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LETO S HASIČMI
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Tento pozdrav je smutný aj veselý. Veselý je na začiatku leta, keď
začínajú prázdniny, dovolenky, tešíme sa na teplo, vodu a zážitky, ktoré na nás čakajú. Smutný je vždy na konci leta, keď je teplých dní už pomenej, deti čaká škola a dospelých podovolenkový
návrat do práce. Všetci hodnotíme a bilancujeme aké bolo „toto
leto“. Veď asi každý od leta očakáva oddych, načerpanie nových
síl, deti super prázdniny a veľa zážitkov. Je jedno ako trávime leto,
či pri mori, na záhradke, na horách pod stanom alebo len doma
pri bazéne, hlavne sa chceme odpútať od každodenných starostí.
Leto je slnko a slnko je energia, ktorú dobíjame každý svojim spôsobom; ležaním na pláži, horským výstupom alebo len večernou
prechádzkou. Starosti potom zvládneme s úsmevom na perách
a slniečkom nad hlavou. Myslím, že toto leto bolo pre mňa super,
načerpal som nových síl a babie leto bude len bonus :)
Verím, že sa aj Vám podarilo načerpať nových síl do prichádzajúcich jesenných dní.
Tak „ Ahoj leto“.
A.K.

Pod pojmom „Hasiči“ si väčšina ľudí predstaví chlapov
v modrom, vo veľkých červených autách, bojujúcich s ohňom a inými nežiaducimi udalosťami. Avšak to nie je všetko čo hasiči na dedine vykonávajú, aj keď tých výjazdov
majú Sološnickí hasiči pomerne dosť. Letné mesiace trávime už tradične na súťažiach a od Mája do Septembra
ich stihneme zhruba 20. Ak sa vrátim k prvej vete, musím
spomenúť, že medzi hasičov v Sološnici nepatria iba chlapi, ale aj ženy, mládež a deti, tie najmenšie už vo veku 5
rokov. Družstvá mužov a žien súťažia v Záhoráckej hasičskej lige ktorá sa začala v Máji a posledné kolo je v Septembri. V čase písania článku sa obe družstvá nachádzajú
v strede tabuľky, no teraz keď to čítate môže byť už všetko
inak. Okrem toho máme aj takzvané postupové kolá, ktoré
začínajú Okresným kolom, a Sološnica dlhodobo patrí medzi najlepšie družstvá okresu. O tom svedčí aj fakt, že tento rok sme súťažili v troch kategóriách,- muži, ženy a dorastenky, a všetky tri kategórie sme vyhrali a postúpili tak
na Krajské kolo. Na ňom mužské aj ženské družstvo
obsadilo 3. priečku, no naše dorastenky opäť svoju kategóriu vyhrali a už druhý krát za sebou cestovali na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa tento rok konali v Kysuckom Novom Meste. Tu už nereprezentovali len
obec Sološnicu, ale aj celý Bratislavský kraj. Na takejto súťaži trošku úraduje aj stres a dievčatám sa disciplíny nevydarili podľa predstáv a skončili na výslednom 7. mieste.
Aj tak im však ďakujeme za reprezentáciu Sološnice.
A vlastne málokto si môže povedať, že je v niečom siedmy najlepší na Slovensku . Každoročne organizujeme
aj Nočnú súťaž o Putovný pohár DHZ Sološnica, ktorá sa
tento rok konala 20.7.2019 na miestnom futbalovom ihrisku. Súťaž sa dlhodobo teší veľkej účasti súťažných družstiev ale aj zvedavých obyvateľov Sološnice, ktorí dokážu
požiarne útoky vykonávané v tme sledovať až do skorých
ranných hodín. Pri súťažiach nesmiem zabudnúť ani na kolektív detí, ktoré majú v letných mesiacoch taktiež tréningy a svoje súťaže. Na okresnom kole hry PLAMEŇ obsadili
druhé miesto, a ešte ich čaká jesenné kolo tejto hry, ktoré
sa bude konať 28.9.2019 na lúke pod Roštúnom v Sološnici. Ďalšia akcia ktorá sa cez leto spája s hasičmi je Hasičská
Vatra. Tento rok sme sa trošku báli účasti keďže v rovnakom termíne boli aj Rohožnícke obecné slávnosti a aj iné
akcie v okolitých obciach. Ostali sme milo prekvapení koľko ľudí si napriek tomu našlo cestu do Starého kameňolomu. V príjemnej atmosfére sa pri ohni sedelo do nočných
hodín. Dúfam, že sa mi v skratke podarilo opísať ako letné
mesiace trávia Hasiči 
Dominik Ralbovský
DHZ Sološnica

PRÍHOVOR
Milí čitatelia,
September je zvláštny mesiac - školy a škôlky ožívajú, na úradoch
práce sa to hemží nezamestnanými študentmi zo stredných škôl,
stavebný ruch je v plnom prúde, aby sa do zimy stihlo všetko porobiť a zo záhrad postupne putuje úroda do pivníc, aby nás potešila aj v zimných mesiacoch. Aj u nás v obci podliehame tomuto
septembrovému kolotoču. Nové deti v materskej škole už si hádam zvykli na nový režim, prváci v škole už začali písať prvé čiarky a čítať prvé písmenká. No počas roka ich čaká mnoho „prekážok“, ktoré budú musieť prekonať, aby vedeli písať nielen slová, ale
aj vety. Prvotné nadšenie opadne, s ťažšími úlohami prídu možno
slová hnevu, že už sa im do školy chodiť nechce, no s pomocou
rodičov a pani učiteľky to zvládnu. A to nielen 9 tried na ZŠ, ale
ďalšie ročníky na strednej a možno aj na vysokej. Aj pri príprave nového školského roka sme sa museli popasovať s niektorými
problémami – okná v škole sa nestihli vymeniť do konca augusta
a tak bude rušno v škole v septembri, učebne sú stále v starom
šate, pretože druhé kolo verejného obstarávania je na kontrole.
V škôlke sme počas prázdnin opravili a vymaľovali pavilón pre
„Motýliky“, pokračovalo sa aj v úpravách v hospodárskom pavilóne – tento krát to bol sklad. Na základe revízie detských hracích
prvkov sa upravila aj dopadová plocha pri veľkej preliezke, a to
aj vďaka rodičom a chalanom z RC, za čo im veľmi pekne ďakujem. Trochu nás v škôlke zaskočila porucha vody, ktorá zapríčinila
aj premočenie stavebného materiálu, či opadávajúci strop, ktorý
sa musel napokon nanovo vystierkovať, no už sme si zvykli, že nič
nejde jednoducho. Stavebné práce na Cintorínskej ulici tiež nešli
celkom hladko a tak viacerí obyvatelia mali nielen obmedzený prístup k domom, ale aj oprávnené pripomienky. Verím však, že cesta bude slúžiť nielen im, ale aj ostatným návštevníkom cintorína.
Aj im ďakujem za trpezlivosť a toleranciu pri týchto prácach.
Pri cintoríne ešte pár vetami ostanem. Cez prázdniny sa vymenili okná a dvere na Dome smútku (aj tu sme sa stretli s ťažkosťami, ktoré však šikovní majstri zvládli). Menilo sa tiež zvuková technika a chladiace zariadenie, pretože tie pôvodné už pri ostatných
pohreboch dosť „štrajkovali“ a zopár opráv už mali za sebou. Problémom sa nevyhýbame ani pri „odpadoch“, no o tom si viac prečítate v samostatnom článku a iste ste postrehli, že aj pri zháňaní
peňazí na opravu oltára to pokulháva.
S prekážkami, či problémami sa stretávame všetci – doma, v práci,
vo vzťahoch... boli a budú súčasťou našich životov, či už s prichádzajú sporadicky, alebo sa na nás valia viaceré naraz.
Prajem Vám, aby Vás zdolávanie Vašich prekážok vždy posilnilo
a silnejších posunulo vpred. A hlavne – aby ste ich dokázali prijať
a prekonať ak už nie s úsmevom tak aspoň bez hnevu.

