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Sviatky plné milosti,
požehnania hojnosti
od vzkrieseného Spasiteľa...

Vážení spoluobčania, milí Sližári,
prihováram sa Vám v tomto predveľkonočnom čase prostredníctvom nášho občasníka Sližár.
Dovoľte, aby som Vám poprial, že by ste tieto VEĽKONOČNÉ
SVIATKY, ale i ďalšie dni prežili v dobrom zdraví, pohode
a radosti, mladým poprial dobrú šibačku a kúpačku, ale aj vý-

služku vo vačku, sladké koláče, ohybné korbáče, vodu studenú,
šunku údenú, veľa radosti a málo starostí. To všetko Vám praje
Váš starosta.
Ing. Juraj Soboňa
starosta obce Solčany
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Symbol Veľkonočného Baránka
Našu obec s veľkonočnými sviatkami spája symbol Veľkej noci
– Veľkonočný Baránok.
V náboženskom živote starozákonného ľudu Božieho sa baránok obetoval na Veľkonočné sviatky ako obeta za hriechy, pre
spoločnú hostinu Poslednej večere, ale tiež ako tajomný Symbol budúcnosti. Najúplnejší, ale zároveň aj najtajomnejší výklad
o Veľkonočnom Baránkovi nájdeme v knihe Nového zákona
v knihe Zjavenia sv. apoštola Jána.
V 3. kapitole tu apoštol Ján prijíma poslanie, ktoré bolo prorokovi Ezechielovi zapovedané. Boží plán so svetom, ktorý sa
otvorením zvitku začína uskutočňovať, zahrňuje totiž celé stvorenie a zvlášť celé ľudstvo. Zvitok je zapečatený. Rozlomenie
pečate nielen odhaľuje obsah zvitku, ale tiež umožňuje, aby sa
mohol uskutočniť. Ide o zvláštnu úlohu, ktorú môže vykonať len
Baránok. To sa Ján musí dozvedieť, že nablízku nie
je žiadny ľudský prostredník, ktorý by realizoval Boží
zámer. Ján pochopil, že Boh sa bez tohto ľudského
prostredníka nechce zaobísť – natoľko ľudstvo rešpektuje.
Jeden zo starcov Jána potešil slovami : Zvíťazil lev
z Judovho kmeňa a videl som ... Baránka (ktorý vyzeral
ako zabitý). Ján vo videní hľadá, kde sa objaví lev, a uvidí
zabitého Baránka. Sám to zistí a neskôr povie svojim čitateľom,
že je lev baránkom : zvrchovaná Božia moc (Lev) sa zjavuje na
kríži (“baránok“) . To je dôvodom, prečo práve „Baránok“ slúži
Jánovi ako výsadné meno pre Krista. Baránok, ktorému patrí
plnosť moci a poznania, získal právo rozlomiť siedmu pečať.
Prichádza k trónu, aby dostal zvitok, je to symbolické odovzdanie
moci. Mocný baránok potom prijíma klaňanie od štyroch bytostí
a Dvadsiatich štyroch starcov, ktorí sa predtým klaňali Bohu.
Spievajú „novú pieseň“ zloženú pre významné príležitosti – tou
významnou príležitosťou je vykúpenie, ktoré zaslúžil Kristus. Baránok je hoden, aby sa stal Božím prostredníkom, pretože bol

zabitý (obetoval svoj život) pretože za cenu
vlastnej krvi vykúpil Bohu ľudí z každého
kmeňa, jazyka, ľudu i národa
a pretože z nich vytvoril kráľovský rod kňazov. K nebeskému chválospevu sa teraz pripája nespočitateľný zástup anjelov.
Chválospev adresovaný Baránkovi je úplnejší, než ten predchádzajúci, adresovaný Stvoriteľovi.
Ku spevu sa nakoniec pridáva bez výnimky celé tvorstvo. Ján počuje hlasy chvály, ku ktorému štyri bytosti, nebeskí zástupcovia stvoreného sveta dodávajú svoje „amen“ a starci sa klaňajú.
Jánova dôvera v úplnosť Kristovho víťazstva je taká
veľká, že v jeho videní nemôže chýbať odpoveď celého
vesmíru.
Všemohúci Boh má so svetom svoj plán a zámer.
Vo vzťahoch s ľuďmi však nechce pokračovať, ak nebudú ľudia s ním spolupracovať.
Hľadá preto prostredníka – a nájde ho v Baránkovi. Tento
Mesiáš, výhonok z Dávidovho kmeňa je Baránok, ktorý bol
zabitý. Všemohúci Boh zjavuje svoju moc na kríži. Práve na kríži,
Baránkovej krvi, ponúka všetkým odpustenie a spásu. Baránok,
teda zjavenie a samotná prítomnosť milostivého Boha, si zaslúži
česť a klaňanie. Je toho hoden práve ako zabitý Baránok, ktorý
bol ukrižovaný.
Znak obce Solčany – Víťazný baránok s vlajkou, na ktorej je
kríž, nám pripomína vrcholnú udalosť prítomnosti nášho sveta,
ktorá prechádza do večnej budúcnosti.
Vdp. Ján Ďuriga
správca farnosti
/Spracované podľa – Sacra Pagina – Kniha Zjavenia/

