-2005Pohyb obyvateľstva
Narodení: 13 detí
Zomretí: 11 občanov
Prihlásení: 30 obyvateľov
Odhlásení: 17 obyvateľov

Dianie v obci
V máji bol na obecný úrad doručený zámer firmy Holcim na spoluspaľovanie nebezpečných
odpadov v linke rotačnej pece v cementárni v Rohožníku. Podľa platnej legislatívy sa k tejto
problematike vyjadrujú aj dotknutej obce Rohožník a Sološnica. V obave o zhoršenie životného
prostredia a vplyvom na zdravie obyvateľov sa zdvihla v obci vlna nespokojnosti. V návrhu išlo o
spaľovanie 210 druhov nebezpečných odpadov. Na základe toho dala obec nesúhlasné stanovisko
k realizácii. Pri prerokovaní tohto zámeru so Zástupcami Holcim, ministerstva životného prostredia,
inšpekcie životného prostredia a iných štátnych orgánov občania diskutovali do polnoci.
Obec Sološnica je aj školským obvodom pre obce Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš a
preto sa od 1.1. 2005 podarilo na Bratislavskom samosprávnom kraji vybaviť prevádzku školského
autobusu. Riaditeľ školy Ivan Kordík dúfa, že na základe toho, ako aj lepšou úrovňou vyučovania na
našej škole, sa mu podarí pritiahnuť viac detí z obcí, kde sú malotriedky.

Budovanie v obci
V tomto roku bola po mnohoročných očakávaniach rekonštruovaná miestna komunikácia pod
Kalváriou. Farský úrad vymenil okná na fare. Do kultúrneho domu boli z finančného daru Holcim
zakúpene nové stoličky. Začal sa oplocovať športový areál, zo zadnej časti a od bytoviek bolo
natiahnuté pletivo. Obec zakúpila od AGROPARTNERU starší traktor s predným náhonom za cenu
178.500,- Sk.

Tragická udalosť
24.5. na ceste Malacky - Rohožník cestou z práce havarovali 4 občania Sološnice. Vodič,
Dušan Kočíšek nehodu neprežil, jedna dievčina bola ťažko zranená a dvaja ľahko.

Kultúrny život
Uskutočnil sa prvý reprezentačný ples poľovného združenia. Obec organizovala oslavu dňa
matiek, výstavbu bonsajov a kaktusov, farský úrad organizoval Pôstny obed a záhradkári krásnu
výstavu ovocia a zeleniny. Tradíciu v poriadaní fašiangových slávností hasiči neporušili.

Počasie
Na konci roka postihla našu obec snehová kalamita. V noci z 29. na 30. decembra napadlo
veľa snehu a vyvrcholenie bolo v noci 31. decembra. Za Sološnicou uviezlo veľa áut, takže Silvester
mali pracovníci ciest, AGROPARTNERU aj vodič obecného traktora perný.

-2006Pohyb obyvateľstva
Narodení: 15
Zomrelí : 19
Prihláseni : 48
Odhlásení : 29

Budovanie a život v obci
Nakoľko do materskej školy stále viac zatekalo, bola vybudovaná nová valbobová strecha a
tým bol problém večného pretekania vyriešený.
Na futbalovom ihrisku bolo vybudované detské ihrisko pozostávajúce z väčšej šmykľavky,
hojdačiek a parkoviska v sume 85 799,- Sk. Taktiež bolo dokončené oplotenie celého areálu
športovcov. Skupina dobrovoľníkov pod vedením Jozefa Pápeža postavila na Roštúne (Veľká
Vápenná) rozhľadňu. Práce pozostávali z očistenia betónového kužeľa a montáže oceľovej
konštrukcie Slovenského dvojkríža. Na prácach v sa podieľali : Ľudovít Pápež, Ferdinand Kazička,
František Konyarik a ďalší. Rozhľadňa bola dokončená od 8.5 a 26.9. 2006 bola dekanom Ladislavom
Ostrákom z Kuchyne vysvätená.

