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Nepredajné

Vážení spoluobčania,
milí priatelia!
Neuveriteľne rýchlo prebehol znovu ďalší rok v našom
živote a rok v našej samospráve ešte rýchlejšie.
Pri štedrovečernom stole
budeme všetci ďakovať nielen
za darčeky pod stromčekom,
ale aj za všetky dary, ktorých
sa nám dostalo počas roka
2009. Za zdravie, za úspechy,
za šťastie, za lásku a pohodu.
V tejto predvianočnej chvíli
aj ja cítim potrebu poďakovať
sa Vám všetkým, ktorí ste
v priebehu roka 2009 pomáhali obci, obecnému úradu, mne
ako starostke a poslancom
OZ obohacovať život spoluobčanom, či návštevníkom obce
Čajkov. Aj Vaším pričinením
naša obec zasa o niečo skrásnela, zasa sa viac zviditeľnila
a svoje dominantné postavenie obhájila z pomedzi 47 obcí
Tekovského regiónu.
Patrí Vám moja úprimná,
vrelá vďaka a prísľub, že
i v roku 2010, už aj vo funkcii poslankyne Nitrianskeho
samosprávneho kraja, vynaložím všetky svoje sily a um,
aby som Čajkov posunula ešte
ďalej.
Do každej čajkovskej domácnosti posielam želanie pokojných vianočných sviatkov
a bohatého Ježiška.
Prežite ich v dobrom zdraví,
pohode, s láskou a v porozumení.
Emília Nichtová
starostka obce

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,
Na jedličke sviečky svietia,
nech zďaleka obchádza Vás
v jasliach leží Božie dieťa.
nešťastie a smola.
Nech Vás jeho láska hreje,
Nech pohoda vládne
žiari i v tmách bez nádeje,
za sviatočným stolom,
do sŕdc, duší Vašich vloží,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.
radosť, šťastie, pokoj boží.
Úprimne želajú starostka obce a poslanci OZ

Zachraňujú životy a čo je viac?

Intenzívnou a neustále sa
opakujúcou medializáciou sa
do našej pozornosti dostávajú
rôzne osobnosti z oblasti kultúry - „superstaristi“, z oblasti politiky i verejného života.
Mnohí ich obdivujeme a vidíme
v nich príťažlivé
osobnosti. Ja som
vzácne osobnosti
stretla 16. novembra 2009 v sále
KD Družba v Leviciach. Po prvý
krát som dostala
pozvanie na Slávnostné udeľovanie
Jánskeho plakety.
Sedela som v sále a s ohromným
• Milan Bátovský a Monika Chlebová
obdivom a poko-

rou som vnímala akt oceňovania. V príhovoroch pozvaných
hostí zaznelo veľa pekných
slov a ďakovaní, ale keď sa na
ﬁlmovom plátne objavili zábery
z mnohých autonehôd, kde naši
záchranári, hasiči a policajti
tiež pohotovo vykonávali svoju
zodpovednú činnosť, keď som
videla krvácajúce telá, volanie
blízkych o pomoc a ruky zopnuté v tichej modlitbe za záchranu
svojho milovaného človeka, vtedy som pochopila, kto sú darcovia krvi!!!
Ľudia, v ktorých sa ozval
určite hlas srdca, životná skúsenosť, múdrosť a ktorí našli
odvahu i ochotu dávať to najvzácnejšie, čo v ich tele koluje
- svoju krv! Svoju krv iným, cudzím, nepoznaným ...

