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Pokoj ľuďom dobrej vôle...
Milí Soľania, prežívame čas vianoč-

ných sviatkov. Ikonou Vianoc je Svätá ro-
dina – Mária, Jozef a dieťa Ježiš, 
narodený v chudobnej maštaľke a už 
v Starom zákone prorokmi predpove-
daný ako Kráľ a Spasiteľ všetkých ľudí. 
Každá rodina zažíva chvíle radostné 
i smutné tak, ako ich zažívala aj Svätá ro-
dina. 

V modernej dobe je slávenie Vianoc 
využívané rôznymi obchodníkmi a špe-
kulantmi na získanie čo najväčších zá-
robkov. Vianočné trhy začínajú často 
týždne pred začiatkom Adventu – prí-
pravného času na Vianoce. Mnohé 
firmy ponúkajú výhody a zľavy na nákup 
tovaru a služieb a mnohé rodiny inve-
stujú do nových vecí a darčekov bez toho, 
aby na skutočný Dar Vianoc, samotného 
Ježiša, čo len pomysleli.  Často sa pritom 
zadlžujú úvermi, ktoré nemôžu zo svo-
jich chabých príjmov splácať. Toto však 
nie je podstatou Vianoc.  

Vianoce a vianočné dni by 
mali mať svoje čaro. Deti a často aj 
dospelí si predstavujú krásne rozpráv-
kové Vianoce. Zasnežené konáre stro-
mov, cencúle, ktoré zdobia vchody a 
okná domov, rytmicky vŕzgajúci sneh 
pod našimi krokmi a mäkké biele vankú-
šiky snehu, ktoré nám padajú do vlasov. 
Aj keď takéto Vianoce sú v posledných ro-
koch len naším zbožným prianím, sme 
šťastní, keď prídu aj v inej ako bielej po-

dobe. Vianoce sú sviatkom rodiny, útul-
ného domova, voňavého ihličia, radosti 
a pokoja. Máloktorý národ na svete má 
také krásne vianočné tradície ako náš. 
Možno je to preto, že od vekov si cenil 
mier, ticho, pokoj, ktorých sa mu v histó-
rii nie vždy dostávalo. Na mnohé zvyky 
sa už zabúda, ale mali by sme sa k nim 
vracať, najmä k podstate Vianoc a ich 
kúzlu, ktoré spočíva nie v preplnených 
stoloch ani v mnohorakých daroch, ale 
v duši človeka, v dobre srdca, v správaní 
sa k blízkym, k spolupracovníkom, k oko-
liu. 

Pointou Vianoc je skutočný Dar – 
Ježiš Kristus, pokoj a radosť z obdarová-
vania hlavne tých chudobných, prejavo-
vanie štedrosti tak, ako ju prejavovali 
mudrci z Východu. Pointou je radosť v ro-
dine. Pointou je modlitba a pomoc po-
trebným – trpiacim a vyhnaným vojnou, 
kde pokoj nie je. 

Zažnime aj na tohoročnom 
stromčeku svetielka pre všetkých 
ľudí dobrej vôle, čo chcú pokoj na 
Zemi. 

Na záver použijem slová z jedného 
vinšu. 

Nech Vás všetkých po celý rok spre-
vádzajú aj nasledovné priania. 

Prajeme Vám oči, ktoré si všimnú aj 
malé veci každodenného života. 

Prajeme Vám uši, ktoré prijímajú aj 
signály, ktoré neboli vyslovené. 

Prajeme Vám ruky, ktoré nerozmý-
šľajú dlho, či majú pomáhať. 

Prajeme Vám v správny čas správne 
slovo. 

Prajeme Vám milujúce srdce, ktorým 
sa dáte viesť. 

Prajeme Vám radosť, pokoj a pokoru. 
Prajeme Vám ľudí, ktorých máte 

radi, aby pri Vás stáli a dodávali Vám od-
vahu. Ľudí, ktorí Vám pomôžu ďalej, keď 
ste smutní, unavení a vyčerpaní. 

Prajeme Vám dobré srdce, ktoré je 
plné radosti a ochotné dávať lásku 
ďalej. 

 
Mgr. Jozef Polák – farár 

S prianím požehnaných  
vianočných sviatkov  

a všetko dobré v novom roku 2020 
Vás pozdravujú  

kňazi Rímskokatolíckej farnosti 
v Soli.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vážení spoluobčania 
Končí sa kalendárny rok a každý 

správny gazda sa zvykne obzrieť  do  jeho 
vnútra , aby si zbilancoval čo mu ten rok 
nadelil. V tomto roku sme Vás prostred-
níctvom vydaných dvoch „Spravodajcov 
obce Soľ „ informovali postupne o pripra-
vovaných ako aj realizovaných aktivitách 
v našej obci. A že toho nebolo málo, svedčí 
aj ich rozsah, ktorý by sa celý do týchto 
novín ani nezmestil. Cieľom obecného za-
stupiteľstva ako aj obecného úradu je zvy-
šovať kvalitu života v našej obci ako 
skrášľovať jej vhľad , „aby sa pri Topli 
dobre žilo“. 

Zámerom obce je čo najviac využiť 

možnosti získania finančných prostried-
kov z európkych ako aj štátnych fondov, 
aby sa majetok obce čo najviac zhodnotil. 
Výška kapitalového rozpočtu obce pre 
tento, ale aj budúci kalendárny rok vďaka 
týmto zdrojom dosahuje najvyššie hod-
noty za posledných desať rokov. A nie sú 
to len investičné aktivity. Obec je zapojená 
aj do 9 neivestičných projektov, ktoré vy-
tvárajú ďalšie pracovné miesta pre našich 
občanov. Sú to napríklad projekty v ob-
lasti terénnej sociálnej práce, komunitnej 
práce, miestne občianske poriadkové 
služby, opatrovateľská služba, asistenti 
učiteľov a projekty spojené s aktivitami  
úradu práce. 

V tomto roku sa nám podarilo dokon-
čiť projekty , ktoré boli zamerané najmä 
na znižovanie energetickej náročnosti 
obecných budov. Bola to rekonštrukcia 
budovy našej materskej škôlky ako aj bu-
dovy obecného úradu. V budove obecného 
úradu sa už finišuje aj s rekonštrukciou jej 
interiéru, ktorý by mal slúžiť zamestnan-
com obce už začiatkom nového roka. Sa-
mozrejme úspory rádovo v tisícoch eur je 

vidieť hneď pri mesačných splátkach za 
energie, čo aj bolo cieľom nášho snaženia. 
V neposlednom rade aj krajší interiér tý-
chto budov prispeje k reprezentácii obce. 
Z investičných akcií je ešte tesne pred do-
končením výdajňa vody v rómskej časti 
obce, ktorá by mala slúžíť hlavne obča-
nom, ktorí nemajú vlastnú vodovodnú 
prípojku.Po zakúpení čipovej karty na 
obecnom úrade bude možné si odobrať 
vodu v rozsahu jej zakúpenej hodnoty. 
Kedže v danej lokalite nie je technicky 
možná realizácia studní, aj tento projekt 
by mal skvalitniť hygienu niektorých do-
mácnosti. Mnohé ďalšie podané inves-
tičné projekty sú ešte v štádiu 
schva ľovania a o ich realizácií Vás budeme 
informovať v ďalších číslach Spravodajcu 
obce Soľ. 

Na tomto mieste by som chcel poďa-
kovať všetkým, ktorí šíria dobré meno 
našej obce. Určite si to zaslúžia aj naši dob-
rovoľní hasiči, ktorí spolu s dobrovoľnými 
hasičmi z obce Bystré patria k špičke nie 
len  v našom  okrese , ale aj v kraji. Taktiež 
treba poďakovať našim futbalistom, ktorí 

po vranovskom klube sú druhým najlep-
ším klubom z nášho okresu . Svojou akti-
vitou nas reprezentujú aj naši šachisti. 
„Soľanské nevesty „ si zaslúžia našu po-
chvalu za krásne piesne reprezentujúce 
náš región ako aj obec. Tohto roku bolo 
pokrstené aj ich prvé CD-čko, ktoré sa ur-
čite zakotúľa ďaleko do sveta. Reprezen-
tujú nás aj ďalší mladí ľudia , o ktorích sa 
dozviete v týchto novinách.  Reprezentuje 
nás aj práca naších ľudí ako aj všetky ak-
tivity v centre našej obce. Či už to bola veľ-
konočná výzdoba, celoročná kvetinová 
výzdoba ako aj súčasná vianočná výzdoba 
. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o skrá-
šlenie našej obce.  

Záverom mi dovoľte, aby som Vám za-
želal príjemné prežitie vianočných sviat-
kov prežitých v rodinnom kruhu 
naplnených láskou, radosťou a pokojom. 
Dovoľte mi popriať Vám v novom roku  
veľa božieho požehnania, veľa zdravia, 
pracovných a osobných úspechov, aby 
naša obec bola stále krajšia a my hrdí na 
to, že sme Soľania.
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Narodené deti rok 2019

Miroslav Jurečko 

Anna Vancáková, r. Kolesárová 

Juraj Kopko 

Jozef Fedorko 

Jozef Pohlod 

Helena Pohlodová, r. Balážová 

Mária Kmecová, r. Vagnerová 

Marek Čikala 

Mária Mitáčová, r. Vidličková 

Anna Manduľáková, r. Mirdová 

Jozef Maťašovský 

Anna Slivková, r. Kopčáková 

Anna Kroková, r. Goroľová

Ján Goroľ a Jana, r. Mitáčová 

Andrej Daňo a Lucia r. Horvátová 
Pavol Ďuraško a Andrea r. Gáborová 

Marek Kroka a Michaela r. Billá 
Ing. Michal Cuprik a Ing. Elena r. Hudáková 

Martin Adamčík a Miroslava r. Antolová 
Ing. Marek Hurný a Mgr. Anna r. Zubková 

Marek Feri a Marta r. Huňáková 
Ing. Jozef Ontko a Lucia r. Sedláková 

Marián Daňo a Nikola r. Kalejová 
Ján Mitáš a Barbora r. Dunková 

Erik David a Natália r. Rezanková 
Michal Cibrik a Sára r. Jarková 

Ing. Daniel König, PhD. a Ing. Daniela  
r. Jackaninová 

 Stanislav Goroľ a Nikola r. Goroľová 

Ján Galajda a Veronika r. Ďuďová 
Patrik Jurečko a Alena r. Čikalová 

Milan Kotľár a Svetlana r. Goroľová 
Tomáš Čurlík a Silvia r. Gazdíková 

Milan Gajdoš a Bc. Júlia r. Demčáková 
Lukáš Fako a Tatiana r. Rezanková 

Doc. PhDr. Radovan Bačík, PhD. LL.M  
a JUDr. Zuzana r. Kurejová 
Ján Iľko a Simona r. Jurečková 

Matej Matta a Klaudia r. Jakubová

Spoločné áno 

si povedali....

Navždy  
nás  
opustili...

