̵1930 ̵
Sčítanie ľudu
V roku 1930.tom 1.decembra bolo prevedené sčítanie ľudu, pri ktorom napočítane bolo u nás 252
domov, ktorých bolo obyvaných 252. rodinami, 1367. obyvateľmi, s ktorých bolo 1331. katolíkov,
3. evanjelikov, 25. izraelitov, 8 iného vyznania.

-1931̵
Slávnosť
V tomto roku dňa 5. novembra 1931 (na hodi) bol odhalený pomník padlých hrdinov svetovej
vojne,
Pomnik zhotovil akademický maliar a sochár Andrej Kováčik z Bratislavy. Náklad pomníka stav
Kčs. 6000.- dovoz pomníka na miesto poskytlo vojenské deľ. Veliteľstvo v Plav. Podhradí svoje nákladne
autá .
Slávnosti odhalenia zúčastnil sa delstrelecký pluk s Plav. Podhradia, ktorý položil na pomník
krásny veniec, ďalej hasičské sbory celého vidieku, zástupca okresného náčelníka z Malaciek, sbor
vojenských vyslúžilcov z Malaciek a veľké množstvo ľudu z okolia.
Po odhalení pomníka bola posviacka novej motorovej striekačky, miestneho hasičského zboru.
Cirkevné obrady previedol rodák Dp.Gejza Szücsy. kanonik v Bratislave.
Probgram slávnosti bol nasledovný:
1.) o 6. hod. budíček.
2.) o 8. hod. Úvítanie hostí na stanici.
3.) o 8:30 Sraz pred družstevnym domom
4.) o 9. hod. Službi božie
5.) o 10. hod. odhalenie pomníka akad. Sochárom
Andrej Kovačikom, Posvätenie pomníka, kazeň a Štátna hymna.
6.) Básne: školských dietok
7.) Reč štrpt. Šleza za posadku del. strel. v Plav. Podhr.
8.) Položenie venca vojakom pod vedením ppl. J. Vachom,
a vzdanie pocty padlým hrdinom čestnou rotou.
9.) Báseň : Nepíše - Anastázia Drobovnicová.
10.) Spev : Hrdinom - Sbor miestných div. ochot.
11.) Slávnostne rečí : okresného náčelníka - a inych.
12.) Položenie venca za obec Sološnicu a prevzatie pomníka do opateri starostom Jánom Špotákom.

Pri posviacke pomníka, a kázní, nebolo vidiet u prítomných suchého oka každy bol dojatí kázňou
prí rozoberaní slov o vojne.
Mnohí si odniesli peknú upomienku na svetovú vojnu, kde z jejich rodiní niektorí biedne zahynul.

-1932Zriadenie št. mešť. školy.
V roku 1932.hom 15. novembra bola zrušená V. dočasne postavena trieda. ľud. školy, a siadená
bola I. trieda mešt. školy a to ako pobočka štátnej mešt. školy v Lozorne.
Trieda mešt. školy bola dočasne umiestnená v dome u Štefana Špotáka č.d. 170. v bývalom
hostinci,
Vyučovanie sa započalo 3.ho decembra 1932. Vymenovaný učiteľ na túto školu bol Ján Horvat
rodak s Paldu. okr. Galanda, dalšy učitelia su vedeny v školskej kronike.
Nato o dva roky neskoršie bola sriadená z II. III. trieda mešt. školy, ktorá bola ubytovaná u
Vincenta Dinuša č. 151. tretia trieda na obecnom dome č.d. 218. bývalá Kancelária. A 4. trieda na byte
Jana Dobrovodského v hostinci v bočnej izbe. Najomné za býti platý obec Sološnica, do školy chodia deti
z obce Ralbok, Plav. Podhradie, Plav. Sv. Mikuláš a Plav . Sv. Peter.

Úroda
V tom roku bola slabá úroda na obilie, lebo bolo poškodené mrázom a hrdzu, okopanini zato
boli dobré najmä repi a zemiaky, dobrá bola aj kukurica ktorá bola skoro sadená. Urodilo sa na 1. kat. jut
4 - 5. q. raži, pšenice menej, jačmeňa tiež do 5.q. a ovsa 4.q.

-1933Počasie
V roku 1933.tom jarné mesiace boli veľmy pekné, jarné poľné práce sa veľmy dobre obrobili,
takže už z jara bolo badať obstojnú úrodu.

