
Nepredajné  1/2022

Milí občania, milí bratia a milé sestry 
v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

Na konci kalendárneho roka si uvedo-
mujeme viacero skutočností, ktoré sa nás 
priamo, či nepriamo dotýkajú. Máme za 
sebou 12 mesiacov, ktoré boli naozaj na-
plnené rôznymi udalosťami, či okolnosťami, 
či už v našich rodinách, na Slovensku, 
v obci, na Ukrajine, ale aj vo svete.  

 
1) ZA VŠETKO BOHU ĎAKUJME... 

Za dobré, ale aj zlé. Pán Boh aj v tom 
zlom bol a je s nami. Iba On dokáže aj v ťaž-
kých okamihoch života nás viesť cestami, 
v ktorých nemáme záľubu. Aby sme prešli aj 
cez všetky skúšky a nástrahy ako ľudia dô-
verujúci Bohu.  

V Starej zmluve Samuel vyzýva ľud, aby 
zanechal cudzie modly a aby sa celým 
srdcom obrátil k Hospodinovi, slúžil Jemu 
samému. Izrael to poslúchol a Hospodin sa 
nad nimi zmiloval. Keď Filištínci opäť vy-
tiahli do boja proti Izraelu, utrpeli najťažšiu 
porážku a boli celkom rozprášení. Vtedy Sa-
muel postavil kameň a nazval ho EBEN 
EZER – čo v preklade znamená: AŽ PO-
TIAĽTO POMÁHAL NÁM HOSPODIN. 

To, že sme sa dožili konca roku 2022 je 
dôvodom postaviť kameň vďaky Hospodi-
novi, že sme tu z Jeho milosti a dobroty. Pre-
tože si máme uvedomiť, že len Jeho milosťou 
- „žijeme, hýbeme sa a trváme“ (Sk 
17,28). 

 
2) SVOJE SVEDOMIE SI SPYTUJME... 

Pri tom všetkom, čo sa udialo, čo sme 
z Božej milosti a lásky prijali, je často na po-
váženie ako sme k tomu pristupovali. Koľko 
krát sme aj v tomto odchádzajúcom roku 
prehliadli a nevideli. Koľko sme si nevážili. 
Koľko sme reptali, sťažovali sa. Koľko krát 
sme padli a zhrešili a brali sme to akoby sa 
nič nestalo.  

Preto je namieste, aby sme si svoje sve-
domie spytovali. Prosme Pána Boha, aby 
nám odpustil, že aj v tomto roku sme sa od 
Neho nie raz odvrátili, či na Neho zabudli. 
Rozličným spôsobom sme sa dopúšťali hrie-
chov vo vzťahu k Bohu i k ľuďom. Zaslúžili 
sme si i tie smutné  zážitky, trpkosti a skla-
mania, ktoré nám možno aj teraz prichodia 
na myseľ. Máme sa snažiť pochopiť, čo nám 
chce nimi Pán Boh povedať. 

 
3) V NÁDEJI SA ROZHOJŇUJME... 

Tak ako pre Izrael bol kameň Eben Ezer 
svedectvom pomoci doteraz, tak aj nádejou 
do budúcnosti. Ani my nemôžeme zastať 
a nechať sa potláčať beznádejou, strachom 
z budúcnosti, pesimizmom, negativizmom. 
Tým by sme dali Pánu Bohu najavo, že 
s Ním vôbec nepočítame. Práve naopak ako 
kresťania máme reálnu nádej, že Ten, ktorý 
nám doteraz mnohokrát pomáhal, môžeme 
dúfať, že bude aj naďalej. Prejavme viacej dô-
very voči Pánu Bohu.  

Ak niečo potrebujeme na prelome 
rokov, tak je to určite nádej! A my máme 
nádej v Bohu. „Lebo ja poznám 
úmysly, ktoré mám s vami - znie 
výrok Hospodinov - úmysly smeru-
júce k blahu, a nie k nešťastiu: dať 
vám budúcnosť a nádej“ (Jer 29,11). 

Milí občania, bratia a sestry, nič sa ne-
deje náhodou. Všetko čo sme zažili v roku 
2022, či už to bolo dobré alebo zlé je pre nás 
dôvodom vyznať - AŽ POTIAĽTO POMÁ-
HAL NÁM HOSPODIN: 1) za všetko 
Bohu ďakujme; 2) svoje svedomie si 
spytujme; 3) v nádeji sa rozhoj-
ňujme... Prajem všetkým ľuďom v našej 
obci, nech Vás aj naďalej žehná Trojjediný 
Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Amen.  

 
Mgr. Ľuboš Kubačka –  

ev. farár / konsenior ŠZS

Vážení spoluobčania! 
 
Predvianočná atmos-
féra vrátane výdatnej 
snehovej nádielky 
nám oznamujú, že 
záver roka sa neuve-
riteľne rýchlo blíži 

a nám prichádza bilancovať, aký ten rok 
2022 bol. Hneď v jeho začiatku sa začala 
u našich východných susedov nezmyselná 
vojna, ktorá má vplyv na dianie v celom 
svete, vrátane nás. Ruská vojenská agresia 
vyhnala zo svojich domovov mnoho ukra-
jinských rodín, ktorí hľadali pomoc aj na 
Slovensku, vrátane našej obce. Na začiatku 
utečeneckého chaosu naši dobrovoľní hasiči 
aktívne pomáhali na hraničnom prechode 
vo Vyšnom Nemeckom,  za čo im patrí ne-

smierna vďaka. Spolu sme v obci realizovali 
zbierky tovaru, potravín a šatstva pre ľudí, 
ktorí zo strachu opustili svoje domovy iba 
s najpotrebnejšími vecami. V obci im bolo 
poskytnuté ubytovanie v obecných a sú-
kromných priestoroch. Časť z nich bolo uby-
tovaných aj v priestoroch zborového domu 
evanjelickej cirkvi. Niektorí z nich tu žijú 
a pracujú dodnes. 
Reálny život sa však nezastavil. Naďalej sme 
aktívne pripravovali a realizovali projekty, 
ktoré slúžia na skrášľovanie obce a zvyšova-
nie kvality života v nej. Najväčšou investič-
nou akciou bol projekt spolufinancovaný 
európskymi fondami s názvom „ Zlepšenie 
technickej infraštruktúry v obci Soľ.“ Jeho 
realizáciou sa vybudovali a zrekonštruovali 
cesty a chodníky v rómskej časti obce, vrá-
tane chodníka oproti pošte pri štátnej ceste. 

Týmto projektom sa zvýši bezpečnosť ako aj 
celkový komfort miestnych komunikácii 
a chodníkov. V štádiu schvaľovania je pro-
jekt, ktorým sa dobudujú a zrekonštruujú 
cesty a chodníky aj centrálnej časti obce 
okolo materskej školy ako aj rímskokatolic-
kého kostola. Ďalším realizovaným projek-
tom v tomto roku bol projekt výstavby 
obecného kompostoviska vrátane techniky. 
Aj tento projekt bol realizovaný z európ-
skych fondov a jeho výstavba sa realizovala 
hneď vedľa nášho zberného dvora v areáli 
Agrodružstva. Celý projekt má slúžiť na zber 
a spracovanie biologicky rozložiteľného od-
padu z obce. V štádiu pred realizáciou sa na-
chádza projekt výstavby novej materskej 
školy a pripravuje sa taktiež výstavba no-
vých nájomných bytov. Naša obec je v počte 
zrealizovaných projektov z európskych fon-

dov v prešovskom kraji na druhom mieste 
zo všetkých obcí kraja. Aj to svedčí o ne-
smiernej aktívnej práci zamestnancov obec-
ného úradu, ktorá si vyžaduje veľkú 
administratívnu a pracovnú záťaž. 
Záverom mi dovoľte v mene svojom ako aj 
v mene novozvolených poslancov obecného 
zastupiteľstva poďakovať Vám za prejavenú 
dôveru v komunálnych voľbách. Láska k do-
movu, k svojej obci tvorí súčasť ľudského 
šťastia a vzťah k nej sa spája s pocitom 
hrdosti a zodpovednosti. Urobme všetko 
preto, aby naša obec bola ešte krajšia a my 
hrdí na to, že sme Soľania. 
Dovoľte mi popriať Vám šťastné a spokojné 
Vianoce a veľa osobných a pracovných úspe-
chov v nasledujúcom roku. 

Ing. Jozef Berta 
starosta obce

AŽ POTIAĽTO NÁM POMÁHAL HOSPODIN... (1S 7,12)



 1/2022

2

Narodené deti v roku 2021

Juraj Vidlička 
Ladislav Zajac 
František Jurečko 

Juraj Vidlička 
Anna Bertová, r. Hajniková 
Jozef Madura 

Bartolomej Jurečko 
Mária Mitáčová, r. Kroková 
Helena Oráčová, r. Demková 
František Mitáč 
Juraj Mikula 
Alžbeta Hardoňová, r. Tarkaničová 
František Hajník 
Ján Kropko 
Irena Daňová, r. Bažová 
Martin Kelemen 
Marta Mikulová, r. Mikulová 
Pavol Antol 

Helena Hajníková, r. Lorincová 
Jozef Hurný 
Mária Jackaninová, r. Vancáková 
Miroslav Mitáč 
Jozef Bilý 
Helena Ďuďová, r. Feriová 
Ján Mitáč 
Anton Ferenc 
Ing. Ján Kolesár 
Anna Tarkaničová, r. Stašková

Lukáš Bilý a Laura r. Jurečková 

Ángel Angulo Casal a Daniela r. Onderková 

Slavomír Gábor a Alena r. Vidličková 

Marcel Chromý a Simona r. Goroľová 

Juraj Kroka a Lucia r. Ovšaková 

Jozef Kroka a Emília r. Muchová 

Vladimír Džama a Mgr. Magdaléna Mária r. Palpašová 

Ivan Kroka a Mária r. Miľová 

Jozef Fečo a Lucia r. Charitunová 

Vladimír Vodila a Mgr. Iveta r. Maľudyová 

Lukáš Mitáč a Iveta r. Ferková 

Patrik Miľo a Antónia r. Jarková 

Spoločné áno 

si povedali....

Navždy  
nás  
opustili...

Erik Feri 
Ema Marcinová 
Helena Daňová 
Stanislav Kura 
Vanesa Ďuďová 
Mia Ďuďová 
Nina Demeterová 
Matej Bilý 
Mária Huňáková 
Sára Kriváková 
Michal Mitáč 
Kevin Balog 
Michal Petrus 
Tobias David 
Timotej Ferenc 
Rebeka Poláková 
Dorota Kroková 
Marek Maľár 
Ján Goroľ 
Emília Kroková 
Kiara Ferková 
Mária Amy Mitáčová 

Nela Mitáčová 
Peter Trebišovský 
Nikola Šmatárová 
Amy Mitáčová 
Sofia Bilá 
Martin Kroka 
Tobias Čikala 
Damián Pohlod 
Nina Bužová 
Timea Tomášová 
Magdaléna Kroková 
Gregor Jenčko 
Gabriel Halas 
Vladimíra Goroľová 
Ivan Kroka 
Michaela Jurečková 
Peter Ďuraško 
Pavel Kura 
Sarah Daňová 
Kristína Ďuďová 
 Juraj Feri

Ing. Ján Maskaľ a MUDr. Iveta r. Kováčová 

Ing. Jozef Voľanský a Ing. Zuzana r. Rybovičová 

Michal Petrus a Kristína r. Halasová 

Jozef Petrik a Ing. Lenka r. Hajníková 

Ing. Michal Kurej a Mgr. Klaudia r. Kalaninová 

Jakub Straka a Mária r. Kocanová 

Dávid Keselica a Veronika r. Bubnárová 

Miroslav Mitáč a Lucia r. Daňová

Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnili spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do or-
gánov Prešovského samosprávneho kraja.  
 
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 
                                                                                                       OK č. 1       OK č. 2        Spolu 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov                          1031               829               1860 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                         392                417                809 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                         391                416                807 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných  
pre voľby starostu obce                                                                 313                375                688 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných  
pre voľby do obecného zastupiteľstva                                       382                412                794 
Volebná účasť                                                                                                                           43,49% 
 
Výsledky volieb za starostu obce Soľ: 
P. č.               Meno, priezvisko                 OK č. 1      OK č. 2         Spolu      Poradie 
1.                     Ing. Jozef Berta                                313               375                688                1. 
 
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva: 
P. č.               Meno, priezvisko                 OK č. 1      OK č. 2         Spolu      Poradie 
17.                   Juraj Sukovský                                  161               239                400                1. 
1.                     Mgr. Jana Bertová                            107               268                375                2. 
6.                     Mgr. Tatiana Kmecová                   108               239                347                3. 
18.                   Ján Šopiak                                          63                231                294                4. 
11.                   Mgr. Michal Kurej                             77                206                283                5. 
16.                   Daniel Nutár                                     143               114                 257                6. 
12.                   Peter Manduľák                               149               102                251                7. 
19.                   Martina Tirpáková                           33                207                240                8. 
3.                     Jozef Ďuďa                                         213                25                 238                9. 
14.                   Marek Molitoris                                42                184                226               10. 
5.                     Jozef Halas                                          71                150                221               11. 
7.                     Ing. Jaroslav Kokinda                      31                184                 215               12. 
21.                   Marek Zajac                                      190                20                  210               13. 
8.                     Jozef Krištan                                      45                161                206               14. 