Rozprávkové šibalstvá
je názov knižky, ktorá sa nám dostala v uplynulých dňoch do rúk.
Je výberom známych rozprávkových motívov v nádhernom voľnom
prebásnení. Očaria nielen deti, ale aj dospelých, ktorých zrýmované
príbehy prinavrátia do rokov detstva. Rozprávkové dobro víťazí nad
zlom nie silou, ale dôvtipom a šarmantným huncútstvom. Také je
mravné posolstvo rozprávkového sveta, ale aj autora, ktorého po celý
život sprevádzala viera v ideály.
Tvorivým perom Rudolfa Šišku /nar. 26.10.1929/ bývalého
učiteľa v Solčanoch prešli stovky rozprávok a bájok. Do slovenčiny
preložil a prebásnil Krylova, La Fontaina, Lessinga. Keď sa ako vysokoškolský pedagóg a jazykovedec nedobrovoľne ocitol po politických
čistkách začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia v pracovnej pozícii nočného vrátnika, vzal do ruky pero a dlhé hodiny čítal a písal.
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Výsledkom dlhoročnej práce Rudolfa Šišku sú tisíce strán tvorivej
činnosti. Mnohí ho poznajú ako bájkara a prekladateľa, autora prebásnených vybraných slov, jazykových efektívnych cvičení a optimalizácie
výučby gramatiky hravou formou. Časť jeho tvorby, inšpirovaná rozprávkovou a zvieracou ríšou, je venovaná deťom. Dôkazom toho sú aj
Rozprávkové šibalstvá.
Táto knižka je k dispozícii v našej obecnej knižnici.

U Z N E S E N I A zo 14. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce S O L Č A N Y zo dňa 15.2. 2013
Uznesenie č. 147
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o c h,
A./ B e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2012
3. Správu HK obce z finančnej kontroly poskytnutého finančného
príspevku MPSVaR pre CSS Náruč záchrany Senior Junior Solčany
za rok 2012
4. Správu HK obce o vykonanej kontrole za rok 2012
5. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na r. 2013 – 2015
6. Informáciu starostu obce o splatení úveru, ktorý si obec vzala na
predfinancovanie projektu Požiarnej zbrojnice a Verejné priestranstvo I. etapu
7. Informáciu starostu obce o pripravovanom zámere modernizácie
ciest okresu Topoľčany
Uznesenie č. 148
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
B./ S c h v a ľ u j e
1. Overovateľov zápisnice a uznesenia OZ - Oto Klačanský, Marián Veverka
2. Zapisovateľku na zasadnutí OZ - Bc. Gabrielu Klačanskú
Uznesenie č. 149
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. VZN obce Solčany č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov
na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Uznesenie č. 150
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Opatrenia 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo na realizáciu projektu z programu
Leader: „Detské ihrisko v obci Solčany„
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení Žiadosti o NFP
Uznesenie č. 151
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Opatrenia 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo na realizáciu projektu z programu
Leader: „ Autobusové zastávky v obci Solčany „
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení Žiadosti o NFP
Uznesenie č. 152
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Opatrenia 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí na realizáciu projektu : „ Lávka cez potok“
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení Žiadosti o NFP
Uznesenie č. 153
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Opatrenia 2.1.3 Obnova a rozvoj

