku.
Je to aj obdobie, kedy ľudia, rodiny, ako aj firmy, či organizácie bilancujú uplynulé obdobie kalendárneho roka.
Taktiež aj ja, ako štatutár obce by som chcel vyjadriť názor,
že uplynulý rok 2017 bol po všetkých stránkach pre našu obec
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štedrý a priaznivý a aj z pohľadu budúcnosti som optimista,
pretože obec Solčany má schválené a naplánované viacero projektov a investičných akcií, ktoré verím, že budú na prospech
a rozvoj našej obce a občanov a úspešne ich dotiahneme do
konca.
Zvlášť by som sa chcel poďakovať v mene svojom našim
občanom, ktorí ma podporili v novembri vo voľbách do Krajského parlamentu v Nitre, aj vďaka Vám, budem mať možnosť zastupovať náš región Topoľčany, ako i našu obec ďalších
5 rokov v Nitrianskej župe.
Vážení občania, Sližári, na záver mi dovoľte, aby som Vám
v mene svojom, v mene zamestnancov obecného úradu, v mene
poslancov obecného zastupiteľstva, poprial krásne a veselé prežitie vianočných sviatkov a úspešný krok do Nového roku 2018,
hlavne pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.
starosta obce
Juraj Soboňa
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Duchovné slovo
Malý Dávid, vnuk rabína Barucha, miloval hru na schovávačku. Raz
sa ju znova hral s ďalším chlapcom. Schoval sa tak dobre, že si myslel,
že kamarát ho bude musieť dlho hľadať, kým ho nájde a mal z toho
radosť. Malý Dávid čakal a čakal, ale zzbytočne: kamarát ho nehľadal.
Nakoniec opustil svoj úkryt, ale chlapca nenašiel, a tak pochopil, že ho vôbec nehľadal. S plačom bežal do deduškovej izby a žaloval: „Skryl som sa
a ten zlý Henoch sa ani nenamáhal ma hľadať!“ Tu sa rabínovi Baruchovi
zaliali oči slzami: „Pozri sa, tak isto je smutno aj Bohu! Skryl pred nami
svoju tvár, aby sme ho hľadali a nachádzali – ale my ho nehľadáme.“
(Martin Buber)
Stojíme pred tajomstvom Boha, ktorý zostúpil medzi nás v malom dieťati Ježišovi. Prišiel kvôli mne i tebe. Túžime sa s ním stretnúť, nájsť ho
v svojom živote? Je tu teraz milostivý čas, Boh ide v ústrety... skúsme ho
opäť hľadať v tichu modlitby, stíšenia sa pred jasličkami, pri Vianočnej
liturgii, či pri Božom slove.
Všetkým žehnám a prajem požehnaný čas Vianoc a Kristov pokoj v srdci.

26.12. Sv. Štefana
7:00 9:00 11:00 - sv. omše
15:00 - jasličková slávnosť v podaní detí farnosti
31.12. Nedeľa - Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
7:00 9:00 11:00 - sv. omše
1.1.2018 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
7.1. Nedeľa - Krst Krista Pána
7:00 9:00 11:00 - sv. omše

Ján Dorotčin, farár
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)