2.                     Rastislav Biž                                       42                157                 199               15. 
13.                   Ján Mitáč                                           177                14                  191               16. 
20.                   Pavel Vidlička                                   179                11                  190               17. 
15.                   Ján Nemčík                                        28                147                 175               18. 
9.                     Ján Kroka                                          160                13                  173               19. 
10.                   Jozef Kroka                                       140                19                  159               20. 
4.                     Miroslav Ferko                                 145                 7                   152               21. 
 
 
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO 
KRAJA 
                                                                                                     OK č. 1       OK č. 2        Spolu 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov                        1031               829              1860 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                      385                417               802 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                      385                415               800 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných  
pre voľby do zastupiteľstva                                                        359                392               751 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných  
pre voľby predsedu samosprávneho kraja                             211                346               557 
Volebná účasť                                                                                                                        43,12% 
 
Výsledky volieb za predsedu PSK: 
P. č.               Meno, priezvisko                  OK č. 1      OK č. 2         Spolu      Poradie 
4.                     PhDr. Michal Kaliňák, PhD.           61                166                227                1. 
6.                     PaedDr. Milan Majerský, PhD.       83                105                188                2. 
 
Výsledky volieb pre voľby do zastupiteľstva PSK: 
P. č.               Meno, priezvisko                  OK č. 1      OK č. 2         Spolu      Poradie 
2.                     Ing. Jozef Berta                                273               319                592                1. 
34.                  Ing. Ján Ragan                                   61                130                 191                2. 
1.                     PhDr. Jozef Baran                             47                118                 165                3. 
22.                  Mgr. Peter Kocák                               31                116                 147                4. 
7.                     Stanislav Duda                                  71                 72                  143                5. 
28.                  PhDr. Jaroslav Makatúra                 17                 65                   82                 6. 
 

(ocú)

Voľby v roku 2022 
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NINA MOLITORIS ZÍSKALA 
SKVELÉ 1. MIESTO NA ME 
V CHOMUTOVE

Nina Molitoris je členkou tanečného klubu DYNO od septembra 2021. Už od ja-
nuára 2022 sa ako členka reprezentácie zúčastňuje sa na tanečných súťažiach po 
celom Slovensku.  Za svoje krátke pôsobenie v TK Dyno získala rôzne umiestnenia 
v kategórii MINI sólo ako aj v kategórii MINI duo, kde tancuje spolu so Simonou Mu-
žíkovou. 

Na majstrovstvách  Európy DANCE FEVER 2022 IDO EUROPEAN DISCO DANCE 
AND DISCO FREESTYLE CHAMPIONSHIPS, ktoré sa konali v dňoch 24. – 26. júna 
v českom Chomutove, kde sa zúčastnilo 1615 tanečníkov zo 14 krajín Európy, sa zú-
častnila aj Nina. V disciplíne MINI sólo sa prebojovala až do finále, kde obsadila krásne 
6. miesto a v kategórii MINI duo skončili Nina a Simona na skvelom PRVOM mieste 
so zlatou medailou. Hrdo nesie titul DANCE STAR MINI DUO. Ninke srdečne gratulu-
jeme ku skvelému umiestneniu. Tešíme sa, že ako členka TK DYNO hrdo reprezentuje 
aj našu obec.  

(ocú)

PRÍPRAVA  
ADVENTNÉHO VENCA 

Symbolom duchovnej prípravy na slávenie Vianoc – adventu – je v kresťanskej cirkvi 
adventný veniec so štyrmi sviečkami. Tie sa zapaľujú postupne počas štyroch adventných 
nedieľ. Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú nielen v kostoloch, ale i v rodinách, ne-
mocniciach či iných zariadeniach.  

Známa je tradícia adventného venca, ktorý vyrobil začiatkom 19. storo-
čia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Pre chudobné a opus-
tené deti zriadil útulok, ktorý nazval Drsný dom. Na tomto mieste deti nielen žili, ale učili 
sa aj rôzne remeslá. Na základe otázok detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Wichern 
rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné 
dni, a štyrmi hrubšími sviecami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele. 

Aj tohto roku zdobí našu obec nadrozmerný adventný veniec, ktorý má priemer skoro 
5 metrov. Na jeho zhotovení a zdobení sa podieľali členovia SZZP v Soli, členky ŽSS Soľanske 
nevesty a pracovníci obecného úradu.  

(ocú) 

STRETNUTIE  
S MIKULÁŠOM

Každý rok sa všetky deti tešia na štedrú nádielku od 
Mikuláša. Inak to nebolo ani v našej obci. Mikuláš prišiel 
v sprievode svojich pomocníkov čerta a anjela a najprv 
navštívil deti v materskej škole. Tie ho privítali básničkami 
a pesničkami, ktoré si pre neho pripravili. A keďže boli 
všetky deti poslušné, podaroval im balíček plný sladkostí. 
Neobišiel ani komunitné centrum, kde sa stretol s deťmi, 
ktoré ešte nenavštevujú materskú školu. Tie ho privítali 
zvedavým pohľadom a s očakávaním, čo v tom veľkom 
vreci má.... Niektoré deti boli odvážnejšie a zarecitovali 
mu aj básničku. Na záver nechýbala ani spoločná fotogra-
fia s Mikulášom. 

(ocú)

Už siedmy rok dopĺňa vianočnú scenériu v našej obci krásny drevený betlehem. Vnútorný priestor dopĺňajú naj-
známejšie 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.  

Všetkým, ktorí sa zapojili do zhotovenia tohto krásneho betlehema úprimne ďakujeme. 
(ocú)

BETLEHEM
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Stavanie mája
Mesiac máj je symbolom lásky, zrodu nového života. „Stavanie mája“ sa v našej 

obci stalo už tradíciou. Každý rok sme náš „MÁJ“ stavali 30. apríla, tohto roku to však 
bolo o niečo slávnostnejšie.  

V prvý májový deň sme sa zišli v centre obce, kde sa o 14.00 hod. začal kultúrny pro-
gram. Starosta obce všetkých privítal a vo svojom príhovore poprial všetkým prítomným, 
aby najkrajší mesiac v roku prežili v láske a aby sa symbolika mája preniesla do ich každo-

denného života. V kultúrnom programe vystúpili deti zo základnej školy, folklórny súbor 
ROVINA z Dlhého Klčova a ŽSS Soľanske nevesty. Pre všetkých spoluobčanov bolo pri-
pravené malé občerstvenie – čapovaná kofola a pivo,  poslanci obecného zastupiteľstva uva-
rili chutný guľáš a kuchárky zo základnej školy upiekli rôzne druhy kysnutých koláčov. 

Nech je postavený MÁJ symbolom života, ktorý zrodila jar. Nech je symbolom našej 
nádeje, že všetky tiene, ktoré nás trápili a sužovali, sa stratia v jej slnku.  

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy tohto podujatia, ďaku-
jeme.  

(ocú)

Odhalenie pamätnej 
tabule 

Obec Soľ v spolupráci s Maticou slovenskou odha-
lili dňa 29. mája 2022 pamätnú tabuľu na pamätníku, 
ktorý sa nachádza v obci za obecným úradom. Pamätná ta-
buľa je venovaná pamiatke našich predkov, slovenským dob-
rovoľníkom – hurbanovcom, ktorí počas Slovenského 
povstania v roku 1848 až 1849 pri druhej zimnej výprave 
5. apríla 1849 vstúpili pod vedením slovenského kapitána 
Karola Bórika do obce Soľ.  

Na slávnostnom akte odhalenia pamätnej tabule sa zú-
častnili vzácni hostia, a to predseda Matice slovenskej JUDr. 
Marián Gešper, Ing. Pavol Zajac, PhDr. Jaroslav Makatúra, 
PhDr. Jozef Baran, ako aj zástupcovia všetkých matičných 
zložiek.  

V bohatom sprievodnom programe nám zaspievala 
Hana Vancáková s hudobným doprovodom Veroniky Bub-
nárovej, autorskú báseň od našej rodáčky a bývalej učiteľky 
pani Anny Demčákovej zarecitovala Reina Bertová. Ženská 
spevácka skupina Soľanske nevesty nám zaspievala ľudové 
piesne a báseň od jedného z najvýznamnejších a najradi-
kálnejších štúrovcov Janka Kráľa precítene zarecitovala pani 
Božena Demčáková, členka MO Matice slovenskej v Soli.  

Divadelný odbor Matica slovenská a mladí ma-
tičiari nám v krátkej scénke zobrazili príchod slovenských 
dobrovoľníkov do našej obce. (ocú) 

 

Zdravie vo veľkej miere závisí od našej výživy. Tá môže byť primeraná, nedostatočná 
alebo nadbytočná. Ak organizmus nedostáva dostatok životne dôležitých živín, vi-
tamínov, minerálnych látok, nemôže dokonale plniť svoju funkciu. 

Vitamíny sú dôležité pre všetkých, či už sú to deti, alebo dospelí. Pán Štefan Hu-
menik, majiteľ Autopožičovne Vranov n. T., v spolupráci s obecným úradom po-
daroval našej materskej škole „kufor plný vitamínov“. Deti privítali darcu vitamínov na 
školskom dvore. Pani riaditeľka Renáta Mikulová poďakovala za tento štedrý dar a ná-
sledne si deti spoločne odniesli ovocie do vnútorných priestorov materskej školy.  

Úprimne ďakujeme za tento dar pre naše deti a veríme, že naša spolupráca bude 
pokračovať aj naďalej.  

(ocú)

Vystúpenie detí zo ZŠ

VITAMÍNY VO FORME OVOCIA  
AJ PRE NAŠU ŠKÔLKU
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Dňa 19. júna 2022 sa v obci uskutoč-
nili obecné slávnosti „Pred svatim 
Janom“, ktoré majú v našej obci už dlho-
ročnú tradíciu. Krásne slnečné počasie od 
skorého rána už bolo predzvesťou úspeš-
ného a vydareného dňa. Do areálu futbalo-
vého ihriska, kde sa konali slávnosti, začali 
návštevníci prichádzať ešte pred začatím 
programu, aby mohli využiť sprievodné ak-
tivity, ktoré sme pre nich pripravili.  

„Deň zdravia“ so Všeobecnou zdra-
votnou poisťovňou bol určený pre všetkých, 
ktorí si chceli zmerať krvný tlak, cholesterol, 
cukor, resp. prístrojom In Body urobiť ana-
lýzu tela (% svalov a tukov v organizme). 
V uličke remesiel nám sedem remeselníkov 
ukázalo a predviedlo svoju tvorbu. Pre deti 
nechýbali skákacie hrady a cukrová vata.  

V kultúrnom programe, ktorý sa začal 
o 14.00 hod., vystúpili deti zo základnej 

a materskej školy, ŽSS Soľanske nevesty, só-
listky Hana Vancáková a Nella Krištová, fol-
klórny súbor Šarišan nám zatancoval 
a zaspieval to najkrajšie z ich repertoáru 
a v závere známa „vychodňarska“ skupina 
Drišľak svojou temperamentnosťou, spevom 
a hlavne ľahučkým humorom zabavila všet-
kých prítomných.  

Ani tohto roku nechýbala bohatá tom-
bola, za ktorú všetkým sponzorom úprimne 

ďakujeme. Pre všetkých, ktorí si zakúpili tom-
bolový lístok, sme mali pripravených hodnot-
ných 54 cien od 40 sponzorov. Hlavné ceny 
do tomboly nám venoval pán Štefan Hu-
menik, majiteľ Autopožičovne Vranov n. T. 
a pán Ján Manduľák z LPH Vranov n. T.   

Touto cestou sa chceme poďakovať všet-
kým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podie-
ľali na organizovaní obecných slávností.  

(ocú)

OBECNÉ SLÁVNOSTI „PRED SVATIM JANOM“

78. výročie SNP
Dňa 31. augusta 2022 sme si pietnym aktom klade-

nia venca k pamätníku pripomenuli 78. výročie SNP. Po 
zaznení štátnej hymny a slávnostnom privítaní sa všetkým 
prítomným prihovoril starosta obce. Zdôraznil, že Slovenské 
národné povstanie je jednou z najvýznamnejších udalostí 
slovenských národných dejín, medzníkom, ku ktorému sa 
už vyše polstoročia vracia naša spoločnosť ako k žriedlu ná-
rodnej identity, demokratickosti a spolupatričnosti. S úctou 
a vďakou si spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, 
partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, 
no napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu 
dnešnému životu.  

Báseň od Františka Bábelu - priameho účastníka SNP 
- Keď budem umierať precítene zarecitovala členka MO 
Matice slovenskej v Soli pani Božena Demčáková. (ocú)

GUĽÁŠ MAJSTER 
Dňa 10. septembra 2022 sa v našej obci uskutoč-

nila súťaž vo varení guľáša pod názvom „Guľáš maj-
ster 2022“. Úlohou súťažiacich družstiev bolo 
v časovom limite uvariť  minimálne 10 litrov guľáša. Do 
súťaže sa nám prihlásilo celkom 11 súťažných družstiev: 
SZZP Soľ, Hasiči, Bratranci, Rómske kucháročky, Rómske 
gazdinky, Soľanske nevesty, ZVP, Strana HLAS, Mäsiareň 
Family, FK Soľ a Základná škola Soľ. Nesúťažné družstvo 
tvorili poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí varili guľáš 
pre všetkých občanov.  

