SLIŽÁR
OBČASNÍK OBCE SOLČANY

Vážení spoluobčania, rodáci, Sližári,
prihováram sa Vám s vydaním občasníka Sližár v tomto
jarnom vydaní. Blíži sa najkrajší mesiac v roku, mesiac máj,
lásky čas, ktorý inšpiroval veľa básnikov a umelcov pri svojej
umeleckej činnosti.
Vedenie obce a zamestnanci obce Vám týmto číslom chcú
priblížiť a informovať Vás o aktualitách a dianí v našej obci
za obdobie od vianočných sviatkov.
Chcel by som Vám s blížiacim sa mesiacom máj popriať
veľa lásky, zdravia, porozumenia a optimizmu a zároveň Vás
pozývam v sobotu 30. apríla 2016 o 19.00 hodine na tradičné
sadenie mája a zapálenie májovej vatry v športovom areáli,
kde budú pre deti už o 16.30 hodine pripravené rôzne zábavné
atrakcie.
Ing. Juraj Soboňa, starosta obce

apríl 2016

LÁSKY
Láska moja ku deve
je ako vonný kvet:
on skrsne, kvitne, vädne
i sprší a ho niet.
I láska moja skrsla
I kvitne, ale viem:
keď zhasnú vrelé city
ku deve, príde deň.

Ja ľúbim rod svoj drahý,
bárs škúli naňho svet
i žijem zaň, ó, keby
mohol by som i mrieť.
I táto láska skrsla
i kvitne, ale znám:
nezhynie ako kvietok,
jak vrelej lásky plam.
/Janko Jesenský/
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Príprava výstavby bytov v Solčanoch
Spoločnosť IMAXX, s.r.o. v spolupráci s Obcou Solčany pripravujú
výnimočne atraktívny projekt nízkoenergetickej radovej zástavby v obci
Solčany na pozemku pri pálenici so 14 bytmi. Hotové byty budú ponúkané
za prijateľné ceny kupujúcim do osobného vlastníctva. Radová zástavba
je určená pre všetkých, čo chcú riešiť bývanie vo vlastnom byte, s parkovacím miestom a príjemným prostredím. V prípade dostatočného záujmu by výstavba mohla začať na jeseň tohto roku a bude trvať približne
7 mesiacov.
Radový bytový dom sa bude skladať zo 14 bytových jednotiek, bude
dvojpodlažný, nepodpivničený, každý byt bude mať vlastný samostatný
vstup, svoje meranie a k bytu bude prislúchať parkovacie miesto.
Všetky byty budú 2 izbové o rozlohe 53,45 m2 so skladbou: zádverie, chodba, spálňa, obývacia izba spojená s kuchyňou, kúpeľňa + WC. Vykurovanie
bytov bude samostatným elektrickým podlahovým kúrením s ohrevom teplej úžitkovej vody v bojleroch, umiestnených v kúpeľni.

Bytový dom bude riešený v modernom štýle, navrhnutý, ako nízkoenergetický, aby náklady spojené s bývaním boli čo najnižšie.
Celý proces výstavby bytov bude podliehať schvaľovaciemu procesu Obecného zastupiteľstva Obce Solčany.
Týmto článkom si spoločnosť IMAXX, s.r.o. a Obec Solčany chce urobiť prieskum záujemcov o tieto byty. Potencionálni záujemcovia sa môžu
kontaktovať každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hodiny na:
• webovej stránke: http://www.imaxxx.eu/index.html
• e-mailovej adrese: imaxxsro@gmail.com
• Telefonicky: Jana Koreníková 0948/227 277
• Mária Kališíková 0948/593 594
• ako i na Obecnom úrade v Solčanoch u p. Ďatelinku:
podatelna@obecsolcany.sk

Spoločenská kronika

;

NARODILI SA

December 2015:

Tomáš Lednický

Január 2016:

Ľubomír Mandinec

Marec 2016:

Ema Bizoňová
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OPUSTILI NÁS

Január 2016:

Karol Sporina
Mária Španková

Február 2016:

Anna Haničáková

Apríl 2016:

