-2015Pohyb obyvateľstva
V tomto roku sa narodilo : 11 detí, z toho 7 chlapcov a 4 dievčatá. Do obce sa prihlásilo 28
nových obyvateľov a odhlásilo sa 22 občanov.

Počasie
30. januára napadlo za niekoľko hodín asi 35 cm snehu. Sneh vydržal takmer do konca februára.
Táto zimná nádielka znepríjemnila život vodičom, ale aj chodcom. I napriek tomu bola zima
hodnotená ako teplá.
I keď každoročne konštatujeme, že počasie je rekordné, letné sucho, aké bolo v tomto roku
meteorológovia uvádzali, že bolo najväčšie za posledných 115 rokov. Neosvedčila a zlyhala aj
pranostika o Medardovej kvapke.
Následkom vysokých teplôt sa 19. Júla prehnala obcou veľmi silná búrka sprevádzaná krúpami
a silným vetrom. Na jednom rodinnom dome vzala strechu, popadalo niekoľko plotových múrov,
Občania mali porozbíjané skleníky, prístrešky a na benzínovej pumpe rozbila a odniesla
sklený prístrešok. Veľké škody utrpela spoločnosť Agropartner, kde víchor zvalil jednu halu a bolo
poškodených niekoľko mechanizmov v nej a jej blízkosti.
Ukazovala sa veľmi dobrá úroda ovocia a zeleniny, žiaľ, táto búrka zničila všetku úrodu v záhradách
a na poliach.
Vysoké teploty, ktoré dosahovali až 38 stupňov a veľké sucho bolo počas celého leta. Správca
Sološnického potoka vydal upozornenie na zákaz čerpania vody v potoka, aby bola zachované
technologické minimum pre živočíchy žijúce v potoku.

Školstvo
Do materskej školy v septembri nastúpilo 62 detí a boli otvorené 3 triedy.
Základnú školu navštevovalo 208 žiakov, 77 na prvom stupni, na druhom 131. Do školského klubu
detí chodilo 45 žiakov.

Nepríjemná udalosť
Dňa 4.2. prišli neznámi muži za občanom Antonom P. s tvrdením, že ich posiela syn z dôvodu
potreby orezania konárov stromov zasahujúcich na susediaci pozemok. Po vykonaní práce prevzali za
účelom opravy od poškodeného jeho nefunkčnú motorovú pílu a žiadali od neho zaplatenie finančnej
hotovosti za odvedenú prácu. Keď im poškodený uviedol, že finančné prostriedky má len na vkladnej
knižke v banke, neznámi páchatelia mu ponúkli odvoz, s čím poškodený súhlasil. Následne sa

spoločne presunuli do pobočky banky v Malackách, kde ho jeden z neznámych počas výberu
finančnej hotovosti v banke sprevádzal. Po výbere hotovosti sa spoločne presunuli na autobusovú
stanicu, kde od poškodeného opätovne žiadali peniaze za vykonanú prácu a opravu motorovej píly.
Po tom, ako pán Anton vytiahol obálku s finančnou hotovosťou, jeden z páchateľov mu z obálky
odcudzil hotovosť vo výške 6000 € a obaja ušli.
Budovanie v obci
V letných mesiacoch bola urobená úprava cesty po budovaní kanalizácie v Hoštákoch.
Pri čističke odpadových vôd bola vybudovaná zberná nádrž , ktorá umožňuje vypúšťanie
odpadových vôd zo žúmp priamo do ČOV.
V tomto roku sa obec zamerala na menšie projekty a práce, ktoré bolo treba v jej zariadeniach urobiť.
V materskej škole bola vykonaná rekonštrukcia vykurovania, čím sa zabezpečilo rovnomerné
vykurovanie vo všetkých pavilónoch, ďalej boli zakúpené nové stoly a stoličky pre deti v 3. pavilóne
a bola zrekonštuovaná práčovňa v MŠ.
V školskej jedálni nebol doteraz zavedený plyn, čo bolo tiež realizované a školská kuchyňa bola
vybavená novmi plynovými spotrebičmi V oboch prípadoch bude zabezpečená úspora energií.
Po rekonštrukcii elektrického vedenia v telocvični ZŠ sa ďalej pokračovalo v jej modernizácii
výmenou okien.
Taktiež boli vynovené kancelárie na obecnom úrade novým nábytkom.
Občianske združenie Materina Dúška sa zaslúžilo o osadenie náučných tabúľ, ktoré upozorňujú
na dĺžku znehodnotenia rôznych materiálov v prírode. Jedna je osadená na športovom ihrisku
a jedna pod lesom na Slanisku.