Porota v zložení PhDr. Michal Kaliňák, Jana Kráľová, 
Ing. Juraj Vasiľ, PhDr. Jozef Baran a Viera Antolová mali 
za úlohu vyhodnotiť, ktorý guľáš je ten najlepší. Na prvom 
mieste sa umiestnilo družstvo Základná škola Soľ, na dru-
hom mieste družstvo FK Soľ a na treťom mieste Soľanske 
nevesty. Víťazné družstvá boli odmenené darčekovým 
košom a každý člen súťažného tímu bol odmenený 
malým darčekom.  

V kultúrnom programe, ktorý sa začal o 14.30 hod. 
v Kultúrnom dome v Soli vystúpili Fsk Čaklov, FSS Tovar-
ňanka, ŽSS Soľanske nevesty, sólistky Nella Krištová, 
Aneta Goroľová, Hana Vancáková a FS Vranovčan.  

(ocú)
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Ponožkový október
Občianske združenie PODAJ ĎALEJ z Prešova zorganizovalo v tomto roku už piaty 

ročník zbierky pod názvom „Ponožkový október“. Cieľom tejto výzvy bolo vyzbierať 
ponožky a darovať ich bezdomovcom, ľuďom v núdzi alebo deťom v detských domovoch.  

Naša obec sa už druhý rok zapojila do tejto výzvy. V tomto roku sa k nám pripojili aj 
deti z materskej a základnej školy v Soli. Celkovo sa nám podarilo vyzbierať 240 párov po-
nožiek (v roku 2021 to bolo 136 párov).  

Vyzbierané ponožky odovzdal starosta obce Detskému domovu vo Vranove n. 
T. a Domovu sociálnych služieb a zariadeniu podporovaného bývania 
v Hanušovciach n. T.  

Každému, kto sa do tejto zbierky zapojil, úprimne ďakujeme.  
(ocú)

STRETNUTIE SO SENIORMI 
Dňa 13. októbra 2022 sme sa stretli s našimi seniormi pri príležitosti „Októbra – 

mesiaca úcty k starším“. Stretnutie sa začalo o 15. hodine kultúrnym programom. 
Po slávnostnom príhovore starostu obce sa na pódiu predstavili so svojim programom deti 
z materskej školy, základnej školy a ženská spevácka skupina Soľanske nevesty. Báseň 
všetkým seniorom zarecitovala Lenka Ujčeková. Po chutnej večeri, ktorú navarili kuchárky 
zo základnej školy sa sálou kultúrneho domu niesli ľudové piesne v podaní hudobnej 
skupiny Pavelčákovci. 

Nezabudli sme ani na našich jubilantov. Všetci, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho 
jubilea si z rúk starostu obce prevzali kvet a malý darček. Všetkým seniorom nad 62 rokov 
boli odovzdané poukážky, respirátory a reflexný prúžok pre lepšiu viditeľnosť na cestách. 

Medzi našich seniorov zavítali aj vzácni hostia – PhDr. Jaroslav Makatúra, PhDr. Jozef 
Baran, Mgr. Ján Karol, PhDr. Zuzana Hurná, starosta obce Zámutov Stanislav Duda a taktiež 
poslanci obecného zastupiteľstva v Soli. 

Sme radi, že sme sa po dvojročnej prestávke mohli takto stretnúť v takom hojnom 
počte.  

(ocú)

Odovzdanie ponožiek v Hanušovciach n. T.Odovzdanie ponožiek vo Vranove n. T.
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Celoslovenská zbierka pod týmto ná-

zvom vstúpila do svojho 5. ročníka. Hlav-
nou myšlienkou je urobiť radosť 
osamelým, priniesť im niečo výnimočné 
do často stereotypných dní, postarať sa 
o milé prekvapenie a potešiť ich maličkos-
ťou.  

Aj na obecnom úrade sme sa už tretí 
rok zapojili do tejto zbierky. „Láskou“ sme 
naplnili spolu 11 krabíc. Členky ZO SZZP 
a členky ŽSS Soľanske nevesty sa za-
pojili aj tohto roku a priniesli nám 7 kra-
bíc.  

Starosta obce tieto krabice odovzdal 
na kontaktnom mieste v Dome kultúry vo 
Vranove n. T. Aj touto cestou sa chceme po-
ďakovať všetkým, ktorí si našli čas a pripra-
vili tú „svoju“ krabičku.  

(ocú)

Zbierka materiálnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny
„Vo štvrtok 24. februára 2022 v skorých ranných 

hodinách zaútočili ruské jednotky na viacerých 
miestach na ukrajinskom území“. 

Mnohí sme nemohli uveriť tejto správe, ktorá sa 
k nám šírila z rôznych kanálov, či to už bolo rádio, televí-
zia alebo internet. Hneď v ten deň začali cez hranice prú-
diť davy utečencov. Na sociálnych sieťach za začali 
objavovať informácie o zbierkach materiálnej pomoci. 

Aj naša obec sa do takejto zbierky okamžite zapojila. 
Zbierka na konkrétne určené materiálne potreby, ktorú 
vyhlásilo Združenie miest a obcí Slovenska, bola 
vyhlásená od 25. februára do 2. marca 2022. Z našej obce 
sa do tejto zbierky zapojilo 64 občanov. Celkovo sme vy-
zbierali viac ako 50 vriec a krabíc potravín, hygienických 
potrieb pre deti a dospelých, nechýbali ani deky, paplóny, 
vankúše a posteľná bielizeň. 

Vyzbieranú materiálnu pomoc sme v pondelok 7. 
marca odviezli na zberné miesto, ktoré sa nachádzalo 
v Priemyselnom parku Ferovo vo Vranove n. T. 
S ukladaním a triedením vecí na palety pomáhali dobro-
voľníci, ako aj študenti Gymnázia C. Daxnera a Strednej 
odbornej školy drevárskej. 

Utečencom pomáhali aj dobrovoľní hasiči z DHZ 

Soľ a DHZ Bystré, ktorí boli na hranici Vyšné Nemecké 
medzi prvými. Postavili vykurované stany, pretože matky 
s deťmi ležali a mrzli na zemi. Ďalšie stany pomáhali sta-
vať profesionálnym hasičom, zabezpečovali v nich teplo, 
svetlo a bezpečnosť. 

Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom pomohli alebo pomáhajú. Ďaku-
jeme Vám, milí občania, ktorí ste sa do zbierky zapojili. 
Ďakujem našim hasičom z DHZ Soľ za ich pomoc na hra-
nici. Ďakujeme taktiež spoločnosti DAVIN s. r. o. za poskyt-
nutie auta na odvoz vyzberaných potrieb na zberné 
miesto. 

(ocú)



 1/2022

8

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Soli 
V jedno februárové ráno sme sa vybrali na výlet do Vysokých Tatier. Po dvoch hodinách 

cesty sme prišli do Starého Smokovca. Presunuli sme sa k lanovke na Hrebienok, zdatnejší 
išli peši, ostatní pozemnou lanovkou. Na Hrebienku nás čakali atraktívne sochy vytesané 
z ľadu. Turistickým chodníkom sme prešli Veľkou Studenou dolinou až k Rainerovej útulni, 
kde sme sa zastavili na občerstvenie a zároveň obdivovali krásu tatranskej prírody. Ďalšou 
našou zastávkou bolo Štrbské pleso, na ktoré sme sa dostali vlakom. Pomalou prechádzkou 
sme prišli až k novej vyhliadkovej veži, ktorá je jednou z najvyšších v Európe. Vo večerných 
hodinách sme sa vrátili domov obohatení o ďalšie spoločné zážitky. 

V apríli sme zorganizovali brigádu pri upratovaní domu smútku. Zúčastnilo sa jej 30 
členov a čo je potešujúce, boli medzi nami aj muži.  

Prešiel mesiac a my sme sa rozhodli ísť na ďalší spoločný výlet, a to do našich Slanských 
vrchov. Zo Zámutova sme sa turistickým chodníkom dostali k Diablovej miske a Kamennej 
studničke. Prechádzku sme si spríjemnili posedením v prírode, rozhovormi, hrou Ruských 
kolkov a nechýbala ani „opekačka“.  

Šikovní seniori – športovo činní sa zúčastnili Okresných športových hier v Zá-
mutove. K úspešným výsledkom prispeli naši členovia Peter Imrich a Oľga Imrichová.  

V septembri sa v našej obci uskutočnil 6. ročník Športovej olympiády seniorov 
toplianskej doliny – Čaklov, Komárany, Soľ. Súťažilo sa v piatich disciplínach a naša 
organizácia obsadila prvé miesto zo 126 bodmi. Najviac bodov získali Peter Imrich a Emília 
Keblešová. Každému súťažiacemu bola odovzdaná medaila, diplom a vecná cena. V závere 
si všetci pochutnali na chutnom guľáši a posedenie spríjemnili ŽSS Soľanske nevesty.  

Pod heslom „Čaro jesennej prírody“ sme v októbri usporiadali turistickú vychá-
dzku do Hermanoviec. Účastníci mali možnosť nazbierať si huby, pochutnať si na opečenej 
slanine, klobáse a chlebe s cibuľkou ako aj občerstviť sa čistou a chutnou vodou vytekajúcou 
z prameňa.  

Počas celého roka si členovia JDS a aj ostatní občania mohli vypočuť prostredníctvom 

miestneho rozhlasu blahoželania k narodeninám a piesne ŽSS Soľanske nevesty. Každý 
príhovor sa začínal „hymnou“ nás seniorov „Zahučali hory, zahučali lesy...“. 
Sme radi, že tento kultúrny príspevok potešil nielen našich členov ale aj ostatných občanov.  

 
Dušan Berta 

predseda ZO JDS v Soli

Solianski seniori na výlete v Tatrách

V minulosti sa na Slovensku robilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov priamo u oby-
vateľov, ktorí mali povinnosť spolu s cudzincami zdržiavajúcimi sa na území nášho štátu 
v rozhodujúcom okamihu sčítania, vyplniť buď sami (metóda samosčítania), alebo s po-
mocou komisárov sčítacie formuláre. V roku 2011 boli všetky členské štáty EÚ prvýkrát po-
vinné usporiadať sčítanie v tom istom roku. Zároveň obyvatelia SR si prvýkrát v histórii 
vyberali, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe, alebo v elektronickej forme. V roku 
2021 prebiehalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov iba elektronicky.  

 
V Slovenskej republike žije na základe SODB 2021 5 449 270 obyvateľov. O niečo viac 

obyvateľov žije v mestách (53,2 %) ako na vidieku (46,8 %). Podiel obyvateľov v predpro-
duktívnom veku (od 0 do 14 rokov) tvorí 16 %, v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) 
67 % a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) predstavuje 17 %. Z cel-
kového počtu obyvateľov je 49 % mužov a 51 % žien. 
 

                                                                                                                                                              

 
Podľa výsledkov sčítania sa v otázke „Aká je vaša národnosť?“ k slovenskej národnosti 
prihlásilo 83,8 % obyvateľstva, čo predstavuje takmer 4,6 milióna obyvateľov s trvalým po-
bytom. K národnostným menšinám sa prihlásilo 600 tisíc obyvateľov (10,8 % z celkového 
počtu obyvateľstva s trvalým pobytom). K maďarskej národnosti sa prihlásilo 422,1 tisíc 
obyvateľov, rómsku národnosť uviedlo 67,2 tisíc obyvateľov, českú 29 tisíc, rusínsku 23,7 
tisíc. Podiel ostatných národností sú menšie ako 0,2 %.  
 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

(ocú) 

VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV 

Počet obyvateľov podľa pohlavia v obci Soľ 

Spolu                 Muži                                %                          Ženy                                    % 
2 629                 1 333                             50,7                       1 296                                 49,3

Počet obyvateľov podľa materinského jazyka v obci Soľ 

slovenský                                                                                     2001                                   76,11 
rómsky                                                                                           526                                   20,01 
anglický                                                                                              9                                     0,34 
český                                                                                                   8                                       0,3 
ukrajinský                                                                                          2                                     0,08 
nemecký                                                                                             2                                     0,08 
francúzsky                                                                                         1                                     0,04 
iný                                                                                                        2                                     0,08 
nezistený                                                                                         78                                     2,97

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Soľ 

Rímskokatolícka cirkev v SR                                                                  1322                   50,29 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania                                          395                    15,02 
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku                                                     391                    14,87 
Apoštolská cirkev na Slovensku                                                               189                      7,19 
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia                                            15                      0,57 
Pravoslávna cirkev na Slovensku                                                                8                        0,3 
Cirkev bratská v SR                                                                                          6                      0,23 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske)                  2                      0,08 
Bez náboženského vyznania                                                                    195                     7,42 
Ostatní

Počet obyvateľov podľa národnosti v obci Soľ 

slovenská                                                                                                     2171                   82,58 
rómska                                                                                                           361                   13,73 
česká                                                                                                                   7                      0,27 
anglická                                                                                                              2                      0,08 
ukrajinská                                                                                                          2                      0,08 
maďarská                                                                                                           1                      0,04 
iná                                                                                                                       7                      0,27 
nezistená                                                                                                         78                      2,97

V januári tohto roku sa ligová súťaž 
šachistov znova naplno rozbehla. Keďže 
po covidovom období nastali určité 
hráčske presuny, bolo veľmi ťažké odhado-

vať pomer síl šachových družstiev. No aj po 
odchode niektorých posíl ostalo naše druž-
stvo dosť silné na to, aby sme pomýšľali na 
popredné umiestnenie.  To sa nám aj po-
darilo ešte viac, ako sme očakávali.  