A potom ma oblial pocit hrdosti, pretože na javisko vystúpili i naši Čajkovčania. Vystúpili
skromne, odovzdane a tak sa
aj vo svojom živote pohybujú,
nehovoria o svojom hrdinstve.
O to väčší bol môj obdiv. Zlatú Jánskeho plaketu si z tohto
podujatia odniesol pán Milan
Bátovský a bronzovú Jánskeho
plaketu obdržala pani Monika
Chlebová. Viem, že držiteľom
zlatej Jánskeho plakety je i pán
Ján Havran, č. d. 60 a viacnásobným darcom je i pán Pavol
Tuhý, č. d. 304. Ostatných darcov našej obce nepoznám, ale
všetci si zaslúžia náš úprimný
obdiv, uznanie, vďaku a hlavne
prianie dobrého zdravia - práve
oni si ho právom zaslúžia!
E. Nichtová
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Nové byty, mladé rodiny i noví obyvatelia
Kolaudácia nájomných bytov
sa uskutočnila 3. septembra
po 14 mesiacoch výstavby
stavebnou ﬁrmou TOSTAV.
Slávnostné odovzdanie do
užívania sme posunuli na 30.
október aj z dôvodu, aby sa
byty dobre odvetrali a boli čo
najmenej drobných nedostatkov. Za účasti poradcu ministra

• Šťastní obyvatelia nových bytov

výstavby SR Ing. Štefana Škrípa, staviteľa Ing. Petra Tošála
a ďalších zainteresovaných
hostí prebehlo „prestrihnutie
pásky“ vo výnimočne radostnej
atmosfére. Slová poďakovania
zo strany starostky obce ako
i nájomníkov boli doplnené obhliadkou interiérov bytov.
Osem trojizbových, naozaj
pekných i primerane
priestorových bytov bolo
pridelených nasledovným záujemcom:
Zelená
bytovka, s. č. 565:
Richard
Mališ,
Ladislav Polc, Miroslav Petrík, Marek Máčaj z Podlužian.

Kanalizácia obce
Niekoľkoročné úsilie, hovorí
sa tomu „beh na dlhé trate”,
prinieslo svoje ovocie v podobe dotácie 697 000,-- € (21
mil. Sk) a dňa 27. júla 2009 sa
vykonal prvý výkop na obecnej kanalizácii. Stavebná ﬁrma
STAVASTA, spol. s. r. o. Banská Štiavnica zahájila výstavbu tlakového potrubia z Čajkova do ČOV v Podlužanoch v
dĺžke 3 083 m. Bolo potrebné
vyčkať na zber úrody z polí a
až následne klásť potrubie. Za
ústretovosť a ochotu patrí moje
poďakovanie našim farmárom
Ing. Pavlovi Kúdeľovi, Ing. Mariánovi Mojžišovi a v katastri
Hronské Kosihy p. Antonovi
Horvátovi, Markovi Senešimu
a Dušanovi Senešimu.
Následne sa vybudovala
zberná šachta s technologickou časťou a elektrická NN
prípojka k zbernej šachte a
bleskozvod. Po týchto prácach

sa prešlo na ťažší a zložitejší
úsek – gravitačnú kanalizáciu
stokových sietí na ulici Školskej, Predzápotočnej, Žabacej
uličky a popri kurtoch. Práce
pokračujú na Podhorskej ulici.
Zamestnanci stavebnej ﬁrmy
STAVASTA mali sťažené podmienky neustálym daždivým
počasím a na Predzápotočnej
ulici ťažkým terénom. Výkopy
v niektorých úsekoch sú hlboké 2,5 – 3 m. Celková dĺžka
gravitačnej stokovej siete na
uvedených realizovaných uliciach je cca 2 200 m. Podľa
ﬁnančného objemu celej stavby vrátane privádzača do ČOV
máme polovicu obecnej kanalizácie vybudovanú. Domové
prípojky a spätné úpravy komunikácií sa budú realizovať
podľa počasia v mesiacoch
marec – máj 2010.
Všetkým občanom patrí
moje poďakovanie za doterajšiu toleranciu,
pomoc a ochotu,
pretože „boriť sa v
blate” nie je nič príjemné. Aj v nasledujúcich zimných
mesiacoch bude
premávka na rozkopaných úsekoch
obmedzená a náročnejšia. Prosím
Vás, jazdite opatrne! Hláste na OcÚ
zistené
závady,
aby sme spoloč-