Vianočná atmosféra je večným posolstvom lásky
a porozumenia medzi ľuďmi ...
Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas sviatočný,
keď stromček sa ligoce,
prajeme všetkým krásne Vianoce.
Keď sa začnú v uliciach zapaľovať svetlá a v oknách stromčeky, všetko
tak štedrovečerne stíchne, sem, tam sa ozve zvuk zvončeka, je to až rozprávkový príchod štedrého večera. Tiché tóny vianočných melódií umocňujú
túto výnimočnú chvíľu. Kúzlo Vianoc sa vždy spája s rodinou. Na Vianoce
ľudia utekajú domov zo všetkých kútov sveta. Napriek zrelému veku sa
v tento magický večer opäť cítime ako bezstarostné deti. Keď spolu so
svojimi blízkymi zasadneme spolu k štedrovečernému stolu, vtedy tam cítiť
lásku, napätie z prekvapení, túžbu a nádej. Jednoducho rodina. Keď zažne viečka a zazvoní zvonček, príde, akoby Ježiško a donesie darčeky, to
ticho by sa dalo krájať. Nedočkavé detské očká, keď už môžu rozbaľovať
darčeky – to je krásny pocit. Tešíme sa aj my dospelí, ako sa naše deti,
vnuci, pravnuci tešia z darčekov, keď ešte stále veria na Ježiška. Chodíme
ho spolu vyzerať von a niekedy sa nám aj zdá, že už ho vidíme u susedov,
ale vždy nám o chlp ujde. Len, čo sa vrátime k stromčeku, darčeky sú už
tam. Najkrajším momentom každých Vianoc je štedrovečerná večera, jej
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rituály, ktoré si zachovávame po svojich rodičoch a prarodičoch. Patrí to
k tomuto večeru a do našich myslí to vráža pokoj a harmóniu. Nezabúdame
ani na svojich drahých, ktorí už odišli a venujeme im tichú spomienku, aby
z hora správne viedli naše kroky.
Na Vianoce čerpáme predovšetkým z vlastných zdrojov, šťastie, lásku,
toleranciu, ľudské teplo a plno krásnych spomienok. V mysli sa vraciame
do detstva, keď rodičia vedeli navodiť krásnu atmosféru, ktorá v nás zotrváva dodnes.
Spolu si zaspomíname, čo sme prežili, ako sme trávili sviatky, na darčeky a na celý štedrý večer. Najkrajšie boli koledy a vinše. Želáme si
zdravie, lásku, pokoj a spolupatričnosť. A ľudia, ktorí nemôžu mať šťastné
a veselé, tým želáme, aby nestrácali vieru a nádej, Aby našli pokoj v duši,
pozitívne myšlienky, lásku a pomocnú ruku. Lebo hovorí sa, že čo dávame,
dostaneme späť.
Albína Adamcová

Jesenná kvapka krvi
Potreba krvi je veľká, potrebujú ju obete nehôd a úrazov, ľudia podstupujúci operáciu, pacienti trpiaci nádorovými
ochoreniami, leukémiou, ochorením krvných buniek.
Na Slovensku sa každý rok spotrebuje až 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Darovanie krvi je preto
skutočným „darom života“, ktorý zdravý človek môže poskytnúť niekomu, kto ju potrebuje.
Už tradične vedenie obce Solčany v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou uskutočnila „Jesenná kvapka krvi“
10.10.2017 a tak sa v priestoroch Domu kultúry Solčany stretlo 26 skvelých ľudí, ktorí sa rozhodli urobiť humánny krokdarovať krv. Je obdivuhodné ako viacerí dokázali prekonať
samých seba, pretože polovica darcov boli PRVODARCAMI.
Stali sa tak príkladom pre ďalších 18 a viac ročných, ktorí
tento rok nenabrali odvahu. Sme presvedčení, že v tejto tradícii budeme pokračovať.
Všetkým, ktorí sa odhodlali a darovali krv, patrí veľké
poďakovanie v mene tých, ktorým týmto činom pomohli.

Nákup knižničného fondu
Fond na podporu umenia ( ďalej len FPU ) je nezávislá verejnoprávna
inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho
priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov, najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry
a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či
výskumom podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.
V rámci výzvy č.5/2017 Program 5.1.3 – Akvizícia knižníc sme za Obec
Solčany podali žiadosť „Nákup knižničného fondu“. Boli sme úspešní a Fond
na podporu umenia nás podporil finančnou čiastkou 1000,- eur.
Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02175
nám v mesiaci október boli vo forme dotácie zaslané finančné prostriedky vo
výške 1000,- eur na nákup knižničného fondu. Obec je povinná spolufinancovať tento projekt vo výške 56,25 eur a zároveň, minimálne 10% z dotácie
bude vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU .
Z poskytnutej dotácie sme už v mesiaci november 2017 zakúpili 58 kníh
našich aj zahraničných autorov v celkovej hodnote 417,83 eur. Zakúpili sme
rozprávky, literatúru pre mládež, detektívky, encyklopédie, náučnú literatúru, romány pre ženy. Zoznam zakúpených kníh je uverejnený na webovej
stránke obce a na informačných tabuliach v budove obecného úradu, v zdravotnom stredisku a pred vchodom do knižnice.