Nina Jusková 
Tamara Ferencová 
Klára Franková 
Rebeka Goroľová 
Nina Emanuela Jarková 
Branislav Vaľko 
Tamara Cvoligová 
Martin Pašmík 
Lýdia Baranová 
Lukáš Čikala 
Filip Jurečko 
Ján Mitáč 
Nikolas Ďuďa 
Filip Feri 
Amália Daňová 
Andrej Daňo 
Michaela Ďuďová 
Linda Hajníková 
Róbert Mitáč 

Margita Goroľová 
Stela Švihurová 
Miroslava Čonková 
Pavlína Cupriková 
Ema Hladová 
Ondrej Mehaj 
Lucia Maďarová 
Andrea Kohútová 
Samuel Krivák 
Tobias Čonka, 
Jana Kažiková 
Miroslav Bužo 
Ashley Bužová 
Milan Tancoš 
Tamara Trebišovská 
Monika Michaela  
Šmatárová 
Diana Kroková 
Helena Kroková

Dňa 14. augusta 2019 zorganizoval 
Obecný úrad v Soli prvý ročník Detskej let-
nej olympiády. Každá olympiáda je znakom 
vytrvalosti, odvahy, šikovnosti, ale aj úsilia, 
lebo každý chce ukázať to najlepšie, čo je v 
ňom. Aj napriek tomu, že v deň konania 
olympiády sme sa zobudili do daždivého 
rána, neodradilo nás to a s potešením sme 
vítali prichádzajúce deti. Na olympiáde sa 
zúčastnilo spolu 52 detí, ktoré bojovali v tý-
chto disciplínach – veselé podliezanie, ská-
kanie vo vreci, skákajúca žabka (preskok 
cez kruh), hod do cieľa a šikovný čašník 
(nosenie loptičky na lyžičke). Slávnostnú 
atmosféru celej olympiády umocnil spo-
ločný nástup účastníkov.  Po príhovore pani 
poslankyne Mgr. Tatiany Kmecovej si deti 

zaspievali olympijskú hymnu, zložili sľub 
a po ňom sa deti so svojimi vedúcimi rozišli 
na vopred pripravené stanovištia, kde začali 
plniť jednotlivé disciplíny. Veľmi zaujímavé 
bolo sledovať sústredenie jednotlivých detí, 
aby každá úloha bola splnená čo najlepšie 
a v čo najkratšom termíne. Po absolvovaní 
všetkých disciplín boli všetky deti odme-
nené. Na záver ich čakalo sladké prekvape-
nie v podobe čokoládovej fontány. 

Všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili na 
tejto olympiáde, ďakujeme za ich odvahu, 
za ich nebojácnosť pri plnení jednotlivých 
úloh a aj za to, že ich ne odradilo daždivé 
počasie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom podieľali na zorganizo-
vaní tejto akcie. 

Detská letná olympiáda
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Poľnohospodárska pôda v katastri obce Soľ sa vo štvrtok 26. septembra 2019  stala 
miestom na prezentáciu poľnohospodárskych strojov. Agrodružstvo v Soli v spolupráci 
s firmami Zetor Tractors a. s., Moreau Agri spol. s r. o. a Pöttinger Slovakia s. r. o. 
zorganizovalo pre všetkých zákazníkov z Prešovského kraja prezentačnú akciu s mož-
nosťou vyskúšať si vystavené stroje. 

Spoločnosť predstavila Zetor Crystal HD 170, Zetor Forterra HD 150, Zetor For-
terra HSX 140 a Proxima HS 90. Zetor Tractors a. s. bola založená v roku 1946. 

Počas svojej 70-ročnej existencie vyviezli stroje do viac ako 136 krajín  a predali viac 
ako 1,3 mil. traktorov. Traktory Zetor patria medzi najúspornejšie.V dlhodobom hori-
zonte majitelia ocenia kvalitné a cenovo dostupné náhradné diely a nízke prevádzkové 
náklady. Spoločnosť Moreau Agri spol. s r. o. je oficiálny  zástupca výrobcov poľ-
nohospodárskej a stavebnej techniky, ako napr. Manitou, Gehl, Landini a ďalší. Firma 
Pöttinger Slovakia s. r. o. je rodinný podnik, ktorý je na trhu viac ako 140 rokov. 
Vyvíja a vyrába kvalitnú poľnohospodársku techniku pre farmárov na celom svete s eko-
logickým, ekonomickým a sociálnym aspektom. Ponúkajú nadstavbové, nesené a po-
lonesené stroje na spracovanie pôdy, sejbu a zber krmovín a do vývoja nových strojov 
vkladajú maximálne úsilie. 

Na prezentačnej akcii sa zúčastnili nielen obyvatelia obce a pozvaní hostia, ale aj 
deti zo základnej školy a materskej školy. Každý si mohol do predvádzaných modelov 
nasadnúť, tí odvážnejší aj vyskúšať. Pre všetkých bolo pripravené malé občerstvenie.

Prehliadka  
poľnohospodárskych strojov

Kreatívny kurz  
„Košíky z pedigu“

Dňa 20. augusta 2019 sa v Kultúr-
nom dome v  Soli uskutočnil už v poradí 
druhý kreatívny kurz. Na tomto kurze sa 
šikovné ženy učili pliesť košík z pedigu. 
Pedig sa vyrába z lianovej palmy „Cala-
mus rotang“, čeľade Arecaceae, u nás 
skôr známej ako ratan. Pedig sa predáva 
v rôznych farbách a samozrejme aj v prí-
rodnej farbe. 

Pred samotným pletením je ho po-
trebné namočiť, aby sa pri pletení nelá-
mal. Žiadne iné špeciálne ošetrovanie 
nie je potrebné. Lektorka pani Mária 
Miškovičová vysvetlila účastníčkam 

kurzu techniku pletenia. Na kurze sa 
plietlo do pevného dna, ktoré je možné 
dozdobiť servítkovou technikou. Počas 
troj hodi- nového kurzu si každá z účast-
níčok uplietla svoj vlastný košík v tvare 
srdca, oválu alebo kruhu a dozdobila 
stuhami alebo farebnými šnúrkami. Aj 
najmladším účastníčkam išlo pletenie 
výborne.  

Sme radi, že aj v takejto uponáhľa-
nej dobe sme si našli čas na príjemné 
posedenie a naučenie sa niečoho no-
vého. 
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Priznanie k dani z nehnuteľnosti v roku 2020 
Schválením novely zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov, aj naďalej platí: 

Daň z nehnuteľností aj daň za psa vyrubí správca dane podľa 
§ 99e zákona každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 
obdobia na celé zdaňovacie ob do bie jedným rozhodnutím. 

Vyrubená daň za psa bude splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia prá-
voplatnosti rozhodnutia. 

To znamená, že daň za psa nemusíte platiť do 31. 01. daného roka, ale poč-
káte na doručenie rozhodnutia a následne daň môžete uhradiť v hotovosti 
do pokladne úradu alebo bankovým prevodom. Všetky potrebné údaje 
k úhrade, ako je číslo účtu, suma a variabilný symbol, budú v rozhodnutí uve-
dené. 

Do 31. 01. 2020 je povinný podať priznanie: 
• daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (pozemok, stavba, byt, 

nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2019, 
• daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (pozemok, 

stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2019, 
• daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, ne-

bytových priestorov v bytovom dome v roku 2019, 
• daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, nebytového prie-

storu v bytovom dome v roku 2019, 
• daňovník, u ktorého v roku 2019 nadobudlo právoplatnosť stavebné povo-

lenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým prie-
storom v bytovom dome, 

• daňovník, u ktorého došlo k zmene charakteru pozemku. 
V priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať priznanie 

k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti len v prípa-
doch, ak túto nehnuteľnosť nadobudne vydražením alebo dedením. 

K priznaniu k dani z nehnuteľnosti je potrebné doložiť rozhodnutie správy 

katastra o povolení vkladu, list vlastníctva, zmluvu o prevode nehnuteľnosti, 
osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí ne-
hnuteľnosti. 

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spo-
luvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľnosti podá každý 
spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci 
dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého určili dohodou, pričom túto sku-
točnosť je potrebné vyznačiť v priznaní. 

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bez-
podielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podá jeden z manželov. Pri-
čom v priznaní uvedie rodné číslo druhého spoluvlastníka. 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

 Oznamujeme všetkým poplatníkom, u ktorých nastali zmeny, ako sú 
napr. narodenie dieťaťa, úmrtie, sobáš, prihlásenie na trvalý alebo prechodný 
pobyt, odhlásenie trvalého alebo prechodného pobytu, občan sa nezdržiava 
v mieste trvalého pobytu (týždenné a viactýždenné pracovné turnusy na 
území SR, práca v zahraničí, študenti) a iné skutočnosti, ktoré  majú vplyv 
na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, aby tieto zmeny nahlásili do 31. 01. 2020 na Obecnom úrade 
v Soli.  

Obec na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok, ak pre-
ukáže hodnoverné doklady, že sa nezdržiava v mieste trvalého 
pobytu. V prípade, že potvrdenie je v cudzom jazyku, je potrebný 
preklad v štátnom jazyku. Potvrdenie k zníženiu poplatku je po-
trebné doručiť do 31. 01. 2020. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

 
 Jana Gavaľová 

pracovníčka OcÚ 
oddelenie daní a poplatkov

OZNAMY OBČANOM

Prečo triediť zmesový komunálny  odpad    
Podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády  č.330/2018 Z. z. Slovenskej republiky sú sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu  a objemného 
odpadu na skládku odpadov  nasledujúce:

Z tabuľky je zrejmé, že obce s nízkou úrovňou triedenia komunálneho odpadu budú platiť niekoľkonásobne  viac ako obce s dostatočne 
vysokou úrovňou triedenia odpadov. 

Predmetná tabuľka zodpovedá hlavnému účelu tohto zákona – motivovať občanov k triedeniu komunálneho odpadu.  
Obec Soľ sa nachádza v druhom pásme úrovne triedenia, preto skúsme zvýšiť množstvo separovaného odpadu, aby sme v blízkej budúcnosti 

nemuseli pristúpiť k ďalšiemu zvyšovaniu poplatku za komunálne odpady.

Položka                     Úroveň vytriedenia                                                                                                                           

                                            kom. odpadu x                                                                                      Sadzba za príslušný rok v eurách . t -1 

                                                        ( %)                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                    2019                                                                       2020                                                     2021 

                                                                                                                                                                                                                                                            a nasl.  roky 

1                                                    x  < 10                                                    17                                                                              26                                                        33 

2                                              10 < x < = 20                                              12                                                                              24                                                         30 

3                                             20 < x < = 30                                              10                                                                              22                                                         27 

4                                             30 < x < = 40                                               8                                                                               13                                                         22 

5                                             40 < x < = 50                                               7                                                                               12                                                         18 

6                                             50 < x < = 60                                               7                                                                               11                                                         15 

7                                                    x > 60                                                      7                                                                                8                                                          11
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Dožinky predstavujú slávnostné ukon-
čenie žatvy, koniec leta a odovzdávanie ža-
tevného venca ako symbol novej úrody. Svoj 
pôvod majú dožinky ešte v predkresťanskom 
období, kedy sa prosperita a dobrá úroda pri-
pisovala priaznivému vplyvu nadprirodze-
ných síl. Aby bola úroda dobrá aj na ďalší 
rok, vykonávali sa rôzne rituály – posledné 
klasy obilia sa nechávali na poli alebo sa z 
tých najkrajších zožatých klasov uplietla ky-
tica či dožinkový veniec. Časom však už 
ľudia „nečarovali“, ale dožinky získali skôr 
oslavnú a ďakovnú funkciu. Tradícia plete-
nia dožinkového venca zostala. Ten sa naj-
častejšie odviezol na ozdobenom koči za 
spevu a hudby pred dom hospodára, kto-
rému sa slávnostne spolu s prianím odo-
vzdal. Hospodár následne pozval všetkých 
pracovníkov žatvy na oslavu spojenú s hud-
bou a tancom a dožinkový veniec buď scho-
val, alebo zavesil pod strechu, kde mal zostať 
až do Vianoc alebo do nasledujúcej žatvy. 