Komunálne voľby
2. 12. 2006 sa konali voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Na starostu
kandidovala jedna kandidátka, Mária Hirthová, ktorá bola aj zvolená, za poslancov kandidovalo 18
kandidátov a volil 9. Zvolení boli : Jozef Čermák, Milan Sojka, Milena Poláková, Kamil Polák,
Ivan Čechotovský, Mgr. Magdaléna Vláčilíková, Šiška Ján, Ivan Belica, Mgr. Roman Chvíla.
Náhradníci : Miroslava Mlynarovičová, Otília Vaňková, Andrea Ritomská, Peter Ralbovský, Jozef
Ralbovský Miroslava Kluvancová, Ivan Kolenič, JUDr. Ján Minárik.
Zvolený poslanec Ivan Belica nezložil zákonom predpísaný sľub, preto na jeho miesto
nastúpila prvá náhradníčka Miroslava Mlynarovičová.

Vznik občianskeho združenia Podhoran
Začiatkom roka sa verejnosť dozvedela o možnostiach získania finančných prostriedkov
formou partnerstiev. Naša obec sa stala členom verejného a súkromného sektora – OZ Podhoran,
kde sa zjednotilo sedem obcí senického okresu a 7 malackého. Zakladajúcimi členmi sú obce:
Jabloňové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký
Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Prietrž a Hradište pod Vrátnom.

Výročia spoločenských organizácií
40. výročie svojho vzniku si v tomto roku pripomenula Základná organizácia slovenského
zväzu záhradkárov. Táto organizácia počas svojho pôsobenia v obci organizovala pravidelné výstavy
ovocia a zeleniny, ktoré boli vždy na vysokej úrovni a obyvatelia javili o ne veľký záujem. V tomto
roku bola na počesť výročia organizovaná súťaž o najkrajšiu záhradu . Na malej slávnosti
predsedníčka organizácie pani Emília Poláková poďakovala všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na jej
činnosti. Zvlášť poďakovala dlhoročnému bývalému predsedovi a zakladateľovi Ignácovi Poliakovi,
ako aj ostatním spoluzakladateľom : Jánovi Velšmidovi, Ferdinandovi Kovárovi, Jánovi Dinušovi,
Emílii Dinušovej a Jánovi Chvílovi.
125. výročie vzniku si pripomenula aj organizácia Dobrovoľného hasičského zboru. Oslavy sa
konali na ihrisku. Vo svojom prejave prácu ocenila starostka obce Mária Hirthová. Túto organizáciu
vyhodnotila ako jednu z najaktívnejších čo sa týka kultúrneho života, ale ocenila hlavne, že hasiči
vždy statočne bojujú proti ničivej sile ohňa bez nároku na odmenu.

Aktivity v obci
Skupina dobrovoľníkov ďalej pokračovala s budovaním rozhľadne na Petrklíne (587 mnm )
bola očistená a natretá oceľová konštrukcia a montáž rozhľadne a Slovenského dvojkríža. Slávnostné
otvorenie bolo na sviatok Cyrila a Metoda 5.6. 2006. Autorom bol Jozef Pápež , na budovaní sa
aktívne podieľali Gabriel a Ferdinand Kazička, Roman Bordák, Ladislav Rečný, Miroslav Viktorín,
Matej Halás, Dominik Bartek, Tomáš Dinuš, Ľudovít Pápež, Juraj Koniarik.

Počasie
Zaujímavosťou v počasí bol záver roka, bolo veľmi teplo a necelý týždeň po mikulášskej
nádielke zasiahla Slovensko a teda aj na našu obec nevídaná a hlavne nečakaná nádielka hubárska.
Najväčší hubári v obci si aj v decembri pochutnali na čerstvých hubách.

-2007Pohyb obyvaľstva
Prihlásení:
Odhlásaní :
Narodení:
Zomrelí :

26
14
15
15

Dianie v obci
30. júna sa konala slávnosť pri príležitosti 30. výročia založenia Reedukačného domova pre
mládež, ktorý pôsobí v našej obci od 01.07. 1977. Starostka odovzdala riaditeľovi Mgr Vladimírovi
Gubovi ďakovný list za pomoc pri rozvoji obce. Od 1.9. 1999. sa v tomto zariadení realizuje Školská
príprava v štyroch odboroch - výroba stavebných látok, poľnohospodárska výroba- záhradník,
strojárska výroba – ručné opracovanie kovov a stavebná výroba – maliar, natierač. Chovanci majú
zabezpečené vzdelávanie priamo v areáli ústavu.
Spevácka skupina pri farskom úrade si podala do spoločnosti Hocim projekt na kroje.
Dostala 30.000 Sk, zbytok 39 647 Sk financovala obec. Bolo ušitých 6 dámskych, 3 mužské a 2 detské
kroje.
V tomto roku boli v materskej škole vymenené všetky okná.