Ján Mišuta

Elektronizácia služieb poskytovaných
na Obecnom úrade v Solčanoch
Dňa 1. novembra 2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (e-Government). Cieľom zákona je zavedenie výkonu verejnej moci v elektronickej podobe a kodifikovanie elektronickej komunikácie ako nosnej formy
komunikácie a alternatívy ku klasickému listinnému spôsobu, čo bude mať
vplyv nielen na orgány verejnej moci, ale aj samotných občanov a podnikateľov. Prijatie tohto zákona bolo v procese prechodu k elektronickému
fungovaniu orgánov verejnej správy kľúčovým. Odo dňa účinnosti zákona o
e-Government vznikla mestám a obciam povinnosť vykonávať verejnú moc
elektronicky. V zmysle prechodných ustanovení bola orgánom verejnej
moci stanovená lehota 3 rokov odo dňa účinnosti zákona. Znamená to, že
do 1. novembra 2016 majú obce a mestá priestor na zabezpečenie výkonu
svojej moci elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný alebo listinný kontakt.
Zákon o e-Government vymedzuje základné skutočnosti súvisiace
s elektronizáciou verejnej správy a so zavádzaním elektronických služieb.
Jeho cieľom je dosiahnuť úplnú elektronizáciu verejnej moci a to tak, že
nebude potrebný osobný alebo listinný kontakt. V praxi by to znamenalo,
že každé úradné podanie (návrh, oznámenie a pod.), úhrada poplatkov,
rozhodnutie a jeho doručenie, bude vykonané a doručené len elektronicky. Zákon č. 305/2013 o e-Government tiež zavádza pojem konverzia
a zaručená konverzia, čo v praxi znamená postup transformácie dokumentu
v listinnej podobe do elektronickej podoby alebo naopak.
Obec Solčany sa v roku 2015 zapojila do programu DCOM – Národný
projekt Dátové centrum obcí a miest. Tento projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb poskytovaných
na miestnej a regionálnej úrovni. Jeho cieľom je rozšírenie počtu poskytovaných elekronických služieb a zvýšiť úroveň ich kvality.
Všetky potrebné informácie ako pracovať s elektronickými službami sú
uvedené na stránke. www. slovensko.sk
Ak začínate pracovať s portálom slovensko.sk, tento návod je určený práve vám. Sú v ňom popísané základné kroky na to, aby ste mohli portál
využívať na elektronickú komunikáciu s úradmi. Pri jednotlivých krokoch
sú zverejnené odkazy na ďalšie užitočné informácie a články, ktoré vám
pomôžu jednoduchšie sa zorientovať.
Vybavte si eID kartu
• eID karta - čo je to? eID karta je občiansky preukaz s elektronickým
čipom.
• Na čo ju potrebujem? Prihlasujete sa ňou na portál slovensko.sk a do
svojej elektronickej schránky.
• Kde si ju vybavím? Na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

• Koľko zaplatím? 4,50 eura.
DÔLEŽITÉ
• Na polícií si nezabudnite požiadať o bezplatné vydanie BOK (bezpečnostný osobný kód potrebný na prihlasovanie), certifikátov na
podpisovanie, ZEP PIN (bezpečnostný kód na vytvorenie zaručeného
elektronického podpisu) a ZEP PUK (kód na odblokovanie ZEP PIN-u).
• Certifikáty na podpisovanie vám umožnia vytvárať zaručený elektronický podpis (ZEP).
• Zabezpečte si čítačku kariet, ak sa ešte nevyčerpali, dostanete jednu
zadarmo na oddelení dokladov.
Nainštalujte si softvér
• Aplikáciu eID klient - na prihlasovanie.
• Ovládače - k čítačke kariet.
• Aplikáciu D.Signer/XAdES - na podpisovanie ZEP-om.
Užitočné info
• Používateľské príručky a inštalačné návody zverejnené na stránke:
www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie vám pomôžu k správnej inštalácii.
Vyberte si službu
• Nájsť službu
Elektronické služby pre občanov a podnikateľov nájdete v sekcii Nájsť
službu.
• Všeobecná agenda
Každý úrad, ktorý má zriadenú schránku na slovensko.sk má automaticky
pridelenú aj službu Všeobecnej agendy.
Prihláste sa do elektronickej schránky
• Elektronická schránka - čo je to?
Elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a
notifikácie. Elektronická schránka vám umožní komunikovať s úradmi
elektronicky.
• Na čo ju potrebujem?
Úrady prijímajú do schránky elektronické žiadosti od občanov. Schránka
občana je určená na prijímanie elektronických rozhodnutí od úradov.
• Ako si ju vybavím?
Ak máte viac ako 18 rokov a ste občan SR, elektronickú schránku máte na
portáli slovensko.sk vytvorenú automaticky.
• Koľko zaplatím za jej zriadenie? 0 eur.
O všetkých novinkách a zmenách Vás budeme informovať priebežne na
stránke Obce Solčany alebo v občasníku Sližár.
Správa daní a poplatkov
Petra Nemčická, Ing. Gabriela Španková

Novinky v zbere odpadu v obci Solčany
Pre technické dôvody bolo otvorenie zberných priestorov na zber drobného stavebného odpadu odložené na máj 2016.
Občania po novom budú môcť nosiť drobný stavebný odpad do priestorov bývalého zberného dvora každú sobotu od 7. mája v čase od 8.00 do
12 hod., kde občania po predložení občianskeho preukazu odovzdajú DSO
zamestnancovi obecného úradu. Na základe váhy dovezeného odpadu dostane potvrdenie, kde bude zaznačená váha a suma, ktorú občan následne
v pracovný deň uhradí do pokladne obecného úradu v Solčanoch.
Medzi drobné stavebné odpady patrí odpad z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému

úradu, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
Drobný stavebný odpad je napr. betón, tehly, obkladačky, dlaždice, izolačné a stavebné materiály aj na báze sadry: ide o odpad vznikajúci najmä
pri rekonštrukciách či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien
a múrov a podobne. Sú to materiály spravidla na báze porcelánu, iných
špeciálne spracovaných ílov či cementu. Tiež patrí do skupiny inertných
odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.
Obec Solčany taktiež doplnila možnosť zberu papiera popri Základnej
školy aj celoročným zberom papiera v obci. V priebehu 3 – 4 týždňov
bude za budovu obecného úradu umiestnený uzatvorený veľkokapacitný
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kontajner s označením papier, kde môžu občania celoročne nosiť papiere,
kartóny. Do zberných nádob na papier umiestňujte obaly čisté a zbavené
iných materiálov (napr. kov, plasty).
Nevhadzujte: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, tvrdé väzby kníh, papier
znečistený potravinami, olejom a ropnými produktmi.
Kontajner bude uzamknutý a občania budú mať kľúče od neho
k dispozícii každý pracovný deň na obecnom úrade. Po vložení papiera
do kontajnera občan kontajner uzamkne a kľúč vráti späť na obecný úrad.
Takýmto spôsobom sa predíde, aby sa do kontajnera nedostali suroviny,
ktoré tam nepatria.