Ďalšie knihy budú zakúpené
v mesiaci december 2017 a január 2018. Zoznam kníh obec
zverejní už spomínanými spôsobmi.
Srdečne pozývame všetkých čitateľov, aby si prišli vypožičať z nových kníh.
Pozývame aj ostatných občanov, aby sa stali novými čitateľmi obecnej knižnice, sľubujeme, že si budú mať z čoho vybrať.
Ing. Katarína Hodálová
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Vianočné trhy v Solčanoch
Sociálna komisia pri Obecnom zastupiteľstve obce Solčany
v spolupráci s dobrovoľníkmi z obce pripravila 2. ročník Vianočných trhov. Tento rok svoj stánok pripravilo 28 predávajúcich.
V ponuke bol rôzny tovar zhotovený šikovnými rukami nielen
našich žien, ale i mužov a detí. Kupujúci si so sebou odnášali
rôzne drobnosti, vianočné ozdoby, doplnky, maľované obrazy,
hračky, ale aj drevené vyrezávané sochy. Návštevníci trhov
si mohli pochutiť na vianočnom punči, varenom vínku, pečených klobáskach, vianočných oblátkach, tradičnom skladaníku
a iných sladkostiach. Nechýbala ani vianočná kapustnica, ktorú
venoval obecný úrad.
Pre deti boli pripravené dielničky „Montessori”. Prišiel aj
Mikuláš, s ktorým sa deti mohli odfotografovať.
Svoj stánok si pripravili aj žiaci zo základnej školy, ktorí svoj
zisk z predaja venovali nadácii Dobrý anjel.
Veríme, že táto predvianočná atmosféra pomohla ľuďom
nachvíľu spomaliť a tešiť sa z chvíľ strávených s priateľmi.
Prajeme krásne vianočné sviatky!

Sviatok seniorov v Solčanoch
Seniori zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Solčanoch si v nedeľu 8. októbra 2017 pripomenuli dvojitý sviatok: „Mesiac úcty k starším
a 20. výročie založenia Jednoty dôchodcov.“
Seniorom a pozvaným hosťom bol pripravený kultúrny program, kde ich
svojim vystúpením pobavil sólista Opery SND umelec viacerých divadelných
tvárí a neopakovateľných speváckych a hereckých kreácií Mgr. Art Ivan
Ožvát a domáca spevácka skupina Lišňanka.
Pozvanie prijali títo vzácni hostia:
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja
Pavol Goga, ako i poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Karol Gerhát,
ktorí svojou prítomnosťou umocnili atmosféru tohto stretnutia.
Organizátorom oslavy 20. výročia založenia Jednoty dôchodcov v Solčanoch bola Obec Solčany, zastúpená starostom obce
Jurajom Soboňom v spolupráci s Jednotou dôchodcov Solčany.
Hlavnou myšlienkou tohto stretnutia bolo uctiť si seniorov,
zaželať im hlavne veľa zdravia a poďakovať im za to, čo všetko robia vo verejnom živote v obci, za 20. ročnú spoluprácu
v Jednote dôchodcov Solčany, ale aj za to, že rozdávajú lásku
a pomoc v kruhu svojich rodín a najbližších.
Základnej organizácii sa dostalo pocty od predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja pána Milana Belicu, ktorý
odovzdal predsedníčke Základnej organizácie JDS pani Albíne
Adamcovej osobný dar, Medailu NSK a Ďakovný list.
Od Krajskej organizácie v Nitre a od Okresnej organizácie
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v Topoľčanoch dostala naša organizácia Ďakovné listy.
Starosta obce odovzdal zakladajúcim členom a pozvaným hosťom Pamätné listy a za dlhoročnú, riadiacu a organizačnú činnosť v Jednote
dôchodcov v Solčanoch odovzdal členkám výboru Ďakovné listy.
Celý tento program moderoval pán Rudolf Chovanec z Topoľčian. Po skončení tohto slávnostného stretnutia bolo podávané bohaté občerstvenie. V neskorých večerných hodinách sa stretnutie skončilo. Seniori sa rozchádzali s
pocitom pekne prežitého odpoludnia a tešiac sa na Vianočné stretnutie pri
stromčeku, ktoré sa konalo v Dome kultúry v Solčanoch, v nedeľu 17.12.2017.
Jednota dôchodcov Solčany