NÁPOJOVÉ KARTÓNY
- ČO SA S NIMI DEJE
PO ZBERE?
Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené
z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20
% plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné
recyklovať dvoma spôsobmi.
Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové vlákno. Zvyšky
hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť pri výrobe
paliet.
Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma. Zlisované nápojové kartóny sa drvia na malé fragmenty v drviacom zariadení, nasleduje ich rovnomerné vsypanie do formy a lisovanie
pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty a tlaku dochádza
k prelisovaniu materiálu a vďaka roztavenému polyetylénu prichádza k spojeniu vlákien s fóliou. Medzi dve takéto dosky sa spravidla pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom podobné sadrokartónu
a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť
a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných
konštrukcií.
Nápojový kartón má teda po recyklácii široké využitie:
- stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice,
obaly na vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky.
- Z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských
utierok.

Zošliapnuté kartóny dávajte k plastom do žltých vriec!
ĎAKUJEME

Vaša starostka

ODPAD NÁŠ
KAŽDODENNÝ
Informácie o možnostiach separovania odpadu v našej obci máte
možnosť dočítať sa nielen na webovej stránke obce, ale v každom
čísle nášho spravodaja prinášame aktuálne oznamy. Na jar tohto
roka sme s nadšením spustili zber haluzí, ktoré ste mohli voziť k
železničnej stanici na vyznačené miesto. Haluze sa následne majú
podrviť a tak sa môžu ďalej využívať. Všetko má však dve strany. Pretože haluze sú objemný materiál, bolo treba určiť miesto
priestranné, prístupné občanom a aj technike na drvenie. Zo začiatku sme boli radi, že haluzí pribúda a občania majú dostupnú
ďalšiu zložku, s ktorou sa nemusia trápiť pri jej likvidácii. Nebudú
páliť – nebudú obťažovať dymom susedov- sused bude spokojný
a v konečnom dôsledku ešte aj upevníme susedské vzťahy . Ale
takto ideálne to nejde. Ľudia začali zneužívať toto miesto – voľne prístupné – ako smetisko. ( takýto pojem už sa vytratil z našich
obcí, len v našich hlavách stále ostáva). K haluziam začali pribúdať skrine, stoličky, celé postele (aj s matracom), sklené vitríny... a
sme tam, kde sme byť nechceli. Teraz musíme odpad prebrať, stráviť tam ďalšie hodiny pri nakladaní odpadu, pretože toto už je ne-
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legálna skládka. A čo je dôležitejšie – stojí nás to nielen čas, ale aj
peniaze. Likvidáciu platíme z peňazí, ktoré platia občania „ za popolnice“. Z tohto balíka sa platí všetko, čo sa týka odpadu (okrem
drobného stavebného!) teda nielen vývoz kontajnerov, ale aj poplatok za uloženie odpadu na skládku (ten sa od roku 2019 bude
zvyšovať), vývoz kontajneru s nadrozmerným odpadom, drvenie
či zber nebezpečného odpadu. Je teda na nás – občanoch obce
Sološnica – ako naložíme s odpadmi, kam ich vyvezieme a ako budeme triediť. Od toho sa bude odvíjať cena za odpady v ďalšom
roku. Či porastie pomaly, alebo „vyskočí“, na tom sa podieľa každý z nás.

DIVADELNÍCI OSLÁVILI 100. ROKOV DIVADLA V SOLOŠNICI!
Aby sme boli presní, bolo to 100. rokov od prvej písomnej zmienky o tom, že sa v Sološnici hralo ochotnícke divadlo. Tvorilo sa
tu totiž s väčšími časovými pauzami v rôznych obdobiach. Nemennou skutočnosťou však je, že v roku 1919 pani učiteľka Paula Kampfmullerová zastrešila skupinu ochotníkov, ktorí chceli hrať
divadlo. A takí ochotní ľudia sú v Sološnici do dnes. Našťastie. Sme
pyšní na to, že môžeme nadviazať na tradíciu, ktorú pani učiteľka začala a preto sme sa túto 100. ročnicu rozhodli osláviť Festivalom na 4 sudoch, ktorí organizujú nie len divadelníci, ale do príprav a realizácie sa zapája niekoľko ďalších dobrovoľníkov, ktorým
sa naša myšlienka zdá zmysluplná. V neposlednom rade nám ho
pomáhajú realizovať aj návštevnici sami, veď bez nich by sa zmysel celej udalosti stratil. ĎAKUJEME preto každému jednému návštevníkovi, ktorí na Festival dorazil a užil si všetky dostupné aktivity. My sme sa snažili tento rok vychytať nedostatky z toho minulého. Ale ako to už býva, objavili sa opäť nové. Je to pre nás výzva
na rok 2020 - vylepšiť čo bolo dobré a zmeniť to, čo nefungovalo.
Teší nás aj pozitívny ohlas na PROLÓG festivalu - špeciálny piatkový program, ktorý tento rok zabezpečila stand-up comedy show
SILNÉ REČI. Určite podobný večer zopakujeme aj o rok! Sme radi,
že naša hlavná myšlienka - priniesť do Sološnice umenie v rôznych
podobách a dať Vám možnosť vyskúšať si ho na vlastnom tele sa
nám opätovne potvrdila ako správna. Toľko maliarov, koľko sa v
jedno poobedie zhromaždilo pod lipou pri hasič-skej zbrojnici Sološnica ešte nevidela. A vznikali diela naozaj krásne, za čo vďačíme
aj Maťke Hrebeňovej, ktorá trpezlivo radí a dolaďuje každé jedno
plátno. Okrem nej nás dňom sprevádzal aj BlackBox „objekt pre vidiacich o nevidiacich” kde si každí mohol vyskúšať, ako nevidiaci vnímajú svet. Táto línia venovaná hendikepovaným sa nám, aj
Vám veľmi páčila a určite ju budeme rozvíjať aj v budúcich ročníkoch. K oslavám sme pripravili aj výstavu dochovaných fotografií,