Cintorín – informácie pre občanov
1. Obec ako správca pohrebiska v obci Solčany od mesiaca máj 2016 začne
vyberať poplatky za hrobové miesta na starom a novom cintoríne a aktualizovať údaje o hrobových miestach. Žiadame občanov, aby si so sebou
doniesli občiansky preukaz a ak majú staré zmluvy o prenájme hrobových
miest, aby si so sebou priniesli aj tieto, urýchli to vyhľadávanie v evidencii.
2. Kosenie cintorína – na základe viacerých požiadaviek občanov, bude obec
pred začatím kosenia zelene na cintoríne o tejto skutočnosti informovať
občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu (od mája 2016). Pripomíname
ale, že po vyhlásení tejto informácie obec nezaručuje, že k dokončeniu
prác dôjde v priebehu jedného - dvoch dní. Zamestnanci obce sú denne
rozdeľovaní na pracovisko podľa aktuálnych potrieb obce, preto je možné,
že po vyhlásení, že zamestnanci obce začali kosiť na cintoríne verejnú
zeleň môžu tieto práce na niekoľko dní prerušiť a pokračovať v kosení zasa
o niekoľko dní neskôr.
3. V priebehu mesiaca máj 2016 dôjde v časti cintorína k vybudovaniu
osvetlenia.
4. Žiadame občanov, aby do domu smútku nenosili žiadne sochy, umelé
kvety, podušky na stoličky a koberčeky.
5. Cintorín nie je skládka odpadu! Dôrazne upozorňujeme občanov,
aby staré pomníky a poklopy nenechávali na cintoríne, ale aby požiadali

kamenársku firmu, aby tieto staré poklopy a pomníky
odviezli na skládky odpadu.
Ak to kamenárska firma odmietne urobiť, treba zmeniť
kamenársku firmu. Ak občan
zaplatí za nové pomníky a poklopy napr. 3000,- €, tak by
nemal byť problém pre neho,
aby zaplatil kamenárskej firme aj za odvoz starých poklopov a náhrobných pomníkov.
Ak sa budú takéto porušenia prevádzkového poriadku
vyskytovať aj naďalej, obec
bude náklady spojené s likvidáciou odpadu spolu s pokutou fakturovať vinníkom !
Obec Solčany
správca pohrebiska

S príchodom jari začínajú nájomcovia hrobových miest robiť rôzne
úpravy hrobov, preto je potrebné pripomenúť niektoré zásady:
1. Pri akýchkoľvek stavebných úpravách je povinnosť nájomcu hrobového
miesta prísť na obecný úrad a nahlásiť stavebné úpravy (Hodálová, Nemčická, Ing. Španková). Obec vydá povolenie a stavebník túto skutočnosť
oznámi zhotoviteľovi (kamenárskej firme). Pracovník kamenárskej firmy
pred začatím stavebných prác príde na obecný úrad, v prípade potreby si
zaplatí poplatok za vjazd motorového vozidla do objektu cintorína, obec
mu dá kľúče od brány a môže začať so stavebnými prácami.
Z praxe sa stalo, že nájomca hrobového miesta nepríde začatie stavebných
úprav nahlásiť na obecný úrad, pracovník kamenárskej firmy nevie, kto
je objednávateľom prác ( to vie iba majiteľ firmy ), musí telefonovať
majiteľovi, kto si práce objednal, na ktorom hrobovom mieste a pod. Majiteľovi kamenárskej firmy treba nahlásiť úplnú adresu, pretože informácia,
že práce si objednala napr. pani Klačanská, Ondrušová alebo Babčanová
a číslo domu bez udania ulice sťažujú identifikáciu objednávateľa prác
a tiež identifikáciu, o ktoré hrobové miesto ide. Ak sa budú takéto prípady opakovať a nepríde k zlepšeniu situácie, budeme nútení pracovníkov
kamenárskej firmy posielať preč a určite nikto nechce platiť prepravné
náklady navyše.
2. Pri rekonštrukcii pôvodného hrobového miesta, kedy sú zachované pô-

vodné rozmery a betónový základ, je prísne zakázané akékoľvek betónovanie chodníkov alebo obruby. Uličky medzi jednotlivými hrobovými miestami musia byť v max. šírke 30 cm a na úrovni ostatných chodníkov.
Betónovanie chodníkov je možné uskutočniť iba pro predošlom písomnom odsúhlasení prevádzkovateľa pohrebiska, a to individuálne pre každé
novovybudované alebo rekonštruované hrobové miesto. Predné a zadné
hrany rámov a betónových základov hrobových miest musia byť v jednej
priamke so susednými hrobovými miestami.
Po ukončení stavebných prác je nájomca hrobového miesta alebo ním
poverený stavebník - kamenárska firma povinný na svoje náklady vyčistiť
okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
Ak nájomca alebo ním poverený stavebník nedodrží povinnosti uvedené
v povolení na stavebné úpravy, prevádzkovateľ pohrebiska ho vyzve na
odstránenie nedostatkov. Ak tak neurobí, prevádzkovateľ odstráni tieto
nedostatky na svoje náklady, ktoré spolu so sankciou vyúčtuje nájomcovi
hrobového miesta. Ak ich nájomca neuhradí, bude to považované za hrubé
porušenie prevádzkového poriadku a môže dôjsť až k zrušeniu hrobového
miesta.
3. Za použitú vodu a elektrickú energiu pri stavebných prácach sa platí
paušálny poplatok obci vo výške 2,50 €.
Ing. Hodálová