Na znak ukončenia tohoročnej žatvy sa 
v našej obci zrealizovala výzdoba z balíkov 
slamy. Tvorí ju chlap a žena, ktorí majú 
výšku skoro 4 metre a váhu spolu viac ako 
700 kíl. 

Tieto dve postavy sú takými našimi do-
žinkovými slávnosťami. 

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom pričinili na realizácii tejto výzdoby, 
patrí poďakovanie.

Koniec leta...

Guľáš majster
Dňa 14. septembra 2019 sa v areáli 

Futbalového ihriska v Soli uskutočnil už 
9. ročník súťaže vo varení guľášu s ná-
zvom „Guľáš majster” o putovný 
pohár starostu obce. Do tohto podujatia 
sa zapojilo až 11 súťažných družstiev a 
jedno nesúťažné družstvo poslancov 
obecného zastupiteľstva, ktoré varilo 
guľáš pre občanov.  

Súťaž vo varení sa začala v sobotu 
o 9.30 hod. a hneď v úvode všetkých sú-
ťažiacich privítal starosta obce a poprial 
im veľa zdaru a chuti pri varení guľášu. 
I keď družstvá svoje recepty na guľáš ne-
prezradili, tou najlepšou ingredienciou 
bola dobrá nálada. Do súťaže sa zapojili 
tieto súťažné družstvá – EmComm, JDS 
v Soli, SZZP v Soli, PZ Diana, Mäsia-
reň Family, Soľanske nevesty, Dráčik, 
Kucháročky, Záchranárky, Hasiči 
a FK Soľ. Vyhodnotenie toho najlep-
šieho guľáša sa uskutočnilo o 13.00 
hod. Každé družstvo poskytlo degustač-
nej komisii vzorku zo svojho navare-
ného guľáša. Porota to nemala ľahké, 
pretože všetky guľáše boli chutné, ale 
víťaz mohol byť iba jeden. 

Na prvom mieste sa umiestnilo 
družstvo FK Soľ, druhé miesto patrilo 
súťažnému družstvu s názvom Soľanske 
nevesty a tretie miesto obsadilo druž-
stvo SZZP v Soli. 

V kultúrnom programe, ktorý sa 
začal o 14.00 hod., vystúpila mužská 

spevácka skupina Parobčaci z Udav-
ského, ktorá nám zaspievala nielen 
zemplínske a šarišské, ale aj ukrajinské 
a rusínske piesne. Folklórny súbor 
Kapušančan nám interpretoval fol-
klór zo Šariša a Zemplína. V repertoári 
majú tiež rusínske a rómske piesne. 
V závere sa nám predstavila naša 
ženská spevácka skupina Soľanske 
nevesty, ktorá v domácom prostredí 
zožala veľký potlesk. 

Veríme, že si každý prišiel na svoje, 
či už prostredníctvom navareného gu-
ľáša, alebo kultúrneho programu, v kto-
rom sa bolo na čo pozerať. Všetkým, 
ktorí prispeli k zdarnému priebehu 
tohto podujatia ďakujeme.  
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Odhalenie pamätnej tabule k významným výročiam obce Soľ
V predvečer výročia vzniku prvej Če-

skoslovenskej republiky dňa 27. októbra 
2019 usporiadala obec Soľ spolu s miest-
nym odborom Matice slovenskej v Soli od-
halenie pamätnej tabule pri príležitosti 
170. výročia príchodu slovenských dobro-
voľníkov hurbanovcov pod vedením kpt. 
Karola Bôrika do obce Soľ a 100. výročia 
oslobodenia obce od uhorskej správy 4. sto-
tinou Prvého pluku Slovenskej slobody. 
Pamätná tabuľa je symbolom prejavu úcty 
našim predkom za ich vlastenectvo, poli-
tickú a občiansku uvedomelosť. Jeden 
múdry človek povedal: 

„Národ, ktorí nepozná svoju minu-
losť, nemá ani budúcnosť.“ 

Matičiari z obce Soľ majú byť právom na 
čo hrdí. Pred sto rokmi, z iniciatívy náro-
dovca Jána Demka, bol v obci Soľ založený 
miestny výbor Slovenskej národnej strany. 
Ďalšími národovcami, ktorí sa spolupodieľali 
na jeho založení boli  Jur Tirpak – predseda, 
Ludvik Zbavitel – podpredseda, Ján Kmec, 
Michal Hajnik, Michal Hurňák, Michal 
Chitra, Ján Madar, Ján Demko, Jur Berta, 
Jozef Voľansky a Ján Hirčak. Všetci menovaní 
sa dňa 1. januára 1919 prihlásili na verejnom 
zhromaždení k Martinskej deklarácii 
a k vzniku Československej republiky 1918, 
a to ešte pred obsadením obce českosloven-
ským vojskom. Soľ patrila medzi prvé obce 
na Slovensku, ktorá tento významný krok 
urobila.  Ako vo svojom príhovore uviedol 
predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Geš-
per, toto bola reakcia Slovákov na Martinskú 
deklaráciu, ale najmä to bol odpor voči ma-

ďarizácii Rakúsko-Uhorska a snaha vytvoriť 
si vlastný štát, v ktorom by slovenčina nebola 
zakázaná, v ktorom by slovenský národ 
mohol mať právo na svojbytnosť. 

Starosta obce Soľ Ing. Jozef Berta vo 
svojom príhovore prítomným pripomenul 
aj ďalšie významné udalosti z histórie obce, 
ktoré sú zvečnené na pamätných tabuliach 
umiestnených na novovytvorenom pamät-
níku pri zrekonštruovanom obecnom 
úrade. Predseda solianskych matičiarov 
pán Dušan Berta vyzdvihol význam Matice 
slovenskej, ktorá prehlbuje pozitívny vzťah 
k Slovensku a upevňuje národnú hrdosť 
a vlastenectvo. 

Medzi jednotlivými príhovormi za-
zneli tóny matičiarskej dychovky Orches-
ter Vychodňarov z Nižného Hrabovca 
a spevy ženskej speváckej skupiny So-
ľanske nevesty. Dievčatá Ninka Mru-
sková a Dianka Grácová s klavírnym 
doprovodom Rebeky Kubačkovej zaspievali 
zhudobnenú báseň Otcova roľa. Obohate-
ním celého podujatia bolo vystúpenie mla-
dých matičiarov. Svojou scénkou priblížili 
prítomným príchod 4. stotiny  Prvého 
pluku Slovenskej slobody do obce Soľ, čím 
symbolicky pripomenuli oslobodenie Slo-
vákov od tisícročného útlaku a začlenenie 
obce Soľ do nového štátu. 

Nezabúdajme preto na minu-
losť, aby naše deti mali krajšiu bu-
dúcnosť. 

 
Jozef Krištan 

        matičiar z obce Soľ

Dňa 28. augusta 2019 sme si pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povsta-
nia. Práve tento deň bol vhodný na odhalenie novopostaveného pamätníka. Oslavy začali 
zhudobnenou básňou Ivana Kraska – Otcova roľa, ktorú nádherne zaspievali Ninka Mru-
sková a Dianka Grácová. Na klavíri ich doprevádzala Rebeka Kubačková. Starosta obce pri-
pomenul, že nesmieme zabúdať na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí po rokoch 
útrap zatúžili po slobode práve tak, ako po nej túžime my a každý národ. 

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 Hir-

čák, Ján Hoľák, Alžbeta Hoľáková, Ján Hlad, Ján Jackanin, Anna Ruščáková, Jozef Stoj, Mi-
chal Stoj, Jozef Voľanský a desiatky ďalších. Po slávnostnom príhovore bol odhalený novo-
postavený pamätník a položený veniec k pamätníku. 

 
Aj my si na večnú pamäť zachováme vďaku a úctu voči padlým i žijúcim 

hrdinom Slovenského národného povstania.

75. výročie SNP
„Šli muži, ženy s dlaňou v dlani, šli chlapci s puškami ovešaní. 

A mnohí, Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť... 
Za 75 rokov, čas všetko pozastieral. 

Zarástli dávno partizánske chodníčky i smutné lesné mohyly. 
Podzemné partizánske bunkre porúcané,  

poplesnené drevené trámy pohnili.“
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Stretnutie so seniormi
Každoročne, keď príroda naberá 

krásu jesene, sa stretávame a prejavu-
jeme svoju pozornosť a úctu tým skôr 
narodeným, ktorých vlasy sú postrie-
brené šedinami a konanie obohatené 
veľkými životnými múdrosťami. Ani 
sme sa nenazdali a od posledného spo-
ločného stretnutia so seniormi uplynul 
už rok. Mesiac úcty k starším sme si 
v našej obci pripomenuli aj tento rok, a 
to 29. októbra na spoločnom posedení 
s našimi seniormi. 

Všetkých prítomných privítal sta-
rosta obce, predstavil vzácnych hostí, a 
to PhDr. Jaroslava Makatúru a PhDr. Jo-

zefa Barana. V kultúrnom programe vy-
stúpili deti z MŠ a ZŠ a ženská spevácka 
skupina Soľanske nevesty. Nezabudli 
sme na našich jubilantov, ktorí sa v 
tomto roku dožili okrúhlych narodenín 
a minútou ticha sme si spomenuli na 
tých, ktorí už nie sú medzi nami. 

Tohtoročnou novinkou bola vyhlá-
sená súťaž o „Najlepší domáci kysnutý 
koláč“. Do súťaže sa zapojili 4 ženy, 
ktoré upiekli kysnutý koláč, a to pani 
Mária Demčáková, Jozefína Schleifová, 
Oľga Imrichová a Emília Madurová a ne-
súťažne sa zapojila pani Anna Voľanská, 
ktorá priniesla ochutnať rôzne druhy 

zákuskov. Vzhľadom na to, že bolo 
veľmi ťažké vybrať ten najlepší koláč, ví-
ťazkami sa stali všetky zúčastnené, 
ktoré boli za svoju snahu aj odmenené. 

Utorkové poobedie sa nieslo v prí-
jemnej atmosfére priateľských stretnutí 
– stretnutí starých známych kamarátov. 
Sme veľmi radi, že aspoň troškou ra-
dosti, rozptýlenia a zábavy sme spríjem-
nili deň našim seniorom. Mnohí z nich 
sa častokrát cítia opustení a uzatvárajú 
sa pred svetom vo svojich príbytkoch. Je 
potrebné navzájom sa takto stretávať a 
prejaviť si úctu, priateľstvo a spo lu -
patričnosť. Pospomínať si na dni mla-
dosti a tešiť sa z dosiahnutého, 
z každodenných radostí, zo svojich blíz-

kych, z krásneho dňa, z úsmevu, zo všet-
kých maličkostí, ktoré robia svet kraj-
ším. 

Pre nás je potešiteľné, že každým 
rokom na týchto posedeniach seniorov 
pribúda. Aj to svedčí o tom, že naša 
práca nie je zbytočná, ale spĺňa svoj účel 
– vyťahuje ľudí z kruhu samoty. 

 
„Nech sú požehnaní tí, čo 

majú pochopenie s mojou neis-
tou chôdzou a trasľavými ru-
kami. 

Nech sú požehnaní tí, čo 
uznávajú, že moje uši sa už 
musia napínať, aby zachytili 
slová.“

Betlehem v našej obci....
„BETLEHEM... je dôkazom ne-

konečnej lásky, je to lekcia po-
kory,“ napísala  Maria Teresa 
Petrozzi, talianska spisovateľka. 

