Nepredajné

Vianoce 2020
Milí bratia a sestry!
Rok 2020 bol veľmi zvláštnym a netradičným rokom v mnohých ohľadoch. Hoci
vôbec netušíme, čo v budúcnosti príde do
nášho života, Pán Boh je Pánom každého
času, a preto presne vie, kedy a ako má zasiahnuť do našich životov. Pán Boh vidí
naše biedy, v ktorých sa nachádzame; vidí
našu neistotu, úzkosť, obavy. Vidí, ako aj
teraz ľudia bojujú, zápasia nielen s ochorením, ale aj strachom z budúcnosti. Vidí, ako
mnohí rezignovali, lebo stratili nádej.
Čo sme počas tohto roku stratili my?
Každý ho hodnotí negatívne, lebo sme na
jar i teraz boli v mnohom obmedzovaní.
Možno vo svojich očiach sme sa cítili byť
ochudobnení o mnohé veci, ale možno to
Pán Boh vidí celkom inak. Možno nám len
poskytol dostatok času na to, aby sme pochopili, čo je pre nás dôležité. Aby sme aj
my prestali žiť v duchovnej tme a vyšli na
svetlo. Aby sme neboli zahľadení len do
seba a prestali byť egoistický voči ostatným.
Aby sme, napriek zdanlivej neslobode a obmedzeniam, našli priestor na vzácne
osobné spoločenstvo s našim nebeským
Otcom a pochopili, že aj napriek všetkému
je s nami. Je pri nás a zvestuje nám evanjelium o svojom Synovi. Ešte nevieme, aké
budeme mať tohto roku Vianoce a čo nás
čaká najbližšie týždne, ale ani koronavírus
nedokáže zastaviť zvesť o prichádzajúcom
Mesiášovi. Lebo tá nová sila, nová istota
v týchto neistých a premenlivých časoch,
prichádza práve v Ježišovi Kristovi. On je
Boží Syn, ktorý oslobodzuje, odpúšťa, kto

V

ážení spoluobčania!
Blíži sa nám opäť záver roka a určite
všetci budete so mnou súhlasiť, že taký, aký
bol rok 2020, sme ešte nikdy neprežili. Vírus
COVID-19 nás trápil od polovice marca. Keď
sa nám v lete zdalo, že jeho sila slabne, tak
to bol len veľký klam. Jeho druhá vlna kulminuje v tomto čase, preto vás chcem všet-
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dodáva silu a odvahu a prináša nádej skrze
Božiu milosť.
Prichádzajúci Pán je dlho očakávaný
Mesiáš o ktorom dávno pred Jeho narodením hovoril aj prorok Izaiáš: „Ľud, ktorý
chodí v tme, uzrie veľké svetlo; nad tými,
ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari
svetlo.“ (Iz 9,1). Betlehemská hviezda je
symbolom nového života, ktorý nám prináša Pán Ježiš Kristus. Žiari v tme, aby sme
si prestali všímať všetko ostatné a Jedine na
Neho upriamili svoju pozornosť vo svojom

živote. Aby sme v Jeho svetle pochopili márnosť hodnôt, na ktorých nám toľko záleží
a začali vnímať to, čo je pre nás skutočne
cenné a hodnotné.
Pán Boh vie, kedy a ako má zasiahnuť
do nášho života. Vie, čo má urobiť, aby Jeho
ľud prestal chodiť v tme a aby Jeho zvesť
o blížiacom sa Pánovi, našlo k nám cestu.
Otvorme si srdcia. Nechajme Ho prísť.
Verme, že prichádza ako Boží dar, na našu
záchranu, tu v tejto časnosti, i vo večnosti.
Ak aj opäť nebudeme môcť byť v kostole, vy-

užime čas na to, aby sme radosť z narodenia Pána Ježiša prežívali intenzívnejšie
doma, vo svojich rodinách. Vo svojom
vnútri. Vložme sa s dôverou do Božích rúk.
Lebo náš Pán prichádza medzi nás ako
Svetlo, ktoré prináša nádej v každom čase.
Ako hovorí Pán Ježiš: „Ja som svetlo sveta.
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme,
ale bude mať svetlo života.“ (J 8,12).
Amen.
Mgr. Zuzana Kubačková
námestná farárka

kých požiadať, aby sme počas nastávajúcich
vianočných dní prísne dodržiavali pokyny
hygienikov na ochranu svojho zdravia, ako
aj ochranu svojich najbližších. Nikto z nás
nevie, ako silno sa u nás vírus prejaví a aj
jeho slabá intenzita môže nakaziť naše okolie. Dôležité je byť zodpovedný k sebe, ako aj
k ostatným ľuďom.
Začiatkom tohto roka (vo februári) sa
nám podarilo otvoriť zrekonštruovaný
obecný úrad, ktorý je v samom centre obce
takmer storočnou dominantou. V priebehu
roka sa stavebne dokončil zberný dvor
v areáli Agrodružstva, ktorý by mal začať fungovať v prvom štvťroku 2021. Obecný hospodársky dvor, ktorý sa nachádza oproti budove
obecného úradu, získal nové oplotenie, ktoré

dotvára stále sa zdokonaľujúce centrum obce.
Koncom roka sa zrealizovala rekonštrukcia
chodníkov na ulici od futbalového ihriska po
prvú križovatku v celkovej dĺžke 825 metrov.
Rekonštrukciou prešla aj tribúna na futbalovom ihrisku, ktorá čaká na svojich fanúšikov.
Napriek rôznym obmedzeniam, všetky celoročné aktivity obce fungovali, akoby sa nič
mimoriadne nedialo. Prebiehala údržba verejnej zelene, výsadba kvetinových záhonov,
výstava dopestovaných plodov, ako aj súčasná vianočná výzdoba, pripomínajúca blížiaci sa vianočný čas.
Okrem spomínaných aktivít, tento rok
obec využila najmä na prípravu nových projektov, ktoré chceme zrealizovať hlavne za
pomoci ﬁnančných prostriedkov z európ-

skych, ako aj štátnych fondov. V budúcom
roku bude prebiehať výstavba ďalších chodníkov, rekonštrukcia miestných komunikácií, rozšírenie vodovodu a kanalizácie
v rómskej časti obce. O všetkých vás budeme
podrobne informovať v najbližšom obecnom občasníku.
V závere mi dovoľte, aby som Vám zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov
v rodinnom kruhu a vo svojej „bubline“.
Nech sú naplnené láskou a pokojom.
V novom roku Vám prajem veľa božieho požehnania a hlavne pevné zdravie, ktoré je
v dnešnej dobe najcennejším darom pre všetkých nás. Buďte zodpovední, buďte zdraví.
Ing. Jozef Berta
starosta obce
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Narodené deti rok 2020
Marcel Chromý
Žaneta Goroľová
Sofia Mitáčová
Noemi Piskorová
Tomáš Gajdoš
Nela Mundírová
Filip Mitáč
Natália Davidová
Júlia Tancošová
Šarlota Čikalová
Juliána Jarková
Emil Mucha
Zdeno Pohlodko
Jaroslav Kroka
Nikolas Ďuďa
Viktor Puľo
Anna Jurečková
Mária Ďuďová
Melisa Kroková
Deanna Štuchalová

Spoločné áno
si povedali....

Ján Natanael Galajda
Pavlína Kroková
Nela Jurmaková
Stela Slobodníková
Nina Goroľová
Štefan Mačo
Samuel Hajník
Štefan Tomáš
Melisa Kurová
Amélia Mitáčová
Jakub Žilinský
Kevin Tancoš
Timea Bilá
Viktória Pašmiková
Benjamín Bažo
Dušana Faková
Alex Gábor
Kevin Čikala
Tomáš Bužo
Bruno Koščák

Eduard Horvát a Miroslava r. Goroľová
Zdeno Goroľ a Dominika r. Mitáčová
Jozef Mitáč a Natália r. Slivková
Vladimír Fečo a Barbora r. Hricová
Jozef Dopirák a Diana r. Dzurkocová

Ing. Valér Pavlík a Dominika r. Bubnárová

Ján Slobodník a Mgr. Gabriela r. Sabolová

Patrik Bažo a Daniela r. Goroľová

Daniel Krišo a Bianka r. Voľanská

Imrich Daňo a Kristína r. Čonková

Lukáš Kováč a Kristína r. Mitáčová

Miroslav Jurko a Natália r. Ťasková

Ján Goroľ a Katarína r. Goroľová

Rastislav Bužo a Nikola r. Feriová

Mgr. Vladimír Jenčko a Mgr. Barbora r. Rošková

Viera Pohlodová, r. Jakubová
Martin Bilý
Mária Jarková, r. Džudžová
Anna Demčáková, r. Barniková
Michal Hardoň
Štefan Hájnik
Ján Mitáč
Ľubomír Labaj
Michal Jackanin

Navždy
nás
opustili...