ŠK Soľ vyhral našu šachovú ligu a tým 
aj právo postupu do vyššej ligovej súťaže. 
Súťaž sme vyhrali len s jedinou prehrou a 
táto prehra s ohľadom na vývoj stretnutia 
bola obrovským prekvapením. Na druhej 
strane musím vyzdvihnúť obrovskú bojov-

nosť celého družstva v zápase vo Svidníku 
a Stropkove, kde sme vyhrali vo veľmi vy-
rovnanom a dramatickom zápase. Stretnu-
tie s oslabeným Vranovom nad Topľou 
a Humenným sa od začiatku vyvíjal v náš 
prospech a naši skúsení šachisti nedopus-
tili žiadne prekvapenie. Tak isto bez pro-
blémov bol zápas s Modrou nad Cirochou, 
hoci Modra reitingovo nominovala veľmi 
silné družstvo. Chcem vyzdvihnúť hráča J. 
Krasnaja a tiež Z. Fonosa ktorý absolvoval 

celú súťaž bez straty bodu. Excelentný bol 
aj výkon hry V. Feča na prvých šachovni-
ciach, ktorého strata bola minimálna. 
Túto sezónu sme ligovú súťaž vyhrali. Uvi-
díme, čo nám prinesie ďalší ligový ročník.   

Prajeme Vám príjemné prežitie via-
nočných sviatkov a všetko dobré v roku 
2023. 

 
Miroslav Revaj 

predseda šachového klubu 

ŠACHOVÝ  
KLUB SOĽ 
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Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Soli sa dňa 7. júna 2022 zúčastnili 
na celoslovenskej akcii v Martine. Z Vranova nad Topľou bol zorganizovaný zájazd zá-
stupcov základných organizácií a folklórnych skupín horného Zemplína.  

Celoslovenská akcia v Martine sa konala pri príležitosti 200. výročia založenia 
Matice slovenskej. Na počesť tohto výročia bola odhalená pamätná busta jedného 
zo zakladateľov vtedajšieho politického a štúrovského hnutia, Štefana Marka Dax-
nera. Na tomto odhalení busty sa zúčastnili okrem predsedu Matice slovenskej JUDr. 
Mariána Gešpera aj predseda Slovenskej národnej rady Boris Kolár a ostatní zástupcovia 
mesta Martin na čele s primátorom. Slávnosť bola sprevádzaná vystúpením speváckych 
skupín.  

Po slávnostnom odhalení sme v sprievode mestom navštívili národný cintorín, kde 
sme si uctili pamiatku štúrovcov položením vencov k ich hrobom. Spolu s predsedom 
Matice slovenskej JUDr. Mariánom Gešperom sme absolvovali prehliadku Matičného 
domu v Martine. 

Plní dojmov a zážitkov z tejto akcie sme sa šťastne vrátili domov.  
 

Dušan Berta 
predseda MO Matice slovenskej v Soli

Činnosť MO Matice slovenskej 
v Soli

Ľudia dnešnej doby poznačení dvoma ťažkými rokmi ochorením Covid-19 sa 
uzavreli do vlastných obydlí. Bolo to cítiť aj v našich radoch, a preto sme hneď na za-
čiatku roka zhodnotili prácu na výročnej členskej schôdzi. Zvolilo sa nové vedenie 
na nasledujúce obdobie 2022 – 2027, ktoré hneď na prvom zasadnutí prijalo plán 
hlavných úloh. Jedným z bodov bol aj výcvik a školenia zásahovej jednotky. Členovia 
sa pravidelne zúčastňujú na rôznych školeniach a prehliadkach, či je to zdravotná 
spôsobilosť, strojnícke školenia, nosenie autonómneho dýchacieho prístroja, obsluha 
generátorov na výrobu elektrickej energie, alebo mnohé iné. Na základe týchto ško-
lení je vysoká pravdepodobnosť, že naši členovia sú pripravení profesionálne pomá-
hať pri rôznych mimoriadnych udalostiach, na ktoré ich vyzve operačné stredisko 
Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Počas chladnejšieho obdobia sme pri-
pravili ľadovú plochu na miestnom multifunkčnom ihrisku. Prekvapila nás účasť 
našich detí, ale aj ich rodičov.  Príjemné a vďačné slová korčuliarov nás utvrdili v tom, 
že ľadovú plochu budeme za priaznivých podmienok pripravovať každý rok.  

V tomto roku sme náš vozový park rozšírili o dve vozidlá, a to Tatra 815 8x8 
a Praga V3S Cas 8. Tieto vozidlá sme dostali bezodplatným prevodom od Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Vozidlá sme museli opraviť 
a nastriekať, aby patrične reprezentovali náš zbor a obec. Príchodom teplejšieho po-
časia sa klimatické podmienky menili a vyžadovali si, aby sme sa im prispôsobili. 
Silný vietor poškodil strechu na budove poľnohospodárskeho družstva v Rudlove. Za 
pomoci vysokozdvižnej plošiny sme upevňovali nebezpečné časti strechy. Prispôso-
bovať sme sa museli aj globálnej situácii vo svete. Vojenská operácia na Ukrajine pri-
niesla utečeneckú vlnu aj na naše hranice. Prvé dni vysielania televíznych novín nás 
nenechali sedieť doma. Spoločne s jednotkou z Bystrého sme vyrazili na štátnu hra-
nicu do Vyšného Nemeckého. Bez akejkoľvek koordinácie zo strany štátu sme na 
mieste začali stavať stany – výhradne pre ženy s malými deťmi. Pomocou našich elek-
trocentrál sme do stanov zaviedli elektricky prúd a hlavne trochu tepla. V takejto 
situácii sa ukázala naša sila, kde sme na mieste dokázali bez žiadnej 
pomoci fungovať 24 hodín 7 dní v týždni. Po príchode ďalších dobrovoľní-
kov sme sa po týždni vrátili domov a tešili sa na naše rodiny a hlavne sme si uvedo-
mili, čo je to vojna a veci s ňou spojené. Vidieť ustarostenú ženu s jedným kufrom 
a niekedy aj mesačným dieťaťom bolo strhujúce. Prvé letné mesiace sme mali ťažké 
aj v našej obci, kde sme zaznamenali niekoľko veľkých požiarov. Vynaložili sme veľa 
úsilia na záchranu našej základnej školy, kde vznikol požiar v skladových priestoroch 
paliva. Požiar sa nám podarilo v krátkom čase lokalizovať a zabrániť prenosu na 
hlavnú budovu. V krátkej dobe sme zasahovali aj v susednej obci Hlinné pri požiari 
známej reštaurácie Škorpión. Súčasťou budovy je aj čerpacia stanica pohonných 
palív a táto situácia nám prácu veľmi sťažovala, pretože hrozilo riziko rozšírenia po-
žiaru s fatálnymi  následkami. Na mieste sme zasahovali niekoľko hodín s viacerými 
jednotkami Prešovského kraja. Neubehla dlhá doba a opäť sme zasahovali pri veľkom 
požiari v našej obci vo firme Rameko. Požiar sa nám podarilo dostať pod kontrolu 
až po niekoľkých dňoch. Náročnosť požiaru bola spojená s toxickými spalinami a v 
malých rozostupoch budov, kde mohlo dôjsť k rozšíreniu požiaru. Každoročná ne-
dbalosť našich občanov priniesla aj lokálne požiare trávnatých porastov, či už 
v našom katastri, ale aj mimo neho, kde sme museli zasahovať. Našu pomoc potre-
bovali pri požiari rodinného domu v rómskej osade v Soli a následne sme im pomá-
hali s vývozom sutín po požiari. 

Každá organizácia učí svojich nástupcov. Preto sme zorganizovali súťaž v hasič-
skom športe „O pohár starostu obce“, ako prípravu pred skutočným ohňom. 
Na miestnom ihrisku si porovnalo sily 12 súťažných družstiev. Samozrejme, nemohli 
chýbať ani naši kolegovia z Poľskej republiky – OSP Dukla.  

Koncom školského roka sme našim najmenším predviedli niekoľko ukážok. Na 
základných školách vo Vranove nad Topľou, Lomnici a Brestove sme predviedli ťažkú 
prácu hasičských jednotiek a viedli deti k tomu, že „oheň je dobrý sluha, ale zlý 
pán“.      

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkoch a veľa úspechov v roku 
2023.          

 
 Ján Šopiak 

predseda DHZ Soľ 

Požiar v základnej škole

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V SOLI 
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SOĽANSKE NEVESTY OPÄŤ SPIEVAJÚ ... 
Ľudové piesne môžeme nazvať večnými melódiami najmä preto, že prežili stáročia 

a sú dodnes medzi nami. Žijú a prekvitajú v našich mysliach a srdciach. Aj keď určitý čas 
prestali znieť naživo, sme všetci šťastní, že staré dobré časy sa opäť vrátili. Z toho sme mali 
veľkú radosť aj my, členky ŽSS Soľanske nevesty, pretože nás spája láska k folklóru, ľudovej 
hudbe a ľudovej piesni. Aj v tomto roku 2022 sme sa opäť stretávali na skúškach, na ktorých 
sme s radosťou nacvičovali ľudové piesne a programy na rôzne vystúpenia. 

Svoju činnosť sme začali v apríli. Sme vďačné za dobrú spoluprácu so spoločenskými 
organizáciami v našej obci. Na výročnej členskej schôdzi SZZP v Soli sa rozozvučali hlasy 
našej speváckej skupiny, kde sme zaspievali z nášho repertoáru niekoľko ľudových piesní. 
Podarilo sa nám vyčariť ľuďom úsmev na ich tvárach a my, Soľanske nevesty, sme im boli 
vďačné za ich úprimný úsmev a potlesk. Po mesiaci apríl prišiel mesiac máj, ktorý bol bo-
hatý na rôzne kultúrne podujatia. V prvý májový deň sa zišli občania našej obce na podujatí 
„Stavanie mája.“ V bohatom kultúrnom programe vystúpili aj Soľanske nevesty so 
svojím programom, ktorý uvili z piesní, hovoreného slova a nechýbala ani karička. V máji 
sme zavítali aj do obce Nižný Hrušov a na podujatí Zemplínska ostrá kosa sme sa snažili 
svojimi piesňami potešiť a  rozveseliť prítomných divákov. Mesiac máj pokračoval ďalšou 
akciou – Odhalenie pamätnej tabule slovenským dobrovoľníkom z roku 
1848 – 1849. V programe tohto podujatia vystúpila aj naša spevácka skupina. Začiatkom 
mesiaca jún bola otvorená letná sezóna s názvom „Kultúrne leto pod hradom 
Čičva.“ Na tomto podujatí bolo mnoho folklórnych skupín, ktoré prezentovali svoju obec 
svojou tradičnou kuchyňou. Našu obec Soľ zastupovala ŽSS Soľanske nevesty. Navarili a po-
núkali halušky s bryndzou, sladkou a kyslou kapustou. Pre deti pripravili kľocky (šúľance 
so strúhankou) a tradičné sladké palacinky s nutellou, džemom a šľahačkou.  Okrem toho 
nevesty zaspievali aj krásne ľudové piesne. Prítomní diváci nás odmenili potleskom a ústnou 
pochvalou, začo sme im boli veľmi vďačné. 

Každoročne sa konajú v našej obci obecné slávnosti „Pred svatim Janom.“ Tieto 
slávnosti majú v našej obci dlhoročnú tradíciu a preto sme sa na ne všetky veľmi tešili. 
K nášmu spevu sme pridali aj hovorené slovo, ktorým sme sa snažili rozosmiať a zabaviť 
prítomných divákov.  Peknou bodkou v závere kultúrneho programu na tejto akcii bolo aj 
naše vystúpenie so skupinou Drišľak. 

 Koncom júna sme prijali pozvanie do malej dedinky Želmanovce. Pani starostka a jej 
kolektív nás veľmi srdečne privítali a s nadšením sme vystúpili so svojim  programom. Mali 
veľmi dobre zorganizované podujatie pod názvom „Jánske ohne.“ 

K letu neodmysliteľne patrí aj pohyb a športovanie a to v každom veku. JDS usporiadala 

športový deň pre svojich  členov. Členky speváckej skupiny Soľanske nevesty sa zapojili aj 
do športových súťaži a získali prvé miesto. Na tomto podujatí sa postarali aj o dobrú náladu 
a atmosféru  spevom  ľudových  piesní. 

V auguste sa konali v Hanušovciach Hornozemplínske folklórne slávnosti. 
V programe vystúpili: FS Čaklov, Bančan, Skrabčanky, Juskovčanky a ŽSS Soľanske nevesty. 

Všetky FS si zaspievali krásne ľudové piesne s veľkým nadšením a takto vyjadrili lásku 
a úctu k ľudovej piesni. 