Mnoho úprimných, pokojamilovných 
ľudí po celom svete vzhliada úctivo k Betle-
hemu, a to obzvlášť počas vianočných 
sviatkov. Pripomínajú si, že toto malé 
mesto je rodiskom „Kniežaťa pokoja“, Je-
žiša Krista. Je to miesto, odkiaľ sa od anje-
lov šírila do celého sveta radostná správa 
o narodení Spasiteľa. Doteraz do Betle-
hema prichádzajú tisíce ľudí, aby načerpali 
z pokoja a sily, ktoré toto miesto vyžaruje. 
Aj v tomto roku, už po tretíkrát, 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 betle-
hem, ktorý i v nás znásobuje príjemnú via-
nočnú atmosféru. Vnútorný priestor 
dopĺňajú najznámejšie betlehemské po-
stavy – svätý Jozef a Panna Mária s malým 
Ježiškom ležiacim na slame. Rodina je ob-
klopená teliatkom, oslíkom a ovečkami. 
Pred betlehemom stoja traja mudrci – Gaš-
par, Melichar a Baltazár so svojimi darmi 
– zlatom, kadidlom a myrhou. Všetci spolu 
nám pripomínajú príbeh narodenia Ježiša 
Krista. Nad betlehemom svieti hviezda, 
ktorá ukazuje všetkým ľudom tú správnu 
cestu.  

Cieľom tohto krásneho diela bolo to, 
aby sa naši obyvatelia trochu pozastavili 

v tomto predvianočnom zhone. Aby si 
našli tiché miesto, kde sa môžu zamyslieť 
nad skutočnými hodnotami vianočných 
sviatkov.  

Poďakovanie patrí poslancovi OZ Jura-

jovi Sukovskému, ktorý spolu s pracov-
níkmi obecného úradu tento krásny betle-
hem zhotovil. 

Ďakujeme za dar plný lásky a pokoja. 
Prijímajme lásku najmä od Božieho Die-

ťaťa a rozdávajme ju plným priehrštím 
najmä našim blízkym a tým, s ktorými ži-
jeme i v našej obci. Tak bude naša obec 
krajšia, a to nielen na Vianoce.  
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Stretnutie s Mikulášom ...

Skutočné okolnosti vzniku advent-
ného venca nám nie sú celkom známe, 
no existujú o ňom viaceré zmienky. 
Niektoré pramene však naznačujú, že 
adventný veniec bol vynájdený až v 19. 
storočí. Bolo to údajne v hamburskej 
škole Rauhes Haus, ktorú založil pro-
testantský pastor Johan Hinrich Wi-
chern. Študenti sa tu v čase adventu 
svojich učiteľov neustále vypytovali, či 
a kedy už budú Vianoce. A tak v roku 
1839 Wichern postavil veľký drevený 
kruh, na ktorý položil dvadsať malých 
červených sviečok a štyri veľké biele 
sviece. Malé sviečky zapaľoval po-
stupne každý všedný deň v čase ad-
ventu a vždy v nedeľu rozsvietil veľkú 
bielu sviečku. Tak deti naučil vyrátať si 
počet zostávajúcich dní do Vianoc. 
Adventný veniec by mal pozostávať z 
ihličnanov, pretože tie symbolizujú 
trvalý život, no niektoré majú ešte hlbší 
význam. Napríklad vavrín znamená ví-
ťazstvo nad prenasledovaním a utrpe-
ním. Okrúhly tvar venca nemá 
začiatok ani koniec, symbolizuje več-
nosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný 
život nájdený v Kristovi. 

Predvianočné obdobie našim ob-
čanom pripomína aj nadrozmerný ad-
ventný veniec so štyrmi sviecami, 
ktorý je umiestnený v centre našej 
obce. Každú nedeľu až do Štedrého 
dňa sa zapáli jedna svieca. 

Na príprave tohto venca sa v uto-

rok 26. novembra podieľali členovia 
ZO ZZP v Soli. Vo štvrtok veniec dozdo-
bili všetci pracovníci obecného úradu. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa podieľali na príprave tohto advent-
ného venca, a tým skrášlili centrum 
našej obce. 

Každý z nás by mal plamene 
„mieru, viery, lásky a nádeje“ 
neustále udržiavať horiace... 

Želáme Vám a Vašim rodinám, 
nech tieto plamienky nikdy nevy-
hasnú....

Adventný veniec

Jedna z legiend hovorí o tom, že Mi-
kuláš sa často večer po zotmení prechá-
dzal ulicami a  pozoroval ľudí za 
oknami. Keď videl chudobnú ubie-
denú rodinu s deťmi, ktorým nevedeli 
dať rodičia nič na večeru, do obloka 
im vložil jedlo, hračky i niekoľko 
mincí. Nik nevedel, kto je tým dobro-
dincom, pretože Mikuláš chcel zostať 
v anonymite. 

Mikuláš je prvou predzvesťou vianoč-
ných sviatkov. Stalo sa už tradíciou, že na 
Mikuláša, túto vzácnu návštevu očakávajú 
aj deti z našej obce. A nebolo tomu inak ani 
v tomto roku, keď 5. decembra v doobed-
ňajších hodinách zavítal aj k nám, aby po-
tešil srdiečka našich detí. Vo vianočne 
vyzdobenom kultúrnom dome ho už ča-
kali detičky z materskej školy, ale aj tí naj-
menší z našej obce. Boli veľmi netrpezliví 
a každú chvíľu vybiehali vonku a nevedeli 
sa dočkať, kedy už príde. V úvode ich pri-

vítal starosta obce, ktorý im poprial veľa 
darčekov a nezabudol sa spýtať, či majú 
pripravenú nejakú básničku. 

Deti pesničkami privítali Mikuláša, 
ktorý neprišiel sám – prišli s ním anjel 
a čert. Pozdravil ich a pýtal sa, či boli po-
slušné, ako sa správali počas celého roka 
a či si zaslúžia odmenu. Niektoré deti pre-
mohol strach a nedokázali pripravenú 
báseň povedať, báli sa hlavne čerta, a sem-
tam vypadla i slzička. Aj napriek tomu si 
vypočul množstvo rôznych básní, ale aj 
pekných piesní a každé dieťa bolo obda-
rené balíčkom v podobe sladkostí. Mnohé 
mali z toho neopakovateľný zážitok. S Mi-
kulášom sme si spravili zopár fotografií, a 
potom sa pomaly vystrojil na ďalšiu cestu, 
kde ho čakalo ešte veľa detí. Okrem ra-
dosti, ktorej iste nebolo málo, k nám Mi-
kuláš priniesol aj atmosféru blížiacich sa 
vianočných sviatkov.
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Komunitné centrum, ako inštitucio-
nálne zariadenie, poskytuje predovšetkým 
primárne programy reagujúc na aktuálne 
pálčivé problémy a potreby miestnej komu-
nity. 

Cieľom a poslaním komunitného 
centra je poskytnutie komplexnej služby 
jednotlivcovi, rodine, ako aj celej miestnej 
komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá 
možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu 

mobilitu, získavanie sociálnych zručností 
či vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného 
cieľa a poslania má komunitné centrum 
podľa aktuálnej potreby a miestnych pro-
blémov obyvateľov aj ďalšie špecifické 
ciele. Ide napríklad o podporu zmyslupl-
ného trávenia voľného času, prezentovanie 
svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri 
uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu 
nežiaducich patologických javov v týchto 

komunitách, podporu počas vzdelávania, 
pričom všetky služby a podpora komunit-
ných centier občanovi vedie k jeho integrá-
cii a svojbytnosti. 

Zaujímavou aktivitou nášho komunit-
ného centra bola návšteva troch firiem – 
v Hencovciach, v Soli a v meste Prešov, kto-
rej cieľom bolo ukázať mladým, že bez 
vzdelania si len ťažko dokážu nájsť v bu-
dúcnosti prácu. Niektorým dospelým sa 
podarilo zamestnať sa, z čoho sa úprimne 
tešíme. Zrealizovali sme aj dve besedy pre 
mladých. Dlhodobo zamestnaní Rómovia 
mladým ľuďom rozpovedali svoj životný 
príbeh a zároveň ich povzbudili v štúdiu 
a jeho úspešnom dokončení a následnom 
hľadaní práce. Taktiež sme zrealizovali 
kurz šitia a varenia. Veľkým povzbudením 
bol pre nás pohľad na mladých ľudí, ktorí 
vymenili svoje mobilné telefóny za šijací 
stroj. Snažili sa naučiť šiť, vyšívať a tiež sa 
naučili základy varenia. 

Všetky aktivity v komunitnom centre 
sa darí vykonávať vďaka dobrej spolupráci 
so starostom obce a pracovníkmi obec-
ného úradu, základnou a materskou ško-
lou a terénnym sociálnym pracovníkom. 
Naše poďakovanie patrí aj neziskovej orga-
nizácii Jóna a mnohým darcom materiál-
nych vecí. 

Tešíme sa na rok 2020, ktorý je pre 
nás výzvou pomáhať ďalej tam, kde treba. 
Aj naďalej chceme s Božou pomocou po-
máhať ľuďom hľadať si prácu, porozumieť 
úradným dokumentom, deťom zlepšiť sa v 
prospechu, mladých motivovať k ďalšiemu 
štúdiu. Každému v tom, čo potrebuje.  

Komunitné centrum 
na Vianočnom  
charitatívnom  
bazáre  
v Bratislave 

 
 
V nedeľu 24. novembra 2019 sme 

sa zúčastnili na Vianočnom charita-
tívnom bazáre v Starej tržnici v Bra-
tislave. Ten sa realizoval pod záštitou 
Ministerstva zahraničných vecí SR. 
Organizátorom tejto akcie bol už po 
28-krát Medzinárodný ženský klub z 
Bratislavy. 

Okrem 38 krajín a iných charita-
tívnych stánkov dostalo príležitosť pre-
zentovať svoju prácu aj Komunitné 
centrum Soľ. Ponúkali sme výrobky, 
ktoré sme vyrobili a ušili v našom ko-
munitnom centre. Reprezentovali sme 
aj našu obec, ktorá mnohým nebola 
neznáma. Pri stánku sa zastavovali 
ľudia rôznych národov a národností, 
manželky veľvyslancov a mnohé iné 
osobnosti.  

Ďakujeme Medzinárodnému 
ženskému klubu za príležitosť prezen-
tovať našu prácu na takomto medziná-
rodnom podujatí, starostovi obce 
a pracovníkom obecného úradu za 
podporu.  

 
Mgr. Ivana Blecharžová 

odborná garantka  
komunitného centra

Komunitné centrum v obci Soľ

Národný projekt Terénna sociálna 
práca a terénna práca je v obci Soľ rea-
lizovaná v rámci  Operačného pro-
gramu Ľudské zdroje. Od novembra 
2019  sa obec zapojila do II. fázy pro-
jektu, ktorá bude trvať do októbra 
2022. 

     Terénnu sociálnu prácu v obci 
vykonávajú 2 terénni sociálni pracov-
níci (TSP) a 3 terénni pracovníci (TP), 
ktorí sa snažia byť nápomocní všet-
kým obyvateľom, ktorí sa ocitli v ne-
priaznivej sociálnej situácii. Pomáhajú 
klientom priamo v ich prirodzenom 
prostredí  a navrhujú komplexný spô-
sob riešenia jeho problémov, prípadne 
odporúča klienta ďalším inštitúciám 
a od borníkom.  