Stavebné úpravy na cintoríne...
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Týždeň slovenských knižníc v obecnej knižnici
V mesiaci marec, ktorý je Mesiacom knihy, Slovenská asociácia knižníc
vyhlásila celoslovenské podujatie - 17. ročník Týždňa slovenských knižníc od 1.3.2016 do 6.3.2016. Počas tohto podujatia bola obecná knižnica
otvorená aj mimo otváracích hodín. Návštevníci si mohli prezrieť knižnicu, dozvedieť sa o knižných novinkách a noví čitatelia boli zapísaní bez
poplatku.
V rámci TSK našu knižnicu navštívila Spevácka skupina
Lišňanka a členky výboru ZO JDS v Solčanoch. Seniorky pani
knihovníčka privítala básňou „Babka“ od spisovateľky Drahomíry Pechočiakovej a potom ich oboznámila so vznikom knižnice a o podujatiach,
poriadaných v knižnici.
V mesiaci marec sa v obecnej knižnici konajú rôzne podujatia, na ktorých sa stretajú čitatelia rôznych vekových kategórií.
Čítať začínajú aj prváci, ktorí zavítali do knižnice s pani učiteľkou
Mgr. Vaňovou. Prváčikom pani knihovníčka ukázala, kde sú aké knihy
uložené, lebo v knižnici má každá kniha svoje miesto. Vybrali si rozprávkovú knihu O dvanástich mesiačikoch a každý z nej kúsok prečítal. Za ich
šikovnosť boli odmenení sladkou odmenou.
Fantastická literatúra – pod týmto názvom sa uskutočnila hodina
v knižnici so žiakmi 7.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Ivanovou. Zakladateľom uvedenej literatúry bol Tolkin, ktorý napísal svoju prvú knihu
„HOBIT“.
Báje - preberali žiaci 6.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Ivanovou.
K tejto téme si v knižnici našli potrebnú literatúru. K uvedenému učivu
žiaci vypracovali veľmi pekné práce,ktoré nechali pani knihovníčke v knižnici na výstavu.
História Solčian –zvyky, nárečie, remeslá, kroje, pesničky
sa učili žiaci 4.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Absolonovou. Štvrtákov
táto téma zaujímala, lebo živo sa zajímali o kultúru našich predkov.
Žiaci ôsmych ročníkov preberali vedecko- fantastickú literatúru od spisovateľa J.Verna, ktorý napísal 80 vedecko-fantastických románov. V obecnej
knižnici máme veľa románov od uvedeného spisovateľa a mnohí ôsmaci
sa stali aj čitateľmi knižnice. Taktiež preberali literatúru pre mladých
– dievčenské romány, ktorým sa potešili hlavne dievčatá.
Pre tretiakov sme pripravili prehliadku a orientáciu
v knižnici. Žiakom pani knihovníčka vysvetlila ako sa majú orientovať
v knižnici, s výpožičným poriadkom a ktoré knihy sú pre nich vhodné.

Kvíz pre druhákov, ktorí zavítali do knižnice s pani učiteľkou Mgr.
Grachovou. Pani knihovníčka žiakov oboznámila ako sú uložené knihy
a potom im rozdala lístky, na ktorých boli mená spisovateľov, ktorých sa
učili a druháci mali nájsť od spisovateľa napísaného na lístku knihu, napr.
Mária Ďuríčková Danka a Janka.
Na hodinu literatúry prišli do knižnice žiaci 5.A triedy
s pani učiteľkou Mgr.Šípkovou. Preberali povesti od spisovateľov Jozef
Horák, Mária Ďuríčková, Anton Habovštiak, J.C.Hronský a ich diela. Keďže všetky diela od uvedených spisovateľov máme v knižnici, žiaci sa stali
čitateľmi a knihy si vypožičali.
Popoludnie s knihou bolo pripravené pre žiakov zo Školského klubu, s ktorými do knižnice prišla pani vychovávateľka Davidovičová. Deti nám porozprávali aké knihy majú doma, ktoré radi čítajú.
O prečítaných knihách nám porozprávali obsah.
V mesiaci apríl navštívime kníhkupectvo, aby sme pre Vás vybrali ďalšie
knižné novinky. Na nákup kníh využijeme finančné prostriedky, ktoré nám
schválilo Obecné zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2016 na obnovenie knižného fondu. Teší nás, že záujem o čítanie oproti minulému roku vzrástol
nielen u mladých, ale aj starších čitateľov. Návštevníkov všetkých vekových
kategórií radi privítame v našej obecnej knižnici.
Mária Gábrišová
knihovníčka

