-2000Sme príslušníkmi generácie, ktorá má možnosť prekročiť prach tisícročia. Už
dnes žijeme úplne inak, než by sme sa pred 11 rokmi boli nazdávali. Zamatová
revolúcia, či obyčajný politický prevrat nám sprístupnila nevídané možnosti o akých
sme ani nesnívali. Každým rokom sa zoznamujeme s nástrojmi, ktoré nám uľahčujú
život. Úrady i všetky pracoviská sú vybavené počítačmi, používame bezkáblové
telefonické spojenie. Kiná bojujú o prežitie, pretože nám je oveľa jednoduchšie
požičať si resp. kúpiť film na kazete a pozrieť si ho v pohode rodiny na zariadení
zvanom videorekordér. Poniektorí vlastnia aj videokamery, na ktoré zachytávajú
diadnie okolo seba. Prvými lastovičkami sú digitálne fotoaparáty. Predavačky v
obchodoch koruny na pokladnice nahadzujú a tá im zaznamená, aký výdavok treba
vrátiť.
Áno, takúto podobu má naše tisícročie.

Pohyb obyvateľstva
Počet narodených detí v tomto roku bolo desať z toho sedem chlapcov a tri
dievčatá. Úmrtí bolo 18. Do obce sa prihlásilo 28 osôb, odhlásilo sa 16.

Výstavba obce
Starosta obce veľmi aktívne pripravoval materiálové dokumenty k výstavbe
čistiarne odpadových vôd. Boli vykúpené pozemky pod ČOV, novú fasádu dostala
Hlavná kaplnka na cintoríne. Obnovená bola fasáda na budove bývalého MNV, kde
teraz sídli pošta,obchod p. Chvílovej Margity, zubná a detská lekárka .

Počasie
Rok 2000 sa radí k rokom s veľmi nízkym výskytom zrážok. Odborníci ho
porovnávajú s rokom 1947 – najsuchším rokom 20 storočia. Po teplotne a zrážkovo
normálnych prvých troch mesiacoch roka nastúpilo neobyčajne teplé počasie bez
zrážok. Tak isto môžeme hodnotiť aj jeseň tohto roka.

Verejný život
11. novembra sa uskutočnilo 4. ponovembrové referendum, ktoré bolo ako
predchádzajúce tri neplatné, pretože sa ho nezúčastnilo 51 % oprávnených voličov v
našej obci bola účasť 14,26 %.
Otázka bola: Ste za to, aby sa NR SR uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie
NR SR zvolenej v roku 1998 sa končí dňom volieb do NR SR, ktoré sa vykonajú do 150
dní odo dňa vyhlásenia referenda?

Tragédia
31.1.2000 skončila svoj život skokom z okna činžiaka v Malackách naša
18- ročná občianka Hanka B.

Poľnohospodárstvo
Agropartner - najväčšia poľnohospodárska spoločnosť v našej obci mala v roku 2000
zasiatu repku olejnú na výmere 231 ha, tricitale v 59 ha , pšenicu 445 ha , soju 120
ha, kukuricu 165 ha a zemiaky na 45 ha. Veľká časť pozemkov je piesčitá kamenistá
a podmáčaná.
Farma v Sološnici chová 468 kusov jalovíc a 55 kusov výkŕmneho hovädzieho
dobytka.

-2001Tento rok sa veľa hovorilo o našom vstupe do európskej únie a NATO, tiež o
prenose kompetencií na samosprávu obce a vytvorení vyšších samosprávnych
územných celkov, ktoré prevezmú kompetencie ministerstiev.
Udalosť, ktorá otriasla svetom v roku 2001 bol teroristický útok na New York a
Washington.
Dve unesené americké dopravné lietadlá plne obsadené pasažiermi, narazili a úplne
zničili dva mrakodrapy Svetového obchodného centra a tretie lietadlo narazilo a
zničilo časť budovy Pentagonu vo Washingtone. Stalo sa to 11. septembra 2001 v
dopoludňajších hodinách. Tento čin bol označený ako najväčší teroristický útok v
dejinách.