Helena Goroľová, r. Mitáčová
Michal Ferenc
Mária Gnapová, r. Majzeľová
Mária Tarkaničová, r. Alexovičová
Mária Goroľová, r. Jarková
Mária Závadová, r. Paľková
Margita Vidličková, r. Marcinová
Anna Tokárová, r. Lidáková

Celoplošné testovanie
na COVID-19
V dňoch 31. októbra – 1. novembra 2020 a 7. – 8. novembra 2020
sa v našej obci uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Celoplošné
testovanie pomohlo zachytiť skryté ohniská
nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka
čomu získali lekári čas a priestor na to, aby
sa postarali o chorých.
V rámci testovania obyvateľov sme počas
víkendových dní otestovali celkom 3007 občanov. Z tohto počtu bolo na toto ochorenie
pozitívnych 13 občanov. Využívame túto príležitosť poďakovať sa za prípravu a realizáciu
celoplošného testovania v našej obci príslušníkom Ozbrojených síl SR, príslušníkom po-

licajného zboru a zdravotníkom. Naše úprimné poďakovanie patrí aj zamestnancom obce,
dobrovoľníkom a našim hasičom. Aj napriek
riziku z nakazenia pracoval v dvoch odberných miestach zdravotnícky a administratívny personál v záujme ochrany zdravia
našich spoluobčanov. Dobrovoľní hasiči pravidelnou dezinfekciou odberných miest eliminovali možné riziko nákazy. Poďakovanie
patrí aj ﬁrme DVP Security Soľ, ktorá nainštalovala kamery na obidvoch odberných
miestach, a tým prispela k plynulému priebehu testovania.
Zároveň nám dovoľte poďakovať sa aj
Vám, vážení spoluobčania, za disciplinova-

nosť a trpezlivosť, ktorou ste prispeli k hladkému a bezproblémovému testovaniu počas víkendov.
Naším spoločným cieľom je, aby sme
spoločne zvládli pandémiu, chránili ľudské
životy a zdravie nás všetkých. V záujme
ochrany zdravia svojich blízkych, aj nás
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ostatných, Vás prosíme, aby sme sa správali
zodpovedne a disciplinovane, používali naďalej rúška, dezinfekciu a rešpektovali prijaté opatrenia.
Veríme, že vzájomnou ohľaduplnosťou
to spolu zvládneme.
(ocú)
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OZNAMY OBČANOM
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné Odpustenie poplatku bude priznané až po predložení príslušných dokladov – žiadosť o odpustení poplatku, potvrdenie zo zahraničia, poprípade
stavebné odpady
preklad.
Oznamujeme všetkým poplatníkom, u ktorých nastali zmeny, ako napr.
narodenie dieťaťa, úmrtie, prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, Poplatník si nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku uplatňuje za
odhlásenie z trvalého alebo prechodného pobytu a iné skutočnosti, ktoré každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
majú vplyv na vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné sta-

Do 31. 01. 2021 je povinný podať priznanie k dani
v Soli ohlasovacou povinnosťou. Ak táto skutočnosť nastane v priebehu z nehnuteľnosti:
vebné odpady, aby tieto zmeny nahlásili do 31. 01. 2021 na Obecnom úrade

roka, poplatník je povinný vznik a zánik poplatkovej povinnosti oznámiť – daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľnosti (pozemok, stavba, byt,
do 30 dní ohlasovacou povinnosťou písomným oznámením.

nebytový priestor v bytovom dome v roku 2020,

Obec na základe VZN č.47/2020 § 19 zníži poplatok vo výške 70% – daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti (pozemok,
za osobu na rok, ak sa poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zda-

stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2020,

ňovacom období nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce po predlo- – daňovník, u ktorého nastali zmeny vo výmere pozemkov, stavieb, bytov
žení týchto dokladov:

a nebytových priestorov v bytovom dome v roku 2020,

a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplat- – daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, nebytového
ník vykonáva prácu mimo obce Soľ; v prípade, že miesto výkonu za-

priestoru v bytovom dome v roku 2020,

mestnania je na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja, – daňovník, u ktorého v roku 2020 nadobudlo právoplatnosť stavebné
aj potvrdenie o ubytovaní alebo nájomná zmluva,

povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým

b) potvrdenie o činnosti vykonávanej na základe živnostenského opráv-

priestorom v bytovom dome,

nenia mimo obce Soľ a dokladu o ubytovaní,

– daňovník, u ktorého došlo k zmene charakteru pozemku.

c) potvrdenie o štúdiu mimo obce Soľ, ak poplatník navštevuje školu na
území Prešovského alebo Košického samosprávneho kraja, aj potvrde- V priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať priznanie
nie o ubytovaní, nájomná zmluva,

k dani z nehnuteľnosti do 30-tich dní od vzniku daňovej povinnosti len

d) ak poplatník preukáže, že má prechodný pobyt na území inej obce alebo v prípadoch, ak túto nehnuteľnosť nadobudne dedením alebo vydražemesta, obec mu zníži poplatok na základe potvrdenia o prechodnom ním.
pobyte, z ktorého je zrejmá dĺžka pobytu na území inej obce, mesta a doloží aj potvrdenie o úhrade poplatku.

K priznaniu k dani z nehnuteľnosti je potrebné doložiť: rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu, list vlastníctva, zmluvu o prevode

Zníženie poplatku bude priznané až po predložení príslušných dokladov nehnuteľnosti, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad
– žiadosť na zníženie poplatku, potvrdenie od zamestnávateľa, školy.

o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Obec na základe VZN č.47/2020 § 18 odpustí poplatok vtedy, ak sa Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spopoplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí. Preto je potrebné doložiť hod- luvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľnosti podá každý
noverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiava spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastalebo zdržiaval dlhodobo v zahraničí:

níci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého určili dohodou, pričom

a) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, túto skutočnosť je potrebné uviesť v priznaní.
b) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
c) potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bez-

d) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,

podielovom vlastníctve manželov, priznanie podá jeden z manželov.

e) povolenie pobytu alebo víza,
f) potvrdenie o platení miestnych poplatkov v zahraničí,

Všetky potrebné tlačivá sú zverejnené na stránke obce www.obec-

g) potvrdenie o štúdiu v zahraničí.

sol.sk
(ocú)

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom doložiť aj preklad. (obec nepožaduje úradne overený
preklad)
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76. výročie SNP
V dejinách každého národa je niekoľko míľnikov, ktoré budú navždy rezonovať v mysliach ľudí. Takým míľnikom je aj 2. svetová vojna a s ňou spojené Slovenské národné povstanie. Do dejín sa zapísalo práve prínosom slovenského ľudu k porážke hitlerovského
Nemecka. Prešlo už 76 rokov, keď slovenský národ v pohnutých vojnových rokoch vykročil
historicky správnym smerom.
Aj v našej obci sme si pripomenuli 76. výročie SNP. Starosta obce sa prihovoril prítomným a pripomenul, že nesmieme zabúdať na hrdinstvá našich otcov a starých otcov,
ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode. Vo februári 1944 v Slanských vrchoch vznikla

partizánska skupina „Pučkov“, ktorej pomáhali obyvatelia okolitých obcí. Z našej obce to
boli Andrej Berta, Ján Hájnik, Juraj Hirčák, Ján Hoľák, Alžbeta Hoľáková, Ján Hlad, Ján Jackanin, Anna Ruščáková, Jozef Stoj, Michal Stoj, Jozef Voľanský a desiatky ďalších. Po slávnostnom príhovore starostu obce zaspievali Nina Mrusková, Diana Grácová a Michal
Vancák, za klavírneho doprovodu Rebeky Kubačkovej, pieseň Slovensko moje, otčina
moja, po ktorej nasledoval pietny akt kladenia venca.

Nech položený veniec symbolizuje nikdy nepreťatú niť súčasnosti
s históriou Slovenského národného povstania.
(ocú)

Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Tak znie názov
kampane, ktorej cieľom je obdarovať na
Vianoce seniorov v domovoch dôchodcov. Hlavnou myšlienkou je urobiť radosť
osamelým, priniesť im niečo výnimočné
do často stereotypných dní, postarať sa
o milé prekvapenie a potešiť ich maličkosťou. Milé až dojemné podujatie sa
koná už tri roky, no tento rok je o niečo

a oslovila svojich známych, aby sa zapojili do zbierky.
Pri prvotnej informácii o existencii
takejto kampane nám v hlavách začali
víriť myšlienky, ako by sme sa mohli aj
my zapojiť. Navštívili sme internetovú
stránku www.kolkolasky.sk, kde sme sa
dozvedeli všetky potrebné informácie.
A aj my, pracovníci obecného úradu,
spolu so starostom obce, sme sa zapojili

výnimočnejšie ako tie predošlé. Seniori
v zariadeniach domovov dôchodcov sú
odlúčení od rodiny a často nechápu, že
pandémia obmedzila ich život. Práve
„krabica od topánok“ naplnená milou
drobnosťou im môže vyčariť úsmev na
tvári.
Iniciátorka tejto myšlienky je Janka
Galataová, ktorá založila na Facebooku
skupinu pod rovnomenným názvom

do kampane a stali sa tak súčasťou „tejto
rodiny“. Veľkostne vhodné krabice sme
obalili ozdobným papierom a vložili do
nich niečo sladké, niečo voňavé, niečo na
čítanie. Spoločne sa nám podarilo pripraviť deväť – láskou naplnených krabíc.
Tieto boli v piatok 4. decembra 2020
odovzdané starostom obce v odbernom
mieste, ktoré sa nachádza na Mestskom
úrade vo Vranove n. T. v kancelárii prvého kontaktu. So súhlasom pracovníčky
sme nahliadli do miestnosti, kde sa
všetky tieto krabice odoberali a ostali sme
v nemom úžase. Rôznofarebne zabalené
krabice sa nachádzali všade – na stoloch,
na stoličkách, na zemi.
Sme veľmi radi, že aj v tejto dobe
sme sa vedeli spojiť a obdarovať seniorov.
(ocú)
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„AK NIEKOHO VIDÍTE BEZ
ÚSMEVU, DARUJTE MU
neznámy autor
JEDEN SVOJ.”
Dobu pretrvávajúcej pandémie vníma
každý jednotlivec inak. Väčšina z nás, pochopiteľne, v tom negatívnom zmysle. Je
však veľmi dôležité aj v týchto ťažkých časoch nestratiť nádej a venovať sa veciam,
ktoré nám robia radosť, sú pre nás vášňou,
aby nám aspoň ako-tak spríjemnili tieto nie
ľahké dni.
To je aj príklad nášho občana, Matúša
Boroša, ktorý sa vo svojom voľnom čase
už dávnejšie venuje hudbe. Práve počas
tejto koronakrízy sa odhodlal aj k skladaniu vlastných skladieb. Prvou z nich je pieseň s názvom Úsmev, ktorá vznikala už
počas prvej vlny pandémie a dokončená
bola koncom tohto leta. Matúš ju nahrával
so svojimi priateľmi – hudobníkmi vo svojom vlastnom štúdiu (BieM Studio). Na-

