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Neustále mi vŕta hlavou myšlienka, ako 
sa stávať opäť otvorenými v dobe, ktorá je 
uzavretá a uzatvára aj nás. Možno si túto 
skutočnosť ľudstvo v uponáhľanosti doby 
s neustálym nedostatkom času na čokoľvek 
ani neuvedomilo, pokiaľ nevstúpili v posled-
ných rokoch do našich životov termíny, ako 
„karanténa“ či „lockdown“. Už predtým sme 
začali hradiť domy vysokými múrmi a ka-
merovými systémami. Prísť domov a mať 
pokoj od všetkých a všetkého. Reálny svet 
vzťahov vystriedal ten virtuálny. Generácia 
skôr narodených už len spomína na plné 
uličky hrajúcich sa detí a spoločný čas strá-
vený rozhovormi. Pomôcť susedovi či ná-
vštevu priateľov a príbuzných nahradil 
termín „nemám čas“. Svet sa pomaličky 
uzatváral a my sme si to ani nevšimli. Postu-
pom času sa začalo uzatvárať ľudstvo pod zá-
mienkou uponáhľanej doby, konzumu, 
závisti, rozdelenia, iného názoru, rôznych 
pohľadov na vieru či politické dianie. To 
všetko len prehlbovalo priepasť vzťahov 
a často aj tých najbližších rodinných.  

A opäť tu máme Vianoce. Vynoria sa 
myšlienky na detský čas strávený s rodinou 
a priateľmi. 

Ako dieťa som prešiel s kamarátmi celú 
dedinu od domu k domu, od dverí k dverám 
a možno nie najdokonalejšie, ale o to úprim-
nejšie, sme vinšovali a spievali koledy. Ako 

starší sme zas chodievali s ľudovou koledou 
ako „betlehemci“ prehrať udalosti Vianoc pri 
jasličkách. Ostala len spomienka. Spomien -
ka na otvorenosť, na stretnutie, na radosť, 
na šibalstvá, na hrejivý pocit v srdci. Každo-
ročne sa opakujú vianočné chvíle, nielen 
ako spomienka na veľké tajomstvo vtelenia 
a narodenia Ježiša Krista, ale aj ako pripo-
mienka, že ten istý Kristus chce vstúpiť do 
sŕdc ľudí. Dovoľme preto, aby počas vianoč-
ných sviatkov vstúpil do nášho života. Aby 
sme ho potom mohli prinášať do životov 
ľudí, ktorých stretneme.  

Aj napriek príkazom a zákazom, rozde-
leniu, hnevu, zloby, strachu, Vianoce priná-
šajú stále to isté, pozvanie otvárať svoje srdce 
pre druhého. 

No a ja si opäť kladiem otázku: „Ako sa 
znovu stať otvoreným v tejto uzavretej 
dobe?“  

Všetkým prajeme pokojný, radostný 
a požehnaný čas Vianoc. Otvorené srdce 
a otvorenosť v srdci. Nech vo Vašich domo-
voch a vzťahoch vládne zdravie nad choro-
bou, radosť nad smútkom, pokoj a rozvaha 
nad strachom, spájanie nad rozdelením, 
láska nad hnevom a zlobou a svetlo nad 
temnotou.  

 
Pavol Bober  
farský vikár 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení spoluobčania! 
Koniec kalendárneho roka je predo 

dvermi a všetci sa už tešíme na Vianoce a ná-
sledný príchod nového roka 2022. Samo-
zrejme, všetko v rámci povolených opatrení, 
ktoré musíme dodržiavať, ak sa nechceme 
nakaziť vírusom COVID-19. Keď sa obzrieme 
spätne na začiatok tohto roka, mnohí mô-
žeme konštatovať, že sme prekonali toto ne-
bezpečné ochorenie, ktoré malo u každého 
iný priebeh. Niektorí sme dokonca skončili 
v nemocnici. A niektorí sa z nej už domov 
ani nedostali... Mnohí sme sa zo strachu 
o našu budúcnosť nechali zaočkovať a ve-

ríme, že nás vakcína ochráni aspoň pred ťaž-
kým priebehom, pretože dodnes nikto nič 
účinnejšie nevymyslel. A tak sa spoliehame 
na svoju „vieru“ a odporúčania odborníkov. 
Dôležité je však byť zodpovedný k sebe, ako 
aj k ostatným ľuďom a dodržiavať pokyny 
a odporúčania hygienikov. Pre tých zodpo-
vednejších sme v obci už niekoľkokrát zor-
ganizovali v obecných priestoroch 
oč ko vanie s cieľom zvýšiť kolektívnu imu-
nitu, aby sme boli úspešnejší v boji s touto  
chorobou. 

Napriek rôznym zákazom sa náš pra-
covný život nezastavil a mnohí sme inten-
zívne pracovali počas celého roka. Dokonca 
sa nám v lete podarilo obnoviť tradičnú 
akciu vo varení guľáša Guľášmajster spo-
jenú s kultúrnym programom, obohatenú  
o folklór na Hornozemplínskych folklór-
nych slávnostiach v našej obci. Pre našich 
najmenších sa nám podarilo v lokalite vedľa 
zdravotného strediska otvoriť „Detské 

ihrisko“, ktorého hracie prvky a lavičky vy-
tvárajú priestor na aktívny pohyb detí so svo-
jimi rodičmi.    

V tomto roku sme sprevádzkovali 
„Zberný dvor“ v priestoroch dvora Agro-
družstva. Ak nechceme v budúcnosti platiť 
vysoké poplatky za zber a likvidáciu odpa-
dov, jediným riešením je zvýšiť separáciu 
jednotlivých zložiek odpadu. Práve tento 
priestor a jeho vybavenie slúži na zhromaž-
ďovanie vyseparovaných druhov odpadu. 
Prevádzkový poriadok, ako aj otváracie ho-
diny sú zverejnené na webovej stránke obce. 
V budúcom roku by malo byť v tesnej blíz-
kosti vybudované aj obecné kompostovisko, 
na ktoré obec získala zdroje z eurofondov. 

Koncom roka finišuje aj dostavba vodo-
vodu a kanalizácie v lokalite hornej časti 
rómskej ulice, kde už stoja rodinné domy 
a kde sa pripravuje aj výstavba ďalších ná-
jomných bytov. Podarilo sa nám napojiť bu-
dovu „Domu smútku“ na verejný vodovod 

a kanalizáciu a začať s prípravou na rozšíre-
nie cintorína. 

Náš „Dobrovoľný hasičský zbor“ si 
v tomto roku pripomenul sté výročie od 
svojho založenia. Na dôstojnej oslave tohto 
výročia sa zúčastnilo mnoho hostí a táto 
udalosť sa určite hlboko vryje do pamätí sú-
časníkov. Vážime si ich pripravenosť poskyt-
núť nezištnú pomoc v núdzi všetkým 
z nášho okolia, ktorí ju potrebujú. Hasičská 
zbrojnica a jej technické vybavenie s podpo-
rou obce sú vzorom pre široké okolie.  

V závere mi dovoľte popriať Vám prí-
jemné prežitie vianočných sviatkov hlavne 
v zdraví a rodinnom kruhu. Nech hlavne 
láska a pokoj sprevádza nasledujúce svia-
točné dni. V novom roku Vám prajem pevné 
zdravie, šťastie a veľa osobných a pracov-
ných úspechov. Buďte zodpovední, buďte 
zdraví. 

Ing. Jozef Berta 
starosta obce

Otvárať sa v „uzavretej dobe“...
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Narodené deti v roku 2021

Anna Mitáčová, r. Jurečková 
Helena Bajcurová, r. Slivková 
Milena Ďuďová, r. Mitáčová 
Miroslav Mitáč 
Jozef Jackanin 

Jozef Mitáč 
Jaroslav Vidlička 
Anna Kopková, r. Voľanská 
Michal Ravas 
Mária Töröková, r. Voľanská 

Viera Ravasová 
Miroslav Balog 
Ján Gabor 
Viera Daňová, r. Vidličková 
Anna Gdovinová, r. Cmarová 
František Baláž 
Ján Gavaľa 
Ján Bužo 
Helena Virbová, r. Partiková 
Anna Gogová, r. Lehetová 
Jarka Benedict, r. Fedorňáková 
Marek Goroľ 
Michal Hardoň 
Helena Saraková, r. Mattová 

Jaroslav Kroka 
Drahoslava Manduľáková, r. Dušková 
Zuzana Ravasová, r. Macková 
Pavel Džama 
Mária Balážová, r. Zaťková 
Juraj Hudacký 
Helena Goroľová, r. Čonková 
Ján Kopčák 
Ján Bilý 
Regina Goroľová, r. Goroľová 
Michal Goroľ 
Ján Jurečko 
Helena Šmatárová 
Ján Goroľ 

Dominik Bužo a Petra r. Jurmáková 

Michal Mitáč a Júlia r. Mitrášová 

Jozef Balog a Viera r. Ferková 

Lukáš Mitáč a Mária r. Kroková 

Alec Janičo a Simona r. Horvátová 

Lukáš Tancoš a Michaela r. Čikalová 

Ján Kroka a Oľga r. Mitáčová 

Adrián Pavlo a Adriána r. Valašteková 

Peter Stredný a Mgr. Veronika r. Vovolková 

Mgr. Martin Berta a Ivana r. Baranová 

Miroslav Piskor a Kristína r. Ďuďová 

Adam Ferko a Lea r. Oračková 

Spoločné áno 

si povedali....

Navždy  
nás  
opustili...

Helena Šmatárová 

Nina Kotlárová 

Sebastián Mitáč 

Nina Cinová 

Damián Tatarka 

Jana Mitáčová 

Sebastián Ďuraško 

Sebastián Cvoliga 

Larisa Mitáčová 

Eva Miľová 

Michal Cuprik 

Tobias Ďuďa 

Nina Mangová 

Kristián Ďuďa 

Liana Čonková 

Miroslava Bilá 

Oliver Chromý 

Viera Mitáčová 

Theo Vodila 

Jasmína Mitáčová 

Vivien Jurečková 

Jana Bilá 

Melisa Daňová 

Michaela Mitáčová 

Ondrej Ferenc 

Ráchel Goroľová 

Kristína Fabianová 

Tobias Ďuďa 

Eliška Balogová 

Dominka Birošová 

Nina Goroľová 

Imrich Kroka 

Sofia Kováčová 

Mathias Jurečko

Pavol Tomáš a Tina r. Pohlodková 

Marek Bilý a Terézia r. Bužová 

Dušan Demeter a Jana r. Jurečková 

Miroslav Daňo a Patrícia r. Ferencová 

Kristián Dindák a Lívia r. Gavaľová 

Ing. Samuel Dvorjak a Mgr. Simona r. Kokindová 

Miroslav Fako a Terézia r. Goroľová 

Znečistený Slaný potok a nánosmi zanesený železničný priepust boli veľký rizikom 
vzniku povodní v intraviláne obce Soľ. Na základe niekoľkokrát opakovanej požiadavky 
o vyčistenie potoka sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Železníc Slovenskej repu-
bliky, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Správy povodia Bodrogu, závodu Vranov 
nad Topľou a obce Soľ. V rámci dobrej spolupráce sa v priebehu roka 2021 po dlhodobo 

pripravovanej akcii začalo čistenie Slaného potoka. Potok zanesený nánosom blata a nále-
tovými drevinami sa začal čistiť v jarných mesiacoch. Vyčistením priepustu popod železničný 
most bola táto akcia úspešne ukončená. Výsledkom celého snaženia je rozšírenie koryta po-
toka a zlepšenie priechodnosti vody popod železničný most, a to najmä v nepriaznivom po-
časí počas prívalových dažďov a búrok. Zároveň sa dosiahol taký stav brehov potoka, ktorý 
umožní lepšiu údržbu zelene kosením. Veríme, že často opakované povodne, aké máme 
možnosť vidieť v televízii, v našej obci nebudú aj vďaka preventívnemu vyčisteniu potoka. 

  
(ocú)

Čistenie Slaného potoka
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Čím viac bude každý občan obce separovať svoj odpad, tým je väčšia 
šanca, že poplatky za zvoz a likvidáciu odpadov v blízkej budúcnosti ne-
budú stúpať rýchlym tempom. Na dosiahnutie tohto cieľa slúži náš novo-
postavený zberný dvor. 