Pohyb obyvateľstva
Počet narodených detí:
zomretí občania:
Prihlásení občania:
Odhlásení občania:

22
25
21
32

Sčítanie obyvateľov, domov, bytov
26.mája prebehlo v celej SR sčítanie obyvateľov.
Výsledky za obec Sološnica:
Počet obyvateľov :
1493
z toho ženy:
744
deti do 15 rokov:
158
občania nad 65.rokov :
101
Ekonomicky aktívne osoby: 774
Nezamestnané osoby:
127

Náboženské vyznanie:
Rímsko-katolícke :
85,9%
Evanjelické:
0,7%
bez vyznania:
8,8%
nezistené :
3,9%
Počet domov :
502
Trvalé obývané domy : 382
byty: 442
Okres Malacky, ktorý zahŕňa 26 obcí má 62.756 obyvateľov.

Počasie
Pre našu obec, ale aj celé Záhorie od Cerovej cez Rohožník po Stupavu zostane v
pamäti 24. a 25. január 2001. Bola poľadovica so silným vetrom, ktorá spôsobila
pády stožiarov vysokého napätia, následkom čoho sa tieto obce ocitli dva dni bez
elektriny. Nakoľko domácnosti sú v prevažnej väčšine vykurované plynovým kúrením,
ktoré bez elektriny nefunguje, situácia bola dosť zlá, pretože sa potvrdilo, že bez
svetla sa dá vydržať oveľa dlhšie ako v zime bez kúrenia.

Výstavba obce
Aj v tomto roku obec pracuje na prípravných prácach na budovanie čističky
odpadových vôd a kanalizácie. Vypracované boli projekty. Už ostáva iba vybaviť
stavebné povolenie. Obec očakáva finančné prostriedky od Slovenského
plynárenského priemyslu, ktorý nám má vrátiť financie, ktoré sme vložili do
plynofikácia obce a tieto použiť na výstavbu ČOV a kanalizácie.

Verejné dianie
Finančná situácia obyvateľov je z roka na rok zložitejšia a zhoršila sa aj v tomto roku.
Zvýšili sa ceny elektriny o 15 %, plyn o 20% a voda o 20,3 %.
Poštová známka na dopis stojí 6 Sk a na pohľadnicu 5,50 Sk. Zvýšilo sa aj
telefonovanie pevnou linkou.
1.12. boli na celom Slovensku prvé voľby do vyšších územných celkov. Za predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja bol zvolený Ľubo Roman, ktorý má v našej obci
víkendový dom.

Kultúrna činnosť
Tak ako obyčajne, kultúrny rok sa začal plesovou sezónou a znova ples zorganizoval
futbalový klub. Fašiangy spetrili maskovaným sprievodom členovia hasičského zboru
a na fašiangov sa pochovávaním basy ukončilo fašiangové veselie. V pôste pán farár
Zakowic prvý krát zaviedol v obci „pôstny obed", ktorý sa konal druhú pôstnu nedeľu
pred Veľkou nocou. Kuchárky Surovičová a Blažíčková v kultúrnom dome uvarili
fazuľovú a kapustovú polievku a občania po druhej omši prišli k obedu. Súčasťou bola
aj zbierka, ktorá bola menovaná detskému domovu v Malackách.
Dôchodci si v októbri znova zatancovali na dôchodcovskom posedení.
V tomto roku začal v obci pracovať hudobný krúžok pod vedením Mgr. Ferdinanda
Foltýnka, kde sa deti učili hrať na flaute. Dúfajúc, že sa niektorý absolvent „uchytí v

budúcnosti bude hrať v kostole, prípadne na kultúrnych vystúpeniach, polovicu
príspevku, ktorý činil 40.-Sk na jednu hodinu, uhrádzal účastníkom v krúžku obecný
úrad.

-2002Rok 2002 bol na Slovensku rokom volebným. Konali sa voľby do NR SR ako aj
do samosprávy obce. Do parlamentu sa po prvýkrát od roku 1989 dostala aj KSS, čo
bolo hodnotené ako dôsledok zlej ekonomickej situácie a najmä vysokej
nezamestnanosti.
Slovensko zažilo aj radostnú udalosť. Naši hokejisti sa na majstrovstvách sveta v
ľadovom hokeji vo Švédsku stali majstrami sveta. Oslavovalo sa všade, teda aj v našej
dedine v Reštaurácii pod Roštúnom.