Aj september bol bohatý na rôzne podujatia. V našej obci  sa uskutočnil ďalší ročník 
súťaže vo varení guláša „Guláš majster.“ Do tohto podujatia sa zapojili aj Soľanske ne-
vesty v zložení: Jana Šopiaková, Anna Bertová, Oľga Imrichová a získali krásne tretie miesto. 
Po vyhodnotení súťaže sa všetci prítomní presunuli do kultúrneho domu, kde prebiehal 
bohatý kultúrny program. Dňa 18. 9. 2022 MO MS Banské a MO MS Hencovce usporiadali 
6. ročník Matičných a obecných slávností, ktoré boli venované ľudovým tradíciám 
na Hornom Zemplíne. Ani na tomto podujatí nechýbalo vystúpenie matičných folklórnych 
telies. Krásne ľudové piesne zazneli aj v podaní našej ŽSS. 

Okrem týchto podujatí sa v októbri konalo v našej obci aj kultúrno - spoločenské po-
sedenie pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. V rámci kultúrneho pro-
gramu vystúpili so svojimi piesňami aj Soľanske nevesty. 

V novembri sme prijali pozvanie aj do ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou, kde 
prebiehal Týždeň netradičného vzdelávania. Členky speváckej skupiny navštívili 
žiakov 4. a 8. ročníka, aby im priblížili tradície ľudového folklóru. Okrem toho zaspievali 
žiakom ľudové piesne a oboznámili ich s ľudovým krojom z nášho regiónu. V mesiaci no-
vember usporiadala reštaurácia Azalya súťaž vo varení guláša. Do tejto súťaže sme sa zapojili 
v zložení Oľga Imrichová, Helena Sabolová a Milka Keblešová. Umiestnili sa na krásnom 
prvom mieste. S príchodom adventu sa pripravuje v centre našej obce aj adventný veniec. 
Pri jeho zhotovení pomáhali aj členky našej speváckej skupiny.  

A čo dodať na záver? 
Tešíme sa z toho, že rok 2022 bol bohatý na rôzne kultúrne podujatia a na týchto krás-

nych akciách mohla účinkovať aj naša ženská spevácka skupina. Veríme, že aj rok 2023 
bude aspoň taký úspešný z množstvom podujatí ako bol tento kalendárny rok.  

Želáme si zaspievať ešte veľa ľudových piesní, ktorými chceme reprezentovať našu 
krásnu obec Soľ a rozdávať radosť všetkým ľuďom. 

 
                                                                                                                 ŽSS Soľanske nevesty

Spevácka skupina so skupinou Drišľak
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Terénna sociálna práca v obci Soľ 
Projekt Terénnej sociálnej práce je v obci Soľ realizo-

vaný v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje. Ná-
rodný projekt Ministerstva vnútra SR Terénna sociálna 
práca s prítomnosťou marginalizovaných rómskych ko-
munít nadväzuje na predchádzajúci NP TSP. 

Cieľom práce terénnych  sociálnych pracovníkov 
(TSP) v obci Soľ je poskytovať  odbornú sociálnu  pomoc 
všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociál-
nej situácii a preventívne pôsobia na rizikové faktory a 
ohrozené skupiny obyvateľov.  

Dňa 27.01.2022 sme boli nápomocní pri organizovaní 
očkovania proti ochoreniu Covid 19 v našej obci v spolu-
práci s PSK a OcÚ Soľ. Asistovali sme pri registrácií klien-
tov.  

V súvislosti s vyhlásením vojnového stavu na Ukra-
jine sme boli nápomocní utečencom, ktorí sa rozhodli 
nájsť si útočisko v našej obci. Pomáhali sme v záchytnom 
stanovom mestečku v Humennom, sprevádzali ich do re-
gistračného centra, kde si požiadali o štatút odídenca. Po-
skytuje sa im pomoc s požiadaním o dávku v hmotnej 
núdzi, pri zápise detí do ZŠ vo Vranove nad Topľou. Ta-
kisto sme pomáhali v sklade v Humennom, pri tlmočení 
požiadaviek ukrajinských Rómov a pri triedení darovanej 
hygieny a ošatenia pre odídencov.  Na základe aktívneho 
vyhľadávania a komunikácie so zamestnávateľmi, najmä 
z okresu Vranov nad Topľou sa im  podarilo zamestnať.   

Terénni sociálni pracovníci, pracovníci Sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej kurately vo Vranove nad To-
pľou, pracovníci Komunitného centra v obci Soľ a 
asistentka osvety zdravia sa dohodli na spolupráci pomá-
hajúcich profesii v obci, najmä na spoločných preventív-
nych aktivitách zameraných na odstránenie, alebo 
zmiernenie nedostatkov pri zanedbaní a nedostatočnej 
starostlivosti o maloleté deti.  

V mesiaci február bola realizovaná aktivita pod ná-
zvom ,,Poznaj svoje telo“. Cieľom preventívnej akti-
vity bolo v spolupráci s asistentkou osvety zdravia 
motivovať skupinu mladých dievčat v pubertálnom veku 
zo sociálne znevýhodneného prostredia z obce Soľ k zvý-
šenej starostlivosti v oblasti osobnej hygieny, starostlivosti 
o svoje telo počas menštruácie, riziká pri nedodržiavaní 
starostlivosti (rôzne infekcie a zápaly). Dievčatám bola 
vysvetlená dôležitosť zdržanlivosti pred neplánovaným 
otehotnením.  

V rámci prevencie a riešenia aktuálneho problému 
,,kyberšikany“ - zneužívanie internetu a digitálnych 

technológií pre zámerné a opakované ubližovanie dru-
hým, sme sa zamerali na osobný kontakt s rodičmi žiakov 
v ich prirodzenom prostredí, ktorých sa to týka. Rodičom 
a deťom sme pohovorom vysvetlili riziká trávenia času na 
sociálnych sieťach a zverejňovaní súkromia, ktoré je často 
krát zneužité voči ním. 

Hlavným cieľom preventívnej  aktivity „ Chráň si 
svoje zdravie“  realizovanej v mesiaci september 2022 
v spolupráci s MOPS (miestna občianska poriadková 
služba) bolo predchádzanie sociálno-patologických javov 
ako sú alkoholizmus, fajčenie, záškoláctvo. Venovali sme 
sa aj podpore zdravého životného štýlu, posilneniu seba-
poznávania, sociálnych a komunikačných zručností po-
trebných pre zdravé sociálne vzťahy deti a mládeže, 
rozvíjaniu schopnosti rozlišovať medzi sociálne pozitív-
nymi a negatívnymi vplyvmi rovesníckych skupín, posil-
neniu spolupatričnosti a snahe o elimináciu trestnej 
činnosti pod vplyvom návykových látok a informovaniu 
o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alko-
hol. Aktivita bola určená pre deti vo veku 9 – 12 rokov. 

Jednou z najdôležitejších úloh v živote každého ro-
diča  je starostlivosť o svoje dieťa, preto sme zorganizovali 
stretnutie rodičov, kde hrozí zanedbanie starostlivosti. Cie-

ľom aktivity s názvom „Osobná a zdravotná starost-
livosť o maloleté dieťa“ bola prevencia, osveta,  so-
ciálne poradenstvo a ochrana deti pred násilím. Pozvanie 
na aktivitu prijala koordinátorka ochrany detí pred nási-
lím PaeDdr. Jana Stašková a pracovníčka SPODaSK Vra-
nov nad Topľou Mgr. Katarína Vasiľková. 

Medzi ďalšie  dôležité aktivity patrí aj  zvyšovanie pro-
fesionalizácie výkonu terénnej sociálnej práce prostred-
níctvom tematických vzdelávacích aktivít pre TSP a TP, 
pravidelne sa zúčastňujeme lokálnych porád, supervízie 
a sieťovania s ostatnými pomáhajúcimi profesiami pôso-
biacimi v marginalizovaných rómskych komunitách.  

Naša pomoc je prevažne vykonávaná v prirodzenom 
prostredí klienta a je zameraná na prevenciu sociálneho 
vylúčenia alebo jeho prehlbovania, na uľahčovanie života, 
sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňo-
vanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociál-
neho vylúčenia. 

V prípade potreby poskytnutia sociálnej pomoci nás 
môžete kontaktovať osobne, na tel. čísle 0918 638 758, 
alebo e-mailom na tspsol@centrum.sk.  

 
kolektív TSP a TP

Rezbárstvo je lásky na celý život. U pána Michala Stuľančáka to platí doslovne. Nezabúda však ani na našu obec, aj napriek tomu, že už 
tu nebýva. Prostredníctvom listu adresovanému starostovi pozdravuje všetkých občanov. Aj tohto roku zhotovil dielo, ktoré bude odovzdané 
pri osobnej návšteve.  

Pánovi Stuľančákovi prajeme ešte veľa tvorivých chvíľ.  
(ocú)

Rezbár Michal Stuľančák

Našu obec reprezentuje v boxe náš rodák, Matej Kmec. Členom Sloven-
skej boxerskej federácie je od roku 2017. Toho času pôsobí v boxerskom 
klube vo Vranove nad Topľou pod vedením trénerov Mariána Smoláka ml. a st. 

V roku 2018 obhájil titul majstra Slovenska v kategórii dorastencov do 80 
kg. O dva roky neskôr, v roku 2020, získal titul vicemajstra v kategórii muži 
do 80 kg. Zúčastnil sa aj na viacerých medzinárodných turnajoch, kde súperil 
s boxermi z Maďarska a z Poľska. 

Matejovi prajeme ešte veľa energie, síl, odhodlania, úspechov a radosti 
z toho, čo robí! 

(ocú)

ÚSPEŠNÝ ŠPORTOVEC  
ZO SOLI 
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 Aj tohto roku sme poskytovali sociálne poradenstvo, 
pomoc pri uplatňovaní práv, pomoc pri príprave na vyučo-
vanie, zabezpečovali sme preventívne aj záujmové aktivity 
a vykonávali komunitnú rehabilitáciu.  

Deti podporujeme v pravidelnej dochádzke na vyučo-
vanie, pomáhame im s domácimi úlohami. V lete sme sa zú-
častnili detskej olympiády a zorganizovali sme Letnú školu 
počas prázdnin pre deti z komunity. Odmenou pre 22 detí 
boli školské pomôcky, ktoré darovali žiaci zo Základnej 
školy Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou, za čo im 
úprimne ďakujeme.  

Po prázdninách k nám zavítal zaujímavý projekt Uni-
verzity Komenského v Bratislave s názvom Veda 
v osade. Obyvatelia komunity sa dozvedeli zaujímavosti 
z oblasti nerastných surovín a živočíšnej ríše. Zamestnanci 
univerzity so sebou priniesli zaujímavé živočíchy, ktoré si 
návštevníci mohli vziať do ruky a to vrátane hadov, hmyzu 
a rybiek. Drobné živočíchy sme mohli sledovať pod mikro-
skopom.  

So ženami z komunity sme sa v dvoch tímoch zúčastnili 
obecnej súťaže vo varení guľáša – ako Rómske kuchá-
ročky a Rómske gazdinky. S deťmi sme chodili do prí-
rody a učili ich, ako a prečo ju chrániť. V rámci Mesiaca úcty 
k starším sme si najstarších obyvateľov komunity uctili 
malým darčekom. Podporovali sme kultúrne cítenie detí aj 
prostredníctvom divadla Romathan Košice, ktoré vystú-
pilo v Hlinnom.  

Pre deti organizujeme aj rôzne záujmové aktivity – naj-
častejšie tvorivé dielne, pomocou ktorých si zlepšujú zruč-
nosti, športový krúžok, v rámci ktorého sa uskutočnil aj 
turnaj s komunitnými centrami Hlinné, Jastrabie nad To-
pľou a Kamenná Poruba, hry na rozvoj komunikácie, em-
patie a finančnej gramotnosti. Pri dospelých sa 
zameriavame na zmysluplné trávenie voľného času, potra-
vinovú a materiálnu pomoc pre najchudobnejších z komu-
nity. Vyhľadávame možnosti zamestnať sa, motivujeme 
k hľadaniu zamestnania, účasti na rekvalifikačných kur-
zoch a lepšiemu hospodáreniu.  

Preventívne aktivity zameriavame na zdravý životný 
štýl, predchádzanie a šírenie ochorení a nezdravých vzťa-
hov. V oblasti prevencie spolupracujeme s pracovníčkou prí-
spevkovej organizácie Zdravé regióny, vďaka ktorej je 

ženám v komunite umožnený screening a včasná diagnos-
tika rakoviny krčka maternice. V rámci rehabilitácie sa dos -
pelí zlepšujú vo vzdelávaní, v starostlivosti o svoje deti, 
o zdravie, zlepšujú sa v komunikácii a vo vybavovaní úrad-
ných záležitostí. Pracovné zručnosti si zlepšujú pri pečení, 
šití, výrobe vencov a rôznych dekoračných a úžitkových 
predmetov.  