ktorá zachytávala určité momenty z tvorby našich predchodcov.
Tá najstaršia mala 100 a najnovšia 1 rok. Pri pohľade na ne ste však
videli to isté - nadšených a pre divadlo zapálených sološnických
ochotníkov. Tí súčasní divadelníci naskúšali nové predstavenie o
tom „Jak to celé začalo? alebo 100 rokov divadla v Sološnici!”. Z dochovaných zdrojov o tom, ako to pred tými 100 rokmi bolo vznikol autor-ský scenár, ktorý opäť vytvorila neúnavná Petra Pohanková (Ďakujeme, Bože, že máme Petru!) s pomocou ďalších divadelníkov (áno, už sa do písania zapájajú viacerí a každý člen sa angažuje vrámci divadla v tom, čo ho baví a to je super!). Spoločnými
silami, dlhými nočnými skúškami, podporou našich rodín a s vidinou zmyslupného cieľa sme to celé naskúšali a odpremiérovali na
festivale. A hádajte čo?! Získali sme Cenu starostky obce za všetko,
čo doteraz divadleníci pre Sološnicu spravili. Boli, aj sme, dojatí. Je
pre nás krásne vidieť, že to, čo robíme, má odozvu a baví Vás. Na
festivale toho bolo okrem týchto vecí oveľa viac - divadlá pre deti,
debata a koncert Doroty Nvotovej, kvíz, predstavenia žiakov z Materskej aj Základnej školy v Sološnici - ĎAKUJEME žiakom aj pani
učiteľkám, ktoré pre nás vo voľnom čase pripravili predstavenia a
obohatili tak festival o ďalšie divadielka. Ďakujeme všetkým stánkarom, ktorí sa postarali o občerstvenie aj tým, ktorí predávali a
prezentovali svoje produkty a tvorbu. Ďakujeme aj všetkým sponzorom, bez ktorých by náš festival nikdy nevznikol - ich finančnú
pomoc si veľmi vážime a ĎAKUJEME im za podporu a možnosť realizovať našu myšlienku. Špeciálne ĎAKUJEME patrí SOLOŠNICI obecný úrad nám pomohol vo všetkých smeroch, poskytuje nám
priestor na naše skúšky aj na realizáciu celého festi-valu. Jeho zamestnanci nám pomáhajú s čím sa dá a my si to veľmi, naozaj veľmi vážime. Tak posledné - ĎAKUJEME A TEŠÍME SA O ROK!
Sološnickí divadelníci