Počasie
Začiatkom januára astronómovia objavili veľký asteroid, ktorý šťastne minul našu
Zem. V apríli spadol zvláštny dážď, po ktorom ostal jemnými žltý nános.
29.2. namerali v Bratislave extrémnu teplotu 19,8 stupňov C. Išlo o najvyššiu
nameranú teplotu v tento deň za posledných 150 rokov. Leto bolo teplé, teplota sa
pohybovala v rozmedzí 23 a 24 stupňov.
V auguste nastalo ochladenie, pršalo a Slovensko postihli záplavy. Naša obec však
bola mimo nebezpečenstva. Na Vianoce mrzlo a snežilo.

Pohyb obyvaľstva
Narodilo sa 12 detí,
Zomrelo 17 občanov z toho 11 mužov a šesť žien.
Do obce sa prihlásilo 33 obyvateľov a odhlásilo sa 22.

Školstvo
V dejinách školstva bol rok 2002 významný z dôvodu zriaďovateľa. 1. apríla 2002 bola
zriadená Základná škola v Sološnici ako právny subjekt so všetkými právami a
povinnosťami.
Od 1.7. štát obciam delimitoval školy, teda obec sa stala ziaditeľom základnej školy,
materskej školy , školského klubu detí a školskej jedálne. Riaditeľom základnej školy
je Ivan Kordík a riaditeľkou Materskej školy Jozefína Bartoňová.

Výstavba v obci
Po dlhom nedostatku stavebných pozemkov sa podarilo vysporiadať a odpredať
záujemcom pozemky v lokalite Betlehém. Výkup prebieha veľmi ťažko, pozemky boli

neprededené. V tomto roku bolo odpredaných prvých šesť -Horecký Štefan, Špergl
Vladimír, Hirth Radovan, Mozol Stanislav, Miček Miroslav a Pulman Václav. Cena za
m2 pri výkupe bola 70.-Sk a ptedávalo sa za 100.- Sk.
V tomto roku sa začala budovať ČOV a kanalizácia. Za vybudovaný plynovod obec
dostala od SPP 7.177.364 Sk, čiže prostriedky, ktoré do plynofikácie investovala sa
vrátili a za tieto začala budovať ČOV.
Pre veľký záujem o akcie v kultúrnom dome sa na jeho poschodí z jednej kancelárie
prerobila kuchynka, aby sa priestory mohli naraz využívať na prízemí aj na poschodí.

Dianie v obci
Od januára sa začal realizovať separovaný odpad. V obci boli rozmiestnené
kontajnery na sklo. Ďalej sa robil zber akumulátorov a žiaci zbierali papier. Zber
komunálneho odpadu začala vykonávať firma ASA Zohor. Výhodou sú plastové
kontajnery na kolieskach a hlavne, že ich dodáva firma, predtým kovové nádoby
kupovala obec a občania si ich čiastočne uhrádzali.
V zmysle zákona č 416 /2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností štátnej správy
na obce a VÚC prevzali obce nové kompetencie. Tak tomu bolo aj v Sološnici. Obec
prevzala úsek ochrany prírody a krajiny, zdravotnú starostlivosť, civilnú ochranu,
matričnú agendu, pozemné komunikácie, ako aj skorej uvedené školstvo. Stavebnú
agendu obec zabezpečuje prostredníctvom Spoločného stavebného úradu Rohožník,
v ktorej je zlúčených 10 obcí malackého okresu.
V tomto roku bolo odpredaných do osobného vlastníctva 5 bytov na učiteľskej 6 b.j.
Obec podpísala zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Alas, ktorá sa zaväzuje
poskytovať obyvateľom Sološnice 20%-nú zľavu pri odbere kameniva z lomu Petrklín.
Obec má podľa zmluvy odoberať kamenivo bezplatne.