obcí na realizáciu projektu : „ Verejné priestranstvo – spevnené
plochy pred cintorínom“
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení Žiadosti o NFP
Uznesenie č. 154
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. Úver – Municipálny úver – Eurofondy vo výške 65.000,00 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Žilina na predfinancovanie investičných akcií :
a/ Detské ihrisko v obci Solčany
b/ Autobusové zastávky v obci Solčany
c/ Lávka cez potok
d/ Verejné priestranstvo - spevnené plochy pred cintorínom.
Uznesenie č. 155
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. Rozpočet obce Solčany na roky 2013 -2015.
Uznesenie č. 156
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. Programový rozpočet na roky 2013 – 2015.
Uznesenie č. 157
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. Prevádzkovanie lunaparku p. Jozefovi Kudrimu v obci Solčany v termíne od 1.5. – 8.5. 2013.
Uznesenie č. 158
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. Pokračovať v nájomnom vzťahu s p. Menzerom Dörgom v Bufete Kopačka. Prenájom za sumu 1 € je po dobu 1 roka.
Uznesenie č. 159
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. Termíny zasadnutí OZ v roku 2013 nasledovne :
24. máj 2013, 16. august 2013, 18. október 2013, 12. december 2013.
Uznesenie č. 160
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. Predaj pozemku parc.č. 1289/1 o výmere 75 m2 v k.ú. obce Solčany pre
Júliusa Šraja a manž. Máriu, rod. Soboňovú, bytom 956 17 Solčany, ul.
Partizánska č. 424/46 za cenu podľa vypracovaného znaleckého posudku,
jedná sa o priamy predaj.
Náklady na vypracovanie znaleckého posudku a vklad na kataster hradí
kupujúci.
>>>> pokračovanie na str. 4
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Uznesenie č. 161
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. Nájom 1 € pre Mgr. Tomáša Schwarza – KENVIS v zbernom dvore
v Solčanoch pre rok 2013 z dôvodu vynaložených nákladov pri zriaďovaní
zberného dvora. Od roku 2014 obecné zastupiteľstvo prehodnotí výšku
nájmu za zberný dvor v Solčanoch.
Uznesenie č. 162
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Schvaľuje
1. Predaj pozemku parc.č. 468/1 v k.ú. obce Solčany o výmere 39 m2 pre
Juraja Šišku, bytom 956 17 Solčany, ul. Partizánska č. 367/4 a Martinu
Dolníkovú, bytom 956 17 Solčany, ul.1. mája 179/98 za cenu podľa vypracovaného znaleckého posudku, jedná sa o priamy predaj. Náklady na
vypracovanie znaleckého posudku a vklad na kataster hradí kupujúci.

C./ N e s c h v a ľ u j e
1. Žiadosť Šimona Vranku, bytom Solčany, ul. J. Kráľa č. 10 o prenájom
bufetu „Kopačka“.
Uznesenie č. 164
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
Neschvaľuje
1. Žiadosti Základných škôl z Topoľčian o prispenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času /CVČ/ pre žiakov
s trvalým pobytom v obci Solčany.
Uznesenie č. 165
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,
D./ U k l a d á
1. Zabezpečiť opravu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v obci.
Ing. Juraj Soboňa
starosta obce

Uznesenie č. 163
Obecné zastupiteľstvo v S o l č a n o ch,

Jarné upratovanie
Zber Konárov
Nakoľko každoročne v jarnom období prebieha čulí ruch na záhradách pri jarných prácach, ku ktorým neodmysliteľne patrí aj ošetrovanie stromov. Za týmto účelom sa obec Solčany rozhodla uskutočniť zber
a následnú likvidáciu drevného odpadu zo záhrad. Zber sa uskutoční
v dňoch 10. – 11. apríla 2013. Zber bude prebiehať tak, že občania
na obecnom úrade (osobne alebo na tel. číslach 538 31 12. 538 32
12) oznámia a následne vyložia drevný odpad pred svoje rodinné domy
a tento bude odvezený. Zbierať sa budú konáre zo stromov do hrúbky
5 cm. Konáre musia byť narezané na max. dĺžku 2 m a zviazané do
snopov. V žiadnom prípade nebudú zamestnanci Ocú zbierať konáre po
záhradách. Takto zozbierané konáre búdú podrtené na drevnú štiepku.
V 15. týždni bude v obci prebiehať zber elektroodpadu. Spôsobom,

akým sa zber uskutoční a aký elektroodpad bude možné pri zbere
odovzdať, upresňuje vo svojom článku firma Kenvis – zberný dvor
Solčany.
V dňoch 19. - 22. apríla 2013 v rámci jarného upratovania, budú
v obci pristavené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých bude možné
odovzdať drobný stavebný odpad, nábytok (skrine, sedačky a pod.) Do
týchto kontajnerov nie je možné dávať odpad zo záhrad ani elektroodpad. Miesta,na ktorých budú kontajnery pristavené, budú oznámené
miestnym rozhlasom v deň pristavenia.
Ďalej Vám oznamujeme, že v budove obecného úradu je umiestnené
zariadenie „E- BOX“, do ktorého je možné v pracovných dňoch (okrem
utorka) odovzdať batérie (tužkové), fény, mobilné telefóny, kalkulačky,
walkmany ako aj iné drobné elektrospotrebiče.
Jozef Mančík, prednosta OcÚ