Zberný dvor zriadený a prevádzkovaný obcou Soľ je určený na zber triedených zlo-
žiek komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov. Nemožno tu odovzdávať 
zmesový komunálny odpad. Každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom 
v obci Soľ môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu,  
t. j. papier a lepenku, sklo, obaly z kovu, šatstvo, textílie, jedlé oleje a tuky, 
plasty a objemný odpad. Za drobný stavebný odpad je stanovený manipulačný po-
platok podľa „VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne od-
pady na území obce Soľ č. 40/2018“ vo výške 0,055/1 kg. 
 
Postup pri odovzdávaní odpadu na zbernom dvore: 

Pracovník zberného dvora overí totožnosť osoby odovzdávajúcej jednotlivé zložky ko-
munálneho odpadu, či má v obci Soľ trvalý pobyt, alebo či v obci Soľ vlastní nehnuteľnosť. 

Držiteľa odpadu oboznámi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a ochrane 
pred požiarmi a skontroluje druh a množstvo dovezeného odpadu. Nevytriedený komu-
nálny odpad, kašovitý a polotekutý odpad, odpad s podozrením na infekčné vlastnosti, prí-
padne iný odpad, ako držiteľom deklarovaný odpad, neprevezme. Pracovník zberného 
dvora podľa predtlače vypíše „Formulár  návštevníka  zberného dvora v obci Soľ“, 
ktorý podpíše spolu s držiteľom odpadu. Držiteľovi odpadu určí priestor, resp. kontajner 
na jeho uloženie podľa druhu odpadu. 
 
Prevádzkový čas na zbernom dvore je nasledovný: 
Pondelok  9.00 hod. – 15.30 hod. 
Utorok  zatvorené 
Streda  9.00 hod. – 16.30 hod. 
Štvrtok  zatvorené 
Piatok  9.00 hod. – 12.00 hod. 
Sobota  9.00 hod. – 12.00 hod. 
Prestávka na obed  11.30 hod. – 12.00 hod.

ZBERNÝ DVOR JE UŽ V PREVÁDZKE

Dňa 16. septembra 2021 navštívila 
našu obec pani Andrea Bučková, 
splnomocnenkyňa vlády SR pre 
rómske komunity. Spolu s ňou do našej 
obce zavítali aj Mgr. Eduard Čonka, riaditeľ 
odboru regionálnej koordinácie, Mgr. Iveta 
Duchoňová, riaditeľka kancelárie spolno-
mocnenkyne, Mgr. Ingrid Lukáčová, vedúca 
2. oddelenia odboru regionálnej koordiná-
cie, Ing. Martina Juráková, koordinátorka  
2. oddelenia odboru regionálnej koordiná-
cie, PhDr. Darina Barančíková, regionálna 
koordinátorka, Mgr. Rastislav Zubaj, regio-
nálny koordinátor a Michal Šľachta z kan-
celárie splnomocnenkyne.  

Do svojho pracovného programu ná-
vštevu našej obce zaradila preto, lebo pa-
tríme medzi obce, kde úspešne využívajú 
inkluzívne projekty v prospech kvalitného 
spolunažívania všetkých našich obyvateľov. 
Už viac ako pred 20 rokmi sme vybudovali 
vodovod a kanalizáciu v lokalite, kde žijú Ró-
movia. Sú tam vybudované nájomné byty 
a v súčasnosti sa vykupujú pozemky pre vý-
stavbu ďalších bytov.  

Svoju návštevu začala v základnej 
škole a následne v materskej škole, kde sa 
stretla s vedením školy a jednotlivými asis-

tentmi. Asistenti sú nápomocní deťom zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. Pra-
cujú pod vedením učiteľa a individuálne sa 
venujú deťom s poruchami učenia, problé-
mami v správaní a tiež organizujú ich 
voľný čas.  

Vo svojej návšteve pokračovala stretnu-
tím s pracovníčkami z komunitného centra, 
terénnymi sociálnymi pracovníkmi (TSP) 
a terénnymi pracovníkmi (TP). V komunit-
nom centre počas návštevy splnomocnen-
kyne prebiehala preventívna aktivita 
„Motivácia k očkovaniu“, ktorú zorga-
nizovali v spolupráci s koordinátorkou Zdra-
vých regiónov Mgr. Marianou Holubovou. 
V sprievode starostu obce, TSP a jednotli-
vých koordinátorov navštívila v teréne vy-
brané rodiny a informovala sa o existujúcich 
problémoch a ich riešeniach.  

Počas svojej návštevy videla, že vedeniu 
obce, materskej a základnej škole záleží na 
všetkých svojich obyvateľoch. Pozitívny prí-
stup či spoločné aktivity obyvateľov sú jed-
nou z ciest pre skvalitňovanie životných 
podmienok rómskych komunít. 

Naša obec je jednou zo 136 obcí, ktorá 
je zapojená do všetkých národných projek-
tov. „TAKE AWAY“ je súbor národných 

projektov, ktorý zahŕňa tri povinné projekty 
a ďalšie nepovinné projekty.  

V našej obci sa realizujú tieto projekty: 
POVINNÉ projekty: 

• Terénna sociálna práca a terénna práca 
v obciach s prítomnosťou marginalizova-
ných rómskych komunít 

• Podpora predprimárneho vzdelávania 
detí z marginalizovaných rómskych ko-
munít 

• Podpora vysporiadania pozemkov v mar-
ginalizovaných rómskych komunitách 

NEPOVINNÉ projekty: 
• Komunitné centrá v mestách a obciach 

s prítomnosťou MRK 
• Miestne občianske poriadkové služby 
 

(ocú)

Návšteva splnomocnenkyne  
vlády SR pre rómske  
komunity v našej obci
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Vitaj jeseň
Jeseň je obľúbené ročné obdobie najmä preto, lebo hýri farbami a zároveň nás už 

netrápia vysoké letné horúčavy. K jeseni neodmysliteľne patrí aj šuchot spadnutých listov 
pod nohami či zber úrody, ktorá dozrieva práve ku koncu roka.  

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. Koniec leta a začiatok jesene je obdobie, kedy nám naša zá-
hrada vydáva tie najšťavnatejšie plody.  

Aj v našej obci sme privítali jeseň. Starodávny voz, ktorý je umiestnený pri „stud-
niarovi“, sa zahalil do farieb jesene. 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, 
a to šiškami, šípkami alebo žaluďmi. 

 
Úprimne sa chceme poďakovať p.  Magdaléne Bertovej, p. Ľudmile Gogovej a p. Du-

šanovi Bertovi za poskytnutie materiálu na výzdobu. Veríme, že aspoň na chvíľu spočinú 
pohľady na tejto jesennej kráse nielen našich občanov, ale aj prechádzajúcich cez našu 
obec. 

 (ocú)

Dňa 30. augusta 2021 sme si pripomenuli 77. výročie Slovenského národného 
povstania. Už roky si pietne pripomíname deň 29. august 1944, kedy naši otcovia, starí 
otcovia, ale aj ich ženy povstali do boja, ochotní položiť život za náš slovenský národ. 

Väčšina zo zúčastnených nežila v tých časoch, ktoré si rok čo rok pripomíname. V ča-
soch, kedy bežné veci neboli samozrejmosťou, ľudské hodnoty používali iný meter a človek 
nemal meno, ale číslo, ktoré každou sekundou zmizlo. Ani mysľou sa nedokážeme priblížiť 
k životu, ktorý vďaka ich hrdinstvu, obrovskej zodpovednosti a skromnosti nasledujúce ge-
nerácie nemuseli zažívať. Bojovali, aby sme my mohli žiť v mieri. A to je tá najvyššia obeť, 
akú človek môže ponúknuť.  

Aj my si na večnú pamiatku zachováme vďaku a úctu voči padlým i žijúcim hrdinom 
Slovenského národného povstania. 

(ocú)

77. výročie SNP
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Sobota 28. augusta 2021 bola  
v našej obci súťažno-tanečno-spevavá. 
O 10.00 hodine sa začala súťaž vo varení gu-
ľáša „Guľáš majster 2021“. Do súťaže 
sa zapojilo 8 družstiev – Bratranci, ZO SZZP 
v Soli, Soľanske nevesty, Hasiči, MAS Slanské 
vrchy – Topľa, ZVP Rental, FK Soľ a Solianski 
seniori a jedno nesúťažné družstvo, ktoré 
tvorili poslanci obecného zastupiteľstva. Ich 
úlohou bolo v časovom limite uvariť guľáš. 
Každý guľáš bol jedinečný, pripravený podľa 
špeciálnej receptúry. Víťazom sa stalo druž-

stvo Hasiči, na druhom mieste sa umiestnili 
Bratranci a na treťom ZO SZZP. Odmenení 
boli všetci účastníci súťaže. 

O 15.00 hodine sa začal 51. ročník 
Hornozemplínskych folklórnych 
slávností. Každoročne sa tieto slávnosti 
konajú vo Vranove n. T. Vzhľadom na zhor-
šujúcu pandemickú situáciu sa organizátori 
rozhodli, že slávnosti sa uskutočnia trocha 
netradične – v troch obciach, a to v Soli, v Se-
čovskej Polianke a v Dlhom Klčove. Na pódiu 
v Soli vystúpili ženské spevácke skupiny  

Juskovčanky, Komanička, Vederko, Soľanske 
nevesty, Lipka a nakoniec FS Chemlon. Pre 
návštevníkov sme mali pripravenú uličku re-
mesiel, kde remeselníci z blízkeho okolia 
predstavili svoju tvorbu. Pre všetky deti boli 
pripravené skákacie hrady „Máša a Med-
veď“ a detská „Ninja faktor dráha“. 
Na cukrovej vate si pochutili nielen deti, ale 
aj dospelí. Štedrá tombola bola určená pre 
všetkých. Každý, kto si zakúpil lístok, tajne 
dúfal, že práve on vyhrá hlavnú cenu. 
Úprimne chceme poďakovať všetkým spon-

zorom za poskytnuté ceny do tomboly. 
Každý, koho sme oslovili, nám niečím pri-
spel, či už to boli reklamné predmety, alebo 
elektronika. Hlavnou cenou bol elektromo-
bil Škoda Enyaq s dojazdom 450 km na 7 
dní zdarma. Túto cenu nám venoval pán 
Štefan Humeník, majiteľ Autopoži-
čovne Vranov. 

Počasie nám prialo a veríme, že všetci 
návštevníci si tento deň užili. 

 
(ocú) 

Guľáš majster a Hornozemplínske folklórne slávnosti

Súť́ažiaci v súťaži Guľáš majster 2021

Súťažné  družstvo Bratranci

Poslanci obecného zastupiteľstva

FS Chemlon

Na našich seniorov nezabúdame
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa 

múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď po-
nára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, 
keď ho ľudia majú radi.“ 

Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podlieha všetko živé, teda aj my ľudia. 
Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť pre-
dovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší 
ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, 
mladším.  

Aj tohto roku sme spríjemnili našim seniorom jeseň ich života. Nie však na spoločnom 
stretnutí, ako to bolo zvykom. Vzhľadom na to, že seniori sú jednou z najohrozenejších 
skupín v čase šírenia nákazy, starosta obce sa im opäť prihovoril prostredníctvom obecného 
rozhlasu. Vyjadril im úctu za to, že tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úctu k tým, ktorí 
sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. 
Každému seniorovi obecný úrad venoval sociálne kupóny, respirátory a reflexný prúžok 
pre lepšiu viditeľnosť na cestách. Nezabudli sme ani na jubilantov, ktorí sa v tomto roku 
dožili okrúhlych narodenín.  

Milí naši seniori, prajeme Vám pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo 
života a aby Vás ďalšie roky sprevádzala láska, úcta a pozornosť.  

(ocú) Príhovor starostu obce v obecnom rozhlase
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Ponožkový október 2021 ... Keď prianie sa stalo skutočnosťou
Ak vám život postaví do cesty niečo, z čoho sa veľmi tešíte, podeľte sa o to. Nie preto, 

aby vám ostalo menej, ale preto, aby k vám prišlo ešte viac. Pomáhať a byť ochotný je niečo, 
čo sa síce už v dnešnej dobe príliš nenosí, no prináša veľa dobrého. A hoci si myslíte, že 
vám to nič nedáva, verte, že sa vám to skôr či neskôr vráti. A to dvojnásobne.  

