VÝCHOVNÝ ÚSTAV MLÁDEŽE ZA R. 1991 -1994
Vnútropolitické udalosti zo 17.11.1989 sa začali prejavovať aj v medziľudských vzťahoch, pracovníkov
ústavu dôsledkom čoho bolo predčasné uvoľnenie zo služieb ústavu, riaditeľa PhDr. Eduarda ŽIAKA.
Na uvoľnené miesto bol menovaný učiteľ Vladimír GUBA.
Z radov učiteľov predčasne, navždy odišiel zástupca riaditeľa Robert HÁJEK , keď tragicky zahynul v.r.
(neuvedené) . Postupne boli doplnené stavy vychovávateľov a prevádzkových pracovníkov.
V období r 1991-1994 bola dokončená výstavba dielní a garáže. Žiaľ , pre nedostatok finančných
prostriedkov nebola dokončená stavba telocvične. Pri výstavbe menovaných objektov, úprave areálu
Výchovného ústavu výdatne pomáhali chovanci, ba i samotní pracovníci ústavu.
V kronike zaznamenávame aj menšiu historickú udalosť, keď v r. 1993 bola vrátená budova školy,
ktorú od r.1977 užívala Základná škola. Táto skutočnosť ústavu veľmi pomohla a po vnútorných
opravách získali sa priestory na vyučovanie, kancelárie, sklady.
V roku 1993 prišlo k zmene názvu Výchovného ústavu na „ REEDUKAČNÝ DOMOV MLÁDEŽE“
s odbormi : poľnohospodárska, strojná a stavebná výroba.
Priemerný počet chovancov za uvedené obdobie sa pohyboval na 40 -50 chovancov ročne. Jedná sa
o ťažko vychovávateľnú mládež - CHLAPCOV -vek. Kateg. 14 -18 rokov. V ústave pracuje priem. 37
pracovníkov. S dobrými výsledkami patrí ústav medzi najlepšie zariadenia tohto typu na Slovensku.

Činnosť spol. organizácií 1991 – 1994
V tomto období vykazovali činnosť v našej obci nasledovné spoločenské organizácie:
- POŽIRNY ZBOR (dobrovoľná požiarna ochrana)
- TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
- ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
- ZDRUŽENIE POĽOVNÍKOV
- ZVÄZ VČELÁROV
- SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA
Táto organizácia v období od r. 1991 -1994 opäť dokázala, že patrí v obci medzi najaktívnejšie, čoho
dôkazom boli dosiahnuté výsledky, či už to boli opatrenia pri ochrane pred požiarmi, ochrane
životného prostredia, poriadanie a účasť družstiev mužov na rôznych súťažiach ( napr. v ZÁVODE v r.
1991, v SENICI v r.1993).
V roku 1991 si požiarnici pripomenuli 110. výr. Založenia „ HASIČSKÉHO SPOLKU“. História je veľmi
bohatá po každej stránke a preto si prácu „HASIČOV“ vážia všetci občania Sološnice. Nesmieme
zabudnúť ani na humánnu činnosť tejto organizácie, ktorá sa prejavovala v dobrovoľnom darcovstve

krve. Dvaja členovia : Michal KORDOŠ a Anton RALBOVSKÝ sú nositeľmi „ ZLATEJ PLAKETY
JANSKÉHO“. Organizácia neostávala nečinná ani pri rôznych oslavách, predovšetkým cirkevných.
Zbor sa zúčastňoval na procesiách k Božskému Srdcu Ježišovmu, Božieho tela, organizoval stráž pri
BOŽOM HROBE na Veľkú noc.
Pre členov požiarnej ochrany nebolo „ tabu“ ani kultúra. Pravidelne boli organizované posedenia pri
„VATRE K SNP“, vzorovo boli poriadané spoločenské zábavy, zo starých zvykov to bolo fašiangové
„ POCHOVÁVANIE BASY“, organizovali sa rôzne zájazdy atď.
Niektorí členovia sa žiaľ nedožili bohatých výsledkov statočnej práce požiarnej ochrany a navždy
opustili svojich kamarátov, priateľov.
Boli to : v r. 1992 Anton HOLIČ, Jozef ČERMÁK
1993 Pavol KOČÍŠEK, (pochovaný v Čáčove), Englbert DINUŠ
1994 Pavol ŠPERGL, Jozef VANEK
ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ IM, PANE!
V priebehu obdobia prišlo k zmenám vo výbore, no vždy v prospech ďalšej veľmi dobrej činnosti .
Treba pripomenúť dobré hospodárke výsledky, ktoré boli dosiahnuté vlastnou činnosťou (zábavy,
členské) a v neposlednom rade aj finančnými prostriedkami Obecného úradu v Sološnici.

