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Hurá
jar
Nóóó konečne prišla jar. Zima teda nebola z najtuhších, ale na konci sa držala zubami-nechtami.
Jar si každý spája s niečim iným. Pre niekoho je to
„hurá do záhradky“, niekto už vyťahuje bicykel či
motorku, pre iného šibi ryby polievačka, no Veľká
noc nie je len o polievačke... Jar je krásna aj v tom,
že sa rodia mláďatká, všetko sa prebúdza a kvitne,
každý je veselší keď svieti slniečko a nasáva energiu, aj keď niekto môže namietať „už zase jar „.
Po zime výtlky na cestách (a že sa ich urodilo aj
v Solke ), kade-tade neporiadok... no jar je od
nepamäti spájaná aj s upratovaním príbytkov
(s neporiadkom vyhnali aj zlých duchov). Apropó –nezabúdajme pri tom veľkom upratovaní, že
to nemusí skončiť pri „mojom plote“, je tu aj naša
obec, s ktorou sme na jeseň oslavovali a po zime
si tiež zaslúži „upratať“. Práve jar je ten čas, kedy
možno jednotlici či v skupinkách brigádujú nie
pre seba ale pre NÁS. Jarou sa začína i turistická
a prechádzková sezóna a čistota v našom okolí je
zrkadlo našej jarnej aktivity.
Tak nám všetkým želám veľa novej „jarnej“energie na všetky úlohy čo nás čakajú či doma alebo
v práci. Tak „Hurá a s úsmevom, veď je tu JAR“.
A. K.

Čistý chotár - 21. 4. 2018

PÔSTNA
POLIEVKA
Za tradičnú už môžeme považovať akciu “Pôstna
polievka“, ktorú už po 20-ty krát zorganizoval OÚ
v spolupráci s farským úradom. Nie je hlavné, koľko litrov polievky (prvá sa navarila v r. 1998) sa za
tie roky navarilo, ale koľkým ľuďom sa týmto projektom pomohlo. Veľká vďaka patrí všetkým kuchárkam, kuchárom, starostkám, p. farárom i tým, ktorí
pomohli nie len zorganizovať túto akciu, ale podporili ju aj finančne.
Tento rok sme sa opäť zišli v KD pri kapustovej
a fazuľovej polievke s cieľom pomáhať. Keďže sme
doma nevarili, ušetrené peniažky sme venovali našej doručovateľke, pani Alenke Tomášovej, ktorá milým úsmevom i slovom navštevovala skoro všetky
domácnosti. Teraz sme mohli doručiť niečo my jej
. Výťažok bol 1 742 €, ktorý jej bol starostkou obce
odovzdaný.
„ĎAKUJEM za všetko, každé objatie, milé slovo, povzbudenie a samozrejme finančnú pomoc, mne pomohol najviac ten pocit, že na mňa myslíte a nezabudli ste na mňa, cením si to a vážim! ĎAKUJEM.“

Život je dar,
ktorý si vážime...
Narodenie dieťatka je jedna z najradostnejších udaNarode
lostí v živote každého rodiča. Preto v našej obci sa
stalo každoročnou tradíciou privítať našich najmenších obyvateľov. Dňa 3.2.2018 sa konala slávnosť
„Stretnutie najmenších sološničanov“.
Starostka obce srdečne privítala slávnostným príhovorom predovšetkým rodičov a ich detičky - nových občiankov Sološnice. Sudičky im popriali zdravie, šťastie a lásku. Následne sa rodičia s detičkami
podpísali do pamätnej knihy a boli obdarovaní malým darčekom.
Na záver im pani starostka ešte raz popriala šťastný a úspešný život plný radosti a zdravia. V príjemnej atmosfére sa všetci na pamiatku odfotili.
V roku 2017 sa narodilo 21 detí (v r. 2015 a 2016 sa
narodilo po 10 detí).

PROJEKTY
Aj v tomto roku sa uchádzame o rôzne dotácie a granty, niektoré už sú
schválené, na vyhodnotenie iných
sa čaká.
Projekt Modernizácia verejných priestranstiev v obci Sološnica bol podporený Bratislavským samosprávnym krajom vo výške
12.000 €. Zo získanej dotácie bude financovaná časť výmeny verejného osvetlenia, výmena lavičiek pri Dome smútku, brána na
cintorín a stojan na bicykle. Projekt bol podporený z Bratislavskej
dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2018.
Obec tiež uspela s projektom Rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu, ktorý bol podporený
zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky prerozdeľuje Slovenský futbalový zväz, a sú z kapitoly Ministerstva školstva, vedy a
výskumu SR. Celkovo sme získali 10.000 €, ktoré použijeme na
rekonštrukciu šatní, sociálnych zariadení a kabíny rozhodcu.

Ďalší projekt sme predložili na Úrad vlády, kde sa uchádzame
o podporu projektu Bezúdržbové detské ihrisko v Sološnici.
Ide o celkovú výmenu detskej zostavy na ihrisku, ktorá už nespĺňa bezpečnostné normy. NA Ministerstvo financií bola predložená žiadosť na dotáciu na opravu strechy a odkvapových rín na
Dome smútku. Tu sa už chystá výmena okien a dverí.
Po tretí krát pýtame peniaze na zateplenie budovy ZŠ z Envirofondu a už takmer rok čakáme na vyhodnotenie projektu na modernizáciu učební v ZŠ, ktorý bol podaný ešte v roku 2017. Verím však,
že aj tu sa dočkáme finančnej podpory a naše deti sa budú učiť
v lepších a hlavne kvalitnejších podmienkach. V roku 2017 sme začali budovať kamerový systém v našej obci. Opäť sa nám podarilo získať finančné prostriedky a tak sme pristúpili k jeho rozšíreniu.
Obec Sološnica získala dotáciu na realizáciu projektu
„Rozšírenie kamerového systému v obci Sološnica“
vo výške 10.000 €. Projekt je finančne podporený z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. K súčasným 4
kamerám pribudne ďalších 6 kamier a to v lokalitách: na námestí
pri kostole, na hlavnej ceste smer Plavecké Podhradie, ihrisko, Materská škola, Základná škola a hospodársky dvor.
Obec v prvom rade týmto kamerovým systémom musí chrániť
svoj majetok, no niektoré kamery snímajú cesty a námestia, preto verím, že aj tento krok prispeje k bezpečnejšiemu bývaniu v našej obci.

EMISNÝ PANEL
Po novom roku pribudla na budove obecného úradu nová
svetelná tabuľa. Okrem toho, koľko je hodín, či kto má
meniny nás informuje o priemerných hodnotách emisií z
predchádzajúceho dňa v cementárke v Rohožníku. V jednom stĺpci sú uvedené namerané hodnoty a vo vedľajšom
sú stanovené limity (teda maximálne hodnoty, ktoré sú
povolené). Porovnaním teda ľahko zistíme, či cementárka
nepúšťa do ovzdušia a do našich dýchacích systémov nepovolené množstvo škodlivých látok.