V polovici októbra sme zaregistrovali na stránke občianskeho združenia Podaj ďalej 
z Prešova výzvu „Ponožkový október“. Cieľom tejto výzvy bolo vyzbierať ponožky a ná-
sledne ich darovať bezdomovcom, ľudom v núdzi, sociálne slabším rodinám alebo detským 
domovom. Ponožky museli byť nové, nenosené. Rozhodovanie, či sa zapojiť však netrvalo 
dlho. Stanovisko pána starostu bolo „poďme do toho“. Prekvapením bolo, že hneď po 
prvom hlásení v rozhlase a prvom zverejnení informácie na sociálnej sieti prichádzali do 

kancelárie prvého kontaktu občania rovno s ponožkami a otázkami, či sa môžu zapojiť, kde 
ponožky odovzdať a pod. Netrvalo ani dva dni a box, ktorý sme mali na tento účel pripra-
vený, sa naplnil. Museli sme zabezpečiť ďalší. Povzbudením bola aj správa na našej face-
bookovej stránke od pani zo západného Slovenska, či je možné zapojiť sa do zbierky, ak 
niekto nepochádza z našej obce. Spomínaná pani Baja žije v Bratislave. Pri ceste do Hu-
menného sa zastavila na obecnom úrade a odovzdala 13 párov ponožiek. Na otázku, ako 
sa o nás dozvedela, odpovedala, že našu stránku už dávnejšie sleduje. Páčia sa jej naše ak-
tivity a život našej obce.  

Počas trvania celej zbierky sa v našej obci vyzbieralo 136 párov ponožiek. 50 po-
nožiek pánskych, 31 ponožiek dámskych a 55 párov detských. Na celom Slovensku bolo 
viac ako 120 zberných miest a počas trvania „ponožkového októbra“ sa vyzbieralo 
viac ako 13 500 párov ponožiek.  

Časť ponožiek bola dňa 1. decembra 2021 odovzdaná Detskému domovu vo Vra-
nove n. T. Druhá časť je určená pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pod-
porovaného bývania Hanušovce nad Topľou. Odovzdanie sa však zatiaľ kvôli 
„covidovej situácii“ neuskutočnilo. 

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili. 
(ocú)

Starosta obce s riaditeľom Detského domova vo Vranove n. T. 

Vyzbierané ponožky

Rezbárstvo je láska na celý život
Rezbár by sa nemal uspokojiť s ničím druhoradým ani so svojím najlepším rezbárskym 

dielom. Vždy by si mal pred seba vytýčiť nový vyšší cieľ a mal by smerovať k jeho dosiah-
nutiu.  

Michal Stuľančák je už viac ako 9 rokov klientom Centra sociálnych služieb Ametyst 
v Továrnom, ale navždy zostane občanom našej obce. Svojej celoživotnej záľube – rezbár-
stvu, vyrezávaniu z dreva a v minulosti aj vytváraniu sôch zo snehu – sa venuje stále.  

Drevo, ktoré spracuje, premieňa na úžitkové diela s precíznym vypracovaním. Vytvára 
rôzne sochy, ktoré sú mnohokrát v nadživotnej veľkosti. V minulom roku pri osobnej  
návšteve venoval starostovi obce umelecké dielo s názvom „Ruka“. Toto dielo je vystavené 
v priestoroch obecného úradu.  

Aj tohto roku sme ho navštívili. Potešili ho vianočným balíčkom a odkazom, že na 
neho nezabúdame. Popriali sme mu pevné zdravie a ešte mnoho drevených skvostov, ktoré 
budú vytvorené jeho rukami.  

 
(ocú)
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Očkovanie aj v našej obci
Najúčinnejším prostriedkom pre boj 

s vírusom COVID-19, ktorý spôsobil pandé-
miu a ochromil krajiny, rodiny, spoločnosti 
i jednotlivcov na celom svete, je očkovanie. 
Vedecké kapacity i historické fakty jasne 
dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme  

najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účin-
nou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu 
COVID-19 predstavuje nielen ochranu jed-
notlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolek-
tívnu ochranu komunity a celej 
spo loč nosti. Keď je človek zaočkovaný, je 
menej pravdepodobné, že by mohol pre-
niesť infekčnú chorobu na iné osoby. To 
znamená, že očkovanie môže pomôcť 
chrániť tých, ktorí sami nemôžu byť očko-
vaní.  

Naša obec v spolupráci s rôznymi or-
ganizáciami zabezpečila očkovanie proti 
tomuto vírusu celkovo 6-krát. Výhodou 
bolo, že sa  očkovalo priamo v obci bez po-
treby niekam cestovať.  

V prvej polovici roka 2021 inter-
venčný tím MZ SR v spolupráci s organizá-
ciou Zdravé regióny a obecným úradom 
zabezpečil očkovanie v našej v obci pre 
všetkých, ktorí o to prejavili záujem. Očko-
vanie prebiehalo prostredníctvom mobil-

nej očkovacej jednotky a miestom 
oč ko vania bolo komunitné centrum. Zaoč-
kovať sa bolo možné prvou a druhou dáv-
kou a počas tejto spolupráce bolo 
zaočkovaných 648 občanov.   

V spolupráci s Prešovským samospráv-
nym krajom (PSK) a Združením miest 
a obcí vranovského regiónu (ZMOVR) dňa 
27. júla 2021 v Kultúrnom dome v Soli  
v čase od 12.00 hod. do 13.30 hod. prebie-
halo očkovanie jednodávkovou vakcínou 
Janssen od spoločnosti Johnson & John-
son. Keďže sa očkovalo iba vakcínou Jans-
sen, viacerí prihlásení svoj záujem 
prehodnotili a radšej uprednostnili vak-
cínu od spoločnosti Pfizer. Mobilný vakci-

načný tím zaočkoval celkovo 34 občanov.  
Ministerstvo zdravotníctva SR odporu-

čilo očkovanie treťou, tzv. „booster“ dávkou 
každému vo veku nad 55 rokov po uply-
nutí 6 mesiacov od podania druhej dávky 
očkovacej látky. Obecný úrad v spolupráci 
s PSK a ZMOVR opätovne zabezpečila oč-

kovanie v našej obci. Dňa 26. novembra 
2021 prebehlo očkovanie proti COVID-19 
vakcínou Pfizer pre všetkých tých, ktorí  
o to prejavili záujem, či už boli, alebo ne-
boli registrovaní. Celkovo sme zaočkovali 
126 záujemcov. 

(ocú)

Očkovanie vakcínou Janssen

Očkovanie vakcínou Pfizer

Myšlienka vytvorenia originálneho dreveného betlehema v životnej veľkosti vznikla 
v roku 2016. Odvtedy sa v čase adventu aj v našej obci každoročne inštaluje betlehem 
vedľa budovy obecného úradu a inak tomu nie je ani tento rok.  

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, aby 
sme sa v tomto predvianočnom čase pozastavili, našli si tiché miesto, kde sa môžeme 
zamyslieť nad skutočnými hodnotami vianočných sviatkov.  

Poďakovanie patrí poslancovi obecného zastupiteľstva Jurajovi Sukovskému a za-
mestnancom obecného úradu, ktorí tento krásny betlehem zhotovili. (ocú)  

Betlehem
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Celoslovenská zbierka s týmto názvom 
vstúpila tento rok do svojho 4. ročníka. 
Každoročne spája tisíce ľudí, vďaka ktorým 
sú v čase Vianoc obdarovaní seniori v domo-
voch dôchodcov krabicou plnou milých dar-
čekov vložených z lásky. Hlavnou 
myšlienkou je urobiť radosť osamelým, pri-
niesť im niečo výnimočné do často stereo-
typných dní, postarať sa o milé prekvapenie 
a potešiť ich maličkosťou.  

Zakladateľky tohto projektu sú Janka 
Galatová a Sisa Slobodová. Za túto 
svoju myšlienku a následnú realizáciu pro-
jektu získali v roku 2019 ocenenie So-

ciálny čin roka. Zakladateľky nielenže 
prišli s touto myšlienkou, ale postarali sa aj 
o zberné miesta, kde mohli všetci zapojení 
(od jednotlivcov, škôl, škôlok až po firmy) 
priniesť darčekové krabice určené pre senio-
rov. V prvom roku sa im podarilo odovzdať 
približne 800 krabíc, v druhom roku cez 22 
tisíc krabíc a minulý rok sa vyzbieralo viac 
ako 75 tisíc krabíc, ktorými boli obdarovaní 
seniori vo všetkých zariadeniach na celom 
Slovensku. Tohto roku je na Slovensku 288 
zberných miest a v zahraničí sú 4 zberné 
miesta.   

Aj my, pracovníci obecného úradu 

spolu so starostom obce, sme sa už druhý 
rok zapojili do tejto kampane a stali sa tak 
súčasťou  „tejto rodiny“. S láskou sme 
pripravili, zabalili a naplnili 14 krabíc. 
V každej bolo niečo sladké, niečo voňavé, 
niečo na čítanie. Zapojili sa tiež terénni so-
ciálni pracovníci a pracovníčky z komunit-
ného centra. Veľmi milo nás potešili členky 
ZO SZZP a členky speváckej skupiny So-
ľanske nevesty, ktoré sa do tohto projektu 
zapojili prvýkrát a priniesli nám 8 krabíc.  

Dňa 1. decembra 2021 odovzdal 
starosta obce všetky tieto krabice na zber-
nom mieste, ktoré sa nachádzalo v priesto-

roch Domu kultúry vo Vranove nad Topľou. 
Nahliadli sme do miestnosti, kde sa tieto 
krabice odoberali a aj tohto roku to tam hý-
rilo farebnými krabicami určených pre se-
niorov.  

Vianoce, to sú čarovné chvíle, kedy sa 
prejavuje vďaka, cit či láska. Aj my chceme 
potešiť našich seniorov „krabicami od 
topánok“, ktoré sme pre nich s láskou pri-
pravili. Nech im aspoň takým spôsobom vy-
čaríme úsmev na tvári a dobrý pocit 
nech zahrejeme pri srdci nás aj ich.  

 
(ocú)

Členovia SZZP a FSS Soľanske nevesty sa do zbierky zapojili prvýkrát 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ 

Zberné miesto vo Vranove n. T. 

Blíži sa koniec kalendárneho roka, ktorý sa už tra-
dične spája s bilancovaním toho, čo priniesol. Rok 2021 
bol pre nás na zážitky bohatší ako ten predchádzajúci.  

Naša FSS Soľanske nevesty začala v tomto roku svoju 
činnosť pod novým vedením Anny Bertovej, a to od 13. 
mája 2021 s ôsmymi členkami – Helenou Sabolovou, Bo-
ženou Mihalčinovou, Oľgou Imrichovou Magdalénou Haj-
níkovou, Helenou Pavúčkovou, Annou Balberčákovou, 
Emíliou Keblešovou –  za hudobného doprovodu Stani-
slava Medveca, ktorý skupinu vedie po stránke odbornej, 
hlasovej a rytmickej.  

Po dlhšej covidovej prestávke sme sa dňa 24. júla 
2021 zúčastnili na Športovej olympiáde seniorov 
v Zámutove, kde sa konal jubilejný 10. ročník Športo-
vých hier seniorov JDS. Súťažiacich svojím spevom po-
vzbudzovali aj členky našej skupiny, ktoré nielen pekne 
spievali, ale aj súťažili a obsadili krásne 1. a 3. miesto.  

Dňa 14. augusta 2021 Dobrovoľný hasičský zbor 
v Soli oslávil 100 rokov od svojho založenia. Na tejto krás-
nej akcii sa zúčastnili aj členky FSS Soľanske nevesty 
a spolu s FSS Chlopi z Čemernoho spestrili slávnostný 
sprievod obcou. Počas sprievodu spievali rôzne ľudové 
piesne zo svojho repertoáru. Spevom ľudových piesní vy-
tvorili radostnú atmosféru aj pri odovzdávaní ocenení čle-
nom hasičského zboru a na slávnostnom posedení pre 
pozvaných hostí, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome.  

Dňa 28. augusta 2021 sa v našej obci konali dve po-
dujatia. Prvou akciou bola súťaž vo varení guľáša  
s názvom Guľáš majster 2021, na ktorej sa zúčastnili 
aj naše členky p.  Emília Keblešová, p. Oľga Imrichová a p. 
Helena Sabolová. Po tejto akcii sa uskutočnili Horno-
zemplínske folklórne slávnosti, na ktorých aj So-
ľanske nevesty svojimi piesňami zabávali prítomných 
divákov.  