Kultúrny život

Mnohé kultúrne akcie v obci majú už svoju tradíciu – , obecný ples, fašiangový sprievod,
pochovávanie basy, Andersenova noc, kvetinový jarmok, deň detí, hasičská vatra, , posedenie
dôchodcov, vianočné trhy, výstavy ap. Najväčším podujatím bol Krumpolový deň. Vyvrcholením
programu bolo vystúpenie speváčky Zuzany Smatanovej so svojou skupinou.
Starostka obce zaviedla novú tradíciu – na začiatku roka uvítanie občanov narodených
v predchádzajúcom roku.
Tento rok bol kultúrny život obohatený o vystúpenie slovenských umelcov – v KD sa predstavila
hudobná skupina Fragile, jedno nedeľné popoludnie občanom spríjemnili herci Martin Mňahončák,
Marek Majeský a Lenka Barilíková divadelným predstavením Láááska.
Skupina sološnických ochotníkov na Vianoce v kostole zahrala Vianočný príbeh.
Starostka obce vyhlásila 1 . ročník literárno – výtvarnej súťaže pre deti na tému Sološnica
v rozprávke- rozprávka v Sološnici, do ktorej sa zapojilo 35 detí.

Počas leta sa uskutočnil detský tábor, ktorého sa zúčastnili deti z partnerskej českej obce Vacenovice
a Sološnice.
V kultúrnom dome sa konala prednáška na tému „Arecheologicko-antropologická analýza nálezov
z hrobky Balašovcov v kostole Sološnáca. Prednášateľom bol riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci
Mgr. Jozef Urminský, ktorý sa zaoberá životom rodiny Balašovcov.
Obec v spolupráci s farským úradom zorganizovala akciu Pôstna polievka, ktorej výťažok bol 705 € .

Futbalové nádeje
Družstvo sološnických futbalových nádejí, prípravka FK Sološnica sa zúčastnila v mesiacoch január a
február 2015 zimného halového turnaja v Malackách. Turnaj usporiadal ako každý rok Žolík Malacky a
konal sa v malackej športovej hale Malina.
V našej vekovej kategórii sa turnaja zúčastnilo šesť klubov zo Záhoria – Žolík Malacky, FC Zohor, FK
Lozorno, FK Láb, Kúty a Sološnica.
S každým družstvom odohrali dva zápasy. Naši chlapci (a jedno dievča) predviedli na celom turnaji
skvelé výkony a ani v jednom zápase nenašli premožiteľa. Vyhrali 11 zápasov a jeden remizovali.
Na turnaji hrali: Horecký Luboš, Mazúr Jakub, Mozol Jakub, Mozol Michal, Fruhauf Simon, Ftáček
Simon, Sojka Viktor, Sojka Adam, Velický Igor, Ševčík Boris, Zechel Dominik, Dinuš Tomáš, Kovár
David, Petráš Martin a naša slečna Tardíková Janka…

Založenie ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
8. 6. 2015 sa v kultúrnom dme zišlo 60 dôchodcov, ktorí v našej obci založili Základnú
organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Sološnici.
Predsedníčkou sa stala ing. Mária Kvaššayová. Členmi výboru : Mária Hirthová, Štefánia Kovárová,
Otília Vaňková, Emília Čermáková a Alfonz Závadský.
Cieľom organizácie je realizácia záujmov starších občanov – dôchodcov v obci.
Do konca roka sa stav členskej základne zvýšil na 98, čím sa táto organizácia stala najmasovejšou

v obci.
Nová technika pre hasičov
V auguste bola technika nášho dobrovoľného hasičského zboru vyzbrojená ďalším
autom, repasovanou TATROU 815, ktoré priviezol priamo minister vnútra Robert Kaliňák.
Hasičský zbor odteraz disponuje 3 autami, TATRA 815, ŠKODA LIAZ a AVIOU.

-2016Pohyb obyvateľstva
V roku 2016 sa narodilo 11 detí, 6 chlapcov a 5 dievčat. Zomrelo 6 občanov - muži.
Do obce sa prihlásilo 16 a odhlásilo sa 18 občanov.

Budovanie v obci
Po rekonštrukcii elektriny, a výmeny okien v predchádzajúcich rokoch v telocvični ZŠ sa urobili ďalšie
práce a to vybrúsenie podlahy, oprava obloženia stien, výmena krytov na radiátoroch , nové značenie
na športové hry a vymaľovanie. Telocvičňa sa tak stala atraktívnejšou a hlavne spĺňa podmienky
bezpečnej športovej výučby v ZŠ.
Na budove na športovom štadióne bola opravená strecha, ktorá bola v havarijnom stave. Obe tieto
akcie boli financované z daru 25 000 € od cementárne v Rohožníku -CRH (Slovensko).
Na ihrisku bolo vysadených 22 stromov ako náhradná výsadba za výrub stromov spoločnosťou
Agropartner.
V júni Bratislavská vodárenská spoločnosť začala s dlhoočakávanou a veľmi

potrebnou rekonštrukciou vodovodu v časti obce Horný koniec.
V obradnej sieni bol vymenený koberec, zakúpené nové kreslá a obradný stôl . Do KD bola
zakúpená umývačka na riad . Archív obce bol premiestnený do priestorov pri knižnici .
V októbri obec zakúpila nový kolesový traktor a oplotila pozemok pri Pálenici, ktorý slúži ako
hospodársky dvor.