V spolupráci s Centrom právnej 
pomoci v Humennom boli TSP nápo-
mocní klientom oddĺžiť sa vyhlásením 
osobného bankrotu. Doposiaľ sa poda-
rilo oddĺžiť 24 klientov, ktorým sa zvý-
šila kvalita ich života. K zvýšeniu 
zamestnanosti sme výrazne prispeli 
aktívnou spoluprácou s Úradom 
práce sociálnych vecí a rodiny vo 
Vranove nad Topľou a pracovnou 
agentúrou Adecco Slovakia, s. r. o 
usporiadaním výberových konaní 
a prípravou klientov na pracovné po-
hovory. Spoluprácou so základnou 
a materskou školou sa podarilo znížiť 
záškoláctvo,  zrealizovať preventívne 
aktivity k zabráneniu a šíreniu pediku-
lózy a osýpok.   

TSP ďalej aktívne spolupracujú 
s Oddelením sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately, Sociálnou po-
isťovňou, Okresným sú dom, Políciou 
SR a inými in šti túciami vo Vranove 
nad Topľou. Poskytujú sociálne pora-
denstvo klientom v oblastiach zamest-
nania, bývania, zdravia, sociálno- 
patologických javov, financií a hospo-
dárenia, vzdelávania a spolupráce so 
školou, sociálneho zabezpečenia 
a v iných oblastiach.  

Pre efektívnejší výkon povolania 
absolvovali TSP a TP supervízne škole-
nia a sociálno-psychologický výcvik 
pre terénnych sociálnych pracovníkov 
v Centre účelových zariadení Minister-
stva vnútra SR v Spišskej Novej Vsi – 
Novoveskej Hute. 

 
V prípade potreby poskytnutia so-

ciálnej pomoci nás môžete kontakto-
vať osobne v budove Domu služieb, na 
tel. čísle 0918 638 758 alebo e-mailom 
na tspsol@centrum.sk.  

 
kolektív TSP

Terénna  
sociálna 
práca v obci 
Soľ
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Na Policajnej stanici Soľ sú služobne zaradení 4 policajti Obvodného oddelenia Po-
licajného zboru Vranov nad Topľou. Dvaja policajti na Policajnej stanici Soľ sú zaradení 
vo funkcii starší referent pre prácu v komunitách, kde v služobnom obvode Policajnej 
stanice Soľ plnia okrem stanovených úloh aj úlohy pri práci s komunitami. Tie spočívajú 
v analýze problémov týkajúcich sa rómskej komunity, v spolupráci s pracovníkmi ko-
munitných centier, obecných úradov, terénnej sociálnej práce, okresného úradu, odde-
lenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj zástupcami základných 
a materských škôl. 

Služobný obvod Policajnej stanice Soľ zahŕňa obce Soľ, Čaklov, Zámutov, Jastrabie 
n/T, Rudlov a Hlinné. V období od 01. 01. 2019 do 30. 11. 2019 bolo na Policajnej stanici 
Soľ zaevidovaných celkovo 90 priestupkov a 7 priestupkov spáchaných mimo služobného 
obvodu Policajnej stanice Soľ. V prevažnej miere išlo o priestupky proti majetku, prie-
stupky proti občianskemu spolunažívaniu, narušenie verejného poriadku, priestupky 
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V rámci jednotlivých obcí bol nápad 
priestupkov nasledovný: Čaklov – 27 priestupkov, Zámutov – 19 priestupkov, Soľ – 27 
priestupkov, Rudlov – 5 priestupkov, Hlinné – 12 priestupkov a Jastrabie n/T. – žiadny 
priestupok. 

Počas výkonu služby, ako aj počas dopravno-bezpečnostných akcií vo vyššie uvede-
nom období, policajti PS Soľ zistili a objasnili 441 priestupkov proti bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky.  

V služobnom obvode PS Soľ bolo policajtmi OO PZ Vranov n/T., resp. policajtmi 
iných útvarov PZ zrealizovaných a zadokumentovaných celkovo 65 trestných činov, 
z ktorých 14  doposiaľ nebolo objasnených.   

Policajti PS Soľ v  roku 2019 vyhľadali a objasnili spolu 17 prípadov trestnej činnosti, 
kde je páchateľ známy. Išlo o prípady ohrozovania mravnej výchovy mládeže,  tzv. „zá-
školáctvo“,  prečiny krádeží vlámaním do rodinných domov v súbehu s porušovaním 
domovej slobody, poškodzovanie cudzej veci, ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky, 
marenie výkonu úradného rozhodnutia, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví a 
výtržníctvo. 

Medzi úlohy policajtov PS Soľ patrí aj vybavovanie rôznych dožiadaní, žiadostí, pred-
kladanie správ, vykonávanie previerok, asistencií, doručovanie súdnych a exekútorských 
zásielok a pod., kde v roku 2019 bolo policajtmi PS Soľ vybavených 168 takýchto písom-
ností.   

Policajti PS Soľ boli v uvedenom období zaradení aj do rôznych dopravno- bezpeč-
nostných akcií zameraných na kontrolu vodičov motorových vozidiel, ale aj chodcov  a  
cyklistov, tiež preventívno-bezpečnostných akcií počas konania rôznych kultúrnych a zá-
bavných akcií, pátracích akcií po hľadaných a nezvestných osobách, prednášok v zá-
kladných školách a ukážok v rámci materských škôl.  

Na záver mi dovoľte, aby som Vám v mene policajtov Policajnej stanice Soľ poprial 
krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, ale aj veľa zdravia, šťastia, osobných 
a pracovných úspechov v novom roku 2020. 

 
npor. Radoslav KRÚDY 

starší referent pre prácu v komunitách

Činnosť PS Soľ

V mesiacoch október a november prebiehala v obecnej knižnici Burza kníh. Čitatelia 
mali možnosť do knižnice priniesť knihy, ktoré už prečítali a ktoré už nepotrebujú. Zároveň 
si mohli vybrať z ostatných prinesených titulov a zakúpiť si ich za symbolickú sumu 0,50 
eur. Do burzy čitatelia spolu priniesli cca 230 kníh staršieho, ale i novšieho vydania. Predalo 
sa 32 kníh. Výťažok z predaja, 16 eur, bude použitý na potreby knižnice. Novšie tituly z pri-
nesených kníh ostanú v knižnici a budú k dispozícii na požičanie. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa do burzy zapojili. 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou poskytla Obecnej knižnici v Soli 
tzv. putovnú knižnicu. Ide o súbor 88 kníh z vranovskej knižnice, ktoré sú našim čitateľom 
k dispozícii po dobu troch mesiacov, teda do polovice januára. Účelom je rozšíriť ponuku 
obecnej knižnice a poskytnúť čitateľom väčší výber literatúry. V tomto balíku sa nachádzajú 
knihy detské, náučné a beletria a je o ne veľký záujem najmä zo strany detských čitateľov. 
Chceme poďakovať Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou za vynikajúcu 
spoluprácu a pomoc počas celého roka. Vďaka patrí najmä Mgr. Beáte Ocilkovej a Bc. Beáte 
Kovalíkovej z Útvaru knižnično-informačných služieb.  

Obecná knižnica v Soli eviduje niekoľko stoviek vypožičaných titulov, ktorým uplynula 
výpožičná  lehota. Mnohé knihy sú požičané aj niekoľko rokov. Preto prosíme čitateľov, 
ktorých sa táto výzva týka, aby čím skôr požičané knihy do knižnice VRÁTILI, a tak umož-
nili, aby si ich mohli požičať ďalší záujemcovia. Pri vrátení knihy nebude účtovaný žiadny 
poplatok z omeškania. V opačnom prípade bude knižnica zasielať upomienky. Zároveň Vás 
pozývame vybrať si z nových titulov. Obecná knižnica v Soli bude počas vianoč-
ných prázdnin zatvorená. Znovuotvorená bude od 8. januára 2020 v ob-
vyklom výpožičnom čase.  

Štatistické údaje od 1. 4. 2019 – 9. 12. 2019  
Počet výpožičiek – 432 (detské 324, dospelí 108) 
Počet návštevníkov – 585 (deti 509, dospelí 76) 
Počet aktívnych čitateľov – 84 
Počet knižných prírastkov – 358 (získané z vranovskej knižnice – 184; nové z dotácie 
FPU – 133; nové iný zdroj – 41)  + knihy z burzy 
Za rok 2018 (počas celého roku) – počet výpožičiek – 165, počet knižných prírastkov – 
43, počet návštevníkov nebol evidovaný, počet aktívnych čitateľov – 30 

Projekt   
„POĎTE  SI  ČÍTAŤ“ 

      
Obecná knižnica v Soli sa tohto roku uchádzala 

o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia 
s projektom s názvom „Poďte si čítať“ v programe Ak-
vizícia knižníc.  

Projekt: „Poďme si 
čítať“ je projektom za-
meraným na nákup a 
doplnenie literatúry 
pre všetkých čitateľov 
Obecnej knižnice v 
Soli. Chceme vzbudiť 
pozornosť a záujem o 
knihy a literatúru nie-
len u doterajších čitate-
ľov, ale aj motivovať  
nových čitateľov k 
tomu, aby znovu siahli 
po knihách a objavili 
ich čaro a hodnotu, 
ktorá nie je nahradi-
teľná ani v súčasnej 
modernej dobe žiad-
nym iným médiom. 

Na základe tohto 
projektu Fond na 
podporu umenia 
Obecnej knižnici 
v Soli schválil dotá-
ciu vo výške 1.000,- 
Eur, ktorá bude vy-
užitá na obnovu knižného fondu a nákup novej literatúry.  Zo získaných prostriedkov 
budú do konca roka zakúpené nové tituly beletrie, romány pre ženy, dobrodružná lite-
ratúra, detská literatúra, literatúra pre mladší i starší školský vek, literatúra pre mládež, 
fantazijná literatúra, náboženská literatúra, poézia, encyklopédie a náučná a odborná 
literatúra. 

      Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Z poskytnutej dotácie sa do obecnej knižnice v mesiacoch november a december po-

stupne objednávali nové knihy. Podarilo sa zakúpiť 135 nových titulov beletrie pre deti 
a dospelých, ale aj náučnú literatúru rôzneho druhu. Každá kniha zakúpená z týchto 
prostriedkov je opatrená pečiatkou obsahujúcou logo Fondu na podporu umenia a vy-
hlásením: „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“ O nové knihy je zo 
strany čitateľov veľký záujem. Zoznam všetkých kníh kúpených zo získanej dotácie je 
zverejnený na webovej stránke Obce Soľ alebo na facebooku Obecná knižnica Soľ. Po-
zývame Vás do Obecnej knižnice vybrať si z nových zaujímavých titulov. 

  
Mgr. Zuzana Kubačková 

vedúca Obecnej knižnice v Soli

Obecná knižnica
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ZŠ Soľ informuje... 
 

„Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.“ 
Christine Gregoire

Milí priatelia, 
nastal čas, aby sme znovu zbilancovali 

udalosti a aktivity, ktorými žila naša škola 
v roku 2019. Úvod kalendárneho roka bol 
spojený s lyžiarskym výcvikom v Tatran-
skej Lomnici, kde sa žiaci pod vedením 
skúsených inštruktorov naučili lyžovať. 
Súčasťou výcviku bola aj návšteva SKI 
MUSEA. 

