OBČASNÍK OBCE SOLČANY

Milí spoluobčania Sližári,
dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v tento adventný čas v očakávaní blížiacich sa najkrajších sviatkov porozumenia a pokoja.
Vianočné sviatky sú obdobím zvláštneho čara a výnimočnosti,
kedy viac ako inokedy sme naplnení šťastím a pohodou. Je to
obdobie, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si
spolu sadáme k štedrovečernému stolu a zastavujeme sa pri
hodnotení našich prianí a túžob.
V tento vianočný čas, čas pokoja, lásky a porozumenia sa
schádzajú rodiny, kedy pri štedrovečernom stole spomíname
na život za nami, ako aj to čo nás čaká. Nájdu sa aj prázdne
miesta a vtedy slzy vtekajú po tvári a myslíme aj na tých našich blízkych, ktorí sa tejto chvíle nedožili.
Tíško znejú piesne, koledy, Tichá noc – svätá noc, a v túto
chvíľu sú naše srdcia otvorenejšie a láskavejšie.
Milí spoluobčania, v tieto slávnostné chvíle si viac ako inokedy uvedomujeme, že v každom z nás je skrytý kúsok malého
dieťaťa, ktoré už veľmi netrpezlivo čaká na slávnostne vyzdobený štredrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, kapra, žiarivý
stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú.
Týmto mojím úvodným slovom by som chcel pozdraviť

december 2013

v mene svojom, v mene zamestnancov obecného úradu, poslancov
obecného zastupiteľstva všetkých našich občanov, ale i rodákov.
Pri tejto príležitosti nesmieme zvlášť zabúdať na našich chorých a osamelých spoluobčanov, ale aj tých, ktorí sú sami doma
a nemôžu sa cez tieto sviatky stretnúť so svojimi najbližšími.
Milí spoluobčania, chcem sa Vám prostredníctvom občasníka „ Sližár“ všetkým poďakovať za podporu, ktorú som od
Vás obdržal vo voľbách na poslancov do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Patrí Vám vďaka za toleranciu
a podporu pri budovaní a rozvoji našej obce Solčany. Som rád,
že keď prídem či už do okresného, krajského, ale aj hlavného
mesta naša obec je významne a trvalo zapísaná do pamäti
ľudí, osobnosti, ale aj inštitúcií nielen v oblasti politickej, ale
i kultúrnej, športovej, duchovnej či spoločenskej.
Milí spoluobčania, želám Vám aby ste vianočné sviatky strávili v pokoji, láske, porozumení a nech Nový rok 2014 nám
prinesie veľa úspechov, optimizmu a lepšiu budúcnosť.
Ing. Juraj Soboňa
starosta obce Solčany
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Čaro Vianoc
V prúde celoročných povinností sme sa ani nenazdali a klopú nám na
dvere najkrajšie sviatky roka Vianoce. Ich atmosféru výrazne dotvárajú
zvyky, obyčaje a tradície. Spomienky na Vianoce evokujú v každom z nás.
Predstavuje sa nám naše detstvo, ale predovšetkým celá krajina odetá do
bieleho šatu, vôňa koláčov a teplo ľudského dotyku. Toto obdobie sa začína
Adventom, ktoré nás už od detstva rozochvievalo aj to tak doteraz. Boli to
predovšetkým skoré tmavé rána, keď sme s mamou chodili na Roráty. Celý
tento adventný čas sme si pripravovali ozdoby na stromček.
Skôr narodení si pamätáme, že býval zavesený pod povalou na drevenej
hrade.
Pri spomienkach na Vianoce našeho detstva sa nám prihovára množstvo starých vecí, ale predovšetkým sa nám predstaví ničím nenahraditeľná rodná dedina a rodný dom. Spomienky na rodičov, hlavne na mamu,
ktorá hneď prestrela na štedrovečerný stôl biely obrus a zažala sviečku,
izba sa naplnila pokojom a vôňou domova. Na stole nechýbali oblátky,
med, cesnak, jabĺčka a pupáčky. Pod oknami bolo počuť koledy a vinše.
Darčeky sme mali chudobné ale očakávali sme ich s veľkou radosťou.
Dnes sú to už len smutno–krásne spomienky na spolužitie s rodičmi.
S pohľadu seniorky, chcem upozorniť, že v čase vianočnom chceme
všetci prežívať tento čas so svojimi blízkymi.
Keď cítim, že máme podporu vo svojich rodinách a u nás aj v obci,
tak sme spokojní. Aj keď nám už ubúda síl, chceme byť ešte užitoční

a cítiť teplo domova. Chceme cítiť, že niekomu patríme, či chýbame.
A spomienky dobre že ich máme. Budú s nami kráčať a sprevádzať nás
až do konca.
U nás v Solčanoch seniori netrpezlivo čakáme, kedy nás pozve starosta
obce na stretnutie pod Jedličkou. Tento rok to bude už po 15–krát.
Tešíme sa, že už onedlho zasadne slávnostná chvíľa za naše stoly.
A. Adamcová, predsedníčka ZO-JD Solčany.

Znejte Tichej noci sladké tóny (J. Haluška)
Znejte Tichej noci sladké tóny
sťa slávny chorál anjelský
znejte všetkých veže zvony
v mocný ohlas nebeský.

