- 1921 Mobilizácia

Sotva uplinuli tri roky, čo sme sa mohli tešit v
oslobodenej vlasti Česko-slovenskej republiky, aspoň tí, ktory
sme sa vratili čiastočne zdraví z vojni. Už dOňa 26.ho oktobra
1921 - dľa vyhlašky, bola nariadená čiastočna Mobilizacia
ročníkov 1895-1899. Tieto ročníky museli k svojim plukom
narukovať.
Niektorí si to brali na lachko a hneď ne narukovali. Najviac
tí, ktorí boli vo svetovej vojne. Misleli si, že ich to minie, a tak išli
až o 2 - 3 dni neskoršie.
Zato, boli mnohí z nich po prepustení domov pokutovaní a
aj po 10. dňí pozatvaraní.
Ročník 1895 - 1896., bol po 3. týždňoch a ročník 1897 1899. po 4. týždnoch prepusteny domov.

Pohyb obyvateľstva

V roku 1921.tom bolo uzavretých 28. sňatkov,

narodilo sa 59. deti, zomrelo 33. osôb, pribudlo 26. občanov.
Odvod

V tomto roku pri pravidelnom odvode sídle okresu v
Malackách boli z tunajšiej obce odvodu povinný 15. odvedení
boli 3.

- 1922 Založenie
vodného družstva

V tomto roku sa založilo Vodné družstvo v

Sološnici, ku ktorému patria obce: Plav. Podhradie, Hasprunka,
Rarbok, Lakšar. Nova Ves, Niklašov, do Melioracie bolo zabrané
1.276. k.jut. 1.312 pozemkôv.
Stavba melioracie sa zadala Ing. Gustavu Hamburgerovi v
Uh. Skalici dľa ofertu.
Práca zameravacia bola tažka, miestami bolo 50.cmt výška
vody. Zameraval Ing. Zezula, Ing. Stehlik, a Ing. Vokroj. Stavebny
radca bol Ing. Jozef Novotny.
Melioracia sa prevadzala na dve etapi a sice:
severovychodna časť I. v roku 1922.-1925 a západna čast II. v
roku 1925.-1930. ukončena stavba bola v roku 1930.
Celkový náklad stavby aj z udržovacým fondom stál
1,226.949,65 kčs.
Štát poskytol na stavbu Melioracie subvenciu 70%, ostatok
mali uhradiť majiteľia pozemkov nasledovne:
Na 1 kat. jut. odvodneného pozemku pripadol rozpočet
230.korun.
Do melioracie su zabrané tieto pozemky: I. časť, Čajki,
Hanglovské, Dluhe kuse u Elzifa, Holeška, Horny les, Podhorným
lesom, Pri furte, U vyra, Za držbochem, U bilej hliny, Hony,
Rubanice a U Veksla.

Do II. časti su: Zelnice, Mlyniska, K furtu dolu koncom,
Rokicini, V uhliščach, Šuty, Pod bažantnicu, Hoštacké, Humenice,
Pri rybníčku a U Výhona.
Melioracia sa veľmy osvedčila zvlašť na lukách, ktoré teraz
davaju vyživnejšiu krmu pre dobytok. Ale s každým dobrym
skutkom chody aj zlo. Tak aj tady, jednotlivy majiteľia pozemkôv
su tomu rádi, ale keď mali poplatki dať už sa im to taží zaplatiť,
Vodné družstvo ma veľké tažkosti z inkasovaním melioračnych
príspevkov.
Vodné družstvo nemalo vopred peňazí na stavbu, preto si
muselo zaobstarať požičku u Zemskej banky fill. v Bratislave, a to
v obnose 200.000.Kčs, u Miestného uverného družstva
100.000.Kčs. Takže následkom zlého platenia poplatkov od
jednotlivcov, dlhuje Vodné družstvo Zemskej banke značny
obnos. Výstraha do buducnosti je, že skôr zinkasovať peňiaze, a
potom podniknuť prácu.
Odvod

V roku 1922.tom pri pravidelnom odvode v Malackách boli
z tunajšej obce povinný 9. odvedeni boli 4.

Pohyb obyvateľstva

V tomto roku 1922. bolo uzavretých 11. sňatkov,

narodilo sa 65. detí, zomrelo 38. osob - vzrast 27. občanov.

- 1923-

Birmovka
V tomto roku bola u nás Birmovka za asistencie mnoho kňažstva
birmovku previedol CHV. p. biskup Ján Vojtaššák spišský biskup.
Sv. Misie
V tomto roku 1923 v Mesiaci marci bolí u nás sväté misie
ktore vykonali patrí jezuiti z Trnavy páter Anzelm a páter
Gramautik.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1923 tom uzavretých bolo 11 sobášne, narodilo sa
53 detí, zomrelo 27 osôb.
Odvod
V tomto roku pri pravidelnom odvod v Malackách bolí z
tunajšej obce odvodu 14. mládenci odvodených bolo 5.
Slintavka

V tomto roku v mesiaci auguste vypukla slintavka dobytka v
našej obci, ktorá trvala až do októbra, viac kusov dobytka aj
uhynulo, ktoré bolí slabšie najviac telence. Niektoré kráví stratili
mlieko, a ostali ochromené na vemeno, museli sa odpredať + na
mäso.

-1924Posviacka zvonov
V roku 1917.tom bolí zrekvirovane pre štát aj u nás dva
zvony ako je naznačené na predaj sprané, tak nám ostal len
jeden, ľudia si začali robit zbierkí po medzi sebou na zakupenie
nových zvonov; Až v roku 1924. tom bolí zakupené dva nové
zvony od firmy bratia Fischer v Trnave, za cenu 18.000.- korún
na tieto zvony ich nazbierala farníci Sološnícky v Amerike 5.000.
Kčs náhrady škody od M.N.O. pre obec bolo 8.000. Kčs. ktoré sa
venovali na zvony - a ostatok ich nazbierali farníci pomedzi
sebou. Posviacku zvonov vykonal Dp. Dr. Ludovít Kovač dekan z
Malaciek.
Vo veži bola vtedy zhotovená aj nova zvonová stolica na
ktoru drevo darovalo Palffické panstvo v Malackách,
Tesarskú prácu zhotovili bratia Bakani, za richtára Ímricha
Písečného. a za správcu fáry kaplána Jána Hranka.
Odvod
V tomto roku pri pravidelnom odvode v Malackách bolí s
tunajšej obce odvodu povinný 36.- odvedenie bolí 7.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1924.tom bolo uzavretych 3. sňatku, narodilo
sa 59 detí zomrelo 23 osob.
Parcelacia panských pozemková. I.
V tomto roku bola prevedená parcelacia pozemkôv
Palfického pansta v Malackách, ktoré pôzemky sa nachadzaju v
obce Sološnica, pozemky sa davali roľníkom za cenu 1. kat. jut.
1.300.- Kčs neskoršie boly ceni znížene a zvyšok vráteni.

