-1960Zmena kronikára
Od tohoto roku bol som poverený viesť kroniku obce. Meno kronikára : Ferdinand Dinuš,
povolaním učiteľ. Narodil som sa 8.októbra 1925 v Sološnici. Učiteľskú akadémiu skončil som
v júli 1945 a od tohoto roku som pôsobil ako učiteľ v Gemeri. V Sološnici som od roku 1950 –
medzitým som v rokoch 1951-1953 vykonával vojenskú službu kde som získal hodnosť
dôstojníka. T.č.pracujem vo viacerých funkciách spoločenských organizácií. Úlohu kronikára
chcem splniť podľa všetkých mojich schopností, všetky udalosti chcem sledovať podávať ich
budúcim pokoleniam predovšetkým neskreslene a pravdivo.
Obyvateľstvo
Počet obyvateľstva celkom / počítajúc iba trvale prihlásených / v roku 1960 bol 1580.-/
a ztoho počtu bolo 798 mužov a 782 žien. Behom roka bolo uzavretých 17 manželstiev –
narodilosa 20 detí – z toho 9 mužského a 11 ženského pohlavia. Behom roka zomrelo 5
občanov, z toho 4 muži. Prírastok za tento rok rok teda činil +15 občanov. Zamestnanie
občanov je v prevažnej väčšine v poľnohospodárstve. Občania sú združený v Jednotnom
roľníckom družstve. Ďaľšiu, početne menšiu skupinu tvoria robotníci ktorých rozvrstvenie je
v podstate takéto: robotník na štátnom majetku, lesný robotník, kanalizácie a meliorácie,
časť dochádza pracovať do Malaciek a Bratislavy. V obci je 169 občanov, ktorí poberajú
mesačne 51.703 kčs. O stúpajúcej úrovni života občanov svedčia i čísla, že dokonca r. 1960
bolo v obci 28 televízorov a 278 rádiopríjmačov. Dvaja občania sú majiteľmi osobného vozila
a v obci je 70 motociklov. Okrem toho množstvo elektrických spotrebičov, ako práčky,
chladničky, vysávačea pod.
Spravovanie obce : MNV
Tento rok bol rokom volieb do národných výborovvšetkých stupňov, do Národnej rady
a národného zhromaždenia. Dovovieb , ako poslanci ľudu pre Miestny národný výbor
v Sološnici kandidovali: Ignác Poliak,Vojtech Hodúl, Alojz Frühouf, Júlia Tandelmajerová,
Imrich Foltýn, Rafael Eliáš, Ľudovít Piovarči, Ján Vendelia, Mária Mlynorovičová, Mária
Páepžová, Anna Valášková, Agneša Horecká, Karol Kazička, Inž. Štefan Čuvala, Mária
Šteffeková, Ján Juhanes, Pavol Michút, Karol Vavrinac, Ferdinand Dinuš, Július Paušek, Michal
Ralbovský, Dominik Elíz,a Štefánia Barteková. MNV bol teda oproti minulému volebnému
obdobiu rozšírený o 5 poslancov. Celá obec bola rozdelená na 25 volebných obvodov. Deň
volieb mal slávnostný briebeh. Od rána vyhrávala pred vyzdobený národným výborom
miestna kapela pod vedením Jána Juhanesa. Voľby prebehly hladko a všetci kandidáti boli
zvolený poväčšinne jednohlasne. Za pedsedu bol zvolený Šteafn Ič. Do funkcie tajomníka
Imrich Foltýn. Behom roka boli predčasné doplnkové voľby, kde za Annu Baďurovú, ktorá sa
z obce odsťahovala, bola zvolená Štefánia Janečková. Rada miestneho národného výboru
pozostavala z 7 poslancov, schádzala sa po celý rok sústavne a riešila hlavne problén pomoci
nášmu Jednotnému roľníckemu družstvu. Na tejto / tejto pomoci podielali sa tiež žiaci
Osemročnej strednej školy, Poľnohospodárskej technickej školy a spoločenské organizácie. Na
úseku plnenia rozpočtu neboli splnené akcie, ako dokončenie výstavby ihriska, dokončenie
výstavby polytechnickej dielne OSŠ.

Na úseku rozširovania služieb obyvaleľstvu bola dokončená výstavbaautobusovej čakárne
s holičstvo – kaderníckymi miestnosťami. Pri práci na regulácií potoka bol rozpočet nielen
vyčerpaný, ale i prečerpaný a časť potoka od niestneho národného výboru /MNV/ po most
v strede dediny bola zregulovaná. Táto časť dediny po odstránení starej vyhne a obecnej váhy
postavením autobusovej čakárne dostala noú, krajšiu tvár. Okrem toho v tomto roku postavil
sa na potoku pri mlyne „ Olšovský“ nový betónový most a betónový mostík pri MNV.
Behom roka 1960 bolo celkom 20 riadnych schôdzí MNV za účasti139 poslancov. Zasadania
MNV konali sa pravidelne raz mesačne za účasti celkove 206 poslancov a 57 prizvaných.
Celkový rozpočet príjmov bol plánovaný na 292.600.-KČS, skutočnosti sa však prekročil
a dosiahol hodnoty 350.342 KČS, zásluhou dobrej práce finančno – rozpočtovej komisie.
Práca poľnohospodárskej komisie bola tiež dobrá a bola zameraná na Jednotné
roľnícevdružstvo.
Školská komisia pracovala tiež dobre a táto mala odvetvia školstva, kultúry, zdravotníctvaa
osvety. Komisia mala svoj plán práce a schádzala sa pravidelne.
Poľnohospodárstvo
Socialistický sektor - Jednotné roľnícke družstvo hospodári na 853 hektároch pôdy,z toho je
558 ha pôdy ornej. Bonita pôdy je rozmanitá – od najlepšej zeme čiernej, cez štrkovitú
a pieskovitú,ktorá zaberá značnú časť chotára. Časť je zamokrená spodnou vodou a tiež
narúšaná veternou eróziou.33% pôdy je používanej na pestovanie krmovín a pretoi technické
plodiny súslabšie zastúpené. Cez to všetko hektárové výnosy sa oproti roku 1959 zvíšily
o 21%. Uzemiakov a cukrovej repy však bol t.r. pokles následkom /vymrznutia/ vymoktutia.
V tomto roku boli tiež použité chemické prostriedky na ničenieburiny amorenie osív.
Poľné práce boli prevádzané siedmimi kolovými, dvomi pásovými traktormia 12pármi
koní.zlepšila sa i situácia v nákupe osív pretože sa osivo zakúpilo len na semenárske dielce.
Práca na poli bola orgaizovaná vo dvochajednej zaleninárskej skupine.odmeňovanie
prevádzalo sana základe stanovených noriem sistémom pracovný jednotiek.

Výnosy doiahnuté na 1 hektár pôdy:
Druh
Pšenica
Raž
Jačmeň
Zemiaky
Cukrovka
Kukurica

Plán
21q
18.5 -װ21 -װ100 -װ250-װ35 -װ-

Skutočnosť
16q
20.86 -װ28 -װ59-װ250 -װ21-װ-

V živočíšnej výrobe neboli počas roka dodržané plánované stavy hovädzieho dobytk. / Ďalej
len HD/ Z plánovaných 503kusov malo družstvo len 466 HD z toho krav namiesto 207 len 188
krav. Hustota HD na 100 hektárov pôdy bola 55 kusov.Plánovaná úžitkovosť sa toho roku
nedosiahla ani v odchove, ani v dojivostivpre nedostatok kvalitných krmovýn.
Stav ošípaných bol prekročený. Úžitkovosť bola primearná. Prírastky dosiahly priemeru
0,30kg denne.
Chov hydiny nebol tak isto na patrične výške a znáška nedosiahla plánovaných hodnôt. JRD
skončilo celkovo výstavbu plánovaný budov, , okrem pomocných budov, ako kancelárií
a garáží.
Veterinárna služba: Nedostatkom bolo, že pri ochorení dobytka nebolo vždy možné načas

zabezpečiťsyveterinárneho pomocníka z Jablonice. Očkovanie však prevádzalo pravidelne.
Najväčší boj sa musel prevádzaťs tuberkulózou, ktorou bol dobytokv značnej miere
postihnutý. Krmovinová základňa bola nedostatočná, JRD muselo mnoho krmovín kupovať.

Prehľad o stave hospodárskych zvierat
Druh

Plán

Hovädzí dobytok
Kravy
Ošípaná
Hydina

Skutočnosť

503 kusov
207 -װ646 -װ1950 -װ-

466 kusov
188-װ752-װ1636-װ-

Výroba na 1 hektár
Plán
Hovädzie mäso 57.7 .Bravčové -װ148 .Mlieko
395.Vajcia
333.-

Skutočnosť
49.91,5 .221 .297.-

Úžitkovosť :
Odchov teliat od 100 kusov :
Prasiat na 1 prasnicu
Dojivosť na 1 kravu
Znáška vajec na 1 sliepku
Plnenie dodávok
Obiloviny
Zemiaky
Hovädzie mäso
Ošípané
Mlieko
Vajcia

Plán
20,000 Kg
650q
364 -װ565 -װ240,000 L
120,000 kusov

Plán
71
12,52
4,3
118.-

Skutočnosť
64
10,7
2,84
111.-

Skutočnosť
20,000Kg
750q
391 -װ468 -װ149,000 L
128,030 Ks

Plnenie celoročného výrobno – finančného plánu:
Spotreba
Plán
Pracov. Jednotiek 73.000. jedn.
Tržby celkom
3,647,000.- Kčs
Náklady na 1hektár 2,197 -װHodnota pracov.
jedn. s naturáliami
18.70 -װ-

Skutočnosť
83,962 jedn
3,683.000.- Kčs
2,318.- -װ13,02 -װ-

Produktivita práce, Ako aj pecovná morálka na JRD podstatne stúpla. Úverové zaťaženie na 1
hektár Podyjí na činí 6: 492 lo, okrem toho ma JRD este splãcox 340.000 Kčs.

Pridruženej výroby: K miestnamu jednotnému roľníckemu družstru poschodí miestny
kameňolom. Tento mal postavené plán celkom 1, 150.000 Kčs, ktorý sa v skutočnosťou
prekročil o 144,000 Kčs, teda odkove splnením činí 1, 294.000 Kčs.
S otázkou poľnohospodárstvo sa pravidelne zaoberala rada Miestneho národného výboru aj
výbor Komunistickej strany Československa - dedinskej organizáciám.
Školstvo a kultúra
V obci ŠÚ celkom dve školy: Osemročná stredná škola a Poľnohospodárska technická škola.
Osemročná stredná škola / dalej ľan OSS / mala v školskom roku 1959-1960 celkom 13 tried,
a toho v rocnikoch 1.-5. - celkom 5 tried, ročníkoch 6.-9- celkom 8 tried.
Učiteľský sbor:
Riaditeľ školy Ľodovít Piovarči, zástupca riaditeľa Ferdinand Dinuš – učitelia Eva Benkovičová,
Antónia Podolcová, Agneša Šírová/ do konca roku 1960/Anna Sokolová, Judita Pilzová, Anna
Mikuličová, Margita Mrázová, Alžbeta Plávková, Magda Kohútová, Karol Pajdhauser, Alfonz
Kolenič, Katarína Kaliská, Terézia Hajzochová, Marta Smáková,. Na Druhom stupni – teda
v ročníkoch 6.- 9.sú zaškolený žiaci z obcí : Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica,
Rohožník/predtým Ralbok/
V júni 1960 bolo na škole celkom 387 žiakov, avšak už v septembri 467 žiakov.
Od septembra 1960 je na škole , doteraz osemročnej zavedený 9. postupný ročník.
Škola mala k používaniiu celkom 10 učební. Z čoho 2 učebne vôbec nvihovovali a 1 iba
čiastočne. Na konci školského roku 1959-1960/ v júni 1960/ prospelo celkom 95,4% žiakov.
Vyučovanie počas roka prebelo normálne a nebolo narušené žiadnymi mimoriadnymi
udalosťami. Výstvba polyfunkčnej dilne v tomto roku zančne pokročilaa bude dokonca mája
1961 daná do prevádzky. Nedostatok tejto dielne sa značne prejavil v polytechnickej výchove
žiakov. Škola mala k používaniu pokusný pozemok vo výmere 8 árov, kde sav prevážnej miere
pestovala zelenina.
Okrem toho prírodovedecký krúžok pestoval priesady v parenišiacu školy.
Škola pomôhla tunajšiemu Jednotnému roľníckemu družstvu celkom len dvakrát,
pretože väčšia pomoc nebola potrebná vzhľadom na podstatne zlepšenú morálku
družstevníkov. Pri zbere surovím nazbierali žiaci 18,570kg železa, 850 kg papira a 300 fliaš.
Na 2. celoštátnu spartakiádu pripravila škola celkom 112 žiakov, z toho v Prahe
vystúpilo 16 dievčat. Cenný úspech dosiahla škola v Záhoráckych hrách mládeže v silnej
konkurencii viacerých okresov umiestnily na 1.mieste.
Vrámci recitačných pratekov žiačke 3.ročník Lýdia Mecarora postúpila do krajského
kola. Divadelný krúžok školy zahral v tomto roku Detský divadelný hru: CIN-CIN "s ktorou
vystopil tiez v obciach Kuchyňa a Plavecký Mikuláš. V marci 1960 usporiada / o tractvo školy
hodnotou Telovýchovnú akadémiu, z výnosu ktorej bola uhradená cesta no 1. Celonárodné
sportakiády v Prahe. Eko odmenu za zber PAPIER usporiadala škola v juni 1960 zalanory
stanový tábor pre 93 žiakov na svahu Roštúna.
Učiteľské sbory : obidvoch spomýnaných škôl predviedly v rámci ukončenia „ Mesiaca
priateľstva „ estrádu pod názvom: „VážNE I VESELO“ ktorá bola predvedená občanom v plnej
kinosále zdarma a mala veľký úspech.