Blahoželanie jubilantke
V mesiaci február oslávila významné životné jubileu 70 rokov
predsedníčka miestnej ZO JD V Solčanoch p. Albínka Adamcová. Pri
tejto príležitosti starosta obce za účasti zamestnancov obecného úradu
p. Adamcovej zablahoželal k životnému jubileu 70 rokov.
Poďakoval jej za prácu, ktorú vykonáva v Jednote dôchodcov a poprial jej veľa zdravia, šťastia a ešte veľa elánu do ďalších rokov života.
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Za prácu, ktorú p. Adamcová, ako predsedníčka ZO JD v Solčanoch vykonáva v prospech seniorov, dôchodcov udelilo Ústredie JD na Slovensku
a Krajská organizácia JD v Nitre vyznamenanie I. stupňa. Toto vyznamenanie jej odovzdal predseda NSK p. Milan Belica, pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším, v slávnostne vyzdobenej sále Župného domu
v Nitre.

Čo nového v obecnej knižnici
Tak ako každý rok, aj v tento rok sa v mesiaci marec a v rámci Týždňa slovenských knižníc konali rôzne podujatia v našej obecnej knižnici.
Stretli sa na nich čitatelia rôznych vekových kategórií – deti z materskej
školy, žiaci základnej školy, členky Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Solčanoch a ostatní čitatelia z našej obce. V spolupráci
s pedagógmi MŠ a ZŠ boli pripravené tieto podujatia:

Rozprávkové dopoludnie pre deti z materskej školy – deti
z materskej školy síce ešte čítať nevedia, ale s nadšením počúvali, čo
všetko sa v knižnici deje a množstvo kníh ich uchvátilo. Škôlkári boli
zhovorčiví a tak sme sa dozvedeli názvy ich obľúbených kníh a na záver
svojej návštevy zarecitovali básničky, ktoré sa v škôlke naučili.
Prvé dotyky s knihou pre prvákov – prváčikovia sa oboznámili
s knižničným výpožičným poriadkom. Z kníh ich najviac zaujímali rozprávky , na návšteve v knižnici si prečítali rozprávku „ O troch prasiatkach „
Druháci v knižnici – pani knihovníčka ich oboznámila, ako sa majú
orientovať v knižnici, ktoré knihy sú pre nich vhodné a dozvedeli sa , ako
vzniká kniha.
Kvíz pre tretiakov – žiaci tretieho ročníka vo vedomostnom kvíze
podľa indícií hádali názvy rozprávok. Všetci súťažiaci boli veľmi dobre
pripravení, uhádli všetky názvy.

Žiaci 5.A. mali taktiež vedomostný kvíz, lúštili osemsmerovku, v ktorej
bolo ukryté meno Mateja Hrebendu, ktorý sa narodil a zomrel v mesiaci
marec, veľmi rád čítal knihy nielen pre seba, ale najmä pre nevidiacich,
preto sa mesiac marec nazýva aj mesiacom knihy a podľa Mateja Hrebendu je pomenovaná škola pre nevidiacich v Levoči.
V rámci týždňa slovenských knižníc bol v našej knižnici v piatok
22. marca 2013 Deň otvorených dverí. V tento deň boli noví čitatelia
zapísaní do zoznamu čitateľov bezplatne a dozvedeli sa veľa zaujímavého
o obecnej knižnici .
V mesiaci marec boli z finančných prostriedkov, ktoré schválili poslanci Obecného zastupiteľstva v Solčanoch v rozpočte na rok 2013 zakúpené nasledovné knižné tituly :Tajomstvo strašidelného zámku , Záhada
troch plachetníc (autor A. Hitchcock), Poškoláci a Naša mama je bosorka
(G. Futová), životopisné romány – Majestát skropený krvou a Chopin
a Gergie Sand, z beletrie pre dospelých – Dva životy, Sestry, Lady Susan,

Chránenci neba, Anjel strážny, Dámska majstrovská hra, Jedy, Prebúdzanie a Záblesky nádeje a z detektívok – Nevinný, Priznanie, Zátišie, Smrť
džokejky, Vírus.
Dúfame, že aj tieto nové knihy prilákajú do knižnice nových čitateľov.
Už teraz sa tešíme na ich účasť.
Mária Gábrišová
knihovníčka Obecnej knižnice v Solčanoch

