Sološnický
spravodaj

Ročník I. | máj 2021
Materská škola má novú
riaditeľ ku- po v ýberovom
konaní a na odporúčanie Rady
školy pri MŠ za ňu vymenovala
starostka obce doterajšiu pani
učiteľ ku Janu Ebrada. ( str. 5)

Pokračujeme v budovaní
kanalizácie, kuchyňa v KD
prechádza kompletnou
rekonštrukciou a do školy
dorazili nové počítače, stoly a
didaktické pomôcky. Viac str 2 .

Pôstna polievka- čo sme o jej
prvých ročníkoch našli zapísané
v kronike, čo si pamätáme, ale aj
o tom, ako sme ju varili
a
ponúkali tento rok sa dočítate na
strane 3.

Starí rodičia vravievali, že na Jozefka (19.marca) už chodili bosí. Tento rok sa zima akosi nechce rozlúčiť,
a hoci je už mesiac po Jozefkovi, snežienky už dávno odkvitli, podbeľ je pozbieraný, 12.apríla večer fučal
ten pravý „sološnický“ vietor a sneh padal, akoby boli Vianoce. A to už sme boli pár dní vonku v tričkách,
takže sme vyťahovali bundy a zimné topánky, ktoré už boli odložené. O chodení na boso sa nám zatiaľ
môže len snívať. No čo už, s počasím nič ľudia nenarobia, ale to sa nedá povedať o prekvapeniach v
politike, ktorých sme si za prvé štyri mesiace tohto roka užili viac ako tých snehových prehánok. Nech
nás teda v ďalších mesiacoch čakajú už len milé prekvapenia a čím skôr sa život vrátil do normálu, veď
príprava detských táborov aj festivalu je v plnom prúde. A nevesty, ktoré odkladali svadbu z minulého
roka na tento, sa už nemôžu dočkať. A kulturák by si veru nejakú poriadnu tancovačku už po viac ako
roku aj zaslúžil. A my tiež.

Zadejte nebo vložte text
Príhovor
starostky

kulturáku, že stena v bare bola o takmer 12 cm
hrubšia a v kuchyni bude tento odskok zavadzať
spotrebiču, že z baru bude pohodlnejšie chodiť do
špajze priamo ako cez kuchyňu.
V škole ešte prebehnú stavebné úpravy, aby sa
mohli rozložiť nové stoly a pomôcky, ale aj to by
sa malo v najbližšej dobe uskutočniť. Verím preto,
že žiaci budú v škole častejšie, ako tomu bolo za
ostatné mesiace.
V týchto mesiacoch som očakávala aj realizáciu
projektu výsadby 73 stromov v našej obci z
programu Zelené obce Slovenska, no ako som sa
dočítala na
stránke agentúry pre životné
prostredie- program je od februára zastavený
( projekt bol podaný v septembri).
Vďaka ochote našich občanov sme
úspešne
rozbehli aj sčítanie obyvateľov 2021. V prvej fáze
samosčítania sa do nej zapojilo 93% našich
občanov, za čo Vám ďakujeme.
Po zverejnení
termínu asistovaného sčítania budú môcť ostatní
– zatiaľ nesčítaní – občania požiadať na obecnom
úrade o sčítanie
asistenta. Chcem ich týmto
vyzvať, aby túto povinnosť nezanedbali, pretože aj
na základe údajov získaných zo sčítania sú obce
financované zo štátu.
Školu som už spomenula, ale novinky máme aj v
škôlke. Tou najdôležitejšou je zmena riaditeľky.
Na základe riadneho výberového konania a na
základe odporúčanie Rady školy pri MŠ Sološnica
vymenovaná na túto pozíciu na obdobie 5 rokov
Jana Ebrada. Rodičia aj deti ju poznajú, pretože
pracuje v našej MŠ u 10 rokov.
Testovanie som už nechcela spomínať, viem, že
mnohí sú z neho už unavení. No spomeniem ho v
súvislosti s pomocou pre iných. Vo februári sa
viacerí z Vás zapojili do materiálnej zbierky pre
ľudí bez domova v n.o, DEPAUL. Popri testovaní
ste do KD priniesli veľ ké množstvo trvanlivých
potravín, drogérie ale aj textilu a obuvy. Všetko
sme odviezli priamo tejto neziskovej organizácii v
BA. Prvú aprílovú sobotu sme popri testovaní a
napriek rôznym zákazom a obmedzeniam navarili
pôstnu fazuľovú polievku, do ktorej sa tento rok
zapojilo neuveriteľne veľa ľudí so srdcom na
správnom mieste. Neveriacky sme spolu s
dobrovoľníčkami a administratívnymi
pracovníkmi z testovacieho tímu ukladali peniaze
do veľ kej obálky a boli vďační za každú mincu aj
bankovku. A mne opäť v hlave zaznela pieseň od
Kristíny a uvedomila som si, že ĽUDSKOSŤ je tá
najpotrebnejšia zo všetkého:
Nevyjedz z taniera, čo patrí iným
Mysli na chudákov uprostred zimy
Dožič aj inému kus jeho šťastia
A ver, že dobré sny sa ti raz vrátia...