Rekonštrukcia oltára
V tomto roku bol v kostole vykonaný reštaurátorský prieskum, na základe ktorého
Pamiatkový
úrad SR urobil návrh rekonštrukcie s celkovým nákladom 98 000 €. Rekonštrukcia bude
prebiehať v troch etapách. Najprv sa opravia sochy, potom obrazy a nakoniec samotná
rekonštrukcia oltára.

Školstvo

Do materskej školy v septembri 2016 nastúpilo 42 detí, čo napĺňalo kapacitu dvoch tried.
Muselo sa pristúpiť k zrušeniu jednej triedy.

Základnú školu navštevuje 218 žiakov. Prvákov nastúpilo 28. Z celkového počtu je 142 detí
zo Sološnice, 21 z Plaveckého Podhradia, 35 z Plaveckého Mikuláša a 18 z Plaveckého Petra,
1z Rohožníka a 1 z Prieval.
Do školskej družiny sa prihlásilo 58 detí.

Kultúrne dianie v obci
Kultúra v roku 2016 sa niesla v znamení osláv 70. Výročia vysvätenia Kaplnky Božského srdca
, 135. Výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Sološnici a 25. Výročia otvorenia
kultúrneho domu.
Pri príležitosti osláv 70. Výročia vysvätenia kaplnky bola inštalovaná výstava a vydaná
brožúra „Kaplnka Božského srdca v Sološnici“.
Svätú omšu na hody celebroval metropolita Slovenska, Mons. Stanislav Zvolenský PhD.
Slávnostnú atmosféru týchto osláv zvýraznila divadelná hra sološnických ochotníkov pod
názvom : „Proč tý hody vlastne sú“. Hru na základe rozprávania svojej starenky Anny
Čechotovskej napísala jej vnučka Petronela Pohánková a režírovala ju Sára Čermáková. Dej
občanom priblížil obdobie vojny a jej ukončenia, keď vtedajší starosta ,pán Jozef Velšmid,
učinil 11.marca 1945 Božskému srdcu sľub, že ak naša obec bez väčších strát vyviazne
z hrôz vojny, vystaví dôstojnú kaplnku a nedeľa po oktáve Božieho tela bude obecným
sviatkom .

Oslava 135. Výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Sološnici
začala slávnostnou svätou omšou, po nej hasiči na námestí občanom predviedli ukážky
zásahovej činnosti pri požiari auta a záchranu osoby na výškových budovách. Na
slávnostnej schôdzi, na ktorej sa zúčastnili okresní a krajskí funkcionári DHZ, ako aj hasiči zo
susedných obcí a partnerskí hasiči z Moravskej obce Vlachovice a Malinova. Predseda DHZ
Tomáš Dinuš predniesol slávnostný prejav. Boli odovzdané vyznamenania. Starostka obce
poďakovala mladému družstvu hasičov za úspešnú reprezentáciu obce na celoslovenskom
kole Hry plameň.
V júli pripravil DHZ obce Sološnica nočnú súťaž, ktorej sa zúčastnilo 15 družstiev.
V predvečer slávnosti Krumpolového dňa bolo otvorenie výstavy pri príležitosti 25.
Výročia otvorenia Kultúrneho domu. Občanom sa dostala do rúk brožúrka k tomuto výročiu,
kde bol popísaný priebeh náročnej výstavby v „akcii Z“ .
V priebehu krumpolového dňa niekoľkokrát zapršalo, ale nič to nezmenilo na úrovni
podujatia.
Vyvrcholením programu na tomto dni bolo vystúpenie speváčky Dominiky Mirgovej.