Zo športu
Priaznivci futbalu sa dočkali, začala sa jarná časť futbalového ročníka
2012- 2013. OFK Solčany má v súťažiach riadených ObFZ Topolčany
3 družstvý a to : Družstvo dorastu, starších žiakov a prípravku.
V súťaži riadenej ZsFZ Nitra pôsobí A mužstvo OFK Solčany a to
v V. Lige Západ.
„A „mužstvo začalo jarnú časť 10. 3. 2013 zápasom vo Veľkých
Kostolanoch s výsledkom 0:0. Zápasy, ktoré mali byť odohrané
17. 3. 2013 boli pre nepriaznivosť počasia odložené. Súťaž pokračovala
24. 3. 2013, kedy „A“mužstvo zvíťazilo nad družstvom z Radošoviec
5:1.
Po 18. kole je „A „mužstvo na 3.mieste so skóre 48:22 a 33 bodmi.
Mužstvo dorastu OFK Solčany hrá MO skupina „B“ a po jeseni je na
5. mieste z 12 mužstiev so skóre 35:13 s 24 bodmi. Žiaci OFK Solčany
sú po jesenej časti na druhom mieste so skóre 45:12 s 20 bodmi.

Prípravka OFK Solčany je po jeseni na 6. mieste so skóre 28:25
a so 16 bodmi.
Odvetné zápasy mali mládežnícke družstvá začať 23. 3. 2013 a to
dorast a prípravka ale pre zlé počasie boli tieto zápasy zrušené. Žiaci
OFK Solčany začínajú jarnú časť 14. 4. 2013.
Výbor OFK Solčany Vás všetkých pozýva na zápasy našich mužstiev
a zároveň Vám želá príjemné športové zážitky pri sledovaní týchto
zápasov.
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OBEC - obecný úrad i n f o r m u j e
Obec Solčany pri spracovaní a schvaľovaní územného plánu pred 5timi rokmi zahrnula a uvažovala o individuálnej bytovej výstavbe /IBV/.
Jednalo sa o výstavbu rodinných domov v lokalitách , ktoré sú v súkromnom vlastníctve občanov na ulici Partizánskej z oboch strán a lokalita na
hornom konci rovnobežne s ulicou Družstevnou smerom od Kruhu.
Pri spracovaní územného plánu sa počítalo s podporou štátu na budovanie infraštruktúry.
Začiatkom roku 2013 obec Solčany, v zastúpení starostu obce uskutočnila jednanie na Krajskom stavebnom úrade v Nitre, kde sa starosta informoval o možnosti získania dotácií na podporu vybudovania infraštruktúry
/ voda, plyn, kanál, elektrina/ pre IBV rodinných domov.
Bolo nám oznámené, že v roku 2012 príslušné ministerstvo zrušilo poskytovanie dotácií na tieto účely a podporuje hlavne výstavbu nájomných
bytov. Z uvedeného dôvodu Obec Solčany nezvolala občanov, vlastníkov
pozemkov a nehnuteľnosti v uvedených lokalitách.
Bolo nám odporučené, aby sa hľadala iná forma a možnosť vybudovania
infraštruktúry.
Je možnosť vytvárať súkromné spoločenstvá vlastníkov, ktorých vlastníci
by sa mali dohodnúť na vybudovanie v uvedených lokalitách, alebo hľadať
formu silného súkromného investora, ktorý tieto siete vybuduje a uzatvorí
zmluvu o budúcej zmluve s potencionálnymi vlastníkmi rodinných domov.
Obec vidí túto možnosť ako veľmi komplikovanú a takmer nemožnú,
vybudovať potrebnú infraštruktúru. Z uvedeného dôvodu očakávame aj
podnety občanov.
------------------------------------------------------- Vážení občania v ďalšom bode Vás chceme informovať o tom, že od začiatku tohto roku je zverejnená na internetovej stránke obce otázka či súhlasíte
so zbierkou a umiestnením sochy Jána Pavla II. pri kostole z príle-

žitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Väčšina
hlasujúcich sa vyjadrila pozitívne a taktiež poslanci OZ sa v rámci rozpravy
a diskusie venovali tomuto bodu.
Od 1. apríla 2013 je vytvorený prípravný výbor, ktorý bude mať na starosti
zbierku financií a samotnú prípravu a realizáciu umiestnenia sochy pri
kostole.
Tento prípravný výbor bude pracovať v zložení :
Ing. Španková Gabriela, Bc. Klačanská Gabriela – za obec
Ing. Hajnovičová Anna – za poslancov OZ
z radov občanov, veriacich farnosti – p. Gábrišová Mária, p. Klačanský
Stanislav
Touto cestou chceme požiadať všetkých občanov obce Solčany, rodákov,
súkromných podnikateľov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili
a prispeli akoukoľvek ľubovoľnou finančnou čiastkou na osadenie sochy
Karola Wojtylu – Jána Pavla II., pápeža, slovana, človeka, ktorý miloval
Slovensko a slovenský národ. Bude to spomienka a pamiatka pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás, na túto významnú osobnosť svetových dejín.
Každý, kto venuje akúkoľvek finančnú čiastku, dostane doklad o prispení
do zbierky.
Pre fyzické a právnické osoby bude tiež otvorený účet v peňažnom ústave,
ktorý bude od 1.4.2013 zverejnený na internetovej stránke obce ako i na
úradnej tabuli obce Solčany.
Vo všetkých nejasnostiach sa obracajte na prípravný výbor.
Telef. kontakt: 038/538 31 12, 038/538 32 12,
0910/938 431, 0910/938 434
e-mail :
klacanska@obecsolcany.sk • matrika@obecsolcany.sk