Spoločný stavebný úrad – Solčany
Pracovisko Spoločného stavebného úradu v Solčanoch bolo zriadené v
roku 2003 s pôsobnosťou pre obce Solčany, Ludanice, Kovarce, Krnča,
Práznovce, Oponice, Nitrianska Streda, Súlovce, Čeľadince, Koniarovce,
Kamanová a Hrušovany. Spoločný stavebný úrad vykonáva v zmysle zákona
50/1976Zb. činnosť na úseku územného plánovania a stavebného poriadku
pre vyššie uvedené obce.
Na stavebnom úrade vybavíte:
- územné rozhodnutie
- stavebné povolenie
- kolaudačné rozhodnutie
- búracie povolenie
- zmenu účelu užívania stavby
- ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
- reklamné stavby a iné...

Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Počet podaní a žiadostí v jednotlivých rokoch narastá, kým v roku 2003 ich
spoločný stavebný úrad zaregistroval 141, v roku 2017 to bolo 450 podaní.
Zamestnanci spoločného stavebného úradu Vám radi poskytnú všetky potrebné informácie v kancelárii na obecnom úrade v Solčanoch počas úradných
hodín, prípadne telefonicky na tel.č. 038/5383653, 0901 709 762 alebo
mailom na adrese stav.uradsolcany@centrum.sk.
Od 1. decembra 2017 na stavebnom úrade vykonáva funkciu samostatného
odborného zamestnanca Mgr. Eugen Guliš.
Úradné hodiny: Pondelok - 7,30 - 15,30
Utorok - nestránkový deň
Streda - 7,30 - 16,30
Štvrtok - 7,30 - 15,30
Piatok - 7,30 – 14,30

Informácia pre občanov od PD Tribeč
Poľnohospodárske družstvo Tríbeč Nitrianska Streda, so sídlom v Solčanoch, sa obracia na občanov obce so žiadosťou o pomoc pri riešení
zamedzenia vytvárania ciest na parcelách, ktoré družstvo obhospodaruje.
Na mnohých parceliach, ktoré družstvo obhospodaruje sa vytvorili cesty, na ktorých parkujú svoje vozidlá občania alebo uskladňujú na nich rôzne materiály, a tým zabraňujú prechod poľnohospodárskych mechanizmov.
Najväčším problémom je prejazd na parcelu Lišňa od potoka Lišňa, kde
musí družstvo obchádzať potok až po tkz. Ihrisko po parcele Repíková,
aby sa kombajnom alebo sejačkou dostali na parcelu aj napriek tomu,
že cesta je urobená už od dediny ( tútu cestu robia iné motorové vozidlá
ako sú družstevné ). Aj napriek tomu, že na parcele Dršňa – Mlýnska
cesta až k rieke Nitra, družstevné mechanizmy tadiaľto nechodia, túto
cestu robia iné motorové vozidlá. Na parcelu Dršňa –Mlýnska družstevné

mechanizmy viac menej prechádzajú po parcele Do ulice, nakoľko nie
je možný prejazd kombajnom, sejačkou alebo iným väčším mechanizmom
po Partizánskej ulici. Občania ale do svojich záhrad chodia po družstevných parcelách, aj napriek tomu, že časť cesty, ktorá má spevnený povrch
od prečerpávacej stanice smerom k bývalej škvarovej ceste nevyužívajú a to
z titulu uskladnenia rôzneho materiálu občanmi. Preto žiadame občanov,
ak si potrebujú obrobiť pôdu, nech využívajú prejazdy cez svoje pozemky.
Poľnohospodárske družstvo Tríbeč, preto žiada občanov o porozumenie
a spoluprácu, aby sa prestali vytvárať cesty na parceliach, ktoré sú družstvom obhospodarované a týmto spôsobom sa zamedzí ich znehodnocovaniu, poškodzovaniu a plynulej činnosti poľnohospodárskeho družstva.
Vedenie PD Tríbeč Nitrianska Streda