Oranžová bytovka, s. č. 566:
Anton
Slušný
z Rybníka, Peter Nichta, Štefan
Ďurovský
z Novej Dediny
a manželka Eva
r. Vašová,
Matúš Fríbert
z Levíc a manželka Veronika • Vľavo poradca ministra výstavby a regionálneho
rozvoja SR Ing. Štefan Škríp, starostka obce a star. Havranová.
V ý b e r o v á viteľ Ing. Peter Tošál
komisia pri prideľovaní bytov lia a hlavne ďalšie prírastky do
prihliadala na nájomcov, ktorí týchto rodín je to, čo Čajkov,
budú schopní pravidelne platiť aby nevymieral naozaj potrebunájomné, budú si byty chrániť je. Nech teda bociany prilietajú
a zabezpečovať drobné údržby na naše bytovky a nech si mlaako i schopní bezproblémové- dé rodiny udržia naštartované
ho susedského spolunažíva- nadštandardné susedské vzťahy. Úprimne praje
nia.
starostka obce
Mladé rodiny, noví obyvate-

ne predišli
ublíženiu na
zdraví alebo
materiálnym
škodám.
Na obecnú
kanalizáciu je zo
zákona povinná napojiť sa každá
domácnosť.
Prevádzkovateľom kanalizácie bude
Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s. Nitra, odštepný závod Levice. Ak sa nevyskytnú nepredvídané okolnosti
a bude nám priať jarné počasie, chceli by sme v mesiaci
máj začať s prevádzkovaním
kanalizácie.
Spracovali a doručili sme na
MŽP SR ďalšie žiadosti o dotá-

cie na pokračovanie výstavby
stokových sietí. O tom, ktorými
ulicami budú výkopové práce pokračovať, rozhodne čo
najväčší počet napojenosti na
kanalizáciu ako i počet obývaných rodinných domov na tej
– ktorej ulici.
Bližšie informácie si môžete
kedykoľvek žiadať od starostky obce.

Najúspešnejší rok v získavaní dotácií
Za posledné roky prebieha na Slovensku najúpornejšie snaženie a boj miest a obcí o získavanie dotácií z eurofondov, alebo
štátnych fondov. Bežný občan veľmi nepozná kritériá na čerpanie eurofondov, ktoré sú prísne a presne určujú z akého „balíka“
môže tá - ktorá obec (podľa počtu obyvateľov) dotácie žiadať.
Naša obec s počtom obyvateľov 1013 ako i ostatné obce pod
2000 obyvateľov nemôžu samostatne čerpať dotáciu zo štrukturálnych fondov a preto naše žiadosti boli smerované na Ministerstvo životného prostredia SR – Environmentálny fond. V
mesiaci júl 2009 sme získali 348 702,-- € (10,5 mil. Sk) a hneď
sme začali s budovaním obecnej kanalizácie.
Ďalšie úsilie a mnohé pracovné rokovania, návštevy a argumenty priniesli svoje ovocie a v septembri sme obdržali ďalšiu
dotáciu vo výške 331 900,-- € (10 mil. Sk).
Celkovo v r. 2009 teda preinvestujeme s koﬁnancovaním
732 000,-- € (22 mil. Sk).
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Pozornosť tým, ktorí medzi nami žijú,
ale na ulici ich už nestretnete...
S blížiacimi sa sviatkami
sme zrazu všetci k sebe milší, pozornejší aj vnímavejší.
Uponáhľaná doba nám mno-

hým nedáva veľa priestoru
častejšie robiť radosť iným.
Tak nejako je to i s nami v
našom obecnom úrade, čo
mňa osobne
mrzí, aj si
to vyčítam,
ale nie vždy
dokážem
prekonať časovú tieseň
a vykročiť k
tým, ktorí na
to čakajú a
hlavne, ktorí
si to zaslúžia.
Choroba,
staroba
je
veľmi
ťažká
a
• Dvanásť rokov sa Ľubka Kopjáková s láskou stará
každý človek
o svoju mamu Elenu Nichtovú pripútanú na lôžko