Ľudskosť
Keď sa koncom marca objavila v správach
informácia o odchode hudobnej legendy Hany
Hegerovej, hneď som
si pustila na youtube jej
piesne. „Čerešne“ v jej podaní sú naozaj famózne a
pripomínajú mi moje školské roky, keď sme na ne
chodili do „Sádku“. Za ňou som sa započúvala do
textu piesne Potměšiý host, Ten zlodej čas... pieseň
za piesňou mi hrali, až som si zrazu uvedomila, že to
čo počúvam už nespieva Hegerka.
Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí
To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť
Pohlaď svet dlaňami, na to ich máme
A prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane...
Počúvam ďalej, no popri tom prepnem na lište, aby
som zistila, čo to je za pieseň. Ľudskosť od Kristíny
ma zaujala - melódiou ale najmä textom. Možno aj
preto, že v ostatných dňoch na môj stôl putujú
sťažnosti na susedské nedorozumenia, alebo preto,
že sledujem, ako sa (nielen v našej obci) rozdeľuje
spoločnosť. A pritom by stačilo byť jednoducho
ľudskými. Toleranciu a empatiu
nahrádzajú
nervozita, rozoberáme dopodrobna správanie iných,
už nie sme len „odborníci“ na COVID, ale aj
odborníci na vakcíny, na medzinárodné vzťahy a
diplomaciu. Asi preto, že nám k tomu dávajú naši
politici priestor. Verím, že tento politický chaos
čoskoro skončí, staronoví ministri sa budú zaoberať
viac vlastnými pracovnými povinnosťami, ako
vyvolávaním nervozity v spoločnosti a opatrenia,
ktoré sa týkajú nás všetkých, budú mať hlavu aj pätu
a najmä opodstatnenie. Medzitým však čas beží, deti
sa
budú musieť snažiť dobehnúť zameškané a
majitelia menších prevádzok svoje tržby. Ani v našej
obci sme nezaspali na vavrínoch. Stavebný ruch
vládne v ulici nad Jednotou, kde sa buduje
kanalizácia, v kultúrnom dome prechádza kuchyňa
kompletnou rekonštrukciou a do školy dorazili
(konečne!) didaktické pomôcky. Pri kanalizácii sa
opäť stretávam s tým, že nie všetci vlastníci domov
na danej ulici sú stotožnení s tým, že budú musieť
domy pripojiť na kanalizáciu. Očakávali sme aj
problémy s vodou, no tie boli nakoniec oveľa väčšie
ako naše očakávania, preto ďakujeme občanom za
trpezlivosť pri odstraňovaní porúch či malej
prekládke potrubia. Ani pri rekonštrukcii kuchyne
sme sa nevyhli problémom, ktoré sa objavili: deravá
odpadová rúra napovedá, že veľa vody končilo
priamo pod kuchyňou, v rozpočte chýbali viaceré
dôležité položky, zistili sme, že lepšie bude viesť
novú elektriku vonkajškom ako stropom po celom
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Pôstna polievka
Pôstna polievka nie je v našej obci žiadnou novinkou. No tento rok sa niektorí občania, ktorí sa zastavili pri
stánku s pôstnou polievkou domnievali, že to tak je. Možno preto, že sme boli prvý krát vonku. Prinášame Vám
preto informácie o tomto podujatí, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v Sološnici pred 22 rokmi.

ZAČIATOK
Presnejšie 14.marca 1999 (nedeľa) sa v kultúrnom
dome konal prvý pôstny obed v našej obci. Po
nedeľnej druhej omši išli občania do kultúrneho
domu, kde už rozvonievala fazuľová a kapustová
polievka, ktorú navarili z prinesených surovín od
občanov pani Surovičová a Blažíčková (pani
kuchárky zo školskej jedálne). A pretože doma
nebolo treba variť, ušetrené peniaze dali do
pokladničky a tie putovali do Detského domova v
Malackách. Organizátorom bol p.farár Eduard.

Tomášovej a Patrikovi Szermanoviczovi. Minulý
rok sme pôstnu polievku chystali, ale nevarili,
nakoľ ko práve koncom marca a začiatkom apríla
2020 bolo okolo COVID-u veľmi málo informácií,
všetci sme boli poctivo doma a dodržiavali všetky
opatrenia.
OSTATNÝ ROČNÍK
Tento rok to opäť vyzeralo, že pôst
bude v
Sološnici bez Pôstnej polievky. Ale... Všetko sa
rozbehlo tak nečakane. Jednoducho stretli sa tri
správne baby, ktoré išli z výberového konania na
miesto riaditeľky v MŠ. Vraj je Juraj v nemocnici,
mali by sme im vyjadriť podporu, stihneme ešte
pôstnu polievku, len nájsť správnu formu, pretože
je zákaz zhromažďovania, kuchyňa v kulturáku
rozbitá... Ale poznáte to: keď niečo naozaj chcete,
nepoznáte prekážku. Polievku uvaríme v kotli,
naporcujeme, len treba čím skôr zverejniť info.
Dobrovoľníčky sa prihlásili samé. Všetko sa akosi
dialo a všetko dokopy zafungovalo. A tak sa
3.4.2021
pokladnička
zaplnila sumou, ktorú
neočakávali ani najväčší optimisti – 6.155€. No
potom sa ozval niekto, kto chcel pomôcť a
„dorovnať“ výťažok a prispel sumou 900€, za čo
ešte raz zo srdca ďakujem. Ale ozývali sa aj ľudia,
ktorí chceli prispieť a poslali peniaze priamo na
účet. Suma sumárum bol výťažok 12.285€. Týmto
chceme vyjadriť všetkým účastníkom (kuchárkam,
dobrovoľníkom, tým, ktorí prineisli suroviny a
najmä prispievateľom) veľ kú vďaku. Jurajovi a jeho
rodine prajeme veľa dôvodov na úsmev, ale najmä
zdravie a rodinnú pohodu. A ďakujeme im, že nám
umožnili, aby sme mohli robiť dobré skutky.