SPONZORI:
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SOLOŠNIČAN
Vážení a milí Sološničania
Koncom júna tohto roku som od pani starostky, po odsúhlasení
členmi obecného zastupiteľstva, prevzal čestné občianstvo obce
Sološnica.
Veľmi si toto ocenenie vážim a ďakujem zaň.
V októbri to bude 35 rokov čo som sa do Sološnice priženil a v
marci to bolo 20 rokov čo sme si s manželkou Bobou (Božena Dinušová) kúpili chalúpku na Slanisku.
Narodil som sa aj vyrastal v Bratislave, aj starí rodičia z maminej
aj otcovej strany žili v mestách, tak aj prázdniny u nich som trávil
v meste. Bol som mestské dieťa a život na dedine som nepoznal
kým som nepoznal Bobu. Zoznámil som na s ňou, na najrizikovejšom mieste pre trvalý vzťah manželstva, v bratislavskej vinárni, ale
v našom prípade ide o výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo.
Je to viac ako 35 rokov čo poznávam život na dedine, v Sološnici.
Po celú túto dobu sa stretávam s vami, Sološničanmi, ktorí sú ku
mne ústretoví a žičliví. Po kúpe našej chalúpky som si, ako mestský
človek myslel, že vymetieme pavučiny, umyjeme okná, vyperieme
záclony a budeme bývať. Bol som prekvapený, keď som zistil, že
budeme musieť robiť stavebné úpravy. Pri tejto rekonštrukcii som
potreboval poradiť a aj vykonať mnohé práce. Všetci Sološničania,
ktorých som oslovil a poprosil o pomoc, mi pomohli. Tak aj pre
mňa bolo a aj je samozrejmé, že pomôžem Sološničanom v oblasti v ktorej pracujem, a tou je medicína.
Zvolil som si prácu, ktorá ma naplňuje. Pracovné postavenie, ktoré v súčasnosti zastávam som mohol dosiahnuť vďaka tomu, že mi
podporu a rodinné zázemie vytvorila manželka a moje dcéry Martina a Lenka, ktoré nás nezamestnávali výchovnými problémami
za čo som im vďačný.
Viem sa vcítiť do stavu pacienta u ktorého je podozrenie na onkologické ochorenie, alebo mu už takúto diagnózu oznámili. Viem
do akého stresu a úzkosti sa takýto človek dostane. Obyčajne
nevie o ochorení nič, alebo málo, alebo má nesprávne informácie. Nevie aké diagnostické vyšetrenia bude musieť absolvovať,
či sú bolestivé, ako bude prebiehať liečba, aké môžu byť vedľajšie účinky takejto liečby a samozrejme ho zaujíma, či vôbec prežije. Viem preto pochopiť vďačnosť tých, ktorých som operoval, ale
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aj tých, ktorým som pomohol informáciami o ochorení, spôsobe
liečby a snáď som im pomohol prejsť týmto ťažkým obdobím života. Najschodnejšie boli prípady, keď som mohol pomôcť vlastnými vedomosťami, skúsenosťami a rukami, ale boli prípady, keď
som sprostredkoval vyšetrenie a liečbu u iných kolegov. Bohužiaľ
v zdravotníctve začínajú chýbať pracovníci, čo sa prejavuje neochotou vyšetrovať pacientov, tak povediac, navyše. Doteraz bolo
samozrejmé, že sa neodmietala pomoc od kolegu, lekára. Dnes to
už, bohužiaľ, neplatí.
Zažívam pocity radosti a zmysluplnosti mojej práce ( a pracovníkov nášho ústavu, ktorí sa podieľali na liečbe konkrétnej pacientky), keď v dedine stretávam svoje pacientky a vidím, že sa majú
dobre.
Po ukončení rekonštrukčných prác na našej chalúpke mi Boba
ukázala evanjelický a židovský cintorín za našou chalupou. Obidva boli zarastené úletovými drevinami. Keď sme sa predierali cez
kríky, našli sme pováľané náhrobné kamene medzi rôznym odpadom z domácností aj polí. Zhodnotili sme situáciu tak, že my dvaja nie sme schopní cintoríny vyčistiť. Zašiel som preto za susedou,
Máriou Hirthovou, ktorá bola vtedy starostkou ( písal sa rok 2009)
a radil som sa s ňou ako dať tieto dva cintoríny do dôstojného stavu. Ona sa chytila iniciatívy a zvolala brigádnikov. Tak sme počas
niekoľkých víkendov, v počte okolo 20 ľudí, vyrezali kríky, odviezli všetok odpad, umyli náhrobné kamene a pomocou „roxorov“
ich pripevnili na im zodpovedajúce podstavce. Takto sme vytvorili dôstojné miesto posledného odpočinku predkov, ktorí tu v Sološnici žili. Som presvedčený, že niektorým Sološničanom „koluje
v žilách krv“ tých, ktorí tu odpočívajú, pretože určite niektorá prapra-pra-pra babička nepovedala, že Miško či Marienka nie je prapra-pra-pra dedkova. Za obnovu cintorínov patrí vďaka ex-starostke a tým Sološničanom, ktorí sa brigád zúčastnili. S Bobou teraz
udržujeme vytvorený stav, aby cintoríny opäť nezarástli.
Pred 2 rokmi na evanjelickom cintoríne silný vietor zlomil veľkú
haluz, ktorá spadla na kríž s torzom Ježiša a zlomila ho na dvoch
miestach. Oslovil som ústredie evanjelickej cirkvi na Partizánskej
ulici v Bratislave s prosbou o pomoc pri oprave kríža. Odkázali ma
na farára v Dúbravke a ten zase na farára v Senici, ktorý spravuje
dištrikt kam patrí aj Sološnica. Telefonicky som sa ním spojil a dohodli sme si termín jeho návštevy v Sološnici. Na stretnutie neprišiel a potom mi už nezdvíhal telefón. Tak Peter Holič oslovil reštaurátorku historických budov, ktorá prišla do Sološnice a s pomocou Feriho Špotáka sme kríž opravili špeciálnou hmotou, ktorú reštaurátorka priniesla. Bohužiaľ pri osádzaní opraveného kríža
do podstavca, pomocou malého žeriavu, sa kríž opäť zlomil. Zdá
sa, že zub času porušil pieskovec, z ktorého je kríž zhotovený tak,
že sa nedá jednoducho opraviť. Preto je kríž opretý o jeho podstavec. Napriek tomu, že som na tomto cintoríne nikdy nikoho nevidel, sú pri kríži uložené umelé kvety a pribúdajú vyhorené kahance. Niekto si tam chodí takto uctiť pochovaných predkov.
Chcel som vedieť kto je na týchto cintorínoch pochovaný. Marta
Bordáková pátrala v archíve na miestnom úrade a našla zoznam
zomrelých občanov Sološnice hlásiacich sa k židovskému náboženstvu. Zoznam číta 42 mien zomrelých od roku 1896 po rok
1935. Ďalší zoznam uvádza 20 mien, ktorí sú pochovaní na židovskom cintoríne v Sološnici.
Zoznam občanov Sološnice hlásiacich sa k evanjelickej viere, ani
zoznam pochovaných na evanjelickom cintoríne, sa nenašiel.
Naše víkendové pobyty v Sološnici sa nám s Bobou zmenili po
tom, čo nás Pajdíci, Špotáci, Šírovci a Szalaiovci zobrali do partie a

vytvorili sme „pohybové združenie“. Marian Pajdlhauser, Boba a ja
sme vtedy mali viac ako 50 rokov. Ostatní zo združenia očakávali
svoju 50-ku v najbližších 4 rokoch. Každému sme k 50-ke nacvičili
originálne vystúpenie. Bolo to celkom 7 rôznych vystúpení. Mám
veselé spomienky na to, ako sme spoločne k jednotlivým vystúpeniam hľadali hudbu, ako sme skladali choreografiu, aby sme ju
všetci zvládli pri našej nemotornosti, ako sme si skúšali kostýmy,
ktoré precízne vyberala Marta Szalaiová a ako sme každý víkend
nacvičovali. Asi sa naše vystúpenia páčili, a preto sme boli požiadaní o vystúpenia na niektorých akciách. Vystupovali sme v našom „kulturáku“ na plesoch, na Krumpolovom dni, na stretnutí dôchodcov či na stretnutí starostov Záhoria na námestí v Šandorfe.
Tieto vystúpenia boli pre nás na jednej strane stresujúce, pretože
ste nás poznali, ale na druhej strane nás tešilo, že sa bavíte. Vy ste
nás odmenili úprimným potleskom a tým, že ste boli tolerantní k
našim amatérskym kiksom. Bohužiaľ Bobe aj mne sa „pokazili“ kolená, a preto už nemôžeme nacvičovať nové skladby a asi aj ostatným došla motivácia. Možno, keď sa im bude blížiť šesťdesiatka,
nájdu silu k nácviku nejakej pomalšej skladby. Uvidíme.
V poslednej dobe ma v Sološnici zarmútilo, keď som zistil, že v
ostatných voľbách do nášho parlamentu, ako aj do Európskeho
parlamentu, na jar tohto roku, volilo 33 Sološničanov Kotlebovu
Národnú stranu naše Slovensko. Boli to asi tí, ktorí chýbali v škole
na dejepise keď sa preberali hrôzy, ktoré páchali nacisti počas dru-