Realizované projekty v Obci Solčany

Obdobie koncom roku 2015 ako i začiatok roku 2016 bolo z pohľadu
úspešnosti projektov, ktoré podala Obec Solčany, či už na fondy EU, štátne
fondy, ministerstvá, veľmi úspešné.
V mesiaci júl 2015 sa v obci dobudovala II. etapa kamerového systému.
Toho času máme v obci 36 kamier, ktoré monitorujú najdôležitejšie verejné priestranstvá a nehnuteľnosti v Obci Solčany. Na túto druhú etapu obec
získala dotáciu z Ministerstva vnútra SR.
V mesiaci júl - august 2015 naša obec realizovala projekt „Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu „. Obec získala finančné prostriedky
z Ministerstva financií SR a celkové náklady na projekt činili 23 482 Eur.
Predmetom tohto projektu bola inštalácia bezdrôtového rozhlasu s digitálnym kódovaním. V obci sa zriadili bezdrôtové prijímače (hniezda), bolo
vytvorené vysielacie pracovisko na obecnom úrade a taktiež sa vymenili
všetky reproduktory za nové tlakové, akustické.
V novembri 2015 bola obci schválená dotácia z Úradu vlády SR z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR vo výške 10 tis. Eur na opravu sociálnych
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zariadení a šatní v areáli OFK Solčany. Jednalo sa o opravu vnútorných
priečok, stien a podláh spŕch, zateplenie a rekonštrukciu stropu a taktiež
výmenu vnútorného vodovodu a napojenie na kanalizáciu a zrealizovali sa
nové nátery. Dielo bolo realizované aj za spolufinancovania obce Solčany
z rozpočtu obce a ukončené bolo 5. marca 2016 pred začiatkom futbalovej
sezóny. Takmer po 45 rokoch tieto sociálne zariadenia dostali nový šat, za
ktorý sa nemusia hanbiť ani ligové mužstvá. /foto na 4. strane/
V decembri 2015 obec bola úspešná pri podávaní projektu „Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Solčany“. Projekt bol financovaný z operačného programu EU a spolufinancovaný fondom - Európsky fond regionálneho rozvoja. Následne obec podpísala na Ministerstve
hospodárstva SR zmluvu o pridelení finančných prostriedkov. Hodnota
projektu predstavuje 300 555 Eur a obec spolufinancuje tento projekt 5%.
Predmetom tohto projektu je výmena starých svietidiel za nové LED
svietidlá, znížiť náklady na údržbu verejného osvetlenia a zvýšiť kvalitu
a intenzitu osvetlenia v Obci Solčany. Z pôvodných 179 svietidiel sa zvýšil počet nových LED svietidiel na 289. Taktiež týmto projektom došlo
k výmene 4 rozvádzačov verejného osvetlenia, za moderné plastové. Realizovaním tohto projektu za podpory EU sa dosiahne úspora v spotrebe elektrickej energie v objeme 240 GJ ročne. Nové moderné verejné
osvetlenie bude mať nastavenú automatickú reguláciu intenzity osvetlenia
jednotlivých svietidiel. Realizáciou tohto projektu a namontovaním kamerového systému sa výrazne zvýši bezpečnosť a kvalita životného prostredia
a samotná kvalita a bezpečnosť života občanov našej obce.
V mesiaci apríl 2016 sa zahájila „Rekonštrukcia chodníkov na ulici
Lišňovej a 1. mája“. Obec týmto projektom pokračuje v obnove chodníkov,
ktoré boli vybudované v 70. – 80. rokoch minulého storočia v rámci akcie
„Z“. Obec aj v budúcnosti plánuje pokračovať v obnove a rekonštrukcii
chodníkov v obci. Tento projekt realizuje obec z vlastných finančných
prostriedkov, na základe schváleného rozpočtu na rok 2016 v objeme
35 466 Eur.
V mesiaci máj a jún 2016 Obec Solčany bude realizovať projekt „Rekonštrukcia MK na ulici Cintorínskej – Solčany„. Aj tento projekt obec
zrealizuje z vlastných finančných prostriedkov na základe schváleného
rozpočtu na rok 2016. Táto obnova miestnej komunikácie na ulici Cintorínskej sa bude realizovať aj z toho dôvodu, že na tejto ulici boli ukončené
minulý rok stavebné práce na dobudovaní kanalizačnej siete. Hodnota
tohto projektu je v objeme 35 917 Eur.
V októbri roku 2015 obec podala a vypracovala žiadosť na Environmentálny fond na projekt „Zateplenie a stavebné úpravy v dome kultúry súp.