ĎALŠIE ROČNÍKY
V ďalšom roku išiel výťažok do detského domova v
Rohožníku a v roku 2001 putovali peniaze do
Rumunska do slovenskej obce Gemelčička k
rumunským slovákom, kde sa otvárala malá
nemocnica. Od tamojšieho pána farára Martina
Roľníka, ktorému boli peniaze odovazdané, prišiel
po pár týždňoch milý pozdrav s poďakovaním a
oznámením, že zakúpili potrebné lieky. Bohužiaľ,
nepodarilo sa nám zistiť kam presne a v akej výške
boli vyzbierané peniaze venované v ďalších
ročníkoch. Na pôstnu polievku
prichádzalo
niekedy viac, inokedy menej ľudí, niekedy boli
peniaze venované jednotlivcom, inokedy boli
venované napr. na opravu strechy na kostole, na
misie, no bol z nich zakúpený aj vozík pre chorých,
ktorý dodnes slúži našim občanom, ktorí si ho
môžu vypožičať. Koruny sme vymenili za eurá,
niektoré ročníky sa z rôznych dôvodov nekonali,
záznamy sú len strohé. Presnejšie nformácie
zaznamenávame od roku 2015, keď sa pridala do
organizácie k pánovi farárovi aj starostka. V tom
roku sme venovali Brunovi Dávidovi z Rohožníka
705€. Bruno
minulý rok ukončil ZŠ a dnes
navštevuje školu v BA. O rok neskôr putovali
peniaze za kopec do Dolian Jakubkovi Chvílovi
( vtedy 3ročný), ktorému sme tak prispeli sumou
1565€ na liečbu v Adeli centre. V tom roku sme mu
ešte venovali peniaze z Vianočnej aukcie 408€ a
vrchnáčiky, ktoré zbierame idú práve Jakubkovi. V
nasledujúcich rokoch boli výťažky venované
najmä tým, ktorých čakali po úrazoch či ochorení
rehabilitácie – Františkovi Olšovskému, Alenke
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Táborové leto v Sološnici

TÁBORY, FESTIVAL AJ UMELECKÉ
VYCHÁDZKY PO SOLOŠNICI!

Tento rok budú v Sološnici prebiehať až 4 rôzne
tábory: k tradičnému
Dúškovu a Futbalovému
táboru sa po druhý krát pridá Saleziánsky tábor a
najnovšie aj Pohybovňa o.z.

Počas predchádzajúcich 5 rokov sa spojili aktivity
OZ Materina dúška a Sološnických divadelníkov.
Jedným z dôvodov je aj fakt, že Materin dúška je
registrovaným združením, čo umožňuje
čerpať
financie - či už 2%, alebo rôzne granty. Druhým je
skutočnosť, že spolu sa dá zvládnuť oveľa viac. Čím
teda spestria najbližšie mesiace v našej obci ich
členovia nám prezradí Sára Čermáková.

DÚŠKOVO
Denný letný tábor, ktorý organizuje o.z. Materina dúška. Tábor
je zameraný na kreatívne dielne, hry, obľúbené detské aktivity
ako kúpanie, vodné balóny, pátracia hra, opekačka a iné.
Vekovo neobmedzené, pri menších deťoch uprednostňujeme
staršieho súrodenca.

Ani neviem, čím začať. Máme veľ ké plány, všetky ale
závisia od pandemickej situácie. Takže všetko pripravujeme
a veríme, že s príchodom teplého počasia sa situácia zlepší
a všetko sa zrealizuje. Zatiaľ aspoň malá ochutnávka z
nášho plánu.
Tábory v Dúške – už 13. ročník! – tradičné, rodičmi
očakávané už od februára a ľúbené deťmi, rodičmi aj nami.
Každý rok sa ich snažíme pripraviť iné po obsahovej stránke
– hľadáme nové témy , nové aktivity a hry. Ale cieľ zostáva
rovnaký – stráviť s deťmi ten najlepší a najzábavnejší
týždeň, na ktorý budú dlho spomínať.

Miesto: Klubovňa zozadu KD Sološnica
Dátum: 1.turnus: 5.-9.7. 2021
2.turnus: 19.-23.7.2021
3.turnus: 9.-13.8.2021
Čas: od 8:00 do 16:00
Cena: 65 €/týždeň (v prípade súrodencov 60€).
Kontakt: sara.cermakova@gmail.com , tel. 0905 878 390.

POHYBOVŇA O.Z.
Dostaneš priestor vyskúšať si rôzne pohybové disciplíny ako
parkour, freerunning, gymnastika, či tricking a zostane ti
priestor na kopu iných aktivít ako turistika, loptové hry,
kreatívne a tímové úlohy. Počas týždňa sa budeme učiť ako
správne trénovať a samozrejme nám zostane veľa spoločného
času na oddychové aktivity, kúpanie a opekačku.

Festival na 4 sudoch 2021 – bol plánovaný na jún, ale
keďže ešte stále nie je jasné, či by sa mohol zrealizovať,
zatiaľ plány presúvame na začiatok septembra. Chceme
zrealizovať deň plný umenia a zaujímavých tém a na to
potrebujeme čas aj financie. Oboje je tento rok extrémne
náročné. Ale nevzdávame sa. Pripravujeme novú inscenáciu,
ktorá vychádza z nášho úplne prvého divadelného pokusu
„Proč tí hody vlastne sú?“ a veríme, že sa nám podarí
zrealizovať. Zároveň sme nadviazali spoluprácu s malackým
divadlom Falangír a spolu pripravujeme inscenáciu
o Mauackém Mackovi, ktorá by tiež mala byť súčasťou
festivalu. Pozvali sme stand-up komičku Simonu, Braňa
Jóbusa s knihami, klaunov, choduliarov, FunnyFellows,
kvízovku a veľa iných zaujímavých hostí. Tešíme sa ešte
stále z predchádzajúceho ročníka, ktorý dopadol nad naše
očakávania – počtom návštevníkov aj atmosférou a už sa
nevieme dočkať toho, zažiť to znovu. Snáď sa teda 11.9.
uvidíme na námestí.
Historické potulky v Sološnici – mali sme nápad a zdá
sa, že vďaka finančnej podpore z FPU sa nám ho podarí
zrealizovať! Pripravujeme pre Vás vychádzku po našej
krásnej Sološnici. Ale nie takú obyčajnú – táto bude spojená
s umením aj históriou. Zistíte, čo ste ešte nevedeli, uvidíte,
čo ste si nikdy nevšimli a to všetko za sprievodu hudby,
divadla, poézie či svetelnej a pieskovej animácie. Aj nám sa
to teraz zdá neuveriteľné, ale už pracujeme na tom, aby sme
Vás čoskoro na takúto umelecko-historickú vychádzku po
Sološnici mohli pozvať.
Tak, veríme, že všetko, o čom sme vyššie písali sa nám
v tejto dobe podarí aj zrealizovať. Sú to pre nás veľké ciele
a veľmi si vážime Vašu podporu – finančnú aj osobnú. To, že
Vás vždy zaujíma, čo sme vytvorili a prídete – či do divadla,
do tábora alebo na festival, je pre nás tá najlepšia spätná
väzba. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli svoje 2%
venovať nám – o.z. Materina dúška, ktorá v sebe zahŕňa aj
Sološnických divadelníkov. Pretože bez nich a bez Vás, by to
nemalo zmysel.