V rámci družby škôl Veľké Bílovice okres Břeclav a Sološnica prevádzajú sa vzájomné
priateľké návštevy. Žiaci z Bílovic zahrali pre našich žiakov zdarma detské divadulo „Sněhurka
a sedm trpaslíků“
Celoročný rozpočet osemročnej školy činil 44.300 Kčs. Vyčerpala sa suma 48. 251 Kčs.
Razpočet bol prekročený z dôvodu, že v tomto roku škola maľovala, pretože nebola maľovaná
už 5 rokov. Okrem toho boli škole poskytnuté školské potreby v celkovej sume 19.000 kčs,
ako i učebnice, ktoré žiaci tohto roka dostali u plnom počte úplne zarma.
Poľnohospodárska technická škola Sološnica mala v tomto roku celkon 124 žiakov. V
roku 1960 dala táto škola pre naše socialistické poľnohospodárstvo prvých 38 abiturientov
úplným ukončením stredoškolského vzdelania. V nasej obci teda prvý raz v histórii robili sa
skúšky dospelosti - maturity.
Obsadenie školy : Pavol Driesny, riaditeľ školy , Štefan Ocalka, pedagogicky zástupca učitelský spor – inž mv, Štefan Čuvala;, inž. Štefan Šimek; František Gaduš, inž. Lýdia
Chrenková, Hortenzia Račicová, Tarézia Miklová, Elena Zlatinská.
Na začiatku septembra prišlo na tejto škole ku zmenám a obsadenie bolo nasledovné:
Riaditeľ koly: inž. Štefan Čuvala, zástupca František Gaduš - sbor: inž, Śtefan Šimek; inž.
Dagmar Lexovičová, Samuel Papánek, Jozef Fil; Anna Figmiková a Július Truska /poradní
droja/ ako vychovaratelia /
Zlepšenie práce na tunajšom JRD značne ovplyvnila dobrá práca tejto školy, a to hlavne
pomoc po stránke pracovnej brigády, ale hlavne po odbornej).
SKOLSKÁ stravovňa OSŠ.
Je zriadena pri OSŠ. Priemen straníkov v mesiacoch január až jún činil 88 žiakov. Od
septembra 1960 sa toto číslo zvýšilo na 139 stravníkov. Učiteľov sa priemerne stravovalo 11–
12. Výhodu stravovania značne ocenili rodičia čo sa odzrkadlilo v počte stravníkov. Poplatok
za stravu u deti pohyboval sa od 2,40 -4,40 Kčs za desiatu a obed, podľa počtu detí v rodine a
sociálneho postavenia. Na stravnom sa odviedlo miestnemu narodnému výboru celkom
69.000 Kčs, Stravovňa i tento rok bola umiestnená v nevyhovujúcej pivničnej miestnosti.
V školskej stravovni Materskej školy bol počet stravníkov priemerne 40 a priemerný
poplatok činil 2,47 Kčs na dieťa. V tomto roku bol však tento poplatok znížený a činil 1Kčs za
dieťa celý deň , čo znamená, že zostalo v našich rodinách denne 1,50 Kčs na iné veci.
Deti rodičov, kt. majú menšie mzdy stravovali sa od septembra t.r. úplne zdarma.
V našej obci bolov roku 1960 celkom 5 takýchto detí. Behom roka bola na tejto škole
prevedená úprava kuchyne, jedálne a k tomu príslušnej miestnosti čím sa značne zlepšilo
prostredie detí.

Osvetová práca
Rok osvetovej práce na tunajšej obci bol skutočne úspešný i keď prostriedky k tejto
práci neboli najlepšie. Pekný úspech docielil Divadelný ochotnícky krúžok osvetovej besedy
pod vedením Metod Kohúta, ktorý je vedúcim osvetovej besedy.

Krúžok predviedol v roku hry: „Manželstvo“ a „Kompas v nás“ s touto druhou hrou
previedol súbor 7 vystúpení a prebojoval sa do Celoštátnej prehliadky v Leviciach, kde skončil
na III.miete. za toto miesto obdržal súbor odmenu 5000 Kčs.
Dobrá bola i prácas knihou. V r. 1960 bolo v obci 115 čitateľov a zapožičaných bolo
20478 kníh, čo činí na čitateľa 18 kníh v priemere. Knižnicu viedla učiteľka Magda Kohútová.
Celkove bolo za rok prevedených 81 Kultúrnych podujatí, ktorých sa zúčastnilo 8515
občanov. Do týchto podujatí patrili Dve divadelné hry so zájazdmi z Gajar, Velkých Bilovic,
Lozorna a školské divadlo slej to bolo vystúpenie Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu, besedy o knihách, Serjoška',, Osud človeka“, estrády, filmy, varieté, bábkové
divadlo a podobne.
Miestny rozhlas, ktorý mal pri týchto prácach pomáhať, žiaľ po celý rok nebol v stave
používania,
PLNENIE plánu kina MNV:
Počet predstavení
navštevníkov
Tržby
Výdavky

Plán
208
21.300.45.000.20.500

skutocnosť
209.25514. 46.605.24, 222

Budova kina zostala i toho roku mimo vlastníctva MNV a z toho dôvodu nebola prevedená jej
oprava a je stále v dezolátnom stave.
PLNENIE rozpočtových príjmov výdavkov:
Vo výdavkovej časti ool postavený rozpočet Kčs 292.600.- V skutočnosti sa vyčerpalo za celý
rok Kčs 356.35.Keďže boli prečerpané i príjmy javil sa ku koncu roku prebytok 352,.-Kčs
Zdravotnítvo
Rada MNV sa pravidelne zaoberala hygienou a zdravotníckou otázkou. Prevádzala
kontrolu predajní, školských strvovní, a vývarovne Jednoty – hostinec, ak závodu verejného
stravovania. Hygiena okolo bytov sa podstatne zlepšila už i z toho dôvodu, že dobytok bol
sústredený a odvedený do spoločného ustajnenia, čím zmizli dvorov močovkové jamy a iné
s tým spojené nezdravé zjavy. Toho roku bolo zakúpených v rámci zlepšenia zásobovania
pitnou vodou 5 nových púmp, žiaľtieto počas roka neboli namontované. Obec patrí po
stránke / zlepšenia/ ochrany zdravia do obvodu zdravotného strediska Rohožník, ktoré je
sídlom obvodného lekára t.č. dr. Jána Požgaja. V tun. obci je obvodné zdravotné stredisko
zubnej ambulancie, ktorú vedie prómovaný dentista Ján Pagáč.
Činnosť Československého červeného kríža bola počas roka dobrá. Miestna skupina
mala v tamto roku 153 členov. Z tohobolo 28 dárcov krvi. Dárca krvi Jozef Fupšo daroval krv
t.r. po 26.krát. O dobrej práci svedčí i skutočnosť, že počas roka bolo ošetrených 206
prípadov, z ktorých iba 8 bolo odoslaných lekárovi.
Skolenia a prednášky.
V obci bolo počas roka niekoľko verejných prednášok výchovného zamerania. Napríklad -

prednášky o Spoločnosti pre šírenie vedecký a politických poznatkov: Veda a náboženstvo
„Piť či nepiť?“
V tomto roku bolo vyškolených 198 občanov v civilnej obrane. Na prednáškach boli
premietané poučné filmy
OBCHOD
V obci bolo tohoto roku 6 predajní a z toho dve „SAMOOBSLUHY“
Druhy predajní s plnenie plánu:
Samo obsluha č. 1 vedúci Ladislav Šira
Plán

skutočnosť

2,300.000 kčs
Samo obuha 2
S Kat. Kočíšková
Hostinec
ved. Otto klima

518.0000

1,011.000

2,499.000 Kčs
515.000.-

1.008.037

Mäsna
red. Štefan Volný

815.000

Papierenictvo
ved. Em. Olšovská

183.000

Textil

710.000

780.000

Buffet

60.000

54.777

Celkom

5.597.000 Kčs

940.000.253.000

6.050.000 Kčs

Z uedených čísel jasn vyplýva, že nároky našich občanov sa neustále zväčšujú a že ich úroveň
či po stránke materiálnej, alebo kultúrnej.

-1961Pretože sa podrarilo získať dôležité áãat o našej obci, ktoré doteraz v obecnej kronike
zavedené nie sú a je väčší predpoklad, že sú pravdivejšie, vrátim sa na týchto stránkach späť
do minulosti a myslím, že to nebude na škodu. Ako to teda bolo?
Ako osada jestvuje Sološnica/i keď nie presne pod týmto názvom / už dávnejšie pred rokom
1300. Podľa údajov, ktoré som získal je Sološnica krátko po tomto roku obcou ako prameň
hovorí „MADARSKOU " a jej pánom z tej doby bol Mikuláš FRAKNÓI.

V roku 1371 spomína sa ako majiteľ obce Mikuláš NAGYMÁRTONI, ktorý dal obec do záluhy
Eberhardovi GUTHORIMU.
Maďarsky názov obce bol Széleskút, čo znamenáv preklade široáā studňa "tak isto
ako nemecky Breitenbrun
Prameň však uvádza názvy najprv , ŠOLOŠNICA potom, SOLOSNICA" ako obce slovenskú.
Z ďalších majiteľov spomína sa Gašpar SERĒDY, ktorému podľa súpisu z r. 1553 patrilo i 16
okolitých obcí, Gašpar Serédy bol v tom čase pánom Plaveckého hradu. Po ňom nasledoval
Mikuláš BALASSA /Baláž, známy svojou obrovskou silou – pochovaný je u našom kostole /.
Ďalej nasledujú ako majitelia obce: MEDNYÁNSKI, KÁSZONYI, JURENÁK, MIRÁSZ,
a pokolenia rodín HANGACSIovských z ktorých odposledného kúpila obec po storočia známa
rodina PÁLFFYovcov, ktorá tu do nedávna mala väčšie majetky.
V období reformácie/ po roku 1517/ pôsobil v našej obci evanielický biskup
BORNEMISSA Péter. Bolo v tejdobe totiž tak, že poddaný ľud musel prijať náboženstvo svojho
pána, ktorý v tej dobe v najbliššom okolí vládol. Náhrobný kameň spomínaného evanielíckeho
biskupa nachádzal sa v tunajšom kostole dlhší čas, avšak neskôr zmizol bez stopy.
Vo viacerých praneňoch sa uvádza že v 18. storočí bol v obci papierový mlyn/
papírmalom/.
Nie je zistené či ide o papiereň, alebo prípravu surovín k výrobe. Ďalej sa spomína, že
na mieste pánskeho majera /dnešný majetok/ stála väčšia prepychovejšia pánska budova
s rohovími baštami a vežovytým ukončením.
Túto skutočnosť potvrdzujú kruhovité vybiehajúce zbytky kameňov základu východnej
bašty na rohu budovy, ktoré tu do dnes svedčia o dávnej minulosti našej obce.
Obyvatelia obce sa zaoberali výrobou dreveného náradia, ktoré roznášali po ďalekom okolí.
Z tohoto odvetvia získali výroby ročne okolo 40–60.000 korún a za rok vyrobili okolo stotisíc
kusov náradia. Volakedy tu bolo velmi významné i tkáčske remeslo a žilo tu asi 30-35
majstrov - kožušníkov, avšak toto odvetvie pozdejšie úplne zaniklo.
Miestny kostol je veľmi starý. Sološnica mala vlastnú fáru už v roku 1397. V Pázmányiovskom
súpise patrí už Sološnica medzi obce. Kostol sa počas reformácie dostal do vlastníctra
evanjelikov. Od tej doby prešiel veľkými opravami, reštauráciami, bol tiež rozširovaný, takže
terajší vzhľad je už v celej podstate odlišný od prastarej povodiny – stratil úplne výzor
starodávnosti
V kostohej krypte sú pochovaní : Zrínyi Ilona, Balassa Ištván s mankelkou, Balassa Menyhart,
ktorí tu majú vedis booného vchodu epitaf, kde sú jednotlivé napisy dodnes dobre čitateln . Z
druhej strany vchodu je mramorový reliéf siláckeho Balassu – Mikuláša Baláša
Miestna farnosť chránila to po dlhú dobu velmi vzácny strieborný križ, ktorý sa spomína iných
prameňoch napr. kniha vizitácií na mestnej fare.kde sa tento vzácny predmet stratil nie je
známe.
- V obci býval Moric SPITZER Palffyovského ppánstva, známy historik a zberateľ starožitností,
ktorý tu mal ozajstné malé MUZEUM. Toto múzeum obsahovalo asi 14000 kusov različných
medojlónkov, 100 kusov holičskej, stupavskej, malackej, veľko- levárskej, pezinskej,
modranskej a bolerážskej a inej ľudovej keramiky a majoliky.

Ďalej tu bola vzácna zbierka asi 100 kusov zaujímavých vyšiviek zo 16. a 17 storočia, 100
kusov krojov z celej zupy, cipky a pod. Ohrem toho bola tu zbierka pečatných razítok,
prsteňov, ktorá bola jednou z najbohatších. Početné Rákoczyovské znaky, medojlóny a rôzne
staroveké nálezy daroval do bratislavského múzea a iných zbierok.
V prameni ;, Magyarorszag vārosai és vármegyedik | Univeritná knižnica Bratislava, sa ďálej
spomina, že v chotári obce nachádzajú sa krapové jaskyne a jedan rybník, ktorý nikdy nezane
a jeho voda je liecivá Solosnici už podlatohoto promeňa patrili : Majer Dúbrava : Holind,
Jurecké lúky, viacej hájovní, obora, Píla a Petouhorni.
PODDANSKÉ POMERY Sološnici.
Obec Solosnica mala dňa 11. apríla 1763 zvlástnu úradnú navštevu.
Prišiel podžupan Michal Sissay a sním dvaja úradníci plaveckého pánstva : správca panstra
Gaspar Sternenský a účtovník Gölling.
Dali zvolať pred obecný dom celú dedinu - a ked sa občnia poschásdzali, oznámili im, še prišli
z rozkazu uhonskej kráľovny paaapisoť „povinnosti a práva" ktoré majú, milí poddaní
v Sološnici voči „milostivanej" plaveckej vrchnosti. Napokon vyzvali občanov, aby si na
pojednávanie zvolili zástupcov, ktori „všetko“ pamätajú a ku ktorým majú všetci dvôreru.
Vyvolávaním zvolili si sedem, gazdov" všetko už s hlavami šedivými, dobrých šestdesetnikov i
starsich. Tito potom odišli do richtárovho domu. Boli tam prítomní: Dávid Vicichmon, ako
richtár Martin Kučero, ako prísažný a z občanov: 1. Ján Mlynarovič, Ján Kazička, Michal
Vanek, Martin Roman, Andrej Spotok a Pavol Eliaš.
Páni týmto prítomným kládli otázky a oni odpovedali z hlavy. Poväčšine však hovoril richtár.
Čo sa vtedy páni pýtali a čo vtedy naši občania odpovedali zahovalo sa v českom spise ako
deväť otázok a deväť odpovedí:
OTÁZKA PRVÁ: Máte nejaké urbáre a zktorých čas ?/ Treba vysvetliť,"že URBÁR bola kniha do
ktorej vrchnosti zapisovali povinnosti a práva svojich, poddaných.
odpoved' : Urbánov nijakých nemáme a ani sme nikdy nemali.
OTÁZKA DRUHA: Kedy o uráārov či máte zmluvy alebo obyvčaje, podla ktorých konste svoje
poddanské povinnosti?
Odpoved: Zmluvy s ánstvom nemáme a poddanské povinnosti koname od starodávna.
OTÁZKA TRETIA : Ako ste teda vykonávali svoje poddanské povinnosti, svojich zemských
pánov.
Odpoved': Každý šesdesiatnik robotuju vlastným vzorompredpiahnutým štyrmi statkami –
jeden a pol dňa. Na voze s dvomi stotkami 3 dni v týždni a okrem toho po cely tyzden bez
záprahu.Činže platí na svätého JURA 36 denárov a práve tolko na svätého MICHALA.
Hofiersky domček v tie isté dni po 5 denárov /Hoštátnici/ to boli tí čoo mali svoj dom a kúsok
poľa platierali po 18 denárov, Viktuálu to je daň s potravín - platí každý dom, či malý, ci veľký
a to namiesto jednej sliepky 15 denárov. Namiesto styroch vajec 4 denáre. Okrem toho celá
dedina 3 zlaté/1 tela/
OTAZKA PIATA: Kolko robí majú poddani?