Na cintoríne v Solčanoch pribudol urnový háj
V poslednom období viacerí občania po
skončení svojej životnej púte nie sú klasicky
pochovaní do zeme, ale ich ostatky príbuzní
dali spopolniť. Pozostalí následne ukladali
urnu s popolom do hrobov, kde už majú pochovaných iných príbuzných, alebo museli vybudovať klasický hrob štandardných rozmerov
a tam umiestniť urnovú schránku. Obracali
sa na obec ako prevádzkovateľa pohrebiska
s otázkou, či obec vybuduje urnový háj.
Na základe viacerých podnetov od občanov obec začala s budovaním urnového hája.
V prvej etape bolo v mesiaci október 2017 vybudovaných 20 urnových miest typizovaných,
štandardných rozmerov, prístupový chodník,
osadená lavička, vysadená zeleň. Do jednej
urnovej schránky možno uložiť 4 urny. V ďalšom období sa pristúpi k vybudovaniu ešte 60
miest, teda celkove po dokončení stavby bude
v urnovom háji 80 urnových miest.
Cena za jednu urnovú schránku bude schválená poslancami OZ dňa 15.12.2017, informácie o cene a podmienkach prenájmu získate na
obecnom úrade u Ing. Hodálovej.
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Z činnosti obecnej knižnice v druhom polroku 2017
Zas je tu koniec roka, všetci bilancujú, čo dobré sa im podarilo urobiť, čo treba
v budúcom roku zlepšiť. Aj naša obecná knižnica sa má čím pochváliť.
V druhom polroku 2017 sme pre našich čitateľov, ale aj širokú verejnosť pripravili tieto podujatia:
16.5.2017 čitateľky obecnej knižnice a členky ZO JDS v Solčanoch navštívili Apponyiovskú knižnicu a Apponyiho poľovnícke múzeum v Oponiciach. Prehliadku a odborný výklad v knižnici a rodinnej hrobke zabezpečil Mgr. Peter Králik
a v poľovníckom múzeu pani Kunkelová.
30.5.2017 sme pripravili v spolupráci s Ing. Katarínou Hodálovou a pani vychovávateľkou Magdalénou Davidovičovou pre deti zo školského klubu edukatívno-výchovné
popoludnie v miestnom parku. Deti sa naučili čo je herbár, ako sa robí, aký má
aj dnes význam. Všetci spoločne určovali rastliny, ktoré poznajú a na záver deti
nazbierali kytičky pre svoje matky a babičky.
3.6.2017 Obec Solčany, obecná knižnica, ZŠ s MŠ Solčany, ZO JDS v Solčanoch
pripravili pre deti k MDD už 4. ročník kultúrno-športového podujatia„ Kde bolo tam
bolo, pod vŕškom Lidovcom„. Toto podujatie z radov občanov a živnostníkov sponzorsky ( finančne alebo darom ) opäť podporili: Peter Gábriš, ulica Hviezdoslavova,
Ida Gábrišová, ulica Partizánska, Marián Hain, ulica Partizánska, manželia Babčanoví, ulica Štúrova, manželia Pleškoví, ulica Hviezdoslavova, manželia Valaskí, ulica
Hviezdoslavova, Mgr. Štefan Straka, ulica 1. mája, Patrik Ondruš, ulica Štúrova,
Anna Švajlenová, ulica Štúrova a taktiež, DHZ Solčany, PD Solčany a ZŠ Solčany.

25.9.2017 Obecná knižnica Solčany v spolupráci s členkami ZO JDS Solčany
a speváckej skupiny Lišňanka pripravili pre klientov Centra sociálnych služieb Náruč
záchrany v Solčanoch literárno-hudobné matiné. Pani knihovníčka prečítala klientom
poviedku od Zuzky Zgurišky „Hodovanie“ a členky speváckej skupiny Lišňanka
zaspievali zmes ľudových piesní, ktoré pochádzajú z nášho regiónu. Podujatie sa
stretlo s veľkým ohlasom, do spevu sa zapojili aj klienti centra a prejavili záujem
o ďalšie stretnutia.
9.11.2017 pripravila Obecná knižnica Solčany v spolupráci s Mgr. Anežkou Kla-