Miesto: Sološnica v areáli reedukačného centra (ktoré je cez
leto prázdne),ubytovanie zabezpečené v izbách v telocvični.
1. turnus 11.7. - 17.7. 2021( 9 - 17 rokov)
2. turnus 18.7. - 24.7. 2021(9 - 17 rokov)
3. turnus 25.7 - 31.7. 2021(7 - 13 rokov)
Cena: 239 € cena zahŕňa ubytovanie (na tábore spolu strávime
7 dní/6 nocí), stravu 6x denne, profesionálnych trénerov,
celotýždenný program (tréningy, výlety, hry),
celodenný
prístup k telocvični, kurtom v exteriéri, prekážkam vnútri aj
vonku, bazénu, trampolíne, foto-dokumentácia, videodokumentácia a limitované táborové tričko #PLT2021.
Kapacita: 30 detí
Viac informácii a prihláška na www.pohybovna.sk
Pozn. Ak sa tábor neuskutoční, garantujeme 100% vrátenie
peňazí. Na platbu je možné uplatniť aj rekreačné poukazy.

FUTBALOVÝ TÁBOR
Patrí
medzi stálice v ponuke táborov. Deň strávený pri
pohybových aktivitách , v bazéne a aj keď ide o denný tábor, v
ponuke je aj noc v stane. Konajú sa dva turnusy :
1. turnus 26.-30.7. - pre deti od 6 do 10 rokov
2. turnus 02.-06.8. - pre deti od 10 do14 rokov
Kontakt: Jozef Rybár, tel. 0949 659 750

SALEZIÁNI: Príbeh jednej dediny
Tábor vedie nám už známa Elen a spolu s dobrovoľníkmi z
rôznych častí Slovenska pripravuje zábavný ale aj poučný
týždeň pre Vaše ratolesti. Počas tohto posledného júlového
týždňa budú cestovať v čase a zistia, aké sviatky a oslavy
slávili ich predkovia na vidieku. Stravu si nosia z domu.,
poplatok
je
v
dobrovoľnej
výške.
Kontakt : Elen Caunerová, mail: vides.elen@gmail.com

Tešíme sa na Vás a ďakujeme!
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PREHĽAD LETNÝCH TÁBOROV
V SOLOŠNICI
Názov

Info

Dátum

Dúškovo

05.-09. júl

8:00-16:00 hod, 65€, klubovňa

Pohybovňa

11.-17. júl

celotýždenný, 239€, RC

Pohybovňa

18.-24. júl

celotýždenný, 239€, RC

Dúškovo

19.-23. júl

8:00-16:00 hod, 65 €, klubovňa

Pohybovňa

25.-31. júl

celotýždenný, 239€, RC

Saleziáni

26.-30. júl

8:00 - 16:00 hod, dobrovoľný,
fara

Futbalový

26.-30. júl

8:00 - 18:00 ho, 50€, ihrisko

Futbalový

2.- 6.august

8:00 - 18:00 ho, 50€, ihrisko

Dúškovo

16.- 20. august

8:00-16:00 hod, 65 €, klubovňa

Na výberovom konaní na miesto riaditeľ ky v materskej
škole v Sološnici som prezentovala moju víziu Materskej
školy: ,,Sme materská škola, ktorá poskytuje kvalitnú
výchovu a vzdelávanie, v ktorej sú šťastné deti aj
zamestnanci.“ K plneniu vízie sú samozrejme dôležité
stanovené ciele. Jedným z mojich strategických cieľov je
rozvíjať prírodovednú gramotnosť detí. Poslaním
materskej školy je viesť deti k pozitívnemu vzťahu k sebe,
k ostatným ľuďom, k svetu, prírode, ku kultúrnym
a životným hodnotám. Zvýšiť záujem o túto oblasť by
som chcela vybudovaním exteriérovej triedy obklopenej
bylinkovými záhonmi a kvetmi. Myslím si, že hranie,
skúmanie, a bádanie bude pre deti omnoho zaujímavejšie
na čerstvom vzduchu, ako v interiéri triedy. Tento priestor
sa dá využiť aj v oblasti umenia a kultúry, deti by v tomto
priestore mohli maľovať, kresliť a tvoriť a mohla by byť
využívaná aj ako oddychová zóna na čítanie rozprávok.

Nová riaditeľka v MŠ
Po výberovom konaní a na doporučenie rady školy
pri MŠ vymenovala starostka obce
do funkcie
riaditeľ ky MŠ jedinú uchádzačku o túto pozíciu.
Novou riaditeľ kou je Jana Ebrada.
S akou
koncepciou rozvoja školy vstupuje do funkcie
si
môžete prečítať v jej príhovore.
Volám sa Jana Ebrada, v materskej škole mám prezývku
Ebi. Vyštudovala som Strednú pedagogickú školu. Po
ukončení štúdia ma vietor zavial úplne iným smerom.
Dostala som ponuku pracovať v zahraničí. Trinásť rokov
som sa plavila na lodiach. Cestovanie sa stalo mojou
veľkou záľubou a vášňou. Na lodi som stretla svoju lásku
– môjho manžela. V roku 2008 som už zostala na
Slovensku a tu sa nám narodili dcéry – dvojičky.