Začiatkom septembra 2021 sa uskutočnili Matičné 
a obecné slávnosti venované ľudovým tradíciám na 
Hornom Zemplíne. Na túto krásnu akciu sme prijali po-

zvanie aj my. Týmto slávnostiam, ktoré organizovala Ma-
tica slovenská, predchádzala súťaž vo varení guľáša. 
Na súťaži sa zúčastnili aj naše členky p. Oľga Imrichová 
a p. Emília Keblešová, ktoré sa umiestnili na krásnom 3. 
mieste, začo im ďakujeme a blahoželáme.  

Po vyhodnotení súťaže nasledovalo vystúpenie fol-
klórnych skupín. Nechýbali na ňom ani krásne ľudové 
piesne v podaní našej speváckej skupiny. Na tomto podu-
jatí prvýkrát vystúpili aj dve naše nové členky, pani Jana 
Šopiaková a pani Martina Tirpáková, ktoré sme v auguste 
prijali medzi seba.  

V septembri naša spevácka skupina oslávila 5. výro-
čie svojho vzniku. Založila ju pani Božena Mihalčinová, 
ktorá nám toto výročie pripomenula príjemným posede-
ním. Pri tejto príležitosti pripravila pre každú členku spev-
ník s názov „Soľanske nevesti, šumne nam to 
špiva“. Je to repertoár piesní za 5-ročné obdobie, za čo 
jej patrí veľké poďakovanie.  

V mesiaci november v spolupráci so ZO SZZP v Soli 
sme sa podieľali na príprave adventného venca, ktorý 
každý rok skrášľuje našu obec. A tak sme touto poslednou 
akciou ukončili rok 2021.  

Všetkým Vám prajeme pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a šťastný krok do nového roka.  

členky FSS Soľanske nevesty

Členky FSS Soľanske nevesty bilancujú ...
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Advent nie je len časom nakupovania darčekov, ale predovšetkým má duchovný 
význam. Predstavuje obdobie trvajúce štyri týždne a veriaci si v tomto období pripomí-
najú príchod Krista. Počas tohto obdobia sa za normálnych okolností kresťania stretá-
vajú v chrámoch pri modlitbách a zamysleniach. Začiatky adventu siahajú do  
4. storočia. Rímsky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia stanovil advent 
na štyri týždne. Tie symbolizovali 4 000 rokov, na ktoré sa v tom čase odhadovala his-
tória ľudstva pred Kristom. 

Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri 
nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. A prečo práve veniec? 
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Tri sviečky by mali 
byť modré alebo fialové a jedna ružová. Fialová farba symbolizuje upokojenie a pokánie. 
Ružová je zase farbou radosti a šťastia.  

Na prvú adventnú nedeľu sa zapaľuje prvá fialová sviečka, tzv. Svieca prorokov. 
Je pamiatkou na prorokov, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista. Na druhú ad-
ventnú nedeľu sa zapaľuje druhá fialová sviečka, tzv. Betlehemská, ktorá reprezen-
tuje lásku a predstavuje Ježiškove jasličky. Tretia adventná nedeľa patrí ružovej sviečke, 
tzv. Pastierskej, ktorá vyjadruje radosť z toho, že pôst je takmer na konci. Poslednú 
adventnú nedeľu horí posledná fialová sviečka, tzv. Anjelská, ktorá predstavuje mier 
a pokoj.  

Predvianočné obdobie našim občanom už tradične pripomína nadrozmerný ad-
ventný veniec, ktorý je umiestnený v centre obce. Svojou veľkosťou a krásnym zdobením 
priťahuje pohľady nielen našich občanov, ale aj tých, ktorí len prechádzajú našou obcou. 
Pristavia sa pri venci, urobia si pár fotiek, stíšia sa. Za tento nádherne vytvorený ad-

ventný veniec môžeme poďakovať členkám ZO SZZP v Soli a členkám ženskej speváckej 
skupiny Soľanske nevesty. Pre nich je to už tradícia – stretnúť sa, zhotoviť veniec z 
čečiny, pri práci si zaspievať. Tohto roku spolu s pracovníčkami obecného úradu po-
mohli tento veniec aj dozdobiť.  

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zhotovení tohto nášho „roz-
právkového adventného venca“, ďakujeme. 

 
(ocú) 

Náš rozprávkový adventný veniec

Každý rok sa všetky deti pred Vianocami tešia na štedrú nádielku od Mikuláša. Večer 
5. decembra si vyčistia čižmičky a na druhý deň ráno sa tešia, keď v nich nájdu balíčky 
so sladkosťami, ovocím a orieškami. Malých nezbedníkov môže prekvapiť aj zopár uhlí-
kov, zemiakov či cibuľa. Zvyk, ktorý každoročne otvára vianočné obdobie, neodmysli-
teľne patrí k slovenskej ľudovej tradícii.  

Aj tento rok navštívil našu obec Svätý Mikuláš a obdaroval poslušné deti sladkými 
balíčkami. Žiaľ, aj keď sa Mikuláš tešil, že sa osobne stretne s deťmi, aby im sladkosti 
odovzdal, vzhľadom na nariadené protipandemické opatrenia to nebolo možné. Preto 
balíčky pre poslušné deti do 6 rokov nechal tento rok na obecnom úrade, v materskej 
škole a v komunitnom centre a pracovníci ich deťom osobne odovzdali. (ocú)

Deti sa balíčkom veľmi potešili Deti v škôlke prekvapil Mikuláš

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši máš?
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Aký bol I. polrok v ZŠ Soľ? 
 

„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“ 
Milan Rastislav Štefánik

2. septembra 2021 sme po roku opäť otvárali nový škol-
ský rok. Už sa asi nikto nepozastavil nad tým, že bol pozna-
čený pandemickými opatreniami. Nepremiešavanie sa 
žiakov, rúška v interiéri, vstup žiakov cez viaceré vchody, 
opatrenia v školskej jedálni, ranný filter žiakov, obmedzená 
telesná výchova, to sú len zlomky toho, čo sme nútení už 
v rozbehnutom vlaku dodržiavať a zabezpečovať tak plynulý 
výchovno-vzdelávací proces. 

Za zmienku stojí spomenúť, že ministerstvo školstva na 
začiatku školského roka 2021/2022 poskytlo antigénové sa-
motesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, 
špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych 
stredných škôl, ktorých rodičia prejavili záujem o takýto 
druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostre-
dia v školách. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi 
an ti génovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý 
žiak, ktorého rodič prejavil záujem, dostal 1 balenie (5 sád), 
ktoré obsahovalo 25 ks testov na domáce samotestovanie. 
Škola tak požiadala odbor školstva na okresnom úrade o vy-
danie príslušného počtu balení samotestov. Tie si musela 
sama vyzdvihnúť na príslušnom odbore školstva okresného 
úradu v sídle kraja. Nasledovalo balenie testov, informovanie 
rodičov o prevzatí testov a následné odovzdávanie testov, 
ktoré prebiehalo vždy za dodržiavania prísnych pandemic-
kých opatrení. Na celý tento opakovaný proces bola nevyh-
nutná spolupráca vedenia školy, asistentov i samotných 
učiteľov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpísal 
„Odovzdávací a preberací protokol antigénových sa-
motestov na domáce použitie a návod na použitie“, 
ktorým prehlásil, že samotesty nebudú použité na iný účel 
ako na samotestovanie žiaka. 

18. novembra sa konalo zasadnutie členov rady školy, 
na ktorom prebehla voľba do RŠ za  pedagogických a ne-
pedagogických zamestnancov a tiež zástupcov rodičov žia-
kov ZŠ. Zasadnutie sa uskutočnilo za prísneho dodržania 
všetkých platných opatrení. 

Napriek dodržiavaniu všetkých pandemických opatrení 
a všetkým snahám udržať čo najdlhšie prezenčnú výučbu, 
dištančné vzdelávanie nie je ani tento rok v školách ničím 
výnimočným. Zasahuje mladších i starších žiakov. Stalo sa 
tak aj v našej škole, keď sa už prezenčná výučba udržať ne-
dala z dôvodu vysokého počtu výskytu ochorenia COVID-19 
u žiakov na II. stupni. Z toho dôvodu prešli žiaci druhého 
stupňa od 19. 11. do 26. 11. 2021 na dištančné vzdelávanie. 
Žiaci prvého stupňa a žiaci špeciálnych tried sa učili pre-
zenčne. 

Žiaľ, situácia v našom okrese sa neustále zhoršovala a 
na základe pokynov RÚVZ vychádzajúcich z výsledkov ana-
lýzy výskytu ochorení horných dýchacích ciest (vrátane 
ochorenia na Covid-19) a zhodnotenia epidemiologickej si-
tuácie v našom okrese sa žiaci II. stupňa ZŠ od pondelka 29. 
11. 2021 vzdelávali do vianočných prázdnin naďalej diš-
tančne. Aj v tejto ťažkej pandemickej situácii sa snažíme rea-
lizovať niektoré aktivity a činnosti naďalej, aj keď s istými 
obmedzeniami. Život školy sa jednoducho zastaviť nedá. 
O to viac nás teší, že aj počas tejto neľahkej doby sa nám 
občas podarí získať pekné ocenenie v nejakej súťaži. 

Taký úspech sa nám podaril hneď 8. októbra 2021, kedy 
sa v Trstenej organizovala celoštátna súťaž v umeleckej re-
citácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy s ná-
zvom Dilongova Trstená. Koná sa každoročne na počesť 
významného trstenského rodáka, básnika, prozaika, dra-
matika, mnohostranného spisovateľa, Rudolfa Dilonga. 
Vzhľadom na to, že situácia je stále skomplikovaná pandé-
miou a pre umeleckú sféru nie je priaznivá, jej XXIX. ročník 
bol presunutý do online priestoru. Tohto roku sa do nej pr-
výkrát zapojili aj dve žiačky z našej školy. Alexandra Bu-
žová z VIII. A a Martina Goroľová zo VII. A. Obe súťažili 
v II. kategórii (žiaci 7. – 9. ročníka), kde recitovali duchovnú 
poéziu od slovenských autorov. Úspešnou recitátorkou sa 

stala Martina, ktorá sa umiestnila na peknom 2. mieste. 
Porota ocenila vhodný výber textov i prirodzený prejav obid-
voch žiačok. 

V tomto školskom roku sme sa zapojili aj do XIV. roč-
níka Olympiády zo slovenského jazyka a litera-
túry. Školské online kolá sa uskutočnili centrálne na celom 
Slovensku 15. októbra 2021. Z našej školy sa do školského 
kola zapojilo 5 žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka. Všetci 
súťažili v kategórii C, ktorá bola pre tieto ročníky určená. 
Z IX. A to boli žiačky Mariana Bužová a Diana Vavre-
ková, z VIII. A žiaci Simona Bužová, Martin Baník a 
Benjamín Jurmák. Napriek tomu, že sa nikomu nepoda-
rilo postúpiť na okresné kolo, veríme, že to našich súťažia-
cich neodradilo a že si budú aj naďalej zlepšovať svoje 
vedomosti z materinského jazyka a literatúry. 

25. novembra 2021 sa konal III. ročník obvodného kola 
chemickej súťaže s názvom Mendeliáda, do ktorého sa za-
pojila aj naša škola. Súťaž bola pomenovaná podľa význam-
ného chemika D. I. Mendelejeva a konala sa v spolupráci s 
podnikom BUKÓZA HOLDING, a. s. Každú zapojenú školu 
reprezentoval jeden siedmak, jeden ôsmak a jeden žiak de-
viateho ročníka. Za našu školu súťažili Michal Balog zo 
VII. A, Martin Baník z VIII. A a deviatakov zastupovala 
Diana Vavreková. Súťaž pozostávala z teoretickej a prak-
tickej časti. Úlohy boli žiakom zaslané cez portál Edupage, 
ktoré potom vyriešené zaslali naspäť svojej vyučujúcej. 
Každý súťažiaci bol za účasť odmenený vecnou cenou. Cie-
ľom súťaže bolo zábavnou formou zvýšiť záujem žiakov o 
chémiu, podporiť prírodovedné vzdelávanie, experimen-
tálne zručnosti či súťaživosť.    