č. 744 v Solčanoch“. Celkové náklady projektu boli vysúťažené na sumu
232 800 Eur. Následne obec bola úspešná a bola jej schválená dotácia
vo výške 200 000 Eur.
Predmetom tohto projektu je celoplošné zateplenie budovy Domu kultúry ako i strechy.
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Súčasne sa budú vymieňať dažďové žľaby a zvody a taktiež dôjde k
výmene bleskozvodu. Tepelné úpravy budú realizované aj v suteréne, kde
bude strop zateplený zateplovacím systémom, izolačnými doskami. Súčasťou tohto projektu je aj výmena vchodových dverí a dlažby na vstupe do
Domu kultúry. Taktiež sa vybuduje vstup pre imobilných občanov. Týmto
projektom sa náš Dom kultúry, ktorý bol vybudovaný v roku 1983 v rámci
akcie “Z“, dočká novej farebnej fasády. Stavebné práce by mali byť ukončené v mesiaci jún až júl 2016.
Taktiež v tomto roku má obec naplánované z vlastných finančných
prostriedkov z rozpočtu obce vybudovať výťah do zdravotného strediska.
V mesiaci apríl 2016 sa v hlavnej sále Domu kultúry uskutočnilo aj
brúsenie, lakovanie parkiet a výmena líšt. V súčasnosti prebieha bielenie
interiéru Domu kultúry. V roku 2017 obec plánuje kompletnú obnovu,
modernizáciu kuchyne, výdajne a skladových priestorov Domu kultúry.
V mesiaci marec 2016 obec podala projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy OCÚ“ na základe výzvy Operačného programu Kvalita
životného prostredia. Projekt, ktorého cieľom je zníženie nákladov na
energiu, je v hodnote 132 000 Eur. V prípade úspešnosti by obec spolufinancovala projekt 5%.
Predmetom tohto projektu je zateplenie budovy, strechy ako aj suterénu
obecného úradu, vybudovanie vstupu pre imobilných občanov a taktiež
výmena kotla na ústredné vykurovanie a výmena telies (radiátorov), ktoré
sú pôvodné od roku 1977.
Vážení spoluobčania, v záverečnej časti tohto príspevku, by sme Vás
chceli informovať, aké projekty má obec pripravené a chce realizovať
v druhej polovici roku 2016 a následne aj v roku 2017 až 2018. Zámerom
vedenia obce je v maximálnej miere využiť finančné prostriedky a čerpať
prostriedky z fondov z EU, čo sa nám aj úspešne darí a tak nezadlžovať rozpočet obce. Týmito investíciami obec výrazne zhodnocuje majetok
obce. Taktiež môžeme konštatovať, že zadĺženosť obce sa výrazne znížila
a máme vysoký raiting v bankách. To je veľmi pozitívne z hľadiska budúcnosti rozvoja obce.
Projekty ktoré má obec Solčany záujem realizovať ešte v roku 2016 :
- Vybudovanie výťahu do zdravotného strediska – 35 000 až 40 000 Eur
- Lavička cez potok (horný koniec) – 15 000 až 20 000 Eur
- Osvetlenie na novom cintoríne - 12 000 Eur
- Vybudovanie Cross-fitt ihriska – 15 000 Eur
Obec pripravuje v rámci výziev projektov EU projektové dokumentácie
na nasledovné projekty :
• Rozšírenie kapacít v materskej škole o jednu triedu, spálňu, herňu a sociálne zariadenia v počte približne do 25 detí – investícia do 200 000 Eur.
• Vybudovanie Zberného dvora v priestoroch ČOV, príprava projektovej
dokumentácie, investícia približne vo výške do 400 000 Eur.
Tieto projekty by obec v prípade úspešnosti spolufinancovala 5 %.
Vedenie obce má záujem zrealizovať čo najviac projektov za účelom
zvýšenia atraktivity a kvality života občanov. Naša obec má kompletnú
infraštruktúru a je atraktívnym miestom pre bývanie. V letných mesiacoch
bude Obecné zastupiteľstvo rozhodovať o možnej výstavbe nájomných bytov 14 b.j. a taktiež je v štádiu príprav výstavba a príprava infraštruktúry
pre 40 rodinných domov zo strany súkromných investorov. Týmito stavebnými aktivitami by došlo jednak k zvýšeniu počtu obyvateľov obce Solčany,
ako i zvýšeniu príjmov do rozpočtu obce Solčany.
Záverom pevne verím a dúfam, že sa nám väčšina týchto zámerov podarí zrealizovať a naša obec bude patriť medzi dynamicky sa najviac
modernizujúce a rozvíjajúce obce v regióne.
Starosta obce