Odooved": Ku každému šestnástku vysejeme v tróch poliach 21 mríic presporských a seču
počítame jednu dvanástinu sedliska. Spolu s humani jedno s druhým rátame a jednu mericu,
Hoštátnik vyseje jednu mericu prešporsku a lúky, kosí na jeden a štvrť seča. Otara na nšisch
lúkach domových sa kosieva.
DALŠIE otázky : Dávate pánstvu devistok?
Odpoved Deviatok platíme z pobočných rolí a lúk od seče 7 grajciarov. Darov pārstvu
nijakych nedávame.
Ste poddaní večití?
Odpoveď: Sme poddený dediční.
Tak teda vyzeral súpis práv a povinnosti v obci Sološnica, ktorá vtedy nesto jarmo
poddanstva. Súpis nariadila Mária Terézia, ako opatrenie po počene vzbury poddaných,
ktorých páni využívali podľa svojej vôle a svojich vlastných „zákonov“.
Na tejto strane vrátime sa znova do prítomnosti teda do roku 1961 ·
OBYVATELSTVO
Za tento rok boli v našej obci tieto zmeny v obyvateľstve - ide predovšetkým o prírastky a
úbytky.
V tomto roku narodilo sa celkom 32.detí, z toho 10 ženského 22. mužského pohlavia, keď to
porovnávame s úbytkom (úmrtím) činí za rok +20. v tomto roku bolo uzavretých celkom 13
manželstiev, čo je oproti minulému roku číslo menšie o 4.
Na stranu strát v počte obyvateľstva, pribudlo celkom 12 ľudí (myslime týcho, čo v roku 1961
zomreli z toho počtu bolo 7 mužov 4 ženy a žiaľ jedno dieta (dievča). V celkovom zložení
obyvateľstva, čo do zamestnania neprišlo ku zmenám pretože i pracovné príležitosti sa zatiaľ
nezmenili. hlavne u zamestnaním je práca, v poľnohospodárstve v Jednotnom roľníckom
družstve, ktoré vosk na konci hospodárskeho roku 1961
prešlo s celým majetkom na štátny formu hospodárenia - teda do ŠTÁTNEHO MAJETKU s
celkovou formou 1499 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 1051 ha pôdy ornej.

PRACA MNV
Každý dobrý hospodár sa koncom roka pozerá na bilanciu svojho hospodárenia a práve tak je
treba shodnotiť prácu MIESTHEHO NÁRODJEHO VÝBORU, či už jeho rady, alebo pléna.
Členov národného výboru, ako jednotlivé komisie sme uviedli v zápise v minulom roku. Úlohy
postavené MNV boli nemalé. Boli však pred tomto roku urobené akcie hlavne pri skrášľovaní
našej obce a to regulácii potoka (hlavne naváška v časti od mosta nad hradskou a
prebiehania koryta) ďalej; splanierovanie cesty od uličky ku Slanisku, výkop zeminy nového
kúpaliska, oprava miestneho rozhlasu a značne adaptačné práce na základnej deväťročnej
škole ako prestavba priečok atď) ako i premiestnenie Materskej školy do novo adaptovanej
budovy (bývalá banka). Taktiež bola prevedená generálna oprava budovy miestneho
národného výboru a to hlavne celková oprava strechy a vonkajšej omietky.

MNV okrem týchto prác mal hlavnú úlohu v masovo - politickej práci na jednom roľníckom
družstve (do novembra 1961) potom štátny majetok) a to pre úspešné slnenie všetkých
poľnohospodárskych prác, ktoré sa až na zber kukurice splnili dobre.
Tunajší MNN mal na rok 1961 celkový rozpočet príjmov 434.200Kčs. Pôvodný rozpočet bol
355.500 kčs, tento bol však behom roka zvýšený o 78.800 Kčs ktorá suma bola pridelená na
generálnu opravu škôl a miestneho rozhlasu.
Celkový rozpočet bol v časti výdavkovej prekročený o 33.524 Kčs.
Poľnohospodárstvo
Naša obec ma charakter poľnohosdársky je a odvetví najrozšírenejšia. V tomto roku
prešlo družstevné hospodárenie na štátnu formu - od jesene t.r. jestvuje v obci štátny
majetok do ktorého prešli všetci družstevníci s výmerou 1499ha pôdy.
Štátny majetok bol na základe prevzatia jednotného roľníckeho družstva posilnený
odbornými kádrami to vo výrobe rastlinnej, živočíšnej v mechanizačnej skupine a
opravárenských dielňach jednak z pracovníkov cestou JRD ako i pridelených pracovníkov
cestou ONV. Boli teda záverom Hospodárskeho roku vytvorené predpoklady pre nástup do
lepšej práce na poľnohospodárstva.
V tejto súvislosti boli stanovené do práce v novom hospodárení dôležité opatrenia
v rastlinnej i živočíšnej výrobe, predovšetkým v zabezpeční krmovinovej základne v podobe
plánu, ktorý presne určoval výšku jednotlivých ukazovateľov.
Jednotné roľnícke družstvo, ktoré prešlo do štátneho majetku vykazovalo za uplynulé
obdobie takúto produkciu, ak berieme do úvahy rastlinnú i živočíšnu výrobu v peňažnej
hodnote.
Hodnota za živočíšnu výrobu:
Maslo - mlieko-vajcia

kčs: 1.800.000.-

Za rastlinnú výrobu

kčs: 700.000.-

Spolu : 2,500.000.- kčs
Je to síce slušná suma dosiahnutá prácou našich občanov, avšak JRD bolo značne zaťažené
investíciami, ktoré boli potrebné na výstavbu vývojového strediska a tak hodnota pracovnej
jednotky bola malá a žiaľ nejavila sa skutočnosť", že táto hodnota bude stúpať.
Z toho dôvodu vyvolili si nový spôsob práce a prešli dobrovoľne ku štátnemu majetku, čo
odhlasovali na spoločnom verejnom zasadnutí v miestnej kinosále na jeseň roku 1961.

Životná úroveň
Stúpajúcu tendenciu životnej úrovne možno pozornosť zo dňa na deň.
Najlepšie však o tom hovoria čísla, ktoré ukazujú aká je kúpna sila našich občanov a okolko
sa oproti minulému roku zvýšila.
Splnenie plánu v skutočnosti v jednotlivých predajniach:
Samoobsluha- s Šíra
Textil - s. Čeřovká

2,667.062 Kčs
850.340

Mäso: s Volný :
Pohostinstvo s klima.
Smoobsluhu s Kočíšková
Papier. s. Olšovská
Buffat s. Frühaufová

921. 181
1, 240.600
555.795
335.214
99.808

Zvyšovanie kúpnej sily podľa tržieb v jednostivých predajniach si overíme na porovnávaní s
minulými rokmi. Z výšenie oproti roku
1960
649.066 Kčs
1969 — 1,421.523
1959 - 1,776 763
Jedno však na týchto číslach nemôže byť potešiteľné a síce zvýšenie tržieb v POHOSTINSTVE,
ktoré sa v porovnaní s minulým rokom dostali na vyšší stupeň rozdielom viac ako 400.000 kčs.
V sumách, ktoré sú vedené na predošlej strane nie sú zahrnuté veci zakúpené mimo
našej obce. Podľa nekompletného zistenia odhaduje so kúpna sila našich občanov na nie
menej ako 10miliónov Kčs.
Životná úroveň a jej stúpajúca tendencia prejavila sa hlavne v stúpaní bytovej kultúry
výstavbou nových rodinných domov, adaptáciou starších, novými majiteľmi televízorov,
motocyklov, pračiek chladničiek a ďalšieho.
ŠKOLSTVO a KULTÚRA
Tento rok bol rokom celoštátnej konferencie učiteľov, kde sa jednalo hlavne o zblížení školy so
životom. Dňom 1.janára 1961 vstúpil do platnosti nový školský zákon, ktorý podstatne zmenil
štruktúru školstva, ako po stránke organizačnej tak i po výchovno-vyučovacej.
Ako to cez rok vyzeralo na našej škole.-:osemročnej. Po stránke spojenia školy so-životom
prevádzali sa exkurzie na JRD;-dielni, výkrmní a pod i- pri sa pripravili pareniská, kde sa
dopestovali priesady pre vlastnú potrebu i na predaj pre miestnych občanov.
Škola mala pokusný pozemok, kde sa pestovala hlavne zelenina, okrem toho dala si za
záväzok obrobiť 3 hektáre kukurice od vyklíčenia po zber, ktorý čestne splnila.
Škola i v tomto roku zápasila s nedostatkom učebných priestorov, takže prišlo k návrhu, aby
bola doná škole k dispozícii budova mnv kde by sa vytvorili učebne, a MNV by sa presťahoval
do budovy „banky“( štát. sporiteľne)
Realizácia neho bola prevedená iba čiastočne a to tak, že do budovy Štátnej sporiteľne sa
presunula Materská škola, čím uvoľnila priestory, pre osemročnú školy. Situácia na škole i tak
zostala kritickou pretože sa museli použiť miestnosti určené na kabinety pre výučbu žiakov.
Vznikli tak malé nevyhovujúce triedy a nakoniec bola vytvorená trieda i zo sborovne.
Na prvom stupni - teda ročníkoch 1–5 vyučovalo so striedavo - doobeda i poobede.
Učiteľský sbor:
Riaditeľ školy: Ludovit Piovarči, zástupca: Ferdinand Dinuš: - učitelia, Irena Kittaerová, Anna
Búžková, Agneša Šírova, Eva Benkovičová, Antónia Podolcová, Anna Sokolová, Judita Pilzová,
Anna Mikulicová, Margita Mrázová, Alžbeta Plávková, Magda Kohútová, Alfonz Kolenič,
Karol Pajdlhauser, Terézia Caunerová, Katarína Kaliska, Marta Smáková.

Vyučovenie prebehlo normálne, bez mimoriadnych udalostí. Starostlivosť o zdravie datí bola
dobrá.
Deti boli pravidelne prehliadené lekárom, očkované a tak isto bolo plánovité
prirodzené ošetrovanie ich chrupu.
Po celý školský rok boli žiaci riadne zásobovaní školskými potrebami ( zdarma) podľa
platných predpisov, potreby v zásobovaní a návrhy na opatrenia v novom školskom roku boli
vykonané.
V školskej stravovni stravovali sa celkom 155 žiakov a 13 učiteľov.
Školská stavovovni je v suteréne školy - v nevyhovujúcich pivničných miestnostiach a
nezodpovedá základným hygienickým predpisom. V kuchyni nie je žiadnych strojov a všetku
prácu zamestnankyne ručne. Na 168 stravníkov pri takýchto podmienkach sú iba dve
zamestnankyne.
Škola pariadala počas roka nekoľko pekných akcii: najmenší žiac, ktorí prišli do prvého
ročníka boli privítaný začiatkom septembra prijatím od starších pionierov – žiakov s kytičkami
I tento rok dostali všetci žiaci všetko čo potrebujú do školy – zdarma.
V novembri - v Mesiaci SCSP usporiadali učiteľské sbory Osemročnej a Polnohospodárskej
technickej školy hodnotnú akadémiu pod názvom „Vážne i veselo " ktorú predviedli s veľkým,
úspechom v tunajšej kinosále pre našich občanov zdarma.
6. decembra poriadala škola zájazd do Bratislave.
O týždeň na to prišli deti z Veľkých Bílovic, okres Břeclav navštíviť tunajšiu školu i svojich
priateľov a predviedli tu s úspechom rozprávkovú divadelnú hru. Snehurka a sedm trpaslíků“
Návšteva bola uskutočnená v rámci družby, ktorú naše školy a obce medzi sebou udržujú.
Vo febru
I velkej oblube nielen našich deti, ale i dospolyph.
Vo februari poriadal sa tradičný detský karneval, ktorý sa teší veľkej obľube nielen našich detí
ale i dospelých.
Medzinárodný daň žien pozdravil divadelný krúžok školy peknými kresbami pre naše ženy –
matky.
15. aprila vystúpil divadelný krúžok školy v miestnej kinosále s detskou rozprávkovou hrou:
„MEDVEĎ A VÍLA“ pod vedením s. Kittnerovej. S hrou sa predstavil tiež v priškolených
obciach: v Plaveckom Mikuláši 23. apríla Gt a v Rohožníku 19. apríla 61.
S touto hrou vystúpil krúžok vo Veľkých Bíloviciach a oplatil tak milú návštevu tamojším
žiakom.
40.výročie KSČ oslávili žiaci obidvoch škôl.
205 - 975, ako i Materskej školy ZDŠ, PTŠ ako i Materskej školy za prítomnoti zástupcov
okresu veľmi dôstojne.
Okrem toho škola usporiadala besedu so starými komunistami. Na záver školského roku boli
školou prevedené

zájazdy žiakov do Lednice, Piešťan, Banskej Štiavnice (počúvadlo) a Prahy.
98 žiakov prežilo týždeň na stanovaní na Holinde.
OSVETOVÁ PRÁCA
Osvetové zariadenie i cez mnohé ťažkosti splnilo v podstate všetky úlohy a dosiahlo v
niektorých formách práce pekných úspechov.
Za minulý rok bolo v obci prevedených 70 osvetových podujatí a celková návšteva, občanov
na týchto predstavuje číslo 9293, Najväčších úspechov dosiahlo osvetové zariadenie ľudovej
umeleckej tvorivosti, keďže tohoto roku predviedli členovia divadelného ochotníckeho krúžku
celkom 18 divadelných predstavení s návštevou 3338 občanov, to znamená, že na každú
tretiu nedeľu pripadá jedno divadelné predstavenie.
Veľkej pozornosti tešilo sa vystúpenie profesionánych umelcov bratislavskej opery, ktorí
previedli, prierezy operami „KRÚTŇAVA" a „SVÄTOPLUK ". Vystúpili tu umelci : Margita
Česányiová, Ján Hadrada a pri klavírnom doprovode Jána Valacha.
Úspechy na poli divadelníctva boli dosiahnuté napriek veľmi zlým podmienkam pre
nevyhovujúcom zariadení na studenom javisku bez šatní.
V tomto roku ako herci, okrem vedúceho osvetového zariadenia s. M. Kohúta vystúpili: Emília
Dobrovodská, Agneša Horecká, Mária Smáková, Zdena Mlynarovičová; Ludovít Roman,
Dominik Elíz, Martin Surovič, teda poväčšine nový, mladý herci.
Agitačno propagačná práca bola i toho rokou
sťažená tým, že ešte stále nebol v prevádzke miestny rozhlas.
V tomto roku začali vychádzať: SOLOŠNICKÉ OZVENY
MIESTNE NOVINY DO-KSS - MNV A OB V SOLOSNICI O ČÍSLO
ktoré redigovania : M. Kohúta, I. Foltýna a F. Dinuša dali si za úlohu pekný ciel, riešiť
problémy v našej obci cestou písaného slova.
Žiaľ, že behom roka vyšli iba 4 krát pre nedostok rozmnožovacieho papiera, si tieto noviny
občania hneď od začiatku obľúbili a považovali ich za svoje.
Veľmi zlá situácia bola i naďalej v činnosti miestneho ľudovej knižnice. Táto bola /i je/
umiestnená
Vo dvoch starých skriniach v malej triede základnej deväťročnej školy. I cez to všetko sa knihy
požičiavali, pretože občania čítali a čítajú radi.

KINO
Predstavuje v osvetovej práci činiteľa , ktorý má najväčšie možnosti a predpoklady
pôsobiť na občanov.
Naše kino však nijako nie je stánkom, ktorý občanov prisťahuje, ale naopak odpudzuje,
pretože je studenou ošarpanou budovou do ktorej nik nechce investovať. „Majiteľ Jodnota,
ĽSD Senica do budovy neinvestuje a MNV nemôže, pretože nie je vlastníkom. Treba brať do
úvahy i skutočnosť, za daného občania sú náročnejší ako volakedy.