V týchto dňoch sme tiež poslali prihlášky našich žiačok 
Martiny Goroľovej zo VII. A a Alexandry Bužovej 
z VIII. A do recitačnej súťaže Rómovia recitujú. V tejto 
súťaži boli žiaci našej školy už niekoľkokrát úspešní. Veríme, 
že tomu bude tak aj tento rok. Dátum tejto súťaže zatiaľ nie 
je známy. 

 
AKTIVITY  
30. septembra 2021 sa konala prednáška so sociál-

nym pedagógom pre piaty ročník na tému „Ako sa 
správne učiť“. V tento deň sa  žiaci štvrtého ročníka zú-
častnili na preventívnom programe „Emka to vie“, ktorý 
bol zameraný na prevenciu kriminality. 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola v týždni od  23. 
9. – 30. 9. 2021 zapojila do Európskeho týždňa športu. 
Počas tohto týždňa sa organizovali rôzne pohybové aktivity 
pre žiakov 1. a 2. stupňa našej školy. Tie boli zakompono-
vané do vyučovacích hodín telesnej výchovy, ale aj do ostat-
ných predmetov.  

4. októbra sme si pripomenuli aj Svetový deň 
úsmevu. Keďže úsmev dnes vidíme na tvárach ľudí veľmi 
ojedinele, naši žiaci 1. a 2. stupňa si v tento deň na hodinách 
výtvarnej výchovy vlastnoručne vyrobili usmievavé rúška 
a aspoň takým spôsobom sa na seba usmievali.  

Okrem úsmevu má svoj deň aj naša chrbtica. 16. 
októbra sme si spomenuli na tento Svetový deň chrbtice. 
Pri tejto príležitosti žiaci na hodinách telesnej výchovy vy-
užili netradičné pomôcky, či už fitlopty, alebo lietajúce ta-
niere.  

16. október patrí Svetovému dňu zdravej výživy a 
Svetovému dňu chleba. V špeciálnych triedach sa v 
dňoch 17. 10. – 20. 10. 2021 realizovalo projektové vyučova-
nie, ktorého cieľom bolo hravou formou priblížiť žiakom 
význam zdravého stravovania.  

Projektovým vyučovaním si jesenný čas spestrili aj žiaci 
I. stupňa, a to 20. októbra 2021. Súčasťou neho boli rôzno-
rodé a interaktívne cvičenia, ktoré súviseli aj s čítaním a po-
rozumením textu. Žiaci si tak uvedomili význam a dôležitosť 
zeleniny a ovocia pre ľudské telo. Na konci vyučovania sa ši-
kovné ruky našich žiakov pohrali s týmito darmi jesene a 

vytvorili tak neuveriteľnú jesennú atmosféru v priestoroch 
našej školy. 

Štvrtý októbrový pondelok bol vyhlásený za Me-
dzinárodný deň školských knižníc v roku 1999. Naši 
žiaci si tento deň aktívne pripomenuli už o niečo skôr, kedy 
si vyrobili  záložky do kníh zábavnou formou prostredníc-
tvom SZUŠ Jastrabie nad Topľou. Žiaci 5. ročníka navštívili 
na hodine slovenského jazyka našu aktualizovanú školskú 
knižnicu, v ktorej mohli nájsť nové knihy získané z projektu 
Čítame radi 2. 

Žiaci IV. A si v rámci výučby anglického jazyka pripo-
menuli tradície a zvyky v niektorých anglicky hovoriacich 
krajinách. Dozvedeli sa veľa o pôvode i význame sviatku 
Halloween. Nechýbali ani zábavné súťaže zamerané na 
upevňovanie slovnej zásoby v anglickom jazyku. Tekvicová 
párty sa uskutočnila 26. októbra. 

Martina na bielom koni túžobne očakávali žiaci I. B. 
Táto prastará pranostika hovorí, že v dobe, kedy tento svätec 

Dilongova Trstená

Martin na bielom koni
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oslavuje svoj sviatok, padal sneh a nezastaviteľne sa blížila 
mrazivá zima. Napriek tomu, že k nám ani tento rok 11. no-
vembra neprišiel, žiaci si pripomenuli význam tejto známej 
pranostiky tým, že si čítali príbehy o svätom Martinovi i o 
tom, ako pomáhal ľuďom. 

Deň starých rodičov a  Svetový deň jablka si 
žiaci pripomenuli v školskom klube. Diskutovali o význame 
a dôležitosti rodiny v dnešnej dobe a spoločnými silami tiež  
vyrobili krásne jesenné svietniky. 

 
PROJEKTY 
Spolu múdrejší 2 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlá-

silo aj v tomto školskom roku výzvu na predkladanie žia-
dostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program 
doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až 
december 2021. 

Cieľom výzvy bola podpora pre tie základné školy, ktoré 
budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania 
svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich ve-
domostí a zručností na hodinách mimo vyučovania v sta-
novenom rozsahu. 

Medzi podporenými školami bola znova aj naša ZŠ Soľ. 
Mohli sme tak nadviazať na projekt „Spolu múdrejší“ z mi-
nulého školského roka. Do projektu sa zapojilo 19 kmeňo-
vých učiteľov, ktorí zastrešovali dou čovanie zo slovenského 
jazyka a literatúry, dejepisu, matematiky, prírodovedy, vlas-
tivedy, fyziky, informatiky, anglického jazyka, ruského ja-
zyka a biológie.  

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania 
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v projekte Zvý-

šenie inkluzívnosti vzdelávania, ktorý je v našej ZŠ 

realizovaný od septembra 2019. Za pomoci 2 asistentov 
učiteľa zabezpečujeme realizáciu výchovno-vzdelávacieho 
procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vy-
tvárame prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé 
vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecific-
kými potrebami či jeho špecifickým zdravotným znevýhod-
nením. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu 
zabezpečujeme individuálny prístup, rovnaké zaobchádza-
nie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, 
zásluhovosti a spolupráce. Asistent učiteľa zabezpečuje rov-
nosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní na prekonávaní ar-
chitektonických, informačných, jazykových, zdravotných, 
sociálnych alebo kultúrnych bariér. Je pre žiaka oporou a 
prostredníctvom jeho odbornej práce sa v mnohých prípa-
doch zlepšujú študijné výsledky žiakov, zlepšuje sa aj spolu-
práca školy s rodinou. Projekt bude realizovaný do 
augusta 2022. 

Podpora DPŠ a RŠ 
MŠVVaŠ SR vyhlásilo v tomto roku aj výzvu na pod-

poru štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogic-
kom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu v zimnom  
semestri školského roku 2021/22. Cieľom výzvy je zvyšova-
nie kvality výchovy a vzdelávania žiakov prostredníctvom 
podpory získavania kvalifikácie pedagogických a odbor-
ných zamestnancov škôl a školských zariadení v progra-
moch doplňujúceho pedagogického štúdia alebo 
rozširujúceho štúdia, organizovaného vysokou školou v Slo-
venskej republike. 

O podporu sa môžu uchádzať základné školy a stredné 
školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za prípravu na po-
volanie. Do tejto výzvy sa zapojil aj jeden pedagogický za-
mestnanec našej školy. Po prijatí finančných prostriedkov z 

MŠVVŠ SR ich zamestnávateľ uhradí príslušnému pedago-
gickému zamestnancovi v skutočnej výške uhradeného po-
platku, maximálne do výšky 400 €. 

Charitatívny detský stolový kalendár 
Naša škola sa zapojila do 9. ročníka projektu Charita-

tívny detský stolový kalendár. Život detí, ktorých fo-
tografie nájdete v kalendári na rok 2022, sa mal vyvíjať 
celkom inak. Ich blízki im dávajú lásku, ale k ich životu je 
potrebných ešte veľa ďalších vecí – pomôcky, rehabilitácie 
či špeciálne terapie, ktoré stoja nemálo financií. Zabezpečiť 
ich nie je jednoduché, a preto potrebujú aj našu pomoc. Vý-
ťažok z predaja kalendára putuje na podporu detí z fotogra-
fií. Patronát nad projektom prijala Adela Vinczeová. Kúpou 
kalendára prostredníctvom našej školy sme prispeli na po-
treby Maťka a Kubka Maťašovských, vnukov našej býva-
lej kolegyne Mgr. J. Maťašovskej. Veď nikto z nás nevie, 
kedy bude sám potrebovať pomoc.  

 
Prvý polrok tohto školského roka sa pomaly blíži ku 

koncu. Aký bol? Náročný, neistý, poznačený pandémiou, 
plný obáv, plný zmien, no na druhej strane aj obohacujúci 
o nové skúsenosti, naučil nás znova väčšej trpezlivosti a v 
neposlednom rade musíme konštatovať, že sme za mnohé 
prežité aj vďační. Budúcnosť je však neistá. Nielen v školstve, 
ale v každej oblasti. Neostáva nám nič iné, len veriť, že raz 
sa zlé znova na dobré obráti.  

 
Prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviatky! 
 

PaedDr. Pavol Hybala 
riaditeľ školy

Plody jesene Svetový deň chrbtice 

Terénna sociálna práca v obci Soľ
Obec Soľ pokračuje v  II. fáze národného projektu  ,,Terénna sociálna práca 

a terénna práca“, ktorá je  realizovaná v rámci  Operačného programu 
Ľudské zdroje. Nadväzuje na predchádzajúce NP TSP.  Po novom sa však zavádzajú aj 
preventívne aktivity v obciach, koordinovanie spolupráce s ostatnými pomáhajúcimi 
profesionálmi, poskytovanie odborných konzultácií pre TSP a TP v právnej a sociálnej 
oblasti. 

Terénni sociálni pracovníci poskytujú sociálnu pomoc a poradenstvo v oblasti bý-
vania, t. j. pri bežnom chode domácností, skvalitňovaní bývania, riešení medziľudských 
vzťahov, pomoc s vysporiadaním pozemkov a legalizáciou stavieb. V oblasti zdravia sa 
vykonávajú preventívne aktivity, sprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenia. Pomáha 
sa pri registrácii na testovanie, očkovanie a získavaní Covid certifikátov. 

K zvýšeniu zamestnanosti sa poskytuje klientom pomoc s vyhľadávaním voľných 
pracovných miest, so spracovaním žiadostí, životopisov, motivačných listov a príprava 
klientov na pracovné pohovory. Ďalej sa poskytujú intervencie smerujúce k zmierneniu 
a eliminácii negatívnych dôsledkov v oblasti sociálno-patologických javov, ako sú závi-
slosti, zanedbávanie starostlivosti, záškoláctvo, priestupky a trestné činy.  

V oblasti financií sa poskytuje pomoc pri riešení dlhov. V spolupráci s Centrom 
právnej pomoci v Humennom sa podarilo oddlžiť klientov vyhlásením osobného 
bankrotu, čím sa podarilo zvýšiť kvalitu života v jednotlivých rodinách. 

Aktívnou spoluprácou s materskou a základnou školou sa poskytujú intervencie 
smerujúce k zvýšeniu záujmu o formálne vzdelávanie: podpora pri návšteve školy, plne-
nie povinnej školskej dochádzky, príprava na trh práce. V spolupráci s Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou a Sociálnou poisťovňou sa 
pomáha s vybavovaním dávky v hmotnej núdzi a príspevkov, kompenzácií, príspevku 
na opatrovanie, so zaradením do evidencie UoZ, vybavovaním dôchodkov.   

V súvislosti so zhoršujúcou epidemiologickou situáciou Covid-19 sa monitoruje si-
tuácia v obci kvôli zamedzeniu šírenia vírusu, aktívne sa spolupracuje s RÚVZ vo Vra-
nove nad Topľou, distribuujú sa ochranné prostriedky a poskytuje sa poradenstvo 
dodržiavania karanténnych opatrení. V súvislosti s plánom regionálnych samospráv-
nych krajov očkovať na lokálnej úrovni aj v lokalitách s prítomnosťou marginalizova-
ných rómskych komunít na zvýšenie osvety a informovanosti o význame očkovania 
najmä obyvateľov MRK sme absolvovali školenie a diskusiu na tému „Význam očko-
vania pre obyvateľov MRK voči ochoreniu COVID-19“. 