Veľkú radosť nám robili žiaci, ktorí sa 
zúčastňovali na rôznych súťažiach a boli 
v nich úspešní. Na obvodnej poľovníckej 
súťaži Lesná zver očami detí získala naša 
žiačka Alexandra Sur majová druhé miesto 
a žiak Viktor David získal mimoriadnu 
cenu. V máji 2019 sa uskutočnil futbalový 
turnaj mladších žiakov a žiačok v ZŠ 
Lúčna vo Vranove nad Topľou s názvom 
McDonald´s Cup 2019. Na tomto turnaji 
sa zúčastnili aj naši žiaci z 1. stupňa. V zá-
kladnej skupine sa umiestnili na 3. mieste.  

V tom istom mesiaci našu školu repre-
zentovali žiaci v súťaži Plameň – mladí 
hasiči, ktorá sa konala v obci Bystré. Naši 
žiaci sa umiestnili na 2. mieste. Úspech 
sme získali aj v speváckej súťaži Jakubo-
viansky slávik. Žiačka Emília Tancošová 
si vyspievala druhé miesto v kategórii 
Rómska pieseň. Darilo sa nám aj na Majs-
trovstvách okresu v atletike žiakov zá-
kladných škôl na ZŠ II vo Vranove nad 
Topľou. Výrazný úspech zaznamenal žiak 
Ján Michalik, ktorý obsadil 3. miesto v 
behu na 60 metrov.  

Podobne ako v minulom roku sa 
našim žiakom darilo v súťaži Družstiev 
mladých zdravotníkov. Súťaž sa konala 
v júni v Dome humanity SČK vo Vranove 
nad Topľou. Naše družstvá I. aj II. stupňa 
si vybojovali druhé miesta. Za prvý stupeň 
súťažili Vanesa Baníková, Nikola Čonková, 
Lívia Madarová, Ester Olearníková a Diana 
Vavreková. Druhý stupeň reprezentovali 
Liana Kmecová, Bianka Straková, Nina Sa-
raková, Sandra Onderová a Zuzana Vavre-
ková.  

V priestoroch Súkromného hudob-
ného a dramatického konzervatória v Ko-
šiciach sa konal v júni Krajský matičný 
festival Rómska pieseň 2019. Medzi de-
siatkami speváckych nádejí Košického a 
Prešovského kraja súťažili aj žiaci našej 
školy. Samuel Bužo v sólovom speve sa 
umiestnil v Zlatom pásme. V tomto 
pásme v kategórii hudobná skupina boli 
ocenení žiaci Samuel Bužo, Marek Mitáč, 
Maroš Kura, Miroslav Jurmák a Benjamín 
Jurmák. 

Ocenenie v Striebornom pásme 
získala Aneta Goroľová, Miroslav Jurmák  
a Benjamín Jurmák. V Bronzovom 
pásme boli úspešní Maroš Kura a Ľubo-
míra Kroková. 

V októbri 2019 sa v Košiciach v prie-
storoch RTVS uskutočnila recitačná súťaž 
s názvom Rómovia recitujú. Podujatie 

pripravilo občianske združenie „Paľike-
rav“. Na tejto súťaži nás reprezentovali 
traja žiaci našej ZŠ. V kategórii žiakov 2. 
stupňa v prednese poézie v slovenskom ja-
zyku získala Martina Goroľová, žiačka V. 
A, druhé miesto. Prvenstvo si vydobyl v tej 
istej kategórii Maroš Kura, žiak IX. B, ktorý 
postúpil do celoslovenského kola tejto sú-
ťaže.  

Teoretické a praktické poznatky o po-
skytovaní prvej pomoci mohli ukázať naši 
deviataci v novembri na Strednej zdravot-
níckej škole v Humennom. Na súťaži sa zú-
častnilo 21 družstiev zo základných škôl z 
Humenného, Medzilaboriec, zo Sniny,  
Strážskeho, z Vranova a okolitých obcí. 
Našu školu reprezentovali Liana Kmecová, 
Nina Saraková a Zuzana Vavreková. Diev-
čatá skončili na peknom 4. mieste s rovna-
kým počtom bodov ako súťažné družstvo 
z Humenného, ktoré získalo 3. miesto. O 
umiestnení rozhodol čas poskytnutia 1. po-
moci. 

V tomto mesiaci sme dosiahli úspech 
aj v okresnej chemickej súťaži s názvom 
Mendeliáda, ktorá sa konala pod záštitou 
spoločnosti Bukóza holding, a. s. Školu re-
prezentovali Diana Vavreková, Sandra On-
derová a Zuzana Vavreková, ktoré sa 
umiestnili na peknom 4. mieste.  

Okrem týchto úspechov sa naši žiaci 
zapojili do ďalších športových, hudobných, 
hasičských či poľovníckych súťaží, v kto-
rých sa síce možno neumiestnili na po-
predných priečkach, ale patrí im veľká 
vďaka za vzornú reprezentáciu školy. 

Novinkou v tomto roku bol aj denný 
anglický tábor, ktorý sa konal počas let-
ných prázdnin s lektorom Jonom z USA. 
Žiaci sa počas celého týždňa učili anglič-
tinu prostredníctvom rôznych aktivít, pre-
dovšetkým hravo. Keďže tábor mal 
pozitívne ohlasy, plánujeme ho zorganizo-
vať aj v budúcnosti. 

V rámci technickej výchovy sa žiaci 
zúčastnili na prehliadke poľnohospodár-
skej techniky ZETOR TRACTOR show. 

Škola sa zapojila aj do viacerých pro-
jektov, akými boli Týždeň hlasného číta-
nia; Európsky týždeň športu; Ak chceš 
zdravý byť, musíš zdravo žiť; Póla radí 
deťom; tiež aj do charitatívnych projektov 
s názvom Ponožková výzva, Hodina 
deťom, Deň narcisov či Biela pastelka. 

Každoročne sú súčasťou života našej 
školy výchovné koncerty. V tomto roku to 
boli ECO RECYKLUJ tour a ECO ENERGY 
tour. Školské dni žiakom spestrili rôzne 
rozhlasové relácie pri rôznych príležitos-
tiach, napr. Deň vzniku Slovenskej repu-
bliky, Medzinárodný deň najlepších 
priateľov, Nežná revolúcia či tematicky 
zamerané dni, akými boli Deň Zeme, Deň 
vody a Deň zdravej výživy. Veľký úspech 
u žiakov mala zábavno-vedomostná súťaž 
s názvom Milujem Slovensko.  

V Školskom klube detí si deti, okrem 
bežných činností, popoludnia spríjemňo-
vali aj pečením čokoládových sušienok, 
pripravovali adventné vence, zhotovovali 
čižmičky pre Mikuláša, vyrábali zaujímavé 
svietniky či vianočné pohľadnice. 

Archeopark v Hanušovciach nad To-
pľou, Solivar v Prešove, DinoPark v Koši-
ciach, Stredná odborná škola drevárska, 
Spojená škola internátna, Divadlo Jonáša 
Záborského, to sú miesta, ktoré naši žiaci 
navštívili v rámci exkurzií, výletov či dní 
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Človek neprichádza na svet s hotovými 
vlastnosťami, ale s určitými predpokladmi. 
V priebehu jeho života sa objavuje niečo 
nové, niečo sa stráca alebo mení svoju po-
dobu. Výchova dieťaťa je veľmi zložitý a ná-
ročný proces. Ak chceme, aby dieťa bolo 
šťastné a v živote úspešné, mali by sme mu 
my, dospelí, vytvárať vhodne stimulujúce 
prostredie.  Takéto prostredie sa snažia vy-
tvárať predškolské zariadenia, pretože 
dieťa tu trávi denne niekoľko hodín. Pekné 
chvíle v našej MŠ do 28. júna prežilo aj 21 
detí, teraz už prvákov.    Cez leto sme všetci 
načerpali sily a privítali školský rok 
2019/2020. V našej 4-triednej MŠ trávi čas 
bez rodičov 83 detí. Počas výchovno-vzde-
lávacieho procesu sa im snažíme pripraviť 
rôzne zaujímavé aktivity. 

Prvý októbrový deň patril „Cykloolym-
piáde“. V tento deň prišli deti do MŠ na svo-
jich bicykloch, kolobežkách a odrážadlách. 
Prakticky si vyskúšali dodržiavanie pravi-
diel cestnej premávky, poznávali dopravné 
značky a súťažili v jazde na svojich doprav-
ných prostriedkoch. Za snahu každé dieťa 
získalo detský vodičský preukaz. 

V týždni tematicky zameranom na 

ovocie a zeleninu sme pripravili „Deň ja-
blka“. Každé dieťa prinieslo v tento deň 
jedno jabĺčko. Naše pani učiteľky im za-
hrali peknú rozprávku o ježkovi, ktorý si 
zbieral jabĺčka. Ochutnávali jablkový koláč, 
posilnili sa nakrájanými kúskami jabĺk 
a spoznávali využitie tohto ovocia jeho od-
šťavovaním. Počas pobytu vonku si zasúťa-
žili pri prevážaní jabĺk na detských 
fúrikoch či triedení jabĺk podľa farby. V sú-
ťažiach si zmerali sily aj pani učiteľky. Od-
menou pre každého, kto má rád vitamíny, 
bolo ručne vyrobené jablko s magnetkou. 

Každoročne pripravujeme s deťmi pro-
gram plný piesní, básní a tancov, ktorý ve-
nujeme starým rodičom ako prejav vďaky 

za ich lásku a starostlivosť. Babky a dedko-
via s radosťou prichádzajú do MŠ a zozná-
mia sa s prostredím, v ktorom ich vnúčatá 
trávia skoro celý deň. Aj deti sa na tento 
deň veľmi tešia. Vedia, že môžu starkým 
ukázať svoju postieľku, triedu, hračky 
a odovzdať im malý darček. Príjemné bolo 
posedenie pri čaji a káve, keď sme aspoň 
na chvíľu zabudli na každodenné starosti. 
S kultúrnym programom sa deti predstavili 
aj na obecnej slávnosti pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším. 

V závere roka majú chvíle v škôlke 
vzácne čaro. Po chodbách sa ozýva spev ko-
lied, pobehujú prezlečení snehuliaci, čer-
tíci, snehové vločky. S deťmi zdobíme 

v triedach vianočné stromčeky, okná sa za-
odejú do krásnych zimných obrázkov. Via-
nočným vystúpením  zavŕšime rok našej 
práce, tešíme sa z úspechu detí, hodnotíme, 
zamýšľame sa a sme citlivejší, milší ako 
inokedy. Skúsme preniesť čaro Vianoc aj do 
všedných dní. Buďme k sebe milí, ohľadu-
plní, tešme sa z maličkostí, pomáhajme 
tým, ktorí to potrebujú a náš život bude na-
plnený šťastím. 

 V mene celého kolektívu MŠ Soľ Vám 
želám pokojné, požehnané vianočné 
sviatky a rok 2020 nech je pre každého 
z Vás naplnený šťastím. 

Renáta Mikulová 
poverená riadením MŠ Soľ 

otvorených dverí.  Nechýbala ani Škola 
v prírode na Zemplínskej šírave či tradičné 
podujatia, ako Hviezdoslavov Kubín, Me-
dzinárodný deň Rómov, „Pred svatim 
Janom“, Pasovanie prvákov, MDD, Kar-
neval, Všetkovedko, Harvest festival, Zá-
ložka do knihy spája školy, Týždeň 
detskej radosti či Šarkaniáda.  