priek nepriaznivej situácii sa mu podarilo
túto skladbu prezentovať v Rádiu Šírava,
kde bol pozvaný na krátky rozhovor, v ktorom sa môžete dozvedieť viac o jeho tvorbe,
o skladbe Úsmev a o iných zaujímavostiach z jeho hudobného života. Okrem
toho dostal pozvanie aj na rozhovor do internetového Rádia KIKS, ktoré vysiela zo
Spojeného kráľovstva, kde svoju pieseň tiež
prezentoval. Momentálne pracuje na ďalších skladbách.
Nech je táto skúsenosť nášho občana
povzbudením aj pre nás ostatných, že sny
sa môžu plniť a aj v ťažkých časoch môžeme robiť radosť nielen sebe, ale aj ľuďom
okolo nás. Želáme mu veľa hudobných
úspechov!
(ocú)

Vitaj jeseň...
Z krásneho a teplého leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale zato farebnejšie a pestrejšie obdobie – jeseň. S príchodom tohto krásneho obdobia farieb sa zmení celá
príroda, mení sa všetko okolo nás. Znakom príchodu jesene je štebotavá pieseň lastovičiek, ktorú spievajú pred odletom do teplých krajín. Záhrady a príroda, o ktorú
sme sa po celý rok usilovne starali, nám vydá svoje bohatstvo. Mnohí z nás sa vyberú
do prírody, do lesa, kde nás očarí nielen samotná príroda, ale aj vôňa hríbov.
V záhradách začína zber úrody, okrem iných plodov, aj zber okrasnej či konzumnej zeleniny – tekvice. Tá k obdobiu jesene neodmysliteľne patrí.
Aj v našej obci sme privítali jeseň. Starodávny voz, ktorý je umiestnený pri „studniarovi“, je skoro celý rok krásne vyzdobený. V jari to bola výzdoba typická pre toto
obdobie, korbáče, zlatý dážď a veľkonočné kraslice. V lete voz zakvitol, a to doslova,
rôznofarebnými muškátmi a surfíniami. No a v jeseni, v tom krásnom období oranžovej a žltej, sme voz vyzdobili v týchto farbách. Vďaka občanom z našej obce sme
mohli voz dekorovať nielen plodmi z ich záhrad, ako sú tekvičky, kukurica, ale aj
tým, čo nám príroda dáva zdarma – šiškami, šípkami alebo žaluďmi.
Úprimne sa chceme poďakovať pani Gogovej, pani Bertovej, pani Miškovičovej,
pani Demčákovej, pánovi Šopiakovi a Agrodružstvu v Soli za poskytnutie materiálu
na výzdobu.
Jeseň má pre nás vždy istú dávku nostalgie. Je to čas, keď spomíname na leto,
Veríme, že aspoň na chvíľu spočinie pohľad nielen našich občanov, ale aj prečas, keď sa dokážeme viac zastaviť a zamyslieť nad tým, ako plynie život. Sfarbené chádzajúcich cez našu obec, na tejto jesennej výzdobe, a tak im spríjemní deň.
listy na stromoch a ostrejší vzduch nám pripomenú, že čoskoro opäť príde zima
(ocú)
a s ňou aj ďalší nový rok.

Stretnutie so seniormi
Október je mesiac plný farieb, do ktorých sa zahalia listy stromov, zbiera sa posledná úroda, využívajú sa posledné krásne
slnečné dni na prechádzky. Pre niektorých
je tento mesiac smutný, lebo sa tak rýchlo
blíži zima, pre iných je krásny a plnými dúškami si vychutnávajú posledné teplé
slnečné lúče. Október je predovšetkým mesiacom, ktorý patrí naším seniorom a úcte
k starším. Staroba je pre nás všetkých prirodzená a nemôžeme ju zastaviť. Čo môžeme
urobiť, je spríjemniť si ju.
S touto myšlienkou sme sa rozhodli
opäť spríjemniť seniorom ich jeseň života.
Z dôvodu šíriacej sa pandémie však nie na
spoločnom stretnutí. Vzhľadom na to, že seniori sú jednou z najohrozenejších skupín

v čase šírenia nákazy, hľadali sme inú
vhodnú alternatívu. Tou bol príhovor
v obecnom rozhlase. Naša občianka, Lenka
Ujčeková, najprv zarecitovala báseň a po
nej sa všetkým starkým prihovoril starosta
obce. Zaprial im hlavne veľa zdravia, ktoré
je v tejto náročnej dobe také potrebné. Každému dôchodcovi venoval obecný úrad sociálne kupóny a rúška. Nezabudli sme ani
na jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožili
okrúhlych narodenín.
Mnohí z nich sa často cítia opustení
a uzatvárajú sa pred svetom vo svojich príbytkoch. Sme veľmi radi, že aspoň troškou
radosti sme našim seniorom spríjemnili
jeden z októbrových dní.
(ocú)
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Stretnutie s Mikulášom ...
Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Stalo sa už tradíciou, že na
Mikuláša túto vzácnu návštevu očakávajú aj
deti z našej obce. Vzhľadom na to, že na
celom svete sa šíri pandémia ochorenia
COVID-19 spôsobená koronavírusom, návšteva Mikuláša sa nemohla uskutočniť tak,
ako sme boli zvyknutí – na spoločnom stretnutí všetkých detí v kultúrnom dome.
Za prísnych bezpečnostných opatrení
navštívil najprv deti v materskej škole. Tie
ho privítali básničkami aj piesňami. Niektoré deti premohol strach a nedokázali pri-

pravenú báseň zarecitovať. Aj napriek tomu
bolo každé dieťa obdarované balíčkom
plným sladkostí.
Z materskej školy sa vybral aj za ostatnými deťmi v obci. Tie ho už čakali pri bráničkách, niektoré sa mu vybrali oproti.
Všetky deti boli tiež obdarované sladkým balíčkom, či už zarecitovali, alebo zaspievali.
Mnohé mali z toho neopakovateľný zážitok. S Mikulášom si spravili zopár fotograﬁí a potom sa pomaly vystrojil na ďalšiu
cestu, kde ho čakalo ešte veľa detí.
(ocú)

Adventný veniec
Štyri adventné nedele, štyri sviečky na adventnom
venci. Čím sú Vianoce bližšie, tým viac sviečok žiari na
venci. Aj takto si na Slovensku už roky pripomíname blížiace sa najkrajšie sviatky v roku. No kým donedávna bý-

vali adventné vence len neoddeliteľnou súčasťou našich
príbytkov, v posledných rokoch sa presúvajú aj na námestia miest a obcí. Adventný veniec by mal pozostávať z ihličnanov, pretože tie symbolizujú trvalý život. Veniec
symbolizuje očakávanie svetla, ktorým je narodenie
Krista. Čím je na adventnom veci zapálených viac sviečok,
a teda viac svetla, tým je bližšie Kristus aj Vianoce.
Predvianočné obdobie našim občanom aj tohto roku
pripomína nadrozmerný adventný veniec so štyrmi sviecami, ktorý má už tradičné miesto v centre obce. Každú
nedeľu sa až do Štedrého dňa zapáli jedna svieca.
Na príprave nášho adventného venca sa vo štvrtok
26. novembra 2020 podieľali členovia ZO ZZP
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v Soli a členky ŽSS Soľanske nevesty. Sme radi, že
pre členov týchto organizácií sa príprava adventného
venca stala už tradíciou a neodrádza ich ani chladné
a mrazivé počasie. Veniec bol následne dozdobený pracovníkmi obecného úradu. Každoročne sa snažíme, aby pohľad na náš veniec pritiahol mnohých ľudí, a preto
novinkou je svetelná dekorácia v podobe viac ako dvojmetrového 3D anjela, ktorého obec zakúpila spolu s ďalšími
ozdobami.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave tohto adventného venca, a tým skrášlili centrum našej obce.
(ocú)
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Betlehem
Aj v tomto roku, už po štvrtýkrát, si
môžu nielen naši obyvatelia, ale aj návštevníci sprítomniť toto miesto a aspoň v duchu
sa preniesť do Betlehema, do maštaľky, kde
Mária porodila svojho Syna. Pri obecnom
úrade je zhotovený krásny drevený betlehem, ktorý i v nás znásobuje príjemnú vianočnú atmosféru. Vnútorný priestor
dopĺňajú najznámejšie betlehemské postavy
– svätý Jozef a Panna Mária s malým Ježiškom ležiacim na slame. Rodina je obklopená teliatkom, oslíkom a ovečkami. Pred
betlehemom stoja traja mudrci – Gašpar, Melichar a Baltazár so svojimi darmi – zlatom,
kadidlom a myrhou. Cieľom tohto krásneho
diela je to, aby sme sa trocha pozastavili
v tomto predvianočnom zhone. Aby sme si
našli tiché miesto, kde sa môžeme zamyslieť
nad skutočnými hodnotami vianočných
sviatkov.
Poďakovanie patrí poslancovi OZ Jurajovi Sukovskému, ktorý spolu s pracovníkmi
obecného úradu tento krásny betlehem zhotovil.
Ďakujeme za dar plný lásky a pokoja.
Prijímajme lásku najmä od Božieho Dieťaťa a rozdávajme ju plným priehrštím
najmä našim blízkym a tým, s ktorými žijeme i v našej obci. Tak bude naša obec krajšia, a to nielen na Vianoce.
(ocú)