Úlohou osvetu je, aby naša spoločnosť žila lepšie, kultúrnejšie, radostnejšie avšak treba, aby
k tomu mala lepšie predpodlady.
Dúfajme, že u nás sa tak stane v budúcom roku.

-1962Pôvodné zloženie obyvateľstva i tento rok v podstate nezmené. prevažná väčšina
pracuje na štátnom majetku menšia časť v lese, kamenolomoch, pri melioracii, vodovodoch, v
priemysle a iných odvetviach. Značná časť odchádza za prácou denne do Malaciek, Bratislavy
a tiež do okresného mesta Senica.
Pohyb obyvateľstva za rok 1962.
V tomto roku narodilo sa celkom 40 detí čo oproti minulému roku predstavuje
prírastok 8. Kým v roku minulom boli v prevahe deti pohlavia mužského – bolo rodených
tomu teraz opačne. z celkoveho počtu narodených detí bolo 23 dievčat a zvyšok, tada 17
chlapcov. Potešiteľná je okoľnosť, že v tomto roku nezomilo ani jedno dieťa, čo svedčí a
stálom stúpaní starosti o matky a deti a hlavne o dobrej prevencii nášho zdravotníctva, ktoré
je po tejto stránke takmer najlepšie na svete.
Behom roka bolo uzavretých 9 manželstiev čo je oproti minulého roku o 4 menej oproti r.
1960 o celých 8 menej.
Bohom roka zomrelo celkom 13 ľudí čo o jedného (menej) viacej ako v minulom roku. Z
tohoto počtu bolo 9 žien a 4 muži. Prírastok za rok teda činí číslo 27 o ktoré sa naša obec
behom roka zväčšila.
Počet obyvateľov na konci roka je 1661
Nie je však oproti minulému roku zväčšený iba o čisto novonarodených, ale vo väčšej miere o
občanov, ktorí si do našej obce prisťahovali, predovšetkým na štátny majetok.
BYTOVÁ KULTÚRA :
sa i v tomto roku zlepšila . Obyvateľstvo nie je spokojne s bytovým fondom, ktorý to nechala
stará doba, ale bývanie neustále zlepšuje. Využívajú sa hospodárske budovy, ktoré teraz už
neslúžila svojmu pôvodnému účelu.
Búrajú sa a z materiálu sa stavajú nové byty, alebo sa vhodné budovy prestavujú.
Samozrejme, že sa nestavá „po starom“ ale pamätá sa na potrebné hygienické opatrenia a
priestornejšie svetlé miestnosti: Za rok 1962 postavilo sa o 9 nových rodinných domkov
poväčšine tvaru štvorca o rozmeroch 10x 10m, alebo obdĺžnika 9x 10m.
PRÍRODA
Nakoľko v minulých rokoch a v kronike vôbec – nie je celkom opísaná doplníme niektoré
dôležité údaje:

Okolitú prírodu vytvárajú z východu hrebene MALÝCH KARPÁT s listnatým a ihličnatým
porastom.
Hlavné druhy drevín : buk, dub, hrab, jaseň, breza, olša, makyta, brest z listnatých a smrek
červený smrek a borovica z ihličnatých. Zo zvieratstva vyskytuje sa v našich lesoch : jeleň,
srnčia zver, muflón (divo ovca- bôran) daniel (len málo) diviak, zajac, líška, jazvec, kuna,
jastráb, kaňa, poštolka, rároh ( chránený druh dravcov) sokol malý, (chránený v prírodnej
rezervácii Roštún), na poliach jarabica a v malej miere bažant.
Východná strana Roštúna je ŠTÁTHOU REZERVÁCIOU apravý cíp
tom (hlavne u mladych naskusanych od tohoto vrchu (od dediny) vytvára krásne horolezecké
partie, najkrajšie v Malých Karpatoch vôbec! Názov týchto partií JASTRABIE SKALY. Tento
názov veľmi verne vystihuje nedostižné kolmé steny skál na ktorých pravidelne skúšajú svoju
obratnosť horolezci, ktorí sa tu vo veľkom množstve schádzajú. Žiaľ, že ich odvaha v mnohých
prípadoch končila na spadu skál s vyhasnutýn životom(hlavne u mladých neskúsených
odvážlivcov.) tak skončil mladý študent z Malaciek a študentka z Bratislavy, práve v tomto
roku.
Do krásneho prostredie našej prírody bazbochyby patrí, POĽOVNÍCTVO ktoré má dnes iné
základy a nepatrí k vymoženostiam pánov, ktorí tu mohli hospodáriť ako chceli.
Poľovníci sú združený v Polovnej spoločnosti, ktorá má t.č. 15 členov je predsedom je Jozef
Šíra, murár- pracuje na Štátnom majetku, - hospodárom je Valent Polák, strážny u vojenskej
správy.
Dnešná náplň poľoníctva je predovšetkým starať sa o zverinu, chrániť ju a chrániť pred
rušivými zásahami. Odstrel je plánovaný o vedený. V tomto roku v poľovačke na zajace
kruhovka, bolo odstrelených celkom 80 kusov tejto zveriny. Okrem toho spoločnosť dať na
spoločný stôl 5 kusov, čierna/" teda diviakov 10 kusov vysokej" z toho 3 jelene.
Ako poľovná zbraň používa sa poväčšine kombinácia guľovnice s brokovnicou.
POČASIE je vyznačované miernym vnútrozemským podnebím. Obec zapadá do ZÁHORSKEJ
NÍŽINY ktorá v ročnom priemere patrí medzi najteplejšej oblasti ČSSR. Počasie behom roka je
však narúšané pomerne silnou veternou činnosťou. Zrážky behom roka vytvárajú priemer.
Počasie za minulý rok bolo zaznamenané bez zvláštnych výkyvov. Cez letné obdobie, avšak
pomerne mimoriadnou zimou, ktorá trvala poroka ortuťový stĺpec ukazoval viacej ako 20°pod
nulou.
POLOHA: Obec leží v doline ktorú vytvárajú svojimi úpätiami vrchy ROŠTÚN a PETRKLÍN
Svojou východnou časťou obec priamo do tejto doliny zapadá, takže posledný dom je takmer
v lese.
Rozvetvenie obce ide v hlavne časti pozdĺž potoka obidvomi stranami, ďalej popri štátnej
ceste smerom na Plavecké Podhradie (tzv. Ulička - Uličané) a smerom na Rohožník. Dolná
strana obce na ľavej strane po prúde potoka nazýva sa HOŠTÁKY. Názov pravdepodobne
pochádza podľa toho, že tu bývali za poddanských čias hoštátnici, čiže tí čo mali len veľmi
málo pôdy, avšak mali na rozdiel od hofierov, aspoň vlastný domček. Časť smerom ku stanici
nazývala sa POD BAŠTY, podľa toho, sa na rohu terajšieho ŠM stála bašta. Proti smeru
potoka pravou stranou sú STARÉ POTOKY obývané POTOČANMI. Celkom hore na východnej
časti obce je SLANISKO a vľavo od neho osamotená časť skoro ako samostatná osada je

BETLEHÉM. Časť obce vedľa Kalvárie smerom na východ bola dakedy posmešne nazývaná
BERNÍ ÚRAD.
Bola to časť pozostávajúca z učupených malých domčekov ktoré skorej vyzerali ako detské
hračky.
Dnes i tu stoja už pekné nové rodinné domky.
Práca MNV:
Rok 1962 bol rokom veľkých politických udalostí, ktoré sa odzrkadlili i v práci MNV. Bulo to
predovšetkým predzjazdové hnutie, ktoré bolo charakterizované aktivitou v úsilí o splnenie
plánu na všetkých úsekoch. Odrazilo sa to v predovšetkým v posledných návrhoch pracujúcich
k dokumentu UV- KSČ „O výhľadoch ďalšieho razvoja našej socialistickej spoločnosti."
Veľké bolo i hnutie všetkých spoločenských organizácií in uzatvaraní záväzkov na počesť XII.
SJAZDU KOMUNISTICKEJ STRANY ČESKOSLOVENSKA.
V našej obci bolo uxstvorených celkom 437 individualnych zarazelor x celkovej hodnote
38.270 kčs. Okrem toho : Do-WSS-MNV a VÝBOR ŽIEN dali si kolektivne kvalitky na pomoc
štátnemu majetku pri súrnych prácach. Uvedené zložky ponohli SM koparke kukurice, kde
ošetrili celkom 9.6 ha.
Že svoje záväzky občania cestne splnili, svedčiť skutočnosť, že vyššie uvedená suma 38,240
Kčs bola vysoko prekročenia a predstavovala hodnotu 163.765 kčs.
Okrem toho občania pracujúci na Štátnom majetku v diskusiách vyjadrili sa i k tomu, ako
riadiť mnohé technické, ekonomické a organizačné problémy.
V mnohých prípadoch sa zaoberali i otázkou výchovy - ako socialistický pracovaťa žiť. Svedčí
o tom i skutočnosť, že na VEREJNEJ SCHODZI k dokumentu „O výhľadoch ďalšieho rozvoja
našej socialistickej spoločnosti“ zúčastnilo sa 415 občanov.
Správne videli, že ďalší rozvoj spoločnosti a cesta k lepšiemu životu vedie cez statočnú prácu.
Dedinská organizácia KSS zamerala hlavná pozornosť na to, aby bol využitý záujem občanov
a ich aktivita zabezpečovaní hladkého priebehu všetkých prác.
Treba vysoko hodnotiť, že v tomto roku nemal Štátny majetok žiadnych starostí s pracovnými
silami si už v žatve, zbere sena, zemiakov, okopávke atď. V tomto smere musíme vysoko
hodnotiť rýchlosť našich občanov, že správne pochopili, že ak si sami neurobíme, nemôžeme
ani žiadať.
Škoda, že táto skutočnosť bola narušená menšou pozornosťou v zbere kombajnami v žatve,
kde prišlo zbytočne ku stratám obilovín veľkým odpadom pod kombajn . Tak isto sa
nevyplatila malá pozornosť pri kladení s toho sena a slamy, ktoré pri slabom vložení zatekali
a krmivo sa znehodnocovalo.
V POĽNOHOSPODÁRSTVE
I napriek určitým ťažkostiam a skutočnosti, že u niektorých ukazovateľoch nebol plán splnení
treba vysoko hodnotiť správny pomer ľudí k práci na spoločnom diele.

Plán nebol splnený pri dosiahnutí hektárových výnosov u obilovín, cukrovky kŕmnej repy,
zemiakov a hlavne kukurice na zrno na siláž, čo sa pravda prejavilo v krmovinovej základni, v
ŠM nebol plne sebestačný.
DODÁVKOVÉ POVINNOSTI;
Plnil nás štátny majetok nasledovne:
obilniny 136%, zemiaky 84 %, cukrovka 92%
V dôsledku nedostatku krmovín, ako bolo uvedené vyššie neboli splnené i výrobné úlohy a tak
dodávka živočíšnych výrobkov bola v celku nižšia. Náš majetok z naplánovaného množstvo
dodal: Bravčové mäso 66%, Vojička 54%, Mlieko 75%, hovädzie mäso 115%
Nesplnenie uvedených úloh bolo zavinené hlavne výnimočným suchom počas roka.
Je však pravda , že pri lepšie mohli byť tieto úlohy splnené pretože pracovná morálka ľudí
bola skutočne dobrá na pracovných síl bol dostatok.
Na úseku práce MNV V OBCI boli prevedené tieto práce. Generálna oprava MNV a to jednak
oprava celého zastrešenia novou krytinou (škridlou) a brizolitovou vakovkou – ďalej
zodpovedajúcim vnútorným vybavením, ďalej to bola oprava Materskej školy, ktorá však bola
po oprave premiestnená do budovy bývalej štátnej sporiteľne (tzv. banka) a na jej miesto
museli byť preložené triedy ročníkov 1, 2, 3, 4,5 základnej deväťročnej školy. Pred týmto
presunom materskej školy muselo byť upravená tak isto budova ŠT.SPORITEĽNE na tieto
účely. Ďalej treba spomenúť práce na úprave potoka stredom dediny, oprava cintorína
a úprave generálna oprava miestneho rozhlasu, ktorý skutočne práci MNV doteraz veľmi
chýbal.
Cez zimné mesiace pracovalo sa na prestavbe a rozširovaní miestnej elektrickej siete, ktorá
od svojej výstavby v roku 1936 už v mnohom nevyhovovala. Staré drevené stĺpy, ktoré boili
miestami prehnité boli nehradené novými, betónovými a tie „obstojnejšie“ dostali iba
betónovú pätu, teda časť od spodu stĺpa do zeme.
Miestne hospodárstvo malo počas roka 10 prevádzok. I tých najdblešitejších, ktoré pre, obec
najradosí prinosi uvedieme : tehelňa svojou kapacitou nie síce veľká, avšak pre okolité
obyvateľstvo veľmi potrebné, (Maximálna kapacita jedného pálenia je 18.000 ks tehál.
Ďalej službu prevádzajú murári, ktorí sú združení v MH a majú po okolí veľa práce. Nie
menším odvetvím je stolárstvo. Ostatné profesie sú drobnejšie ako holičsko – kadernictvo –
pílenie dreva a pod. K časti časti zvyšovania životnej úrovne treba pripomenúť, že v obci niet
občana schopného pracovať, ktorý by nebo zamestnaný š čoho vyplýva, že každý má
zabezpečené prostriedky má zabezpečené prostriedky na slušný život.
O stúpajúcej životnej úrovni svedčia i tržby dosiahnuté v našich predajniach o rok 1962, ktoré
predstavujú sumu 6,547.931 Kčs.
Treba pritom brať do úvahy skutočnosť, že sa mimo toho kupovalo mimo našej obce, čo
predstavuje číslo niekoľko mil. korún.
V porovnaní s rokom 1960 je suma, ktorá bola dosiahnutá u nás v roku 1962 ako tržba v
predajniach vyšša oko pol milióna korún.