DENNÉ DETSKÉ TÁBORY

DÚŠKOVO 2018
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OZ Materina dúška – príjemca podpory
realizuje projektový zámer
(Ne)Zelený svet
Projektový zámer je realizovaný
s finančnou podporou
Zeleného vzdelávacieho fondu.

1. turnus: 16. 07. 2018 - 20. 07. 2018
2. turnus: 30. 07. 2018 - 03. 08. 2018
3. turnus: 13. 08. 2018 - 17. 08. 2018
Na deti čakajú nové tvorivé aktivity, trochu ekológie ale i športové a zábavné
aktivity.
Prihlásiť ich môžete u Sáry Čermákovej na tel. 0905/878390 alebo na mail:
sara.cermakova@gmail.com.

JARNÉ VYPAĽOVANIE
Aj napriek premenlivému jarnému počasiu na našom území postupne prichádza obdobie zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Tie každoročne dominujú v štatistike
požiarovosti z hľadiska počtu požiarov. Profesionálni a dobrovoľní
hasiči počas tohto obdobia veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov.
V roku 2017 zaznamenali hasiči na území Slovenska 1 861 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom vypaľovania trávy a suchých porastov.
Oproti roku 2016 sa táto štatistika navýšila o 844 požiarov. Hasičská
jednotka DHZO Sološnica vykonala v roku 2017 sedem výjazdov
k požiarom v prírodnom prostredí, z toho jeden v katastrálnom území obce Sološnica a šesť výjazdov mimo našu obec, pričom 3x zasahovala v Plaveckom Podhradí, 1x v Rohožníku,1x vo VVP Záhorie a 1x medzi obcami Láb a Jakubov. Tento požiar patril k najväčším požiarom v prírodnom prostredí na území SR za posledné roky
a zhorelo viac ako 77 hektárov lesa a lesných porastov. Jarné počasie láka záhradkárov a chatárov do prírody. Začína sa klasické jarné
upratovanie. Pokosenú trávu, pohrabané lístie či vetvy zo stromov
zhrnúť na jednu kopu a všetko pekne spáliť. Táto zastaraná metóda

JAR – NAJLEPŠÍ ČAS ZAČAŤ
KOMPOSTOVAŤ
ŽIVOT BEZ ODPADOV
Ak máte doma kúsok záhrady, zelenej plochy, alebo balkón kam sa
zmestí malý kompostér, máte šancu znížiť množstvo odpadov, ktoré vaša domácnosť vyprodukuje.
40% (a v lete dokonca 70%) komunálnych odpadov tvoria biologicky rozložiteľné odpady. To sú odpady z kuchyne (šupky zo zeleniny, ovocia, škrupiny z vajíčok), alebo údržby vašej záhradky (orezy
stromov, odkvitnuté kvety, neúspešné pokusy o vypestovanie nejakej plodiny). Tieto odpady sa dokážu v krátkom čase rozložiť a tak z
nich vznikne kompost. Kompost je fantastické hnojivo, ktoré je úplne prírodné a môžete ho použiť na hnojenie vašej záhradky, kvetináčov, trávnika. Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré musíte pri
kompostovaní dodržať.
Miesto
Kompostér umiestnite niekde, kde vám nebude zavadzať(najlepšie
roh záhrady, alebo balkóna) a zároveň budete mať k nemu dobrý
prístup zakaždým, keď potrebujete niečo do neho vyhodiť.
Dôležité si vybrať správnu veľkosť. Kompostér si môžete vyrobiť aj
sami zo starých dosiek, alebo paliet. To je najlacnejšie riešenie. Ak
máte iba balkón, môžete si založiť malé kompostovisko v kýbliku.
Čo patrí do kompostu:
• všetok záhradný odpad ako: tráva, lístie (POZOR: s orechovým

ODPAD NÁŠ KAŽDODENNÝ
Každodenne vyhadzujeme nepotrebné „odpady“ z našich domácností, či už z dôvodu nepotrebnosti alebo neužitočnosti. Zistiť celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v našej obci nie je možné, nakoľko mnohí ho stále vyvážajú „za dzedzinu“. No napriek tomu
môžem skonštatovať, že podiel vyseparovaného odpadu z celkového množstva stúpol na takmer 24% (v roku 2016 len niečo nad 5%)
čo je veľké plus nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie.
Papier

Sklo

Plasty

Veľkoobjemný Elektro

Tuhý KO

2015

22,77 t

33,42 t

12,23 t

21,8 t

2,17 t

363,42 t

2016

14,50 t

32,55 t

16,96 t

23,03 t

0,87 t

368,47 t

2017

18,89 t

37,6 t

24,79 t

24,15 t

2,61 t

336,18 t

Aj napriek tejto skutočnosti stále treba mať na zreteli najmä zásadu,
že tvoreniu odpadu treba predchádzať !

„jarného upratovania“ znie síce prakticky a jednoducho, ale skrýva
v sebe množstvo nebezpečenstva. Málokto vie, že tieto jarné aktivity podliehajú obmedzeniam. Zákon o ochrane pred požiarmi síce
túto činnosť nezakazuje, ale každé takéto upratovanie je potrebné
nahlásiť na príslušné Krajské operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru. Takéto upratovanie sa nazýva kontrolované spaľovanie. Pri kontrolovanom spaľovaní sa ale musia dodržať niektoré bezpečnostné pravidlá (dôkladne sa na spaľovanie odpadu
pripraviť, nezakladať oheň počas veterného počasia, ohraničiť
ohnisko vyhĺbeninou, k ohnisku si pripraviť záhradnú hadicu alebo
jednoduché hasebné prostriedky a mobilný telefón pre prípadné
privolanie pomoci alebo hasičov). Podnikatelia si musia na spaľovanie odpadu vyžiadať súhlas na príslušnom okresnom riaditeľstve
Hasičského a záchranného zboru. Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana v správnom konaní až do 331 eur.
Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa v správnom konaní môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.
por. Bc. Dominik Ralbovký - Hasičský a záchranný útvar hl. mesta
SR Bratislavy, Dobrovoľný hasičský zbor Sološnica