Projekt
„NÁJDI SI SVOJU
KNIHU“
Obecná knižnica v Soli sa aj tento rok zapojila do výzvy
Fondu na podporu umenia v programe 5.1.4. Akvizícia
knižníc a uchádzala sa o ﬁnančnú podporu s projektom
„NÁJDI SI SVOJU KNIHU.“
Cieľom projektu bolo získať ﬁnančnú dotáciu na zakúpenie novej literatúry, ktorá by obohatila súčasný knižný
fond, rozšírila možnosti výberu z knižných titulov a uspokojila potreby a očakávania všetkých svojich čitateľov s ohľadom na rozmanitosť veku a záujmov.
Na základe tohto projektu Fond na podporu umenia Obecnej knižnici v Soli schválil dotáciu vo
výške 2 000 eur.
Zo získaných prostriedkov budú do knižnice zakúpené
nové tituly beletrie, romány pre ženy, dobrodružná literatúra,
detská literatúra, literatúra pre mladší i starší školský vek, literatúra pre mládež, fantazijná literatúra, náboženská literatúra, poézia, encyklopédie, náučná a odborná literatúra.
20 % získaných prostriedkov musí byť použitých na nákup
titulov, ktorých vydanie podporil FPU.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
Mgr. Zuzana Kubačková
vedúca knižnice
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MO Matice slovenskej v Soli
V tejto ťažkej epidemiologickej kríze, ktorá nás celý rok obmedzuje pri plnení programového plánu, ktorý sme si dali na výročnej schôdzi Miestnej organizácie MS v Soli na začiatku tohto roku, sme sa snažili aspoň sčasti ho plniť.
Keď to situácia dovoľovala, zúčastnili sme sa na niektorých spoločenských akciách.
Matica slovenská, na čele s predsedom Mariánom Gešperom a matičiarmi, pri uvoľnených
pandemických opatreniach uskutočnila 16. septembra 2020 odhalenie busty Andreja
Hlinku. Akcia sa konala pod patronátom Domu Matice slovenskej v Košiciach.
Busta bola odhalená v parku Duklianskych hrdinov v Košiciach na rohu ulíc Hlinkova a Komenského. Na odhalení busty sa zúčastnil aj predseda vlády Boris Kollár, ktorý sa prítomným aj prihovoril. Po ukončení slávnostného odhalenia sme sa presunuli na katolícku
teologickú fakultu, kde sa uskutočnila prednáška o živote Andreja Hlinku. Po nej nasledovalo spoločné posedenie pri malom občerstvení a spoločná diskusia o rôznych problémoch
medzi zúčastnenými.

V spolupráci s Obecným úradom v Soli a starostom obce Ing. Jozefom Bertom sa matičiari zúčastnili na pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku pri príležitosti 76. výročia SNP. Po skončení sme sa stretli v zasadačke obecného úradu pri čaji a káve, kde
sme sa rozprávali so žijúcimi svedkami druhej svetovej vojny o bojoch a útrapách ľudí počas
vojny. Spomínali sme aj na účastníkov tejto vojny z našej dediny.
V mene svojom, ako aj všetkých členov, prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov
a všetko dobré v novom roku 2021.
Dušan Berta
predseda MO MS v Soli

Základná organizácia JDS v Soli
Pandémia COVID-19 veľmi silno zasiahla aj seniorov. Dennodenne sme sledovali
správy v médiách, že sme najohrozenejšou skupinou, odporúčania, ako sa máme chrániť, ako máme nosiť rúška. Celoplošné zákazy vychádzania z domu, nákupy v obchodoch, ale aj stretávania sa boli pre nás veľmi obmedzujúce. Denne nás informovali
o počtoch chorých a mŕtvych na vírus COVID-19. Pre veľkú propagandu a strach z ochorenia sa väčšina seniorov zúčastnila na celoplošnom testovaní. Všetci testovaní seniori
z našej obce boli negatívni.
Po uvoľnení opatrení sa výbor JDS Soľ na stretnutí rozhodol, že sa musíme z tejto
samoty a stresu uvoľniť. Preto sme pre svojich členov zorganizovali Guľáš párty. Stretnutie sme pripravili v Zámutove v priestoroch penziónu Kondor. Po príchode na miesto
sme utvorili skupiny, kde jedna varila guľáš, druhá posedávala pod altánkom a diskutovala a tí zdatnejší sa vybrali na prechádzku do lesa. Dvojhodinová túra k Zbojníckej
miske nebola pre organizmus seniorov náročná. Po návrate z túry už bol pripravený výborný guľáš, na ktorom si každý pochutil. Po dobrom obede sme čas strávili príjemnými
rozhovormi pri káve a čaji.
Podľa vyjadrenia seniorov, ktorí sa zúčastnili na tejto akcii, bola zo strany výboru
dobre pripravená a vydarená a boli veľmi spokojní.

V mesiaci október skupinka seniorov v centre obce pripravila výstavu s názvom
Plody zeme. Vystavovali sa rôzne druhy zeleniny dopestované v našich záhradkách
našimi občanmi. Aj napriek našej snahe pripraviť rôzne stretnutia a aktivity pre našich
členov, pre zlé pandemické výsledky vláda zakázala organizovať akékoľvek spoločenské
aktivity.
V mene celého výboru Vám chcem zaželať krásne rodinné prežitie vianočných
sviatkov, veľa optimizmu, zdravia a radosti z vnúčat v roku 2021.
Dušan Berta
predseda ZO JDS v Soli
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Čo sme zažili po letných prázdninách
v ZŠ Soľ...
„Nezáleží na tom, ako pomaly idete, hlavne sa nezastavujte.“
Konfucius
Keď sme sa v júni lúčili s mimoriadnym
školským rokom, všetci sme si želali, aby
sme sa v septembri vrátili do škôl v normálnom režime. Tak sa aj stalo. No nie nadlho.
Brány našej školy sa 2. septembra síce otvorili, ale za dodržiavania prísnych hygienickoepidemiologických opatrení. Situácia sa
však naďalej zhoršovala a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu sa od 12. 10. 2020 zaviedli ďalšie
opatrenia súvisiace so zabránením šírenia
ochorenia COVID-19.
Opatrenia sa týkali zavedenia povinného nosenia rúšok aj na I. stupni základnej
školy, ako aj toho, že sa po vyučovaní neorganizovali žiadne aktivity. Zrušené boli aj záujmové útvary, výlety a exkurzie mimo škôl.
Školský klub detí pokračoval ďalej, ale za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.
Situácia sa ešte viac skomplikovala koncom októbra, kedy sme boli nútení na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo
Vranove nad Topľou a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy zverejneným MŠVVaŠ SR prerušiť štandardný
výchovno-vzdelávací proces od 23. 10. 2020
do 2. 11. 2020. Z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia
COVID-19 a z dôvodu opatrení súvisiacich s
výskytom ochorenia COVID-19 sme prešli na
dištančné vzdelávanie. Úlohy pre žiakov boli
zadávané cez portál Edupage a webstránku
školy: www.zssol.edupage.org.
Žiaci I. stupňa nastúpili na prezenčnú
formu v utorok 3. 11. 2020. Keďže situácia
v krajine sa zhoršovala ďalej, MŠVVaŠ SR S
účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušilo školské vyučovanie vo všetkých základných školách pre
žiakov v piatom až deviatom ročníku, t. z.,
že žiaci na II. stupni pokračovali v dištančnom vzdelávaní a pokračujú v ňom zatiaľ do
vianočných prázdnin. Dištančná forma
vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledovnými formami:

Žiaci IV. A sa zúčastnili na pobyte
v škole v prírode v dňoch 14. – 18. 9.
2020 v areáli hotela Energetik na Zemplínskej Šírave. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a s prihliadnutím na ochorenie
COVID-19 žiaci neboli v spomínanom zariadení ubytovaní, ale denne dochádzali
na miesto pobytu vlastným autobusom. Na
pobyte sa zúčastnilo 16 žiakov pod vedením vyučujúcich Mgr. Márie Bindasovej
a triednej učiteľky Mgr. Kataríny Mihalčinovej. Každé ráno po príchode na
miesto čakali žiakov chutné raňajky, po
ktorých sa pod vedením svojich učiteliek
venovali výchovno-vzdelávacej činnosti.
Neskôr sa žiakom venovala animátorka so
zaujímavým programom zameraným na
kultúru a život Rómov. Radosť im však
urobili i veselé chvíle na brehu Zemplínskej Šíravy a prechádzka do blízkej dediny Škola v prírode
Kaluža.
Žiaci II. stupňa sa v dňoch od 5. 10. – 9.
10. zapojili do projektu pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu. Každý
žiak, ktorý mal chuť zahrať si pingpong, bol
odmenený farebným náramkom. Organizátorom tohto projektu bola Alica ChladekováGrofová, vicemajsterka Európy v dvojhre
žien v stolnom tenise.
V tomto mesiaci sme si pripomenuli aj
Medzinárodný deň jabĺk, a to 21.
októbra. V každej triede si žiaci s učiteľmi
pripravili aktivity, ktoré súviseli s týmto
chutným ovocím. Naše pani kuchárky nám
k obedu pripravili výborný jablkový puding
a k tomu sladké červené jabĺčko. Tento deň
žiaci zavŕšili súťažou o najkrajšie vyzdobené
„jablkové“ dvere, ktoré vyhodnotili členovia
školského parlamentu.