O občanov, ktorí už nevládzu pracovať je tiež postarané. Nie je tomu ako dakedy, že v starobe
boli odkázaní sami na seba. I tu najlepšie hovoria čísla.
V roku 1962 sa mesačne vyplácalo dôchodcom 62.250 Kčs čo sa celý uplynulý rok znamená
sumu tri štvrte milióna korún presnejšie číslo : 747.000 Kčs ročne.
O starostlivosti o človeka svedčia i iné okolnosti. V závode spoločného stravovania sa
minimálny poplatok od 50 halierov po 2 koruny za obed denne. V rok 1962 sa takto
stravovalo 16 ľudí. Na túto akciu prispel MNV sumou 1489Kčs. Okrem toho na „prilepšenie“
sociálne slabším občanom venoval MNV sumu 2518 Kčs.
V roku 1962 boli vážnejšie nedostatky v zásobovaní elektrickou energiou a energie na návrh
Do-KSS rada MWW urobila opatrenia, ktoré predstavovali denne 80 kWh úspory a v
korunách sumu 400.- Kčs
Práca MNV bola za rok 1962 pomerne dobrá. Rada zasadala pravidelne na základe
vypracovaného plánu a taktiež i plénum (t.) všetci členovia komisií národného výboru kladne
treba hodnotiť komisiu sociálneho zabezpečenia a komisiu poľnohospodársku.
ŠKOLSTVO
V obci sú tri školy: Materská, Základná škola deväťročná a Stredná poľnohospodárska škola
(štvorročná s maturitou, ktorá má teraz odbor poľnohospodársky meliorátor) škola má 4
ročníky. Školská komisia pri RADE MNV zasadala pravidelne a mala vypracovaný plán pre
každého člena a riadila sa ním. Komisia riešila otázky ako:
Výsledky vyučovania a výchovy na školách – umiestnenia ľudovej knižnice do vyhovujúcej,
pretože toto stále umiestnená vo dvoch skriniach triede – ďalej sa zaoberala otázkou
renovácie kinosály, ktorá je stále v dezolátnom stave, ďalej prácou problémami okolo
filmových predstavení.
Situácia no deväťročnej škole čo do umiestnenia žiactva bola i v tomto roku kritická. Škola
mala u tomto roku 18 tried, avšak iba 14 učební z ktorých vyhovuje len polovica. V obci sú
zaškolené deti 6.- 9. ročníkov z Rohožníka, Plaveckého Podhradia a Plaveckého Mikulaša.

Nornálny priebeh vyučovania počas roka nebol narušený mimoriadnymi udalosťami.
Zapájanie, učiteľov do kultúrno - osvetovej práce, nebola na žiaducej výške. I celkového počtu
23 učiteľov na ZDŠ: 8.učiteľov na SPTŠ a 2 uč. MŠ pravidelne pracoval v osvete a kultúre:
Magda Kohútová, Irena Kittnerora, učiteľky,
Ľudovít Piovarči, riaditeľ ZDŠ a Ferdinand Dinuš, zástupca riaditeľa ZDŠ. Ostatní učitelia
zapájali sa do tejto práce nepravidelne a i to nie všetci.
STAVY žiakov a učiteľov na ZDŠ
20 učiteľov, čo je o 3 menej ako vyžaduje poros
Ročník Tried žiakov
1.
2.

1
2

28
49

spolu

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
1
1
3
3
3
3

1-9. 18

39
41
29
102
92
96
81
556

Na tento stav tried a žiakov bolo na škole 20 učiteľov, čo je o 3 menej ako vyžaduje potreba.
Z vyššie uvedeného počtu žiakov bolo na I. stupni (v ročníkoch 4-5) 195 detí a s toho 193 čo je
97.4%, neprospelo 5 žiakov.
Na II. stupni ročníky 6. – 9. bolo 346 žiakov, prospelo 316, neprospelo 30,1% prospievajúcich
91.3%. Na celej škole prospelo 509 čo je 93.6%
Pri všetkých troch školách bolo založené a pracovalo ZDRUŽENIE rodičov a priateľov školy.
Predsedovia združení: Na materskej škole: Nadežda PAGÁČOVA, zubná inštrum.
Deväťročnej: Jozefína PAULÍKOVA, domáca
Poľnohospodárskej : Florián MLYNAROVIČ, hospodár školy
STRAVNÉ v školskej jedálni základnej deväťročnej školy za uplinulý rok činilo: 87.453Kčs a na
materskej škole 31.781 Kčs.

KULTÚRA:
O kultúrny život pracovníkov ŠTÁTNEHO MAJETKU stará sa predovšetkým ZV-ROH. Išlo v
tomto roku predovšetkým o zájazdy do Bratislavských divadiel a na významnejšie športové
podujatia. Z príležitosti dobrého ukončenia žatvy a mlatby predviedli bratislavskí umelci z
Tatra revue“ zábavný program u preplnenej kinosále pre pracovníkov ŠM. V programe
vystupovala populárna Hudečkova sedmička (dychovka) a sviežim vtipom rozveseloval
konferenciár Karol Baláž.
Po stránke telovýchovnej má telovýchovná jednota Štátny majetok futbalový oddiel Ill. triedy,
ktorý skončil v tabuľke na druhom mieste.
O kultúrny život a osvetu v obci stará sa RADA OSVETOVEJ BESEDY, zostavená z členov
jednotlivých zložiek. V r. 1962 bolo v tejto rade 11 členov.
Rada sa schádzala raz za mesiac. Pretože však nemá vlastnej miestnosti, schádzala sa v
zasadačke MNV.
Ostatná práca sa v osvete prevádzala v kinosále, ktorá ani v tomto rok nebola opravená a je
stále vo veľmi zlom stave. Skúšky divadeIného súboru konali sa preto poväčšine
v súkromnom byte.
Miestny rozhlas, ktorý bol v minulom roku opravení plní svoju úlohu ďalej iba z časti. Jeho
duktorov nedostatočná a tak maximálne 50% obyvateľstva môže tejto vymoženosti poslúžiť
k svojmu dobru.
Rozvodná sieť miestneho rozhlasu ide od tohoto roku po stĺpoch elektrickej siete a tak
nevyhovujúce staré stĺpy rozhlasu mohli byt zlikvidované.

OSVETOVÁ BESEDA : Vykázala za rok veľmi peknú prácu i napriek nepriaznivým podmienkam.
Dobre bola vyhodnotená práca počas letných mesiacov ktorá bola zameraná na propagačnú
činnosť, vydávanie žatevného zpravodaja: miestnych novín, fotonovín, bleskoviek -. Za túto
prácu boli 2. členovia rady finančne odmenení.
Za minulý rok boli prevedené akcie: 10 prednášok s rozličnou tématikou 5 besied o knihách a
filmoch.
Divadelné predstvenia počas roka.
Divadelný súbor Veľké Bílovice, okres Břeclav v rámci priateľstva a družby, ktoré naše obce
udržujú predviedol v Sološnici pohostinské vystúpenie s hrou: „HLEDÁ SE HRDINA"
Hra s prostredia socialistickej dediny, vtipne predkávaná humorom a dobre prevedená mala
veľký úspech a dobrý ohlas
Podarené bolo i vystúpenie divadelného súboru ZRPŠ i žiakov zo Slovenskej Novej Vsi okres
Trnava u nás v obci, ktorý sa predviedol rozprávkovou hrou: „DVE MARIENKY“
Divadelný súbor tunajšej deväťročnej školy pracuje tiež dobre. Behom roka nacvičil
rozprávkovú hru : MUSKA SVETLUŠKA: s ktorou vystúpil tiež na okresnom kole súťaže súborov
divadelných a umiestnil sa II. mieste v okrese. S touto hrou súbor úspešne vystúpil v Senici,
Jablonici, v Plav. Mikuláši v Rohožníku.
Divadelný krúžok osvetovej basedy na cvičil z zahral hru „DALEKÁ OZVENA celkom dvakrát v
tunajšej obci a raz pohostinne vo Veľkých Bíloviciach za ich vystúpenie u nás.
V tomto roku sa predstavili tiež hrou, v ktorej vystupovali mladí herci , začiatočníci. Hra mala
názov : „O VESELOM HROBÁROVI“. Hlavnú úlohu vytvoril Ľudo Roman.
Z príležitosti ukončenia Mesiaca SČSP usporiadali učitelia obidvoch škôl (ZDŠ a PTŠ) hodnotnú
AKADÉNIU pod názvom „Vážne i veselo“ pre tunajších občanov - úplne zdarma.
Počas roka bolo celkom usporiadaných 10 tan. Zábav.
V tomto roku vychádzali miestne noviny SOLOŠNICKÉ OZVENY " pravidelne mesačne takše za
celý rok vyšlo 12 čísiel / týchto novín, ktoré sú v obci veľmi obľúbené a za tento rok sa
podstatne rozšíril kruh prispievateľov. Noviny sa zamerali hlavne na riešenie problémov vo
vlastnej obci.
Rozhlasový krúžok zaznamenal za rok 30 rozličných relácií predvedených v miestnom
rozhlase.
Knižnica po dlhé roky umiestnená v nevyhovujúcej miestnosti v skriniach dostala konečne
tento rok dôstojný stánok. Na MINV bola vyhradená jedna miestnosť kde boli knihy uložené
do prehľadných regálov a vedľa bola vyhradená i čitáreň.
Cakove bolo v našej obci prevedených počas roka 50 rozličných kultúrnych podujatí na
ktorých sa zúčastnilo 6.770 občanov.
KINO

Žiaľ, že to čomu sme verili a o čom sme písali nakonci minulého roku, totiž že naša kinosála
dostane behom roka starostlivého majiteľa sa nestalo. Zastala ošarpaná „v biednom šate“
ako popoluška.
I cez to všetko ľudia sem chodili – i v zime. Keď to skutočne znamenalo obetu zo strany
návštevníkov, ktorí sa museli zabaliť do diek, obliecť do kožuchov, aby vôbec na predstavení
vedeli vydržať. A tak i za týchto okolnosti bol plán predstavený i tržieb splnený a dokonca
prekročený nad 100%. Znamená to, že ľudia potrebujú kultúru prenesenú na plátno, kultúru,
ktorá im otvára okná do celého sveta.

-1963História est magistro vitae potrebné čiže: História je učiteľkou života. Vrátim sa preto
k nej ešte raz. Považoval som totiž to za potrebné zachytiť tu udalosti, ktoré sa v našej obci
odohrali a ktoré svedčia o tom, že poddanstvom zotročení SOLOŠNIČANIA vedeli „zdvihnúť
hlavy".
Latinský odpis úradnej zprávy v archíve bývalej Bratislavskej sedrie fascikel 28 hovorí /sa/ O
VZBURE NA PLAVECKOM PANSTVE do ktorej sa zapojili i občania SOLOŠNICE. Uvediem preto
najdôležitejšie skutočnosti tohoto odboja.
Poddaní plaveckého panstva odopierajú plniť neznesiteľné poddanské povinnosti a
chystajú sa so zbraňou v rukách pomstiť sa svojim vykorisťovateľom.
Životy panských úradníkov, vykonávateľov panskej svoj-vôle sú vo vážnom nebezpečenstve.
Počet búriacich sa poddaných denne rastie. Na žiadosť plaveckého panstva žiada stolica
panovníka o vyslanie vojenských oddielov, ktoré by vzburu potočili. V žiadosti sa hovorí:
Najsvätejšie cisársko-kráľovské a apoštolské veličenstvo najláskavejší pane!
Vzbury v obciach Rohožník, Kostolišti, Malackách, SOLOŠNICI a Malých Levároch
podnietilpôvodca vzbury a jej vodca ANTON WEISZ.
V krátkom čase piatich dní sa vzbura rozrástla do takých rozmerov, že po úplnom rozvrátení
poriadku a po odoprení povinnej úcty poddaní sa vrhli do otvorenej občianskej vojny.
a) Odbojníci odstránili svojich miestnych pred a na ich miesto si zvolili si ľudí s takým istým
nepokojným duchom, ako majú oni.
b.) Rozhodli sa, že tak panských úradníkov, ako i hlavného stoličného slúžneho zabijú. Preto
títo, aby sa vyhli tomuto nebezpečenstvu vlastného života, boli nútení ujsť a opustil svoj
osobný majetok.
C.) Pušiek šabli a zbraní všetkých druhov i nábojov ktoré mā polovník a významnejšie osoby,
zmocnili sa i teraz sa zmocňujú násilím, ba i bitkou a vylamovaním dverí
d.) Ba stali sa tak bezočivými še Rohožník rozkázali tamojšiemu kováčovi, aby im vodne v noci
robil zo železných kusov okované kopije štyri až päť stôp dlhé.
e.) Utvoriac si stredisko pre svoju činnost mestečku Malacky majú tu ako riadne vojsko
rozostavené hliadky a straže tak pred richtárovym domom, ako i pri cestách, ba i na vežiach,
Tam kde si obstarávajú, zásoby potravín vykonávajú tak rozkaz Antona Weisza.

F)Poddaným susedných obcí nútia výhražkami, že ich vypália, aby sa s nimi pridali k spoločnej
veci. Takouto opovrhovaniahodnou bezočivosťou dodnes dosiahli to, že v každom dome je
umiestených pedaných 30, i viac odbojníkov. V tomto vrcholnom ohrození je v činnosti 7000
odbojníkov a ich počet denne rastie jednak dobrovoľne, jednak z donútenia. Treba predísť
tomu, aby všetok poplatný ľud bol strhnutý plameňmi tejto vzbury.
Veliteľ BRATISLAVSKEJ STOLICE zaviesť prísne opatrenia, vypracovať i za pomoci samych
stanov stolice, najláskavejšie zverenej pod moju správu následovný návrh a súčastne prosbu.
1. Keďže vojenská asistencia v zmysle dvorského dekrétu zo dňa 12.januára 1820 pod
číslom 699 nie je úmerná množstvu odbojníkov, túto pomoc bude treba veľmi opatrne použiť,
aby nevznikio z jej použitia ešťe väcšie zlo, keby sa táto hŕstka vojakov ukázala slabou pri
odpore - nech sa k najvyššieho rozhodnutia vášho najsvätejšieho veličenstva uvoľní vojenská
asistencia úmerná zaľudnenia tohoto plaveckého panstva, ktorá dosahuje asi 20.000
nepokojných poddaných, nech ju jasne vymedzeným rozkazom hneď, bez meškania uvedú v
činnosť a ak si to nevyhnutnosť vyziada nech sa jej povolí použť zbrane.
2. Podžupanovi Bratislavskej stolice, ktorému na počiatku tejto vzbury bola nariadená
a schválená aj najvyšším rozkazom jeho najsvätejšicho veličenstra právomoc, vyšetrovania
nech sa prikáže, aby hneď len čo vyššie uvedený riadny ozbrojený útvar skutočne príde na
pomoc v spojení s povereným a jeho najsvätejšinu veličenstvom najláskavejšie vymenovaným
veliteľom tejto vojenskej asistencie spoločne a súčasne postupoval v tomto prípade podľa
pokynu, ktorý mu bol v tejto veci daný z vášho najvyššieho rozkazu, aby predovšetkým v
mene panovníka vo vyhláške vopred poslanej odbojníkom vysvetlil: a) že naše najsvätejšie
veličenstvo sa s najväčšou nevôlou dozvedelo o týchto ich rozvrátených podujatiach a to
najláskavejšie nariadilo, aby sa im, súčasne ráznr a čo najprísnejšie zakázlo podnikať takéto
činy a ustavične konať zločinné bezočivé podujatia s tymto dodatkom :
b.) že ak ANTONA WEISZA a jeho popredných druhov hneď a bez akéhokoľvek vydajú, aby ich
podľa potreby osobitne vyslaný súd môhol v dalšom vyslúchať ďalej ak hneď odovzdajú
pušky a ostatné druhy zbraní, ktoré majú pri sebe sa vrátia k pokoju a doteraz
zachovávanému mieru a zároveň s poddanskou poslušnosťou vyčkajú najvyššie rozhodnutie,
ktoré sa v najkratšom čase vydá na usporiadanie ich urbárskych sťažností všetkým ráči
milostivo vinu odpustiť a jednotlivcom udeliť milosť.
C.) V opačnom prípade však, ak by odopierali poslušnosť tieto otcovské rozkazy a zámery jeho
najsvätejšieho veličenstva použijú sa proti odbojníkom čo najprísnejšie opatrenia na
obnovenie pokoja a mieru a nariadi sa aby odbojníkov skrotili hocijakým najvhodnejším
spôsobom.