V tomto roku padol rekord v jedení krumpolových placiek – 19 ks za 10 minút zjedol Jozef
Vaško z Rohožníka.
V tejto časti nemôžem nespomenúť obdobie veľkonočných sviatkov, keď naši ochotníci
zahrali na námestí pred kostolom Živú krížovú cestu. Hlavnú úlohu – Ježiša, veľmi
hodnoverne stvárnil Dominik Ralbovský.
Aj vianočné sviatky obohatili divadelníci kultúrnym zážitkom ,keď odohrali v kultúrnom dome
príbeh : O Ježišovi a Márii. Zaujímavosťou bolo, že hra sa hrala vo veľkej sále opačne
k javisku.
Starostka vyhlásila 2. Kolo literárnej súťaže , tento krát na tému V Sološnici žijem rád.
Zdravotníctvo
Pred letnými prázdninami ukončila v našej obci činnosť detská lekárka MuDr. Markovičová.
Aj napriek veľkému nedostatku detských lekárov na Slovensku sa podarilo uzavrieť dohodu s MUDr.
Martinom Salčíkom , ktorý v obci ordinuje od septembra 2016 dva krát v týždni. Ambulancia aj
čakáreň prešli drobnými úpravami, boli zakúpené nové počítače, tlačiareň, kartotéky, chladnička na
lieky a stoličky v čakárni.

2017
Pohyb obyvateľstva
V tomto roku sa narodilo 23 detí – 15 chlapcov a 8 dievčat. Zomrelo 15 občanov – 8 žien a 7 mužov.
Občanmi Sološnice sa prihlásením stalo 35 ľudí, ubudlo odhlásením 25 občanov.

Rekonštrukcia oltára
Tak, ako bola plánované pamiatkovým úradom SR, v tomto roku začala náročná realizácia
rekonštrukcie oltára.
Ministerstvo kultúry pre tento rok vyčlenilo na opravu 10000 € a BSK prispel na reštaurovanie 4 sôch
z Oltára všetkých svätých sumou 6000 €. Okrem týchto príspevkov na opravu prispievajú aj farníci
formou predaja oblátok, z ktorého sa v tomto roku získalo 1551 €, výťažok z adventného koncertu
darovaný na tento účel bol vo výške 449 €, Červený kríž venoval peniaze, ktoré ostali pri skončení
činnosti vo výške 385,47 €. Ďalšie financie boli zabezpečené z milodarov občanov.
Taktiež bola odobratá na reštaurovanie aj socha sv. Jána Nepomuckého spred kostola.
Reštaurátorské práce zabezpečil Mgr. Art. Peter Pohanka.

Školstvo
Do MŠ sa pre školský rok 2017/2018 prihlásilo 51 detí. Po roku bolo treba znova otvoriť tretiu
triedu. Tu nastal problém so zabezpečením kvalifikovaných učiteliek, ktorých je v našom regióne
nedostatok, problémom však bolo zabezpečenie aj nekvalifikovanej sily. Starostka však vynaložila
potrebné úsilie, učiteľky zabezpečila a školský rok sa mohol začať pre všetky prihlásené deti.

Futbalový klub
Štyri roky hrali sološnickí futbalisti pod hlavičkou FC Rohožník B. V tomto roku sa mužstvo
vrátilo do tabuľky pod názvom FK Sološnica.

650. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Oslava tohto významného výročia bola spojená s krumpolovým dňom. Predvečer
osláv bola otvorená výstava o obci, ktorú inštaloval Ferdinand Foltýnek. Po jeho príhovore
a príhovore starostky mu bola odovzdaná Cena Obce Sološnica za celoživotnú prácu
a udržiavanie historického dedičstva .
Na druhý deň boli pri príležitosti 650. Výročia odovzdané Ceny starostky obce:
Futbalovému klubu Sološnica za celoročnú spoluprácu s Obcou Sološnica,
Základnej organizácii Jednoty Dôchodcov za celoročnú prácu v prospech seniorov v obci
Sološnica
Poďakovanie starostky : Petrovi Ralbovskému a dorastenkám DHZ za reprezentáciu obce
a bratislavského kraja na celoslovenskom kole hry Plameň.
Po tomto pokračoval bohatý kultúrny program.
Zaujímavosťou súťaže v jedení krumpolových placiek bol zápis do Knihy slovenských
rekordov. Nepodarilo sa však prekonať minuloročný rekord. V tomto roku na prvom mieste
skončili dvaja súťažiaci – p. Králik ......... a Vaško Jozef, ktorí zjedli po 13 placiek za l0 minút..
Vyvrcholením programu bolo vystúpenie slovenského speváka Samuela Tomečka.
Budovanie obce
Najväčšie investičná akcia v tomto roku bola rekonštrukcia cesty a rigólov v Hornom konci.
V budove bývalej „Pálenice“ sa nachádzali nebytové priestory, ktoré boli prestavané na byt a tento
slúži na prenájom mladej rodine.
Na Slanisku na pôvodnom smetisku vzniklo parkovisko pre turistov, ktorí navštevujú krásy našej
prírody.
Od tohto roku je naša obec monitorovaná kamerovým systémom so 4 kamerami.
Obec zakúpila fekálne vozidlo a môže tak poskytovať novú službu pre občanov.
V ZŠ Sološnica sa pokračovalo s úpravami v trakte telocvične a to rekonštrukcia chodby s výmenou
okien, rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení pri telocvični.
V MŠ boli zrekonštruované sociálne zariadenia pre upratovačky, ktoré sa už dlhé roky vôbec
nevyužívali. Taktiež bol vymenený kotol.
Na Vianoce sa obec popýšila novou vianočnou výzdobou.
Na športovom areáli bolo upravené basketbalové a plážové ihrisko, rekonštrukciou prešli šatne
a sociálne zariadenia pre hostí a sociálne zariadenia pre verejnosť.

