-1997Oslavy obce
Obyvatelia našej obce za krásneho slnečného počasia dňa 7. júna oslávili 630. výročie prvej
písomnej zmienky o obci a 600. výročia farnosti. Oslavy zahájil starosta obce pán Miroslav Vanek
príhovorom, v ktorom zhrnul históriu a budovanie našej obce. História obce dokazuje, že naša dedina
v minulosti plnila v rámci regiónu Podhoria významnú úlohu, o čom svedčí história farnosti, školstva
ako aj počet obyvateľstva v porovnaní s okolitými obcami.
Po príhovore sa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval dekan Alojz Lackovič. Po jej
ukončení bola v kostole odhalená pamätná tabuľa PhDr. Štefanovi Hlavatému, zaslúžilému rodákovi
zo Sološnice. Napísal prvú slovenskú historickú gramatiku „Vývoj skloňovania podstatných
a prídavných mien slovenských“. Narodil sa 16.12.1876 a zomrel 20.6.1923
Po prehliadke obce sa konal slávnostný obed, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia cirkvi,
štátnych orgánov, poslanci obce, bývalí predsedovia MNV a starostovia susedných obcí. História obce
bola stvárnená na výstave „Sološnica v minulosti a dnes,“ ktorá bola inštalovaná v kultúrnom dome.
Prvý deň osláv vyvrcholil ohňostrojom. Druhý deň sa konala procesia k Božskému Srdcu a poobede bol
futbalový zápas – starí páni Sološnica – kňazi.
Pri príležitosti osláv bola vydaná publikácia „630. rokov Sološnice“ , ktorej autorom je tunajší
učiteľ Ferdinand Foltýnek. V nej je obsiahnutý stručný prierez historickými udalosťami od najstarších
čias až po dnešné dni.

Školstvo
Základná škola
V školskom roku 1996 -97 navštevovalo základnú školu 254 žiakov. Z celkového počtu neprospelo
6. Študovať odišlo 42 žiakov. 4 žiaci postúpili do 9.ročníka.
Vo výchovno – vzdelávacích výsledkoch škola konštatuje, že sa výrazne zvýšil počet
neospravedlnených vymeškaných hodín, kde jeden žiak mal až 213 vymeškaných hodín, čo sa ani
pohľadom hlboko do histórie školy nenájde.

Materská škola
V školskom roku 1996 -97 boli v prevádzke 2 triedy, kde bolo umiestnených 44 detí.

Reedukačný domov mládeže
V tomto roku oslávil za prítomnosti prevažnej väčšiny zamestnancov od jeho pôsobenia
20.výročie svojho vzniku.

Farnosť
Činnosť farskej rady sa v tomto roku okrem bežných povinností niesla v znamení osláv 600.výročia
farnosti.
Bola opravená veža kostola, ktorá pokrytá medeným plechom. Po oslavách sa pokračovalo v oprave
fasády kostola a fary. Okrem týchto finančne náročnejších akcií sa vykonali rôzne drobné práce
v interiéri, ako aj v okolí kostola a fary. Celkové náklady na opravy boli cca 750.000,-Sk.
Väčšia časť finančných prostriedkov bola získaná zbierkami a pôžičkami od občanov. Pôžičky sa
splácali z mesačných zbierok v kostole. Štát prispel na opravu kostola 80.0000,- a obec 20.000,. Sk.
V tomto roku bola prenajatá bývalá budova národnej školy súkromnej firme NOVEX za ročný nájom
120.000,-Sk.
8.júna, na slávnosť Božského Srdca páter Edward Zakowicz znovu nadviazal na tradíciu, ktorá bola
prerušená a zorganizoval procesiu, na ktorej sa zúčastnili veriaci z Plaveckého Podhradia, Rohožníka,
Dolian, ako aj z mnohých ďalších obcí. Pútnikov, ktorí prišli so sochou Panny Márie privítal pán farár
na začiatku obce. Pútnici z Dolian predniesli pekný pozdrav našim občanom na počesť tohto
kresťanského sviatku.

Pohyb obyvateľstva
Narodilo sa 7 detí, z toho 1 chlapec a 6. dievčat. Do obce sa prisťahovalo 29 občanov, odhlásilo sa 12.
zomrelo 12 ľudí, z toho 7 mužov a 5 žien. Uzavretých manželstiev bolo 11, z toho 8 v Sološnici a z toho
boli 2 obrady občianske a 6 cirkevných.

Plynofikácia objektov
Obecný úrad plynofikoval budovu kultúrneho domu s celkovým nákladom 878 816,- Sk. Taktiež bola
plynofikovaná základná škola, kde náklady na projekty vo výške 52.152 Sk i napriek tomu, že budova
je štátna, hradila obec.