čanskou a Mgr. Štefanom Strakom pre žiakov 4. ročníka základnej školy podujatie
pod názvom „Hody a ich význam v duchovnom a svetskom živote.“ Autori podujatia
pripravili pre žiakov zaujímavý program spojený so záverečnou súťažou a najlepšie
deti ocenili malými darčekmi.
V roku 2017 Obec Solčany podala žiadosť na
poskytnutie finančných
prostriedkov z Fondu na
podporu umenia. Ako
sme dopadli si prečítate
v ďalšom článku.
A na záver trocha štatistických údajov: v roku
2017 máme 192 čitateľov,
zatiaľ nám pribudlo 295
nových kníh, z čoho 58
kníh bolo zakúpených z dotácie Fondu na podporu umenia, 23 kníh bolo zakúpených
z rozpočtu obce a darovaním od našich občanov, čitateľov, ale aj ostatných dobrodincov sme dostali 214 kníh. Už tradične im na tomto mieste za ich dary ďakujeme.
Boli to: Mária Gábrišová (knihovníčka), Katarína Hodálová (zamestnankyňa obce),
Marta Ondrušová z ulice Parkovej, Janka Hainová z ulice Janka Kráľa, Helena
Urdová z ulice Partizánskej, Ing. Mgr. Janka Jankechová z ulice Hviezdoslavovej,
Albína Adamcová z ulice Partizánskej, Anna Klačanská z ulice Komarovovej, Stanislava Fačkovcová z ulice Štúrovej, Eva Turzová z ulice Lišňovej, Katarína Školková
z Partizánskeho, Mgr. Ján Dorotčin správca farnosti v Solčanoch, Nikola Hrabovská
z ulice Janka Kráľa, Mária Valová z Horných Obdokoviec, Zdenka Košelová Josič z
ulice Hviezdoslavovej, Daniela Zahustelová z Bratislavy – Rače, Mgr. Andrej Viktorín
z ulice Hviezdoslavovej, Vladimír Benza z ulice Štúrovej, Milan Žaťko z ulice 1.mája,
Táňa Keleová-Vasilková z Bratislavy.
Opäť upozorňujeme čitateľov a širokú verejnosť, že majú k dispozícií informačné
tabule v budove obecného úradu, v pavilóne základnej školy pred knižnicou a vo
výklade prevádzky Oprava obuvi v budove domu kultúry. Na týchto infotabuliach sú
pravidelne zverejňované plánové aj uskutočnené aktivity obecnej knižnice, zakúpené
knižné novinky a dôležité oznamy. Tieto informácie si môžete pozrieť aj na webovej
stránke obce, v sekcii kultúra-knižnica.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek pričinením pomohli
v činnosti obecnej knižnice za ich ochotu, pomoc, rady, finančné prostriedky
a sponzorské dary. Prajem im krásne Vianoce a šťastný nový rok.
Mária Gábrišová
knihovníčka

Spoločenská kronika

!

NARODILI SA

Marec 2017:
Apríl 2017:

Filip Moška
Karolína Elišerová
Maxim Janček
Adela Klačanská
Jún 2017:
Matias Macko
Nela Lehocká
Júl 2017:
Šimon Meluš
Elizabeth Mináriková
August 2017:
Mária Burzová
September 2017: Sofia Vaňová
Október 2017:
Nela Lucia Goceljaková
November 2017: Matej Jamrich
Diana Soboňová
December 2017: Filip Urminský
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OPUSTILI NÁS

Máj 2017:
Jún 2017:
Júl 2017:
August 2017:
September 2017:
Október 2017:
November 2017:

Eva Vitanová
Vojtech Hula
Mária Valaská
Michal Nemčický
Šarlota Jaseňáková
František Švajlen
Jozef Haničák
Július Talo
Božena Hulová
Michal Lešš
Alojz Šraj
Serafína Babčanová
Anna Bieliková
Mária Nemčická
Ema Ondrušová

Michal Gábriš
Jozef Švajlen
Helena Kmotorková
Mária Klačanská
Antónia Ondrušová
Jozefína Kováčová
Milan Bíly
Tibor Bohuš
Rudolf Nikodém