lístím radšej opatrne), seno, slama, burina, piliny, drevná štiepka, hlina, odrezky z viniča, VYCHLADNUTÝ popol a uhlie z dreva.
• kuchynský odpad: káva, čajové vrecúška, podrvené škrupiny
z vajec, bioodpad z kuchyňe (šupky zo zeleniny a ovocia - aj citrusové plody), papierové vreckovky, podrvené orechové škrupiny atď. Zmiešajte ich s väčším množstvom suchého materiálu.
Náš tip: Je veľmi praktické a pohodlné, ak si v kuchyni zavediete košík na bioodpad s kompostovateľnými sáčkami. Keď košík naplníte,
jednoducho vyberiete bioodpad aj so sáčkom a hodíte do vášho záhradného kompostéra.
Do kompostéra môžete dávať aj trus bylinožravých zvierat (POZOR:
takže žiadne psie a mačacie výkaly nesmú ísť do kompostu) znehodnotili by ho.
Ak máte veľa katrónových krabíc (nefarbených), nastrihajte alebo
narežte ich do kompostu na malé kúsky. Tvoria ideálnu hnedú zložku kompostu ak napríklad práve vysypete do kompostu veľa pokosenej trávy, ktorá tvorí zelenú zložku. Takéto vyváženie a premiešanie zložiek zabezpečí rýchlejšie a kvalitnejšie kompostovanie.
Dôležitá je čo najjemnejšia štruktúra materiálu. Výdatne vám
pomôže kosačka so zberným košom, ktorá dokáže rozdrobiť aj popadané lístie a taktiež záhradný štiepkovač na odrezané konáre
zo stromov a kríkov
Čo nepatrí do kompostu: zvyšky mäsa, ryby, mliečne výrobky, sklo,
plasty, kovy, textil, piliny z drevotriesky, uhynuté zvieratá, chemicky
ošetrené zvyšky, trus mäsožravých zvierat atď.
Kompost by mal byť prevzdušnený, mal by mať správnu vlhkosť,
nemal by zapáchať a hniť.
Tak hurá, poďme kompostovať, veď to nie je žiadna veda  pomôžeme prírode i sebe.

V roku 2017 obec vynaložila 31.304 € na likvidáciu odpadu, v predchádzajúcich rokoch to bolo viac ako 36.400 €. Môžeme skonštatovať, že úspora sa dosiahla aj z dôvodu vykonania verejného obstarávania na zber komunálneho odpadu a tiež tým, že obec Sološnica
zakúpila veľký kontajner na nadrozmerný odpad, ktorý vozí do spoločnosti ECOREC Pezinok na spracovanie a odtiaľ ide do cementárky v Rohožníku na spálenie.
Obec, resp. občania sa musia vysporiadať aj s likvidáciou ďalších odpadov a to najmä biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vzniká v
každej jednej domácnosti. Nie v každom dvore je komostovisko a
nie každý má drvičku na haluze. Aj keď práve tieto dve veci by problém čiastočne vyriešili.
Obec je pripravená zapojiť sa do výzvy na predkladanie projektov
na ochranu ŽP, avšak pri ostatnej výzve sme ostali „zaskočení“, keď
MŽP vydalo príručku, kde práve kompostéry do domácností neuznala ako oprávnený výdavok, takže sme projekt ani nepredložili. Čo sa týka haluzí, hľadáme plochu, na ktorú by občania zhromažďovali haluze z orezaných stromov, ktoré by potom dala podrviť.
Verím, že sa aj naďalej budete zapájať do triedeného zberu odpadov v našej obci.
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Všetko nech slúži na slávu Pánovi a k zachovaniu pre budúce pokolenie.
... toto sú úvodné slová prvého kronikára obce Sološnica pána Michala Bakana, na prvej strane KRONIKY OBCE SOLOŠNICA.
V duchu úvodnej vety a s láskavým dovolením potomkov pána Bakana bola pre obec vyhotovená kópia kroniky, z ktorej Vám
budeme postupne v Spravodaji predkladať niektoré kapitoly.
V tomto roku si pripomíname 100 rokov od skončenia prvej svetovej vojny, preto sme ako prvú vybrali kapitolu venovanú udalostiam tohto obdobia.
Pre väčšiu autentickosť pravopis, úprava textu i štylizácia sa plne zhodujú s originálom. Text je krátený.