Ďalej pokladám za potrebné prostredníctvom mimoriadneho posla okamžite láskavo
požiadať úrad ostrihomského generálneho vikariátu, aby farárov príslušných miest vyzval
spolupracovať a čo najvhodnejšími prostriedkami vyzývať pobúrený ľud k uspokojeniu. A
keďže v každom jednotlivom mieste nemôže vykonávať dozor úradná osoba, nech sa dá
farárom úprava, aby v každom prípade denne podávali zprávy do Bratislavy.
Ak by sa po uvedených opatreniach táto výzva a vyššie uvedené pokyny minuli želaného
priaznivého výsledku, nepozostáva iný spôsob na obnovenie poriadku a na vyhnutie sa ďalším
nebezpečenstvám, ako ten, aby táto vojenská asistencia, ktorá sa tu musí zdržať dovtedy,

kým potrvá nariadené vyšetrovanie v tejto veci a kým dôjde o sťažnosti obce ďalšie,
rozhodnutie jeho najsvätejšieho veličenstva - prinútila vydať pôvodcov vzbury.
Keď toto z úradnej povinnosti ponížene predkladám s najpokornejšou prosbou, aby sa čím
skôr urobili potrebné opatrenia, ostávam oddaný císarskej a královskaj milosti
Budín 17. januára 1820
Za veliteľa jeho královského veličenstva
Nečitateľný podpis.

Samozrejme, že jeho veličenstvo neodmietlo žiadosť plaveckého panstva a poskytlo vojenskú
pomoc na potlačenie vzbury.
Podpisaný kapitán cisarsko- krásľovského kyrysníckeho pluku korunného FERDINANDA
písomne potvrdzuje toto :
Na úradnú žiadosť, doručenú mi Bratislavskou stolicou 17.júla t.r. (1820) predpoludním vo
veci nepokojov a odporovania poddaných proti panstvu, vtiahlo ešte toho istého dňa
popoludní pod mojim velením 55 mužov a 4
páni vyšší dôstojníci do obce, kde som zostal na vykonávanie vojenskej asistencie do 20. júla,
ale potom po obnovení pokoja a poslušnosti medzi poddanými ešte toho istého dňa
o 5.hodine ráno som obec vytiahol na naše pôvodné stanovište. Pri tejto príležitosti poslalo
panstvo v Malackách na uľahčenie bremien obce a na naše zásobovanie dvesto porcii ovsa a
dve vedrá vína, takže obce iné dodať ako potrebné seno pre naše kone a denne pol funta
mäsa, jednu holbu piva a obvykle dva funty chleba na hlavu pre zásobovanie kyrysníckeho
mužstva, keďže ostatné porcie ovsa sme dostali a aj priviezli zo svojich vojenských skladísk.
Vzbura poddaných plaveckého panstva do ktorej sa zapojili naši predkovia teda dňa 20. júla
1820 skončila. I keď vojsko donútilo poddaných k „poslušnosti a poriadku" predsa len prinesla
určité uvoľnenie a páni plaveckého panstva museli brať do úvahy silu ľudu, ktorú nemôhli do
nekonečna sputnávať.
Vodcom vzbury ANTONA WEISZA chytili vojaci kyrysníckeho pluku korunného princa
Ferdinanda v obci Rohozník. Dokument žiaľ neuvádza aký trest ho postihol.
Vrátime sa naspäť do roku ku ktorému budú patriť nasledujúce stránky našej kroniky – do
roku 1963 *
OBYVATELSTVO:
Pôvodné zloženie čo do zamestnania sa v celku nezmenilo. Preražná väčšina pracuje na
tunajšom Štátnom majetku, ostatatní ako lesní robotníci, ďalej pri melioráciach, výstavbe,
vodovodoch a priemysle. Z obce dochádza pracovať cca 50 ľudí do Bratislavy, Malaciek
a Senice.
Pohyb obyvateľstva:
V tomto roku narodilo sa celkom 29 detí čo v porovnaní s rokom 1962 je o 11 menej. Kým v
roku 1962 boli v prevahe dievčatá v roku 1963 to boli zase chlapci. Z počtu narodených tomto
roku bolo 16 chlapcov a 13 dievčat.

Behom roka bolo uzavretých 11 manželstiev, čo je oproti roku minulému o 2 viacej. Na stranu
úbytku obyvateľstva pribudlo číslo 9, ktoré predstavuje počet zomrelých behom roka. Je to
číslo o, 4 menšie, ako v minulom roku, je rok zastúpené viacej mužmi.
Z počtu zomrelých 9 bolo 6 mužov, 2 ženy, 1 dieťa (mužského pohlavia - 6 mesačné).
V obci teda pribudlo za rok 20 občanov, konci roka číslo 1681.
BYTOVÁ KULTÚRA :
sa každoročne zlepšuje.
Občania pochopiteľne nemôžu byť spokojný stým , čo im po tejto stránke zanechala doba.
Nároky rastú a tým sa i situácia zlepšuje a mení sa i celá obec. Bytový fond sa behom roka
rozšíril predovšetkým výstavbou nových rodinných domkov. I toho roku praktizovala sa
výstavba domov o rozmeroch štvorca 10 x 10m vhodne spájaná s podkrovnými miestnosťami
/manzardky/ alebo obdĺžnika 9 x 10 m.
Typy tvaru L, tak charakteristické pre budovy, predtým pripadne tvaru pretiahnutého
obdĺžnika sa takmer nevyskytujú.
Nore obytné plochy získavali sa počas roka i prestavbou pôvodných budov a budov
hospodárskych, ale i tu sa vedy pamätalo na účelnosť a praktické využitie.
Do nových rodinných domkov nasťahovalo sa počas roka 11 rodín a do prestavaných 5 rodín.
Pre Sološnicu voľakedy boli charakteristické malé – tmavé – slamou pokryté domy. Po
veľkom požiari , ktorý je opísaný I. diele obecnej kroniky sa situácia podstatne zlepšila,
a slama ustúpila škridle. Ešte dnes napočítame niekoľko domov, ktorých strechy pokrýva
slama, to už nám však postačí počítať na postoch jednej ruky!
Pre ilustráciu zakladáme do našej kroniky originálny záber jedného zo slámeňákov,
ktorý za niekoľko rokov bude dokumentovaný iba týmto obraskom.

Dolná časť obce je charakterizovaná školskými budovami, ktoré reprezentujú. Nachádza sa tu
budova ZDŠ- ZÁKLADNEJ DEVÄŤROČNEJ ŠKOLY – ktorá bola postavená v roku 1942 a je
strediskom základného vzdelania detí zo štyroch obcí /okrem Sološnice - Plavecký Mikuláš
Plavecké Podhradie a Rohožník). Celkom na začiatku škol. roku 1963-64 bolo tu zaškolených
584 deti. Žiaľ, že tato budova, ktorá nie je stavaná ani na polovičnú kapacitu, je roku jej
výstavby neopravená. Budova je na obrázku vľavo hore./
Budova vpravo hore predstavuje SPTS STREDNÚ POĽNOHOSPODARSKU TECHNICKÚ školuodbor poľnohosp. meliorátor a vpravo dolu žiacky domov, internát školy. Budova školy
postavená v r. 1956 a žiacky domov v r. 1957 Stredoškolské vzdelanie získava tu ročne okolo
30 žiakov. Škola má 4 ročníky a 120 žiakov.
POĽNOHOSPODÁRSTVO
Obec patrí do Štátneho majetku Plavecké Podhradie ku ktorému prislúchajú tiež obce
Rohožník, Plav. Peter, Prievaly a farmy Buková.
Celková výmera poľnohospodárskej pôdy obce Sološnica je 1384ha , čo predstavuje z celého
majetku podľa jednotlivých obcí najväčšiu výmeru. Z tejto plochy je 970ha pôdy ornej.

Obec má dve charakteristické oblasti
Časťa nížinná: s piesočnatými pôdami. Tu prevládajú viate piesky, terasové piesky a štrky.
Ktoré miestami prechádzajú do sprašovej hliny. Tieto plochy podliehajú v suchých obdobiach
silnej veternej érózii.
Časť svahovitá na úpätí Malých Karpát s pôdami strednými až ťažkými. Je to pruh triasovitej
vrchoviny pôvodu druhohorného.
Zastúpenie pôdnych typov v obci je: Aluvium 75%, Hnedozem 25%
ZRÁŽKY: celoročný priemer zrážok činí 675 mm. Najviac zrážok bolo v júni, v júli a auguste.
Najmenej v januári a februári.
TEPLOTY: priemerná teplota počas minulého roka bola 8.5°C - maximálna teplota nameraná
počas roka 35-6°C. Priemerná teplota počas vegetatívneho obdobia bola 15°C.
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A ako to vyzeralo v hospodárení:
Uvedieme najprv stavy hospodárskych zvierat ako boli plánované a aká bola skutočnosť.
Hovädzí dobytok plán 797 skutočnosť
z toho kravy
310
Ošípané
1717
Hydina
2441
Z toho sliepky
2441

813 t.j. 101%
333 t.j. 107%
1668 t.j. 97,1%
3145 t.j. 128.8%
800 t.j. 32.8%

Pnenie plánu nákupu Živočíšnych výrobkov :
Mäso celkom
plán 2742-6q, skutočnosť 2611q t.j. 95.2 %
z toho hovädzie 1354q 1071q t.j. 79.1%
bravčové :
1353q
1490q t.j. 110 %
MLIEKO:
Plán

375.000l

330.900l t.j. 88.2%

VAJCIA :
157.800 ks
pocas η
salna the plan 5.17 6 rin
DOJIVOSŤ :

62.340 ks

39.5%

4.10 / 79.3%
Priemura PRĪRASTKY u mladého dobytka denne
plán

0.39 kg

0,39kg

u ošípaných 0.25kg

100%

0.31kg

124%

RASTLINNA VYROBA :
Aké boli hektárové výnosy
Obilniny
Plán 20,7 q

skutočnosť 16.1q

Cukrovka: 300 q
Zemiaky 72.3q
Krmoviny 55q

219q
72q
31q

Seno

22q

25q

Okopaniny 250q
Kukurica

169.6q

18q

18q

Ako vidno s čísiel nebola ešte úroveň hospodárenia na plánovanej výške. Pri zabezpečovaní
pracovných síl pre hospodárstvo ŠM a pomoci pri špičkových prácach podielal sa účinne
MNV, A to hlavne brigádnickou pomocou pri zbere sena, pri žatve a mlatbe, okopávke
a zbere cukrovky, kukurice a zemiakov. Počet odpracovaných, brigádnickych hodín činil:
ŽIACI ZDŠ

1562 hodin t.j. 4512 Kčs

-

2203

SPTŠ

OBČANIA
SPOLU

19.077 - -

5181 kčs
68.663 -1

22.842 hodin 78.356 kčs

V celku boli všetky práce zvládnute načas a pracovná morálka bola dobrá. Prácu
poľnohospodárskej komisie miestneho národného výboru možno za uplynulý rok hodnotil
kladne.
Z PRÁCE MNV
Celá činnosť miestneho národného bola riadená podľa vopred vypracovaných zpracovaných
písomné zprávy.
MNV ako i rada sa pravidelne zaoberali otázkou rozvoja platených služieb pre obyvateľstvo.
V obci boli zriadené prevádzky: stolárstvo, murárstvo, kruponárstvo, porez dreva, výroba
tehál, dámske krajčírstvo, čistenie peria. Mimo toho chem čistenie šatstva/cez Komunálne
služby Myjava/

Na úseku miestneho hospodárstva vyskytli sa i toho roku nedostatky v poskytovaní
zdravotníctvo technických službách. Napr. ešte ani v tomto roku sme v obci nemali holiča,
hoci miestnosť túto prevádzku bola zriadena a úplne vybavená.
Investičná výstavba:
V zimných mesiacoch roka 1963 bola prevedená generálna oprava rozvodnej elektrickej siete
v celkovom náklade 79.000 KČS.
V ramci akcie „Z" previedla sa navážka, zeminy okolo potoka v množstve 500 m3 a jej
rozhodnutie v dĺžke 200 m a šírke 5m. Žiaľ, finančné prostriedky na tento účel žiadané neboli
prisunuté, tak isto ani prídel cementu100q a tak potok v úseku nad mostom v strede dediny
zostal i v tomto roku neopravený.
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PLNENIE ROZPOČTU
Celoročný rozpočet MNV činil 353.400 Kčs
z toho prijmi z vlastnej činnosti 4.783.200
Z Vyššieho rozpočtu
170.200
Celkové plnenie príjmov

357.961

Z toho vlastné 187.761 KČS a príjem z prevázkárni miestneho hospodárstva 10.000KČS
Rozpočet výdavkovej časti bol 353.400 Kčs. V skutočnosti bol však prekročený o 14.000 Kčs
Prekročenie rozpočtu javí sa len u kapitoly školstvo a to na Materskej a deväťročnej školy
tým, že to bolo prevedené maľovanie a adaptačné práce.
kapitoly
SKOLSTVO:
V obci sú tri školy: Materská ktorú navštevuje v priemere 32 žiakov. O druhú triedu, ktorá
bola v tomto roku plánovaná a priestormi zabezpečená – rozšírená nebola.
Na škole pôsobili : s. Pavlíková ako riaditeľka a s. C. Blechová, ako učiteľka. V škole stravovalo
sa 9 deti zdarma, ostatní za poplatok od 0,50 Kčs maximálne po 2 KČS za celodennú stravu.
ZAKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA
mala celkom 18 tried s poctom s počtom žiakov 573/ do školy dochádzajú žiaci z priškolených
obcí Rohožník, Plavecké Podhradie, a Plavecký Mikuláš. Učitelia v šk.r. 1963 Ľ.Piovarči,
riaditeľ, F.Dinuš, zástupca,- učitelia I. Kittnerová, A. Šírová, M. Greifová, I. Papánková, A.
Mišinová, M. Mikešová, V. Hučková, M. Kohútová, E. Kolandrová, F. Vépy, A. Kolenič, K.
Kaliská, A. Beňačková, P. Pajdlhauser, E. Benkovičová, N. Ihnátková, V. Figurová, A. Plávková,
J. Oreský.
Žiaci boli umiestnení vo dvoch budovách - hlavnej a v budove bývalej Národnej školy.
Hlavná budova má 10 učební, vedľajšia 4.