 
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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Aj keď je zima a nikto si už na leto ani nespomenie, my 
a naše deti predsa len áno. Veď celý júl niektoré deti trávili 
čas s kamarátmi v škôlke. Najväčším prázdninovým zážit-
kom v škôlke bola cesta vlakom spojená s návštevou kniž-
nice v našom okresnom meste. Množstvo kníh, zaujímavé 
rozprávanie, hry na ihrisku, zmrzlina – to všetko bolo fajn. 
Ale cesta vlakom tam a späť, to bolo niečo! Pre niektorých 
úplne prvýkrát. Zážitok, na ktorý sa nezabúda. Radosť 
v očiach, prekvapené tváre a kopec otázok. Kto by to pred 
pár rokmi povedal, že na toto budú dnešné deti najviac spo-
mínať. Na krátku cestu úplne obyčajným vlakom...   

Poďme ale od leta k jeseni. Školský rok 2021/2022 
začal tak, ako každý iný. Plné triedy detí (spolu 78) a v nich 
detský smiech, ale aj plač tých najmenších. Mnohé obme-
dzenia nám neumožňovali uskutočniť spoločne napláno-
vané aktivity. Spomeniem aspoň tie, ktoré sa mohli 
uskutočniť v súlade s odporúčaniami a dodržaním opatrení.  

4. november patrí každoročne na Slovensku Dňu 
materských škôl. Na každú oslavu sa treba pripraviť 
a my sme sa už 3. novembra pripravovali nácvikom hymny 
MŠ pod vedením našej milej kamarátky Usmievanky. Aj 
keď nebolo práve ideálne jesenné počasie, deti sa vyšantili 
v rytme tanečných piesní a spevom rozveselili celú ulicu. 
Nasledujúci deň si vo svojich triedach zmerali sily v súťa-
žiach, zábavných hrách, vedomostných kvízoch či výtvar-
ných a pracovných zručnostiach. Nebol to deň ako každý 
iný a o to nám išlo. 

Pozerať si obrázky zvierat v knihách je bežný spôsob zí-
skavania informácií. Ale naučiť deti veľa nového o lesných 
zvieratkách formou zážitkového učenia, je tá najlepšia me-
tóda. A tak sme pozvali sokoliarov majstra Vagana zo 
Starej Ľubovne k nám do materskej školy. V edukatívnom 
programe s názvom „Lesná škôlka“  predstavili deťom 
lesnú zvieraciu ríšu. Naše deti sa nedali zahanbiť a dopĺňali 
rozprávanie svojimi príbehmi a zážitkami z lesa. Mohli si 
ohmatať kôru stromov, pohladkať srsť zvieraťa, parožie, ale 
aj sovu a orla. Najviac ich zaujala názorná ukážka letu vtákov 
priamo v triede. Bolo to niečo nové, zaujímavé a veru aj nám 
dospelým behal občas mráz po chrbte.     

 
„Prvým, ak nie jediným cieľom, je šťastie dieťaťa. 

Dieťa je šťastné vtedy, ak budú šťastní ľudia okolo 
neho.“                                                  

 J. A. Komenský  
 
Múdra myšlienka, za ktorou sa skrýva pravda. O šťastí 

dieťaťa hovorí úsmev na tvári, prejavy radosti, keď zbadá 

svojich rodičov, kamarátov, ale aj pokoj, ktorý v sebe má. 
Šťastné dieťa rozdáva radosť okolo seba a ľudia v jeho blíz-
kosti ho majú radi. Neplatí to len o deťoch, ale aj o nás, do-
spelých. Pocity šťastia a pokoj sa akosi vytrácajú z našich 
životov. Prispieva k tomu aj ťažké obdobie, ktorým prechá-
dzame. Nenechajme sa však ovplyvniť negatívnymi názormi 
a myšlienkami, rozdávajme okolo seba radosť, úsmevy, po-
hodu, nádej a pokoj, aby ľudia okolo nás boli šťastní.  

 
POKOJNÉ A POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY,       
VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTNÝCH DNÍ V ROKU 2022 
 

želá Renáta Mikulová  
a zamestnanci MŠ Soľ

Deň materských škôl 

Výlet do knižnice

Stretnutie s Usmievankou

Aký bol rok v našej škole...

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v roku 2021
Slovenský zväz zdravotne postihnu-

tých je dobrovoľným občianskym združe-
ním občanov SR združujúcich sa na 
princípoch demokracie, humanity, slo-
body, vzájomného porozumenia  a spolu-
práce. Na týchto princípoch je založená aj 
práca v našej základnej organizácii SZZP. 

ZO SZZP v Soli združuje 100 členov. 
Činnosť organizácie je koordinovaná 9-
členným výborom a riadi sa plánom čin-
nosti, ktorý je odsúhlasený na výročnej 
členskej schôdzi. Činnosť našej organizá-
cie v tomto roku ovplyvňovala pande-
mická situácia v štáte, a tak sa všetky 
plánované akcie uskutočniť nemohli 
a jednotlivé akcie sa presunuli až do  
2. polroka.  

V mesiaci júl sa uskutočnila výročná 
schôdza, na ktorej bola odsúhlasená 
zmena vo vedení ZO. Bývalá predsedníčka 
pani Anna Česláková sa zo zdravotných 
dôvodov vzdala tejto funkcie a nahradila 
ju Mgr. Jarmila Maťašovská. Výbor bol do-
plnený o nového člena, pána Jána Šo-
piaka. 

V auguste si členovia našej ZO užili 
relax v Aquaparku v Lipanoch.  

Koncom augusta nás v súťaži Guľáš 
majster reprezentovalo družstvo našej 
ZO v zložení p. Helena Pavúčková, p. 
Anna Bertová a p. Jarmila Maťašovská, 
ktoré si vybojovalo pekné 3. miesto a po-
hostilo prítomných členov našej ZO chut-

ným guľášom. 
Krásnu jesennú scenériu si mohli čle-

novia našej ZO vychutnať na turistickej 
vychádzke spojenej s opekačkou 
v areáli Penziónu Kondor v Zámutove. 
Niektorí len oddychovali a čerpali silu 
z teplých lúčov jesenného slniečka v ob-
jekte areálu, iní sa vybrali na vychádzku 
po stopách železničky, ktorá kedysi slúžila 
na zvážanie dreva do Čemerného. Všet-
kým účastníkom chutili pripravené ko-
láče, o ktoré sa zaslúžili členky výboru 
a chutné dobroty z grilu, ktoré pripravil 
člen výboru Ján Ferenc. Organizátorom, 
ale aj všetkým zúčastneným patrí veľká 
vďaka. Sme radi, že sme to stihli ešte pred 
zhoršením pandemickej situácie, pretože 
koniec roka už neumožňoval organizova-
nie hromadných akcií. 

Členky výboru sa podieľali na prí-
prave a výzdobe adventného venca, ktorý 
zdobí našu obec v predvianočnom ad-
ventnom období. 

 Pri tejto aktivite sa členovia výboru 
rozhodli zapojiť do charitatívnej akcie  
s názvom „Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok“ a každý člen vý-
boru z vlastných prostriedkov nakúpil 
sladkosti, hygienické potreby a veci kaž-
dodennej spotreby, ktoré isto potešia nie-
koho, kto žije bez svojich blízkych v DSS 
v našom okrese. Možno to pre nich bude 
jediný dar, ktorý ich poteší pri príležitosti 

Vianoc, sviatkov pokoja a vzájomnej spo-
lupatričnosti. 

Prajem si a verím, že je to želanie nás 
všetkých, aby budúci rok bol bez obme-
dzení a umožnil nám viesť plnohodnotný 

život plný pohody a stretávania sa zná-
mych a blízkych  kdekoľvek a kedykoľvek.    

 
Mgr. Jarmila Maťašovká, 

 predsedníčka ZO SZZP 

Turistická vychádzka spojená s opekačkou
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Dňa 29. júla 2021 obecnú knižnicu 
navštívili pracovníčky Komunitného 
centra v Soli pod vedením odbornej ga-
rantky Mgr. Ivany Blecharžovej a Jany Vyši-
novej spolu deťmi. Deti sa oboznámili 
s činnosťou knižnice a spoznali rôzne druhy 
a typy kníh. Pracovníčky centra si vybrali 
viaceré knihy, ktoré využijú pri svojej práci 
a aktivitách. Návšteva bola ukončená víziou 
ďalšej spolupráce komunitného centra  
a obecnej knižnice. 

Počas letných mesiacov júl – august  
v obecnej knižnici prebiehala katalogizá-
cia a evidencia nových kníh, ktoré kniž-
nica získala v rámci projektu „Zlepšenie 
kľúčových kompetencii žiakov zá-
kladnej školy“. Knižnica získala viac ako 
500 nových kníh, najmä beletriu a náučnú 
literatúru pre deti a mládež, ale aj mnoho ti-
tulov najmä náučnej literatúry pre dospe-
lých. Projekt bol realizovaný s podporou 
Európskej únie a spolufinancovaný Eu-
rópskym fondom regionálneho rozvoja. 
Súčasťou projektu bola nová výpočtová tech-
nika, konkrétne 5 počítačov, ktoré v najbliž-
šom čase budú uvedené do prevádzky pre 
potreby čitateľov s pripojením na internet.   

Obecná knižnica v Soli sa v tomto roku 
opäť uchádzala o finančnú dotáciu z Fondu 
na podporu umenia na zakúpenie nových 
kníh. V projekte „Vstúp do krajiny po-
znania a fantázie“, v podprograme Ak-
vizícia knižníc, sa podarilo získať dotáciu vo 

výške 1 500 eur, ktorá bola schválená na 
nákup novej literatúry. Projekt počíta s cel-
kovým rozpočtom 1 700 eur, pričom 200 eur 
bude spolufinancovaných z vlastných, obec-
ných zdrojov. Z tejto sumy bude zakúpená 
beletria pre dospelých, pre deti a mládež, od-
borná a náučná literatúra rôzneho zamera-
nia pre deti a dospelých, náboženská  
a cudzojazyčná literatúra. Minimálne 20 % 
pridelenej podpory musí byť použitých na 
nákup kníh vydaných s podporou Fondu 
na podporu umenia podľa aktuálneho 
zoznamu. Veľmi sa tešíme z toho, že sa už 
tretím úspešným projektom rozšíri ponuka 
našej knižnice a knižničný fond bude obo-

hatený novými aktuálnymi titulmi. Akvizí-
cia bude prebiehať v mesiacoch december 
2021 – január 2022.  

Sklenené vitríny umiestnené 
v dvoch obchodných prevádzkach v Soli inš-
pirovali kupujúcich, pretože knižnica sa aj 
týmto spôsobom dostáva do povedomia ve-
rejnosti a získala nových čitateľov, a to aj zo 
susedných obcí.  Do knižnice okrem dospe-
lých prichádzajú po vyučovaní najmä žiaci 
základnej školy a trávia v nej spoločný čas 
nielen čítaním kníh, ale aj maľovaním ob-
rázkov či hraním spoločenských hier.  

V októbri a novembri bola v knižnici vy-
hlásená burza kníh. Do knižnice bolo 

možné priniesť knihy, ktoré čitatelia prečí-
tali alebo ich už nepotrebujú, no napriek 
tomu si ešte môžu nájsť nových čitateľov. 
Knižnica takto získala cca 65 kníh, niektoré 
z nich si už našli nových majiteľov.  

 
ThDr. Zuzana Kubačková 

vedúca knižnice 

V knižnici sa deti venujú rôznym aktivitám Deti z komunitného centra na návšteve 
v obecnej knižnici 

Obecná  
knižnica 

MO Matice slovenskej v Soli
Matica slovenská je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Mar-

tine. Jej poslaním je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať 
národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov 
k slovenskej štátnosti.  

V obci Soľ bola Miestna organizácia Matice slovenskej (MO MS) založená 
v roku 2011 a združuje 28 členov. Aj napriek nepriaznivej dobe sa členovia organizácie 
zúčastnili na viacerých akciách.  

Dňa 25. júla 2021 členovia v spolupráci so Spojenou školou v Čaklove, Obecným 
úradom v Čaklove a predsedom Matice slovenskej Miroslavom Gešperom opravili a sláv-
nostne odhalili pamätník Východoslovenského roľníckeho povstania. Dňa 
25. augusta 2021 sa zúčastnili na oslavách SNP pri pamätníku Ľ. Kukorelliho 
v Hermanovciach n. T., kde boli prezentované ukážky bojov partizánskej skupiny 
Čapajev.  

V auguste sa členovia MO MS zúčastnili na pietnom akte kladenia vencov pri príle-
žitosti 77. výročia SNP. Dňa 9. októbra 2021 sa zástupca MO MS v Soli,  Jozef Krištan, 
zúčastnil na valnom zhromaždení Matice slovenskej na voľbe predsedníctva Matice 
slovenskej v Liptovskom Mikuláši do orgánov Matice slovenskej. Za predsedu Matice slo-
venskej bol opätovne zvolený JUDr. Marián Gešper z Vranova nad Topľou. 