Rozmnožujme v každej duši
radosť čistú, nádhernú,
lebo kto dobro konať skúsi,
tvorí chvíľu nádejnú.

Otvárajme srdcia lásky,
schopnej konať veľké divy,
rozdávajme ľuďom šťastie
podeľme sa spolu s nimi.

Predstavenie Solčanskeho mužského kroja
V nedeľu 6. októbra 2013 sa v slávnostne vyzdobenom dome kultúry
konala veľmi vydarená folklórna udalosť – predstavenie solčanskeho mužského kroja.
Na tomto podujatí sa zúčastnili významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života Pavol Goga, poslanec NR SR, Andrej Danko, predseda
SNS, poslanci NSK Peter Baláž, Karol Gerhát, zástupca Matice Slovenskej
František Ďurina, Peter Valaský, kňaz a rodák zo Solčian, riaditeľ KOS
Július Krajčík a ďalší.
Po úvodnom slove starostu obce kultúrne podujatie pokračovalo bohatým folklórnym, hudobným programom a samotným
predstavením kroja. Originál, podľa ktorého sa dala vyrobiť
kópia pochádza z druhej polovice 19. storočia. Na jeho
znovuzrodení sa podieľalo Občianske združenie Lidovec,
Miestny odbor Matice Slovenskej Solčany, Obec Solčany, Tríbečské osvetové stredisko Topoľčany a Nitriansky samosprávny kraj.
Týmto podujatím naša obec sa zviditeľnila
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a prispela mužským krojom do klenotnice nádherných folklórnych krojov
regiónu a Slovenska.
Na záver starosta obce Ing. Juraj Soboňa ocenil všetkých organizátorov a hostí pamätnými listami, ktoré im budú pripomínať nielen mužský
solčanský kroj, ale i solčanský
folklór.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o prezentáciu
tohto skvostu. Popri
krásnom
ručne vyšívanom ženskom kroji sa do pozornosti týmto dostáva aj mužský solčanský kroj.

Adventný čas očami Svätého Písma
V tomto adventnom čase sa nám ponúka chvíľa trochu sa zastaviť v
našom životnom tempe a osviežiť sa slovami Sv. Písma. Napr. prorok
Izaiáš hovorí: Jahve Cebact pripraví na tejto hore bohatú hostinu pre všetky národy, hostinu s dobrými vínami, hostinu s jemným mäsom, s vínom
dobre vyzretým a prečisteným. Na tejto hore zničí závoj, ktorý zakrýva
všetkých ľudí a plachtu hodenú na všetky národy. Zničí smrť navždy. Pán
Jahve zotrie slzu z každej tváre. (Iz., 25,6-8)
Obraz hostiny je jedným zo základných symbolov vyjadrujúcich spoločenstvo, dialóg, oslavu a víťazstvo. Hostina, o ktorej hovorí prorok Izaiáš
sa ukutoční na konci časov k oslave Božieho víťazstva nad mocnosťami,
ktoré zotročujú človeka a Boh bude uvedený na trón ako jediný kráľ.
Biblické čítanie nám ponúka nádherný obraz Božej tváre. Boh prichádza uzdraviť naše zranené ľudstvo a nasýtiť našu túžbu po spáse. Je
tu vykreslené očakávanie spásy, ktorú môže dať jedine Boh tým, že dá
svetlo našim srdciam, zahmlených nepoznaním Boha a malomyseľnosťou.
V túžbe po záchrane, s ktorou tento zástup úbohých a chorých ľudí obklopuje Ježiša, poznávame svoje vlastné túžby, Boh sa nám predstavuje
ako hostiteľ a všetkým nám ponúka hostinu plného a večného života. Volá
nás, aby sme hlásali jeho božskú moc, ktorá víťazí na smrťou a bolesťou
a rozjímajúc tomto obraze hostiteľa, ktorý dáva pokrm všetkým národom
a každého miluje takou jedinečnou láskou, že dokonca stiera slzy z každej
tváre.

Tajomstvo Božieho milosrdenstva pre nás dostáva rysy tváre a skutkov
Ježiša, ktorý uzdravuje chorých a svojim chlebom sýti hladujúce zástupy.
V Ježišovi sa stretávam s božským a štedrým hostiteľom, ktorý ma pozýva
ku svojmu stolu a ubezpečuje ma, že som pre neho niekým veľmi významným a vzácnym.
Druhý obraz je z Piesne piesní: „Holubica moja, skrytá v rozsadlinách
skál, v úkrytoch strmých brál, ukáž mi svoju tvár: Ozvi sa mi svojim
hlasom! Lebo tvoj hlas je sladkým, pôvabná je tvoja tvár.“ (2,1) spieva Šalamún v najkrajšom zo svojich ľúbostných veršov v Piesni piesní.
A Cirkev v týchto slovách počuje hlas svojho Pána.
Predvianočný čas je dobou ľúbostného roztúženia láskyplného očakávania, ktoré učí kresťanov so zdvihnutou hlavou očakávať ich vykúpenie.
„Amen, Príď, Pane Ježišu“! Zvestuje predposledná veta Sv. Písma.
Táto túžba po Božom zásahu, po jeho prítomnosti a požehnaní je možno
to najhlbšie, s čím sa v kresťanstve stretávame. Túžba po
objatí s Kristom, po svetle, ktoré z neho vyžaruje,
to je adventný čas očakávania radosti, ktorú Vám
v plnosti Božieho požehnania praje
Ján Ďuriga, farár