V roku 2021 sme začali hľadať možnosti, kde by si 
mohli obyvatelia komunity zvýšiť kvalifikáciu. Prvá voľba 
bola SOŠ Alexandra Dubčeka, no napriek vzájomnej snahe 
táto voľba nebola úspešná. Preto sme oslovili SOŠ dopravy 
a služieb Strážske. Po komunikácii s Ing. Šepeľovou - riadi-
teľkou SOŠ, v spolupráci s pracovníkmi terénnej sociálnej 
práce v obci Soľ a s komunitnými centrami v obciach 
Hlinné, Jastrabie nad Topľou a Zámutov, sa nám nakoniec 
podarilo osloviť dostatočný počet záujemcov o vzdelávanie, 
ktorí spĺňali podmienky pre prijatie. Od apríla tohto roku 
sme pomáhali pri vypisovaní prihlášok a žiadostí o vydanie 
vysvedčení. Napokon v septembri 2022, nastúpilo na SOŠ 
v Strážskom v učebnom odbore „predavač“ 26 ľudí a na štú-
dium v nadstavbovom študijnom odbore 20 ľudí.  

Naša pomoc stále trvá – sprostredkúvame komunikáciu 
medzi školou a študentmi, pomáhame s domácimi úlohami, 
či s elektronickým prihlásením na vyučovanie. Niektoré 
zmeny trvajú dlho a stoja veľa námahy, no stojí zato si poč-
kať. Veríme, že tento príbeh bude pokračovať v najbližších 
rokoch prostredníctvom úspešných absolventov SOŠ.  

Komunitné centrum ďakuje za spoluprácu sta-
rostovi obce a pracovníkom obecného úradu Soľ, pra-
covníkom terénnej sociálnej práce a organizácii 
Zdravé regióny, vedeniu lekárne v Soli, MUDr. Andrej-
kovičovej a všetkým darcom. Prajeme Vám požeh-
nané Vianoce a pokoj a lásku po celý rok 2023. 

  
kolektív pracovníkov  

Komunitného centra v obci Soľ  

Komunitné centrum
Činnosť a aktivity komunitného centra v obci Soľ sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Projekt Veda v osade z Univerzity Komenského v Bratislave

Športový krúžok
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Obecná knižnica v Soli získala v roku 
2021 z Fondu na podporu umenia v 
projekte „Vstúp do krajiny poznania 
a fantázie“, v podprograme Akvizícia 
knižníc dotáciu vo výške 1.500,- Eur, ktorá 
bola schválená na nákup novej literatúry. 
Projekt počítal s celkovým rozpočtom 1.700,- 
Eur, pričom 200,- Eur bolo spolufinancova-
ných z vlastných zdrojov. Z tejto sumy bolo 
v mesiaci január a február zakúpených 
spolu 193 titulov, z toho: 77 ks beletrie pre 
dospelých, 55 ks náučnej literatúry pre do-
spelých, 52 titulov pre deti a mládež a 9 ks 
náučnej literatúry pre deti a mládež. Veľmi 
sa tešíme z toho, že aj takýmto spôsobom sa 
rozšírila ponuka našej knižnice a knižničný 
fond bol obohatený novinkami a aktuál-
nymi titulmi. Úspešný bol aj tohtoročný pro-
jekt s názvom „Objav bohatstvo ukryté 
v knihách“, vďaka ktorému FPU podporí 
knižnicu sumou 1700,- Eur na nákup no-
vých kníh. Projekt bude realizovaný začiat-
kom roka 2023. 

V mesiaci marec, ktorý je už tradične 
mesiacom knihy do obecnej knižnice po-
stupne prichádzali jednotlivé triedy žiakov 
základnej školy, aby si pripomenuli dôleži-
tosť knihy, ktorá vzdeláva a zabáva. V rámci 
interaktívnej prezentácie s využitím data-
projektoru sa deti dozvedeli, ako vznikla 
knižnica.  Naučili sa rozlišovať viaceré typy 
písma, dozvedeli sa, aký materiál sa používal 
na písanie ešte pred vynájdením papiera; 
ako vznikali prvé knihy, ktoré boli ručne pí-
sané; a ako vynájdenie kníhtlače ovplyvnilo 
rozširovanie kníh. Spoznali najstaršiu kniž-
nicu na Slovensku i najstaršiu knihu vytla-
čenú na území Slovenska. Videli aj také 
zaujímavosti, ako je najmenšia alebo najväč-
šia kniha na svete. Získali informácie o Hor-
nozemplínskej knižnici vo Vranove nad 
Topľou, ktorá je obecnej knižnici vo všetkom 

nápomocná. Zoznámili sa aj s pravidlami, 
ako sa správať v knižnici a ako sa starať o 
požičané knihy. Nakoniec si mohli sami pre-
listovať rôzne zaujímavé knihy.  

V marci obecnú knižnicu prvýkrát na-
vštívili aj deti z materskej školy. Všetky triedy 
postupne spoznali priestory knižnice i rôz-
norodosť a pestrosť kníh pre deti i dospe-
lých. Deti boli prekvapené, čo všetko sa 
ukrýva v knižkách a aké zaujímavé a fa-
rebné môžu knihy byť. Na záver sme si spolu 
prečítali rozprávku. 

Do knižnice si počas roka našli cestu aj 
Ukrajinky ubytované v Soli, aby najmä pre 
svoje deti požičali knižky vhodné ako po-
môcka pri učení sa slovenského jazyka. Do 

knižnice pravidelne prichádzajú aj družinári 
s pani vychovávateľkou.  

V apríli bola vyhlásená literárna súťaž 
v tvorbe poézie / prózy na tému: obec Soľ 
– moja obec. Zapojila sa do nej rodáčka 
zo Soli pani Anna Demčáková básňou 
s názvom – Spomienky na rodnú 
obec.  

Počas roka čitatelia prinášali do kniž-
nice v rámci burzy tie knihy, ktoré už vyra-
dili, no ešte si môžu nájsť ďalších čitateľov. 
Ďakujeme jednotlivcom, komunitnému 
centru aj Hornozemplínskej knižnici za da-
rované knihy. Do daru sme dostali aj rôzne 
spoločenské hry a puzzle, pri ktorých môžu 
deti tráviť voľný čas.  

     Aj v novom roku 2023 Vás pozývame 
do obecnej knižnice. Určite si nájdete knihu, 
ktorá Vás zaujme, pri ktorej si oddýchnete, 
či niečo nové sa z nej dozviete.     

 
ThDr. Zuzana Kubačková, 

vedúca knižnice

Marec mesiac kníh

Obecná  
knižnica 

Základná organizácia Slovenského zväzu  
zdravotne postihnutých

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.  

Naša základná organizácia  združuje 
90 členov. Činnosť je koordinovaná 7 člen-
ným výborom a riadi sa plánom činnosti, 
ktorý bol odsúhlasený na výročnej členskej 
schôdzi v apríli 2022.   

27 . mája sa naši členovia zapojili do 
brigády pri zveľaďovaní obce. Natierali zá-
bradlia okolo hlavnej cesty, aby tak prispeli 
k zvyšovaniu bezpečnosti v obci. Poďako-
vanie patrí Jarmile Maťašovskej, Anne Ber-
tovej, Anne Balberčákovej, Jane Šopiakovej, 
Emílii Keblešovej, Božene Mihalčinovej, 
Paulíne Višňovskej, Jánovi Ferencovi, Já-
novi Stojovi, Stanislavovi Medvecovi a Pe-
trovi Imrichovi. 

25. júna sa uskutočnil okresný pre-
bor družstiev v Zámutove . Našu organizá-
ciu reprezentovalo 5 členné družstvo 
v zložení: Anna Bertová, Emília Keblešová, 
Oľga Imrichová, Peter Imrich a Helena Sa-
bolová . Pani Helena Sabolová obsadila 
krásne 2.miesto v súťaži „Hod lenivou 
loptou“. 

V mesiacoch júl a august sme zorga-
nizovali 2 zájazdy na termálne kúpaliska 
v Maďarsku, kde mali naši členovia mož-
nosť relaxovať a užívať si blahodarný úči-
nok minerálnej vody, umocňovaný 
krás nym slnečným počasím.  

Na obecnej súťaží vo varení guľáša 
uvarili chutný guľáš naši členovia Emília 
Hrunená, Ján Ferenc a Ján Šopiak. Jeho 
chuť si pochvaľovali nielen členovia našej 
ZO, ale aj občania obce, ktorí ho ochutnali. 
V októbri sme zorganizovali zájazd do poľ-
ského mesta Krosno a zapojili sme sa do 
charitatívnej akcie Ponožkový október. 

V novembri sme zažili pekný kultúrny 
zážitok na muzikáli „Čajočky“ a členo-
via nášho výboru sa spolu s členkami spe-
váckej skupiny Soľanske nevesty podieľali 
na príprave adventného venca v centre 
obce. 

Záver roka patril posedeniu pri ka-
pustnici a predvianočnom punči, ktorý bol 
obohatený o prednášku „Zdravý ži-
votný štýl seniora a význam očko-
vania proti chrípke“, ktorú si pre nás 
pripravil Regionálny úrad verej-

ného zdravotníctva vo Vranove 
nad Topľou. 

Aj v tomto roku sme sa zapojili do cha-
ritatívnej akcie  „Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok“.  
Všetky tieto akcie sa mohli uskutočniť 
vďaka obetavej práci členov výboru ZO 
SZZP za čo im patrí veľkú poďakovanie. 

Mgr. Jarmila Maťašovská 
predsedníčka ZO SZZP v Soli                               

Brigáda v obci

Okresný prebor družstiev v Zámutove
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Rok 2022 v našej základnej škole... 
 

„Ak má človek vyžarovať slnečné svetlo na ďalších ľudí,  
najprv ho musí mať vo svojom vnútri.“ 

Romain Rolland

Začiatok roka bol poznačený pretrvávajúcou 
pandemickou situáciou. Z toho dôvodu sme boli nútení 
zatvárať triedy, v ktorých sa vyskytol pozitívny prípad. 
Vyučovací proces sme sa snažili napriek tomu spestriť 
aktivitami, ktoré bolo možné realizovať za dodržania 
odporúčaní v školskom semafore.  

Hneď v januári sa uskutočnil stolnotenisový turnaj 
v rámci protidrogovej činnosti. Na turnaji si zmerali svoje 
sily žiaci 2. stupňa. Koncom februára sa mohli žiaci 1. 
stupňa zabaviť na trochu netradičnom karnevale, 
keďže sa toho roku konal kvôli pandémii v jednotlivých 
triedach. V marci naša škola zorganizovala zbierku 
v spolupráci s vranovskými skautmi na pomoc 
ukrajinským deťom.  Okrem toho mesiac marec už 
tradične patrí každoročnej súťaži v prednese poézie a prózy. 
V tomto roku prebiehal Hviezdoslavov Kubín tiež 
netradične. Žiaci 2. stupňa mali možnosť zapojiť sa do 
súťaže online prostredníctvom zaslaných videonahrávok. 
Na 1. stupni súťaž prebehla individuálne v jednotlivých 
triedach a žiaci špeciálnych tried súťažili spoločne za 
dodržania pandemických opatrení z dôvodu nízkeho počtu 
súťažiacich. Marec je aj mesiacom knihy, a preto naše pani 
učiteľky so svojimi žiakmi v rámci čítania a literárnej 
výchovy navštevovali počas celého mesiaca školskú 
knižnicu. 6. apríla prebehol v našej škole Zápis detí do 
1. ročníka. V tom istom mesiaci sa naši deviataci zúčastnili 
na Celoslovenskom testovaní zo SJL a MAT. Okrem 
toho bola zrealizovaná prednáška pre žiakov 8. ročníka 
na tému Povinné očkovanie. Viedla ju pani Mgr. M. 
Gešperová z RÚVZ Vranov n/T. 9. mája 2022 sa svojim 
mamičkám predstavili žiaci 1. A krátkym programom pri 
príležitosti Dňa matiek. V máji sa uskutočnilo aj 
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. 
Zorganizovaná bol aj prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka 
na tému Predčasný sexuálny život a pohlavné 
choroby. V rámci Medzinárodného športového dňa 
sa v máji uskutočnilo aj športové podujatie pre žiakov 2. 
stupňa. Jeho cieľom bolo vyzvať čo najväčší počet žiakov k 
pohybovej aktivite. Ten istý deň vyučovanie spestril žiakom 
1. stupňa pán Jozef Tomčák zo Slovenského zväzu včelárov. 
Pre našich žiakov si pripravil pútavú prednášku spojenú 
s ukážkou prierezu úľa a sledovaním života v 
ňom. Medzinárodný deň detí bol v našej škole plný 
zábavy a športu. Už na prvej hodine vypracovávali v triedach 
žiaci 1. stupňa veselé a zábavné úlohy. Neskôr na školskom 
ihrisku pre nich zorganizovali vyučujúce športový deň. V ten 
istý deň žiaci špeciálnych tried absolvovali zážitkové 
vyučovanie s názvom „Deň s dopravou“, pre žiakov 
7. a 9. ročníka boli zorganizované besedy na témy Body 
Image a sebaponímanie a Obchodovanie s ľuďmi. 
S problémami spojenými s fajčením oboznámila dňa 
10. júna na prednáške Mgr. Mária Gešperová z RÚVZ žiakov 
z 5. C, 7. A, B, C, 8. C a 9. B. V septembri sa žiaci I. stupňa 
zoznámili s prácou Hasičského a záchranného zboru vo 
Vranove nad Topľou. O týždeň neskôr sa uskutočnila 
prednáška s policajtom PZ vo Vranove nad Topľou pre 
deviaty ročník na tému Trestná zodpovednosť 
mladistvých. Žiaci špeciálnych tried zúčastnili na besede 
s príslušníkom policajného zboru mjr. Ing. J. Hrehom na 
tému Bezpečne na ceste. V septembri sme si 
pripomenuli aj Európsky deň jazykov rôznymi 
zábavnými aktivitami. Poslednou septembrovou aktivitou 
bol vzdelávací koncert, výstava a workshop na 
tému Dezinformácie.  V októbri sa uskutočnila beseda 
pre žiakov špeciálnych tried na tému Zdravé stravovanie 
a pitný režim s Mgr. Mária Gešperovou z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou. Žiaci 
3. a 4. ročníka si v rámci výučby anglického jazyka 
pripomenuli aj tradície a zvyky v niektorých anglicky 
hovoriacich krajinách na Tekvicovej párty 26. októbra. 
O deň neskôr sa uskutočnil 1. ročník Jesenného turnaja 
v malom futbale. Na turnaji sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. 
5. novembra si žiaci špeciálnych tried pripomenuli Svetový 