Poplatky
Prenájom priestorov

Leto

Zima

SÁLA
50,-- €/ 1 500,-- Sk

66,40 €/ 2 000,-- Sk

66,40 €/ 2 000,-- Sk

116,-- €/ 3 500,-- Sk

50,-- €/ 1 500,-- Sk

66,40 €/ 2 000,-- Sk

33,20 €/ 1 000,-- Sk

53,10 €/ 1 600,-- Sk

20,-- €/ 600,-- Sk

33,20 €/ 1 000,-- Sk

kar + kuchyňa

16,60 €/ 500,-- Sk

33,20 €/ 1 000,-- Sk

kar bez kuchyne

11,60 €/ 350,-- Sk

23,20 €/ 700,-- Sk

reklamné akcie

10,--/ 300,-- Sk

13,50 €/ 400,-- Sk

kar

10,--/ 300,-- Sk

13,50 €/ 400,-- Sk

predajné akcie
+ prístavba + kuchyňa (ples)

sa s ňou i ťažko vyrovnáva.
Ležať na lôžku, byť odkázaný pri každom úkone na pomoc blízkeho v rodine, dlho
hľadieť na tie isté steny, keď
vás všetko bolí, tlačí a čas sa
vlečie, je naozaj ťažký údel.
Preto sme sa na obecnom
úrade rozhodli ﬁnančnú čiastku, za ktorú sme nakupovali
pyrotechniku na silvestrovský
ohňostroj použiť na drobný
darček tým, ktorých staroba
a choroba pripútala na lôžko,
tým, ktorých už naozaj nestretnete na ulici, v obchode,
žiaľ ani v našom kostole a nepodáte si s nimi ruku.
Obecný úrad v tomto týždni odovzdá chorým, alebo
ich blízkym darček s prianím
dobrého zdravia, pohody a
Božieho požehnania.

Rozlúčili sme sa

TELOCVIČŇA
predajné akcie
PRÍSTAVBA (ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ)

+ kuchyňa
bez kuchyne

ZASADAČKA

ROŽNÁ MIESTNOSŤ
+ kuchyňa
bez kuchyne

20,-- €/ 600,-- Sk

33,20 €/ 1 000,-- Sk

13,50 €/ 400,-- Sk

26,50 €/ 800,-- Sk

39,80 €/ 1 200,-- Sk

50,-- €/ 1 500,-- Sk

3,32 €/ 100,-- Sk

5,-- €/ 150,-- Sk

CHATA
zasadačka + kuchyňa 1 deň
spálne - lôžko
+ spotrebované energie
DOM SMÚTKU

HROBOVÉ MIESTO
5,-- €/ 150,-- Sk

1 deň + 1 noc

nové miesto

6,60 €/ 200,-- Sk

2 dni + 1 noc

8,30 €/ 250,-- Sk

obnova 1 miesta

5,-- €/ 150,-- Sk

10,-- €/ 300,-- Sk

obnova 2 miesta

10,-- €/ 300,-- Sk

3 dni + 2 noci

11,60 €/ 350,-- Sk

pohrebný poplatok

13,50 €/ 400,-- Sk

bez trvalého pobytu

2 dni + 2 noci

3 dni + 3 noci

RELÁCIE V MIESTNOM ROZHLASE

ELEKTRICKÁ ENERGIA

smútočné

zdarma

pri betónových prácach
na cintoríne

jubilejné

3,32 €/ 100,-- Sk

PREDAJE

5,-- €/ 150,-- Sk
16,60 €/ 500,-- Sk

3,32 €/ 100,-- Sk

ČISTENIE NA ČOV

vyhlásenie relácie v MR

2,-- €/ 60,-- Sk

obec

20,25 €/ 610,-- Sk

pred. miesto - osobné auto

2,-- €/ 60,-- Sk

p. Milan Bátovský

27,66 €/ 833,-- Sk

pred. miesto - nákladné auto

3,50 €/ 105,40 Sk

ﬁrmy

3,50 €/ 105,40 Sk

kopírovanie
faxovanie
overovanie podpisu
overovanie listiny

1 list

1 list

1 podpis
1 strana

0,10 €/ 3,-- Sk

Zapožičanie vysúvacieho rebríka 1 deň 3,32 €/ 100,-- Sk

0,60 €/ 20,-- Sk

Potvrdenie o platnosti SHR - 3,32 €/ 100,- Sk

0,50 €/ 15,-- Sk
1,50 €/ 45,-- Sk

Všetky sadzby daní zostávajú nezmenené, poplatok za
smeti na rok 2010 je 11,-- €/ 331,-- Sk, t. j. v prepočte na jedného občana na 1 deň v roku 0,03 €/ 0,90 Sk.