SVETOVÁ VOJNA
Mobilizácia
Slovo vojna človeka zarazí, najmä tých, ktorí vo vojne boli a vojnu okusili. Ťažko sa dá
opísať jednoduchému človeku vojnu. To sa
vydarí len dobrému spisovateľovi z povolania. Ja spisovateľom nie som, ale ako som
sledoval tie ťažké chvíle nebezpečia „svetovej vojny“ zapamätal som si tento ťažký
úder na ľudstvo. Tak aspoň čiastočne opíšem niečo z tej „svetovej vojny“.
Rok 1914.tý, v ktorom sa vojna začala, podľa vyhlášky C. zo dňa 26. júla 1914 o čiastočnej mobilizácii a zo dňa 31. júla 1914 o všeobecnej mobilizácii; na prvú výzvu z tunajšej obci museli nastúpiť: Matej Polak, Štefan Blahovič, Vít Matula, Anton Mravík, Jozef
Selič, Anton Drobnica, Armin Reizman, ktorí boli pridelení sprvou výpravou na srbský
front, to boli tí, ktorí slúžili v Dalmacii, a mali
tam svoje oddiele.
Dňa 28. júla 1914 večer prijel úradník okresného úradu z Malaciek, aj zo žandarmi.
Úradník priniesol mobilizáčné vyhlašky. Po
jeho odchode bol v obci značný rozruch.
Ihned pán rychtár aj notár nechal po dedine pred 12.tú hodinou v noci bubnovať, ba
aj na veži kostola sa ozvaly poplašné zvuky
zvonov, ľud sa sbiehal a zúfale zalamujúc
rukámi plakal, čo to teraz bude s nami, keď
vypukla vojna.
Dňa 2.ho augusta 1914 museli všetci majitelia predviesť odvedené koňe do Prešporka,
od nás mali kone odobrané: František Zechel 1. koňa, Jozef Hlavaty 1. koňa a Šimon
Guttman 1. koňa. Keď o utišení vojny nebolo možno ani pomyslieť, a mužstva na fronte ubúdalo, začali znovu odvody.
Pri týchto prehliadkách, ktoré sa striedali
od r. 1914-1918, bývalí nevojaci 18 - 42 roční schopnejší, boli odvádzaní a po krátkom
7 - 8 týždňovom výcviku posielaní na frontu. A tak stále sa doplňovali pluky na fronte;
v roku 1915.tom keď už boli všetci súcí, ba
aj mnohí nie súcí narukovaní, - začali asentirovať ročníkov 1897 a 1898, teda 18 ročných
chlapcov „deti“. Mnohý nevládal ani pušku z
vyzbrojom uniesť, takychto vojákov posielali na front; Bolo to smutné stretnutie, ked
prišiel syn do zákop, a spolu s otcom sa tam
shledali. S takých 18 ročných detí boli z našej obci následovní: František Zechel, Pavel
Rehorovič, Ferdinand Bartek ml., Jozef Ambra, Ludevít Olšovský, Eberhard Eliaš, Ján
Kočíšek.
Mrtví
Všetkých mužov z tunajšej obci bolo vo
„svetovej vojne“ 180. z ktorých 43 padlo na
bojišti, niektorí sú ešte doposial nezvestní.
Jeden ostal v Rusku, kde sa aj oženil a na návrat nepomíšlá. Mužovia ktorí padli vo „svetovej vojne“ sú následovní:
Bakan Jozef, Bartek Jozef, Dinuš Florian,
Dobrovodský Ferdiš, Dobrovodský Ján, Eliaš
Ferdiš, Frankl Moric, Fruhauf Jozef, Hlavatý
Daniel, Hodek Florian, Hrnčir Štefan, Chvíla Filip, Kazička Ján, Kazička Jozef, Kazička
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Štefan, Kočišek Ondrej, Kohut Matej otec,
Kohut Jozef jeho syn, Kovár Jozef, Lisý Pavel,
Malec Ondrej, Mračka Štefan, Nitschneider
Ján, Petrík Michal, Polák Ján st., Polak Ján
ml., Polak Teodor, Ráchal Blažej, Rudavsky
Frant., Rudavský Ondrej bratia, Sedlák Martin, Smák Ondrej st., Smák Ondrej ml., Špergl Ján, Špergl Pavel, Špoták Štefan, Tuscher
Urban, Vanek Ondrej st., Vanek Ondrej ml.,
Vrátny František. (pozn: Vojenský ústřední
archiv Praha uverejnil skeny kartotečných
lístkov Kartotéky padlých v prvej svetovej
vojne a podľa tejto evidencie v tomto zozname p. Bakana chýbajú: Mrvec Štefan, Polák Vendelín, Smák František, Špergl Vít)
Týmto padlym hrdinom vo svetovej vojne
1914-1918 obec dala zhotoviť pomník ktorý
bol postavení v roku 1931.tom ako je opísané na prednej strane tejto knihy. Tento pomník bol postavení zo zbierky občanov.
Vyživovacie príspevky
Manželky vojákov, nakoľko vyživa rodiny závisela na zárobku hlavy rodiny, tak tiež nemajetny rodičia, dostávali príspevky na výživu 85 hal. denne, ktorý boli v službe nájme dostávali 127,5 hal.; deti, mladšie než
osemročné polovicu. Vyživovací príspevok,
ktorý vyplácal štát, ženám a deťom vojákov,
bol u nás niektorým osobám veľmy dobrý,
niektorým zase neprajný. Ako príslovie hovorí: „Z každej škody má niekto osoh“, tak
tiež aj tady. Nespravedliví rozdelovači zneužívali tohoto vyživovacieho príspevku, použijúc ho vo svoj prospech.Do komisie boli
zvolení ľudia, ktorí nemali nikoho na vojne, preto nemali ani sústrast nad nikým, pridelovali ako chceli, viac pre seba ako pre
druhého, začo si mnoho nadavok odniesli po vojne od vrátivších sa vojákov, ktorí si
dobre zapamätali stažnosť svojich manželók, ktoré im písali na front aku podporu dostávajú.
Nedostatok
Hneď na začiatku vojny zmizli z obehu zlaté
peniaze drobných 10 a 20 korunaky, neskoršie strieborné, potom stiahnuté boli peňez
aj niklové a bronzové. Veľky nedostatok
drobných nahradený bol vydánim veľkého
množstva papierovych korún a dvojkorún,
tiež razením dvacať haliernikov a dvojhalierníkov zo železa.
Uprchlíci a zajatci
V roku 1915.tom rakúsko-uhorské vojska zajímaly veľký počet Rusov, tiež aj Srbov. Títo
a mnohí, ktorí dobrovoľne z fronty utiekli,
boli rozposlaní po veľkostatkoch, t.j. majeroch,ako hospodarsky robotníci a sluhovia.
Títo zajatci boli aj v našej obci na majeri, ba
aj v niektorých roľnických rodinách, kde nemali mužsku silu k obrábaniu hospodárstva
a pozemkov. Niektorí si veľmy navikli pomeri naše. A keď nastal prevrat sa odobrali
do svojej vlasti, nechajúc po sebe pamiatku
ktorá mnoho nepríjemnosti zapríčinila v rodine tojest deti.
Nedostatok
V roku 1916.tom bol veľký nedostatok potravín, vôbec všetkého. Zdražovanie stúpa-

lo deň čo deň až do konca vojny. Obchodníci čoskoro vycítili, že pre ních nastala dobrá
konjunktúra, že vypredajú všetky staré veci,
čo ležali vo skladišťách. Ich rukami prešla
celá spústa peňazí. Keď sa už všetko na vidomoči mínalo, začaly sa prevádzať ukrutné
rekvirácie, čo kto mal musel za malý peniaz
t.j. (cenu) odovzdať. Pravda, ľudia čo mohli
skrívali, aby všetko nemuseli odovzdať a
snad sami neskôr núdzu a hlad trpeť. Zprvu sa rekvírovalo: zbožie, fazula, hrach, mak
a pod., neskôr dobytok. Kto mal napr. 2 voly
a ešte kravu, jednoho vola musel odovzdať
za mizernu cenu, lebo vtedy sa za peniaze
málo čo dalo kúpiť.
Rekviracie
V roku 1917.tom prišiel rozkaz na obecný
úrad že musia byť na štát odovzdané zvony. Občania tomu zprvu nechceli uveriť,
že by aj kostolné a náboženské predmety
použili na vojnové ciele. A keď ráz prišli žandari a vojáci do obce na obecný úrad, predvolali starostu a išli s ním na fáru s rozkazom
okresného úradu, aby im boli vydané vony
a organové cínové píšťale; Duchovný otec
Dp. Ján Stašek dal rozkaz kostolíkovi, aby
zazvonil na veži. Po hláholu zvonov ľud sa
sbiehal ku kostolu, čo sa to deje, tu im p.
farár vysvetlil celú vec. Ľud išiel do kostola
a p. farár po dlhšiej modlitbe za vojnový pokoj, nechal ešte posledne zazvonit odobratými zvonmi. Občania sa ťažkým srdcom
lúčili zo zvonma. Keď ich vojaci dolu z veže
shodili, ľudia ich božkávali a slzami kropili. Po dojímavej kázni, ktorú povedal Dp. farár na rozlučku, naložili vojáci zvony na vôz
a odviezli preč. Neskoršie prišiel rozkaz, museli aj občania odovzdať medene kotli, mosadzné mažiare, a iné cínové predmeti. Jednotlivy toho rozkazu neuposluchli, a kotli si
dobre uschovaly tiež aj mažiare, a tak im to
zostalo, čo po vojne bolo veľmy drahé, ba
ani takých vecí nebolo k dostaniu, ale boli
nahradzované len železné a kotli plechové
pocínkované, čo nemalo stálosti, lebo ich
hrdza zožrala.
Civilné obyvateľstvo nezažilo priamo hrôzy vojny, ale predsa snášalo rôzné trápenia; strach o svojich milých na fronte,
biedu a nedostatok, ktorý bol doma, rekviracie a strach, že im bude aj to, čo málo
majú, zrekvirované. Myseľ ľudská a svedomie pozvoľna otupovaly, žilo sa ako chvilkove. Každý hľadel následkom zlých pomerov
žit ako sa mu lúbilo. Vojenná doba rozpútala
i vír vášní, ktory nerešpektoval neporušiteľnosť manželského sväzku.
Vojna dala svodné heslo: Užit dňa! Užit
každého okamžiku! Vernosť manželiek,
ktoré maly mužov na vojne, sa vždy neosvedčovaly; vojna trvala príliš dlho a netrpezlivosť bola u konca. Krádeže, žobrania, zločinnosť vzrastaly neutešenou mierou, lebo
ľudské srdcia otupely po toľkých bolestiach
a nemalý porozumenia pre druhých. Ale
bolo skoro heslom: Že kto z koho, ten toho.
A toto sa aj mnoho krát splnilo.