Žiaci absolvovali aj odborné predná-
šky na rôzne témy s názvom  Dospieva-
nie, Na svete nie si sám, Učím sa učiť, 
Čas premien, Kým začneš..., Život s mé-
diami, Ako sa správne učiť, Nenič svoje 
múdre telo, Voľba povolania, Učíme sa 
poskytovať prvú pomoc, Starostlivosť 
o lesnú zver v zimnom období či Drogy 
a závislosti. 

Svoje jazykové a technické zručnosti 
si žiaci môžu zdokonaľovať aj v novom 
elektronickom časopise, ktorý sme za-
čali publikovať v novembri tohto roku. 
Odkaz na tento časopis nájdete na webo-
vej stránke základnej školy. 

Milí priatelia, predchádzajúce riadky 
svedčia o tom, že v našej škole sa toho 
počas uplynulého roka udialo mnoho 
a verím, že v tomto trende budeme pokra-
čovať aj naďalej.      

 
Pokojné a požehnané Vianoce 

a šťastný vstup do nového roka 2020! 
 

PaedDr. Pavol Hybala 
riaditeľ školy

Aký bol  
rok 2019  
v materskej  
škole
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V našej obci aktívne pracuje združenie 
Jednoty dôchodcov Slovenska. Počas roka sa 
členovia stretávajú pri rôznych príležitos-
tiach a na rôznych aktivitách rôzneho zame-
rania. 

Dňa 17. októbra 2019 sme zorganizovali 
pre svojich členov zájazd do Poľska, ktorý bol 
spojený s nákupom na trhoch. Záujem bol 
najmä o vence a kytice, keďže sa blížil svia-
tok Pamiatky zosnulých. Náš výlet sme chceli 
obohatiť aj o niečo hodnotnejšie, preto sme 
sa na spiatočnej ceste zastavili v meste Svid-
ník pri pamätníku padlých vojakov. Pri po-
znávaní našej histórie nám prialo aj krásne 
slnečné počasie. Položením kvetov a zapále-
ním sviečok sme si uctili pamiatku tých, 
ktorí bojovali za našu vlasť. Premýšľali sme 
nad smutným a ťažkým obdobím, v ktorom 
žili a zažívali utrpenie 2. svetovej vojny. Tieto 
pietne miesta je potrebné udržiavať aj pre 
ďalšie generácie, aby aj v budúcnosti pripo-
mínali hrôzy vojnových konfliktov a boli va-
rovaním pre našich potomkov, aby sa už 
nikdy nič podobné nezopakovalo. 

Navštívili sme aj vyhliadkovú vežu, 
ktorá sa nachádza na slovensko-poľských 
hraniciach. Z veže sme mali veľmi dobrý vý-
hľad na Dukliansky priesmyk, Vyšný Komár-
nik a aj časť poľského pohraničia.  Zúčastnili 
sme sa na zaujímavej prednáške z obdobia 
2. svetovej vojny. Dozvedeli sme sa, aké boje 
sa odohrávali na týchto miestach a koľko ne-
vinných mladých životov tu padlo.  

Domov sme sa vrátili spokojní nielen 
s nákupmi, ale aj obohatení novými vedo-
mosťami.    

Dušan Berta 
predseda ZO JDS v Soli

ZO JDS v Soli

Pre „Soľanske nevesty“ bol rok 2019 
zaujímavý a výnimočný. Výnimočný 
preto, že sme po troch rokoch našej exis-
tencie nahrali naše prvé CD s názvom 
„Ej teraz nám nevesti“. Dňa 16. no-
vembra 2019 sme CD pokrstili. Úlohy 
krstných rodičov sa zhostili pani Božena 
Dravecká, vedúca FS Čaklov a starosta 
obce Ing. Jozef Berta. Počas dňa nás spre-
vádzala Folklórna skupina Čaklov a do 
tanca zahrali Chlopi z Čemernoho.  

Počas celého roka naša spevácka 

skupina nezaháľala a svojím spevom pri-
spela k dobrej nálade na kultúrnych po-
dujatiach nielen v našej, ale aj v 
oko litých obciach. 

Každoročne sa zúčastňujeme na rôz-
nych speváckych súťažiach, ako sú na-
príklad okresná postupová súťaž 
a prehliadka hudobného folklóru Roz-
toky v Banskom alebo  súťažná pre-
hliadka záujmovo-umeleckej činnosti 
Srdce ako dar v Michalovciach. 

Aj v budúcom roku by sme chceli po-

kračovať v našej činnosti a rozdávať ra-
dosť ľudom naším spevom. Soľanske ne-
vesty prajú všetkým čitateľom príjemné 
prežitie vianočných sviatkov a šťastný 

nový rok. Kto má záujem o CD, môže si 
ho zakúpiť u pani Heleny Sabolovej.   

Anna Česláková 
vedúca skupiny 

Ženská spevácka skupina  
Soľanske nevesty
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Z činnosti ZO ZZP...
Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

v Soli je dobrovoľným občianskym združe-
ním zdravotne postihnutých občanov 
v našej obci. Naša organizácia funguje už 
niekoľko rokov a k dnešnému dňu má 107 
členov. 

Rok 2019 priniesol našej organizácii 
veľa spoločných stretnutí, výletov, dobrovoľ-
níckych aktivít a rôznych brigád. Pravidelne 
sa zúčastňujeme na športových podujatiach. 
Aj v tomto roku sme sa zúčastnili na športo-
vých hrách vo Vyšnom Žipove. Letné me-

siace boli tento rok teplotne veľmi priaznivé, 
a tak sme zorganizovali výlet do Maďarska 
na kúpalisko do Sárospataku, a tak si od-
dýchli a zrelaxovali v termálnych vodách. 
V mesiaci september sme sa zúčastnili na sú-
ťaži vo varení guľášu o putovný pohár sta-
rostu obce s názvom „Guľáš majster“. Na 
tejto súťaži nás reprezentovali naše členky 
Anna Česláková, Helena Pavučková a Ma-
riana Bučková. V konkurencii 11 družstiev 

sme obsadili krásne 3. miesto. Koncom no-
vembra sme pomáhali pri zhotovení advent-
ného venca v našej obci. 

Touto cestou by som sa chcela poďako-
vať všetkým tým, ktorí sa na tejto akcii zú-
častnili a obetovali svoj voľný čas nato, aby 
pomohli skrášliť našu obec. 

 
Anna Česláková 

predsedníčka ZO ZZP 

Ubehlo nám niekoľko mesiacov od minuloročných Vianoc. Jednou nohou sme zase 
na prahu nového roka, kedy si zvykneme zhrnúť náš život a našu prácu za minulé obdobie. 
Každý rok je niečím výnimočný. Nastávajú rôzne situácie, radostné či smutné, s ktorými 
sa musíme popasovať.  

Začiatkom roka v zimných mesiacoch sa naši členovia venujú osobnému zdokonaľo-
vaniu  formou školení a výcvikov. V priebehu roka ich bolo niekoľko, boli zamerané hlavne 
na používanie vozidlovej hasičskej techniky, prostriedkov spojovacej služby a predovšetkým 
na poskytnutie prvej predlekárskej pomoci. Tieto návyky si naši členovia spolu s ostatnými 
zbormi v okrese prakticky vyskúšali na taktickom cvičení v lesnom teréne v katastri obce 
Rudlov. Zúčastnili sa na ňom DHZO z obcí Bystré, Petrovce, Hermanovce, Prosačov, Nižný 
Hrušov, Vyšný Žipov, Čičava, Rudlov a Soľ. Do tohto cvičenia sme zapojili naše štábne vozidlo 
V3S jediného druhu medzi dobrovoľnými hasičskými zbormi. Spoločne s OZ EmComm vo-
zidlo disponuje všetkými prostriedkami spojovacej služby – počítačová technika, rádiosta-
nice na spojenie s celým svetom, dokonca aj dronom na vyhľadávanie osôb a lokalizáciu 

požiaru. K dispozícii bola pripravená aj retranslačná stanica pre prípad, že by priame spo-
jenie pre veľkú vzdialenosť alebo členitosť terénu zlyhala. V priebehu roka sme zorganizo-
vali aj iné podujatia. V spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža sme 
pre nich pripravili program na Deň detí a zábavne ich motivovali pre prácu záchranára.  

Každoročne sa zvyšujú naše výjazdy k mimoriadnym udalostiam. Zasahujeme nielen 
v našej obci, ale sme nápomocní všetkým občanom v blízkom okolí. Najdlhší zásah sme mali 
v obci Davidov pri požiari senníka, kde sme pätnásti členovia zotrvali sedemnásť hodín. Po-
žiarovisko sme vlastnými prostriedkami celé osvetľovali a poskytovali občerstvenie pre všet-
kých za sa hujúcich hasičov. Nemôžem nespomenúť ani našu hasičskú mládež, ktorá sa zapája 
do všetkých súťaží v hasičskom dobrovoľníctve v celom Prešovskom kraji. Účasť všetkých čle-
nov Dobrovoľného hasičského zboru Soľ zviditeľňuje našu obec a nesie dobré meno našich 
občanov v celom kraji. 

V mene všetkých hasičov z nášho zboru Vám chcem zapriať príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a úspešné vykročenie do nového roka. 

Ján Šopiak, predseda DHZ Soľ

V našej obci pracuje miestny odbor Matice slovenskej pod vedením predsedu 
Dušana Bertu. Počas roka sa zúčastnili aj viacerých celoslovenských podujatí, ktoré 
organizovala Matica slovenská. Miestny odbor sa pravidelne stretáva aj pri svojich 
aktivitách. Jednou z nich bola beseda s evanjelickou farárkou Mgr. Zuzanou Kubač-
kovou, ktorá v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vy-
znania na Slovensku Soľ vydala knihu o dejinách miestneho evanjelického zboru 
pod názvom: „Vy ste soľ zeme.“ Projekt bol finančne podporený aj z rozpočtu Pre-
šovského samosprávneho kraja. Kniha bola uvedená v roku 2017 pri príležitosti 
500. výročia reformácie. Kniha bola prezentovaná nielen pre svojich členov, ale 
v roku 2018 aj v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v rámci vranov-
ských Knihodní. 

Dňa 16.októbra 2019 sa členovia Matice slovenskej v Soli stretli vo svojich prie-
storoch, aby si vypočuli prednášku o tejto publikácii. Sestru farárku medzi prítom-

nými privítal predseda Dušan Berta. Prednáška, 
ktorá následne odznela, bola spojená s obrazovou 
prezentáciou. Autorka postupne priblížila cestu, 
ako táto kniha vznikala – nápad, zámer, názov 
knihy i cieľ. Predstavila všetkých 26 kapitol, ktoré 
kniha obsahuje. Jej význam spočíva v tom, že do-
kumentuje okolnosti vzniku evanjelického cirkev-
ného zboru i jeho históriu počas všetkých storočí 
existencie až po súčasnosť nielen v matkocirkvi 
v Soli, ale aj jej fílií v Zámutove, Čaklove a Hlin-
nom, či diaspor Zlatníka a Jastrabia. Po prezentá-
cii nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojili 
viacerí prítomní. 

Knihu „Vy ste soľ zeme“ si môžete požičať 
v Obecnej knižnici v Soli, alebo v prípade záujmu zakúpiť na evanjelickej fare v Soli.   