ŠKD Maﬁny

19. 11. 2020 sa mala v našej škole konať
zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam tento rok prebiehala
na Slovensku len virtuálne. Naši žiaci a zamestnanci mohli podporiť deti v ohrození a
• online vyučovacie hodiny prostredníc- krízových situáciách zaslaním SMS na číslo
800 v hodnote 4 eurá alebo online na hoditvom aplikácie Zoom,
• prostredníctvom komplexného informač- nadetom.sk.
ného systému Edupage,
Najaktívnejší počas jesene a zimy bol asi
• prostredníctvom emailu, výučbového poškolský klub detí. Aj naši družinári majú
rtálu Alfbook,
• prostredníctvom telefonickej komuniká- svoje plány a aktivity, a tých stihli zato neúrekom. Zorganizovali si čokoládový
cie.
deň, keď si len tak vychutnávali ten úžasný
Vyučovanie prebieha počas rozvrhu, pocit – na chvíľu mať okolo seba plno čokoktorého súčasťou sú online hodiny, na kto- lády, potom si inokedy naopak odskočili k
zdravšej pochúťke a ochutnávali ovocie,
rých sú žiaci povinní sa zúčastňovať.
ktoré si v jeseni mohli dopriať ešte zo svojich
Pre žiakov zo SZP, ktorí nemajú možnosť sadov a záhrad. Pre starých rodičov vypripojenia na internet, zabezpečujeme vý- robili milé pozdravy, aby vedeli, že na
učbu za spolupráce učiteľov a pedagogických nich myslia nielen počas októbra. A keďže
asistentov a tiež využívame aj spoluprácu majú v školskom klube veľa rôznych stas komunitnými centrami v jednotlivých ob- vebníc, v jeden deň sa rozhodli, že budú
stavať možné i nemožné. Raz sa z nich dociach.
Napriek tejto nie veľmi priaznivej pan- konca stali cukrári, ktorí piekli chutné
demickej situácii sme sa snažili realizovať a voňavé maﬁny. Všetci pomáhali, ale
niektoré aktivity a činnosti naďalej, aj keď hlavne ochutnávali.
s istými obmedzeniami.

Zoom vyučovanie
Okrem toho sme radi, že naši starší
žiaci naďalej pracujú na školskom elektronickom časopise Solianka a že aj počas dištančného vzdelávania, keď sa žiaci II. stupňa
učia doma, sme vedeli zrealizovať a publiko-

9

vať letné číslo počas prvej vlny pandémie
a od septembra aj jesenné a vianočné číslo.
Všetky čísla sú zverejnené na webovej
stránke našej školy.

2/2020
Vzhľadom na skomplikovanie situácie
nastala zmena aj pri organizovaní okresných kôl olympiád a v spôsobe ich realizácie. Aj Olympiáda zo slovenského jazyka
prebiehala inak, a to online. Po zaregistrovaní žiaka mu bol pridelený kód, ktorým sa
v určenom čase prihlásil do online testu. Do
okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo 27. 11. 2020, sa zapojila aj naša žiačka
Sandra Onderová z IX. A. Stala sa úspešnou riešiteľkou a skončila na peknom 4.
mieste v okrese. Okrem víťazky boli úspešnejšie iba súperky, ktoré sa umiestnili na
druhom a treťom mieste a obe získali len o
jediný bod viac.

Zo života špeciálnych tried
našej školy...
V septembri sa žiaci v dňoch od 23. do
30. septembra zapojili do Európskeho
týždňa športu. Pre žiakov v spolupráci
s učiteľmi telesnej výchovy boli pripravené
rôzne aktivity a súťaže, ako futbal, stolný
tenis, štafetové behy, pohybové hry. Cieľom
tejto akcie bolo podporiť športovú činnosť
žiakov, poukázať na potrebu hýbať sa, rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti, a tým
pozitívne vplývať na ich zdravotný stav.
Dňa 16. októbra si žiaci špeciálnych
tried pripomenuli Svetový deň zdravej
výživy. Pri tejto príležitosti mali žiaci v
tento deň zážitkové vyučovanie, ktoré sa
nieslo v duchu zdravej výživy. Aktivity sa
prelínali počas celého dňa na viacerých vyučovacích hodinách. Cieľom bolo zaujíma-

ŠKD ochutnávka ovocia

vou formou priblížiť žiakom význam zdravého stravovania.
Počas mimoriadneho prerušenia
vyučovania od 23. októbra do 5. novembra sa aj žiaci špeciálnych tried učili dištančnou formou. Dostávali úlohy na týždeň
prostredníctvom webovej stránky školy. Učitelia komunikovali so žiakmi cez email, messenger, facebook. Nakoľko nie všetci žiaci
majú prístup na internet, úlohy sa tiež zadávali aj v tlačenej forme. Učitelia tlačili pracovné listy a zabezpečovali ich doručenie
žiakom prostredníctvom asistentov učiteľa,
pracovníkov komunitných centier v obci
Soľ, Hlinné, ale aj osobne. Všetci žiaci tak
boli zapojení do vyučovacieho procesu.
Od 5. novembra majú žiaci špeciálnych
tried možnosť navštevovať školu prezenčne.
Žiaci z obce Soľ túto možnosť využili a školu
pravidelne navštevujú. Žiaci z Hlinného sa
naďalej vzdelávajú dištančnou formou.
Aj keď si všetci uvedomujeme vážnosť
situácie, veríme však, že v novom roku sa
podarí dostať žiakov do škôl, aby sa mohli
vzdelávať v ich prirodzenom prostredí
medzi svojimi rovesníkmi a so svojimi učiteľmi.
„Ťažké časy raz pominú, ale sila z
nich pretrvá...“ Nech je tento výrok povzbudením do nového roka pre nás všetkých, nech je ten nastávajúci rok o niečo
pokojnejší a nech posolstvo vianočných
sviatkov v našich srdciach nikdy nezhasne...
PaedDr. Pavol Hybala
riaditeľ školy

Jeseň a zima v materskej škole
„Každé ráno chodíme si do malého domčeka,
niekto býva blízučko a niekto ide zďaleka.
Môže fúkať silný vietor, my sa stále tešíme,
každý deň sa v našej škôlke niečo nové učíme.
Kresliť, spievať, recitovať, potom rýchlo do postieľky,
rozprávku nám prečítajú naše pani učiteľky.“
Toto sú slová piesne, ktorú si naše deti veľmi rady spievajú. Tie staršie si ju z roka
na rok pamätajú a novoprijatým deťom sa zapáči hneď v prvé septembrové dni. Jej veselá melódia otvárala aj školský rok 2020/2021. A úvodné slová by sme možno potrebovali trošku poopraviť. Lebo z malého domčeka s jednou triedou sa rokmi stala budova
so štyrmi triedami. V tomto školskom roku nastúpilo do našej MŠ 73 detí a v januári
k nim pribudnú ešte ďalšie dve. Deti sú do tried rozdelené podľa veku a podľa dĺžky pobytu počas dňa. Triedy s celodennou starostlivosťou sme už pred pár rokmi pomenovali
ako lienky a žabky. Tie s poldennou starostlivosťou sme označili ako motýliky
a slniečka. Všetci sme si na to zvykli a je to milé, keď na školskom dvore pani učiteľka
zvoláva lienky, žabky, motýliky i slniečka a v dave detí sa to zrazu začne hemžiť ako
v mravenisku. Každé dieťa uteká k tej svojej druhej mame. Tým najmenším sa niekedy
stane, že sa zatúlajú k inej skupine, ale rýchlo zistia, že tam nepatria.
Keď som rozmýšľala nad týmto príspevkom, zistila som, že napísať pár riadkov
tohto roku bude o niečo ťažšie. Nie preto, že sa v našej MŠ nič nedialo, to nie. Veď výchovno-vzdelávací proces prebiehal, prevádzka nemusela byť prerušená, deti sa adap-