Oslava obce - ocenenie obce
Dve významné jubileá v tomto roku obec oslávila - 640 rokov od prvej písomnej zmienky o
obci Sološnica a 610. výročie farnosti.
O histórii obce sa možno dočítať v novej publikácii Ferdinanda Foltýnka „Z dejín obce
Sološnica“, ktorá bola vydaná nákladom 1000 kusov a bezplatne sa dostala do každej Sološnickej
rodiny. V podvečer osláv 31.8. ju uviedla do života starostka Mária Hirthová holbagruntskou vodou z
jedného z viacerých prameňov Sološnice. Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva prevzal
ocenenie „Čestný občan“ rodák žijúci v Čechách Valerián Spusta. Čestné občianstvo mu bolo udelené
za šírenie dobrého mena obce a uchovávanie ľudových tradícií. Ďalšou z ocenení „Cena obce
Sološnica“ bola ocenená pani učiteľka Agnesa Šírová. Viac ako tri desaťročia učila najmä prváčikov.
Pozornosť verejnosti si zaslúžila a ja zato, že s materinskou láskou pristupovala k najmenším žiakom.
Cena jej bola udelená za obetavú prácu v školstve. Oslava začínala svätou omšou, bol položený veniec
k Pomníku padlých a v sprievode za doprovodu senickej skupiny Heligonkárov sa účastníci pobrali na
ihrisko, kde prebiehal celodenný kultúrny program. Futbalové družstvo Sološnica zohralo priateľský
zápas s FK Spartak Trnava. Aj keď naši prehrali 4: 1, pre účastníkov to bol pekný zážitok. Dobrovoľný
hasičský zbor zriaditeľ Gazdovský dvor, kde ponúkali zabíjačkové špeciality. Heligónkari zo Senice,
rómsky tanečníci z Rohožníka, Dychovka Kesenka z Bánova aj vystúpia sološnických umelcov mali

veľký úspech u domácich i cezpoľných návštevníkov. Na výstave fotografií ľudia hľadali známych,
staré chalupy a prostredníctvom výstavy spoznali kus histórie obce.
V decembri boli zorganizované prvé vianočné trhy v našej obci.

-2008Mena peňazí
1.marca Slovensko splnilo machstrické kritériá na zavedenie Eura. Na to európska komisia
navrhla, aby Slovensko bolo prijaté do eurozóny od januára 2009. 8. júla bol stanovený kurz
30,1260Sk/€. 20.augusta sa začali duálne zobrazovať ceny v obchodoch v korunách a po prečítaní
konverzným kurzom aj v eurách.
Slovenská koruna sa v posledných dňoch svojho života sťahovala z domácností do obchodov,
na pošty a do bánk.
Úderom polnoci 31.decembra sa ľudia rozlúčili so slovenskou korunou, ktorou sa platilo 16
rokov a korunou celkom 116 rokov. Predtým bol toliar. Aj naši občania sa na námestí slávnostne
rozlúčili s korunou a starým rokom prípitkom.
Aké boli priemerné ceny za slovenské koruny:
Chlieb. 42,-Sk.
Cukor 26,- Sk.
rožok. 2,-Sk.
mlieko 18,-Sk.
ryža 38,-Sk.

pivo. 1/2l 15,-Sk.
múka 1Kg 15,-Sk.
pomaranče 25 ,- Sk.
vajcia 4,-Sk.
kurča 70,-Sk/kg.