Súdna pitva
Dňa 13.ho mája 1933. v sobotu išiel Pavel Čermák 39.ročný roľník Sološnicky, po dáždí na pole
aby opustil vodu zvaný Horný les, Menovaný vzal si sebou aj nešťastnou zbraň flobertku 6. mm. že by si
nejakého zajáčka uchytil. To sa mu ale stalo osúdnym. Neďaleko kanála shliadol spomenuté zvieratko, a
tak som mu chcel priblížiť svahom kanála. Keď už bol asi na dostrel blízo, vytiahoval rozobratú zbraň z
pod kabáta, ktoru mal nabitú, ale poistku nezavretú. Následkom toho vyšla rana, a do lavej strany líca až
do modzku, takže na mieste bol mrtvy.
Keď sa večer s pola nevracal, rodina ho išla hľadať. Ale pretože bola noc, tak niečo čo ho nevídelí
až ráno ho našli na svahu kanála mrtvého.
Ako ho jeho švagor našiel, ihneď mu odobral flobertku, a schoval do obilia, a išiel domov
oznámiť že kde je, a že je zastreleny.
Rodina sa sbiehala aj iní ľudia v obci a upodozrievali hájnika že by to bol tento ho zastrelil. Ten
však o ničom nevedel. Ihneď to hlásili čestníctvu.
Keď prišli četníci, zavolali miesto starostu aj išli na to miesto kde bol mrtvy. Až tam konštatovali
odkial mohla asi prisť. V tedy prišiel jeho švagor a priniesol aj flobertku v ktorej bol ešte aj vystrelení
náboj. Tu vyšlo na javo, že ako sa mohlo nešťastie stať.
Pri prehliadke kabáta, našli ešte viacej nábojov - uňho. Ľud čo bol rozčúleny, ako počul že ako sa
vec stala, sa uspokojil tým, keď sa zistilo že tu nebol nikto iný na príčine len neopatrnosť.
Odpoludnia pri súdna komisia z Malaciek, a bola prevedená súdna pitva, ktorú previedol okr.
lekár Dr. Jozef Straka, Dr. Alex Rosinak. Od okresného súdu vyslaní bol okresní sudca.
Pitva bola konaná na cintoríne v smrtnej komore, kolom cintorína bolo skoro celé obecenstvo,
ktoré bolo zvedavá na výsledok činu.
Pri pitve bolo zistené, že nešťastie sa stalo zneopatrnosťou. Gulku s flobertkí našlí mrtvému v
hlave v lavom spanku modzgu. Po pitve bol pohrab. Po nebohom ostala manželka a dve deti.

-1933 - 1934Poučné prednašky
V roku 1933 - 34. v zimných večierkoch vo februári a marci usporiadané boli 2. rází do týždna,
poučné prednášky hospodárské pre dospelych, ktoré boli hojne navštevované. Prednášatelia boli pp.
učitelia tunašej mešťanskej školy a vedúci notár Viliam Löb.

Obecné hospodárstvo
V tomto roku bol rozpočet obce následovny;
Potreba 95. 686,00 Kčs
Úhrada 32.062 -

Kčs

Schodok 63.624-

Kčs

Úhrade toho schodku povoľuje kraj. výbor podľa ustanovenia _§ u 3. zák. čis. 169/1930. vybierat
príražky.
od 1.719,65 Kčs činžovej dane 200%
od 18.147,30. Kčs. všet. priamých daní okrem činžovej 300%.

Odvod
V tomto roku 1933 - 34 - 35. pri pravidelnom odvode v sidle okresu v Malackách boli z tunajšej
obce
Rok -

povinní - odvedení

1933 1934 1935 -

14
13
10

-

6.
7.
6.

Úroda
V tomto roku 1933 bola u nás mimoriadne hojná úroda zvlášť na obilie ,niektorí roľníci
odpredali mimo svojej spotreby značnú časť obilia takže sa mohli na zimu šatstvom dobre zaopatriť .
Vyviezlo sa v tom roku z našej obci asi 24 vagónov obilia, čo není pamätníka v obci ktorý by sa pamätal
na takú hojnú úrodu. Obilie zakupoval Sväz hospodárskych družstivev na Slovensku, výkupná cena obilia
bola u raži 110 Kčs za 1.q. a jačmeňa 90 Kčs za 1.q. vyviezlo sa okolo 16. vagonov pšenice a raži.

Sv. Misie
V tomto roku boli v zimných mesiacoch u nás konané Sväté misie ktoré konali patrí
Redemtoristi, páter Novák a páter Rigel.

Obecné hospodárstvo
V tomto roku 1934. bol rozpočet obce následovny:

Potreba 85. 054,60 Kčs
Úhrada 32.262 -

Kčs

Schodok 52.792,60 Kčs
K úhrade tohoto schodku povoľuje kraj. výbor podľa ustanovenia §-u 3. zák. čis. 169/1930. Vybierať
príražky:
od 1.665,20 Kčs činžovej dane 200%
od 20.103.- Kčs. všet. priamych daní okrem činžovej 240%.