tovali dobre... Ale všetko bolo akési iné. Kvôli vážnej celosvetovej situácii sa usmernenia
a podmienky prevádzky menili tak často, že niekedy sme sa v tom už strácali. Z učiteliek
sa za pochodu stávali administratívni pracovníci s množstvom tlačív a prehlásení pre
rodičov. Ale prispôsobili sme sa a už to berieme ako nevyhnutnú súčasť našej práce.
Dôležité pre nás bolo, aby to všetko nepocítili deti. Ale akokoľvek sme sa snažili, život
detí v škôlke to ovplyvnilo. Nesmeli sme plánovať obľúbené divadelné predstavenie, vystúpenie sokoliarov, ktoré sme už v jari museli zrušiť, organizovať žiadne spoločné aktivity medzi triedami, stretnutia so starými rodičmi a ani vianočnú besiedku
s posedením. No Mikuláš nezabudol na naše deti ani v tomto roku. Okrem brady však
mal aj rúško, ale svedčalo mu to. A aby sme deti a ani rodičov nepripravili o vianočnú
atmosféru z vystúpenia, nacvičili sme s deťmi vianočný program, urobili kamerový záznam, pridali fotograﬁe detí v pekných vianočných kostýmoch a v týchto dňoch si aspoň
z DVD môžu rodičia pozrieť vystúpenie svojich ratolestí. Dúfame, že sme takýmto darčekom, ktoré dostalo každé dieťa, aspoň trošku urobili rodičom radosť. No hlavne sme
deti neukrátili o tú nádhernú atmosféru, ktorá vládne v našej škôlke každý rok. A určite
prišla aj do vašich príbytkov.
V mene celého kolektívu zamestnancov materskej školy želám Vám všetkým,
aby to čaro a posolstvo Vianoc zotrvalo nielen vo Vašich domácnostiach, ale hlavne vo
Vašich srdciach po celý rok. Pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2021!
Renáta Mikulová
riaditeľka MŠ Soľ
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Dobrovoľný hasičský zbor
v Soli
Uplynulo niekoľko mesiacov a blíži sa koniec tohto roka. Každého z nás sa dotkli opatrenia spojené s pandémiou COVID-19. Naším poslaním je pomoc ľuďom v núdzi a prijali
sme aj takúto výzvu, ktorú nikto nečakal – „boj so zákerným vírusom“. Spoločne sme
sledovali vývoj vo svete, ale aj u nás, ako sa chrániť a bojovať s takýmto nepriateľom. Prehodnotili sme možnosti a vyčlenili ﬁnančné prostriedky na zakúpenie vecných a ochranných prostriedkov. Za pomoci benzínových rosičov naši členovia dezinﬁkovali verejné
priestranstvá, budovy a priestory, kde bol väčší pohyb obyvateľov v našej obci. Prvá vlna
pandémie nás povolala aj na výpomoc do karanténneho strediska na Strednej odbornej
škole drevárskej vo Vranove nad Topľou, kde sme boli nápomocní pri plynulom
chode tohto zariadenia.
S príchodom leta sa opatrenia trochu zmiernili, ale aj tak sa nám nepodarilo zorganizovať našu dlho zaužívanú súťaž hasičských družstiev v hasičskom športe „O pohár starostu obce Soľ“. Na všetkých našich verejných podujatiach sme sa, bohužiaľ, tohto roku
nemohli zúčastniť. Nevyspytateľné živly, ako je oheň, voda alebo vietor nevieme predvídať.
Aj v takýchto ťažkých chvíľach, keď sme mali plné ruky práce, sme sa s nimi museli popasovať. Naši hasiči spojili svoje sily a vždy vedeli pomôcť nielen ľudom v našej obci, ale aj
ľuďom okolitých obcí. Niekoľkokrát sme boli vyzvaní operačným strediskom na výpomoc
Hasičskému záchrannému zboru vo Vranove nad Topľou. Išlo o požiare rodinných domov v obci Rudlov, požiare stojatého obilia v Sečovskej Polianke či zaliatu štátnu
cestu 1/18 v obci Hlinné po prietrži mračien.
Zúčastnili sme sa aj na veľkom taktickom cvičení v obci Rudlov zameraného na diaľkovú dopravu vody v lesnom teréne. Zúčastnených bolo 16 zborov z celého okresu s 21
kusmi techniky. Z preventívneho hľadiska sme sa za pomoci veľkokapacitnej elektrocentrály pokúsili dodávať elektrickú energiu do základnej školy v prípade výpadku v zimných
mesiacoch. Počas roka sme vykonávali aj dokončovacie práce na rekonštrukcii našej zbrojnice. Široká škála a vysoká odbornosť našich členov bola v tomto roku využitá v každej
chvíli. Vykonali sme aj porez niekoľkých stromov, ktoré ohrozovali zdravie našich spoluobčanov.
Najväčším ohrozením bol, samozrejme, príchod druhej vlny pandémie. V súvislosti
s nariadeným vlády Slovenskej republiky bolo vyhlásené celoplošné testovanie. Na základe
zasadnutia krízového štábu v Soli sme boli oslovení na výpomoc pri tejto udalosti. Už niekoľko dní pred samotným testovaním naši členovia rozkladali stany, vytyčovali nástupné
plochy, zabezpečovali osvetlenie obidvoch odberových miest a nakoniec dezinﬁkovali
a upratovali. Pár dní sa všetci venovali svojim každodenným povinnostiam a prišlo druhé
kolo testovania. Tu patrí moje poďakovanie všetkým, ktorí v rámci svojho voľna strávili niekoľko dní v zlom počasí, aby zabezpečili plynulý chod testovania.
Chcel by som sa poďakovať aj ľuďom, ktorí nám pripravili chutné koláče a drobnosti.
Všetkým patrí moja úcta, že si vieme navzájom pomáhať v ťažkých chvíľach. Verím, že spoločne vstúpime do nového roka s plným odhodlaním a pevným krokom. Preto Vám všetkým
prajem len to najdôležitejšie, a to je zdravie.
Ján Šopiak
predseda DHZ Soľ

400. výročie CZ Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Soľ

100. výročie kostola v Zámutove
CZ Soľ si v roku 2020 pripomínal
vzácne výročie, a to 400 rokov od svojho
vzniku. Prvá zmienka o jeho existencii pochádza z roku 1620, kedy sa sformoval samostatný cirkevný zbor. Celá obec musela
na evanjelickú vieru prestúpiť do roku

1620, pretože k tomuto roku sa v Soli uvádza už iba Evanjelická cirkev augsburského vyznania. V nasledujúcich
desaťročiach prežíval zbor obdobie rozvoja, rástol počet jeho členov. Aj napriek
neskoršiemu zániku v období tvrdej proti-
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reformácie a prenasledovania obnovil
svoju činnosť po vydaní Tolerančného patentu a odvtedy nepretržite existuje až doteraz.
Pri tejto príležitosti sa 30. augusta
2020 konali slávnostné služby Božie, na
ktorých zvesťou Božieho slova poslúžil
brat generálny biskup ECAV na Slovensku
Ivan Eľko. V rámci slávnosti vykonal posviacku tretieho zvona, aby slúžil pre potreby veriacich a zvolával svojím hlasom
do Božieho domu.
V nedeľu 4. októbra 2020 bola
v evanjelickom kostole v Zámutove v rámci
slávnostných služieb Božích uvedená
zbierka básní zborovej sestry dozorkyne
Vierky Ďorďovičovej s názvom Cesta za
Svetlom. Zbierku vydal Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku Soľ pri príležitosti 100. výročia postavenia a posvätenia chrámu Božieho v Zámutove.
Zbierka obsahuje 39 básní, ktoré autorka napísala v priebehu viacerých rokov

a boli prednesené pri rôznych príležitostiach konaných v cirkevnom zbore. Básne
sú doplnené o priliehavé biblické citáty,
ktoré podčiarkujú ich hlavnú myšlienku.
Zbierku si môžete zakúpiť na evanjelickom
farskom úrade v Soli.
Mgr. Zuzana Kubačková
námestná farárka

2/2020

Komunitné centrum v obci Soľ

Komunitné centrum v obci Soľ v čase pandémie Covid19 funguje aj naďalej, a to podľa platných usmernení a za
dodržiavania hygienických opatrení. V doobedňajších hodinách, počas celého týždňa, prichádzajú dospelí s prosbou
o pomoc pri riešení úradných záležitostí, s ktorými si sami
nevedia poradiť. „Keď niečo neviem, prídem do komunitného centra a ochotne mi poradia, ukážu, ako
mám môj problém riešiť. Cítim sa tu dobre a viem, že
tu môžem prísť riešiť čokoľvek.“ Monika „Viem, že keď
niekto potrebuje pomôcť alebo ak nemá telefón, nevie
si niečo vybaviť, vypísať, môže prísť do komunitného
centra a tu nám radi pomôžu.“ Renátka
V rámci preventívnych aktivít sme do rodín distribuovali okrem hygienických potrieb aj oblečenie a ovocie. Zorganizovali sme mnoho aktivít. V doobedňajších hodinách
prichádzajú do komunitného centra nielen tí, ktorí potrebujú pomoc, ale aj takí, ktorí chcú pomôcť ľuďom žijúcim
v ich okolí. Sú to hlavne ženy, ktoré denne navštevujú kurz
šitia, na ktorom šijú ochranné rúška. Ochranné rúška, ktoré
ušijú, slúžia deťom v škole a aj dospelým na bežné nosenie.
„Som rada, že máme v našej obci komunitné centrum. Organizuje mnoho aktivít pre ženy a deti.
Mnohí nemajú peňazí nazvyš, nemôžu si zakúpiť
rúška. Som rada, že im môžem aj ja na tomto kurze
takto pomôcť. Šitie ma veľmi baví a verím, že mi to
pomôže pri hľadaní zamestnania.“ Iveta. „Som rada,
že som mohla navštevovať kurz šitia. Baví ma to
a myslím, že mi to aj ide. Chcela som sa naučiť šiť
a teraz sa môžem nielen zdokonaľovať, ale aj takto
pomáhať sebe aj druhým.“ Jana.
Poobedia v komunitnom centre trávia deti. Píšu si v
ňom školské úlohy, vypracúvajú pracovné listy, ktoré im po-

nitnom centre. Pracovníčky centra sa im venujú, vysvetlia, pomôžu.“ Jaroslava, mamička detí, ktoré navštevujú komunitné centrum: „Moje vnúčatá navštevujú
komunitné centrum veľmi často a som rada, že sa
tam cítia príjemne. Urobia si tam úlohy a naučia sa
tam aj iné veci. Vzhľadom na to, že teraz majú dištančnú výučbu, je potrebné sa im viac venovať a pomáhať ako obvykle.“ Alžbeta, babička detí, ktoré
navštevujú komunitné centrum.
Všetkým spolupracovníkom a návštevníkom ďakujeme
za tohtoročnú dobrú spoluprácu a v novom roku prajeme
všetko len to najlepšie.
Mgr. Ivana Blecharžová,
máhajú precvičiť si vedomosti získané v škole. Uvádzame
odborná pracovníčka – garantka
skúsenosti dospelých, ktorých deti navštevujú komunitné
komunitného centra
centrum: „Som rada, že moje deti trávia čas v komu-