Deň matiek – spomienka na starú mamu
Vždy v druhú májovú nedeľu si pripomíname Deň matiek. Babky, či
staré matere boli, sú a aj budú vždy rovnaké. Pretrváva v nich pocit nekonečnej lásky k vnúčatám.
Aj dnes, keď sa zamýšľame nad minulosťou, vynárajú sa nám tváre
našich predkov. Zo zažltnutých fotografií cítime dotyk pozerajúch sa očí.
Medzi nimi aj pohľad na babku či starú mamu. Deti vedú rozhodujúcim
úsekom života – detstvom. Na vnukov mala stará matka vždy veľký vplyv
a tak nečudo, že doteraz sa nám tisnú na jazyk jej slová - „Spomienka
na moju babku je stále živá. Bola chudučká a do očí bila zvráskavená
tvár, zrobené ruky, ktoré sa nedali k ničomu prirovnať. Koľko krát si
spomeniem, keď rukov zamrvila v kapse pod zásterou a vytiahla orech, či
kocku cukru. Ale nezabudnuteľná spomienka je, ako spolu s dedkom každú nedeľu pripravili „sprchu“ pre hráčov, ktorí sa z močiara vracali cez
ich Hospodárov dvor. Na ich dvore trónila studňa, pri nej veľká plechová
vaňa plná vody, uterák a tu sa všetci hráči umývali. Tí skôr narodení si to

určite pamätajú“.
Staré mamy odmalička priúčali všetky svoje deti k robote. Všepovali im
zásadu, akí budete k ľuďom vy, takí budú ľudia k vám. Kadečo vnukom
odpustili a keď bolo treba aj prižmúrili oko.
Starosť o domácnosť a určité práce na poli, ležali na jej pleciach. Keď
spievala, nedalo sa rozumieť či spieva od radosti alebo piesňou zaháňa
žiaľ. Nikdy nepokazila pole. O zemi a prírode hovorila, že sú to živiteľky,
bez ktorých by sme zahynuli. Tomuto ostala verná až do svojej smrti.
Svojim príkladom učila deti po celý život. Do sŕdc svojich vnúčať zasievala
lásku, o ktorej vedela, že určite vzíde a prinesia mnohonásobnú úrodu.
Dnešná doba si vyžaduje od starých materí prispôsobiť sa potrebám
dneška a súčasného moderného človeka.
Ale túžba mať ľudí a prírodu rád, ostáva a milovať ich tak, ako to
dokazujú staré matere je večná a nehynúca.

Dôchodcovia – jubilanti
Hádam najviac bývame dojatí, keď pri jubileách prichádzajú naši najbližší s kytičkou kvetov a stisk ruky má vtedy neopakovateľné čaro. Iba
na malú chvíľku sa zastaví čas aj radosť pri gratuláciách od svojich
priateľov.
Ani členky výboru ZO–JD v Solčanoch nezabudli na svojich členov
– jubilantov. Vždy v stredu pripravia pre nich stretnutie. Bolo tomu
tak aj tento rok, presnejšie 11. júla 2013. Pozvaných bolo 44 členov.
Z nich sa šesť zo zdravotných dôvodov nezúčastnilo.
Stretnutie slovom poézie zahájila žiačka ZŠ Sabína Mišutová. Všetkých zúčastnených privítala členka výboru p. Emília Kováčová. Jubilantom popriala krásne, zdravím naplnené ďalšie roky života. Pripomenula,
že roky mladosti sa už nevrátia a preto si ich treba uchovať vo svojich

spomienkach. „Želám Vám milí jubilanti – pokračovala – nech sú Vaše
kroky naplnené láskou a s pokojnosťou v kruhu svojich rodín. Tešte sa zo
vzájomnej prítomnosti svojich milých a z ich lásky a starostlivosti o Vás.
V jeseni života nech nám vôňa vzduchu a sluha prináša dobrú pohodu
a spokojnosť.“
Každému jubilantovi bol odovzdaný pozdravný list a hrebíček. Po slávnostnom „Živio“ bolo podané občerstvenie a stretnutie v družnej rozprave
a dobrej nálade pokračovalo až do večerných hodín.
Na záver stretnutia jubilantka p. Rozália Valaská poďakovala organizátorkám stretnutia za prípravu tohto podujatia.
A. Adamcová
výbor ZO-JD Solčany
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Občianske združenie LIDOVEC...
Blíži sa koniec roka, čas Vianoc, obdobie, keď sa každý z nás na chvíľu zastaví a naplno prežíva čarovný čas sviatočný. Niekto bezstarostne,
iný s troškou nostalgie. Blíži sa čas, kedy zvykneme hodnotiť uplynulý
rok. V nasledujúcich pár riadkoch, by som chcel zhrnúť uplynulý rok
v občianskom združení Lidovec, ktoré združuje mužskú spevácku skupinu
s rovnomenným názvom.
Uplynulý rok bol pre nás bohatý na vystúpenia, celkovo sme ich absolvovali 35. Spomeniem aspoň tie najúspešnejšie.
Hneď začiatkom roka sme dostali pozvanie vystúpiť v Galaprograme
33. Svetovej olympiády poštových holubov v Nitre. Olympiáda bola výnimočná tým, že ju prvýkrát v histórii organizovala Slovenská republika.
V Galaprograme okrem nás vystúpili fujarista Roman Malatinec, FS Ponitran, Beáta Dubasová, dychová hudba Maguranka a iní. V apríli sme
účinkovali v televíznej folklórnej hitparáde Kapura, ktorú vysiela RTVS.
Pre časovú zaneprázdnenosť televízneho štábu, sme boli nahrať zvuk
v Kšinnej a obraz sa natáčal v našom parku. V októbri sme verejnosti
predstavili slávnostný mužský kroj - kabanicu a halenu, na ktorom sa finančne podieľali Nitriansky samosprávny kraj, Obec Solčany a naše združenie. Zhotovené boli po dva kusy, podľa jediného starého zachovaného