Ročná bilancia seniorov

„ Tak ako žblnká voda v potôčku,
aj naše roky utekajú rôčik po rôčku „

Tieto slová na pozvánke Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
v Solčanoch ukrývajú v sebe veľký kus pravdy .
Rok neuveriteľne rýchlo uplynul, sme starší, ale v mysli hodnotíme,
čo nám priniesol, spomíname, či v ňom bolo viac pozitívnych alebo negatívnych udalostí. Zamýšľame sa aj, čo od prichádzajúcich dní môžeme
očakávať.
V tretiu marcovú sobotu sa stretli členovia ZO JDS v Solčanoch, aby
zhodnotili činnosť svojej práce za rok 2012. Pohľad na dôchodcov je o to
vzácnejší, že majú za sebou kus života, veľa skúseností a zážitkov dobrých
i tých horších. Teda i potrebný rozhľad a múdrosť, ktorú seniorský vek
prináša.
Po privítaní členov a hostí, starostu obce Solčany Ing. Juraja Soboňu a predsedníčky Mikroregiónu Svornosť pani Dariny Gerhátovej, stretnutie zahájili členovia speváckej skupiny Lidovec
svojim programom.
Chvíľkou ticha sme si uctili pamiatku našich zosnulých
členov.
Potom sa slova ujala podpredsedníčka základnej organizácie, pani Anna Ondrušová, ktorá predložila správu
o činnosti. Uviedla:
„ Veľmi nás teší, že počet našich členov rastie, čo
je dôkazom toho, že pracujeme dobre. K dnešnému
dňu máme 186 členov a prítomných je 135 členov.
Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je spevácka sku6

pina Lišňanka. Spolu pripravujeme všetky programy, ktorých nie je málo.
Našu prácu akceptuje a uznáva aj Predsedníctvo okresnej organizácie
v Topoľčanoch a pri rôznych príležitostiach nás odmeňujú. Veríme, že
takto budeme pokračovať aj naďalej“, zdôraznila pani Ondrušová.
„ Chceme, aby sa naši členovia takto stretávali čím najdlhšie, ale najviac
si prajeme, aby spoločnosť, v ktorej žijeme si dôchodcov vážila, lebo sa
hovorí, že je bohatá spoločnosť, ktorá využíva skúsenosti a múdrosť starých ľudí.
Myslím si, že my , dôchodcovia, máme podporu a úctu od predstaviteľov
obce. Sú nám maximálne ústretoví v každom smere.“
Na záver popriala pani Ondrušová všetkým veľa zdravia a spokojnosti
v kruhu svojich rodín. Zaželala im, nech sú ďalšie roky úrodné na dobré
skúsenosti, na nové zážitky, ktoré jeseň nášho života naplnia a umožnia
všetkým tešiť sa zo svojich blízkych a zo všetkých pekných dní, ktoré život
prináša.
V diskusii sa o slovo prihlásil starosta obce Ing. Juraj Soboňa,
ktorý prítomných srdečne pozdravil a oboznámil o programoch, ktoré obec čakajú. Pani Gerhátová zasa vyjadrila radosť
zo spolupráce aj s našou organizáciou. Obaja diskutujúci
popriali všetkým prítomným zdravie a spokojnosť. Na záver za spoluprácu všetkým poďakovala členka výboru, pani
Helena Mojžišíková.
Prítomní seniori potom pokračovali vo svojom programe
až do podvečerných hodín.
Albína Adamcová
Základná organizácia JDS v Solčanoch

Spoločenská kronika
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NARODILI SA V ROKU 2012

Január:

Gajdoš Daniel
Ševčíková Júlia
Babčanová Vivien
Paliatková Melissa

Február:

Bagová Eliška
Pastier Jakub
Grác Matúš

Marec:

Illašová Timea
Hainová Kristína
Hačková Tamara
Jančeková Lilly
Kolková Sofia
Vatlavic Dominika

Máj:

Ondrušová Kiara
Veverka Tibor
Šraj Jakub

Jún:

Ballová Lenka
Pecucha Marko
Sivák Samuel

Júl:

Ferenčík Martin

August:

Počarovská Viktória
Duša Timotej
Vlčková Júlia

Január:

September: Remišová Mia
Hačko Mattias
Október:

Soboňa Ivan

November: Roško Matej
December: Košíková Kristína
Michalíková Veronika
Ondrušová Lucia

!