Začiatkom roku bolo na multifunkčnom ihrisku urobené klzisko, o čo sa pričinili mladí dobrovoľníci
z obce.
Na ihrisku boli osadené nové prvky workoutovej zostavy a to na cvičenie vlastnou váhou .

Kultúrny život
Tak ako píšem v predchádzajúcich rokoch naša obec má bohatú kultúrnu činnosť, ktorú
organizuje obec, kultúrna komisia, Dobrovoľný hasičský zbor, OZ Materina dúška, materská
a základná škola, Jednota dôchodcov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Konal sa tradičný obecný
ples, fašiangový sprievod a následne pochovávanie basy, pôstna polievka, noc s Andersenom, oslavy
Dňa detí a matiek, nočná súťaž hasičov, hasičská vatra, posedenie dôchodcov, lampiónový sprievod,
vianočné trhy, súťaž vo varení gulášu, krásna vianočná výstava “Zleteli anjeli“. Na jeseň bol pre deti
pripravený lampiónový sprievod a OZ Materina dúška pripravilo tri turnusy denného detského
tábora DÚŠKOVO.
Pokračovalo sa v organizovaní podujatia Pôstna polievka, výťažok bol 1970 € a bol venovaný
p.Františkovi Olšovskému na rehabilitácie po strelnom zranení.
Starostka Anna Čermáková obnovila aj tradíciu obecnej zabíjačky. Kúpila organizáciám – DHZ,
Športovému klubu a Jednote dôchodcov ošípané, ktoré si ich spracovali a následne na námestí
predávali výrobky z nich. Týmto organizáciám vlastne takouto formou finančne prispela na ich
činnosť. Jedna ošípaná sa spracovávala priamo na námestí.
V tomto roku sa konal v kultúrnom dome l. ročník okresnej súťaže dôchodcov v hre žolíka.
Divadelníci v našej obci nadviazali na divadelné tradície zo 60. a-70. rokov. Na vianočné sviatky
zohrali v kultúrnom dome príbeh „Zázraky sa dejú“.
Režisérkou bola Sára Čermáková. Aj táto hra mala veľký úspech.
V roku 2017 sme opäť počuli v našej obci trúbiť vlak. Ide i turistický vlak na trati Zohor –Plavecké
Podhradie a jazdí počas víkendov a sviatkov od mája do októbra.
Obec zorganizovala zbierku potravín , ktorú venovala charitnému domu RESOTY v BA, ktorú zriadil
Anton Srholec.

-2018Počet obyvateľov
V tomto roku sa narodil 13 detí, 7 chlapcov a 6 dievčat. Zomrelo 21 obyvateľov - 3 ženy a 18
mužov priemerný vek zomreli iba 76 rokov.
Do obce sa prihlásilo 39 nových obyvateľov a odhlásilo sa 32.
Počet obyvateľov k 31.12.2018 je 1615, z toho 825 žien a 790 mužov.
Celkom bolo uzavretých 11 manželstiev v cirkevných 7 a civilné 4.

Počasie
Musíme konštatovať, že tento rok bol veľmi teplý a suchý. Typické jarné počasie trvalo cca 2
týždne, keďže počasie nás vyzlieklo z kabátu rovno do krátkych rukávov. Príchod letných horúčav sa
vyskytol už v polovici apríla. Leto bolo nielen mimoriadne teplé, ale aj dlhé.
20. decembra to už vyzeralo, že Vianoce budú biele. Polia boli pokryté snehom a dni boli mrazivé.
22. decembra sa však začalo otepľovať a sviatky boli na blate tak, ako posledné roky.
I napriek veľmi suchému počasiu bola dobrá úroda zelenine a nadmerná úroda ovocia.
Kto si však nestihol nazbierať hríby - dubáky počas leta, v jeseni si tento rok suchohríby vo vojenských
lesoch, ani v kopcoch nenazbieral. Bola to výnimočnosť tohto roka.

