Spoločenské organizácie 1980-1990
V našej obci v rokoch 1980 – 1990 vyvíjali pravidelnú činnosť nasledujúce spoločenské organizácie:
-

POŽIARNA OCHRANA
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
ZVÄZ SLOVENSKÝCH ŽIEN
SLOVENSKÝ ČERVANÝ KRÍŽ
ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
ZVÄZ POĽOVNÍKOV
SZM
ZVÄZ VČELÁROV

Z ČINNOSTI POŽ. OCHRANY
Dobrovoľný spolok hasičký bol založený v roku 1881 a od tohto roku vykazuje nepretržitú činnosť.
Boli vytvorené : I. družstvo mužov
II. družstvo mužov
družstvo žien
CO družstvo
Družstvo mladých požiarnikov bolo založené v r. 1987. Všetky družstvá sa pravidelne zúčastňovali na
súťažiach. V roku 1981 za pomoci MNV bola opravená požiarna zbrojnica. 21.8.1981 bolotomu 100
rokov, čo sa založil v Sološnici „ DOBROVOĽNÝ HASIČSKý SPOLOK“. Správu o činnosti tejto organizácie
predniesol na oslavách 100. výročia predseda ZPO Martin Surovič. Táto organizácia vykazovala po
celé obdobie skutočne veľmi dobrú činnosť.
Boli poriadané rôzne akcie ako napr.: zájazdy na medzinárodnú súťaž do Brna
do koncentračného táboro OSVIEMČIM v Poľsku
po stopách Slovenského národného povstania
na MORAVU a JUŽNÉ ČECHY
Členovia organizácie sa zúčastnili všetkých osláv v obci i cirkevných slávností v obci. Poriadali
sa zábavy, posedenia pri VATRE na počesť SNP a iné akcie.
V priebehu od roku 1980 -1990 požiarnici veľmi úspešne likvidovali mnohé požiare:
V r. 1993 - 1garáž a 1 maštal ŠTÁTNYCH LESOV
1985 - 1 hospodárska budova
1989 - 1 stará sýpka na bývalom majeri
1990 - granuláčka na ŠTÁTNOM MAJETKU
Dobrovoľný požiarny zbor od roku 1982 do roku 1990 navždy odišli, opustili títo členovia :
V r. 1962 zomreli Ferdinand SUROVIČ
Alojz VIKTORÍN
Július PAUŠEK

V r.1983 zomreli : Štefan PEER
Daniel ELÍZ
V r. 1985 zomreli : František BARTEK
Jozef FUPŠO – zomrel tergicky
V r. 1986 zomrel : František PÁPEŽ
V r. 1988 zomreli : Štefan PETRŽALA
Ján VANDELIA
Ján TANČIBOK
Organizácia mala k 30.12.1990 stolu 62 členov, z toho 10 žien. Výbor mal 11 členov, predsedom bol
Michal KORDOŠ. Kroniku DPO vedie Martin SUROVIČ, dlhoročný čler DPO.

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
Telovýchovná jednota v našej obci patrí medzi najväčšie organizácie. Jej činnosť je veľmi
bohatá, predovšetkým vo futbale. Tradícia sološnického futbalu sa dátuje od roku 1929, kedy zobár
nadšencov na čele s Františkom ŠEBOROM, T. OLŠOVSKÝM, Alf. Blechom a ďalšími začali kopať do
lopty na „SLANISKU“ (Berný úrad). Nebol to ešte futbal organizovaný, hralo sa priateľsky, poriadali sa
turnaje, futbal si získal ďalších nadšencov a tak v roku 1949 zásluhou Paľka ÁBELA, Laca FRÜHAUFA,
Metoda KOHÚTA, Pavla ŠPOTÁKA, bol založený organizovaný futbal. Futbalové ihrisko bolo
vybudované na obecnom pozemku za meštiankou, za čo vďačia naši futbalisti vtedajšiemu poslancovi
NV, Alojzovi FRÜHAUFOVI.
Pre tento šport sa podarilo získať veľa chlapcov a preto boli vytvorené 2 družstvá : mužov
a dorastu. Úspechy za celé obdobie boli striedavé. Chlapci hrali zo začiatku v nižších súťažiach.
Najväčší úspech dosiahli naši futbalisti za malackého okresu, keď hrali II.tr. v senickom okrese od
r.1960 dosiahly naši futbalisti taktiež pekné úspechy, no žiaľ aj neúspechy, keď mužstvo hralo
v najnižšej triede(IV).
Kronika zaznamenáva udalosti z augusta 1966, kedy bol slávnostne krásny športový stánok
otvorený a daný do užívania.
Futbalisti hrávali pod hlavičkou ŠTÁTNEHO MAJETKU, ktorý našu TJ podporoval finančne aj
materiálne. Celý areál je t.č. schátralý a potrebuje rekonštrukciu.
Treba spomenúť i tých , ktorí sa nezištne, bez akejkoľvek odmeny a starajú o našu
telovýchovnú jednoty. Sú to : Metod KOHÚT, Eng. Wéber zomrelý, Ferd. KUTTNER, Alf. Blecha,
Klaudius TANGMAJER zomrelý, KUTÁK, KOPEČEK, ŠKÁRA, Peter KORDOŠ, KOPÁČ, FTÁČEK, SOJKA a rad
ďalších.
Okrem futbalu sa v našej obci v minulosti súťažne hrával STOLNÝ TENIS. Obľúbený bol
volejbal, našli sa aj nadšenci TURISTIKY. Toho času je obľúbený MINIFUTBAL, ktorý bol založený v roku
1985.
Za našimi futbalistami nezaostali ani naše dievčatá a zásluhou učiteľa Ľudovíta PEŤKA bola v r
roku 1971 založená HÁDZANÁ, ktorá vykazuje činnosť doteraz. Hádzaná má v poslednom období