17. 03. 2009
Alžbeta Murániová 87 r.
(Čajkov 215)
16. 04. 2009
Anna Badová 99 r.
(Čajkov 89)
14. 06. 2009
Helena Kúdelová 92 r.
(Čajkov 193)
19. 06. 2009
Mária Jánošíková 79 r.
(Čajkov 57)
25. 06. 2009
Jozef Brucháč 65 r.
(Čajkov 205)
01. 07. 2009
Štefan Mocpajchel 81 r.
(Čajkov 220)
12. 10. 2009
Pavlína Uhnáková 81 r.
(Čajkov 204)
25. 11. 2009
Ján Siekeľa 59 r.
(Čajkov 98)
15. 12. 2009
Helena Gažiová 87 r.
(Čajkov 263)
Pochovaný v Čajkove: Jozef
Denko 68 r. Tlmače-Lipník

Povedali si áno
02. 05. 2009
Ladislav Polc (Čajkov 36)
a Mária Šebová (Podlužany)
09. 05. 2009
Eva Vašová (Čajkov 196)
a Štefan Ďurovský (N.Dedina)
06. 06. 2009
MUDr. Dušan Krajči
(Čajkov 146)
a MUDr. Aneta Naďová
(Košice)
06. 06. 2009
Anna Slušná (Čajkov 324)
a Alexander Weidinger
(Nemecko)
27. 06. 2009
Veronika Havranová
(Čajkov 345)
a Matúš Fríbert (Levice)
04. 07. 2009
Ing. Mária Valachyová MA
(Čajkov 254)
a Mgr. Michal Mušák (Nitra)
15. 08. 2009
Ing. Peter Chlebo(Čajkov 203)
a Ing. Petra Rajnícová
(Dechtice)
29. 08. 2009
Terézia Slušná (Čajkov 324)
a Ing. Emil Želizňák (Havaj)
05. 09. 2009
Ing. Peter Tuhý (Čajkov 81)
a Mgr. Kristína Šutková
(Machulince)
19. 09. 2009
Monika Bartošová (Čajkov 117)
a Jozef Starovič
(Moravany nad Váhom)
31. 10. 2009
Helena Holečková (Čajkov 320)
a Martin Farkas (N. Dedina)

Narodili sa
24. 04. 2009
Matej Fríbert
(Veronika a Matúš) č. 345
28. 06. 2009
Liana Kupčová
(Ing. Katarína a Ján) č. 326
20. 07. 2009
Zuzana Holečková
(Zuzana a Marek) č. 320
20. 10. 2009
Hana Mäsiarová
(Lucia a Jozef) č. 226
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Čajkov zimuje druhý
Futbalisti Čajkova zimujú
na 2. mieste tabuľky oblastných majstrovstiev. Mužstvo,
ktoré bolo a stále je považované za top favorita súťaže,
však s umiestnením príliš
nemôže byť spokojné.
Čajkov chcel post lídra.
Mal najlepšiu obranu, keď
inkasoval len 14 gólov. V
streleckej tabuľke po jeseni
obsadil Miroslav Drapka 2.
miesto, zaznamenal 14 gólov.
Úvod súťaže sa nám naozaj vydaril, čo sme svojím
spôsobom aj očakávali, pretože sme mali vcelku priaznivé vyžrebovanie. Darilo sa
kanonierovi Drapkovi. Mužstvo sa o neho mohlo oprieť,
patril k oporám tímu. Prvou
stratou bola remíza v Starom Tekove. Tam to bol vynikajúci zápas, oba celky boli
nakoniec s výsledkom spokojné. Mali sme možno viac
z hry, ale domáci sa vytiahli,
hrali obetavo a vzhľadom na
to, že sme vyrovnávali v poslednej minúte, bod je úspechom.
V ďalšom priebehu súťaže
platilo pre Čajkov, že hoci
sme boli doma stopercentní,