Budovanie obce
V tomto roku sa v celej obci zrekonštruovalo verejné osvetlenie - celkom 162 svetelných
bodov, boli vymenené doterajšie svetlá za LED svetlá.
Tieto ušetria veľké množstvo energie. Na projekt získala obec spolufinancovaný z Bratislavského
samosprávneho kraja vo výške 12.000€, celkom bola investícia takmer 60.000 €.
Čistiareň odpadových vôd, ktorá mala kapacitu len pre polovicu obce sa rozšírila a tým môžu byť
napojené na kanalizáciu všetky nehnuteľnosti v obci. Výška finančných nákladov bola 176.260 € a
projekt bol financovaný z vlastných príjmov obce.
Areál ihriska bol doplnený o nové detské herné prvky, na čo získala obec dotáciu z Úradu vlády pre
rozvoj športu a dokončená bola aj rekonštrukcia šatní, ktorá bola čiastočne financované zo
Slovenského futbalového zväzu.
Pristúpilo sa aj k obnove Cigánskej uličky, vybudovala sa v tejto časti komunikácia a následne sa
začalo s výstavbou cesty, ktorá však bude ukončená v roku 2019. Pred zimou sa ešte stihla vymeniť
krytina na streche domu smútku.
Obci sa podarilo získať dotáciu z Ministerstva vnútra SR na rozšírenie kamerového systému, kde
pribudlo 6 monitorovaných oblastí.
Kultúrny dom bol zmodernizovaný zabudovaním 9 nových LED reflektorov a svetelným pultom.
Občianske združenie Materina dúška získalo v rámci projektu „(Ne) zelený svet“ finančnú podporu na
vysadenie 14 líp, ktoré v okolí cintorína vysadili sološnické rodiny a prebrali oni starostlivosť.
V kostole sa pokračovala zrekonštruovaným otára, ktorá bola tento rok zameraná na hlavný oltárny
obraz. Dokončená však ešte v tomto roku nebola žiadna časť. Tiež bola zrekonštruovaná socha
svätého Jána Nepomuckého, ktoré financovalo O.Z. Materina dúška a Ochranársky spolok Sološnica.
Opravená socha bola opätovne osadená pred kostolom na hody.

Malé občianske projekty
V roku 2018 mali možnosť sa priamo zapojiť občania do budovania v obci tým, že v rámci
participačného rozpočtu mohli podávať projekty na zlepšenie podmienok života v obci do výšky 500€.
V rámci týchto projektov bola zrekonštruovaná kaplnka svätej Anny, zakúpené bola lavička do
Cigánskej uličky (z dôvodu prác v Cigánskej uličke nebola osadená), stolný tenis v exteriéri a sedenie v
ulici smerom k benzínovej pumpe a vysadené boli 3 kusy moruše na Slovensku.
Obecný hasičský zbor slizkalo do dlhodobého prenájmu od MV SR nový proti povodňový vozík, ktorý
prevzali od ministerky vnútra Denisy Sakovej starostka obce a zástupca DHZ Peter Ralbovský.

Doprava Rekonštrukcia cesty Rohožník - Malacky
Rekonštrukcia cesty Rohožník - Malacky sa po dlhých rokoch stala skutočnosťou. Aj keď na
prvý pohľad zdá, že tieto práce nemajú na obyvateľov našej vplyv, opak je pravdou. Keďže pôvodná
cesta sa 1.8. definitívne už uzatvorila, cestovanie do Malaciek, hlavne do nemocnice, sa stalo
zložitejšie. Obchádzková trasa vedie cez Kuchyňu a Pernek, čím sa trať podstatne predĺžila. Občanov motoristov však teší skutočnosť, že cesta doterajšej šírky 6metrov sa zmení na 9,5m, vyrovnajú sa
niektoré zákruty a zmenšia sa uhly, čím sa takéto komunikácie stane bezpečnejšou. Cez obed aj v
tomto roku premáva len Záhoráčik a to od konca apríla do konca októbra, avšak len počas víkendov a
sviatkov.

Školstvo
Materská škola
MŠ navštevuje 52 deti, ktoré sú rozdelené do troch tried. Z toho z tohto počtu 4 deti, ktoré
nemajú trvalý pobyt v Sološnici. Naposledy zvolená riaditeľka MŠ Jozefína Bartoňová bola opätovne
zvolená za starostku obce Plavecký Peter. Z funkcie riaditeľky bola znova uvoľnená a zastupujúcou
riaditeľkou bola opätovne menovaná Jana Šišková.
Učiteľky MŠ : Jána Kordošová, Jana Ebrada, Jana Kajňková, Lucia Danielová, Sára Čermáková
do 30.11., Laura Blechová od 1.2.2018.