V mesiaci október sa členovia MO  MS so starostom obce Soľ Ing. Jozefom Bertom 
zúčastnili na odhalení pamätnej tabule Východoslovenského roľníckeho  
povstania pred Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou. Odhalenie vykonal 
predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper.  

Miestna organizácia Matice slovenskej pozýva medzi seba nových, starších, ale 
aj mladších členov, ktorí svojou prácou prispejú k rozšíreniu a napredovaniu tejto or-
ganizácie. 

Členovia MO MS Vám do nového roku 2022 prajú pevné zdravie a pokoj v rodinách.  
 

Dušan Berta,  
predseda MO MS v Soli  

Odhalenie pamätnej tabule vo Vranove n. T. 

Ukážky bojov partizánskej skupiny Čapajev
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Prostredníctvom týchto príbehov zo života ľudí navšte-
vujúcich komunitné centrum vám chceme predstaviť prácu 
komunitného centra v posledných mesiacoch roka 2021. 

 
Už sa viac nechcem vzdať! 
„Volám sa Adriana. Som mamičkou dvoch detí, 

s ktorými som sa cez letné prázdniny zapojila do Let-
nej školy organizovanej komunitným centrom. Som 
veľmi rada, že oslovili aj mňa, pretože to pomohlo nie-
len mojim deťom, ale aj mne. Pracovníčky nás zapá-
jali do skúšania detí a tu som sama videla rezervy, 
ktoré moje deti majú a na čom musíme spolu zapra-
covať. Chcem sa s vami podeliť o moju osobnú skúse-
nosť. Keď som bola mladšia, na strednú školu som 
chodila pravidelne každý deň. Škola ma bavila, až pri-
šiel deň záverečných skúšok. Dostala som „okno“ 
a nešla som na skúšky. Prišiel za mnou aj môj maj-
ster, nech prídem dokončiť školu. Vzdala som sa 
a nešla som. Teraz to ľutujem. Určite ma aj účasť na 
Letnej škole motivovala k tomu, aby som si dokon-
čila školu a vďaka podpore pracovníčok komunit-
ného centra sa už viackrát nevzdala. Preto som sa 
dala zapísať do zoznamu tých, ktorí si chcú doplniť 
vzdelanie a od septembra 2022 pôjdu študovať. 
Verím, že mi to neskôr pomôže, aby som si našla 
prácu a bola dobrým vzorom pre moje deti,“ hovorí 
pani Adriana. 

Komunitné centrum motivuje ľudí k hľadaniu práce 
a možnosti doplniť si vzdelanie. Pomáha s napísaním a za-
slaním žiadostí a životopisov, komunikáciou s pracovnými 
agentúrami či zamestnávateľmi.   

 
Exekučné príkazy mi chodia poštou už len in-

formačne... 
Pán Bartolomej je veľmi milý srdečný pán, ktorý celý 

život pracoval. Neskôr mal zdravotné problémy a stal sa 
z neho invalidný dôchodca. Nedostával už plat, ale nižší in-
validný dôchodok. Keď mu zomrela manželka, ostal sám na 
výdavky za rodinný dom a na všetky účty. Nestačil splácať 
všetky výdavky, a tak si zobral pôžičky, ktoré napriek svojej 
snahe splácať nedokázal. Dôsledkom toho sa jeho príjem 
znížil o dosť vysoké zrážky z dôchodku. Do komunitného 
centra prišiel pán Bartolomej s celou kopou úradných do-
kumentov, ktoré roky dostával od exekútorov a ktorým 
vôbec nerozumel.  

„Nevedel som, čo mám s tou kopou úradných do-
kumentov robiť. Nerozumel som im. Známi mi pora-
dili, aby som išiel do komunitného centra a tam mi 
vysvetlia, čo robiť, kde začať v tejto komplikovanej si-
tuácii. Som rád, že mi pomohli a že mi bol vyhlásený 
v mesiaci november 2021 osobný bankrot. Vďaka 
tomu mi už nesťahujú zrážky z dôchodku. Spadol mi 
veľký kameň zo srdca,“ hovorí pán Bartolomej. 

Komunitné centrum poskytuje pomoc každému, kto po-
trebuje pomôcť, napríklad s vypísaním a zaslaním úradných 
žiadostí, vypísaním poštových poukazov, s telefonickou ko-
munikáciou s úradnými inštitúciami, s ob jed návaním liekov 
či s osobným bankrotom a mnohým iným.    

 
Spravíme si rekvalifikačný kurz a nájdeme si 

lepšiu prácu 
„Nevedela som šiť, naučila som sa to a teraz už 

viem samostatne obsluhovať šijací stroj. Na kurze 
šitia som si dokázala  opraviť oblečenie aj niečo ušiť, 
napríklad zásteru. Keď bude treba, rada prídem a na-
učím aj iné ženy šiť, pretože sa to zíde každému.“ 
Takto zneli slová Adriany, ktorá je jednou z troch žien z našej 
obce Soľ, ktoré úspešne ukončili v mesiacoch október/no-
vember 2021 dvojmesačný kurz šitia certifikátom na SOŠ 
Alexandra Dubčeka vo Vranove nad Topľou.  

„Som rada, že sa ma pracovníčky komunitného 
centra opýtali, či by som sa chcela zapísať do kurzu 
šitia. Mali sme aj stretnutie v komunitnom centre, kde 
nám pani zo vzdelávacej agentúry všetko vysvetlila. 
Potom ma pracovníčky komunitného centra prihlá-
sili na kurz a pomohli mi komunikovať s Úradom 

práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T., keď 
bolo niečo treba pred kurzom vybaviť či zariadiť. Ná-
sledne som spolu ešte s dvoma ženami nastúpila na 
kurz, kde sa nám všetkým veľmi páčilo. Veľa sme sa 
tam naučili. Verím, že mi to pomôže v tom, aby som 
si našla prácu. Som vďačná všetkým, ktorí mi po-
mohli,“ hovorí pani Adriana. 

Komunitné centrum pomáha s prihlasovaním na rek-
valifikačné kurzy a pokiaľ to situácia dovoľovala, aj v prie-
storoch komunitného centra sa ženy učili šiť na šijacích 
strojoch. Výsledkom ich snahy a šikovnosti boli ušité 
ochranné rúška pre všetkých, ktorí si nemohli dovoliť kúpiť 
rúška v obchode.  

Ak by ste potrebovali pomôcť s doplnením si vzdelania, 
hľadaním práce, úradnými záležitosťami alebo čímkoľvek 
iným, obráťte sa na nás v pracovné dni na tel. čísle komu-
nitného centra 0905 229 775. Veľmi radi pomôžeme aj vám.  

 
Touto cestou sa chceme poďakovať Základnej škole Ber-

nolákova a Základnej škole Sídlisko II. vo Vranove nad To-
pľou za darovanie školských pomôcok, ktoré dostali deti ako 
odmenu za ich účasť v Letnej škole organizovanej komu-
nitným centrom.     

kolektív pracovníkov 
Komunitného centra v obci Soľ

Kurz šitia na SOŠ A. Dubčeka vo Vranove n. T.

Letná škola

Komunitné centrum
Činnosť a aktivity komunitného centra v obci Soľ sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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Zo života DHZ ...
Neodmysliteľnou súčasťou nášho života sa stalo ochorenie 

COVID-19. Nielen médiá, ale aj celá spoločnosť rozpráva o tejto 
neprebádanej chorobe. Naším cieľom je bojovať a povzbudzovať 
všetkých okolo nás.  

Našu organizáciu sa snažíme posúvať ďalej. Náš vozový 
park sme rozšírili o dve vozidlá Liaz RN 8012 ramenový 
nakladač a prvozásahové vozidlo Mitsubishi L 200. 
Občania našej obce si určite všimli  pomoc pri likvidácii lístia 
a konárov z našich obydlí. Takýmto spôsobom sme znížili riziko 
požiarov spojených so spaľovaním tohto odpadu. Naša pomoc 
je rôznorodá v širokom okolí. Zásahová činnosť sa pomaly roz-
víja v každom smere. 

Tento rok sme zasahovali pri rôznych situáciách. Potrápil 
nás požiar vo Vranove nad Topľou v prevádzke Extratech, po-
žiar strniska v obci Čaklov, požiar rodinného domu v obci Jas -
trabie nad Topľou. Prizvaní sme boli aj k dvom dopravným 
nehodám v našej obci. V prvom prípade išlo o dopravnú ne-
hodu dodávky, kde hrozilo prevrátenie a únik prevádzkových 
kvapalín do potoka. Na mieste nehody sme zasahovali s vozid-
lom V3S AD 080 autožeriav. Druhá nehoda bola nahlá-
sená o 2.30 hod., kde sa prevrátilo nákladné vozidlo pred obcou 
Soľ. Podieľali sme sa na likvidácii vytečených prevádzkových 
kvapalín a vykládke tovaru z návesu vozidla. Operačným stre-
diskom zdravotnej záchrannej služby sme boli privolaní na vý-
pomoc k osobe v obci Rudlov, ktorá odpadla a následne prestala 
dýchať. Osobu sme resuscitovali až do príchodu RZP z Vranova 
n. T. V obci Petkovce sme zažili následky malého tornáda. Prí-
chod na miesto nám komplikovali popadané stromy na ceste. 
Pohľad na dotknutých občanov bol srdcervúci. Hneď sme začali 
s odpratávaním nebezpečných trosiek. Zamerali sme sa na zá-
chranu poškodených domov a energetických uzlov. Strechy 
sme prekrývali fóliou a odnesené časti striech pripravovali na 
ich likvidáciu. Nebola nám ľahostajná ani informácia o utopení 
maloletého chlapca z našej obce v rieke Topľa. Za pomoci člna 
sme vykonali pátraciu akciu, žiaľ, nepodarilo sa nám ho nájsť. 
Pomocou  motorovej píly sme odstraňovali popadané stromy 
v rieke a splavili sme sa až do obce Čaklov.  

Posledné úpravy sme svojpomocne vykonávali aj na našej 
zbrojnici. V záverečných prácach sme dokončili terasu a osadili 
nápis HASIČSKÁ ZBROJNICA. Aj okolie budovy bolo po-
trebné skrášliť. Osadili sa žrde na vlajky a podstavec pre nášho 

ochrancu. Patróna hasičov, sv. Floriána, sme umiestnili na 
podstavec vedľa hasičskej zbrojnice. Poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí sa podieľali aj na novej asfaltovej ceste. To všetko 
patrí k skrášleniu nášho príbytku. 

Tohto roku uplynulo presne 100 rokov, keď sa zišli prví 
zakladatelia našej organizácie. 100 rokov naša organizácia 
združuje desiatky obyčajných ľudí, ktorí dobrovoľne pomáhajú 
iným bez nároku na odmenu. Patrične sme tento deň oslávili 
so všetkou pompéznosťou. V úvode sme otvorili zrekonštruo-
vanú hasičskú zbrojnicu. Za prítomnosti predstaviteľov rímsko-
katolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi a. v. v Soli boli priestory 
našej zbrojnice požehnané. Po slávnostnom sprievode obcou 
sme sa presunuli do priestorov rímsko-katolíckeho kostola, kde 
bola odslúžená svätá omša spojená s požehnaním vozidiel 

a vlajky. Rezkým krokom a za sprievodu pekných piesní v po-
daní ŽSS Soľanske nevesty a sirén všetkých vozidiel sme 
vstúpili na futbalové ihrisko. Všetkým prítomným sa prihovorili 
pozvaní hostia, ktorí odovzdali ocenenia našim členom. Hudba 
nás sprevádzala aj v závere pri obede pre všetkých pozvaných. 
Po krátkom čase sme sa znova stretli na peknom podujatí 
v našej obci. 

Každoročne sa naše súťažné družstvo zúčastňuje na súťaži 
vo varení guľáša. Tento rok sa zapojili naše mladé dievčatá 
a chlapci a obsadili pekné 1. miesto. Nemohli sme chýbať ani 
na národnom podujatí pri návšteve Svätého Otca Fran-
tiška v Prešove. Členovia vypomáhali ako protipožiarna 
hliadka. 