Vo svojom návrhu koncepcie rozvoja školy na roky 20212025 som stanovila aj ďalšie ciele na základe analýzy
súčasného stavu, ktoré vychádzajú z potrieb školy, z vízie
a zamerania školy. Ciele sú stanovené na obdobie piatich
rokov a čas ukáže, či sa nám ich podarí spoločnými silami
splniť.
Jana Ebrada

V septembri 2011 som začala pracovať ako učiteľ ka
v Materskej škole v Sološnici. Začiatok tiež nebol ľahký,
v školstve nastalo veľa zmien a to pre mňa znamenalo,
ako keby som sa učila všetko odznova. Veľkou oporou, pri
orientovaní sa v novom systéme výučby mi bola Štefka
Kovárová, za čo som jej bola nesmierne vďačná.
Pozdravujem ju do nebíčka. Usmiata a pozitívne naladená
pani riaditeľ ka Jojka Bartoňová sa stala mojou kolegyňou
v triede. Jej víziou bolo mať kmeňovú učiteľku, ktorá bude
viesť krúžok anglického jazyka. To ma motivovalo k tomu,
aby som si urobila základný modul štátnej jazykovej
skúšky z anglického jazyka. Cudzí jazyk učím deti hravou
formou. Počas mojej deväťročnej praxe som absolvovala
inovačné vzdelávania, vykonala som prvú atestačnú
skúšku, aktualizačné vzdelávanie a v súčasnosti
absolvujem online funkčné vzdelávanie.

Janke Šiškovej, doterajšej poverenej riaditeľ ke,
ďakujeme za doterajši prácu v tejto funkcii, novej pani
riaditeľ ke prajeme veľa energie a zrealizovaných
projektov, deťom želáme, aby
do škôlky chodili vždy s
úsmevom.
Deti z MŠ pri zdobení Máje
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Investícia do zelenšej budúcnosti cementárne v Rohožníku
Ďalšie zníženie emisií CO2, a navyše, úspora energie potrebnej pre výrobu. Tak to by bol výsledok
novej výrobnej technológie, ktorú spoločnosť CRH Slovensko plánuje vybudovať v závode v Rohožníku.
Alternatívne palivá pomáhajú znížiť vplyv
výroby cementu na životné prostredie. A navyše,
odkláňajú odpad zo skládok. Aj preto sú s nimi
spojené investície viac než potrebné. Jedna taká
čaká rohožnícku cementáreň. Nov ý sušič
alternatívnych palív pomôže znížiť vlhkosť
využívaných alternatívnych palív až o 20 %. A to
ešte predtým, ako sa zhodnotia v cementárenskej
peci. Vďaka tomu sa o približne 2,5 % zníži energia
potrebná na výrobu medziproduktu, a rovnako sa
zvýši podiel energie zo zhodnocovania
alternatívnych palív. Tu však benefity nového
projektu nekončia. Sušič by dokázal znížiť objem
používaných tradičných fosílnych palív, akými je
uhlie či petrolkoks, čím by prispel k šetreniu
prírodných zdrojov. V neposlednom rade by došlo
aj k zníženiu emisií CO2, a to o približne 30 000
ton ročne.

viac? Bude. Avšak len o jeden kamión denne
naviac. Odpad, z ktorého by sa tieto alternatívne
palivá vyrobili, by tak neskončil na skládke, ale
stal sa súčasťou jedného z najpotrebnejších
produktov sveta.
V konečnom dôsledku teda nový sušič
alternatívnych palív prinesie cementárni v
Rohožníku zelenšiu budúcnosť. Nielen
cementárni, ale aj jej zamestnancom a vďaka
environmentálnym benefitom aj obyvateľom
okolitých obcí.
Alžbeta Timárová

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE A VYHRAJTE
KÔŠ NA TRIEDENIE ODPADU DO
DOMÁCNOSTI!

Ak sa alternatívne palivá pred ich vstupom do
výrobnej pece vysušia, bude ich závod potrebovať

Súťažná otázka znie:
Z čoho sa vyrábajú alternatívne palivá, ktoré v
cementárni nahradzujú tradičné fosílne palivá?
Správnu
odpoveď
www.crhprekomunity.sk.

nájdete

na

Odpoveď pošlite na emailovú adresu
sutaz@sk.crh.com do 31. mája.

KAM S TONERMI, BATERKAMI A MOBILMI?
Tlačiarne už nie sú len záležitosťou kancelárií, ale
stali sa našimi domácimi pomocníkmi. Prázdne tonery
nemusia končiť v komunálnom odpade - prineste ich
zabalené vo vrecku alebo inom obale na Obecný úrad
do zberého boxu.
Baterky- tuškové, šulcové, ploché, guľaté... aj tie
môžete priniesť na Obecný úrad alebo do kultúrneho
domu, kde je zberný box nielen na baterky, ale aj na
malé elektro, napr. mobily, odžmolkovače a podobne.
ĎAKUJEME, ŽE SA ZAPÁJATE DO TRIEDENÉHO
ZBERU ODPADU V NAŠEJ OBCI.
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Parkovanie naše každodenné... alebo
PARKUJ SPRÁVNE !