Reprezentácia školy našimi žiakmi
Žiaci našej školy sa aj od januára 2016 zapájali do rôznych súťaží.
Úspešne aj menej úspešne. V rámci umeleckých súťaží prebehlo okresné
kolo súťaže v prednese povesti – Šaliansky Maťko. Lujza Klačanská (3.A)
obsadila pekné 2. miesto. V okresnom kole v prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín z viacerých reprezentantiek najlepšie uspeli Sandra
Ondrušová (4.A), ktorá dostala Čestné uznanie a Lujza Klačanská (3.A),
ktorá sa umiestnila na 3. mieste.
V okresnom kole geografickej olympiády sa výborne umiestnili žiaci 5.A
triedy Matej Gális a Jakub Remeň. Matej obsadil 1. miesto a Jakub 2.
miesto.

Okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda prinieslo úspech Kristiánovi Sporinovi (8.A), ktorý sa umiestnil na 2.mieste, Ema Horková (3.A)
bola úspešnou riešiteľkou.
V rámci okresného kola biologickej olympiády v časti botanika získala
4.miesto Dominika Gábrišová a 8. miesto - Laura Halmová, v časti zoológia 2.miesto Kristína Mazáčková (8.B) a 4. miesto - M. Grachová. Kristína
Mazáčková postupuje do krajského kola.
Športové súťaže - boli sme na turnaji vo volejbale a vybíjanej žiačok, skončili sme v obvodovom kole. Nasledujúce mesiace nás čaká futbal žiakov,
atletika žiaci a žiačky, hádzaná žiačky.
PaedDr. Kvetoslava Hornová

Spomienky Jozefa Sedláka

bývalého učiteľa v ZŠ v Solčanoch
5. septembra 2016 uplynie presne 50 rokov, čo sme otvorili súčasné
priestory školy. Pri tejto príležitosti pripravujeme okrem iných aktivít i
vydanie brožúrky. Podarilo sa nám do nej získať aj spomienky nášho bývalého učiteľa, športového nadšenca pána Jozefa Sedláka. S jeho dovolením
ich chceme zverejniť všetkým, veď bol výraznou osobnosťou našej obce.
V spomienkach žije takmer v každej rodine. Ovplyvnil nielen žiakov školy,
no najmä nadšencov futbalu. Pevne veríme, že budú aj s jeho manželkou
zdraví a uvidíme ho 27.mája, kedy sa oslava školy uskutoční.
Do Solčian som prišiel ako mladý učiteľ ešte v roku 1952. Učilo sa
vtedy v škole pri kostole a pri kaštieli. Priestory školy neboli ideálne,
nebola telocvičňa, ale učiteľský kolektív bol výborný a mal som sa čo
učiť od starších skúsených pedagógov, akými boli Július Fáber, riaditeľ
školy, Štefan Kobela, Alexander Ludvigh a mnoho ďalších. Učilo sa s
nadšením a učitelia sa zapájali aj do mimoškolských činností v oblasti
kultúry a športu. Pôsobil som v ochotníckom divadle a hrával som futbal.
Po absolvovaní základnej vojenskej služby som si založil rodinu a
spolu s manželkou, tiež učiteľkou, sme vychovávali štyri deti. Ja som
aktívne pracoval mimoškolsky aj naďalej. Robil som tajomníka futbalového mužstva, trénoval som žiakov a neskôr aj dospelých futbalistov.
V roku 1966 bola daná do prevádzky nová škola s telocvičňou, jedálňou
a športovým areálom s futbalovým ihriskom. Dostali sme byt v novej

funkcii zástupcu riaditeľa školy lepšie venovať aj svojej celoživotnej
záľube – práci trénera futbalu. V nových lepších podmienkach a za výraznej pomoci miestneho JRD, kde bol predsedom Richard Babčan, som
sa s mojimi zverencami prepracoval do vyššej futbalovej súťaže medzi
také mužstvá ako Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, a boli sme
úspešní. Chlapci mi robili radosť dobrou hrou a šírili dobré meno svojej
rodnej obce. Boli to zlaté časy solčianskeho futbalu a pričinili sa o to
takí futbalisti, ako bol Janko Ondruška, Ivan Horn, Tibor Horn, Jarko Kováč, Janko Mišuta, Miško Belica, Rudko Tureček, Milan Mišuta,
Ferko Sokolovský, Jožko Nikodém, Julo Šnajder a ďalší. Vždy na nich
spomínam s hrdosťou a láskou. Moji zlatí chlapci!
V roku 1975 som sa aj s rodinou presťahoval do Skalice. Prijal som
ponuku tamojšieho vedenia ZVL a stal som sa riaditeľom SOU strojárskeho a zároveň trénerom futbalového mužstva Skalica.
V Skalici žijem aj s rodinou už 40 rokov, ale spomienky na roky
prežité v Solčanoch sú stále živé a nevymiznú nikdy! Vždy som sa rád
vracal do Solčian, mali sme tu zlatú svadbu, ale zdravotné problémy
mi v posledných rokoch už nedovoľujú cestovať, a preto už iba v spomienkach, pri fotografiách, spomíname s manželkou na všetko krásne
a šťastné, čo sme v Solčanoch prežili.
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
Po zimnej prestávke, kedy mužstvá dali svojich hráčov po zdravotnej
stránke do poriadku, doplnili svoje kádre, sa opäť roztočil kolotoč s futbalovými súťažami v našom regióne v súťažnom ročníku 2015 – 2016.
Družstvo dospelých a dorastu OFK Solčany začali hrať svoje majstrovské zápasy 5.3.2016. Žiaci začínajú svoju súťaž 16.4.2016.
Ešte pred rozbehnutím jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016
naše „A“ mužstvo odohralo sériu prípravných zápasov:
Solčany – st. dorast Topoľčany
0:0
Solčany – Bánovce nad Bebravou
2:7
Solčany – Šimonovany
5:1
Solčany – Hlohovec
3:1
Solčany – Oponice
6:2
Solčany – Uhrovec
3:1
Solčany – V. Uherce
2:3
Pred jarnou časťou súťaže sa káder A. mužstva prakticky nezmenil.
Pre pracovné povinnosti nehráva Marcel Januška a do mužstva prišiel
na hosťovanie z Nitrianskej Blatnice Dávid Bartošek. Po dlhodobej PN
a práce v zahraničí sa do mužstva vrátil Lukáš Klačanský.
Mužstvo naďalej vedie tréner Mário Ondruš, realizačný tím sa tiež
nezmenil Gejza Golešenyi – masér, vedúci mužstva Jozef Biely a Róbert
Turček.
V jarnej časti našu obec v kategórii dospelých reprezentujú títo
hráči: Michal Ambróz, Adam Kutňanský, Daniel Krošlák, Nikolas
Ondruš, Peter Ducký, Robert Mihálik, Dárius Soboňa, Mário Mančík,
Dušan Gális, Lukáš Michalík, Marek Pavlovič, Filip Urminský, Erik
Galbavý, Peter Želiska, Juraj Košík, Michal Fridrich, Dávid Bartošek, Roland Gábriš, Marek Hupka.
Výsledky v jarnej časti 2016:
Hrušovany – Solčany
2:2 Urminský, Pavlovič
Solčany
– Veľké Bedzany 3:0 Urminský, 2x Fridrich
Krušovce – Solčany
1:0
Solčany
– V. Zálužie
5:1 Soboňa, Mihálik, Bartošek,
Pavlovič, Fridrich
Zbehy
– Solčany
1:2 Fridrich, Ducký
Solčany
– Alekšince
1:1 Soboňa
Nevidzany – Solčany
2: 1 Soboňa
H. Kráľová – Solčany
2:4 3 x Fridrich, Gális