Voľby do samosprávy
6. a 7. decembra sa konali voľby do samosprávy obce. Na starostu kandidovali traja
kandidáti : Blažíček Oto, Sojka Milan, Špoták František.
Za starostu obce bol zvolený Oto Blažíček. Za poslancov kandidovali 20 kandidáti. Do
zastupiteľstva sa volilo 9.
Zvolení boli : Miroslav Vanek František Sojka Margita Chvílová, Anna Čermáková,
Kamil Polák, Vilma Chvílová, Milena Poláková, Ján Šiška.

Kultúrna činnosť
Kultúrna činnosť prevažne spočívala v organizovaní disco pre mládež. Zúčastňovalo
sa tu veľa mladých ľudí zo širokého okolia. Vládla nespokojnosť okolobývajúcich,
nakoľko bola reprodukovaná techno - hudba. Starosta chcel tieto párty zrušiť, ale
mládež sa prišla na zastupiteľstvo posťažovať a diskotéky zrušené neboli.
V kultúrnom dome pre pravidelne začal cvičiť aerobik, viedla ho Martina Baluchová.
Hasiči tradične organizovali ukončenie fašiangov a v októbri sa uskutočnilo
dôchodcovské posedenie.

-2003V tomto roku znova občanov Slovenska zasiahla ďalšia nepríjemná vlna
zdražovania. Cena plynu sa zvýšila o 47 %, elektrina o 25%, cestovné o 15%, stúpa aj
cena vody. Motoristi zaplatili viac za poistenie auta. V júni sa začalo platiť v
zdravotníctve. Za návštevu lekára 20 Sk, za recept v lekárni 20 Sk + doplatok za lieky,
v niektorych prípadoch aj niekoľko stoviek, v nemocnici 50 Sk / deň a 2 Sk za každý
km sanitkou. Ľudia nazvali dvadsaťkorunáčky po ministrovi Zajacovi, ktorý tento
systém zaviedol - zajacovky. Pre našu obec bol tento rok nepríjemne znásobený aj
tým, že bola zrušená osobná vlaková doprava, ktorú stále využívali hlavne občania,
ktorí cestovali za prácou do Bratislavy.
Odchod starostu
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstve dňa 24.1. sa novozvolený starosta
obce Oto Blažíček vzdal funkcie. Zástupcom starostu bol na ustanovujúcom zasadnutí
v decembri 2002 zvolený Miroslav Vanek, ktorý zastupoval starostu v plnom rozsahu
až do zvolenia nového.
Nové voľby sa konali 27. 9. 2003. Na starostu kandidovalo 8 kandidátov a to: Mária
Hirthová, Ivan Kolenič, Ing. Alojz Kvaššay, JUDr. Ján Minárik, Ing. Alica Poláková,
Milena Poláková, Milan Sojka a Ján Šiška. Za starostu bola zvolená Mária Hirthová.
Pohyb obyvaľstva
Narodilo sa: 12 detí
Zomrelo :
18 občanov
Prihlásilo sa: 29 obyvateľov
Odhlásilo sa: 14 obyvateľov

Opatrovateľská služba
V roku 2003 prešli právomoci zo samosprávnych krajov vo veci opatrovateľskej
služby na obce. Z toho vyplýva, že obec zabezpečuje a je povinná poskytovať
občanomopatrovateľskú službu. V čase preberania právomocí bola poskytnutá služba
jednej občianke.
Kultúrna činnosť
Kultúrne akcie boi zahájené tradičným futbalovým plesom. Pokračovali hasiči s
fašiangovými veselosťami. Počas pôstu pán farár usporiadal pôstnych obed. V máji sa
konala oslava Dňa matiek. Na letné hody zase našu obec poctili návštevou pútnici z
Dolian a okolitých obcí. V októri tunajšia spevácka skupina na posedení dôchodcov