kroja, ktorý nám poskytol MVDr. Štefan Hain. V súčasnosti sa nám šijú
ďalšie štyri kusy kabanice. Kroj je veľmi náročný, čo sa týka výšivky, ale
aj finančne. Pevne verím, že už čoskoro budeme mať tieto krásne vyšívané
kusy pre všetkých členov skupiny.
Tradíciou sa stal fašiangový sprievod „Hentam nám nedali, tuto nám
dajú“ a letné kultúrne podujatie Lidovec a hostia. Samozrejme tieto podujatia plánujeme robiť aj v nasledujúcom roku.
Na jar budúceho roka nás čaká nahrávanie nášho prvého CD, ktoré
predstavíme verejnosti opäť na niektorom kultúrnom podujatí.
Určite neuniklo Vašej pozornosti, že v zmysle Zákona o dani z príjmov
máte možnosť rozhodnúť sa, na aký účel a komu venujete svoje 2% dane
z príjmu. Medzi zaregistrovanými neziskovými organizáciami uchádzajúcimi sa o Vašu podporu v budúcom roku je aj občianske združenie Lidovec.
Všetky získané finančné prostriedky chceme investovať na nákup krojov,
preto Vám budeme vďační, ak sa rozhodnete nás touto formou podporiť.
Na záver by som Vám chcel v mene celého kolektívu Lidovca zaželať
požehnané, milostiplné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2014.
Marián Veverka

Matica v Solčanoch
Miestny odbor Matice slovenskej v Solčanoch začal svoju činnosť
21.1.2013, kedy sa konalo valné zhromaždenie. Na ňom sa zúčastnilo
23 zakladajúcich členov. Na valnom zhromaždení bol zvolený výbor MO
MS v zložení: predseda – Marián Veverka, podpredseda – Mgr. Miloš
Klačanský, tajomník – Peter Vranka st., pokladníčka – Ing. Katarína
Veverková, člen výboru – Daniel Adamec .
Dozorný výbor MO MS: Karol Bíly, Peter Minársky, Ján Minársky,
Peter Mišovič
31.1.2013 členské ústredie MS v Martine potvrdilo zaregistrovanie
MO MS Solčany. Miestny odbor úzko spolupracuje s mužskou speváckou
skupinou Lidovec, ktorá je tiež kolektívnym členom Matice od minulého roka. Spoločne sme organizovali kultúrne podujatia Lidovec a hostia,
i predstavenie solčanského kroja.
V budúcom roku by sme sa chceli zúčastniť na medzinárodnom folklór-

nom festivale v Hrušove a pokračovať v podpore organizovania kultúrnych
akcií v našej obci.
V dňoch 18-19.10.2013 sa v Martine konalo celoslovenské Valné zhromaždenie, ktoré volilo predsedu MS. Náš miestny odbor na ňom zastupoval Mgr. Jozef Šiška. Za predsedu MS bol zvolený Ing. Marián Tkáč.
Poslaním MS je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať
a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí,
prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti.
Cieľom Matice slovenskej je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám, pričom napomáha
ich rozvoj.
Ak by mal niekto záujem o členstvo v Miestnom odbore Matice slovenskej v Solčanoch, radi ho v našich radoch privítame. Záujemcovia sa
môžu, nahlásiť u niektorého z členov výboru.
Výbor MO MS

OZNAM - o stave zbierky na sochu Jána Pavla II.
Tak, ako sme oznámili verejnosti, že budeme pravidelne
informovať o stave finančných prostriedkov, ktoré sa zbierajú pre osadenie sochy Jána Pavla II. oznamujeme, že na
bežnom účte je stav finančných prostriedkov v mesiaci december 2013 : 2 101,49 €
Zbierka pokračuje, ďakujeme všetkým prispievateľom.
Keďže predpokladaná suma na vybudovanie tejto sochy je cca 4 500 €
a predpoklad slávnostného osadenia sochy je na prelome mesiacov apríl
– máj 2014, kedy by mal byť v Ríme Ján Pavol II. vyhlásený za svätého.
Pri tejto príležitosti prosíme občanov obce Solčany, rodákov /právnické,
fyzické osoby/, ktorí majú záujem prispieť akoukoľvek ľubovoľnou finančnou čiastkou na osadenie sochy, aby tak urobili v I. štvrťroku 2014 na
účet č. 0901003014/5600 v Prima banke, alebo v hotovosti prípravnému
výboru.
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Veríme, že táto zbierka bude úspešná a osadenie sochy bude spomienkou a pamiatkou pre ďalšie generácie na túto významnú osobnosť akou
bol Ján Pavol II.
prípravný výbor a starosta obce