KNIŽNICA
Milí čitatelia,
aj v tomto uponáhľanom elektronickom svete sa nájdu ľudia, ktorí
si radi zoberú do ruky knihu a vychutnajú si jej vôňu, šušťanie jednotlivých stránok, ale hlavne jej obsah. Každoročne sa snažíme akciou noc s Andersenom a taktiež návštevou detí z MŠ Sološnica zoznámiť detičky s knižnicou a dúfať, že sa nám zapíšu ako noví čitatelia-návštevníci. Vždy deti nasľubujú ako budú knižnicu navštevovať.
Bohužiaľ čítanie kníh sa z detských liet akosi vytráca. Stačí im zobrať
do ruky mobil a môžu si prečítať čo chcú. I keď väčšinou to nemá
nič spoločné s obohacovaním svojej slovnej zásoby, alebo rozvíjaním vlastnej fantázie. Je veľmi smutné, že miesto toho aby mladí ľudia pri káve alebo nápoji niekde v podniku viedli zmysluplné alebo
aj „lentak“ rozhovory, „čumia“ do mobilov a posielajú si medzi sebou krátke vety, skratky slov alebo všetko vyjadrujú len smajlíkmi...
Viem, že doba ide dopredu, ale niekedy mám pocit, že sa deti a mladí ľudia nevedia vyjadrovať, nevedia vysloviť svoje myšlienky a najradšej by to vyťukali... Svoje dobrodružstvá nezažívajú s hrdinami
vo svojej fantázii pri čítaní kníh, ale v počítačových hrách.
V roku 2019 je novozapísaných 14 čitateľov. Z toho aktívnych je asi
5. Do konca júla bolo zapožičaných 66 kníh. Zaevidovaných kníh
v našej knižnici je cca 4 500 ks. Keď v minulom roku prišli dôchodcovia na návštevu knižnice, tak boli veľmi milo prekvapení, že je tam
také množstvo kníh. Nájdu sa tam rôzne žánre, staré, novšie ale snažíme sa zohnať aj tie najnovšie bestsellery. Ľudia sa ma pýtajú, keď
si doma upratujú, či môžu nosiť staré knihy do knižnice. Vždy im
poviem, áno môžete, pretože mi je ľúto vyhodiť knihy, ktoré sú vzácne a podľa môjho názoru ešte „čitateľné“. Bohužiaľ také knihy, ktoré sa v knižnici opakujú 3 a viackrát, ktoré sú popísané, staré alebo
obsahom zastarané, musím vyradiť. Dám ich buď do knižkobúdky
alebo do zberu.
Pýtajú sa ma, prečo nerobím akcie v knižnici. Odpoviem, že keď som
začala byť knihovníčkou mala som v hlave nespočetné množstvo
nápadov - noc pod stanom alebo v knižnici s knihami, pikniky na
lúke, na ihrisku, čítanie o starých zvykoch a tradíciách, spoznávanie vedy, prírody cez knihy, besedy a rozhovory, sem-tam si niečo
vyrobiť podľa návodov, čitateľský maratón, a iné... - ale keď prestali deti aj dospelí na podobné akcie chodiť a objavovali sa mi tam len
tie isté 2-3 deti, tak som prestala mať chuť robiť niečo také. I keď mi
jedna pani povedala, že akcia sa oplatí robiť aj pre jedno dieťa... ale
ja mám doma dve .
Možno som teraz dala niekomu nápady čo sa dá v knižnici urobiť.
A tak sa chcem poďakovať Obecnému úradu za možnosť pracovať
v knižnici a čitateľom - návštevníkom, ktorí si prišli zapožičať nejakú
knihu alebo len tak sa poprechádzať medzi policami, za ich strávený čas v tom krásnom svete rozprávok, románov, detektívok, príbehov, sci-fi príbehov a iných.
Držím palce ďalšej knihovníčke alebo knihovníkovi, ktorí prídu aby
vedeli prilákať aspoň tých pár dušičiek, ktoré si po prečítaní obsahu
klasickej papierovej knihy povzdychnú a povedia si – pekné to bolo,
stálo to za to držať túto knihu v rukách...
Tak dočítania priatelia!
Od septembra je knižnica opäť otvorená každý pondelok
od 17.00 - 19.00 hod.

hej svetovej vojny. Je na škodu veci, že starí rodičia svojim vnukom
nerozprávajú ako niektorí Sološničania ukrývali vo svojich domoch
Židov, a tak riskovali svoje životy a životy svojich príbuzných a o
tom, že ani jeden Žid sa po vojne nevrátil domov. Sympatizantom s
touto stranou je nutné vysvetliť, že táto strana nemôže zabezpečiť
Slovensku úspešnú budúcnosť.
Záverom vám Sološničanom chcem povedať, že ste úžasní. Úžasní
ste preto, že ste ukázali, že máte srdce na svojom mieste a že vám
nie je ľahostajný osud spoluobčana. Dokázali ste to v januári tohto
roku, keď sa stratil náš Luďan. Ja som bol v tom čase s Bobou v zahraničí, takže udalosti poznám len z rozprávania. Hneď po vyhlásení výzvy o pomoc pani starostkou, miestnym rozhlasom o 20 hodine, tí ktorí mohli, vzali bundy a čapice a vyšli do mrazivej noci pomáhať záchranárskym zložkám hľadať Luďana. Mnohí hľadali až do
skorého rána. Tí ktorí nemohli ísť von, sa modlili. Hasiči ukázali, že
sa dedina na nich môže spoľahnúť, že v krízových situáciách vedia
kde je ich miesto, ktoré si aj zodpovedne zastanú. Spoločnými silami sa Luďan našiel živý. Aj táto udalosť s dobrým koncom potvrdzuje, že Sološnica je zdravá dedina, kde žijú skvelí ľudia a je pre
mňa veľkou cťou, že ste ma vzali medzi seba a že aj ja môžem s hrdosťou povedať že som Sološničan.
Váš Ladislav Masák
Sološničan