KULINÁRSKE OKIENKO
Zelená špargľa s holandskou
omáčkou a zemiakmi

Vzrastajúcim problémom, s ktorým sa boria
s l o v e n s k é s a m o s p r á v y, j e n e z á k o n n é a
nezodpovedné parkovanie motorových vozidiel.
Uvedený problém je spojený s neúmerným nárastom
počtu motorových vozidiel slovenských domácností.
Nejedná sa už navyše iba o problém veľkých miest s
nedostatočnou kapacitou parkovacích miest. Ide aj o
fenomén malých obecných samospráv, ktorých
obyvatelia “z pohodlnosti” nechávajú svoje
motorové vozidlá odparkované na miestnych
komunikáciách. Obyvatelia pritom nevyužívajú
svoje dostupné garáže alebo spevnené plochy vo
dvoroch na státie motorových vozidiel. Motoristi
najmä návštevníci obce- parkujú svoje vozidlá na
miestach, ktoré nie sú na parkovanie určené, najmä
na zeleni, miestnych komunikáciách, nedovoleným
spôsobom v zimnom období znemožňujúc zimnú
údržbu, a pod. V slovenských obciach je množstvo
áut už natoľ ko početné, že “štátna” polícia t.j.
Policajný zbor SR nemá personálne kapacity na
uskutočňovanie tak veľ kého množstva
priestupkových konaní a obce spravidla nemajú
finančné krytie na to, aby zriadili obecnú políciu na
kontolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky na
miestnych a účelových komnikáciách v obci.

Potrebujeme:
2ks čerstvé žĺtky
2-3 lyžice vývar al.biele víno
soľ, korenie
citrón.šťava
120g masla
špargľa
zemiaky
cibuľ ka
petržlenová vňaťka
Postup:
Do misky si pripravíme 2 žĺtky, vlažný vývar, soľ
a korenie a vo vodnom kúpeli šľaháme, kým
nezačnú žĺtky hustnúť. Skôr ako ideme šľahať
žĺtky, do hrnčeka si dáme stápať maslo. Stačí na
nižší stupeň, alebo na kraj sproráka. Ak sa stopí,
zoberieme z vrchu penu, maslo premiešame a
odložíme. Necháme ho v pokoji postáť, aby
voda klesla na dno. Keď máme žĺtky vyšľahané,
maslo si z hrnčeka opatrne zlejeme. Zlejeme len
žltú časť, vodu necháme v hrnčeku. Túto tukovú
zmes pomaly prillievame do žĺtkov a miešame
metličkou. Ak je omáčka veľmi hustá, zriedime
ju vývarom al.vínom, dosolíme a ochutíme
citrón.kôrou.
Špargľu 3 minútky povaríme v slanej vode,
potom krátko orestujeme na olivovom oleji
alebo na masle s cesnakom. Nakrájané zemiaky
uvaríme a následne
zmiešame s opečenou cibuľ kou a vňaťkou.

Áno, áut pribúda a tak neparkujeme vo dvore či
vjazde, pretože buď sa tam nevojdeme, alebo sa nám
nechce otvárať brána, alebo .... jednoducho
zaparkujeme pred domom. Lenže nie každý si to
môže "dovoliť". Napríklad tam, kde je chodník pretože tie sú u nás v Sološnici široké max. 1,5m a to
je práve pre chodcov. Alebo tam, kde je cesta užšia
ako 6 m( teda skoro všade). V súvislosti s
opakovaným porušovaním zákona č. 8/2009 o
cestnej premávke spočívajúcom v parkovaní
motorových vozidiel na ceste ako aj na chodníkoch v
našej obci Vás týmto upozorňujeme na skutočnosť,
že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať
voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m
pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6 m) a pri
zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh
široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

Dobrú chuť želá Jana Šperglová

V obci je viacero kritických miest, kde je cesta úzka,
ale domy neposunieme, takže očakávať rozšírenie
cesty netreba. Treba si vyriešiť parkovanie vlastného
vozidla na vlastnom pozemku nielen v týchto
úzkych uliciach, ale ak je to možné, tak všade v obci.
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TOUR DE BABY 2020

SÁRA

NINA

SOFIA

PATRIK

NINA

VILIAM

LAURA

KATARÍNA

ADAM

PATRIK

Stalo sa pravidlom a
tradíciou, že si naša
dedinka uctí rodičov
a našich najmenších
- novonarodené
deti - uvítaním do
života malou
slávnosťou, ktorá sa
koná v obradnej
sieni. Občianske uvítanie do života je
jednou z najkrajších a najvzácnejších chvíľ,
ktoré si budete uchovávať v pamäti. Dieťa je
predsa tým najvzácnejším darom, ktorý
bude napĺňať a obohacovať ich dni a jeho
príchod sa v rodinách vie pekne osláviť. A
tak sa sanžíme o takú malú oslavu aj v tej
našej veľ kej rodine- Sološnickej. Tohtoročné
uvítanie sa muselo prispôsobiť aktuálnej
situácii. Keďže sa ani malé akcie nepovolili,
pani starostka vytlačila príhovor na papier,
spolu s darčekom vložila do tašiek, naložila
do auta a vydala sa na TOUR DE BABY 2020.
Všetkým 16 rodinám prajeme, aby rodičia
túto najťažšiu ale zároveň najkrajšiu úlohu
zvládli na výbornú a deťom prajem okrem
toho zdravia a šťastia, aby ich celým
životom sprevádzala láska.

ZOJA

SEBASTIAN
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SOFIA

RODERIK

kamoškou do Lauchy a spolu
potom prišli do Sološnice.
Priateľstvo sa utužovalo viac a
viac a minulý rok „oslavovali“
40 rokov spoločného
priateľstva. Simona sa pred 20
rokmi vydala a presťahovala
do Viedne a ich návštevy boli o
niečo jednoduchšie.
Navštevujú sa rok čo rok, nemčina a slovenčina už
medzi nimi nerobí žiadnu rečovú bariéru a za tie
roky spoločných návštev vedia o sebe naozaj
všetko.Jednoducho priateľstvo, ktoré nepozná
hranice: jazykové, štátne ani časové.

Priateľstvo navždy
Písal sa rok 1958 a pani Terka Vaňková,
rod.Čechotovská mala vtedy 13 rokov. Pri
výmennom pobyte vo Veľ kých Bíloviciach si našla
kamarátku. Kamarátku na celý život. Skamarátila sa
s pani Lidkou a ich priateľstvo trvá dodnes. Viac ako
60 rokov. I keď sa už nenavštevujú, v kontakte sú
stále. Spoločne si boli na svojich svadbách, poznajú
si navzájom rodiny.