Dušan Berta 
predseda MO MS

Beseda v Matici slovenskej

DHZ informuje...
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Dňa 22. novembra 2019 sa uskutočnilo v priestoroch hotela Carlton v Bratislave sláv-
nostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom súťaže „Hovorme o jedle“, ktorú v rámci 
VII. ročníka týždňa „Hovorme o jedle“  organizovala v  dňoch 14. – 18. októbra 2019 Slo-
venská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o po-
travinách n. o. Medzi ocenenými žiakmi z celého Slovenska sa ocitla aj naša občianka 
Zoja Zubková, ktorej bolo udelené ocenenie za výtvarnú prácu k téme Zelenina, ovocie 
a orechy z našich sadov v I. kategórii (žiaci I. stupňa ZŠ).  Jej práca bola vyhodnotená ako 
najlepšia spomedzi 233 zaslaných súťažných príspevkov. Zojka navštevuje Základnú školu 
Sídl. II. vo Vranove nad Topľou. 

Cenu pre víťazov výtvarnej súťaže odovzdával pán Milan Lapšanský z Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a rovnako aj zástupca mlieč-
neho fondu a zároveň obchodný riaditeľ Levických mliekární pán Branislav Kobelár. Na 
slávnostnom vyhodnotení a odovzdávaní cien nechýbala podpredsedníčka vlády a mi-
nisterka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriela Matečná, 
ako aj riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky pán Jozef 
Bíreš. 

Zojke srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov nielen vo výtvarných súťa-
žiach.

Výtvarná súťaž chutné maľovanie...

Grétka Grácová je stále usmiate diev-
čatko z našej obce. Napriek tomu, že má len 
11 rokov, od mala premieňa svoje sny na 
skutočnosť. Aký talent sa skrýva v tomto 
ambicióznom dievčatku? Grétka sa od svo-
jich siedmich rokov venuje tancu. Začínala 
ako mažoretka vo vranovskom klube Vara-
novia, kde sa jej talentu tešili trénerky už 
na prvom tréningu. Rytmus, tanečné zá-
klady a schopnosť nadchnúť sa pre každú 
úlohu, ktorú mala splniť, napovedali, že sa 
z Grétky stane úspešná tanečníčka. 

Prvú súťaž, Majstrovstvá Slovenska, 
spolu s celou veľkou formáciou absolvovala 
v roku 2017. Odtiaľ si priniesla svoju prvú 
medailu, striebornú, a spolu s ňou aj titul 
vicemajsterky Slovenska. Ďalšiu sú-
ťažnú sezónu absolvovala nielen ako súčasť 
veľkej formácie, ale taktiež ako sólistka. So 
sólom si spomedzi ostrieľaných súperiek vy-
bojovala siedme miesto, ktoré ju namotivo-
valo trénovať ešte viac. 

S veľkou formáciou sa pýšila titulom 
majsterky Slovenska a vicemaj-
sterky Európy. Svoju poslednú súťažnú 
sezónu absolvovala tento rok, kde v sóle za-

hviezdila a svoj sen dokázala zrealizovať. 
Stala sa II. vicemajsterkou Slovenska 
a taktiež aj Európy, čo bol veľkým úspe-
chom nielen pre ňu, ale aj pre mažoretkový 
klub Varanovia, ktorý takýto úspech v só-
lovej formácii ešte zatiaľ nezaznamenal. 
Grétka sa popri mažoretkách začala veno-
vať aj gymnastike a akrobacii, ktorá si ju zí-
skala natoľko, že sa rozhodla ukončiť 
kariéru mažoretky a pokračovať ako gym-
nastka. V novembri tohto roku absolvovala 
svoju prvú gymnastickú súťaž. S malou du-
šičkou a adrenalínom z nepoznaného vlo-
žila do choreografie svoje srdce. Spokojná 
so svojim výkonom nedočkavo čakala na 
výsledky, ktoré ukázali, že aj v gymnastike 
bude Grétkine meno známe po celom Slo-
vensku. Vytancovala si zlato. Momen-
tálne sa pripravuje na Majstrovstvá 
Slovenska, ktoré sa budú konať v máji bu-
dúceho roka.  

Grétke prajeme veľa úspechov v gym-
nastike, aby úspešne reprezentovala nielen 
seba a gymnastický klub ale aj našu obec.

Vytancované zlato z Majstrovstiev Slovenska v gymnastike
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FK Soľ
Seniorské mužstvo FK Soľ je už tretiu se-

zónu stabilným účastníkom IV. ligy, skupina 
Sever.  Po vydarenej sezóne v pozícii nováčika, 
keď sme obsadili 5. miesto, sme sa v sezóne 
2018/2019, najmä po úspešne zvládnutej 
jarnej časti, posunuli ešte o dva stupienky vyš-
šie. Celkovo mužstvo obsadilo výborné 3. 
miesto. Z tridsiatich zápasov sme dokázali 
až 20-krát zvíťaziť, 4-krát remízovať a iba 6-
krát sa pred súperom skloniť. Jarnej časti do-
dávalo náboj aj to, že naše mužstvo malo na 
prvé dve pozície iba minimálnu stratu. 

V nastavenom trende chceli zverenci tré-
nera Radoslava Homoľu pokračovať aj v se-
zóne 2019/2020. Káder mužstva sa 
výrazne nezmenil, posilnený bol iba o Jakuba 
Polačka z Vranova nad Topľou a Paľa Dudu 
z nášho dorastu. Obaja vhodne zapadli a po-
stupne sa stali stabilnými členmi základnej 
zostavy. Naopak, po prvom prípravnom zá-
pase sa zranil Dávid Voľanský, ktorý mal tiež 
rozšíriť naše rady. Počas prípravy sa zranili 
a na dlhšie obdobie boli z hry vyradení Slavo 
Matta a Šimon Nemčík, ktorí sa počas jarnej 
časti stali pevnou súčasťou našej defenzívy. 

Krátka letná príprava, narušená rodin-
nými dovolenkami viacerých hráčov a spomí-
nanými zraneniami, mala vplyv na to, že náš 
tím svoju hernú tvár nachádzal pomalšie. 
Z prvých piatich zápasov zaznamenal iba 
jednu výhru, aj keď v meraní síl s prvými 
dvomi mužstvami po jesennej časti, v Spišs-
kom Podhradí a v Župčanoch, nebol slabším 
tímom. V 6. kole ho nakoplo víťazstvo 2:1 nad 
Ľuboticami, v ktorom sme otočili nepriaznivý 
vývoj zápasu. V ďalšom priebehu sme bodo-
vali v Gerlachove, 3 body sme získali v Zá-
hradnom a výrazne zvíťazili v domácich 
zápasoch so Svitom a Me dzilaborcami. V ďal-
šom priebehu nás opäť pribrzdili zranenia 
kľúčových hráčov Matúša Sakalu, Jakuba 
Dvorjaka  a pracovné povinnosti Jakuba Po-
lačka. S výrazne oslabenou zostavou sme ne-

zvládli zápas v Starej Ľubovni, ale vybojovali 
sme cenné víťazstva s Kračúnovcami a Rasla-
vicami. V závere jesennej časti sme remízovali 
v Nižnom Hrušove a vyhrali vo Finticiach, ale 
bohužiaľ sme v predohrávanom jarnom kole 
nestačili na zlepšujúcu sa Spišskú Belu. 

Jesennú časť sezóny 2019/2020 sme 
tak ukončili po ôsmich víťazstvách, troch re-
mízach a šiestich prehrách, so skóre 28:20, 
na peknom 4. mieste. Umiestnenie od-
zrkadľuje kvalitu kádra a sme radi, že aj na-
priek spomínaným problémom zimujeme 
v hornej polovici tabuľky. 

V bráne vo viacerých zápasoch podržal 
mužstvo T. Petro. Po jarnej časti, kedy v sta-
bilnom zložení nastupovala a spoľahlivé vý-
kony podávala obranná štvorica – A. Dubas, 
Matúš Sakala, S. Matta a Š. Nemčík, sa v jeseni 

úplne rozpadla. A tak popri kapitánovi 
a opore mužstva A. Dubasovi, si stabilné 
miesto v obrane vybudoval J. Zubko a na sto-
pérskom poste musel zaskakovať M. Hajník, 
ktorý svojou zodpovednosťou a bojovnosťou 
dal zabudnúť na tieto problémy. Po zranení 
kreatívneho Matúša Sakalu obrannú štvoricu 
doplnil univerzálny S. Dvorjak. Spoľahlivé vý-
kony podávali aj technicky vybavení stredoví 
hráči M. Turcovský a J. Polačko, ktorých viac-
krát úspešne doplnil a dôležitými gólmi muž-
stvu pomohol P. Duda. Útočnú formáciu 
výdatne podporovali krajní stredoví hráči Mi-
roslav Sakala s J. Dvorjakom, ktorý spoluhrá-
čov zásoboval množstvom gólových 
prihrávok. Svoje kvality na ihrisku potvrdzo-
val M. Turcovský.  O góly sa staral hlavne útoč-
ník J. Bandoľa, ktorý bol v jesennej časti s 10. 

presnými zásahmi najlepší strelec tímu. 
V útoku ho dopĺňal P. Samsely. Pôsobenie 
v tejto kvalitnej súťaži, kde v tabuľke pod 
nami zostali aj celky z okresných miest – Sta-
rej Ľubovne, Sabinova, Medzilaboriec a iných 
tradičných účastníkov, by nebolo možné bez 
výdatnej pomoci obecného úradu, podpory 
od starostu obce a pomoci sponzorov, ale aj 
zanietenej práce viacerých funkcionárov, 
najmä duše tímu S. Straku. 

Všetky tieto zložky sa spolu s hospodá-
rom Š. Hajníkom snažia hráčom vytvárať 
priaznivé materiálno-tréningové podmienky, 
aby futbal v Soli zabával a reprezentoval obec 
aj mimo okresu. 

 
PhDr. Radoslav Homoľa 

tréner

Zo života šachového klubu
Tak ako po iné roky, tak aj teraz, sme 

v októbri otvorili šachovú ligu. Ročník 
2019/2020 sme začali zápasmi vonku, až 
v poslednom kole v tomto roku sa pred-
stavíme na domácej pôde, kde privítame 
šachistov z Bardejova. V ďalšom kole 
v derby zápase hostíme šachistov z Vra-
nova. Účinkovanie nášho klubu v III. lige 
môžem zhodnotiť ako vcelku úspešné, 
keďže naše umiestnenie sa pohybuje 
v strede tabuľky. Veľmi rád by som vyzdvi-

hol prístup k reprezentácii obce u pána F. 
Kopka, pána V. Feča a pána J. Dlaseka, 
ktorí tvoria základ nášho družstva. Naše 
rady posilnil pán J. Humeník. Škoda len, 
že takýchto posíl nemáme viac. 

Záujemcovia tejto kráľovskej hry si 
môžu informácie o našom družstve po-
zrieť na stránkach obce alebo šachového 
zväzu. 

Miroslav Revaj,  
predseda šachového klubu

Posilňovňa v obci...
Už šiesty rok je v našej obci otvorená posilňovňa pre tých, ktorí majú radi zdravý 

životný štýl. Na relatívne malej ploche sa podarilo zhromaždiť všetko potrebné na pre-
cvičenie celého tela. Začiatočníci, ale aj pokročilí vyznávači fitnesu si tu nájdu, čo im 
vyhovuje. Stretáva sa tu kolektív nielen mladých, ale aj skôr narodených. Nezabúdame 
ani na ženy, ktoré majú vyhradený priestor len pre seba, a to v sobotu, v čase od 18.30 
hod. do 20.30 hod. Posilňovňa je otvorená od utorka do nedele v čase od 14.30 hod. do 
20.30 hod. 

Príďte aj vy medzi nás, pretože pohyb je veľmi dôležitý pre naše zdravie.  
Marta Zubková 

správkyňa posilňovne