ŽIVOT DÔCHODCOV V SOLOŠNICI V ZIMNOM OBDOBÍ
A AKO NA NÁS PÔSOBÍ PRÍCHOD JARI
Po ukončení roka 2017 sme sa museli mobilizovať na akcie, ktoré sa
uskutočnili v priebehu januára a februára. Začiatok roka sme začali
už tradične Obecnou zabíjačkou, nakoľko sme sa zapojili spoločne
s ostatnými spoločenskými organizáciami do tejto akcie, ktorá bola
organizovaná pod záštitou starostky obce p. Annou Čermákovou.
Podľa ohlasu návštevníkov podujatia to bola vydarená akcia. Naši
dôchodci pripravili zabíjačkové špeciality ako sú jaterničky, krvavničky, tlačenku a huspeninu, avšak podávali sa aj čerstvé rezne, záhorácke myši a na pochutenie sádelníky.
Ďalšie podujatie bola kultúra, za ktorou sme išli do Bratislavy na
Novú scénu, na muzikál „Mamma mia!“. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 31 osôb zo Sološnice, aby sme naplnili autobus, tak sme
oslovili aj ZO JDS z Plaveckého Podhradia a z Rohožníka.
Mesiac január sme ukončili súťažou II. Ročníka okresnej súťaže hry
JOKER, ktorej sa zúčastnilo 44 účastníkov zo ZO JDS Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Kuchyňa, Jablonové, Malacky, Plavecký
Štvrtok, Zohor, Kostolište a samozrejme zastúpenie sme mali aj my
zo Sološnice. Tento rok boli úspešní hráči z Malaciek, ktorí obsadili
prvé tri hodnotené miesta. Účastníci akcie sa každý rok zdokonaľujú a tiež niektorým chýbalo to povestné športové šťastie. Kto sa akcie zúčastnil, tak odchádzal spokojný, okrem dobrého pocitu z hry
si každý pochutili na chutnom guláši a pagáčikoch, ktoré pripravili
naše šikovné dôchodkyne.
Ďalšia akcia nasledovala vo februári, nakoľko bolo krátke fašiangové obdobie, tak 13. februára nás čakala akcia „ Pochovávanie basy“,
ktoré sme robili v spolupráci s hasičmi zo Sološnice. Tejto akcie sa
ako hostia okrem našich členov zúčastnili aj členovia z Plaveckého
Podhradia, Malaciek, Kuchyne a Lozorna. Nálada bola výborná, do
tanca a na počúvanie nám hrala skupina ART z Kuchyne a program
nám spestrili svojim vystúpením aj žiaci základnej školy zo Sološnice. Kto prišiel neľutoval, každý si mohol pochutiť na fašiangových
šiškách, čerstvom rezni so šalátom a na ostatnom občerstvení, ktoré bolo pripravené a zabezpečené našimi dôchodcami.
Mesiac marec na nás dôchodcov už pôsobil ako jarné obdobie,
kedy sa zbierajú snežienky a fialky a keďže je obdobie sviatku žien,