Počasie je vrtkavé, a preto nesmieme zabúdať na naše po-
slanie a byť čo najlepšie pripravení zasahovať pri mimoriad-
nych udalostiach. V obci Bystré sme sa zúčastnili na 
protipovodňovom cvičení, kde bolo simulované vybreženie 
rieky Topľa. Členovia plnili vrecia pieskom a stavali protipovod-
ňové bariéry, ktorými disponujeme. Ako sa vraví „ťažko na 
cvičisku, ľahko na bojisku“, tak my dúfame, že to ostane 
len na cvičisku. 

Jedno veľké ĎAKUJEM patrí všetkým členom, ktorí 100 
rokov akokoľvek pomáhali pri budovaní Dobrovoľného ha-
sičského zboru v Soli. 

                           
Ján Šopiak 

predseda DHZ Soľ

Ocenení predsedovia DHZ Nástup pred požiarnou zbrojnicou 

ZO JDS v Soli
Čas má jednu vzácnu vlastnosť – všetko si pamätá. Všetko, čo je súčasťou života. 

Ľudia tvoria dobu a v nej sa odvíja život každého z nás. Seniori, členovia našej organizá-
cie, sa naučili s časom pracovať, zabávať sa, športovať, vzdelávať sa a realizovať svoje sny.  

Pomaly sa blíži koniec roka 2021 a my v tomto čase môžeme hodnotiť činnosť našej 
práce v ZO JDS v Soli. „Nežijeme ľahkú dobu“ – často táto veta zaznieva v súčasných 
rozhovoroch nielen medzi seniormi, ale aj ostatnými ľuďmi. Je pravda, že my seniori, sa 
vraciame späť, hodnotíme, porovnávame, ale aj vyslovujeme obavy. Je to skutočne tak? 
Neočakávaný COVID-19 nás ešte viac núti k obavám, počúvajúc to z médií a rôznych ko-
munikačných prostriedkov. 

No napriek všetkému nás to neodradilo pracovať a uskutočňovať plánované podu-
jatia tak, aby boli prínosom pre potešenie, zábavu a naše zdravie. Podujatia boli usku-
točňované podľa plánu, vždy v peknom prostredí pre pozdvihnutie tela a duše, nás 
seniorov.  

Dňa 8. júla 2021 sme položili kyticu kvetov na miestnom cintoríne k pamätníku 
32 obetiam – obyvateľom obce Tokajík – zastrelených v chotári obce na sklonku vojny. 
Obec bola vypálená, zostal iba kostol a jeden rodinný dom. Na obecnom úrade je k tejto 
udalosti zriadené múzeum. Popoludnie toho istého dňa sme strávili v príjemnejšej at-
mosfére. Očarila nás plavba loďou po priehrade Domaša. Vypočuli sme si zaujímavý 
výklad histórie vzniku priehrady. Výklad bol spestrený známou piesňou Domaša, Do-
maša.  

Aj ďalšie podujatia boli realizované tak, aby kladne pôsobili na naše telo a dušu. A tak 
sme celý deň 26. júla 2021 strávili na novootvorenom termálnom kúpalisku v Lipa-
noch. Na zájazde sa zúčastnilo 42 členov našej základnej organizácie. Všetci sme pozitívne 
vnímali slnečné lúče, spokojnosť, radosť a vplyv termálnej vody na náš organizmus.  

V auguste sa v našej obci konala súťaž vo varení guľáša s názvom GUĽÁŠ MAJSTER, 
na ktorej sa pravidelne zúčastňujú aj naši členovia. Tohto roku sa na súťaži podieľali naši 
traja členovia – Ľubomír Vagner, Anna Baníková a Helena Hajníková. 

Aj keď v kalendári bol už vyšší októbrový dátum, predsa len sa nám podarilo zoz-
bierať plody tohtoročnej úrody, ktorú dopestovali naši členovia so svojimi rodinami a za-
ranžovať ich na výstave pri obecnom úrade s názvom „Plody zeme“. Patrí sa vysloviť 
myšlienku ... vďaka aj za tieto plody zeme Pane, ... 

Naša organizácia mala tohto roku pripraviť aj športovú súťaž pre „Toplianskych 
seniorov“  z obcí Komárany, Čaklov a Soľ. Táto športová akcia z dôvodu pandemických 
opatrení nebola uskutočnená. 

Mesiac október je známy ako „Mesiac úcty k starším“. Keďže bolo obmedzené 
stretávanie sa ľudí, či už v rodinnom kruhu, alebo na rôznych akciách, zrealizovali sme 

myšlienku odvysielať v obecnom rozhlase reláciu venovanú oslávencom. Od začiatku 
tohto mesiaca znie každú nedeľu o 15.00 hod. pieseň „Zahučali hory, zahučali lesy“ 
a následne zopár hrejivých slov a želanie všetkého najlepšieho jednotlivým oslávencom.  

Veľmi pekná a bohatá akcia sa podarila výboru našej organizácie návštevou múzea 
Solivar v Prešove. Z výkladu sprievodcu sme sa veľa dozvedeli o ťažbe a spracovaní soli.  
Po prehliadke sme pokračovali návštevou opálových baní, kde nás sprievodca oboznámil 
s ťažkou prácou robotníkov pri ťažbe vzácneho polodrahokamu. V závere dňa sme na-
vštívili Herľany, kde sme si pozreli erupciu gejzíru, ktorý je najväčší v Strednej Európe. 
Erupcia začala o 15.30 hod. a gejzír sa vyšplhal do výšky 27 metrov. Erupcia trvala 30 
minút.  

Členovia výboru pre svojich členov pripravili ešte malý darček, bol však o to vzác-
nejší. Darčeky jednotlivým členom odovzdali členovia výboru koncom mesiaca október.  

Sme vďační, že v takejto ťažkej dobe sme sa mohli zúčastniť na týchto podujatiach, 
ktoré boli pre nás obohatením a povzbudením do ďalších dní.  

Do ďalších dní, ako aj do nového roka Vám želáme, aby dni Vášho života boli na-
plnené zdravím, šťastím, spokojnosťou a nech Pán Boh požehná roky, ktoré máte pred 
sebou. 

výbor ZO JDS v Soli

Herliansky gejzír 
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Zo života šachistov
Celý športový svet je poznačený koronakrízou. Nie je tomu inak ani v tom našom 

šachovom svete, keďže celá sezóna 2020/2021 bola zrušená. Sezóna sa poriadne ani 
nerozbehla a koronakríza zasiahla znova. Všetko bolo zastavené s tým, že po zlepšení 
epidemiologickej situácie sa ligové zápasy odohrajú. Miernou náhradou sú turnaje, 
ktoré prebiehajú on-line formou. Na tieto turnaje musí byť družstvo technicky vybavené, 
čo zatiaľ naše družstvo nie je. Takže naša činnosť sa sústreďuje hlavne na tréningy a prí-
pravné zápasy, aby sme nevyšli zo súťažného rytmu. 

Klub sa posilnil o hráčov z Čaklova. Šachový klub Čaklov ukončil svoju činnosť, 
a preto niektorí hráči prestúpili k nám. Bolo to posilnenie v pravej chvíli, lebo aj z nášho 
klubu odišlo niekoľko kľúčových hráčov do iných klubov. Neostáva nám nič iné, ako 
trénovať v rámci svojich možností a zabezpečiť technické vybavenie potrebné na účasť 
v on-line turnajoch.  

Miroslav Revaj 
predseda šachového klubu

Futbalová jeseň 2021 ,,A“ tímu FK Soľ 
Seniorské mužstvo FK Soľ, ktoré si vybojovalo miestenku v IV. lige Sever aj na sezónu 

2021/2022, začalo prípravu už v prvom júlovom týždni. Hlavným cieľom bolo dobre sa pri-
praviť najmä na úspešné zvládnutie úvodných kôl a vyhnúť sa podobným problémom s ta-
buľkovým postavením, ako to bolo v minulom súťažnom ročníku. Atraktivitu a náboj súťaže 
predznamenáva reorganizácia súťaží, ktorá by mala byť realitou od ročníka 2021/22. Zna-
menalo by to, že až 4 – 5 mužstiev by postúpilo do najvyššej regionálnej súťaže. A veľa tímov 
tomuto cieľu podriadilo aj zloženie svojich kádrov, keď svoje súpisky doplnili o hráčov zo 
skúsenosťami z najvyšších slovenských súťaží.   

Opäť nás čakal ostrý štart. V prvom augustovom týždni sme hrali až tri zápasy, ktoré 
sú pre ďalší vývoj veľmi dôležité. Zároveň sme chceli reagovať aj na slabšiu efektivitu v za-
končení, a tak funkcionári zabojovali o doplnenie mužstva. V boji o úspešné výsledky nám 
malo pomôcť posilnenie kádra o efektívneho útočníka (vrátil sa náš bývalý hráč J. Bandoľa 
a hosťovanie predĺžil B. Ihnát), ale aj o zodpovedné, bojovné typy hráčov (prišiel P. Mihál 
a zo zahraničia sa vrátil odchovanec A. Berta).      

Úvod sezóny nám vyšiel nad očakávanie. Zastihol nás v dobrej forme, stabilizovala sa 
nám základná zostava a vyhýbali sa nám zranenia. V prvom kole sme zaskočili ašpiranta 
na postup a zvíťazili na pôde Sabinova. Zvládli sme aj domáce zápasy. Cenné sú najmä ví-
ťazstvá s kvalitnými Medzilaborcami a Ľuboticami, ktoré sme si vybojovali v úplnom závere 
zápasov. Pridali sme remízy na ihriskách Župčian a Demjaty. Ale postupne náš tím oslabo-
vali dlhodobé vážne zranenia, ktoré na dlhé obdobie vyradili z bojov opory mužstva – A. 
Bertu (roztrhnuté väzy v kolene), M. Sakalu a J. Dvorjaka (obaja problémy s členkom). 
Choroby ovplyvnili aj výkony J. Zubka a S. Dvorjaka. Kríza spôsobila sériu troch prehier – 
štvorgólové vo Veľkom Šariši a doma so suverénnym lídrom zo Starej Ľubovne. Najviac 
mrzí domáca prehra so Záhradným. Záver jesene sa niesol v nevyrovnaných výkonoch. 
Potešili výhry s Kežmarkom a v Belej nad Cirochou. Naopak, veľkým sklamaním bola do-
máca prehra s Marhaňou a smolná remíza s Bardejovskou Novou Vsou, keď nám v závere 
nebol uznaný víťazný gól J. Bandoľu. 

Výsledkom týchto nevyrovnaných výkonov a aj opakujúcim sa problémom s efektivitou 
v zakončení (v 15. zápasoch sme strelili iba 15 gólov) bolo umiestnenie v strede šestnásťč-
lenného pelotónu.  Po odohratých pätnástich zápasoch nám s vyrovnanou bilanciou –  
6 víťazstiev, 3 remízy, 6 prehier, patrí priebežne 9. miesto (s 21 bodmi).  

Futbalový klub a obec Soľ v jesennej časti pod vedením trénera R. Homoľu reprezen-
tovali – brankári T. Petro a K. Komara, hráči do poľa A. Dubas, A. Berta, S. Matta, P. Mihál, 
Š. Nemčík, J. Zubko, M. Hajník, bratranci Sakalovci, bratia Dvorjakovci, B. Ihnát, J. Bandoľa  
(so 7 gólmi najlepší strelec mužstva), D. Halas, P. Duda, S. Keresteš, P. Hreha. 

Aj túto zimu je ťažko predpokladať, čo prinesie futbalová budúcnosť. Ak bude situácia 
priaznivá a bude povolený amatérsky šport, radi by sme obnovili tréningový proces v druhej 
polovici januára a zodpovedne sa pripravili na jarnú časť. Máme v pláne v prípade priaznivej 
epidemiologickej situácie odohrať viacero prípravných zápasov. Preveriť by nás mali Hu-
menné U19, N. Hrušov, Jasenov, Kračúnovce a hlavne treťoligová MFK Snina a v generálke 
štvrtoligový Cejkov. Čaká nás náročná odveta, v ktorej je naplánovaných 15 kôl. Súťaž by 
sa mala začať už 13. marca a skončiť posledným kolom 27. júna. Ale aká bude realita a či 
sa podarí amatérske súťaže dohrať, to opäť ukáže až čas. 

 
PhDr. Radoslav Homoľa 

tréner

Momentka zo zápasu Sabinov – Soľ 