Oznam správy daní a poplatkov
Na rok 2014 zostávajú v platnosti Všeobecne záväzné nariadenia obce
Solčany týkajúce sa výšky a sadzby dane z nehnuteľnosti a poplatkov za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktoré boli schválené v roku
2012.
Ak daňovník v priebehu roku 2013 nadobudol novú nehnuteľnosť alebo
mu daňová povinnosť z dôvodu predaja, darovania nehnuteľnosti zanikla,
je povinný podať daňové priznanie najnekôr do 31. 1. 2014 na Obecnom
úrade. Taktiež podanie priznania k dani za psa, je potrebné urobiť najneskôr do 31. 1. 2014.
Oznámenia o prevzatí plnenia povinností poplatníka za KO a DSO

a úľavy, ktoré si daňovník chce na rok 2014 definované v VZN 2/2012
uplatniť, je potrebné na Obecný úrad v Solčanoch doručiť najneskôr do
31. 1.2014.
Po tomto termíne sa na úľavy nebude prihliadať a poplatník si bude
poplatok za komunálny odpad hradiť v celej výške.
Prílohu občasníka Sližár tvorí :
Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Priznanie dane za psa - (majiteľ psa).
Ing. Gabriela Španková

Gratulácia k životnému jubileu
V dnešnej uponáhľanej dobe je dovŕšenie 60 rokov života významným
okamihom. Človek je šťastný, že sa v zdraví a kruhu svojej rodiny dožil
tak krásneho veku. Prehodnocuje svoj doterajší život, bilancuje, spomína,
raduje sa, plánuje si čo ešte urobí v najbližších rokoch svojho života.
Ženám by sa nemal pripomínať vek, je to netaktné, ale my urobíme
výnimku.
Pani Mária Gábrišová, knihovníčka obecnej knižnice si zaslúži, aby
sme jej aj takouto formou zagratulovali k životnému jubileu, ktoré oslávila
začiatkom decembra. Kedysi boli šesťdesiatnici starí, zrobení ľudia, užívajúci si dôchodok. Dnes je šesťdesiatka iba číslo, veľa ľudí na svoj vek

nevyzerá, najmä ženy vyzerajú podstatne mladšie.
Aj naša pani knihovníčka vyzerá ako mladé dievča, je plná optimizmu,
nápadov na rôzne aktivity v knižnici aj ostatných oblastiach kultúrnospoločenského života v obci . Bez jej entuziazmu by naša knižnica tak neprosperovala a nepatrila by medzi tri najlepšie knižnice v okrese Topoľčany.
Prajeme jej, aby aj naďalej vydržala a svojou iniciatívnou prácou prispievala k rozvoju kultúry v našej obci.
V osobnom živote jej prajeme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti
v kruhu svojich najbližších.
kolektív zamestnancov OcÚ

Spoločný stavebný úrad v Solčanoch
Hviezdoslavova 50, Solčany 956 17

Spoločný stavebný úrad vykonáva v zmysle zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) činnosť na úseku územného plánovania a stavebného poriadku
pre obce: Solčany, Ludanice, Kovarce, Krnča, Práznovce, Oponice, Nitrianska Streda, Súlovce, Čeľadince, Koniarovce, Kamanová, Hrušovany.
V tomto čísle občasníka sa zameriame na §57 stavebného zákona Ohlásenie stavebnému úradu.
Ohlásenie stavebnému úradu postačí:
- pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný
úrad v územnom rozhodnutí
- pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe
a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, zastavaná plocha
nepresahuje 25m2, výška nepresahuje 5m ak ide o prízemné stavby (kôlne,
práčovne, letné kuchyne, prístrešky, chlievy, sauny) alebo hĺbka 3m ak
ide o podzemné stavby (pivnice, žumpy). Za drobné stavby sa považujú
aj prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu
a tiež oplotenie pozemkov.
- pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby,
nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania
stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
- pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby,
požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.
Stavebník je povinný uskutočňovanie drobných stavieb, stavebných
úprav a udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu
a stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú
úpravu alebo udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

K ohláseniu drobnej stavby stavebník priloží – doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke, alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva, nájomná
zmluva a pod.) originál, alebo overená kópia, súhlas ostatný spoluvlastníkov pozemku (v prípade, ak títo nie sú tiež stavebníkmi), jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku,
vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a stavebné riešenie
stavby (vypracuje osoba s príslušným odborný vzdelaním),
Jednoduchý technický opis stavby, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že
bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania drobnej stavby svojpomocou
(t.j. osoby, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru, alebo
stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe
v odbore), vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti, ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť aj susedná nehnuteľnosť, správny poplatok - 10 €.
Tlačivo k ohláseniu si môžete stiahnuť z internetovej stránky obce, alebo
vyzdvihnúť v kancelárii stavebného úradu.
Ohlásenie stavebnému úradu sa nevyžaduje pri bežných udržiavacích
prácach – opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu
plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa, opravy
a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí
a schodišťových zábradlí, údržba a opravy technického vybavenia stavby
– vykurovacie kotly, telesá a vnútorné rozvody, výmena kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, maliarske a natieračské práce.
Zodpovedný pracovník: Ing. Miroslav Kohút
tel.038/538 36 53, e-mail: stav.uradsolcany@centrum.sk
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Výsledky volieb do samosprávnych krajov