TELOVÝCHOVA A ŠPORT
Na tomto úseku bohatú činnosť za sledované obdobie vykazoval FUTBALOVÝ ODDIEL a až do roku
1994 aj ODDIEL HÁDZANEJ žien. Žiaľ iné športy v našej obci nie sú.
Z ČINNOSTI FUTBALOVÉHO ODDIELU :
Po novembrových udalostiach v r. 1989 celá naša spoločnosť nastúpila novú cestu , cestu demokracie,
po ktorej začal kráčať aj náš futbalový oddiel. Za obdobie od r. 1991 -1994 to bola cesta veľmi ťažká,
náročná, plná prekážok a že náš oddiel stále vykazuje pomerne dobrú činnosť, môžeme poďakovať
nadšencom futbalu, dobrovoľným pracovníkom, všetkým hráčom a aj OBECNÉMU ÚRADU v Sološnici.
Ťažkosti sa vyskytli predovšetkým v získavaní finančných prostriedkov na činnosť z vlastnej činnosti by
už dávno futbal v našej dedine zanikol. Vďaka pochopeniu obecného úradu, ktorý každoročne
vyčleňuje na rozvoj športu z rozpočtu OcÚ určité finančné prostriedky, môže náš futbal pokračovať
v činnosti. Sem tam pomohli finančne alebo n materiálne niektorí sponzori v Sološnice. Vyššie orgány
dotácie neposkytujú, ako to bolo v minulosti,, kedy boli poskytované prostriedky napr. na údržbu
kabín, oplotenia. Svojho času výdatne pomáhali nášmu futbalovému oddielu materiálne i finančne
patronátne ŠTÁTNE MAJETKY v Pl. Podhradí. Ani členovia futb. oddielu nezaháľali v získavaní
finančných prostriedkov brigádami pri čistení potoka v dedine, ďalej zberom starého železa.
Prostriedky boli použité na opravu strechy kabín, prestavbu kabín, výmenu pletiva na ohrade,
osadenie lavičiek.
Futbalový oddiel mal v období r.1991 -1994 dve mužstvá : DORASTU
A DOSPELÝCH. V našej kronike zaznamenávame, že naše mužstvá striedali úspechy s neúspechmi v II. i
III. Triede s oddielmi senického okresu. Najväčší úspech dosiahli naši chlapci 3.7.1994, keď na svojom
ihrisku vyhrali “SLOVENSKÝ POHÁR” okresu Senica za účasti FO TURÁ LÚKA a MOKRÝ HÁJ. Sološnickí
futbalisti okrem “ POHÁRA” dostali kompletnú výstroj od HZDS, konkrétne od predsedu NR SR Ivana