tak sme si tento sviatok pripomenuli tak v rámci rodiny, ako aj účasťou na koncerte v Bratislave a v Malackách. Okrem toho ZO JDS Záhorská Ves organizovala 3. Ročník okresnej prehliadky poézie, prózy a spevu, kde sa aktívnym vystúpením zúčastnili naši dvaja členovia a deviati členovia sme ich boli podporiť.
V mesiaci marci prebiehali vo všetkých ZO výročné členské schôdze,
takže aj v našej organizácii sme mali 7.3.2018 hodnotiacu výročnú
členskú schôdzu, ktorej súčasťou bolo hodnotenie uplynulého obdobia od založenia našej ZO, ktorá zahájila svoju činnosť 8.6.2015
a mala 60 členov, v súčasnosti má naša ZO 116 členov, takže naše
rady sa za tie tri roky riadne rozrástli. A tiež sme zvolili 9 členný výbor ZO, ktorý bude pracovať ďalšie volebné obdobie.
Vzhľadom na dopyt po domácich cestovinách, sa naše dôchodkyne rozhodli, že tieto urobia pred Veľkou nocou, čo sa aj stalo a všetky cestoviny sa minuli.
Ešte pred Veľkou nocou stihli naše dôchodkyne upraviť parky pred
lekárňou, poštou, pred lekármi, pri pomníku a od fontány až po
most a upravili park aj z druhej strany potoka.
Následne po veľkonočných sviatkoch sme boli oddychovať a relaxovať na 6 dní v Piešťanoch, kde sa v dvoch turnusoch vystriedalo spolu 52 našich členov. Počasie nám po celý čas prialo, ubytovanie a strava boli výborné a pri procedúrach sme si dopriali zaslúžený oddych
bez naháňania a stresu. Sprievodné akcie boli prehliadka mesta Piešťany a návšteva Čachtického podzemia, táto návšteva bola spojená
s ochutnávkou vína.
Takže oddýchnutí a zrelaxovaní hor sa do záhrady, aby sme dobehli
zameškané, nuž taký sme my v tom dôchodkovom veku, máme na
starosti samé povinnosti a na nič nemáme čas... Ale ani to nie je pravda, lebo už na máj a jún máme na programe ďalšie akcie - ako je urobiť domáce cestoviny na kvetinový deň v Sološnici, poupratovať pri
kríži v Doline, zabezpečiť Dôchodcovský výstup na Roštún, zúčastniť
sa okresných športových hier vo Veľkých Levároch, zúčastniť sa Juniálesu v Plaveckom Podhradí, podieľať sa na Jánskom dni v spolupráci
so ZŠ v Sološnici a mnohé ďalšie akcie. Mária Kvaššayová
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(NE)SPALI SME V KNIŽNICI
UŽ DESAŤ ROKOV
Nastáva ten zlváštny čas, Noc s Andersenom je tu zas.
Môžeš prísť medzi nás a zažiješ veľa krás.
Stačí len nakresliť obrázok
a vstúpiš s nami do sveta rozprávok...
Takéto motto sprevádza v Sološnici už desať rokov účastníkov akcie Noc s Andersenom. Je to medzinárodné podujatie, ktoré začalo v roku 2000 v Českej republike v Uherskom Hradišti. Spontánna akcia vznikla na podporu detského čítania, má pripomenúť Sviatok detskej knihy (2. apríla na počesť narodenia H. Ch. Andersena)
a predstavuje nočné dobrodružstvo v knižnici plné čítania rozprávok, hier a súťaží.
Naozaj, v tomto roku sme u nás v Sološnici spolu s deťmi oslávili desiate výročie organizovania tejto zaujímavej akcie. Dovolím si preto
trošku zaspomínať:
V skutočnosti začalo to už o rok skôr, v marci roku 2008, keď pri počúvaní priamych rozhlasových prenosov z Noci s Andersenom z rôznych miest Slovenska vo mne skrslo rozhodnutie: „Toto urobíme aj v
Sološnici!“ Vďaka ústretovosti vtedajšej starostky M. Hirthovej, ktorá nám bez váhania dala súhlas a k dispozícii nielen knižnicu, ale
celý kulturák, 27.3.2009 sa prvý raz v Sološnici uskutočnila Noc s Andersenom. A odvtedy každý rok, spolu teda už desať krát. Ale ak si
myslíte, že „sa“ tých desať ročníkov uskutočnilo len tak, ste na omyle. Za tým „sa“ je ukrytých mnoho hodín premýšľania, prípravy, práce, nadšenia mnohých ochotných a obetavých organizátorov a pomocníkov. Od roku 2009 do roku 2018 ich bolo veru neúrekom, každému jednému patrí moja nesmierna vďaka, lebo bez nich žiaden
ročník by sa neuskutočnil. Menovite aspoň tí najvernejší: za Materinu Dúšku Hanka Čermáková, za knižnicu Libuška Keraková, Drahuška Nôtová, Erika Hubeková, za kultúrne komisie Mirka Dingová, Marek Velšmid, Lukáš Blažíček, Lucia Blechová, Zuzka Hirthová...
za obetavých Sabinka Šperglová, Janka Kaňková, Lenka Janečková... Dodnes okná v knižnici zdobia kresby Alenky Seličovej ktorými ich vyzdobila na prvú Noc s Andersenom. Mimochodom, hneď
na prvý ročník sa prihlásilo 55 detí a tento trend pokračoval aj v ďalších rokoch, detí z roka na rok pribúdalo. Neodradila ich ani povinná vstupenka - vlastnoručne namaľovaný obrázok obľúbenej rozprávky. Súčasťou Noci s Andersenom nielen v Sološnici je aj sadenie Rozprávkovníka, každý jeden stromček zasýpalo zemou minimálne 50 detských ručičiek. (Ktorý iný strom má také šťastie?) Tra-

díciou sa stalo pozývanie hostí, napríklad v roku 2010 sme privítali naozajstného rozprávkára Michala Pavloviča z Prieval, herca Karola Čálika ako ozajstného kráľa, Lucia Hablovičová v roku 2011 spolu
s deťmi vymýšľala „Prvú a pravú sološnickú rozprávku“, Ľuboš Lisý v
r. 2014 ako správny tlačiar vysvetľoval deťom proces výroby knihy.
Azda najobľúbenejšou časťou Noci s Andersenom bola a je „cesta
odvahy“ - nočná výprava po dedine, hľadanie pokladu. Deti v sprievode dospelákov potme počas desiatich rokov prešli dedinu krížom
krážom. Mnohí si iste dodnes spomenú na stanovištia pri cintoríne
s tajomnými zvukmi, schránku s runovým písmom v múre cintorína, indície ukryté okolo kostola, „zabíjanie drakov“ v škole, chytanie
svietiacej kačičky pod mostom, alebo asistenciu policajnej hliadky
počas hľadania pokladu v roku 2014. V roku 2009 poklad bol ukrytý
v Čarodejnom strome, v roku 2010 odkliatím bytostí s menom BABAJEŽIK a DEJOČARKA pri klietke hanby deti získali kľúč k pokladu ukrytému v knižnici... Tak či tak, otváranie truhlice s pokladom
každoročne patrilo k najočakávanejším chvíľam večera. Viacnásobní účastníci Noci s Andersenom zistili že ani jeden rok knižka nechýbala. Ak nie kniha pre každého, tak aspoň jedna nádherná rozprávková kniha do knižnice pre všetkých návštevníkov knižnice.
A práve takým pokladom - knihou sa uzavrela moja desaťročná kapitola života s touto akciou. Nie hocijakou knihou. „Moji“ kolegovia
„Anderseňáci“ dali vyrobiť prekrásnu fotoknihu plnú prekrásnych
spomienok na prekrásne chvíle strávené s deťmi, knihami, s dobrými ľuďmi. Ďakujem. Ďakujem a prajem do ďalších ročníkov mnoho
elánu, dobrých nápadov a odvážnych detí, ktoré majú radi rozprávkové knižky, rozprávky a neboja sa prežiť jednu noc bez mamy...
Marta Mikušová