konaných 9.11.2013 v obci SOLČANY, podľa počtu získaných hlasov pre
voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Volebný obvod č. 7 / zvolených 6 poslancov /
Poradové číslo kandidáta
Meno a priezvisko
1. Peter Baláž, Ing.
2. Jaroslav Blina
3. Jozef Bošanský
4. Ľubomír Bošanský, Ing.
5. Jaroslav Božik
6. Karol Gerhát, JUDr.
7. Pavol Goga, PaedDr.
8. Pavol Herák
9. Pavol Hlista, Ing.
10. Ivan Holko, doc. MVDr., PhD.
11. Rastislav Kňaze, Mgr.
12. Marta Kolková, JUDr.
13. Alojz Kovačík
14. Janka Krahulíková, Mgr.
15. Eduard Kunkel

;
Január:

Počet získaných platných hlasov
v obci Solčany
176
100
64
86
162
138
134
14
22
22
153
35
16
56
19

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Karol Matušík
Žaneta Páleníková, Ing.
Mária Prokešová
Alexander Riabov, Mgr.
Pavel Ryban
Juraj Soboňa, Ing.
Ivan Vavro
Karol Zaťko, Ing.

91
65
12
23
14
505
14
144

II. kolo Volieb do samosprávnych krajov, konaných dňa 23.11.2013 v obci
SOLČANY, pre voľbu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
Poradové číslo kandidáta
Meno a priezvisko
1. Milan Belica, doc. Ing., PhD.
2. Tomáš Galbavý, Mgr.

Počet získaných platných hlasov
v obci Solčany
512
41

Počet zapísaných voličov v obidvoch okrskoch:
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:
% účasť voličov v obci Solčany:

2119
558
553
26 %

Spoločenská kronika

!

NARODILI SA V ROKU 2013

Tomáš Šimko
Lea Práznovská
Alexandra Hrubá
Diana Nemčická

Marec:

Kamil Klačanský
Kristína Bočkayová

Apríl:

Martin Melichárek
Kristína Klačanská

Máj:

Lukáš Klačanský
Vincent Straka
Nina Magdinová

Jún:

Tadeáš Kožuch
Stela Klačanská

Júl:

Lucia Šišková
Samuel Snop
Sarah Jazudeková
Jonáš Cvach

August:

Timea Gogová

September:Lucia Tamaškovičová
Martin Sporina
Filip Petrikovič
Dominik Ondruš
Alexandra Hrdá
Eliana Ondrušová
Október: Michal Švajlen
Nikola Rybanská
November: Martina Hainová

OPUSTILI NÁS V ROKU 2013

Júl:

Mária Nikodémová
Anton Čaniga
Margita Belicová
Marta Zvalová
Milan Bíly
Marta Ondrušová

Január:

Ján Košela

Február:

Jozef Šimko
Jaroslav Bíly

Marec:

Daniela Bagová
Bíla Helena

Apríl:

Jozef Kmotorka
Štefan Čamara

Máj:

Jozefína Klačanská November: Ondrej Klačanský
Jolana Ondrušová
December: Helena Ďuráková
Vladimír Klačanský
Jozef Šupa
Július Valaský
Rudolf Bucko

Jún:

August:

September: Anton Janček
Janka Benková

Zmeny v poskytovaní pohrebných služieb
Občania určite postrehli, že od septembra 2013 nevykonávajú hrobárske práce na pohrebisku v Solčanoch zamestnanci obce, ale tieto služby
poskytuje pre klientov pohrebná služba, ktorú si vyberie obstarávateľ
pohrebu. Obstarávatelia pohrebu môžu kontaktovať v okrese Topoľčany
dve pohrebné služby: Pohrebníctvo Molnár a Cháron, pohrebné služby Topoľčany. Kontaktné údaje sú: Pohrebníctvo Molnár so sídlom: Nitrianska
Streda č. 280 • č.t. : 038/ 5310 214 nonstop • 0905 251 284 - nonstop
Cháron, pohrebné služby Topoľčany: Topoľčany, Streďanská 4759 ( vedľa
Kauflandu ) • majiteľ : Ivan Kanovský • č.t. : 53 23 060, 0905 617 120
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Na prevoz zosnulého v nočných hodinách alebo počas soboty, nedele
a sviatkov nie je potrebné kontaktovať zamestnancov obce. Kľúče od domu
smútku majú zamestnanci oboch pohrebných služieb.
Príbuzní zosnulého si kľúče od domu smútku prídu prevziať počas
úradných hodín na obecný úrad.
Obstarávateľ pohrebu zaplatí na obecnom úrade iba poplatok za dom
smútku a cintorínske miesto, ostatné poplatky platí pohrebnej službe.
Ing. Katarína Hodálová