Základná škola
Po 23 rokoch vo funkcii riaditeľa Mgr. Ivan Kordík do dôchodku. V tunajšej ZŠ pôsobil celkovo
43 rokov. Riaditeľkou školy sa stala Mgr. Monika Oravcová.
Školu navštevuje 218 žiakov z toho zo Sološnice 137, z Plaveckého podhradia 24, z Plaveckého
Mikuláša 36 a z Plaveckého Petra 21 žiakov.
Celkom je otvorených 12 tried 1. – 9. ročníka a 3 oddelenia školského klubu detí, z toho je pôsobivé
raňajšom režime a 2 v popoludňajšom.
Dochádzajúce deti z okolitých obcí môže autobus Slovak Lines Bratislava, ktorý priváža deti až k
areálu školy
Personálne obsadenie školy : V škole pôsobí celkom 18 učiteľov, z toho 2 na skrátený úväzok - učitelia
náboženstva a 2 vychovávateľky ŠKD.
Riaditeľka : Monika Oravcová
Zástupca riaditeľa : Vladimír Zechel
učitelia : Martina Ambrová, Zuzana Dinušová, Imrich Dočolomanský, Ľubica Hlásniková, Silvia
Holičová, Jozef Holič, Dana Kortišová, Ľubka Karpukhina, Víťazoslav Kopanica, Juraj Mäsiar, Milana
Kurtišová, Drahuše Nôtová, Miroslava Petrášová, Mária Pfeilerová, Jana Sojková - v decembri túto
učiteľku nahradil Branislav Grimm, ktorý bol doteraz uvoľnený na výkon funkcie primátora mesta
Senica a po nezvolení sa vrátil na pôvodné miesto. Výchovavatelky: Anna Blahovičová, Kristína
Čižmáriková.

Reedukačné centrum pre mládež
Zriaďovateľom tohto zariadenia je Krajský školský úrad Bratislava. Ústav poskytuje
vzdelávanie v základnej školy a po skončení povinnej školskej dochádzky sa chovanci vzdelávajú na
odbornom učilišti v odboroch poľnohospodárska a stavebná výroba. Kapacita centre je 56 chovancov,
aktuálny stav neuvádzam, pretože počas roka sa niekoľkokrát mení. Chovanci sú v zariadení
umiestnený väčšinou na základe rozhodnutia súdov, keď v rodinách nebola zvládnutá výchova a z
toho vyplývajúce poruchy správania prejavujúce sa hlavne krádežami, drogovými závislosťami,
trestnou činnosťou a p.
Personálne obsadenie : riaditeľ Vladimír Guba
zástupca riaditeľa Mária má ráčková
vedúci výchovy Tomáš hudec
sociálna pracovníčka Andrea Šimková
psychológ Lucia slaničková
výchovná poradkyňa Martina Oravcová

Predajne a služby v obci
Najväčšou predajňa v obci supermarket potravynoým tovarom - COOP Jednota Senica.
Rozličný tovar Ivana Biksadská, Kvety a záhrada Domka - Katarína Mičeková, Stavebný materiál Novex
s.r.o., Textilný tovar „Celka“ Pajdlhauser Marián, Trafika - Poláková Anna, lekáreň „Prameň“ - Mgr.
Okruhlicová Veronika, ČS pohonných hmôt „Oliva Group“- Kaňak Marek

Služby
Poštový úrad, kaderníctvo Janka - Šišková Jana, kaderníctvo Monika – (Olšovská) Čermáková
Monika( činnosť dočasných dôvodu MD prerušená), Nechtové štúdio Daniela - Juricová Daniela,
vývoz žúmp - obec Sološnica, Stolárstvo - Černák Jozef, čistenie odpadov - Šiška Ján, Pokrývačské
práce Novex s.r.o., Autoservis Dulanský Pavol

Pohostinstvá
Reštaurácia pod Roštúnom - Sedlák Jozef, Espresso „Pod kostolom“ Imrich Pápež, Pizzeria v
Cigánskej uličke - Imrich Pápež, Kaviareň „Café“ - Imrich Pápež - činnosť ukončená v auguste

Zdravotníctvo
Lekárka pre dospelých MUDr Hudecová Andrea ordinuje 1 deň v týždni, Detský lekár – MUDr. Salčík
Martin ordinuje 2x v týždni, Zubná lekárka MUDr. Maliariková Anna

Kultúrny život
Trojkráľovým koncertom speváckej skupiny VOX HUMANA z Malaciek v kostole bol zahájení
kultúrny život v obci. Výťažok v sume 558€ bol venovaný na opravu oltára.