deň behu tým, že absolvovali vytrvalostný, štafetový a 
prekážkový beh na školskom ihrisku. Od 2.11. do 8. 11. 
prebiehal Týždeň finančnej gramotnosti, počas 
ktorého žiaci  piatych ročníkov riešili na hodinách 
matematiky, anglického jazyka, dejepisu, literatúry, 
výtvarnej výchovy, mediálnej výchovy a informatiky rôzne 
úlohy zamerané  na túto problematiku.  24. novembra sa 
v telocvični uskutočnilo Pasovanie prvákov. Koncom 
novembra absolvovali žiaci špeciálnych tried besedu s p. E. 
Torkošovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
vo Vranove nad Topľou na tému Dospievanie. December 
mal po dvoch rokoch covidu opäť patriť Vianočnej 
akadémii spojenej s vianočnou burzou, avšak 
z dôvodu vyhlásenia chrípkových prázdnin od 15. decembra 
sa tieto aktivity neuskutočnili. 

 
AKTIVITY ŠKD 

 
Činnosť ŠKD je v našej škole bohatá na tvorivé 

a zároveň príjemné popoludnia. Družinári si  vyskúšali 
„anglické pitie čaju“, rozprávali sa o význame ovocia 
pre ľudský organizmus, zahrali sa na hrnčiarov, 
tkáčov a iných remeselníkov. Vyskúšali si tiež 
kreatívne aktivity na tému „Jarný strom“ či zažili 
pestovateľské dobrodružstvo pri zhotovovaní 
jarných panáčikov zo žeruchy. V teplejšom počasí 
nechýbal ani letný piknik v prírode a raz dokonca 
„zhrešili“ aj pri vyprážaných hranolčekoch. V rámci 
Svetového dňa výživy si v jedno septembrové popoludnie 
vytvárali rôznorodé jedlé obrazce z ovocia. V tomto mesiaci 
si vyskúšali vytvoriť aj zaujímavé postavičky z gaštanov. 

V tomto školskom roku bola pre našich družinárov 
zriadená nová oddychová zóna. Zakúpením 
pohodlných podložiek sa tak vytvoril priestor na odpočinok, 
relax pri dobrej knihe či vzájomné rozhovory. 

 
AKTIVITY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU 

 
Aj školský parlament sa snažil spestriť svoju činnosť 

rôznymi aktivitami. Jednou z nich bol aj januárový 
farebný týždeň. Na tému konkrétneho dňa upozorňovala 
farba, v ktorej boli žiaci i učitelia oblečení. Február už 
tradične patrí sviatku zamilovaných. Žiaci mali 
možnosť napísať svojim blízkym pár milých slov a vhodiť 
tak svoju „valentínku“ do valentínskej schránky. V apríli sa 
žiaci našej školy zapojili do projektu Medzinárodného 
dňa tanca. V školskom rozhlase si vypočuli piesne, na 
ktoré si mohli zatancovať. Aj takouto formou sme chceli 
podporiť mier a priateľstvo na celom svete. 

Naša škola sa už druhýkrát zapojila do charitatívnej 
zbierky s názvom „Ponožkový október.“ Hlavným cieľom je 
pomôcť ľuďom bez domova zahriať sa v zime, a to kúpou 
aspoň jedného páru ponožiek. Na Mikuláša členovia 
parlamentu spestrili žiakom 1. stupňa tento deň a rozdali 
im sladkú mikulášsku nádielku. 

ÚSPECHY A REPREZENTÁCIE  
NAŠEJ ŠKOLY 

 
V mesiaci marec sa konala chovateľská prehliadka 

trofejí, na ktorej bola vyhodnotená súťaž Lesná zver 
očami detí. V tejto súťaži získal žiak Lukáš Mitáč z 1. 
A mimoriadnu cenu za použitú výtvarnú techniku. 

Do 15. ročníka celoslovenskej súťaže Hodžov 
novinový článok sa zapojila naša žiačka Sabina 
Goroľová z 8. A, ktorá sa za svoj príspevok umiestnila 
v striebornom pásme. Dňa 6. mája 2022 sa žiaci našej 
školy zúčastnili na športovej súťaži v cestnom behu. 
Žiak 8. A triedy, Štefan Turták, obsadil v kategórii starší 
žiaci 3. miesto. Napriek tomu, že v ďalších súťažiach sme 
úspechy nezískali, naši žiaci reprezentovali našu školu 
v mnohých iných súťažiach. Žiaci 1. stupňa sa zapojili do 
súťaží Matematický klokan a Môj farebný svet. Na 2. 
stupni nás reprezentovali žiaci v súťažiach Talenty 2022, 
Rómovia recitujú, Medziriadky, okresné kolo v 
stolnom tenise, okresné kolo  Olympiády zo SJL, 
Mendeliáda, Pytagoriáda, E-Bobor, Ypsilon – slovina je hra 
a do súťaže English Star boli zapojení žiaci oboch stupňov.  

V decembri naša škola zorganizovala Mikulášsky 
futbalový turnaj medzi školami z okolitých obcí, na 
ktorom sme získali 1. miesto. 

 
EXKURZIE A VÝLETY 

 
Po dlhšej pandemickej prestávke sa žiaci mohli zúčastniť 

na školských výletoch a exkurziách. Koncom školského roka 
sa uskutočnili nasledujúce exkurzie a výlety: divadelné 
predstavenie Ťapákovci v Divadle Jonáša Záborského v 
Prešove, návšteva kina v Michalovciach a vo Vranove 
nad Topľou, poznávací výlet do krajského mesta 
Prešov, týždeň v Tatrách v rámci školy v prírode, 
Archeopark – Živá archeológia v Hanušovciach nad 
Topľou,  exkurzia na OÚ v Soli. Nový školský rok sme začali 
náučnou plavbou loďou Bohemia po Domaši. Do 
konca kalendárneho roka sme stihli absolvovať ešte tieto 
exkurzie: Výstava zvierat a exotického vtáctva, 
Steelpark v Košiciach, Deň otvorených dverí v 
Spojenej škole internátnej M. R. Štefánika vo Vranove 
nad Topľou, Deň otvorených dverí na SOŠ drevárskej 
vo Vranove nad Topľou a Pesničkový Mikuláš. 

 
RÔZNE 

 
V marci nás nečakane prekvapil požiar prístavby 

kotolne našej základnej školy. Po príchode na miesto 
udalosti bolo prieskumom zistené, že požiarom je 
zasiahnutý jednopodlažný objekt slúžiaci na uskladnenie 
peliet. Na mieste zasahovalo deväť príslušníkov Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove 
nad Topľou (z hasičských staníc Vranov nad Topľou a 
Hanušovce nad Topľou) s troma kusmi hasičskej techniky, 

Škola v prírode Tatranská Lomnica
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ako aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí Soľ a 
Bystré. Z tohto dôvodu sa vyučovanie nasledujúci týždeň 
realizovalo dištančnou formou. Po tejto nemilej udalosti nás, 
naopak, potešilo slávnostné otvorenie Skladu 
separovaného odpadu, ktoré sa uskutočnilo 28. apríla. 
Vďaka nemu prispejeme k ochrane nášho životného 

prostredia, posunieme separovanie odpadu v našej škole na 
vyššiu úroveň a zlepšíme ekológiu v našom regióne.  V 
novom školskom roku naša škola vyhlásila v rámci 
enviromentálnej výchovy súťaž tried v zbere použitých 
bateriek s názvom Recykluj  batérie, zachrániš svet, 
ktorá potrvá do konca školského roka 2022/2023. 

PROJEKTY 
Spolu múdrejší 3 

 
Na základe záujmu učiteľov, žiakov a rodičov sme sa 

opäť zapojili do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu 
múdrejší 3“.  Projekt bol určený na podporu škôl, ktoré 
prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania 
svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo 
žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, mohli vytvárať 
podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v 
mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu. Trvanie 
projektu bolo naplánované Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR od januára do júna 2022. V rámci 
„Spolu múdrejší 3“ naša škola do doučovania zapojila 18 
pedagógov a 87 žiakov podľa individuálnej potreby 
doučovania z 1. a 2. stupňa našej školy.  

 
Želám Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, do 

nového roka veľa zdravia a lásky, nech je svet lepší a krajší...  
 

PaedDr. Pavol Hybala 
riaditeľ školy

Divadelné predstavenie Ťapákovci

ROK 2022 V MŠ SOĽ 
Začiatok kalendárneho roka bol ešte poznačený mnohými obmedzeniami a školy 

sa ešte museli riadiť pokynmi školského semafora. Preto aj vystúpenie pri príležitosti 
Dňa matiek nebolo ako tradične v kultúrnom dome. Každá trieda si krásne vyzdobila 
svoje priestory a mamičky sme pozvali k nám do materskej školy. Piesňami, tancami 
a básňami vyjadrili deti lásku svojim mamkám, ktorým od dojatia vyhŕkli aj slzičky. Po-
zvanie prijal aj pán starosta a rád si pozrel vystúpenie vo všetkých štyroch triedach. V zá-
vere venoval prítomným mamkám a babkám okrem slov úcty a vďaky, aj kvietok 
a sladké prekvapenie. Všetci sme boli radi, že po dvojročnej prestávke mohli rodičia ko-
nečne vidieť svoje deti vystupovať naživo. A keďže sa naše deti veľmi snažili a boli zlaté, 
odmenou pre ne bolo divadelné predstavenie prešovského divadla Babadlo s rozpráv-
kou „O psíčkovi a mačičke“. Keďže išlo o klasickú, všetkým známu rozprávku, aj 
pani učiteľky si zaspomínali a na chvíľu sa preniesli opäť do detských čias. Takéto nád-
herné rozprávky, majú aj výchovný charakter, slová, ktorým každý rozumie, humor 
a vtip, ktorý nikoho neuráža, dej, v ktorom sa nebojuje.....Škoda, že ostávajú nepovšim-
nuté, zabudnuté, nemoderné. Možno odkaz pre nás, dospelých – skúsme pohľadať svoje 
knihy z detstva, zaspomínať a čítať z nich svojim deťom, vnúčatám. Pusťme do ich mysle 
Macka Uška, Maťka a Kubka, Vílu Amálku, Danku a Janku, Ferda mravca a svet bude 
možno krajší, lepší. Aspoň to skúsme.      

1. jún sa niesol v znamení osláv Dňa detí. Naše deti ho oslávili športom a pohy-
bovými aktivitami na futbalovom ihrisku. Zmerali si sily v rôznych súťažiach a zábav-
ných hrách. Bolo že to radosti, keď deti v behu vyhrali a porazili aj pani učiteľky!               

13. jún sme spolu s deťmi a rodičmi navštívili ZOO v Košiciach. Okrem zviera-
tiek nás zaujal aj Dinopark  a deti sa mohli s kamarátmi vyšantiť na čerstvom vzduchu. 
Po horúcom dni každému padla vhod zmrzlina a cestou späť domov sa mnohým v au-
tobuse zatvárali očká. Tí, ktorí niečo vydržia, si počas cesty aj zaspievali.           

A horúco nám bolo aj pri vystúpení na obecných slávnostiach 19. júna, kde sa naše 
deti predstavili s programom aj verejnosti. V materskej škole bolo 83 detí, preto nemohli 
vystupovať všetky. Tá druhá šikovná polovica bude mať možnosť v budúcom roku.                                             
Slniečko nás potrápilo aj 28. júna, keď sa konala rozlúčková slávnosť s predškolákmi – 
budúcimi prvákmi. Lúčili sme sa s 34 kamarátmi, ktorí v septembri vymenili hračky za 
šlabikár a pero. Pekný program s ďakovnými básňami a piesňami, kúzelnícka show, 
torta, diskotéka  na školskom dvore a veľa darčekov (či už od pána starostu, pani učiteliek 
alebo kamarátov zo škôlky). Aj takto si budú pamätať posledné dni strávené v materskej 
škole. 5. septembra bránou našej materskej školy prešlo 91 detí. Z toho pre 42 detí je do-
chádzka  povinná, lebo ide o budúcich prvákov. September ubehol ako voda a vystriedal 
ho október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Po dvoch rokoch mohli aj starí rodičia 
našich detí prísť k nám do materskej školy na krátke vystúpenie a jesenné tvorivé dielne. 
Spoločne so svojimi vnúčatkami vytvorili nádherné jesenné dekorácie, ktoré ešte done-
dávna zdobili naše priestory.  