pripravila pásmo záhoráckej svadby pod vedením Ferdinanda Foltýnka. V programe
účinkujúci vystupovali v krojoch a veru už im dalo dosť námahy dať dokopy pre takú
skupinu kroje. Ale oplatilo sa, lebo vystúpenie malo veľký úspech. Zároveň sa konala
výstava aranžmánov, kde sa svojím umením predstavila Janka Čermáková. V
kultúrnom dome sa na stále požiadavky mládeže konali diskotéky. Na obec bola
doručená petícia za zrušenie diskoték, pretože účastníci robia hluk a rušia nočný kľud.
Znova bola táto záležitosť prejednávaná na zastupiteľstve, ale mladí sľúbili, že urobia
opatrenia zamedzenie rušenia nočného kľudu.
Kanalizácia
V oktobri bola uvedená do skúšobnej prevádzky čistička odpadových vôd a
skolaudovaná prvá časť kanalizácie v dĺžka 1200 m.
Školstvo
Základnú školu navštevovalo od septembra 262 žiakov, na 1. stupni 78 a na druhom
187. Na prvom stupni boli z každého ročníka po jednej triede a na druhom stupni,
ktory už navštevovali aj deti z Plaveckého Mikuláša, Plaveckého Podhradia a už aj
niekoľko detí z Plaveckého Petra boli z každého ročníka po dve triedy. Materskú
školu navštevovalo 42 detí.

-2004Rok 2004 sa vyznačoval tým že 1.1. boli zrušené mince v hodnote 10 a 20 halierov.
Budovanie v obci
Po dokončení I. etapy kanalizácie bola obec vyčerpaná z peňazí, preto sa robili len
nevyhnutné práce.
K odpredaným stavebným pozemkom v Betleheme sa rozšírilo elektrické vedenie v
náklade 1.600.000, - Sk, ktoré obec vybudovala z vlastných prostriedkov a následne
dielo odpredala energetickým závodom za 45% vynaložených nákladov. Plyn bol
zhotovený s nákladom 110.000, - Sk a odovzdaný slovenskému plynárenského
priemyslu bezplatne.
Problémy nastali s vodou, lebo v tejto časti obce nachádzajúcej sa na kopci je slabý
tlak, tak vodárne nepovolili rozšíriť vodvod k novostavbám. Navrhli vybudovať
tlakovú stanicu. Obec však nemala vhodný pozemok a preto sa vybudoval nový okruh
vody.

Kde sa človek obzrie, každá obecná budova potrebovala opravu. Pri sološnických
vetroch odlietavali škridle z budovy bývalého MNV, preto bola vymenená krytina na
tejto budove. Taktiež zatekalo do materskej školy. Vždy sa látal kúsok, kde tieklo,
zakrátko tieklo vedľa. Opravila sa strecha nad celým jedným pavilónom.
Nová medená strecha bola urobená na kostole. Stála 1.600.000, -Sk. 100.000, - Sk
prispela obec. Z ministerstva kultúry bola poskytnutá dotácia vo výška 600.000, -Sk.
Ostatné prostriedky boli zo zbierok občanov.
Jednota s.d. Senica zrekonštruovala tunajšiu predajňu. Zrušila niektoré priečne steny,
premiestnila sklady a predajňa sa zväčšila, ale pre obec ako je Sološnica sú to
priestory stále nevyhovujúce.
Dianie v obci
V tomto roku bol na obecnom úrade zavedený internet. Bola zakúpená karta
a platilo sa za každú minútu. Preto pracovníčky internet využívali iba na nevyhnutné
úradovanie a rýchlo ho vypínali, aby neminuli vela peniazí.
Kultúra a šport
V kultúrnej činnosti sa pokračovalo v tradíciách, ktore sú popísané v
predchádzajúcich rokoch. Novinkou bol turnaj žien vo futbale, kde si zmerali sily ženy
z ulíc obce: hrali družstvá: Hoštáky, Potoky, Slanisko, Dolný koniec. Hrali mladé ale aj
62 ročná Amália Kazičková. Hoci zo začiatku bol tento turnaj myslenia ako recesia,
hráčky hrali zápasy vážne.
Počasie
19. novembra sa prehnala Slovenskom veterná smršť, ktorá napáchala
nesmierne škody vo Vysokých Tatrách, kde bol zničený skoro jeden milión drevnej
hmoty. Údajne takáto víchrica bola na Slovensku v roku 1907.
Táto katastrofa našu obec obišla. Bolo väčšie povetrie, ale Sološničania sú na
veľké vetry zvyknutí.