Športové okienko

Vážení čitatelia, športoví fanúšikovia,
skončila sa jesenná časť futbalového súťažného ročníka 2017/2018 a preto
Vám ponúkame bilanciu našich mužstiev v jednotlivých súťažiach. Našu
obec reprezentujú futbalisti v štyroch kategóriách:
Mužstvo dospelých a mužstvo dorastu pôsobí v V. lige Stred pri
ZsFZ Nitra. V Kategórii dospelých pôsobí iba 13 mužstiev, nakoľko pred
súťažou sa odhlásila Radošina. V kategórií dorastu pôsobí naše mužstvo
zlúčené z obcou Krnča a dorastenci svoje domáce majstrovské futbalové
zápasy hrávajú v Krnči.
Starší a mladší žiaci našu obec reprezentujú v súťažiach vo svojich
vekových kategóriách v ObFZ Topoľčany.
Pri tejto príležitosti treba ešte spomenúť naše najmladšie futbalové nádeje, ktoré trénuje Daniel Krošlák (bývalý reprezentant OFK), ktoré nehrajú
súťaže ale svoje zápasy hrávajú formou turnajov.
Tak ako pred každým začiatkom súťažného ročníka sa vo futbalovom
kolotoči konanú zmeny v jednotlivých mužstvách, tak to bolo aj v Solčanoch, keď do mužstva pribudli Mário Ladický a Filip Toman z Veľkých
Bedzian, Tomáš Kompas z Preselian a do mužstva sa vrátil aj staronový
hráč Marek Kuna. Počas rozbehnutej súťaže odišiel Peter Ducký (Hrušovany) a brankár Tomáš Sláma a na jeho miesto prišiel Martin Ondruš.
Po jesennej časti je naše mužstvo na 2. mieste, keď sme z 12 zápasov
7x vyhrali, 2x remizovali a 3x prehrali. Skóre 21:11, získali sme 23 bodov.
V 13. kole malo naše mužstvo voľno pre odhlásenie sa mužstva Radošina
zo súťaže.
Výsledky v jesennej časti 2017
I. kolo Oponice - Solčany

II. kolo
III. kolo
IV. kolo
V. kolo
VI. kolo
VII. kolo
VIII. kolo
IX. kolo
X. kolo
XI. kolo
XII. kolo
XIII. kolo

0:4 T. Kopas, R. Mihálik,
M. Pavlovič, M. Hupka
Solčany - H. Králová
2:0 M. Breška, M. Kuna
1:1 T. Kompas
Zbehy – Solčany
Solčany – Krušovce
3:1 F. Urminský, M. Ladický,
M.Breška
2:1 F. Urminský
Nevidzany – Solčany
Solčany – Jacovce
2:3 M. Pavlovič, L. Klačanský
Výčapy – Opat. – Solčany 2:4 M. Breška, N. Ondruš,
R. Mihálik, F. Urminský
Solčany – Veľké Zálužie 0:0
0:1 M. Pavlovič
Báb – Solčany
Veľký Lapáš – Solčany 0:1 M. Ladický
Solčany – Ivánka pri Nitre 2:0 T. Kompas 2x
Alekšince – Solčany
2:0
Solčany voľno

Káder mužstva v jesennej časti súťaže tvorili:

Martin Ondruš, Adam Kutňanský, Róbert Mihálik, Mário Mančík, Peter Zeliska, Marek Kuna, Mário Ladický, Marek Pavlovič, Tomáš Kompas,
Filip Urminský, Lukáš Klačanský, Nikolas Ondruš, Lukáš Ducký, Marek
Hupka, Filip Toman, Roland Gábriš.
Mužstvo hrá pod vedením hrajúceho trénera Mária Brešku, vedúci
mužstva je Róbert Turček, masér Štefan Grach.
Dorast OFK Solčany hrá svoje majstrovské stretnutia v V. Lige Stred
riadenej ZsFZ Nitra. Vzhľadom na malý počet chlapcov v tejto vekovej kategórii došlo pred sezónnou k zlúčeniu dvoch mužstiev a to dorastu Solčany
a dorastu Krnče.
Majstrovské zápasy dorast hráva v Krnči. Trénerom ja aj naďalej Pavol
Meluš, vedúcimi mužstva sú Peter Boček a Vladimír Košík.
Po jesennej časti sú dorastenci na 9. mieste, keď z 11 zápasov 4x
vyhrali, 1x remizovali, 6x prehrali. Skóre 37:33. Získali 13 bodov.
V kategórii dorast našu Obec reprezentovali títo chlapci:
Andrej Boček, Samuel Španko, Erik Košecký, Martin Hanuš, Peter Čamara, Vratko Hačko, Juraj Kertész, Marcel Krošlák, Dalibor Mokráň,
Filip Škvarenina, Lukáš Knápek, Tomáš Streicher, Dominik Košík, Šimon
Remeň, Dávid Knápek, Peter Naňo , Michal Uhrovský.
Starší žiaci pod vedením trénera Michala Lysého, hrávajú svoje majstrovské futbalové zápasy v kategórií U – 15 – MO Topoľčany. Vedúci