veľké problémy s financovaním súťaže, pretože prostriedky z vlastnej činnosti boli minimálne, dotácie
nie sú takmer žiadne a ani podnikatelia v našej obci nejavia záujem pomôcť našim dievčatám
Po boku Ľ. PEŤKA nezištne a obetavo pracovali : Ján HUBÁČEK, Tiber TORÓCI, Peter
MLYNAROVIČ.

ZVÄZ SLOVENSKÝCH ŽIEN
Táto spoločenská organizácia po celé obdobie r. 1980-1990 vykazovala veľmi dobrú činnosť. Boli
organizované rôzne zájazdy, poriadali sa kurzy šitia, pečenia, nezabúdalo sa na výstavy ručných prác,
členky ochotne pomáhali pri skrášľovaní našej obce, výstavbe kultúrneho domu. Boli organizované
rôzne prednášky, besedy vzorové zábavy.
Zásluhy bohatej činnosti tejto organizácie mali : Kvetoslava FOLTÝNKOVÁ, Mária HIRTHOVÁ, Eva,
SELIČOVÁ a ďalšie.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Táto spoločenská organizácia sa vo svojej činnosti zameriavala na dárcovstvo krvi, zdravotné
prednášky, kurzy prvej pomoci.
Nezaostávala ani po stránke kultúrnej, poriadali sa zájazdy do divadla, za krásami našej
vlasti, vzorove boli poriadané zábavy.
Členovia SČK boli pripravený pomôcť pri verejných oslavách ako zdravotnícky (1:máje).
V posledných rokoch však činnosť SČK stagnuje.
Hybnými pákami tejto humánnej organizácie boli: Ján DINUŠ, Mária ŠTEFFEKOVÁ, Rozka
NEMEČKOVÁ.

Z ČINNOSTI OSTAT. ORGANIZÁCIÍ
POĽOVNÉ ZDRUŽENIE: činnosť bola zameraná na ekológiu a ochranu zvierat.
ZVÄZ ZÁHRADKÁROV : vykazovali veľmi dobrú činnosť. Poriadali odborné prednášky, pravidelne
organizovali výstavy ovocia, zeleniny. Dušou tejto organizácie je dlhé roky Ignác POLIAK
ZO SZM: Mládež tejto organizácie nevykazovala takú činnosť ako sa očakávalo. Mala možnosť
realizovať sa v rôznych oblastiach, či už to bola kultúra, šport a iné záujmové činnosti.

Tragické udalosti
V našej kronike zaznamenávame aj udalosti tragické, končiace smrťou, smrťou strašnoou, či človeka
mladého, alebo starého. V básni Vojtecha Mihálika nás zaujmú slová:
ČLOVEK BY CHCEL ŽIŤ TAK,
ABY SA JEHO ŽIVOT PODOBAL PIESNI
ŽIAĽ MOJA PIESEŇ ZADRHLA SA,
ŽIAĽ, PRIVČAS DOZNELA.

Sú to kruté slová, alepravdivé, o čom svedčí prehľad tragicky zomrelých občanov od r. 1974:
r. 1974 Rudolf MAÁR, Emil KÁKONYI, Milan BABULIC
r.1975 Jozef STANOVSKÝ, Pavol KOPEČEK, Pavol HARMAN
r.1976 Ladislav ŠÍRA, Alojz KOČÍŠEK
r. 1985 Jozef FUPŠO
r. 1988 Ľudovít PEŤKO, Štefan POLÁK
V našej obci sa udiali aj ďalšie tragédie, ako boli havárie áut v obci, alebo sa služobných
cestách bez straty na životoch, no s vážnymi zraneniami.