Terénna sociálna práca v obci Soľ
Projekt terénnej sociálnej práce je v obci Soľ realizovaný v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje. Národný projekt Ministerstva vnútra SR Terénna sociálna
práca s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít nadväzuje na predchádzajúci NP TSP.
Cieľom práce terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) v obci Soľ je poskytovať odbornú sociálnu pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a preventívne pôsobia na rizikové faktory a ohrozené skupiny obyvateľov.
Počas vyhlásenia mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia na SARSCoV-2 (COVID-19) sa terénni sociálni pracovníci aktívne podieľali na osvete a prevencii
šírenia vírusu. Občanom boli vysvetlené aj opatrenia súvisiace so šírením COVID-19.
Terénni sociálni pracovníci distribuovali ochranné rúška do každej domácnosti
v obci. Mapovali občanov vracajúcich sa zo zahraničia, ktorí mohli prísť do kontaktu
s nakazenými na toto ochorenie. Asistovali a boli nápomocní armáde SR pri testovaní
občanov na COVID-19. Klientom, ktorí následkom pandémie stratili zamestnanie, TSP,
pre urýchlenie procesu vybavenia OČR, dávky v nezamestnanosti, štátnych dávok, dávky
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v hmotnej núdzi, SOS dávky a príspevkov pomoci štátu počas vyhlásenej mimoriadnej
situácie, spolupracovali so sociálnou poisťovňou a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
vo Vranove nad Topľou.
V súvislosti s uvoľňovaním opatrení, terénni sociálni pracovníci aktívne spolupracovali s rodičmi detí na opätovnom nástupe do školských a predškolských zariadení, takisto boli nápomocní klientom sa znova zamestnať a to prípravou klientov na pracovné
pohovory, spracovaním životopisov a žiadostí. V súvislosti s oddlžením klientov, ktorí
sa ocitli v zlej sociálno-ekonomickej situácii, sa za pomoci TSP v spolupráci s Centrom
právnej pomoci v Humennom podarilo oddlžiť, teda vyhlásiť konkurz na majetok
(osobný bankrot) vyše 30 klientom. Terénni sociálni pracovníci pravidelne absolvujú
školenia a supervízie v rámci zvýšenia kvality poskytovania sociálnych služieb.
V prípade potreby poskytnutia sociálnej pomoci nás môžete kontaktovať osobne,
na tel. čísle 0918 638 758 alebo e-mailom na tspsol@centrum.sk.
kolektív pracovníkov TSP
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Záver roka
s nevestami
Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a radosti, koniec roka 2020. Prináleží nám zhodnotiť, čo nám tento rok dal a čo vzal.
Rok sme začali úspešne. Vo februári sme
sa zúčastnili na slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Obecného úradu v Soli. Ľudovými piesňami sme sa snažili spríjemniť
atmosféru pozvaným hosťom. Od marca
však boli naše plány narušené. Zakázané
boli stretnutia a aj rôzne kultúrne podujatia.
Po čiastočnom uvoľnení sa 6. septembra
uskutočnilo stretnutie v Čaklove pod záštitou
Matice slovenskej, kde sme boli pozvané
a predstavili sme sa našimi piesňami. O týždeň neskôr, 16. septembra, sme sa opäť pod
záštitou Matice slovenskej zúčastnili na odhalení busty A. Hlinku v Košiciach. Aj tu sme
s radosťou zaspievali slovenské ľudové
piesne. V decembri naše členky pomáhali pri
zhotovovaní adventného venca. Rok 2020
sme ukončili pečením perníčkov, ktorými
vás chceme potešiť, keď už nemôžeme zaspievať.
Soľanske nevesty Vám prajú požehnané
Vianoce a veľa šťastia v novom roku 2021.
členky ŽSS Soľanske nevesty

Futbalový rok 2020 ,,A“ tímu FK Soľ
bol výrazne ovplyvnený koronakrízou
Seniorské mužstvo FK Soľ vedené trénerom Radoslavom Homoľom, po dobre
zvládnutej jesennej časti ročníka 2019/2020,
obsadilo v IV. lige Sever 4. miesto. Toto
lichotivé umiestnenie odzrkadľovalo vtedajšiu kvalitu kádra. Tím chcel v nastavenom
trende pokračovať aj v jarnej časti, a to
hlavne z dôvodu, že zohratý káder mužstva
sa počas zimnej prípravy výrazne nezmenil.
Mužstvo bolo na odvetnú časť adekvátne pripravené. Ale aj do futbalového života zasiahla koronakríza a VsFZ v marci 2020
rozhodol o prerušení a následne aj o zrušení
celej sezóny 2019/2020.
Po postupnom uvoľňovaní opatrení
sme od začiatku júna 2020 naplno obnovili
tréningový proces a začali prípravu na sezónu 2020/2021. Do tejto prípravy sa nezapojili viacerí ofenzívni hráči, a to Turcovský,
Polačko a Samsely, ktorí avizovali snahu prestúpiť do iného klubu. To sa aj v priebehu
leta naplnilo, keď Turcovský prestúpil do Bystrého, Polačko do N. Hrušova a Samsely do
Hencoviec. Nemilým prekvapením bolo, že
tesne pred zahájením nového ročníka od
nás odišiel aj strelec Bandoľa, ktorý sa z pracovných dôvodov vrátil do rodného Úpora.
Naopak, do nášho tréningového procesu sa
zapojil Š. Červeňak, ktorý naposledy pôsobil
vo vranovskom doraste. Hlavnou úlohou
funkcionárov bolo doplniť úzky káder
o ofenzívnych hráčov, aby sme adekvátne
nahradili tých odchádzajúcich. Tesne pred
začiatkom sezóny k nám prestúpil skúsený
L. Eliáš so Sabinova, talentovaný D. Kendra
z Demjaty a z Vranova na hosťovanie prišiel
B. Ihnát. V priebehu sezóny káder doplnil aj
odchovanec M. Demčák (návrat z pracovného pobytu v zahraničí). Z minulosezónneho mužstva zostali brankári Petro
s Komarom a hráči do poľa Matta, Dubas,
Hajník, bratranci Sakalovci, bratia Dvorjakovci, Zubko, Nemčík a Duda.

Epidemiologická situácia poznamenala aj
sezónu 2020/2021, keď sa po dvanástich kolách súťaž prerušila a ak to situácia dovolí,
bude sa dohrávať až na jar. Po odohratých dvanástich zápasoch nám s vyrovnanou bilanciou
– 4 víťazstva, 4 remízy, 4 prehry a so skóre
13:13 patrí priebežne 10. miesto (so 16
bodmi). Najväčším naším problémom oproti
minulým ročníkom bola efektivita v zakončení,
keď sme s trinástimi strelenými gólmi predposlední v tejto štatistike (naším najlepším strelcom bol Mir. Sakala so 4 gólmi). Chýbali nám
hlavne góly od klasických útočníkov. To malo
aj za následok, že sme dobré herne rozohraté
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zápasy, hlavne na domácom ihrisku, nedotiahli do víťazného konca. Po nepremenených
šanciach prišiel herný kŕč a aspoň remízový rezultát sme ratovali bojovnosťou v posledných
minútach. Chýbala nám aj divácka podpora,
keď až 3 domáce zápasy sme museli odohrať
bez divákov. Viacero smoliarskych zápasov sme
odohrali aj na ihriskách súperov, kde sme hrali
uvoľnenejšie a náš herný prejav oceňovali aj
domáci funkcionári. Ale do bodového výsledku
sme výkon pretavili iba v Záhradnom, kde sme
získali tri body a na pôde vedúcich Župčian
sme uhrali cennú remízu.
Ťažko predpokladať, čo prinesie futba-

lová budúcnosť. Ak bude situácia priaznivá,
radi by sme obnovili tréningový proces v januári 2021 a zodpovedne sa pripravili na
jarnú časť. Čaká nás termínovo náročná odveta, v ktorej je naplánovaných až 18 kôl,
vrátane 3 dohrávaných jesenných zápasov.
Súťaž by mala začať dohrávkami už 14.
marca a skončiť posledným kolom 27.
júna. Ale aká bude realita? Podarí sa sezóna dohrať? To ukáže čas.
PhDr. Radoslav Homoľa
tréner