Z toho však vyhovujúcich je iba 8. I tak tento stav - 14 učební nestačil a taký počet žiakov,
takže sa vyučovalo; i minulý rok (1963) striedavo)
Budova nebola ani v tomto roku opravená a jej stav je skutočne kriticky, pretože od jej
postavenia v roku 1942 neboli do nej vložené žiadne investície ani na opravu, ani na väčšiu
údržbu.
Počty žiakov:
Na I. stupni (ročníky 1.-5.) 182
Na II.
( ročníky 6.-9) 391
Celkom
573.Toto číslo jasne dokresľuje situáciu, že budova stavaná pôvodne na 4 triedy bola v tomto roku
podstatne predimenzovaná.
PROSPECH: z počtu žiakov na I. stupni teda zo 182 neprospelo /prepadlo/ 8, čo je 4,4%
Z 366 žiakov II. stupňa neprospelo 24 , čo je 6.4%
Z celej školy 57 žiakov neprospelo 32
5.8%

Kultúra a osveta mala v našej obci vždy dobré korene.
Treba preto túto správne a predovšetkým kladne hodnotiť. V tejto práci pokračovalo sa podľa
vopred vypracovaného jednotného plánu. Posielam tejto práce bolo výchovné pôsobenie na
ľudí a ich správne usmerňovanie.
Škoda, že i v tomto roku spočívala táto práca na niekoľko málo jednotlivcoch.
Počas roka zlepšila sa práca SPOLOČNOSTI pre šírenie politických vedeckých poznatkov, ktorá
vykázala za rok 13 akcií.
Pekná bola hlavne práca na poli zdravotníckej osvety, kde bolo prevedených viacej
prednášok (hlavne zo strany obvodného lekára Dr. Požgaja / ďalej bolo premietnutých
niekoľko filmov, prevedený nábor dárcov krvi, škodenia zo zdravotníckej techniky a pod.
Slabšia bola činnosť našej mládeže ktorá ani v tomto roku nevedela najsť kontaktu a tiež
i pomoci i zo strany národného frontu i MNV.
Vo svojej činnosti previedla koncom roka 1963 v celku podarenú SILVESTROVSKÚ estrádu.
Ostatné spoločenské organizácie pracovali tak isto slabo, prípadne nepacovali).
Osvetová práca, ležala teda v najpodstatnejšej miere na OSVETOVOM ZARIADENÍ.
V roku 1963 bolo v nasej obci prevedenych celkom 216 rôznych akcií. Sú v tom zahrnuté
prednášky, besedy, vystúpenia umelcov, divadla, živé noviny, oslavy, akadémie zábavy a pod.
Prednášok bolo prevedených za rok celkom 46 a vypočulo ich 3.441 návštevníkov.
NÁZORHA AGITÁCIA bola dobrá. Sledovala hlavne plnenie úloh na poli poľnohospodárstva.
Boli vydávané nástenné noviny, fotonoviny, plagáty a vysielané rozhlasové relácie
Veľkej obľube sa tešili SOLOŠNICKÉ OZVENY, ktoré úspešne ukončili už lll.ročník.
Pravidelné vydávanie týchto novín mesačne, zabezpečili i Metod Kohút, účtovník SPTŠ, ako
osvetový pracovník a Ferdinand Dinuš, zástupca riaditeľa ZDS, ako člen rady osvetového
zariadenia. Noviny riešili problémy
poľnohospodárske - výchovy mládeže i občanov, pravidelne podávali články z histórie novej
obce, športu, kultúry a informovali o programoch miestneho kina.
KINO:

Žiaľ, ešte stále treba písať, že má nevyhovujúci a nedôstojný stánok, Ani v roku 1963 nebolo
vyriešené vlastníctvo kinosály a tak ani neprišlo k oprave budovy kinosály. Plán predstavení i
tržieb bol i cez to splnený. Na jar roku 1963 bola prevedená akcia FILMOVA JAR na dedine
MIESTNA ĽUDOVÁ KNIŽNICA vykázala za rok pekné výsledky. Bolo premiestená do upravenej
miestnosti na MNV. Obsahuje vyše 2000 zväzkov kníh a mala 105 pravidelných čitateľov
DIVADLO: má v Sološnici starú tradíciu. Po prvýkrát sa v Sološnici hralo v roku 1919,náš
krúžok bude teda v roku budúcom oslavovať svoje 45 jubileum. Prvou hrou bola „Fašiangová
karmina hraná v hostinci u pána Fabšu- - poslednou v roku 1963 „Šuhajdovci " od Rudolfa
Debnárika. Našu premieru navštívil i sám autor hry a výtvarník, ktorý sa pochvalne vyjadril
o podaní hry.
Za uplynulý rok i cez všetky prekážky a nedostatky v kinosále, kde chýbajú šatne pre hercov,
priestory pre rekvizyty predsa bolo prevedených 17 divadelných vystúpení, ak počítame do
toho vystúpenia nášho krúžku i , susedných obciach a Veľkých Bíloviciach, okres Břeclav a tak
isto pohostinské vystúpenia iných súborov u nás.

-1964Pohyb obyvateľstva
NARODENÝCH - V tomto roku or narodilo sa celkom 29 deti čo je práve toľko, ako v minulom
roku, avšak v porovnaní s rokom 1962 o 11 detí menej, avšak v tomto roku boli v prevahe
chlapci, ktorých sa narodilo 18 a dievčat teda 11.
Starostlivosť o matky a deti zo strany štátu skutočne veľká a tak prípady dojčenskej úmrtnosti
sú už takmer neznáme. Matky v tehotenstve navštevujú poradňu, kde dostanú všestrannú
radu i pomoc, ako i starostlivosť o novorodencov je veľká.
SOBÁŠOV - V roku 1964 uzavrelo manželstvo 10 párov, kým v roku minulom ich bolo 19.
Uzavretie manželstva prevádzala sa právoplatne cestou MIESTNEHO NÁRODHÉHO
VÝBORU(MNV).
Občania používajú výraz civilný sobáš a ešte doteraz považujú v prevažnej väčšine
manželstvo za „definitívne" uzavreté až po cirkevných obradoch (sobáš v kostole)
Svadobné zvyky, i keď nie sú prevádzané v takej miere, ako ešte v nedávnej minulosti, predsa
ešte tu v značnej miere zostali.

chovu, pričom je stále vymbolom svadobny postes 1 (klory nema konaa) - rozmarin ako
vetvicka, kton priniesla holubica do archy Noémovej' a rucnik
Ide tu o pýtanie nevesty, poďakovanie rodičom za výchovu, pričom je stále symbolom
svadobný prsteň (ktorý nemá konca) -rozmarín, ako vetvička ktorú priniesla holubica do
archy Noemovej a ručník pripomínajúci všedné pracovné dni v ktrorých si treba z tváre
stierať pot.
Po príchode z kostola zatvárujú sa pred svadobníkmi dvere svadobného domu a sprievod sa
vpustí dnu iba ak u splnia podmienky kladené zvnútra vo forme rôznych vtipných otázok.
Pri večeri vyhrala sa okolo stola na želanie hostí! – začína sa u mladomanželov a potom sa v
prvom rade nesmie zabudnúť na krstných rodičov. Svadobným rodičom sa hraje nakoniec. Z
ďalších zvykov a to užitočných hlavne pre mladomanželov je pýtaní do vienka (rozumnej do
vienka-zeleného-do postéňka stríbrného čo prevedie hlavná družička.
Hostia prispievajú finančnou i materiálnou hodnotou do tanierka, ktorý putuje okolo stola. I
pravidla takto získa mladý pár hodnotu i niekoľko tisíc korún, ktoré sa pre začínajúce
manželstvo iste zídu.
Potom sa zase vyberá do žufánka (rozumie sa do naberačky) a to zase ide pre kuchárku, ktorá
si „obarila "ruku.
Ďalej sa zachovali rôzne veršovačky kuchárky k jednotlivým druhom jedál.
Tradičná streľba (hlavne počas svadobného sprievodu). Po svadobnej večeri prídu mládenci z
dediny pýtat muádenské (rozumie sa mládenské), kde menom solosnických mládencov
žiadajú ženícha o povolenie pár kúskú zatancovat. Na povolenie odoberú sa mládenci i so
svadobčanmi do sály, kde sa zdržia asi 2 hodiny. Mládencov však treba predtým počastovať.
Po návrate z „muádenského“ prevádzajú sa na „rozobranie svadby“ rôzne tance ako fľaškovy,
zrkadlový, metlový, kováčsky Šotyš, alebo sa hrá na „mrkanú"
Doteraz sa zachováva snímanie vienka nevesty z hlavy spojené s rôznymi veršovačkami a
spevmi.
ZOMRELÝCH - Na tejto smutnejšej kapitole našej kroniky sme zaznamenali tieto čísla. Počas
roka zomrelo v obci 17 ľudí, teda o 8 viacej ako v minulom roku. Z tohto počtu je 9 mužov a 8
žien.

Prírastok v počte obyvateľstva za rok je 12 občanov, čo je o 8 menej, ako v roku predošlom.
Obec má, teda koncom roka 1693 obyvateľov.
MNV
MIESTNY NÁRODNÝ VÝBOR
Rok 1964 bol rokom, kedy sa z celej obce vybrali tí, ktorí sa po dobu štyroch rokov budú
predovšetkým podieľať na tom, aby obec rástla vzmáhala sa a bola stále krajšou - v tomto
roku teda boli VOĽBY a to do národných výborov všetkých stupňov : MNV, ONV, KNIV
(miestne národne výbory – okresné a krajské národné výbory); ďalej do SLOVEKSKEJ
NÁRODNEJ RADY (SNR) a NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA (NZ), ako i voľby sudcov z ľudu.

Tieto voľby boli ďalším významným krokom k ďalšiemu zdokonaľovaniu týchto orgánov i
významným prostriedkom, ktorým sa pracujúci podieľajú na VÝKONE ŠTÁTHEJ MOCI.
Samotný deň volieb mal slávnostná ráz. Všetko bolo vyzdobené, upravené a krásne.
Ľudia prichádzali hneď zrána a už v tejto dobe si odvolila prevážna väčšina obyvatľstva. Volilo
sa tajne-volebnými lístkami formátu A5
Farba lístkov pre voľby do MNV bola oranžová—pre ONV svetlo žltá – pre KNV svetlo modrá –
pre SNR rúžová – pre NZ biela.
Voľby sa uskutočnili dňa 14. júna 1964.
Pre celú obec bolo vytvorených 29 volebných obvodov a bolo teda, zvolených pre budúce 4
roky 29 poslancov miestneho národného výboru
Do nového národného, výboru boli zvolení:
Do volebného obvodu Č. 1 DOMILIK ELĪZ , 35 ročný opravár - štátneho majetku.
Č.2. JOZEF KOMÁREK, 36 ročný dôstojník čsl. armády),
Č.3 JOZEF DOBROVODSKÝ 30 ročný účtovník štátneho majetku
Č.4 ALOJZ KRÚPA, 2e rošný pracovník OHV - polnohosp. odboru.
Č. 5 FERDINAND KOVÁR 36 ročný traktorista Štátneho majetku
Č. 6 JÚLIA TANDIMEIEROVÁ 31 ročná účtovníčka MNV
Č.7 VAVRIVEC BLECHA 48 rodný lesný robotník
č.8 ALOJZ FRÜHAUF, 44 rečný technik Brandýsskych strojární.
Č. 9 MARGITA ŠIMKOVÁ, 23 ročná predavačka v miestnej jednote
Č.10 JOZEFINA PAVLÍKOVA, 39 ročná domáca
Č.11 JÁN VANDELIA, 56, ročný vedúci výkupného podniku
Č.12 TERÉZIA YAVKOVÄ, 26 ročná úradníčka štátneho majetku
Č.13 IGHÁC ROMAN, 43 ročný robotník kamenolomov
Č.14 TERÉZIA OVEČKOVÁ, 22 ročná učiteľka - riaditeľka materskej školy
Č.15 RAFAEL ELIÁS 5ý ročný zamestnanec štátneho majetku.
Č.14 MÁRIA MLYWAROVIČOVÁ, 44 ročná kuchárka materskej školy
Č.17 PAVOL MICHÚT, 54 rodný lesník miestneho polesia,
Č.18 KAROL KAZIČKA, 40 ročný vedúci pekárne
Č. 19 JOZEF FUPŠO 40 ročný technicky úradník.
Č. 20 MICHAL RALBOVSKÝ, 41 ročný robotník
Č.21 FERDINAHD DINUŠ, 39 ročný učiteľ
Č.22 ANTON HORECKÝ, 24 ročný vodič štátneho majetku
Č.23 MÁRIA ŠTEFFEKOVÁ, 43 ročná predavačka žast. vedúceho Pohostinstvo
Č.24 KAROL JURIŠ, 33 ročný vodič štátneho
Č.25 ANNA KORDOŠOVÁ, 26 ročná pracovníčka MNV.
Č.26 JOZEF DOLEŽAL 33 ročný opravár štátneho majetku.
Č.27 EMÍLIA ČERMÁKOVÁ 31 ročná robotníčka štátneho majetku
Č.28 JOZEF BLANÁRIK 36 ročný vedúci hospodárstva ŠM – Sološnica
Č.29 METOD KOHÚT 39 ročný účtovník poľnohospodárskej technickej školy,
Ak si všímame vek jednotlivých poslancov MNV vidíme, že prišlo k pomerne značnému
omladeniu. Vekový priemer je 36 ROKOV.

Okrem poslancov MNV - volili naši občania i poslancov do vyšších organov. Ako zástupca
obce do okresného národného výboru bol zvolený JAROSLAV PÁTEK, 27 ročný colník.
RADA Z uvedených poslancov, ktorí predstavuje najvyšší orgán štátnej moci v obci ako
PLÉNUM MNV bola zvolená RADA MNV pozostávajúca z 9 poslancov pléna. Členovia rady
zastupujú jednotlivé odbory prace MNV. Do rady, pre nastupujúce štvorročné volebné
obdobie boli zvolení: JOZEFÍNA PAULÍKOVÁ, ktorá v novom MNV zastáva funkciu
predsedníčky miestneho národného výboru. KAROL KAZIČKA , zvolený za tajomníka MNVvykonáva funkciu predsedu komisie verejného poriadku. JÁN VALDELIA, vedúci výboru pre
občianske záležitosti, JOZEF DOBROVODSKÝ zvolený za predsedu komisie finančnoplánovacej. Alojz KRÚPA predseda sociálno-zdravotnej komisie ALOJZ FRÜHAUF, predseda
komisie miestneho hospodárstva a výstavby -JOZEF BLANÁRIK predseda komisie
poľnohospodárskej, ANNA KORDOŠOVÁ, predsedníčka výboru žien a FERDIHAND DINUŠ
predseda komisie školsko-osvetovej.
Nový národný výbor bol hneď po voľbách podrobený prvej skúške a to pri práve sa
začínajúcom budovaní vodovodu v obci.