mužstva je Marián Sokolovský a Miroslav Gábriš.
Po jesennej časti sú starší žiaci na 5. mieste, keď z 10 zápasov majú
na svojom konte 0 výhier, 2 remízy a 8 prehier.
Našu obec v tejto kategórii reprezentujú:
Adrián Ferenčík, Filip Košík, Adam Bartoš, Denis Klačanský, Fabián Fačkovec, Roderik Gábriš, Nicola Burianová, Sabina Macková.
Mladší žiaci hrávajú v kategórií U-13 MO Topoľčany. S chlapcami
pracuje ten istý realizačný tím ako u starších žiakov.
Po jesennej časti sú na 5. mieste keď z 10 zápasov 4x vyhrali a 6x prehrali.
Našu obce v tejto kategórii reprezentujú:
Samuel Švajlen, Filip Klačanský, Andrej Sokolovský, Nikolas Kmotorka,
Boris Klačanský, Kristián Tarina, Samuel Chmelár, Samuel Čičmanec,
Matúš Hain, Dávid Nemčický, Leo Guarav Khona, Marek Klačanský.
Tak ako sme uviedli v úvode tohto článku, máme aj najmenšie futbalové nádeje. Títo chlapci trénujú a svoje futbalové stretnutia hrávajú formou
turnajov, nakoľko na súťaž sú primladí. Trénerom týchto chlapcov je bývalý futbalista Daniel Krošlák. Pod jeho vedením hrávajú títo chlapci:
Matúš Hain , Daniel Krošlák, Sebastián Puškáč, Patrik Krošlák, Samuel
Čičmanec, Filip Gregor, Dávid Nemčický , Damián Pavlička, Leo Gaurav
Khona, Ondrej Michalík.
Touto cestom chceme osloviť aj ostatných chlapcov narodených od roku
2004, ktorí by mali záujem rozšíriť rady malých nádejných futbalistov,
že sa môžu prihlásiť u p. Lysého alebo u p. Krošláka.
Výbor OFK Solčany v tomto predvianočnom čase ďakuje všetkým hráčom za vzorné reprezentovanie našej obce ako aj realizačným tímom,
funkcionárom, obecného úradu Solčany, sponzorom za podporu ale hlavne
fanúšikom, ktorí celú jeseň chodili podporovať našich chlapcov v bojoch
o futbalové body.
Všetkým hráčom, trénerom, funkcionárom, fanúšikom, ale aj všetkým
občanom obce Solčany prajeme pevné zdravie, príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.
V roku 2018 všetko najlepšie, aby sme spoločne v plnom zdraví odštartovali Nový rok ako aj jarnú časť súťažného futbalového ročníka
2017/2018.

SOLČANY – víťaz
halového futbalového turnaja dospelých

V sobotu 9. decembra 2017 sa v Topoľčanoch uskutočnil v poradí už
17. ročník halového futbalového turnaja dospelých„ O putovný pohár ObFZ
Topoľčany“. Tohto turnaja sa zúčastnili naši futbalisti OFK Solčany, na
našu radosť a radosť našich fanúšikov, tento turnaj zvíťazili a tešili sa
behom troch rokov už z druhého víťazstva na tomto turnaji. Najlepším
brankárom turnaja bol vyhodnotený Adam Kutňanský, ktorý vo finále chytil všetky penalty.
Výsledky turnaja: Chrabrany – Solčany
0:1
Solčany – V. Ripňany
1:1
Solčany – Čermany
2:0
Štvrťfinále:
Prašice – Solčany
0:1
Semifinále:
Solčany – Kovarce
2:0
Finále:
Solčany – Oponice
1:1 na pok. kopy: 1:0
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