Veľmi rada by som sa poďakovala rodičom našich detí, ktorí sa spolu s nami zapojili 
do ,,Ponožkového októbra“. Vyzbierali sme množstvo ponožiek, ktoré pomôžu 
tým, ktorí to potrebujú. A čo je najdôležitejšie – vedieme deti k tomu, aby si všímali ľudí 
okolo seba, aby mysleli aj na druhých a podali pomocnú ruku tomu, kto má ten život 
ťažší, ako my.                                      

Štvrtý novembrový deň je Dňom materských škôl. Každoročne si ho pripomí-
name rôznymi zaujímavými aktivitami, ktoré sprevádza hymna tohto dňa. V tomto škol-
skom roku si deti spolu s pani učiteľkami maľovali tričká textilnými farbami pomocou 
kreatívnej pomôcky s názvom ,,Lietajúce farby“. Samozrejme v odtieňoch loga, 
ktoré je symbolom tohto dňa. Každé dieťa si vlastnoručne vyzdobené tričko zobralo 
domov – ako pamiatku na tento deň. V novembri sa konala prehliadka malých recitá-
torov v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou pod názvom ,,Poviem ti 

básničku pre deduška a babičku“. Našu materskú školu reprezentovala Karo-
línka Smoligová a za svoj nádherný prednes získala cenu poroty. A šikovných máme 
veru aj chlapcov! V priebehu roka sa uskutočnila okresná výtvarná súťaž ,,Vesmír 
očami detí “. Vyhodnotenie sa konalo v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového 
strediska vo Vranove nad Topľou. V kategórii materské školy bol medzi piatimi ocene-
nými aj Sebastián Staško s prácou ,,Vesmírna loď “. Vždy sa veľmi tešíme z úspe-
chu našich detí, ktoré reprezentujú našu materskú školu.         

Jeseň si nenápadne vymenila trón so zimou a s príchodom decembra prišla aj via-
nočná atmosféra. Mikuláš obdaril všetky dobré deti (možno aj dospelých), vianočné 
stromčeky v našich triedach sa rozsvietili, básne a koledy sa ozývajú zo všetkých kútov 
a všetci sa tešíme na Vianoce. Na čas so svojimi najbližšími, na tradičné rozprávky, me-
dovníčky a tí najmenší asi najviac na darčeky. Nech ale to pravé posolstvo Vianoc pre-
nikne do našich domovov a sŕdc a zostane tam navždy.    

Za celý kolektív MŠ Soľ Vám želám pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdra-
via, radosti a pekných chvíľ v roku 2023. 

,, A znova prichádza ten nádherný čas, aby bol svet lepší, krajší, ako dote-
raz.“ 

Renáta Mikulová, riaditeľka MŠ Soľ

Rozlúčka s predškolákmi

Maľujeme tričká
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Po tom, čo sme sa v lete stali majstrami 
okresu, bolo ťažké nadviazať na predošlý 
úspech kvôli odchodu väčšiny hráčov. Mu-
seli sme mužstvo budovať od úplných zákla-
dov. Tak ako aj žiaci, aj dorastenci si neraz 
siahli až na úplné dno svojich síl. Taktiež 
kvôli absencii nášho jediného brankára 
Martina Hlada musel odchytať celú jesennú 
časť obranca Peter Rapavý. Úvodné stretnu-
tie tejto sezóny sme odohrali s vicemajstrom 
našej ligy FK Žipov-Čierne. Zápas sme síce 
prehrali 1:4, ale treba brať do úvahy, že v zá-
kladnej zostave nastúpili noví dorastenci, 
pre ktorých to bol prvý takýto zápas. Chuť 
si ale napravili v Nižnom Hrušove, kde roz-
strieľali domácich 2:8. Piatimi gólmi sa bly-
sol Bruno Dejan Berta a prvé zásahy v U19 
si pripísali Ján Bačišin a Damián Pižont. Po 
nevydarenom zápase v Bystrom sme odo-
hrali vyrovnaný a pekný futbal v Dlhom 
Klčove, kde sme remizovali 2:2. Za zmienku 
stojí spomenúť výborné výkony Petra Rapa-
vého, Viktora Vancáka, Jána Pavla či krásne 
góly Bruna Dejana Bertu a Damiána Pi-
žonta. O týždeň nato sme doma nestačili vo 
vyrovnanom a emóciami nabitom zápase so 
Sečovskou Poliankou, keď sme prehrali 2:4. 
Po výsledkovo nie najlepších zápasoch sme 
vedeli, že sa potrebujeme chytiť na domá-
com zápase proti Zámutovu. Od úvodu sme 
hrali síce trocha nervózne, ale predsa len na 
jednu bránu. Napätie z hry prelomil až Ján 
Bačišin, ktorý v 33. minúte prekonal bran-
kára hostí. Po výmene strán sa nám s jedno-
gólovým náskokom hralo omnoho ľahšie. 
Dokazoval to aj náš najlepší strelec Berta, 
keď strelil hattrick za necelých 8 minút. 
Skóre zápasu sa menilo ešte trikrát, keď góly 
pridali Richard Bubnár, Berta a na koneč-
ných 7:0 Dominik Belák. Posledné súťažné 
kolo sme odohrali na pripravenom ihrisku 
v Sedliskách. Hoci sme už v prvých minú-

tach stretnutia inkasovali, dokázali sme sa 
zomknúť a ešte do polčasu sme vyhrávali zá-
sluhou Bubnára a Bertu. V druhom polčase 
sme boli pod veľkým tlakom domácich a 
hoci sme ich nepúšťali na dostrel našej 
brány, predsa im pred koncom zápasu vyšla 
akcia s gólovou bodkou. Zápas tak uzavreli 
na konečných 2:2. Je ťažko hodnotiť túto je-
sennú časť, či bola úspešná alebo nie. Lebo 
ak vezmeme do úvahy, že chlapcov nebolo 
dostatočne veľa a absentovali kvôli brigá-
dam, vodičským skúškam, internátom a zo 
zdravotných dôvodov... Predsa len odohrali 
všetky duely, do ktorých nastúpili a tešili sa 
na každú sobotu, kedy môžeme byť spolu a 
zahrať si futbal. Za túto obetavosť, prístup k 
tréningom a zápasom a za všetky tie krásne 
chvíle počas môjho pôsobenia v klube im 
týmto chcem poďakovať. Verím, že aj naďa-
lej budú napredovať nie len ako športovci ale 
aj ako ľudia.  

 

FUTBALOVÉ ÚSPECHY  
NAŠICH ŽIAKOV 

Do novej sezóny sme vstupovali s cie-
ľom nadviazať na kvalitnú hru z predošlých 
ročníkov aj keď sme vedeli, že to nebude jed-
noduchá úloha. Kvôli odchodu starších 
chlapcov k dorasteneckému kolektívu sa 
nám zúžil káder a museli sme zapracovať do 
základnej zostavy aj tých najmladších. Ne-
dostatok skúseností sa premietli hneď v pr-
vých dvoch domácich zápasoch, v ktorých 
sme inkasovali dovedna 14 gólov a nedali 
ani jeden. Chlapci ale tieto prehry rýchlo ho-
dili za hlavu a zodpovedným prístupom na 
tráningoch sa pripravovali na ďalší duel. 
Našim súperom bol Nižný Hrušov, ktorý tak-
tiež prechádzal obmenou kádru a tak sa oča-
kával vyrovnaný zápas. Už od úvodných 
minút sme mali navrch, keď sa po individu-

álnej akcii presadil Marek Kmec a hneď po 
ňom Radoslav Kopčo. Po zmene strán sme 
udreli tretíkrát, tentokrát z kopačky Tomáša 
Gordana. Hrubými chybami hlavného roz-
hodcu sa domáci na nás gólovo dotiahli a 
zápas sa hral odznova. Posledné slovo sme 
predsa len mali my, keď ďalekonosná strela 
T. Gordana zapadla pod brvno. Toto naše 
prvé víťazstvo nám dodalo sebadôveru, 
ktorú sme tak potrebovali pred ťažkým 
derby na pôde Bystrého. Tak ako v predo-
šlom zápase tak aj v tomto sa už v 2. minúte 
prekľučkoval Marek Kmec cez obranu sú-
pera a pohodlne zakončil. Následne sme ale 
inkasovali 3 góly po našich individuálnych 
chybách. Do polčasu sme ešte ale stihli vy-
rovnať opäť zásluhou M. Kmeca a delovým 
priamym kopom Jakuba Kmeca. Druhý pol-
čas sme už pevne držali vo svojich rukách, 
keď sa presadili Šimon Kmec, Tomáš Gor-
dan a svoj hattrick zavŕšil M. Kmec. Po tý-
chto dvoch víťazstvách, ktoré sme zvládli na 
súperových ihriskách sme opäť cestovali 
vonku, tentokrát do Dlhého Klčova. Zápas 
bol ako na hojdačke, keď sme najprv prehrá-

vali, potom vyhrávali a nakoniec to vyzeralo 
na remízu. S tým ale nesúhlasil Marek 
Kmec, ktorý skóroval dve minúty pred kon-
com na 3:4. Akoby toho nebolo dosť, roz-
hodca proti nám nariadil v poslednej minúte 
penaltu. S tou si ale hravo poradil brankár 
Lukáš Šafran, ktorý sa tak stal hrdinom zá-
pasu. Po dvoch domácich prehrách, kedy 
sme sa potýkali s rôznymi absenciami hrá-
čov nás čakal posledný duel v Sedliskách. Ta-
buľkovo nižšie postavený súper mohol iba 
prekvapiť. No nebolo tomu tak. Naši chlapci 
sa s jesennou časťou súťaže rozlúčili výhrou 
6:2 a dokázali tak, že sa nám lepšie hralo 
vonku než doma. Týmto zápasom sa záro-
veň ukončilo moje pôsobenie trénera na la-
vičke FK Soľ. Chcel by som sa chlapcom 
poďakovať za dochádzku na tréningy, za prí-
stup na zápasoch a za momenty, ktoré sme 
spolu prežili na ihrisku či mimo neho. 
Chlapcom prajem ešte veľa úspechov v ich 
športovom účinkovaní.  

 
Matúš Sakala 

Tréner

Futbalový klub Soľ 
V príprave pred touto sezónou som sa 

hlavne zameral na to, aby sme sa navzá-
jom spoznali, aby každý hráč vedel aká je 
jeho pozícia na ihrisku, čo od neho očaká-
vam a vyžadujem. Letná príprava bola 
veľmi krátka na to, aby sme všetky pri-
ncípy hry dokázali preniesť do zápasov. 
Pre mňa je ale pozitívne, ako sa chlapci k 
tomu postavili, ako sa chceli učiť a zlepšo-
vať. 

Počas celej jesene sme mali problém 
s počtom hráčov. Zranenia a pracovné po-
vinnosti mali za následok to, že sme niek-
toré zápasy odohrali bez jediného 
náhradníka. Aj napriek tomu chlapci vždy 
ukázali svoj charakter a každý zápas „od-
makali“ naplno.  

Herne som bol počas celej jesennej 
časti, až na 1-2 zápasy, veľmi spokojný. Vy-
zdvihol by som hlavne zápas v Kežmarku, 
v Demjate a domáci zápas so Šarišskými 
Dravcami. Paradoxne sme v týchto zápa-
soch body nezískali, ale z výkonov som bol 
nadšený. Špecifický zápas sme odohrali v 

derby na ihrisku Bystrého. Súper mohol 
na začiatku streliť 1-2 góly a dovolím si 
tvrdiť, že by bolo po zápase, ale ustáli sme 
to a do kabín sme šli za stavu 0:1 keď po 
rýchlom brejku skóroval Braňo Ihnát. V 
druhom polčase sme hrali veľmi dobre v 
defenzíve a vyrážali do nebezpečných pro-
tiútokov, z ktorých sme mohli naše vede-
nie navýšiť. Do konca zápasu už ale nikto 
gól nedal a tak sme odchádzali domov s 
veľmi cennými 3 bodmi. 

V zimnej príprave sa chcem zamerať 
hlavne na ofenzívnu fázu našej hry. V je-
sennej časti sme dali len 15 gólov a to je 
veľmi málo. V tíme je obrovský potenciál 
a keď ho vhodne doplníme, môžeme ata-
kovať 2. miesto, na ktoré strácame len 6 
bodov. 

Vedenie Futbalového klubu Soľ ďa-
kuje za podporu starostovi obce Ing. Joze-
fovi Bertovi a poslancom obecného 
zastupiteľstva, sponzorom LPH s. r. o. Vra-
nov n. T., Davin s. r. o., Rameko s. r. o. Ča-
klov, Autodoprava STRAKMAN, Unimont 

s. r. o., Ing. Ján Ravas, JVMP s. r. o. - Marek 
Molitoris, Tupperware – Miroslav Ferko, 
Potraviny Ľubomír Frajkor, Grund s. r. o. 
Vranov n. T.,  

Všetkým prajeme požehnané via-

nočné sviatky a všetko dobré v novom 
roku 2023.  

 
Erik Makó,  

tréner a výbor FK Soľ

FUTBAL DORASTENCOV 