GAŠPAROVIČA. Cenu víťazom odovzdal poslanec NR Tibor CABAJ a predseda OFZ Senica, Milan
PECEŇ.
Toto historické víťazstvo bolo prekrásnym darom k 45. VÝR. ORGANIZOVANÉHO FUTBAL v
SOLOŠNICI.
Futbalový oddiel podstúpil do krajskej súťaže “SLOVEVENSKÝ POHÁR ” s výsledkami: MODRANKA SOLOŠNICA 0:0, a odvete 4:2 pre Sološnicu, ďalej to boli zápasy: MALŽENICE- SOLOŠNICA a v odvete
1:0 pre Sološnicu. Postup si vybojovali futbalisti z Malženíc.
Po úspechoch v pohári prišlo veľké sklamanie, keď po slabých výkonoch vypadli z II .triedy do III.
triedy. Hľadali sa príčiny u trénera, výboru a samotných hráčov. Výbor na čele s predsedom Alojzom
ZECHELOM urobia všetko, aby futbal v našej dedine opäť lákal nadšencov guľatého čuda. Či sa tak
stane, ukáže čas. Problémov je totiž veľa. Areál chátra, futbalové ihrisku od r.1966 nemalo žiadnu
väčšiu údržbu, bunky pre HO sú zdevastované, treba údržbu kabín, ohrady ihriska. Náklady asi 1,5 mil.
SK. Je treba pripomenúť tých, ktorí nezištne, oduševnene pracovali a pracujú pri rozvoji futbalu v obci.
Boli to: Klaudius TANGLMAJER ( zomrel r .1993),Štefan KUTÁK ( zomrel r.1993), ďalej pracujú v tomto
období : Al. ZECHEL, Vladimír VTÁČEK, Jar. KOPÁČ, Milan SOJKA, Anton HOLIČ, Peter KOROŠ, Teofil
ŠKÁRA.
Za obdobie r. 1991 - 1994 reprezentovali našu obec vo futbale títo hráči: ZECHEL, TARDÍK Milan,
Gusto TARDÍK, Vladimír VANEK, Milan SOJKA, Kar. ELIÁŠ, Maroš HOLIČ, Vilko SELIČ, Ján ZECHEL,
P.TERÁL, Braňo CHVÍLA, CHVÍLA, ČERNÝ, Dušan FRÜHAUF, S. FRÜHAUF, MLYNAROVIČ, Peter
KORDOŠ, Ferdinand BARTEK, František RADIČ.
Kroniku športu uzatvárame činnosťou nášho hádzanárskeho oddielu žien. Kriticky si musíme priznať,
že činnosť za toto obdobie ochabla a naše ženy v krajskej súťaži podávali slabšie výkony. Oddiel nemá
finančné prostriedky a je otázkou času, kedy hádzanársky oddiel v našej obci zanikne.

Z ČINNOSTI ZVÄZU ŽIEN
S poľutovaním musíme konštatovať, že táto organizácia od roku 1991-1994 nevykazuje takú dobrú
činnosť, ako v minulosti. Činnosť bola zameraná na zábavy, fašiangové plesy. Škoda že o prácu v tejto
organizácii nejavia záujem dievčatá a mladé ženy. Sú oblasti, ako napr. V kultúre, kde by ženy mohli
dokázať veľa. Verme, že táto organizácia nesklame a nezanikne.

ZDRUŽENIE POĽOVNÍKOV
Činnosť tejto organizácie bola počas sledovaného obdobia zameraná na ochranu i zvierat
predovšetkým v chránených lokalitách. Členom združenia nie je ľahostajná ani ekológia a čistota
ovzdušia, ktorá má veľký vplyv aj na zvieratá. Veľmi kladne treba hodnotiť pomoc tohto združenia
organizáciám, ktoré poriadajú spoločenské akcie, ako sú zábavy, športové turnaje, posedenia
dôchodcov atď.

Z ČINNOSTI ZVÄZU ZÁHRADKÁROV
V Sološnici sú dve organizácie:
- ZVÄZ ZÁHRADKÁROV SOLOŠNICA - JAMY
- ZVÄZ ZÁHRADKÁROV v obci SOLOŠNICA

Obe organizácie vykazujú veľmi dobrú činnosť.
Ich cieľom je, pomáhať , riadiť záujemcov o záhradkárstvo pri pestovaní zeleniny, ovocia, ovocných
stromkov.
Pravidelne sa poriadajú prednášky, besedy a výstavky zeleniny a ovocia. V r. 1994 sa záhradkári zo
Sološnice zúčastnili so svojimi produktamy o na výstavbe v susednej obci ROHOŽNÍK. Iniciátormi
dobrej práce tejto organizácie sú: Ignác POLIAK a Michal KORDOŠ.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Táto organizácia patrí v našej obci medzi najstaršie. Vo svojej činnosti sa zameriavala predovšetkým
na dárcovstvo krvi. Ich zásluhou je , že mnohý naši občania pravidelne darujú krv a mnohí sa stali aj
nositeľmi “ JANSKÉHO PLAKETY.” Škoda, že činnosť tejto humánnej organizácie zaostáva za
minulosťou.

ZDRUŽENIE VČELÁROV
Táto malá organizácia v sledovanom období nevykazovala takmer žiadnu činnosť. Chov včiel je veľmi
náročná a riskantná práca, ktorá často končí veľmi stratovo.