Blechal
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Na náčrte vľavo je vidieť ako je položena hlavná trasa SOLOŠNICKÉHO VODOVODU.
Potrubie na priemer Ø 150 - 700-80 a je oceľové a liatinové. Hlavná trasa má dĺžku
neuvedená m a bola oproti pôvodnému plánu predĺžená o 260m.
Výkop pre celú hlavnú trasu prevádzal po celej dĺžke AUTOBÁGER (TATRA 111), takže práca
šla pomerne rýchlo, o to viac, že sa často pracovalo i v nocí. Hluk motora a škrípanie lyžice
bágra síce rušilo nočný kľud a nedalo spať v najbližšom okolí pracoviska, avšak občania to
skorej počúvali ako peknú pieseň, ktorá hovorí o tom, že sa pre obec robí veľká vec.
Budovanie sološnického vodovodu prevádzal podnik DOPRASTAV BRATISLAVA,
Samotná práca začala a to rovno v časti trasy tesne nad železničným prejazdom (ako je na
náčrte H11 ) a pokračovalo sa smerom do dediny k rezervoáru označenému na náčrtku
pri
hájovni Šomšák.
Potiaľto totiž už bola voda z hôr vyvedená. Spojenie tejto trasy bolo predovšetkým žiaduce z
dôvodu, že išlo o urýchlené zapojenie vývojového strediska štátneho majetku (hlavne
maštalí), ktoré malo kritický nedostatok vody, takže sa sem musela dovážať.
Aby si v budúcnosti vedeli občania predstaviť ulice ako obec vyzerala prikladáme do albumu
fotografické zábery. Ulice boli zabrázdené hlbokými kanálmi, nad ktorými sa vyvyšovali haldy
zeminy z dosiek a kovových platní preložených cez výkopy - niekde širšie, niekde len ako
lavička, takže tu človek len s opatrnosťou môhol prechádzať!
Najhoršia situácia bola v časti dediny nazvanej HORVÝ KONEC, kde je cesta pomerne úzka a
bola teda rozkopaná od kraja pokraj, zemina je to ťažká ílovito-hlinitá a tak sa stalo, že i po
zahrnutí výkopu nebolo tu možné vstúpiť! Ľudia s obavou pomysleli na situáciu, ak by sa v tej

dobe vyskytol požiar. Ako sme však už spomenuli práce išli šikovne - pracovalo sa tak, že sa
urobil určitý úsek výkopu – položilo sa potrubie - vyskúšalo sa tlakovou pumpou a zasypalo sa
a tak išla práca etapovo po menších úsekoch. Ľudia boli spokojní a plní očakávania „kedy to
poteče".
A tak prišla i očakávaná chvíľa, keď už boli všetky výkopy zahnuté a bolo treba úradne
vyskúšať ako sa vec podarila.
KOLAUDÁCIA CELEJ HLAVNEJ SIETE teda schválenie jej kvality po celej dĺžke bola DŇA
15.DECEMBRA 1964.
isti deca konci na Slanisku v Betleheme.
V celej obci bolo vybudovaných 44 hydrantov, ako je v náčrtku vyznačené. Je to iste veľmi
dôležité hlavne z hľadiska protipožiarnej ochrany. Číslovanie hydrantov začína u hájovne
Šomšák smerom k vývojovému stredisku a končí na Slanisku v Betlehéme.
V tomto roku začalo sa okrem spomínaného vodovodu s výstavbu OKRAIOVEJ PREDAJNE
v hornej časti obce. Pôvodná (stará) predajňa už vôbec nevyhovovala - pozostávala totiž z
miestnosti súkromného domu. I tu miestny národný výbor musel v plnej pomôcť, hlavne v
počiatočných prácach. Predajňu síce postavila Jednota - ľudové spotrebné družstvo Senica
avšak bolo tu potrebné vykonať veľa prípravných prác.
Museli sa odstrániť zbytky stavebného rumoviska - zrovnať terén vykopať základy a urobiť
základ pre celú predajňu.
Bolo potreba veľa brigádnických hodín na týchto prácach, avšak občania, - hlavne v hornej
časti obce pomáhali veľmi dobre. I cez nepriazeň počasia a starostí so zableteným terénom
práca šla dobre, i keď sa s ňou započalo v októbri 1964, teda už v pozdejšej časti roka.
Cez letné prázdniny 1964 prikročilo sa ku oprave hlavnej budvy základne deväťročnej školy.
Budova ktorá bola postavená v roku 1942 v tuto opravu veľmi potrebovala.
Previedol sa náter všetkých okien a dvier a celá budova bola vymaľovaná - plánovaná suma
80.000 Kčs bola prekročená, takže za dokončenú prácu s zaplatilo 112.000.-Kčs.
Opravy previedol Okresný stavebný podnik v Senici. Práce sa však predĺžili a tak sa stalo, že
v prvom mesiaci školského roka 1964 -65 – v septembri vyučovala poväčšine na školskom
dvore, vďaka peknému počasiu.
POLNOHOSPODÁRSTVO
Hospodárstvo Sološnica, ktoré patrí ku štátnemu majetku Plavecké Podhradie je najväčším
hospodárstvom s pomedzi všetkých piatich obcí a má 1327 ha poľnohospodárskej pôdy, z
toho 937 ha ornej pôdy. Pôda skladá sa z dvoch typických častí:
Nížinná časť s piesčitými a zamokraními pôdami a svahovitá časť na upätí Malých Karpát s
pôdami strednými až ťažkými a z časti plytkými.
V dôsledku rekultivácie neplodný pôd získalo hospodárstvo 7ha novej pôdy v roku 1964. V
predminulých rokoch však prišlo v celku väčším stratám pôdy spôsobeným odvodňovaním
(otvorenými kanálmi), výsadbou vetrolamov a odstúpením pasienkov štátnym lesom,
V roku previedlo sa zúrodňovanie na 50 ha piesočnatých pôd a na 50 ha podrývaním.

Okrem toho 25 ha pôdy bolo pohnojenej zeleným hnojivom (zaoraním raže a viky)
Horšia bola situácia vo výrobe organických hnojív - kompostov, kde sa splnila plánovaná
úloha iba na 45,7%.
Hospodárstvo má k dispozícii močovkovú závlahovú sústavu na zavlažovanie 80 ha.
Týmto spôsobom zavlažená pôda priniesla až 619q kŕmnej repy na jednom hektári 130q
skorých zemiakov.
Hospodárstvo Sološnica bolo v roku dobre vybavené mechanizačnými prostriedkami a potilo
medzi najlepšie, čo do množstva a kvality strojom v (ráci) rámci celého majetku.
Vo vybavení traktorovým parkom zaraďuje sa Sološnica medzi podniky zemiakarskej oblasti.

Svedčia o tom tieto čísla:
ROV do znameca te jeden traktor pripadá na 60 hektárov pôdy.'
Tieto traktory boli po celý rok dobré využité, takže na každý pripadá denne 1.7 ha pôdy.
Naftové motory-hlavne traktory spotrebovali behom roka 115,848 l nafty čo v korunách
predstavuje 379.824-KČS
Uvedieme niektoré čista, ktoré svadRASTLINNÁ VÝROBA :
Uvedieme niektoré čísla, ktoré svedčia o tom čo sa u nás hlavne pestovalo aké bolí výsledky.
pšenica, ktorá bola zasiata na 96 hektároch dala výnos 29, 8q na 1 hektár, pričom počítal
z 20q
Raž zasiata na 117 ha dala výnos 78-6q na hektár - plán i tu bol nišší-18q.
Jačmeň zasiata plocha 158 hektárov výnos 19q z hektára – plán 22q.
Ovos priniesol horšie vynáša topánok na ploche 42 ha s planom 18 q 2 hektáre skutočnosť
bola 10,4q z ha. Kukurica 42 hektárov dala výnos 21.15q oproti plánu 29 q.
Cukrovka na ploche 70 hektárov nepriniesla ani polovicu predpokladaného výnosu oproti
plánu 250 q - dal 113q z hektára.
Zemiaky zasadené iba do 10ha (skoré predklíčené) priniesli naopak väčší výnos ako
predpokladal plán, ktorý bol 80q/ha a skutočnosť bola106q z ha.
Kŕmne okopaniny dali oproti plánu rekordnú úrodu – miesto plánovaných 300q sa na hektáre
urodilo 661q.
Náklady na dopestovanie 1q obilnín činili 108Kčs, 1g cukrovky 64.73kčs, 1q zemiakov 143 Kčs
– kukurice 227 Kč.
ŽIVOČÍŠNA VÝROBA
Rok 1964 zaznamenal vzrast úrovne živočíšnej výroby najmä v dôsledku súladu s rastlinnou
výrobou.

Hospodárstvo malo v roku celkom 850 kusov hovädzieho dobytka a tohto počtu bolo 370
dojníc na 100 hektárov poľnohospodárskej pôdy pripadá 64 kusov
Hovädzieho dobytka - ďalej 351 kusov ošípaných - toho 104 prasníc.
Hospodárstvo Sološnica bolo v roku 1964 najlepšie vo výrobe hovädzieho mäsa na celom
majetku vôbec.
Na hospodárstve Sološnica je ustajnená jedna tretina všetkých dojníc z celého majetku. Je to
však dojnice tuberkulózne dôvodu izolované ktoré sú tu z toho dôvodu izolované
V celku však živočíšna výroba bola úspešná-o čom hovoria čísla hovädzieho Podľa plánu malo
sa vyrobiť 5,8 vagónov hovädzieho mäsa v skutočnosti sa dorobilo 9,1 vagónov.
Bravčového mäsa sa taktiež dorobilo viacej -plán 13 vagónov sa prekročili na 14 vag.
Mlieko Plán stanovil ročnú výrobu celkom 481.713 litrov a dodávku 447 188 litrov
Výroba však bola 615.852 litrov a tohoto množstva sa dodalo na dodávky 562.499 litrov.
Vajcia : Na vývojovom stredisku hospodárstva bola postavená veľká znášková hala vybavená
najmodernejším zariadením s ústredným kúrením kde sa hydina sústredila.
A tak aj výsledky v chovneomj hydiny a v znáške boli oveľa vyššie, ako ich predpokladal plán.
Malo sa vyrobiť 178.600 kusov a dodať 175.000 vajec V skutočnosti sa dorobilo- 371.373
kusov vajec a na verejné zásobovanie dodalo 336.975 ks.
Dodávka hydiny, na mäso bola plán stanovená na 41q o dodalo sa 55,7q
Zo živočíšnej výroby treba tu uviesť mená tých, ktorí majú na týchto výsledkoch najväčšiu
zásluhu sú to PAVLA ELÍZOVÁ ANNA SMÁKOVÁ, VIERA ÍČOVA, OTÍLIA VALLOVÁ JÁN ŠIDLÍK,
JÁN FTÁČEK, KAROL KONIARIK, ŠTEFAN BLAHOVIČ a z rastlinnej výroby: FIORIÁN KORDOŠ.
BLAŽEJ ŠKUTA, JAN VAVEK ST., TEOFIL HLAVATÝ, RUDOLF MAAR, FRAN- KOCISFK JOZEF
A ŠTEFAN KORDOŠ

ŠKOĽSTVO
V obci SÚ TRI ŠKOLY: MATERSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA A POĽNOHOSPODÁRSKA TECHNICKÁ ŠKOLA - odbor
melioračný (s maturitou) Posledne uvedená škola bola o 1.sept, 1964 preložená do Levíc a v
budove od tohto dňa bola zriadená nová škola: POĽNOHOSPODÁRSKE ODBORNÉ UČILIŠTE
preložené do obce z Cerovej-Lieskovom.
MATERSKÁ ŠKOLA je stále v starej pôvodnej budove vonkoncom nevyhovujúcej a tak i jej
rozšírenie o ďalšiu triedu nebolo nadriadenými orgánmi povolené, takže terajšia jej kapacita
je okolo 30 detí, hoci záujem pracujúcich matiek je viacej ako dvojnásobný.
ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA ako škola dávajúca základné vzdelanie deťom štyroch
priškolených obcí (Sološnica- Rohožník, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš, mala v
školskom roku 580 detí ktoré sa tiesnili v priestoroch vonkoncom nevyhovujúcich, pretože
hlavná budova je pôvodne stavaná na 5 tried, a v tomto školskom roku ich bolo 19 používala sa preto i stará budova bývalej národnej školy (predtým rímsko - katolíckej ľudovej
školy).
Na I. stupni teda v ročníkoch 1.až 5. bolo 189

žiakov (všetko deti so zaškolených v siedmych triedach a na II. stupni ročníkoch 6.-9. 391
žiakov zaškolených v 12 triedach. Na škole zásobile 24 učiteľov
O nedostatku priestorov hovoria tieto skutočnosti: V hlavnej budove školy je 10 tried, z
ktorých vyhovuje 5, ostatné z kabinetov a dokonca 1 trieda to sborovne. Jednosmerné
vyučovanie na II. stupni bolo docielené tým, že susedná SPTŠ (Str poľnohosp. technická škola,
zapožičala jednu miestnosť klubovňu ČSM) a jedna trieda bola zriadená v čítarni miestnej
Ľudovej knižnice na MNV.
I nevyhovujúcich priestoroch sa tiesni školská stravovňva, ktorá je v miestnosti plánovanej na
školskú dielňu a má 150 pravidelných stravníkov.
Výchovno vyučovacie výsledky sa za tento rok dajú hodnotiť kladne. V ročníkoch 1.-6.
neprospel iba 1 žiak z počtu 189 žiakov.
V ročníkoch 6.- 9 2 celkového počtu 391 neprospelo prepadlo 27 žiakov, takže %
prospievajúcich je oproti minulým rokom pomerne nižšie a činí 93,1%
V tomto roku (školskom) boli predmety: jazyk slovenský, jazyk ruský, zemepis, dejepis
matematika, chémia, prírodopis, telesná výchova a výtvarná výchova vyučovanie v
podstatnej miere kvalifikovanými silami.
KRÚŽKY: na škole veľmi dobre pracoval výtvarnícky krúžok (viedla s. Benkovičová),
telovýchovný (s. Kolenič) a chemický (s. Vépy)
TURISTIKA: Koncom školského roka boli usporiadané 3 turnusy stanových táborov pri hájovni
Žák. Každý turnus trval 5 dní a mal okolo 70 žiakov. Odtiaľ sa robili turistické vychádzky (na
červený Kameň - do Modry) branné cvičenia.
PIONIERSKA ORGANIZÁCIA,
ktorá nesie názov PO Júliusa Fučíka združovala 460 pionierov a iskričiek.
Okrem kultúrnych programov venovali sa pionieri verejnoprospešnej práci.
Nazbierali 12.162 kg železa – 623kg papiera 300 fliaš na brigádach na štátnom majetku
zarobili 14.560 Kčs.
Okrem toho zbierali liečive rastliny – Slimákov a výsadbe stromkov na tunajšom polesí tiež
venovali svoju pozornosť.

OSVETOVÁ PRÁCA
I keď v tomto roku visela len na málo jednotlivcoch dá sa hodnotiť kladne.
Počas roka bolo prevedený 89 rôznych kultúrnych podujatí, ako prednášky (najmä zdravotné
relácie, vystúpenie divadelného súboru, vystúpenie profesionálov, výstavky kníh, vydávanie
miestnych novín a rôzne oslavy.
Tento rok bol jubilejným rokom tunajšieho DOK (Divadelného Ochotníckeho krúžku) pri
osvetovej besede. Dožil s 45 ROKOV založený bol teda v roku 1919. za túto dobu zohral 92
hier.
Na počesť tohoto jubilea zahral krúžok v sobotu 26. DECEMBRA 1964 – divadelnú hru J.Barč
Ivana: MATKA - Herci podali dobre výkony - hra sa páčila krúžok ju opakoval. Vystúpil s ňou
i v okolitých obciach.
Z príležitosti tohoto jubilea bolo a svetovou besedou usporiadané STRETNUTIE OCHOTNÍKOV,
kde sa zišlo 2 ochotníkov - od najstarších až po divadelnú mládež. Stretnutie bolo skutočne

dojímavé a každý sa cítil, oko v jednej rodine. Z hosti boli prítomní: S. JANČUŠKA, redaktor
novín UMELECKÉ SLOVO - S. KARAS, riaditeľ osvetového domu v Senici a S. FORDINÁL,
inšpektor kultúru ONV v Senici.
Mnohí starí ochotníci boli odmenení upomienkovými zástavkami a knihami.

KINO
Budova kina zostala i toho roku neopravená a neútulná. Majiteľ - Jednota ľudové spotrebné
družstvo do opravy neinvestoval a tak už začiatkom roka prišlo K UZAVRETIU KINOSÁLY.