V obecnej knižnici sa stále niečo deje ….
Napriek tomu, že tohtoročné leto bolo mimoriadne horúce, my sme
v našej knižnici nedovolenkovali, ale využili sme ho na revíziu knižničného fondu. Od 8.7. do 23.8.2013 bola knižnica pre verejnosť uzatvorená
a vykonávala sa revízia knižničného fondu. V knižnici je zapísaných 14689
knižničných jednotiek a tieto sa museli fyzicky všetky skontrolovať. Počas
revízie bolo navrhnutých na vyradenie 1600 kníh, ktoré sú fyzicky poškodené, opotrebované alebo morálne zastaralé. Zoznam kníh navrhnutých
na vyradenie sa predloží poslancom obecného zastupiteľstva a až po jeho
schválení môžu byť knihy skutočne fyzicky vyradené. Ak poslanci uvedený
návrh schvália, pre aktuálny stav čitateľov ( tých je 160 ) zostane ešte
8789 kníh.
So začiatkom školského roka sa okrem školských tried otvorili pre
verejnosť aj dvere obecnej knižnice. Hneď v septembri knižnicu navštívili
žiaci piateho ročníka, ktorí sa na hodine literatúry učia o knihách, ich
vzniku a význame, čo je knižnica a ako funguje činnosť knižnice.
Vedeli ste, že existuje Medzinárodný deň školských knižníc? Tým dňom
je každoročne 28. október, preto aj naša knižnica v spolupráci s pani
učiteľkou Ivanovou a žiakmi 5.A a 6.A. triedy našej školy pripravili malé
literárne pásmo, v rámci ktorého si deti pripravili zaujímavé informácie
o národnom buditeľovi, kníhkupcovi a ľudovom spisovateľovi Matejovi
Hrebendovi. Na tomto podujatí boli prítomné aj dlhoročné čitateľky našej
knižnice: Ing. Hodálová, pani Mária Belicová, pani Marta Ondrušová, pani
Božena Hulová a pani Antónia Macková, ktoré deťom hovorili o spisovateľoch a knihách svojej mladosti. Prekvapením bolo, že účinkujúci žiaci
prišli oblečení v odevoch- krojoch, ktoré sa nosili v čase 18. - 19.storočia.
Aj keď finančná situácia mnohých našich domácností nie je dobrá, ešte
vždy sa nájdu dobrodincovia, ktorí svoje peniažky minú v kníhkupectve,
prečítajú si knihu a potom ju darujú do knižnice. Tento rok nám darovalo
knihy 22 darcov : Zuzana Rošková, rodená Barboríková, Štefan Straka,
Viera Kováčová ( ulica Hviezdoslavova ), Mária Puhovichová, rodená Ho-

dálová, Jaroslav Klačanský ( ulica Janka Kráľa ), Emília a Vojtech Babčanoví ( ulica Sládkovičova ), Mária Tarinová ( ulica Hviezdoslavova ),
vdp. Ján Ďuriga, rímskokatolícky farár v Solčanoch, Soňa Turečeková ( ulica
1. mája ), Antónia Ondrušová ( ulica Hviezdoslavova ), Anna Klačanská (ulica Komarovova ), Božena Klačanská ( ulica Lišňová ), Ing. Jan-

ka Jankechová ( ulica Hviezdoslavova ), pani Michalková z Topoľčian,
Mgr. Mariana Hrabovská ( ulica Janka Kráľa ), Ing. Rudolf Tureček
a Mária Turečeková ( ulica Janka Kráľa ), Oľga Bereczová ( ulica Janka
Kráľa ), Štefan Klačanský ( ulica Záhradná ), Andrea Burianová ( ulica
Hviezdoslavova ), pani Daniela Zahustelová z Bratislavy, Mária Gábrišová
( ulica Hviezdoslavova ) a Katarína Hodálová ( ulica Janka Kráľa ). Všetkým darcom srdečne ďakujeme.
V novembri, konkrétne 28. novembra bola na metodickej návšteve pani
Žitňanová z Okresnej knižnice v Topoľčanoch. Bola spokojná s činnosťou
a prácou v našej knižnici, vyslovila presvedčenie, že aj naďalej budeme
patriť medzi tri najlepšie knižnice v okrese.
Na záver chcem poďakovať starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, čitateľom, darcom a ostatným
občanom za spoluprácu a pomoc.
Dúfam, že naša knižnica bude aktívna vo výpožičkách, kultúrnych
podujatiach a svojej činnosti aj v budúcom roku. Zároveň chcem pozvať
všetkých do obecnej knižnice v mesiaci január 2014, kedy si budú môcť
za symbolickú cenu na knižnej burze
odkúpiť vyradené knihy. Za získané
finančné prostriedky budú zakúpené
nové knihy do obecnej knižnice.
Prajem všetkým príjemné prežitie
Vianoc a šťastný nový rok.
Mária Gábrišová
knihovníčka obecnej knižnice
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Športové okienko
OFK Solčany v súťažnom ročníku 2013/2014 reprezentujú štyri mužstvá – mužstvo dospelých, družstvo dorastu, družstvo starších žiakov
a družstvo prípravky.
„A“ mužstvo OFK Solčany v súťažnom ročníku 2013/2014 štartuje ako
nováčik súťaže v IV. Lige severozápad v súťaži riadenej ZsFZ Nitra. Mužstvo v polovici súťaže teda po jesennej časti prezimuje v strede tabuľky.
Zo 16 účastníkov je na siedmom mieste s bilanciou 7 výhier, 1x remíza
a 7x prehra s pasívnym skóre 27:33 bodov. V jesennej časti naše mužstvo
získalo v 15-tich zápasoch 22 bodov. Príprava na jarnú časť, mužstvo
začne 12 januára 2014. Mužstvo vedie tréner Anton Hippik z Topoľčian,
vedúcimi mužstvami sú Jozef Bíly a Róbert Turček a masér a zdravotník
Štefan Grach.
V súťažiach riadených ObFZ Topoľčany našu obec reprezentujú 3 mužstvá a to dorast, starší žiaci a prípravka.
Dorast štartuje v kategórií U-19, v tejto kategórií štartuje 10 mužstiev a dorast OFK Solčany je po jesennej časti na 3 mieste s bilanciou
5 výhier, 1 remíza a 2 prehry s aktívnym skóre 41:30 so ziskom 16 bodov.
Od 16.11.2013 naši dorastenci hrajú zimnú ligu dorastu – halový turnaj, ktorý poriada ObFZ Topoľčany. Turnaja sa zúčastňuje 10 mužstiev
a naši dorastenci si zatiaľ počínajú veľmi dobre. Podrobný článok o činnosti A mužstva vyšiel My Topoľčiansko dňa 3.12.2013.
Doteraz odohrali 4 zápasy, 3x vyhrali a 1x prehrali.