2/2020

Futbal našich žiakov a dorastencov
Futbalové ročníky 2019/2020 a 2020/2021 boli poznačené, tak ako celý svet, koronakrízou. Hoci sa dlhé mesiace na našom trávniku od zimy nehralo, predsa len sme
začali tréningy začiatkom augusta. Na žiakoch bolo vidno deﬁcit športovej aktivity a veľa
sme museli dobiehať. Aj napriek koronakríze sa nám podarilo odohrať 2 prípravné a 4
majstrovské zápasy. Prvý zápas sme bodovali na trávniku v Hencovciach, kde sme otočili
nepriaznivý polčasový stav z 2:1 na 2:4 v náš prospech. Druhý zápas sa odohrával na
domácom trávniku, kde sme za stavu 2:0 inkasovali 5 gólov v prvom polčase. Chlapci
sa v druhom polčase zomkli a predviedli kvalitný výkon pod vedením kapitána Martina
Dvorského a trojgólového Damiána Pižonta. V treťom zápase sme tiež predviedli výborný výkon, kedy bola hra vyrovnaná a v dôležitých momentoch nás podržal brankár
Jakub Kmec. Aj keď mali domáci veľa vyložených šancí, góly padali na druhej strane.
Konečné skóre zápasu bolo 0:5 a presadili sa Ján Bačišin, Martin Dvorský, Filip Šmajda,
Viktor Vancák a Marek Kmec.
Posledný zápas sa hral na domácom trávniku, kedy naši žiaci gólovo rozstrieľali
družstvo Sedlísk. Skóre otvoril Kamil Kachman dvomi gólmi a pridal sa k nemu do
polčasu jedným presným zásahom Viktor Vancák. A to z našej strany nebolo ani zďaleka všetko. Postupne sa k nim v druhom polčase pridali Bruno Dejan Berta, Filip
Šmajda, Damián Pižont a hetrikom sa blysol Marek Kmec. Jesennú časť sme ukončili
bez prehry na druhom mieste, a to len pre horšie skóre. Tento ročník bude posledný
pre viaceré opory tímu – Michala Vancáka, Filipa Šmajdu, Bruna Dejana Bertu, Martina Dvorského, Petra Kolesára, Jakuba Kmeca a Petra Rapavého. Ich miesta zaujmú
mladí perspektívni hráči – Samuel Kolesár, Jakub Tabaka, Jakub Kmec, Lukáš Šafran
a Jakub Keresteš. Dúfajme, že s odchádzajúcimi končiacimi hráčmi sa stretneme
v doraste a že na jar sa začne trénovať na trávniku na našom domácom štadióne FK
Soľ.

Tak ako žiaci, aj dorastenci začali svoju prípravu začiatkom augusta kvôli koronakríze. V tejto sezóne sa stretlo jedno kvalitatívne vyrovnané družstvo, poskladané zo starších aj mladších hráčov. V tomto ročníku sme sa potýkali s rôznymi zraneniami
u viacerých hráčov, a to u Timoteja Uhrina, Jána Pavla, Nicolasa Krištu a tiež aj s odchodom Samuela Keresteša a Františka Capka do vranovského MFK. V úvode jesennej časti
sme odohrali svoj prvý zápas v Hencovciach, kde sme po dlhej dobe uchmatli všetky tri
body. Hoci sme prehrávali 1:0, naši chlapci ukázali bojovnosť a kvalitu a domáce Hencovce porazili 3:7. Chlapci predviedli profesionálny výkon aj na domácom trávniku, kedy
porazili hráčov zo Zámutova 10:0. Strelecky sa presadili Daniel Halas hetrikom, Lukáš
Mihalčin, Rastislav Polahár dvoma gólmi a prvý gól za dorastencov dal Mário Šafran.
V ďalšom stretnutí sme si zmerali sily na štadióne v Bystrom, kde sme opäť ukázali našu
dominanciu z predošlých zápasov. Síce nám domáci nič nedarovali a rozhodca tiež neodpískal svoj najlepší zápas, my sme si udržali svoj štandard a vyhrali sme zaslúžene 2:6.
V poslednom zápase sme u nás privítali minuloročných majstrov zo Sedlísk, ktorým
odišlo viacero opôr, a to sa prejavilo aj na výsledku. Naši futbalisti sa predčasne rozlúčili
s jesennou časťou výhrou 18:0. V tomto jednostrannom dueli sa siedmimi gólmi zaskvel
náš najlepší strelec Dávid Bodnár. Ďalšie presné zásahy pridali ťahúni mužstva – Daniel
Halas, Marko Sukovský a Martin Palpaš. Za zmienku stojí spomenúť vynikajúce výkony
stopéra Mateja Bačišina, obrancov Martina Kasanického, Nicolasa Krištu a brankára
Martina Hlada. Určite najmilším prekvapením tejto sezóny boli výkony zodpovedného
Dávida Dvorského a útočného gólostroja Rastislava Polahára. Dúfajme, že v jari sa bude
súťaž dohrávať bez prerušenia s výkonmi ako v jeseni a s titulom pre majstra v lete.
Matúš Sakala
tréner

Obecná posilňovňa
Obecná posilňovňa bola aj napriek celoročnej ťažkej situácii v súvislosti s protipandemickými opatreniami otvorená pre svojich verných cvičencov. Aj napriek niekoľkotýždňovému zákazu činnosti priniesla v roku 2020 priestor pre športové vyžitie
obyvateľom našej obce, ale i obyvateľom okolitých obcí.
Stále je atraktívnym miestom nielen pre mladších športových nadšencov, ale aj pre
staršiu generáciu či naše ženy, ktoré majú naďalej vyhradený čas na cvičenie, a to každú
sobotu v čase od 18.30 h.
Protipandemické opatrenia nám upravili doterajší režim cvičenia a v súčasnosti
môžu v posilňovni cvičiť maximálne 4 osoby. Hlavne kvôli tomuto opatreniu sa nám
osvedčil tzv. systém objednávania na konkrétnu hodinu, ktorý zabezpečí dostatočný
priestor nielen pre cvičenie, ale aj dôkladnú dezinfekciu celého priestoru.
Obecná posilňovňa je otvorená od utorka do soboty v čase od 14.30 h do 20.30 h
a každú druhú nedeľu v rovnakom čase. Príďte aj vy medzi nás a zacvičte si v príjemnom
prostredí. Pravidelný pohyb pomôže nielen vášmu zdraviu, ale prispeje aj k duševnej
pohode a dobrej nálade.
Marta Zubková
správkyňa posilňovne
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Šachový klub Soľ
Tak ako po iné roky, tak aj tento sme začali sezónu s odhodlaním umiestniť odohratia stretnutí, výkonný výbor SŠZ zrušil do odvolania všetky šachové ligy,
sa čo najlepšie a vyhnúť sa bojom o záchranu. Tento zámer sa nám darilo naplniť. šachové turnaje.
Podarilo sa nám udržať sa v tretej lige. Už ku koncu sezóny nás ale zasiahla koNám šachistom neostáva nič iné, ako vyčkať, pokiaľ pandémia ustúpi a šachové
ronakríza. Posledné kolo bolo odohrané v náhradnom termíne, ale súťaž sa skon- ligy sa znova rozbehnú.
čila regulárne s plne odohratými kolami III. ligy. No ako je známe, koronakríza
zasiahla do celého športového sveta a šach nebol výnimkou. Aj keď príprava na
Miroslav Revaj
sezónu 2020/2021 prebehla v plnom prúde, poznáme svojich súperov aj dátumy
predseda šachového klubu

DETI A ARCHITEKTÚRA
Pod týmto názvom organizuje Občianske združenie EUROARCH projekt určený deťom 5. a 6. ročníka základných škôl,
ktorého cieľom je hravou formou vzdelávať
deti o tom, čo je pekná a kvalitná architektúra, kto navrhuje architektúru, predstaviť
im zakladateľov slovenskej, ale aj svetovej architektúry a podobne. Každý ročník projektu
je zameraný na novú tému a realizuje sa od
roku 2016. Minulý rok to bola téma Výškové
budovy a hlavnou témou roku 2020 boli
Mosty. Zámerom tohto projektu je najmä
hravou formou porozprávať deťom na základných školách o tom, čo je dobrá architektúra, ktoré diela a ktoré budovy od
slovenských architektov patria k nášmu kultúrnemu a architektonickému bohatstvu.
Do tohto projektu sa zapojila aj naša ob-

čianka Ema Pľutová, ktorá navštevuje Základnú umeleckú školu vo Vranove n. T.
Pod vedením svojich učiteľov sa do projektu
zapojila dva roky po sebe a dvakrát úspešne.
V roku 2019, kedy bolo odovzdaných celkovo
623 výtvarných prác. Práca Emy Pľutovej
bola vyhodnotená ako štvrtá najzaujímavejšia. V roku 2020 ich bolo takmer 400 a Emkinej práci bola udelená „CENA
GEOTECHNIK SK“. Odovzdávanie
cien malo prebehnúť v Bratislave,
avšak z dôvodu celosvetovej pandémie sa prekladá na začiatok roka 2021.
Sme veľmi radi, že máme v našej obci nadaných obyvateľov, ktorí sa venujú rôznorodým umeleckým činnostiam. Emke prajeme
veľa tvorivých nápadov a ešte viac výhier.
(ocú)

Pozdrav našim občanom od Michala Stuľančáka
Rezbárstvo nie je len o trpezlivosti, ale aj o nadaní... Vyžaduje od človeka pokoru,
pretože v nej spočíva prameň vytrvalosti. Rezbár by mal na sebe pracovať, len tak sa
môže stať majstrom vo svojom odbore. A Michal Stuľančák takým rezbárom je. Aj napriek tomu, že je už viac ako osem rokov klientom Centra sociálnych služieb AMETYST
v Tovarnom, svojej záľube sa venuje aj naďalej. Drevo, ktoré spracuje, premieňa na
úžitkové diela s precíznym spracovaním. Vytvára rôzne drevené sochy, ktoré sú mnohokrát v nadživotnej veľkosti. V roku 2017 sa zúčastnil na súťaži v Českej republike,
kde sa so svojou kompozíciou „Had“ umiestnil na prvom mieste.
Sme radi, že aj tohto roku, prostredníctvom listu adresovanému starostovi obce,
pozdravuje všetkých našich občanov. Z dôvodu šírenia koronavírusu je CSS AMETYST
zatvorený a nebolo možné p. Stuľančáka osobne navštíviť. Potešili sme ho aspoň vianočným balíčkom s odkazom, že na neho nezabúdame, aj keď už žije mimo obce.
Prajeme mu pevné zdravie a mnoho drevených skvostov, ktoré budú vytvorené jeho
rukami.
(ocú)
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