Darcovstvo krvi
Slovenský červený kríž v Sološnici pravidelne a teda aj v roku 1997 dva krát poriadal bezplatný odber
krvi. Jozef Šidlík bezplatne daroval krv 40 krát, za čo mu udelená zlatá plaketa prof. MUDr. Jánskeho.

Poľnohospodárstvo
Spoločnosť Agropartner a.s. Plavecké Podhradie začala na farme v Sološnici pestovať zemiaky podľa
holandského programu, kde sa v našich podmienkach dosiahol priemerný výnos 580q z jedného
hektára u odrody IMPERIA a 500q u statných odrôd. Podľa tohto programu sa vybudoval sklad
zemiakov na uskladnenie 180 vagónov.

-1998Pohyb obyvateľstva
Narodilo sa 18 detí, z toho 10 chlapcov a 8 dievčat. K trvalému pohybu sa prihlásilo 34 osôb
a odhlásilo sa 20. zomrelo 18 obyvateľov z toho bolo 9 mužov a 9 žien. Všetci boli pochovaný cirkevne.

Výstavba obce
Obecnému úradu sa podarilo majetkovo – právne vysporiadať pozemky na individuálnu bytovú
výstavbu na Novej ulici, kde bolo odpredaných 5 stavebných pozemkov, na ktorých sa ešte v tomto
roku zahájila výstavba rodinných domov.
V tomto roku sa opravila asfaltová cesta do Hoštákov, na ktorú boli náklady 949 908.- Sk. Na
cintoríne Obec v spolupráci s farským úradom opravila kaplnky Krížovej cesty, kde bola vymenená
krytina a z vonkajšej aj vnútornej strany opravená fasáda. Obec sa finančne podieľala na oprave
čiastkou 11 976.- Sk.

Revízia pozemkov
V zmysle zákona NR SR č. 180/95 Zb. prebehlo v našej obci konanie o obnove evidencie niektorých
pozemkov a právnych vzťahov k nim. Pri tejto činnosti sa zisťovali dostupné údaje o pozemkoch
a právnych vzťahoch k nim. Na základe zistených údajov sa zostavil register obnovenej evidencie
pozemkov. Občania mali možnosť na základe vydaných podkladov preveriť, či majú správne zapísané
vlastníctvo pôdy. Boli im podané informácie, ktoré pozemky sú na nebohých príbuzných a na základe
toho si mohli pozemky právne vysporiadať. Je však pravdou že mnohí občania k tejto otázke boli
ľahostajní a nie všetci si evidenciu skontrolovali, čo v budúcnosti by malo za následok, že pôda
neznámych vlastníkov prejde do vlastníctva štátu.

Život obyvateľov
Na základe kampane operátorov mobilných telefónov akými sú Eurotel a Gloptel nastal veľký
rozmach používania mobilných telefónov. Ľudia bez rozdielu veku a povolania, ale predovšetkým
mladšie generácie si za výhodné ceny zakúpili telefóny, vďaka ktorým sa dajú zastihnúť vždy a všade.

V tomto roku si zakúpil prvý „mobil“ aj starosta obce.
Technický pokrok zaznamenali aj v kancelárii obecného úradu – bol zakúpený počítač, na ktorom
striedavo pracovali obidve pracovníčky.

Zdravotníctvo
V našej obci začala ordinovať všeobecná súkromná lekárka MUDr. Vrablicová rozsah ordinačných
hodín je veľmi nevyhovujúci, nakoľko ordinuje len jeden deň v týždni, ale slúži hlavne dôchodcom,
ktorí nemusia chodiť na predpis liekov do Rohožníka.
Naďalej v obci 3 x do týždňa ordinuje štátna detská lekárka MUDr. Šuhajdová. Prevádzku finančne
zabezpečuje obec.
Zubná lekárka MUDr. Maliariková pôsobí v obci denne.

Obchodná sieť
V obci je zriadených 6 predajní s potravinovým tovarom a to: Jednota s.d. Senica prevádzkuje 2
predajne, Mitra -Bílková Mária, K+3- Ing. Alojz Kvaššay, MADLA – Chvílová Margita. Potraviny Fajkošová Iveta.
Ďalej predajňa textilu Celka - Pajdlhauser Marián, Potreby pre domácnosť a záhradu – Poliaková
Anna.
V tomto roku bol obnovený predaj mäsa – Bertovič z Lozorna, avšak v priebehu roka pre
nerentabilnosť predajňu zrušil.
Mäso chodí do obce predávať jeden krát týždenne pojazdná predajňa – Fajták z Malých Levár.