Záložka do knihy spája školy
V dnešnej dobe sa síce výmenné pobyty
neorganizujú (skončilo to v r.1989), ale
p.uč.Petrášová z našej ZŠ vedie deti k
nadväzovaniu priateľstiev medzi školami na
Slovensku ale i v Čechách. V tomto školskom roku
sa žiaci našej základnej školy zapojili do
11.ročníka partnerského projektu Slovenska a
Česka „Záložka do knihy spája školy“, ktorý na

História sa opakovala a Renáta (dcéra pani Terky),
tiež keď mala 13 rokov, sa zúčastnila na výmennom
pobyte v Laucha-Unstruth.Výmenný pobyt
zorganizovala škola pod vedením p.uč.Bičanovej,
ktorá v tom období učila nemecký jazyk ako
nepovinný predmet. V to leto (r.1980) cez prázdniny
prišlo do Sološnice 20 detí z bývalej NDR z dedinky
Laucha-Unstruth. „V školskej jedálni ( predná
budova súčasnej firmy NOVEX) nastúpilo do
dvojradu: 20 detí zo Sološnice a 20 detí z Nemecka.
Porozdeľovali nás do dvojíc a mne pridelili Simonu.
Dobrodružstvo mohlo začať“,
hovorí Renata o svojom prvom
kontakte so svojou kamarátkou.
„ Keďže moja nemčina a Simonina
slovenčina neboli ešte na takej
úrovni, aby sme sa mohli poriadne
zoznámiť a aspoň ako tak
porozprávať, našim spoločným
jazykom bola ruština. Tá sa učila
všade. Každé ráno o 8:00 hod sme
sa všetci stretli a išli autobusom na spoločný výlet.
Týždeň rýchlo ubehol a my deti zo Sološnice sme
odcestovali spolu s našimi kamošmi do ich rodnej
dediny Luchaunstruth. Týždeň v cudzine bol
nezabudnuteľný pre všetkých. Z takýchto pobytov
vzniklo veľmi veľa priateľstiev, dokonca aj
manželstvo.“ Pobyty sa konali každé 2 roky. Keď už
Renata odišla zo základnej školy a stále chcela
navštevovať Simonu, dohodli si so školou, že keď sa
bude konať ďalší pobyt, odvezie sa s nimi za

slovenskej strane v yhlasuje a zastrešuje
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.
Mgr.Miroslava Petrášová: "Už jedenásty rok sme
pokračovali v tradícii, ktorú zaviedol bývalý
riaditeľ ZŠ Mgr. Ivan Kordík. Deti počas hodín
výtvarnej výchovy a v školskom klube
pripravovali rôznymi výtvarnými technikami
záložky do knihy, ktoré sme poslali deťom do
vybranej partnerskej školy v Česku. V školskom
roku 2019/2020 nám bola pridelená ZŠ s MŠ Úsov
v okrese Šumperk v Olomouckom kraji. No okrem
krásnych pestrofarebných veselých záložiek nám
poslali i listy so žiadosťou, či by ich pedagóg
mohol rozdať našim žiakom, aby si mohli
vzájomne dopisovať. Minuloroční šiestaci boli
novou výzvou doslova nadšení. Vymenili si
niekoľ ko listov, v ktorých nadviazali nové
priateľstvá, zdokonalili sa v českom jazyku a
rozšírli tak obzor svojicj vedomostí ".
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OLÁ, OLÁ, ŠKOLA VOLÁ !
Do školy sa po dlhej dobe vrátili žiaci. Takže v škole je opäť veselo, aj keď ešte sa to minulosti nevyrovná.
A čo na to naši žiaci? S akými ocitmi si sadali do školských lavíc a ako sa im páčilo domáce vyučovanie?
Po dlhej dobe ste sa vrátili do školských lavíc na
vyučovanie. Na čo si sa tešil/a ? Aké to bolo- prvý deň v
škole? Kde sa ti lepšie učilo - doma alebo v škole?

Terezka
Tešila som sa hlavne na kolektív, na kamošov, že ich
konečne uvidím " na živo", pretože občas písanie si a
volanie si nestačí. Mala som divný pocit keď som sa
blížila ku škole, taký podobný, ako keď som išla do prvej
triedy. Aj učenie doma aj v škole má svoje výhody.Ale
ľahšie sa mi učí v škole. Lepšie sa tam sústredím a viac
vnímam učiteľov a preberané učivo. Zistila som, že aj po
dlhej dobe sme kolektív a všetci strašne vyrástli. Všimla
som si, že sa začalo s prerábkou skladu na laboratóriá a
tiež nastala zmena v jedálničku. Sladké jedlá sú v
pondelok namiesto piatka.
Dominika
Konečne prišiel dlho očakávaný deň „D“ 19.4.2021 –
návrat do školy. Mala som zmiešané pocity. Na jednej
strane som sa neskutočne tešila na spolužiakov a
kamarátov, nakoľ ko sme sa nevideli viac ako pol roka, na
druhej strane som sa obávala, že po návrate do školy na
nás pôjdu učitelia zhurta, písomky, testy, skúšanie... Moje
obavy sa nakoniec nepotvrdili. Lepšie sa mi učí v škole
ako online, učivu viac porozumiem. Bola som veľmi
prekvapená ako niektorí spolužiaci narástli a zmenili sa

výzorom, správaním, vystupovaním. V triede bolo prvý
deň tak zvláštne, nejako sme sa nevedeli rozrozprávať,
aj keď sa nás niečo učitelia pýtali, tak sme viac
premýšľali čo a ako odpovedať. Po pár dňoch sme sa
dostali do starých koľají. V škole je fajn, som rada, že
sme sa v zdraví všetci vrátili späť do lavíc.
Sabína
Mala som super pocit, že konečne po pól roku vidím
svojich spolužiakov . Tešila som sa na triednu učiteľ ku
aj iných učiteľov a kamarátov. Lepšie sa mi učí v škole,
lebo doma mi veľa krát vypadla wi-fi a nebavilo ma to
už ku koncu. Bolo to super. Rozprávali sme sa, ako sme
sa mali cez n-line vyučovanie a čo sme doma robili.