ĎAKUJEME
ZA MOŽNOSŤ
VZDELÁVAŤ SA!
Učiť sa, spoznávať, zisťovať a zlepšovať sa - tieto možnosti sú v každom veku darom. A najmä vtedy, keď Vás téma, ktorej sa venujete, baví a zaujíma. Takúto možnosť dostali v Sološnici od apríla do septembra všetci, ktorých zaujíma divadlo. Workshopy sme
venovali rôznym vekovým kategóriám a rôznym divadelným zložkám. Do Sološnice zavítali umelci a lektori z rôznych miest, aby
nám ukázali svoj pohľad na divadlo a naučili nás niečo nové - od
herectva, cez pohyb, prednes, scénografiu, réžiu až po prácu s textom, debaty a návštevu divadla spojenú s prehliadkou. Študenti ZŠ, deti počas dennej letnej divadelnej dielne aj verejnosť. My
všetci ĎAKUJEME FONDU NA PODPORU UMENIA, ktorý nás z verejných zdrojov finančne podporil a dal nám tak možnosť uskutočniť workshopy s divadelnými profesionálmi. Pre každého zúčastneného to bola výnimočná skúsenosť – ĎAKUJEME!
OZ Materina dúška
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DÔCHODCI V SOLOŠNICI
V JARNÝCH A LETNÝCH
MESIACOCH
Jarné akcie v mesiaci apríl sme začali tradične Jurajskou zábavou
v Plaveckom Mikuláši a pokračovali sme kultúrnym predstavením
muzikálom Rasputin, ktoré sme navštívili na Novej scéne v Bratislave.
V mesiaci máj sme mali v pláne uskutočniť výstup na Roštún, ktorý sme však pre nepriaznivé počasie neuskutočnili.
Avšak ku koncu mesiaca máj už bolo priaznivé počasie a zúčastnili sme sa okresných športových hier, ktoré sa tento rok konali
v Záhorskej Vsi. Zo ZO JDS Sološnica súťažilo 11 členov a získali sme tri medaile.
Začiatkom júna sa uskutočnila brigáda v Doline pri kríži, kde sme
vyčistili a vyhrabali priestor na oddych pre turistov.
V júni sme sa zúčastnili vystúpenia folklórneho súboru STUDIENKA z Bratislavy, ktorého vedenie nás pozvalo ako priaznivcov slovenského folklóru na vystúpenie pod názvom „Tanečné obrázky
zo Slovenska“. Celé vystúpenie sa nieslo v znamení Slovenského folklóru a bolo to niečo úžasné, zanechalo to na všetkých prítomných nezabudnuteľný zážitok. Boli to prekrásne spevy a tance
z celého Slovenska.
V dňoch od 10.6.2019 - 15.6.2019 ZO JDS Sološnica organizovala rekondično – liečebný pobyt v Bardejove. Celkové hodnotenie
bolo na výbornú, tak kúpele ako aj mesto Bardejov zanechali v nás
veľmi dobrý dojem a najviac všetci sme boli spokojní s doporučenými procedúrami.
Po príchode domov z Bardejova sme boli oddýchnuté a tak začali
naše členky pripravovať domáce cestoviny k akcii „Festival na štyroch sudoch“. Celá ponuka našich produktov mala veľký úspech
a kto ochutnal, tak nebanoval.
Mesiac júl ako prázdninové obdobie sme začali krajskými športovými hrami, ktoré organizovala KO JDS Bratislava ako 10. Ročník
krajských športových hier – Memoriál Žofie Lomnickej.
Ešte sme plní dojmov z organizovaného jednodňového výletu na
zámok Smolenice a hrad Červený Kameň, ktorého sa zúčastnilo
56 osôb. Zámok Smolenice sme navštívili so sprievodkyňou, ktorá nám priblížila históriu a súčasnosť zámku, počasie nám prialo

SOLOŠNICKÉ
TVORENIE
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a z veže bol prekrásny výhľad na celé okolie. Ako sprievodná akcia
bola na zámku výstava historických detských kočíkov, čo bolo tiež
veľmi zaujímavé. Na Červenom kameni nám sprievodca priblížil
históriu budovania hradu a celkového opevnenia a mali sme možnosť nahliadnuť aj do pivničných priestorov, ktoré boli skutočne
unikátne. Ako sprievodná akcia bola otvorená výstava „Huncokári – ľudia z našich hôr“, kde si svoje spomienky a príbuzných našli
pán Michal Kordoš a pani Marta Petrášová (Weberová). Aj táto akcia sa nám pekne vydarila, vzhľadom k tomu, že sú prázdniny tak
sme mali možnosť zobrať s nami aj vnúčatá.
Mesiac august sme ukončili jednodňovým výletom do Nitry, kde
sme navštívili 46. ročník výstavy AGROKOMPLEX 2019 taktiež
so svojimi vnúčatami.
V septembri nás čakajú ďalšie akcie ako je Varenie gulášu, Krajská
prehliadka v prednese poézie a prózy, návšteva muzikálu Bedári,
Krumpolový deň a Výstup na Roštún s ukončením leta.
Samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na prípravu a výrobu našich domácich cestovín o ktoré je neustáli záujem.
Takže záver hodnotenia našich akcií je asi taký, že najviac svojho času venujeme rodine a hlavne vnúčatám, ktoré nás práve teraz najviac potrebujú a tak si prejavujeme vzájomne svoju lásku.
Mária Kvaššayová

Už niekoľko rokov dobrovoľníci zo Sološnice pripravujú tvorivé
dielne počas verejných podujatí, ktoré v obci prebiehajú. Pripravili sme tvorivé dielne počas letných táborov, pre deti ktoré tábor
navštevovali. Pre deti a mládež boli aktivity aj počas „Festivalu na
4 sudoch“, ale aj počas „Krumpolového dňa“. Tento rok sme sa zamerali najmä na spomienky, ktoré máme spojené so založením
ochotníckeho divadla. Pripravili sme tvorivé dielne, kde si nielen
deti mohli vyrobiť svoj odznak s tématikou histórie divadla, ale aj
so svojim vlastným obrázkom. Bolo nádherné vidieť, ako sú deti
na seba hrdé, že si samé vyrobili odznak a mohli si ho pripnúť na
bundu, alebo na ruksak. Počas aktivít v obci sme pripravili aj druhú aktivitu, a to je karaoke, kedy deti mohli vyskúšať svoje hlásky
a vyskúšať si byť hviezdou.
Počas celého leta ale aj v septembri si môžete v kultúrnom dome
pozrieť obrazy, ktoré súvisia s históriou divadelných ochotníkov.
Budeme veľmi radi, ak sa pri nich zastavíte a zaspomínate.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú a podporujú nás v našej
práci. Tieto aktivity vznikli v spolupráci občianskych združení Materina dúška a Pre budúcnosť 4future s podporou Bratislavského
samosprávneho kraja.
„Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj –
najlepšie miesto pre život“
Pre budúcnosť-4future

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Počet obyvateľov k 1.8.2019: 1 631
prihlásených: 24
odhlásených: 11
Narodení v r. 2019: Tobias Ševčík  Sofia
Jurkovičová  Filip Biksadský  Dárius Kalig  Monika Pavelková  Nikola Lindtnerová  Ester Harastiová  Martina Paceltová 
Igor Panenka  Samuel Hudec  Hubert Terál  Kristián Horecký  Hajdúch Ján
Jubilanti:
70 rokov  Oľga Frűhaufová  Anna Blechová  Vladimír Rampáček  Mária Pilová 
Cecília Slobodová  Eva Seličová

„UČITEĽ SLOVENSKA„
Vo vzdelávacom centre v Zaježovej v okrese Zvolen sa v utorok 3. septembra predstavilo verejnosti desať finalistov druhého ročníka národnej súťaže „Učiteľ Slovenska“, medzi ktorých
sa úspešne prebojovala i naša obyvateľka Mgr. Júlia Jánošíková, ktorá svoje vedomosti predáva žiakom na gymnáziu v Malackách.
Julka, držíme päste i do ďalšieho súťažného kola a ďakujeme nielen za úspešnú reprezentáciu školy v Malackách ale aj za reprezentáciu našej obce.
Ďakujeme.