Z farskej kroniky od r. 1945 - 1990
Vzhľadom na to , že v rokoch po druhej svetovej vojne nebolo možné v našej obecnej kronike
sa zmieňovať o práci rímsko – katolíckej a kňazoch v našej obci , o našich veriacich, ktorí takmer na
100% boli náboženstva rím. Katolíckeho , robíme tak dodatočne po „NEŽNEJ REVOLÚCIÍ“ zo 17.
nov.1989.v kronike zaznamenávame smutné skutočnosti, že aj kňazi v našej obci boli prenasledovaní
za svoje kresťanské presvedčenie, za hlásanie slova Božieho, lásku k blížnemu, spravodlivosť.
Spomeňme kňazov , ktorí viedli našich veriacichv období od roku 1945 do r.1990.
-

Vdp. Farár DR. Ján TURZA –

Počas II. svetovej vojny zachránil životy našich občanov. Jeho zásluhou a štedrosťou veriacich
bola ku kostolu pristavená, zasvätená k „ BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU“. Obrady vysvätenia sa
konali v júni 1946 za prítomnosti asi 6.000 veriacich. Za jeho pôsobenia bol opravený celý múr na
KALVÁRIÍ, boli opravené všetky kaplnky, krížové cesty, vybudované schody vedúce na kalváriu,
v kostole bol rozšírený CHÓRUS, opravený organ a iné práce.
Počas II. svetovej vojny i po vojne bol neustále sledovaný a prenasledovaný a jeho záchranou bol
odchod v r. 1948 do USA.
-

Vdp. Farár Anton PALKOVIČ-

Rodák z KÚTOV prišiel do našej farnosti v roku 1948. všetci spomíname na tohto kňaz, ako človeka
plného lásky a porozumenia, obľúbený u všetkých veriacich. Najmä naša mládež z tých rokov,
nezabudne na dp. farára, pretože si dokázal získať maldých ľudí napr. divadlom, ktoré v päťdesiatych
rokoch nacvičoval s ochotníkmi aj priamo na fare a ako režisér nacvičil 11 divadelných hier.—
Za svoje hlboké presvedčenie bol kruto prenasledovaný a dlhšiu dobu pracoval ako robotník
- vdp. farári JURKECH, mimochodom profesor na II.M št. gymnáziu v Bratislave a vdp. farár Henrich
RAČEK počas ich pôsobenia od roku 1953-1959 v našej farnosti odviedli obrovský kus práce (nové
lavice, údržby, rôzne opravy kostola, fary).
- VDP. Farár Valerián BEDNÁR,
Rodák z JURA pri Bratislave, prišiel do našej obce 1. X.1959. Bol to človek plný lásky, porozumenia,
dobroty, získal si srdcia všetkých veriacich. Za 32 rokov pôsobenia zanechal obrovský kus práce aj keď

prvých 5 rokov nemohol robiť nič, nakoľko boľ prísne sledovaní. Nebál sa však prekážok, nepoznal
slovo bojím sa, nemôžem, nemám čas! S radosťou v našej kronike zaznamenávame, že jeho
pričinením a štedrosťou veriacich boli prevedené tieto práce: predovšetkým kompletne opravená fara,
prevedená oplotenie, osadená vstupná brána, miestnosti doplnené nábytkom.
I keď cintorín v tých rokoch nepatril cirkvi, zásluhou dp. farára bola opravená VEĽKÁ Kaplnka i 10
malých kaplniek krížovej cesty, obrazy z kaplniek bolí v r. 1989 odcudzené neznámym páchateľom.
Veľkou pozornosť venoval údržbe a oprave kostolnej veže, vonkajšej fasády kostola. V kostole bola
prevedená nová elektrifikácia, rozhlas, reštaurované boli bočné oltáry provníkni a Červeného
Kostelca.
Reštaurovaný, bol hlavný oltár, vymaľovaný interiér kostola opravené bolí 2 sochy sv. Jána a Floriána
pred kostolom. Nezabudlo sa ani na zateplenie všetkých okien v kostole. Pre deti bolí urobené lavičky,
zakúpene bolí omšové rúcha, harménium, obetný stôl. Dp. farár V. BEDNÁR bol opravdu človek ktorý
po sebe zanechal pre farníkov nezaplatiteľné hodnoty.

Poľnohospodárstvo
Štátny Majetok Pl. Podhradie predstavuje obrovský komplex, do ktorého patria farmy: Prievaly, PL.
PETER, PL. Mikuláš, Plav. Podhradie, Sološnica a Rohožník. Štátny majetok obhospodaroval cca
neuvedené ha ornej pôdy a lúk, ktoré patrili farme v Sološnici. Výsledky hospodárenia za roky 1980 až
1990 bolí dobré a preto štátny majetok Pl. Podhradie patril medzi najlepšie v senickom okrese.
Bol zameraný predovšetkým na živočíšnu a rastlinnú výrobu. Aj keď výsledky hospodárenia boli
uspokojivé, štátny majetok sa snažil dosiahnuť vyššiu produkciu v rastlinnej výrobe, čo sa postupne
veľmi úspešne, aj darilo. Úspešný bol aj úsek živočíšnej výroby, ktorý spĺňal výrobné aj dodávkové
pravidelne nad 100%. Veľmi dobre si počínal samostatný úsek technických služieb. Štátny majetok
vybudoval na farme v Sološnici granulačnú linku s triedičkou zemiakov. Zahájené boli zemné práce na
výstavbu skladu zemiakov, ktorý aj bol v tomto období daný do prevádzky.
Riaditeľom štátneho majetku bol. ing Anton ŽILAVÝ
Vedúcim farmy v Sološnici bol: neuvedené
vedúcim živočíšnej výroby bol: neuvedené
vedúcim rastlinnej výroby bol: neuvedené