vonku
sa nám
prestalo úplne
dariť.
Zápasy
v Novej
Dedine,
v Podlužanoch a v Kalinčiakove sme určite nemali
prehrať. Doplácali sme na
krásu, stále sme sa tlačili
dopredu a súperi nás z protiútokov trestali. Špecifický
bol zápas doma s Bátovcami, ktorý sa nedohral pre
nízky počet hráčov súpera.
Mrzí nás to hlavne kvôli divákom, ktorí zbytočne merali
cestu na štadión a zo zápasu
nič nemali. Líderskú pozíciu
stratili Čajkovčania v poslednom kole, keď len remizovali v Hronských Kľačanoch.
Zápas ovplyvnil zlý terén.
Na takom teréne sa hrá futbal len veľmi ťažko. Kľačany
hrali veľmi bojovne.
Miesto za vedúcimi Plášťovcami nie je zlé, v Čajkove
sme však chceli viac. Určite
nie je spokojnosť, cieľ bol
byť po jeseni lídrom súťaže,
čo sa nám nepodarilo. Myslím si, že máme najlepší tím

Tabuľka ObM
1. Plášťovce
2. Čajkov

15
15
3. Levice-Demand. B 15
4. Starý Tekov
15
15
5. Podlužany
6. Kalinčiakovo
15
7. Horné Turovce 15
15
8. Kozárovce
15
9. Rybník
15
10. Keť
11. Nová Dedina 15
15
12. Hr. Kľačany
13. Dolný Pial
15
14. Pl. Vozokany 15
15. Bátovce
15
16. Žemberovce
15

10
9
9
8
8
9
8
7
7
6
6
5
4
3
2
3

v súťaži, rozhodne sme mali
byť na čele, hoci postupové
ambície u nás nie sú.
Zimná príprava už klope
na dvere. Momentálne trénujeme raz týždenne v hale
a raz vonku. Príprava bude
prebiehať len v domácich
podmienkach. Zúčastníme
sa halového turnaja 17. januára 2010 v levickej športovej hale, ktorý už tradične
organizuje ObFZ. Odohráme

0 5 42:34 30 (+9)
2 4 39:14 29 (+5)
1 5 35:17 28 (+4)
4 3 39:28 28 (+4)
4 3 27:17 28 (+4)
1 5 31:27 28 (+7)
2 5 29:23 26 (+2)
3 5 33:28 24 (+3)
0 8 29:38 21 (0)
2 7 37:29 20 (-4)
2 7 33:26 20 (-1)
3 7 26:30 18 (-3)
1 10 25:36 13 (-8)
3 9 24:35 12 (-12)
4 9 25:42 10 (-11)
0 12 10:60 9 (-15)

niekoľko prípravných zápasov, s kvalitnými súpermi.
Naďalej chceme hrať ofenzívne pre oko diváka atraktívne a s cieľom skončiť čo
najvyšie v tabuľke.
Káder Čajkova: Horniak,
M. Molnár, J. Molnár, P.
Molnár, Nichta, Hinzeler, M.
Mališ, J. Mališ, J. Čižmár,
M. Čižmár, Muráni, Pompoš, T. Tuhý, M. Drapka,
Červenák, Greguš, Csernák. Tréner: P. Tuhý, J. Lepieš.
Na záver by sme chceli pozvať všetkých priaznivcov a
priateľov futbalu na tradičný
reprezentačný ples športovcov, ktorý sa uskutoční 5.
februára 2010 s tradičnou
domácou tombolou.
Milan Červenák

Slávnosť škôlkarov
pri vianočnom stromčeku
�   
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