V januári bol v obradnej miestnosti akt „Vítanie detí“ narodených v uplynulom roku.
Ďalej sa konali tradičné kultúrne podujatia : obecný ples, obecná zabíjačka, okresná súťaž o
hre žolíka, sprievod masiek, noc s Andersenom, kvetinový jarmok, oslavy Dňa matiek a
Medzinárodného dňa detí, denné tábory v materinej dúške, posedenie pri vatre, Krunpolový deň - Na
ktorom vystúpil hudobník a spevák Marián Čekovský, súťaž v jedení krumpolový placiek, výstava
„Storočnica“ a A„j my sme to mali.“ Veľkému záujmu sa už tradične teší posedenie dôchodcov,
adventné trhy, súťaž vo varení kapustnice a výstava vianočných stromčekov.
Siedmi rok sa mala konať obľúbená a veľmi navštevovaná nočná súťaž hasičov. O 20:00 prišla veľká
búrka súťaž bola zrušená. Ako to už často býva na druhý deň bolo krásne počasie.
Kultúrny rok ukončil adventný koncert slovenskej speváčky Katky Koščovej, ktorý sa konal v kostole.

Festival na 4 súdoch sološnici
V Sološnici sa 25.8. konal nultý ročník kultúrneho Festivalu na 4 sudoch. Tento názov sa viaže
k začiatkom divadla v našej obci, keď ochotníci nemali javisko, tak dosky na štyri sudy a hrali. Jeho
vznik iniciovala Sára Čermáková spolu so Sološnickými ochotníkmi, ktorí sa rozhodli do Sološnice
zavolať rôzne umelecké smery.
Celodenný program bol vytvorený tak aby zaujal všetky vekové kategórie. Návštevníci mohli byť
divákmi aj aktérmy rôznych skupín.

Divadelné predstavenie„ Zápisník"
Súčasťou programu festivalu bola premiéra novej inscenácie Sološnických ochotníkov
„Zápisník.“ Ktorá vychádza z denníka Sološnického kronikára pána Bakana, ktorý si ho písal počas 1.
svetovej vojny. Divadelníci ho v repríze zahrali aj v Rohožníku a Kuchyni.
Scenár: Petronela Pohánková, svetlo a zvuk Michal Bača, réžia Sára Čermáková
osoby a obsadenie Michal Bakan Adrián Kovár, Rozína - jeho žena - Erika Hubeková ferinek, jeho
kamoš - Samuel Kovár, Roman Pohanka
vojaci : Ľuboš Kordoš. Stanislav Timčo, Adrian Mitrišin, Boris Poanka
vojaci zo Sološnice - Tomáš Dinuš, Dominik Ralbovský
heligonkár: Peter Terál
ženy v Sološnici Mária Barteková, Mária Hirthová, Júlia Jánošíková, Veronika Kovárová, Marta
Mikušová
Anička - dárček - Oliver Kovár alt. Charlotte Chvílová
deti Sára Hirthová, Šimon Hubek, Evelyn Chvílová, Lívia Kovárová, Samuel Kovár, Adam Sojka
richtár : Peter Ralbovský
bubeník : Lukáš Blažíček

100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny
Presne 11. 11. O 11:00 hod. uplinulo 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny. Naši
občania si toto výročie pripomenuli presne v tento deňa hodinu na spomienkovom stretnutí pri
Pomníku padlých. Starostka obce privítala prítomných, člen divadelnej skupiny Adrián Kovár prečítal
mená 44 občanov padlých v prvej svetovej vojne. Stretnutie bolo ukončené modlitbou a piesňou

Alpini za doprovodu harmonikára Petra Terála. Tomuto výročiu bola venovaná výstava Storočnica a
divadelné predstavenie „Zápisník“.

Komunálne voľby
Dňa 10.11 sa konali voľby do orgánov samosprávy. V obci bolo zapísaných 1325 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 638 občanov. Na starostku kandidovali 2 obyvateľky – Anna Čermáková nezávislý kandidát, Jaroslava Homlitašová - Ľudová strana naše Slovensko. Zvolená bola Anna
černáková s počtom hlasov 583.
Za poslanca do obecného zastupiteľstva zvolení: Ing. Marta Černáková, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.
Ján Rabovský, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert Kuklovský, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková, Mgr. Ľubmír Novák, Ing. Stanislav Timčo.
Nezvolený kandidáti: Kamil Polák, Patrik Tardík, František Šidlík, Jaroslava Homlitašová

Úhyn jedlých gaštanov
Lemovaný kraj lesa desiatkami mohutných stromov jedlých gaštanov je minulosťou. Jeseň
vždy patrila rodinám s deťmi keď si chodili túto vzácnu pochutinu zbierať. Žiaľ, takmer všetky stromy
uhynuli a čo ostali, tiež ich podľa odborníkov čaká taký osud. Stromy gaštana jedlého boií napadnuté
hubou, ktorá bola príčinou ich úhynu.