75 rokov  Gustáv Tardík  Mária Barteková
 Anna Šperglová  Eva Malíková
80 rokov  Rozália Horská  Ondrej Mlynarovič
85 rokov  Mária Martonová  Katarína
Mečárová
Zomrelí:
Ján Velšmid (83)  Jozef Biksadský(76) 
Ľudovít Pápež (64)  Jozef Kubík (44)

NENECHAJTE SI UJSŤ

AKTÍVNE TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU
V MATERSKEJ ŠKOLE V SOLOŠNICI
V minulom školskom roku navštevovalo
materskú školu 53 detí, v tomto roku školská brána privíta 59 detí v troch triedach.
V materskej škole je celý deň vyplnený hrami podľa vlastného výberu detí, organizovanými činnosťami, v rámci ktorých je spoločne realizované zdravotné cvičenie a vzdelávacie aktivity, počas ktorých deti postupne plnia ciele zo štátneho vzdelávacieho
programu. Pokiaľ nám to umožňuje počasie, snažíme sa s deťmi tráviť čo najviac času
na školskom dvore alebo na vychádzkach
v dedine a v jej okolí. Okrem týchto pravidelných činností majú deti po skončení prevádzky v materskej škole možnosť navštevovať krúžok anglického jazyka a krúžok tanečnej prípravy.
Krúžok anglického jazyka vedie už 7. rok
pani učiteľka Janka Ebrada a v minulom
školskom roku ho navštevovalo 19 detí. Z
toho 6 detí navštevovalo krúžok tretí rok, 6
detí druhý rok a 7 detí boli začiatočníci. Cieľom krúžku bolo dokázať prejaviť záujem o
cudzí jazyk a komunikáciu v ňom, dokázať
pochopiť bilingválnu komunikáciu a ovládať jednoduché frázy v anglickom jazyku.
Pani učiteľka viedla krúžok len v anglickom
jazyku, bez prekladov do slovenského jazyka. Pri výučbe boli uplatňované metódy
„Watts English“. Vo výučbe sa využívali hry,
hudobno-pohybové hry, piesne, pracovné
listy na overovanie vedomostí a pochopenie učiva. Počas celého školského roka pani
učiteľka postupovala podľa časovo tematického plánu.
V minulom školskom roku 24 detí navštevovalo krúžok tanečnej prípravy, ktorý viedla

pani učiteľka Janka Kaňková. Deti sa naučili správne držať telo pri tanci, spoznali rôzne
štýly tancov, tancovali podľa rytmu hudby.
Deti si rozvíjali elementárne hudobno-pohybové schopnosti, správnu koordináciu
pohybov a vytvárali si tak správne a trvalé
pohybové návyky. Hravou formou sa deti
naučili základné pravidlá hudobno-pohybových hier a orientáciu v priestore. Deti sa so
svojimi tanečnými choreografiami prezentovali na kultúrnych podujatiach v materskej škole a v obci.
Aj v tomto školskom roku máme v pláne ponúknuť deťom pokračovanie v krúžku anglického jazyka. Krúžok tanečnej prípravy nahradí folklórny krúžok Hoštúnek, ktorý bude
viesť Mgr. Gabika Písečná, ktorá sa aktívne
venuje folkóru aj vo svojom voľnom čase.
Cieľom tohto krúžku je vzbudiť záujem detí
o regionálny folklór prostredníctvom piesní,
tancov a básní a rozvíjať u detí pozitívny postoj k pohybu, ľudovému tancu a hudbe.
A ako trávila svoj prázdninový dovolenkový
čas naša materská škola? V júli dostala motýliková trieda nové farby na stenách a v hospodárskom pavilóne sa zrekonštruoval ďalší
sklad na telovýchovné náradie a pomôcky.
V auguste sa vybudovala na školskom dvore
dopadová plocha pod hraciu vežu so šmýkačkou a hojdačkami.
Materská škola sa už teší, že jej múry ožijú
detským džavotom i veselými zážitkami a
deti v nej budú opäť počas celého školského roka zmysluplne tráviť svoj voľný čas.


11. 10. 2019
„Jak to celé začalo“…
sološnickí divadelníci

26. 10. 2019
Posedenie dôchodcov

10. 11. 2019
„Strašidlo“ - divadlo z Kuchyne

16. 11. 2019
Socík párty

7. 12. 2019
Vianočné trhy

piatkové premietanie pre deti

SPOLUTVORCA
Staň sa spolutvorcom Sološnického
spravodaja. Posielaj svoje námety,
postrehy, články, fotografie na mailovú adresu: aveliko@centrum.sk

Janka Šišková
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FUTBALOVÉ SÚSTREDENIE

NOVÉ KABÍNY PRE DETI

Poslednú júlovú nedeľu tohto roku sa nám, myslím tým FK Sološnica U9, pošťastilo a podarilo vycestovať na naše prvé sústredenie
za hranice našej obce. V počte 11 detí, sme sa vydali na 6-dňové
dobrodružstvo do obce Braväcovo v okrese Brezno. Témou číslo jedna nasledujúcich dní mal byť futbal, no nie len ten (vedel
som, že všetko bude záležať od počasia). V Braväcove nás čakali
veľmi dobré podmienky, ako na trénovanie, oddych, vyžitie mimo
futbalové, ale aj po gastronomickej stránke. Počasie bolo veľmi
premenlivé, no nám západniarom, ktorí sme (ste) sa v tom čase
parili v horúčavách, veľmi vyhovujúce. Celkovo sme strávili viac ako
10 hodín počas 5 dní na trávniku tréningami. Odohrali sme k tomu
dva prípravné zápasy s miestnym oddielom TJ Braväcovo. Kúpanie nám veľmi dožičené nebolo, keďže voda v bazéne mala max.
19 - 22 stupňov . Ale nevyskúšajte to... Povestné sa stali aj naše poobedné výlety medzi doobedným a poobedným tréningom do
dediny... srandy kopec! Opekačka, spoločenské hry a oddych po
tréningoch boli súčasťou našich dní. Chcem poďakovať deťom za
disciplínu, ktorú dodržiavali na ihrisku, ako aj na ubytovni. Prežili
sme prvý krát spoločný výlet, spojený s niekedy nie úplne ľahkou
makačkou na ihrisku. Aj tam sa deti osvedčili a ja im právom prideľujem status PROFÍCI! Vrelo doporučujem takýto výlet všetkým, pre
utuženie kolektívu a vzájomné spoznanie sa ešte bližšie! Ďakujem,
že som mohol byť súčasťou.
Robo Balúch, tréner U9