NARODILI SA V ROKU 2013

Január:

Šimko Tomáš
Práznovská Lea
Hrubá Alexandra
Nemčická Diana

Marec:

Klačanský Kamil

"

OPUSTILI NÁS V ROKU 2012

Hučko Dušan
Valaský Jozef
Sporinová Anna
Sporina Tibor
Február: Klačanská Marta
MUDr. Košíková Janka
Valaská Barbora
Gogolová Bernardína
Marec:
Ďatelinka Michal
Kováčová Helena
Klačanská Antónia
Apríl:
Michalík Rudolf
Soboňa Ferdinand
Michalíková Mária
Máj:
Hula Jaroslav
Jún:
Španková Antónia
Španková Marta
Júl:
Ligocký Jozef
Španko Karol
August:
Freiwaldová Etela
September: Chlapovičová Emília
Matušík Vladimír
Lauko František
November: Turečeková Anna
December: Švajlen Július
Švajlenová Serafína
Barboríková Ľubica
Nemčická Mária
Soboňová Katarína

"
Január:
Február:
Marec:

OPUSTILI NÁS V ROKU 2013
Košela Ján
Šimko Jozef
Bíly Jaroslav
Bagová Daniela
Bíla Helena

Modernizácia štátnej cesty

Dňa 4. marca 2013 poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja /NSK/
schválili jedno z najdôležitejších uznesení a rozhodnutí kraja. Uvedené uznesenie sa výraznou mierou dotýka našej obce Solčany a nášho
Mikroregiónu Západný Tríbeč. Poslanci NSK schválili z fondov EÚ
podanie projektov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy na území
NSK v zmysle výzvy 5.1 - 2012/01 Regionálneho operačného programu.
Nitriansky kraj sa bude podieľať 5% spolufincovaním z objemu financií
12 miliónov 220 tis. €. Najviac peňazí pôjde do nášho Topoľčianskeho
regiónu a to v objeme 4 milióny 276 tis. €. Projekt je nazvaný „Modernizácia ciest región Topoľčany 2. etapa“.
Obnovovať by sa mala cesta II. triedy /593, ktorá by mala nadväzovať
na opravu cesty od Lefantoviec, ktorá sa uskutočnila v minulom roku.

Mal by sa vymeniť koberec cesty v celej jeho šírke a dĺžke, spevniť
krajnice a opraviť mosty. Týka sa to úseku od Lefantoviec, Oponice,
Kovarce, Čeľadince, Nitr. Streda až po poľnohospodárske družstvo
v našej obci Solčany. V projekte sa ráta aj s rekonštrukciou ciest Oponice – Súlovce, Nitr. Streda – Chrabrany a Chrabrany-Urmince.
V prípade úspešnosti tohto projektu by sa mali jednotlivé úseky ciest
začať opravovať začiatkom roku 2014. Po tejto kompletnej rekonštrukcii by celý úsek štátnej cesty, ktorá pretína našu obec, dostane nový
asfaltový koberec, na ktorý bude niekoľko rokov záruka a mal by spĺňať aj tie najprísnejšie kritéria a normy EÚ.
Ing. Juraj Soboňa
poslanec NSK
7

„ČOV Sever, región Topoľčany“

tak toto je názov projektu, pod ktorým podala Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra enviroprojekt z fondov EÚ. Bezprostredne
sa týka a rieši problematiku odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v rámci projektovaného územia determinovaného regiónom
Miest Topoľčany, Partizánske a Bánovce n/Bebravou.
Tento projekt už bol schválený v Bruseli a momentálne prebieha výberové konanie na dodávateľa stavby. Je to investícia vyše 1 miliardy €
a výraznou mierou prispeje k zlepšeniu životného prostredia občanov
našej obce a nášho regiónu.
V rámci Topoľčianskeho regiónu sa týka obcí Solčany, Bošany, Nitrianska Streda, Čeľadince a Kovarce, ďalej Jacovce, Tovarníky, a Malé

a Veľké Bedzany.
V samotnom projekte sa bude revitalizovať ČOV v Topoľčanoch a naša
obec v rámci tohto projektu bude prepojená popod rieku Nitru do
topoľčianskej ČOV. Počíta sa s dobudovaním všetkých ulíc, kde nie je
v súčasnosti kanalizácia a taktiež sa zrekonštruujú čerpacie stanice,
ktoré budú dopravovať odpadové vody do ČOV. S projektom aj v našej
obci by sa malo začať na jeseň tohto roku, alebo začiatkom roku 2014.
Je to dobrá správa pre našich občanov, nakoľko budeme jedna z mála
obcí v našom regióne, ktorá bude mať dobudovanú kanalizačnú sieť
a vyriešené čistenie komunálnych odpadových vôd.
starosta obce