Cestovné do Malaciek 28,-Sk
do Bratislavy 78,-Sk
Denník Pravda 14,-Sk
Stočné v Sološnici 16,-Sk za 1m³ vody

Pohyb obyvateľstva
Narodených detí : 18
Zomrelých občanov. : 25
Prihlásení : 25
Odhlásení : 21

brav. karé 140,- Sk.
cukríky cca 15,-Sk.
šunková saláma 150,-Sk.
toaletný papier 8,-Sk.
0,7l vodky 180- 220,-Sk

Kultúrno - spoločenský život
Kultúrny život v obci bol zahájený plesovou sezónou tradičným poľovníckym plesom a prvým
obecným plesom.
V júni sa uskutočnil zájazd do Krkonôš, kde obyvatelia Sološnice navštívili rodáka a českého
občana Valeriána Spustu. Vo svojom bydlisku im pripravil pekný program, navštívili zaujímavé
turistické miesta a pobyt svojimi historkami spríjemnili účastníci zájazdu, ktorí v minulosti v takomto
kraji pracovali.
27. september bol inšpirovaný zemiakmi. Obecný úrad zorganizoval prvý Sološnicky
krumpolový deň.
Cieľom tejto akcie bolo dať hold plodine, ktorá sa v Sološnici pestuje a spracováva. Táto
slávnosť sa konala za pekného počasia a starostka mala obavy, že ľudia sa nezúčastnia, dajú prednosť
vychádzkam. Tieto obavy boli zbytočné. Hlavným poslaním tejto slávnosti bola ochutnávka
zemiakových jedál. Veď gazdinky navarili a do kultúrneho domu priniesli asi 50 druhov a veru i neboli
vyčerpané všetky recepty. Pekný kultúrny program - dožinky, nacvičili ochotníci pod vedením
Ferdinand Foltýnka. Deti materskej školy a Reedukačného domova pripravili výstavku prác zo
zemiakov. Pestovatelia súťažili o „najväčší zemiak", ktorý získal František Lindtner, ktorý vypestoval
zemiak o váhe 0, 97 kg. Záujem o toto podujatie naznačil, že by mohol mať pokračovanie aj v
budúcnosti.

Hospodárska kríza
Od polovice septembra celý svet prežíval veľkú finančnú a hospodársku krízu, keď v USA
začali padať na kolená viaceré investičné banky a poisťovne. Nevyhla sa ani Slovensku. Malá panika
nastala aj v na obecnom úrade, pretože Obec mala na účte 9 miliónov Sk a z obavy, ak by banka, v
ktorej máme vložené peniaze padla, tieto sme rozdelili a 4 milióny sme previedli do inej banky.

Budovanie v obci
Týždeň pred Vianocami minulý rok nám bola oznámená príjemná správa, že sme boli úspešní
pri podaní projektu na vybudovanie viacúčelového ihriska s umelým povrchom. Realizácia bola v
jarných mesiacoch toho roku s celkovým nákladom 1.847.415,- Sk. Dotácia z Úradu vlády bola
1.200.000,-Sk. Veľa prác a dodávok materiálu bolo vykonaných a poskytnutých bezplatne.

V tomto roku bol vybudovaný chodník pri hlavnej ceste, od komunikácie v materskej škole
smerom na Plavecké Podhradie. Náklad tento chodník bol 1.078.203,50 Sk. Následne na to bolo v
obci osadené signalizačné zariadenie na meranie rýchlosti.
Novú fasádu dostala budova materskej školy. Bolo vytvorených a odpredaných 8 stavebných
pozemkov za kul. domom. Predali sa za 800,-Sk na m².

-2009Celým Slovenskom sa krátko po novom roku rozšírila správa, že Rusko zastavilo dodávku
plynu na Ukrajinu. 7.januára nasledovalo úplné zastavenie tranzitu cez ukrajinské plynovody do
Európy ,tak aj Slovensko čerpadlo plyn iba zo zásob. Obmedziť museli výrobu veľké firmy,
domácnosti však odber nemali obmedzený. Medzi ľuďmi začali obavy a preto nakupovali elektrické
ohrievače. Všetci dúfali, že politici túto situáciu vyriešia. Tak sa aj stalo, zástupcovia európskej únie
rokovali s Ruskom a ráno 1. 11. bolo známe, že dodávky budú obnovené. Kríza sa začala prejavovať aj
v našej obci. Mnohým občanom vzala prácu, veľa ľudí sa po 6 mesačnej podpore ocitlo v hmotnej
núdzi, dávka v hmotnej núdzi pre jednu osobu je 60 eur na mesiac.