SOLOŠNICKÍ OCHRANÁRI
SÚ AJ V MATERSKEJ ŠKOLE
Sološnica sa pýši krásnou okolitou prírodou Malých Karpát, ktorá
ovplyvnila aj zameranie našej materskej školy. Naším cieľom je rozvíjať prírodovednú gramotnosť detí vychádzkami do blízkeho lesa,
kde sa učíme vnímať krásy prírody, aktívne ju pozorovať a chrániť.
Preto nás oslovila možnosť napísať projekt o poskytnutie grantu v
rámci grantového programu Zelené vzdelávanie z Nadácie Volkswagen Slovakia pod názvom „Sološnickí ochranári“.
Cieľom nášho projektu je formou experimentovania, bádania a pozorovania chápať zákonitosti rastlinnej a živočíšnej ríše a potrebu
chrániť životné prostredie. Starostlivosťou o rastliny vzdelávať deti
a učiť ich láske k prírode. Chceme s deťmi poznávať blízke prírodné okolie a umožniť deťom aktívne sa zapájať do ochrany prírody.
Aké aktivity sa nám už podarilo s deťmi vďaka tomuto projektu zrealizovať a čo zaujímavé nás ešte čaká? V jeseni sme si spestrili vychádzku k lesu pozorovaním vtákov a vzdialeného okolia s novými ďalekohľadmi, v zime sme si v triede prostredníctvom výučbových programov na interaktívnej tabuli rozprávali o prírode a ochrane životného prostredia. V marci deti recyklovali a vyrobili si vlastný papier. V najbližších dňoch sa tešíme na zásielku húseničiek bábočky bodliakovej, ktorej vývin budeme sledovať priamo v naších
motýlích záhradách v triede. Po premene na motýliky ich spoločne
vypustíme na našom školskom dvore. Deň Zeme už tradične spá-
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jame s otváraním a čistením lesných studničiek. Na deti už čakajú
nové hrabličky. Na školský dvor nám pribudli novučičké vyvýšené
záhradky. Do nich si deti zasadia skorú zeleninku a kvietky, o ktoré
sa budú počas školského roka starať. Aj hmyzu sa už budeme môcť
pozrieť bližšie na „zúbky“. Nové lupy a mikrospkopy nám odhalia to,
čo okom nevidíme. A ako žijú zvieratká na biofarme, tak na to sa pozrieme na konci školského roka.
Ďakujeme Nadácii Volkswagen, že môžeme urobiť vzdelávanie detí
v materskej škole zaujímavejšie a vychovávať z nich malých ochranárov.
Janka Šišková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

LITERÁRNO-VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
Štvrtý ročník výtvarnej súťaže mal tému
Stará mama rozprávala.
Do súťaže sa zapojili žiaci ZŠ a MŠ zo Sološnice, Rohožníka aj Plaveckého Podhradia takže porota hodnotila celkom 38 prác.
Všetkým zúčastneným aj ich pani učiteľkám
ďakujeme!
Kategória MŠ:
1. miesto: Eliška Poláčková, MŠ Rohožník
2. miesto: Karin Hrstková, MŠ Rohožník
3. miesto: Karolína Martinkovičová, MŠ
Rohožník
Samuel Danada, MŠ Rohožník
Cena poroty:
Valéria Janotková, MŠ Plavecké Podhradie

Kategória ZŠ - I. stupeň (ŠD):
1. miesto: Tomáš Blahovič, ZŠ Sološnica
2. miesto: Kolektív žiakov II. A ZŠ Sološnica
Janečka, Hirthová,
Biksadská, Kalivodová
3. miesto: Lívia Hlavatá, ZŠ Sološnica
Cena poroty:
Peter Fupšo, ZŠ Rohožník
Natália Simeonová, ZŠ Rohožník
Kategória ZŠ – II. stupeň:
1. miesto: Paulína Gavlasová, ZŠ Sološnica
2. miesto: Sabina Kalenská, ZŠ Rohožník
3. miesto: Vanesa Grúzová, ZŠ Sološnica

Narodení v r. 2017: Oliver Kovár  Filip Janečka  Marco Tardík  Patrícia Mračnová
Narodení v r. 2018: Lenka Barteková
Jubilanti
70 rokov  Eva Zechelová  Jaroslav Chvíla
 Alexander Šteffek  Eva Rybárová 
Helena Frűhaufová  Vladimír Juhanes
 Miroslav Blažíček  Alojz Dinuš  JUDr.
Koloman Piatka
75 rokov  Mária Barteková  Otília Horecká  Jozef Briestenský  Terézia Mlynarovičová  Angela Chvílová  Ján Zechel 
Mgr. Dagmar Beláková  Jozef Biksadský 
Stanislav Škuta  Oľga Černá  Anna Bilová
80 rokov  Štefánia Janečková  Rozália
Šteffeková  Terézia Kočíšková

RÁD JAZDÍM NA BICYKLI
Rád jazdím rekreačne na bicykli, či sám alebo aj s rodinou. Oficiálne cyklotrasy v Malackom regióne sú pre mňa nepoužiteľné, pretože takmer všetky vedú po hlavných cestách kde autá uháňajú 90 km/h a to nie je
vhodné na pohodový alebo rodinný cyklovýlet. Chýbajú trasy kde sa dá ísť na bezpečný výlet. Preto si zakresľujem takéto trasy do
mapy.
Okolo Rudavy sa rozprestiera Vojenský Objekt Záhorie, ktorý sa skladá s lesov, piesočnatých a štrkových oblastí, močarísk a to
všetko je pretkané cestičkami vhodnými pre
bicykel a absolútne bez áut. Vstup do vojen-

85 rokov  Mária Kohútová  Mária Ftáčková

ského objektu bol dlhú dobu iba na povolenky, ale už pár rokov povolenky netreba.
(radosť z toho majú hlavne hubári) Počas víkendov a počas pracovných poobedí je les
dostupný. Treba si to vždy pred plánovaným
výletom skontrolovať na webe ministerstva
obrany.
Moje doterajšie zaznamenané trasy okolo
Rudavy: http://rudava.mypage.sk
Trasy Slovenského Cykloklubu Malacky:
https://drive.google.com/file/d/13XRzlSOjGGLjU7uxwarzji9pljV8ZRCv/view
Miro Jánošík

VLAK ZÁHORÁČIK SA V REGIÓNE OSVEDČIL
Prevádzka na železničnej trati do Plaveckého
Podhradia bola obnovená koncom apríla 2017
a za ten čas si získala medzi domácim obyvateľstvom, ale aj turistami veľkú priazeň. Svedčia o
tom aj štatistické údaje o počtoch prepravených
cestujúcich, ktoré ukazujú úspech projektu. Zatiaľ
Záhorie vďaka vláčiku spoznalo takmer päť a pol
tisíca návštevníkov. Turistický vlak „Záhoráčik“ aj
tento rok začal svoju sezónu 28.4.2018, premáva
v sobotu, nedeľu a v štátom uznané sviatky trikrát
za deň až do 14.10.2018 zo Záhorskej Vsi cez Zohor do Plaveckého Podhradia a späť, s prípojmi z
a do Bratislavy. Posledný spoj zo Záhorskej Vsi odvezie cestujúcich priamo do Bratislavy. Súčasťou
vlaku je aj cyklovozeň. Svoju zástavku má i v Sološnici, odkiaľ sa dá vybrať na užasné výlety či na
bicykli, na prechádzku či na návštevu k známym.

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme
veľa dôvodov na úsmev .
Zomrelí
Gabriela Jagnešáková  Ladislav Frühauf
 Jozef Briestenský  Matilda Pátková 
Ľudmila Škutová  Rudolf Jurík  Ivan
Páleš  Štefan Pátek  Ladislav Navrátil 
Rudolf Pfeiler
Odpočívajte v pokoji.