Dorast OFK Solčany pod vedením
trénera Pavla Meluša, ktorému robí vedúceho mužstva Vladimír Košík a P. Boček,
začal svoju jarnú časť súťažného ročníka 5.3.2016. Výsledky našich mladých
nádejí by sa mali do budúcna zlepšiť.
V jarnej časti dorastenci zatiaľ odohrali 7 súťažných stretnutí, z toho 2x vyhrali, 2x remizovali a 3x prehrali.
Výsledky dorastu:
Solčany
– Prašice
0:0
Výčapy–Opatovce - Solčany
1:3 D. Košík, Hačko, Gábriš
Solčany
– Kráľova n.Váhom 0:1
Bojná
– Solčany
2:0
Močenok – Solčany
3:4 Knápek, Gábriš, Hupka, Košík
Solčany
– Jacovce
2:2 L. Sporina, Knápek
V. Lapáš – Solčany
2:2 Lešš, Knápek
Našu obec v kategórií dorastu reprezentujú títo chlapci:
A. Kutňanský, M. Lešš, R. Gábriš, J. Strásky, D. Jenis, M. Tureček,
Š. Remeň, L. Knapek, D. Košík, S. Kačina, M. Hupka, A. Bajcár,
P. Herda, E. Košecký, A. Boček, A. Daniš, M. Košík, L. Sporina,
V. Hačko, M. Hanuš, D. Urminský.
Žiaci OFK Solčany odohrali do dnešného dňa iba 1 stretnutie
v Chrabranoch, ktorým podľahli 3:0.
Druhý zápas: Solčany – Preseľany
4:3
R. Klačanský 3x,
M. Hanuš
Našu obec v tejto kategórii reprezentujú títo chlapci:
M. Hanuš, S. Španko, J. Chrkavý, S. Chmelár, F. Fačko, P. Čamara,
S. Švajlen, R. Klačanský, A. Ferenčík, M. Kmotorka, M. Ondruš,
A. Boček, V. Hačko, L. Halámek, M. Minársky, F. Gogola, R. Gábriš,
K. Tarina, F. Klačanský, M. Ďurkovič, B. Klačanský
Trénerom žiakov je Michal Lysý, vedúci mužstva je Peter Boček
a J. Švajlen. Koordinátor mládeže je p. Urda.
Výbor OFK Solčany

Ako vyriešiť problém s dažďovou vodou

Vážení spoluobčania, veľký problém hlavne počas daždivých dní nám
spôsobuje zaplavovanie našich čerpacích staníc na kanalizácii dažďovou
vodou. V období zrážok a dažďov sa výrazne zvyšuje prítok dažďovej vody
kanalizačným potrubím.
Napriek tomu, že sme už viackrát upozorňovali občanov našej obce, aby
si občania starých ale hlavne nových rodinných domov nepripájali zvody
z rýn rodinných domov do kanalizačnej prípojky, nakoľko dochádza okrem
zvýšeniu prítoku vody v potrubí aj k zníženiu čistiaceho efektu na ČOV.
Týmto chceme upozorniť občanov, že koncom tohto roku, alebo začiatkom roku 2017, naša obec bude prepojená do Topoľčianskej ČOV, budeme
platiť stočné za prítok z našej obce, preto Vás upozorňujeme, že pokiaľ
má niekto takto nesprávne napojenú dažďovú vodu do kanalizačného systému, aby si to čo najkratšom termíne odstránil, nakoľko bude dochádzať
ku kontrolám spôsobu napojenia na kanalizačné potrubie našimi pracov-

níkmi, ale aj pracovníkmi ZsVS a môže dôjsť k sankciám.
V tomto príspevku by sme Vás chceli informovať ako efektívne využívať dažďovú vodu, šetriť peniaze a životné prostredie. Najúčinnejšie je
vsakovanie dažďovej vody do zeme, je to účinný, ekologický a úsporný
spôsob riešenia. Kompletné systémy s využitím dažďovej vody, bezplatné
posúdenie a návrh na riešenie obciam prostredníctvom ZMOS, ktoré zápasia s problémom dažďovej vody, ponúkla firma MANADA Trading s. r. o.
z Prievidze t. kontakt 046/381 06 97, info@manadatrading.sk, www.manadatrading.sk, www.domavoda.sk .
Vážení občania, správnym využitím dažďovej vody sa zbytočne vyhnete nedorozumeniam so správcami kanalizácie, toho času Obcou Solčany
a neskôr Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.
Obec Solčany
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