Zavedenie eura
Úderom polnoci z 31. 12. 2008 na 1.1.2009 sa Slovensko stalo 16 krajinou, ktorá oficiálne
nahradila svoju menu eurom. Bankomaty už po polnoci vydávali namiesto korún európsku menu. Kto
nestihol vložiť slovenské koruny do banky, mohol ešte do 16. januára tieto míňať v obchodoch.
Obchodníci však museli vydávať len eurá. Menšie obchody nielen našej obci, ale v celej republike z
dôvodu vyhnúť sa problémom do 16. januára boli zatvorené. V tento deň koruna oficiálne odišla do
histórie a na Slovensku bolo možné platiť len eurom.

Počasie
Krátko po novom roku napadol sneh. V januári mrzlo, potom sa sneh roztopil, ale v polovici
februára napadlo asi 50 cm nového. pri topení snehu dňa 6. 3. veľmi aj pršalo a v lesnej časti bol
vyliaty potok z koryta. Zlá situácia bola pri rodinnom dome Miroslava Poláka, kde je malá rúra
v moste, takže voda pretekala vrchom. Hasiči mali hliadky, situácia sa upokojila večer o 19.hodine.
Potom nastalo sucho, ktoré trvalo až do posledného týždňa. 24 .6. počas dňa boli tri výdatné lejaky,
cesty boli ako potoky a nastala kalamita. Leto bolo veľmi suché a teplé. Trvalo až do 12. 10. ,kedy sa
teplota vyšplhala na 26 stupňov a o týždeň nastav prudký zvrat, 18.10. bola denná teplota 7 stupňov
a od lúky pod Roštúnom a vyššie padal sneh.

Pohyb obyvateľstva
Narodených detí: 15
Zomrelí : 15
Prihlásení : 7
Odhlásení 12

Vznik občianskeho združenia Materina dúška
4.2.2009 bolo zriadené občianske združenie Materina dúška, ktorá si dala za cieľ podporovať
kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť a zdravý životný štýl občanov. Ciele budú naplnené organizovaním
rôznych podujatí a voľnočasových aktivít. Pri zrode združenia stáli : Anna Čermáková, Dinušová Jana,
Karaková Libuša.

Budovanie v obci
V tomto roku sa pokračovalo budovaním chodníka pri hlavnej ceste od bytovky do stredu
obce. Náklady boli 35.785,35 €. K novým stavebným pozemkom za kultúrnym domom boli
realizované inžinierske siete s nákladom 18.028€. Obidve akcie boli financované z rozpočtu obce.

Kultúrno - spoločenský život
V kultúrnom vyžití obyvateľov boli organizované tradičné podujatia, novinkou bolo
zorganizovanie teplákového bálu. Obecný úrad v spolupráci s hasičmi zorganizovali obecnú zabíjačku.
Zabilo sa jedno prasa, predávali sa všetky výrobky. Hneď bolo jasné, že jedno prasa je pre celú obec
málo. V tomto roku bola zrušená organizácia Slovenského zväzu záhradkárov - prídomoví záhradkári,
ktorí pôsobia v obci od roku 1966.
Prehľad podujatí:
24.1. Obecná zabíjačka
27.1. Poľovnícky ples
1.2. Obecný ples
15.2. Detský maškarný ples
24.2. Pochovávanie basy
1.3. Sánkovačka poď Roštúnom
15.3. Pôstny obed
27.3. Knižničný deň
5.4. Divadelné predstavenie„ Nedeľa na Záhorí" - Záhorácke divadlo zo Senice
12.4. Veľkonočné disko
8.5. Kvetinový jarmok + výstava bonsajov
8.5. Výstup na Roštún
9.5. Oslava dňa matiek
1.6. Deň detí v Ílovisku - spoločná akcia s firmou Holcim
21. 6. Hodnotné slávnosti
27.6. Futbalový turnaj žien

15.8. Posedenie pri vatre v starom lome
3.10. Krumpolový deň
24.10. Posedenie dôchodcov
21.11. Teplákový bál
5.12.

Vianočné trhy, výstava vianočných aranžmánov a vianočných stromčekov.