DemograÞcké údaje obce Solčany

POČET OBYVATEĽOV CELKOM K 31.12.2012 - 2541
z toho
občanov nad 15 rokov 2186
detí do 15 rokov 355
priemerný vek:
39,52 roka

PREHĽAD OBYVATEĽOV PODĽA VEKU A POHLAVIA:
deti do 15 rokov
dievčatá:
173
chlapci:
182
Spolu:
355

Mládež od 15 do 18 rokov
dievčatá:
34
chlapci:
39
Spolu:
73
Dospelí
ženy:
muži:
Spolu:

1061
1052
2113

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD V SOLČANOCH, HVIEZDOSLAVOVA 50, SOLČANY 956 17

Spoločný stavebný úrad vykonáva v zmysle stavebného zákona 50/1976
Zb. činnosť na úseku územného plánovania a stavebného poriadku pre
obce: Solčany, Ludanice, Kovarce, Krnča, Práznovce, Oponice, Nitrianska
Streda, Súlovce, Čeľadince, Koniarovce, Kamanová, Hrušovany.
V predošlom čísle občasníka sme Vás informovali o správnych poplatkoch, ktoré sa s platnosťou od 1. januára 2013 zmenili podľa novely
439/2012, zo všetkých vyberáme:
- územné rozhodnutie pre fyzickú osobu
40€
- stavebné povolenie na rodinný dom
50€
- zmena dokončenej stavby (nadstavba, prístavba
50€
- ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác 10€
- zmena v užívaní stavby
30€
- odstránenie stavby
20€
- informačné, reklamné a propagačné zariadenie do 15m2
60€

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že niektoré obce majú vypracovaný
územný plán a pred zvažovaním budúcej výstavby je potrebné oboznámiť
sa s jeho obsahom.
Územné plánovanie je komplexným systémom, ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi nášho prostredia, má úlohu udržiavať v území poriadok

a jasné pravidlá. Územným plánovaním sa rieši priestorové usporiadanie
a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná
a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú
stabilitu, kultúrne a historické hodnoty územia a tvorbu krajiny. Územný
plán obsahuje a poskytuje dôležité informácie pre všetkých aktérov investične vstupujúcich do územia.
Všetky územné plány sú k nahliadnutiu aj na internetovej stránke
UzemnePlany.sk.
Zoznam obcí s vypracovaným územným plánom v pôsobnosti spoločného
stavebného úradu v Solčanoch: Solčany, Ludanice, Kovarce, Krnča, Oponice, Hrušovany.
Úradné hodiny:
Pondelok
7,30 - 15,30
Utorok
nestránkový deň
Streda
7,30 - 16,30
Štvrtok
7,30 - 15,30
Piatok
7,30 - 14,30
Zodpovedný pracovník: Ing. Miroslav Kohút, tel.038/5383653,
e-mail: stav.uradsolcany@centrum.sk

ZBERNÝ DVOR SOLČANY

spojený s výkupom druhotných surovín ponúka:
• VÝKUP: ŽELEZNÉHO ŠROTU, FAREBNÝCH KOVOV A PAPIERA • ZBER: ELEKTROODPADU, AUTOBATÉRIÍ, SVIETIDIEL, STARÝCH PNEUMATÍK
A RASTLINNÝCH OLEJOV
Zberný dvor sa nachádza v priestoroch býval štátnej pálenice. Otváracia doba: Pondelok - Piatok 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 | Sobota 9.00 – 12.00
Bližšie informácie nájdete na www.kenivs.sk, alebo na tel. č. 0907 650 614
ZBER ELEKTROODPADU:
Dňa 13.4.2013 sa v obci Solčany uskutoční zber elektroodpadu. Ak chcete aby sme Vám prišli elektroodpad odviesť, zavolajte na obecný úrad, tel. č. 538 31 12,
alebo osobne nahláste u prednostu p. Mančika do 12.4.2013 a nahláste svoje meno, adresu a druh elektroodpadu, ktorý chcete odviesť.

• Obecný úrad Solčany • www.obecsolcany.sk • pre Obec Solčany vydal Tristanpress, spol. s r.o. Topoľčany • www.tristanpress.sk • 03/2013
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