Založením prípravky v roku 2011, si výbor FK Sološnica vzal na plecia povinnosť zlepšovať podmienky pre rozvoj mládeže i celého
klubu. Od tej doby sa na ihrisku vybudovalo kvalitné tréningové
ihrisko, skvalitnila sa hlavná hracia plocha, zrekonštruoval sa bufet s klubovňou, vymenili sa okná na budove, prirobil sa prístrešok pred budovou, prerobili sa WC, pristavila sa garáž na kosačku
a tréningové náradie a položila sa zámková dlažba na nespevnené plochy. Začiatkom tohto roka, sa zrekonštruovali šatne domácich, hostí i rozhodcov a s nimi aj príslušné sprchy a toalety. Sme
radi, že k tomuto všetkému môžeme priradiť nové šatne detí, ktoré sme tohto roku svojpomocne vybudovali pod starou tribúnou.
Odmenou za nespočet odrobených hodín je nám radosť našich
drobcov z nových kabín. Veríme, že týmto pritiahneme k futbalu ešte viac detí.
Bez pomoci fanúšikov, rodičov a výboru FK a finančnej pomoci obce, by nebolo možné nič z tohto realizovať. Preto týmto
všetkým patrí naše veľké ĎAKUJEM.
výbor FS Sološnica

OSLAVA 70. VÝROČIA
ORGANIZOVANÉHO FUTBALU
V SOLOŠNICI

70 rokov je významná udalosť aj v živote človeka a 70 sezón futbalu je dôvodom na oslavu a zhodnotenie dlhej cesty vývoja futbalu v Sološnici. Pri tejto príležitosti, kedy si pripomíname 70. výročie vzniku organizovaného futbalu v Sološnici, sme sa rozhodli v
piatok 26.7.2019, pokrstiť publikáciu „Sološnica do teho“ a otvoriť
výstavu k 70-im rokom organizovaného futbalu v Sološnici. Touto
oslavou sa FK Sološnica, chcel poďakovať všetkým bývalým i súčasným hráčom, sponzorom, zástupcom obce i fanúšikom. Bolo
nám cťou a potešením, pozvať a pohostiť ľudí, ktorí pre tento klub
toľko urobili a sledovať ich živé diskusie pri vystavených fotografiách. Pre tieto pocity sa oplatili polročné intenzívne prípravy v podobe zháňania fotografií a iných materiálov použiteľných do publikácie, či na výstavu. Súčasťou osláv mali byť aj zápasy všetkých
vekových kategórií hrané v na druhý deň v sobotu 27.7.2019, no
počasie rozhodlo, že sme sa stretli až večer v kultúrnom dome pri
muzike.
Záverom by som sa, za uskutočnenie tejto vydarenej akcie, chcel
poďakovať starostke obce Anne Čermákovej, výboru FK a manželom Foltýnkovým.
Moje špeciálne ďakujem, chcem venovať autorovi výstavy i publikácie „Sološnica do teho“, pánovi Ferdinandovi Foltýnkovi, za jeho
neúnavné zháňanie materiálov, potrebných k vydaniu publikácie
i k usporiadaní výstavy.
Dúfam, že sme touto akciou urobili veľa ľuďom radosť a že sme
týmto urobili čo najlepšiu reklamu Sološnickému futbalu, čoho
dôsledkom bude viac fanúšikov v hľadisku a viac detí na ihrisku.
Verím, že spolu zažijeme ešte veľa krásnych chvíľ, pretože my sme
SOLOŠNICKÁ FUTBALOVÁ RODINA.
Peter Terál
predseda FK Sološnica

ROZPIS ZÁPASOV
07.09.2019
15.09.2019
22.09.2019
29.09.2019
06.10.2019
12.10.2019
20.10.2019

10:00
10:00
10:00
11:30
10:00
11:30
10:00

31.08.2019
08.09.2019
14.09.2019
18.09.2019
21.09.2019
28.09.2019
06.10.2019
12.10.2019
20.10.2019
26.10.2019
02.11.2019

14:30
11:45
10:00
18:00
13:30
10:00
10:00
10:00
12:30
10:00
09:00

07.09.2019
14.09.2019
22.09.2019
26.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
13.10.2019
19.10.2019

10:00
09:00
13:45
17:30
09:00
09:00
11:00
09:00

01.09.2019
07.09.2019
15.09.2019
22.09.2019
29.09.2019
06.10.2019
12.10.2019
20.10.2019
27.10.2019
03.11.2019

17:00
16:30
16:30
12:30
16:00
15:30
15:30
15:00
14:00
13:30

PRÍPRAVKA U11
FK Studienka - FK v Sološnici
FK v Sološnici - ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
FK v Sološnici - FK Jablonové
ŠK Lozorno, FO - FK v Sološnici
FK v Sološnici - ŠK Závod
TJ Veľké Leváre - FK v Sološnici
FK v Sološnici - FC Rohožník
MLADŠÍ ŽIACI U13
ŠK Gajary - FK v Sološnici
TJ Sokol Borský Mikuláš - FK v Sološnici
FK v Sološnici - FC Zohor
FK v Sološnici - ŠK Žolík Malacky (B)
TJ Záhoran Jakubov - FK v Sološnici
FK v Sološnici - FK Studienka
TJ Slovan Šaštín - Stráže - FK v Sološnici
FK v Sološnici - FC Rohožník
TJ Veľké Leváre - FK v Sološnici
FK v Sološnici - ŠK Závod
FKM Stupava - FK v Sološnici
PRÍPRAVKA U9
OŠK Slovenský Grob - FK v Sološnici
FK v Sološnici FC - Rohožník
PŠC Pezinok (B) - FK v Sološnici
FK v Sološnici - ŠK Báhoň
FK v Sološnici - FK CINEMAX Doľany
FK v Sološnici - ŠK Gajary
ŠK Svätý Jur - FK v Sološnici
FK v Sološnici - ŠK Lozorno, FO
DOSPELÍ A
FKM Stupava - FK v Sološnici
FK v Sološnici - FK Záhorská Ves
FK v Sološnici - ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
FK v Sološnici - TJ NV Pernek
FC Suchohrad - FK v Sološnici
FK v Sološnici - OFC 014 Vinosady
OFK Vysoká pri Morave - FK v Sološnici
FK v Sološnici - FC Zohor
ŠK Gajary - FK v Sološnici
FK v Sološnici - FK Malé Leváre
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