mieste z deviatich zápasov 5x vyhrali, 1x remizovali a 3x prehrali so
skóre 24:13 a získali 16 bodov. Trénerovi Ivanovi Hulovi boli k dispozícií
nasledovní hráči: Martin Hanuš, Andrej Boček, Adrián Daniš, Dávid Tomanec, Marek Hupka, Patrik Herda, Andrej Bajcár, Erik Košecký, Samuel
Španko, Kevin Babčan, Michal Tureček, Ján Kertész, Juraj Kertész, Peter
Čamara, Matej Ondruš, Daniel Schlosser.
Prípravka účinkuje v kategórií U- 13 – mladší žiaci.
V súťaži štartuje 12 mužstiev a naši chlapci po jesennej čsti sú na
šiestom mieste. Z jedenástich zápasov 5x vyhrali a 6x prehrali so skóre
33:23 získali 15 bodov.
Tejto kategórií našu obec reprezentovali nasledovní chlapci :
Martin Hanuš, Samuel Španko, Samuel Kráľ, Samuel Švajlen, Lukáš
Streďanský, Andrej Boček, Kevin Babčan, Peter Čamara, Vratko Hačko,
Daniel Schlosser, Juraj Kertész, Henryk Menčí, Kristián Sporina, Matej
Ondruš a tréner Ivan Hula.
Všetky súťaže či už riadené ZsFZ Nitra alebo ObFZ Topoľčany sa
v súčasnej podobe hrajú posledný súťažný ročník.
Od súťažného ročníka 2014/2015 bude dlho avizovaná reorganizácia,
ktorá sa dotkne hlavne mužstva dospelých a bude sa týkať zaradenia mužstiev podľa okresov. Naše mužstvo by malo cestovať k súperom do okolia
Nitry a Nových Zámkov.
Športovci svoju činnosť v jesennej časti futbalových súťaží ukončili
9. 11. 2013 každoročným hodovým plesom.

16.11. Solčany – Tovarníky 5:2
23.11. Nitrianska Blatnica - Solčany 1:0
30.11. Solčany – Kovarce 6:1
7. 12. Solčany - V. Dvorany 5:2
14.12. Práznovce – Solčany 4:3
Dorast svoju prípravu na jarnú časť súťaže začne 11.1.2014. Káder
dorastu tvoria nasledovní chlapci : Lukáš Peciar, Adam Kutňanský, Marek
Košík, Matúš Košík, Ján Strásky, Jakub Tarina, Matúš Lešš, Peter Trenčanský, Michal Hupka, Marek Hupka, Roland Gábriš, Dávid Jenis, Martin
Kováč, Lukáš Ondruš, Erik Košecký, David Tomanec, Miško Tureček,
Tréner - Miloš Urda.

Touto cestou vedenie OFK Solčany praje v Novom roku 2014 všetkým
športovcom pevné zdravie, veľa športových úspechov a všetkým občanom
Solčian želáme Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2014.

Starší žiaci OFK Solčany štartujú v kategórií U – 15 – starší žiaci.
V súťaži štartuje 10 mužstiev a naši žiaci sú po jesennej časti na štvrtom

Výbor OFK Solčany

Výsledky turnaja :

Prípravné zápasy A mužstva Jar 2014 :
24.1.2014 piatok Nitra „19“ – OFK Solčany
1.2.2014 sobota Topoľčany „19“ – OFK Solčany
9.2.2014 nedeľa Zbehy – OFK Solčany
16.2.2014 nedeľa OFK Solčany – Jacovce
23.2.2014 nedeľa OFK Solčany – Veľké Uherce
1.3. 2014 sobota OFK Solčany – Tovarníky

o 17.30 hod.
o 10.00 hod.
o 14.00 hod.
o 14.00 hod.
o 14.00 hod.
o 14.00 hod.
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