Voľby
V dňoch 25. a 26.9 sa konali voľby do NR SR - z 1.112 voličov sa volieb zúčastnilo 856. V obci,
ako aj v rámci Slovenska sa víťazom stala Slovenská demokratická koalícia. Premiérom sa stal Mikuláš
Dzurinda.
V decembri sa konali voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce. Na starostu kandidoval jediný
kandidát – Miroslav Vanek, ktorý bol zvolený.
Poslancami sa stali:
Alfonz Závadský
Vilma Chvílová
Rudolf Čechotovský
Ladislav Špoták

Miroslav Blažíček
Margita Chvílová
Anna Čermáková
Milan Sojka

František Sojka
Anton Kazička
Valéria Poláková
Jaroslav Kaňka

Náhradníci : Jozef Blahovič, Kamil Polák, Ján Šiška, Rudolf Pfeiler, Anton Ralbovský, Otília Vaňková,
Jaroslav Kopáč, Mária Štokingerová, Milena Poláková,, Milan Tardík, Gustáv Tardík, Milan Kujan,
Jozef Ralbovský, Jozef Šidlík, JUDr .Ján Minárik, Emil Chvíla, Pavol Krajč.

Na prvom zasadnutí sa vzdal svojho mandátu Miroslav Blažíček a na jeho miesto nastúpil prvý
náhradník – Jozef Blahovič.

-1999Pohyb obyvateľstva
V tomto roku sme zaznamenali 12 narodených detí, z toho 4 chlapcov a 8 dievčat. Prihlásilo sa 20
nových obyvateľov a odhlásilo sa 19. Zomrelo 9 občanov: 3 muži a 6 žien.

Voľby prezidenta
15. mája sa konali voľby prezidenta. Z 1131 sa volieb zúčastnilo 736 voličov. Najviac hlasov v našej
obci získal Vladimír Mečiar, avšak v rámci Slovenska sa prezidentom stal Rudolf Schuster.

Zatmenie slnka
11. augusta sme mohli aj v našej obci pozorovať pozoruhodný jav – zatmenie slnka. Začiatok bola
ukončenie o 14:10 hod.
Počas najväčšieho zatmenia sa mierne ochladilo a ostalo šero.

Poľnohospodárstvo
Pôdu v katastri obce obhospodarovala v prevažnej miere firma Agropartner, ďalej Agrospol a drobní
poľnohospodári z radov občanov. Rok 1999 sa zapísal do análov ako najslabší za posledných 30 rokov.
Hlavnou príčinou bol priebeh počasia v jeseni minulého roka – dlhodobé intenzívne dažde.
Pôda ubitá dažďami na jar reagovala zhoršenou činnosťou a negatívnymi vplyvmi na vývoj rastlín
ktoré sa odmenili nízkou úrodou. Vývoj v našom katastri boli : repka olejná 1,44 t; pšenica 3,28 t;
raž 1,42 t ; jačmeň 1,97; tricitale 1,78t z 1 ha.

Budovanie obce
Po finančne náročných rokoch po budovaní plynofikácie bolo veľmi ťažké rozhodovanie, čo prv
v našej obci zlepšiť a opraviť a zároveň si ušetriť na ďalšiu finančne náročnú akciu – výstavba ČOV
a kanalizácie.
V tomto roku bola plynofikovaná budova bývalého MNV, ktorá je teraz v prenájme súkromným
firmám a zdravotníctvu.

Kultúra
Stalo sa tradíciou, že futbalový klub si svoju situáciu rieši organizovaním fašiangového plesu.
Tak ako po minulé roky bol tento usporiadaný na vysokej spoločenskej úrovni o čo sa zaslúžila
predsedníčka klubu Margita Chvílová. Hasičský zbor tradične organizoval zábavu na koniec fašiangov
– pochovávanie basy. Tomuto predchádzalo v sobotu (zábava je v utorok) pozívanie občanov
maskovým sprievodom za doprovodu hudby. Zásluhu na tejto peknej akcii má pán Ladislav Špoták.
Záhradkári sa pochválili svojou úrodou na výstave ovocia a zeleniny. Prebehla súťaž
o najkrajšie jablko, ktorej výhercom sa stal záhradkár pán Ján Velšmid.
Starosta obce pripravil v októbri tradičné posedenie dôchodcov, kde sa aj v tomto roku
zúčastnilo takmer 180 dôchodcov. Asi 1,5 hodinový program pripravili naši občania pod vedením
Ferdinanda Foltýnka pod názvom „Sološničania Sološničanim“. Súčasťou posedenia bola výstava
malieb Jána Barteka.

Koniec storočia
Občania sa 31.12.1999 slávnostne rozlúčili s 20. storočím.
O 23:30hod. v kostole pred vyloženou Sviatosťou oltárnou poďakovali za prežité roky a potom sa na
námestí zišla takmer celá dedina, kde bol ohňostroj, za spevu a dobrej nálady si pripili na nové
storočie.