Lívia
Do školy som sa tešila hlavne na kamarátov . Bolo super
ich vidieť po tak dlhej dobe, aj keď boli všetci
minimálne o hlavu vyššie ako naposledy v škole. Určite
sa mi lepšie učí v škole, je to viac osobnejšie ako cez
počítač,kvôli učiteľ nám môže lepšie vysvetliť učivo a aj
sa vieme porozprávať medzi sebou. Aj cez počítač to
bolo fajn, ale hocikedy nám sekal internet alebo mi
nešlo prihlásiť sa na hodinu a hlavne tam neboli
prestávky. Aj keď musíme nosiť stále rúška na ústach,
učí sa mi lepšie v škola, ako na dištančnom vyučovaní .

ROZHĽADŇA NA ROŠTÚNE OSLÁVILA
15. VÝROČIE
Pre nás -Sološničanov- je to ROŠTÚN, no cezpoľní ju nazývajú aj VÁPENNÁ.
Prečo sa z mužského názvu prešlo na názov v ženskom rode, to Vám dnes s
istotou nenapíšem, ale ak sa pozrieme na fotku z roku 1923 (foto od p. Miloša
Nosáľa) a dnešnú fotku, mohli by sme s trochou
nadsázky povedať, že kedysi bol tento vrch drsný
ako chlap a dnes je krásny ako žena. Verím, že mi
chlapi odpustia, veď najmä pod ich rukami sa menil
a dostal dnešnú podobu s rozhľadňou, ktorú
vyhľadávajú turisti z celého Slovenska. Naposledy
prešla rohľadňa úpravou pred 15. rokmi, keď pod vedením Jožka Pápeža dobrovoľníci
vynosili materiál a dali rozhľadni dnešnú podobu. A ako sa v jeho hlave zrodil tento
nápad? Bolo to v marci pred tými 15. rokmi a práve tam - na Roštúne. Bol tam s
bratrancom a prišla tam aj staršia pani s asi 10 ročnou vnučkou. Vystúpiť sa dalo len
po skobách, a keď sa vnučka nezmestila babke do záberu, babka chcela, aby išla vyššie.
"Vyššie už sa nedá ", povedala vnučka a to bol pre Jožka impuls. Dnes sa už dá aj vyššie.
Ale len vďaka nápadu, dobrým ľuďom a pevnej vôli.
ĎAKUJEME JOŽKOVI A VŠETKÝM, KTORÍ SA NA JEJ VYBUDOVANÍ PODIEĽALI.
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"Všetko nech slúži na slávu
Pánovi a k zachovaniu pre
budúce pokolenie..."

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa

Čítať obecnú kroniku je naozaj zážitok - vizuálny
aj náučný. Prekladáte zažltnuté listy a snažíte sa
prečítať staré ale veľmi
úhľadné písmo, ktoré
prináša mnoho poučného. Niekedy Vám naskočia
zimomriavky , inokedy vyskočí úsmev.
Pre
zachovanie kroniky pre ďalšie generácie sa kronika
nepožičiava do domácností na čítanie. Aby ste však
neprišli o kus histórie, môžete si ju čítať na webovej
stránke našej obce www.solosnica.sk v časti obec - o
obci je samostatná časť: Obecná kronika. Texty sú
pre ľahšiu orientáciu rozdelené a označené podľa
rokov. Prajeme Vám príjemné čítanie, priatelia.

Nemec Lucas
Morávková Vanda
Furdanová Bella
Janečková Nela
Bartek Patrik

VŠETKO NAJLEPŠIE
70 rokov
Milan Blecha, Ladislav Hirth, Anna Závadská
Ladislav Špoták, Ján Valovič, Margita Kopáčová
75 rokov
Margita Tibenská, Angela Simeonová
Viera Polcková, Juliana Vaňková
80 rokov
Anastázia Radičová, Jozef Kazička
Alžbeta Ráchalová, Jozef Žilavý
Miloslav Vanek, Alojz Jančovič
85 rokov
Emília Dinušová
Františka Lindtnerová

Čistý chotár 2021

90 rokov
Anna Vaňková
Agneša Kazičková

Upratať si okolo seba je normálne. Ak ale upratuje
niekto aj širšie okolie, to je vzácne. Aj tento rok
vyhlásila MAS PODHORAN výzvu na upratovanie
našich chotárov, no vzhľadom k opatreniam sa
brigády organizujú
skôr komunitne.
Viac info na
www.podhoran.sk

opustili nás
Irena Kopečková
Ivan Pokorný
Marcela Antalová
František Dulanský

alebo na FB na
profile Čistejšia
Sološnica.

Ján Blecha
Pavel Tardík
Agnesa Šírová

Vštkým
brigádnikom - či
už náhodným
alebo pravidelným
vyjadrujeme
poďakovanie.

Milan Šurina
Eduard Urbánek
Margita Mlynarovičová

odpočinutie večnÉ daj im pane
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Od 3. mája do 13. júna prebieha asistované sčítanie obyvateľov.
Koho sa týka a čo to znamená? Ak ste sa v rámci celoštátneho sčítania
osôb nesčítali, je potrebné tak urobiť, avšak už len za pomoci asitenta preto asistované sčítanie. Aby asistent určený obcou o Vás vedel,
môžete prísť v úradných hodinách na obecný úrad alebo môžete
asistenta telefonicky kontaktovať pracovníčku obecného úradu
Janu Čechotovskú na tel.č. 0948/ 279269 alebo mailom:
jana.cechotovska@solosnica.sk. Aj vďaka vášmu sčítaniu príde do
rozpočtu obce viac financií. ĎAKUJEME.
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