NENECHAJTE SI UJSŤ


14. 05. 2018 Deň matiek

15. 05. 2018 Zápis detí do MŠ

01. 06. 2018 MDD

02. 06. 2018 Okresná súťaž Plameň

02. 06. 2018 Krajská hasičská súťaž

29. 06. 2018 Rozlúčka s predškolákmi

Jún 2018 Futbalový turnaj prípravka

16. 07. 2018 DDT Dúškovo

21. 07. 2018 Nočná hasičská súťaž

30. 07. 2018 DDT Dúškovo

13. 08. 2018 DDT Dúškovo

August 2018 Vatra

ZANIKNE ČI BUDE POKRAČOVAŤ?
Touto cestou by sme chceli osloviť najmä mamičky na materskej dovolenke, (oteckovia môžu takisto), ktoré by mali chvíľku času a schádzali sa so svojimi detičkami v klubovni Materina dúška. Klubovňa momentálne funguje v „núdzovom režime“, z času na čas tu majú
deti narodeninovú oslavu... Bolo by fajn, keby sa našli také..., ktoré by opäť naštartovali opätovnú činnosť. Klubovňa je vybavená rôznymi hrami pre menšie či väčšie deti, aktivitami pre tvorivú činnosť a pre najmenšie deti gumenými preliezačkami. Mamičky si tu môžu
vymeniť svoje skúsenosti o starostlivosť detí, podeliť sa s receptami, čo pre drobcov navariť, porozprávať sa, oddýchnuť a detičky spoznajú nových kamarátov.
Tak mamičky neváhajte, veď je to pre nás a pre naše deti!!!
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ZIMNÁ HALOVÁ LIGA
„O POHÁR PREDSEDU BSK“
AJ S NAŠOU ÚČASŤOU

ROZPIS ZÁPASOV
PRÍPRAVKA
07.04.2018

14:00

sobota

Sološnica - Studienka

14.04.2018

14:00

sobota

Sološnica - Rohožník

Aj v tomto súťažnom ročníku usporiadal Bratislavský futbalový
zväz tradičnú Zimnú halovú ligu v kategórii starších a mladších
žiakov „O pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja“. Konala sa počas prestávky medzi jesennou a jarnou časťou,
v mesiacoch december – február.

22.04.2018

14:30

nedeľa

Zohor - Sološnica

28.04.2018

14:00

sobota

Sološnica - Gajary

01.05.2018

14:00

utorok

Sološnica - Závod

05.05.2018

11:30

sobota

Veľké Leváre - Sološnica

Do kategórie mladších žiakov, v ktorej sa premiérovo predstavili aj naši mladí futbalisti, sa celkovo prihlásilo 24 družstiev. Záhorie reprezentoval okrem nás ešte ŠK Žolík Malacky. Družstvá boli
rozdelené do štyroch šesťčlenných skupín, v ktorých sa hralo systémom „každý s každým“. Keďže väčšina prihlásených družstiev
hrá vo vyšších súťažiach, veriť vo víťazstvá mohol iba ten najväčší
optimista.  Po nie celkom vydarených výsledkoch sme odohrali ešte 2 zápasy o celkové 21. - 24. miesto. Záverečným víťazstvom sme si teda trocha napravili chuť z predchádzajúcim
výsledkov a celkový dojem z turnaja je lepší. Najlepšie to zvládli mladí futbalisti z MFK Záhorská Bystrica, ktorý sa stali celkovými víťazmi.

12.05.2018

14:00

sobota

Sološnica - Láb

20.05.2018

10:00

nedeľa

Vysoká pri Morave - Sološnica

Ďakujeme všetkým členom družstva mladších žiakov a takisto
trénerovi Jozefovi Rybárovi za vzornú reprezentáciu futbalového klubu. Dúfame, že ich ťažké zápasy s kvalitnými súpermi sa
posunú futbalovo vpred a na prehry čo najskôr zabudnú. Poďakovanie patrí v neposlednom rade aj obetavým rodičom, ktorí
zabezpečovali dopravu detí na zápasy.

FUTBALOVÉ „PUSINKY“
Futbalový klub Sološnica rozšíril svoje rady. Popri družstvách
mužov, žiakov a prípravky, ktoré hrajú svoje súťaže sme založili štvrté družstvo Pusinek. Je to skupina najmenších chlapcov narodených v rokoch 2011 a 2012. Momentálne ich
máme deväť a radi privítame aj ďalších záujemcov, ktorí by
mali záujem prísť medzi nás.

22.05.2018

18:00

utorok

Borinka - Sološnica

26.05.2018

12:00

sobota

Sološnica - Jakubov

02.06.2018

15:00

sobota

Lozorno - Sološnica

05.06.2018

18:00

utorok

Sološnica - Stupava

09.06.2018

10:30

sobota

Kostolište - Sološnica

25.03.2018

11:00

nedeľa

Láb - Sološnica

01.04.2018

10:00

nedeľa

Šenkvice B - Sološnica

08.04.2018

14:00

nedeľa

Sološnica - Rohožník

14.04.2018

9:00

sobota

Žolík Malacky B - Sološnica

06.05.2018

14:30

nedeľa

Sološnica - Závod

20.05.2018

14:30

nedeľa

Sološnica - Kostolište

27.05.2018

14:00

nedeľa

Vištuk - Sološnica

03.06.2018

10:30

nedeľa

Pezinok Cajla - Sološnica

09.06.2018

10:00

sobota

Modra - Sološnica

MLADŠÍ ŽIACI

SENIORI
01.04.2018

16:30

nedeľa

Doľany - Sološnica

08.04.2018

16:30

nedeľa

Sološnica - Studienka

15.04.2018

17:00

nedeľa

Stupava - Sološnica

21.04.2018

17:00

sobota

Sološnica - Malacky B

29.04.2018

17:00

nedeľa

Vinosady - Sološnica

06.05.2018

17:00

nedeľa

Sološnica - Vysoká pri Morave

13.05.2018

17:00

nedeľa

Sološnica - Pernek

20.05.2018

17:00

nedeľa

Častá - Sološnica

27.05.2018

14:00

nedeľa

Sološnica - Malé Leváre

03.06.2018

17:30

nedeľa

Sološnica - Záhorská Ves

10.06.2018

17:30

nedeľa

Dubová - Sološnica

STARÍ PÁNI

Lukáš Blecha, Šimon Gavlas, Samuel Kovár, Filip Čermák, Max Špergl, Ivan
Poliak, František Križovský, Adam Kovár a Sebastian Dešť

28.04.2018

16:00

sobota

Sološnica - Borský Mikuláš

26.05.2018

17:00

sobota

Sološnica - Plavecké Podhradie

09.06.2018

17:00

sobota

Sološnica - Rohožník

23.06.2018

17:00

sobota

Sološnica - Brodské

07.07.2018

18:00

sobota

Kúty - Sološnica

21.07.2018

18:00

sobota

Sološnica - Lozorno

18.08.2018

18:00

sobota

Sološnica - Kúty
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