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Vianoce, Weihnacht, Christmas...
...tak ako vo svete, tak aj u nás sa blížia, pre niekoho pokojné, pre
iného sviatky „stresu“. Pre mňa osobne niečo medzi, mám rád čaro
príprav, zdobenia, nákupov, rozprávok... Aj keď niekto namieta, že
je to už len o konzume a naháňaní po obchodoch. Veru nie! Je to o
tej pohode pri štedrej večeri, o stretnutí rodiny, o polnočnej omši a
možno aj o urovnaní starých sporov, veď na Vianoce sme všetci tak
trocha „namäkko“. A to, že všetci sa naháňajú na poslednú chvíľu
po obchodoch, je úplne normálne, lebo dnes je taká doba... Stačí sa len na chvíľu zastaviť a uvedomiť si, že ten, čo sa so mnou zrazil vo dverách, chce tak isto ako ja a stovky iných, pripraviť Vianoce pre svojich blízkych na 100%, chce zohnať vysnívaný darček...
Tak sa len usmejme a zaželajme si šťastné a veselé. A keď náhodou
nezoženiete čo ste chceli, alebo nedostanete „ten“ darček, čo ste
písali Ježiškovi, nebuďte smutní, radujte sa zo všetkých drobností
a chvíľ strávených so svojimi milovanými, lebo hlavne o tom sú Vianoce. Pre mňa, ak Boh dá, budú tieto Vianoce oveľa výnimočnejšie
ako obyčajne. 
Prajem Vám pokojné, láskyplné a požehnané Vianoce. Tak šťastné
a veselé !
P. S. Ináč, trocha snehu by neuškodilo, že?
A. K.

NENECHAJTE SI UJSŤ
10.12.

KONCERT SKUPINY VOX

14.12.

VIANOČNÁ BESIEDKA MŠ

21.12.

VIANOČNÁ BESIEDKA ZŠ

25.12.

DIVADLO

26.12.

DISCO

13.01.

OBECNÁ ZABÍJAČKA

20.01.

OBECNÝ PLES

03.02.

STRETNUTIE DETÍ NARODENÝCH V ROKU 2017

03.02.

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD

04.02.

KARNEVAL MŠ

10.02.

MAŠKARNÝ PLES

13.02.

POCHOVÁVANIE BASY - DÔCHODCI

18.03.

PÔSTNA POLIEVKA

23.03.

NOC S ANDERSENOM

05.05.

KVETINOVÝ JARMOK

PRÍHOVOR
starostky obce
Keď ma Veronika „drgla“, že treba napísať článok do Vianočného
spravodaja, ostala som na pár sekúnd zaskočená. No stačil pohľad
do kalendára a vedela som, že nepreháňa, že je už koniec novembra, že čas sa (ako vždy) nezastavil a letí snáď ešte rýchlejšie ako
inokedy... Ešte že sú v decembri Vianoce - obdobie, keď sa ľudia na
chvíľočku zastavia alebo aspoň spomalia. Inak by sme sa do Nového roku prehupli bez povšimnutia...
V mnohých rodinách sa od ostatných Vianoc mnoho zmenilo, niečo prešlo menšou zmenou, niečo väčšou a niečo zásadnou, niečo
pribudlo, o niečo (či o niekoho) sme prišli. A inak tomu nie je ani
u nás v obci. Menšou zmenou prešla rekonštrukcia sociálnych zariadení pre zamestnancov v MŠ, vymenili či doplnili sme viacero
dopravných značiek v obci, na ihrisku bola doplnená nová workoutová zostava na cvičenie, vozovka medzi autobusovou zastávkou a poštou bola výrazne opravená. Vymenili sme dvere u lekára,
dosadili stromy na ihrisku a pri učiteľskej bytovke, orezali sme stromy pri cintoríne a aj potok je vyčistený - teda len jeho časť od centra obce smerom dolu.
Na viacerých odberných miestach elektrickej energie sme požiadali o zmenu ističov, na základe verejného obstarávania máme nižšie sadzby aj za spotrebu elektrickej energie, zmenili sme zberovú
spoločnosť na komunálny odpad, čo prinieslo úsporu finančných
prostriedkov z nášho rozpočtu.
Väčšou zmenou prešli klubovňa, sociálne zariadenia a šatne pre
hostí na futbalovom ihrisku, šatne a sociálne zariadenia pri telocvični v ZŠ, upravili sme staré smetisko v hornom konci na priestranné parkovisko (počas sezóny tu niekedy parkuje 20 - 25 áut). Veľkou zmenou prešli tiež nebytové priestory v bytovom dome Pálenica, ktoré sme po získaní povolenia prerobili na byt a v tomto roku
už sú obývané. Centrum obce je monitorované novým kamerovým
systémom so 4 kamerami.
Najväčšou investíciou v tomto roku bola rekonštrukcia cesty a rigólov v „Hornom konci“ a zakúpenie fekálneho prívesu. S touto kúpou sa nám samozrejme rozšírili aj služby, ktoré obec poskytuje
a musím skonštatovať, že sa to pomaličky dostáva „medzi ľudí“,
a občania si čím ďalej tým viac túto službu objednávajú.
Obec tiež zaobstarala projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, no výška dotácie, ktorú sme mohli dostať
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(cca 25 000 € ) bola tak nepomerná k plánovaným výdavkom
(270 000 €), že sme sa rozhodli o ňu neuchádzať...
A to by nebola Sološnica Sološnicou, ak by sme tu nemali aj v tomto roku viacero vydarených podujatí - od obecného plesu, cez zabíjačku, Pôstnu polievku, Noc s Andersenom, Kvetinový jarmok, Deň
detí, deň matiek, Hodová slávnosť, denné tábory, Hasičská vatra, Futbalový deň, Krumpolový deň so zápisom do Knihy Slovenských rekordov, oslavu 650. výročia obce, posedenie pre dôchodcov, lampiónový sprievod až po Vianočné trhy.
Súčasťou niektorých bola výstava, vydali sme brožúru k 650. výročiu obce, privítali sme „veteránov“ a v neposlednom rade sme mali
možnosť vidieť bežcov pri nočnom náročnom behu Stefanik trail.
Pre žiakov MŠ a ZŠ zo Sološnice aj okolia sme pripravili výtvarnú
súťaž „Remeslá, zvyky a tradície“, do ktorej prišlo cca 70 prác. Vašej obľube sa tešili nové magnetky a tričká, ktoré boli pripravené
pri príležitosti 650. výročia, no kúpiť si ich môžete aj teraz na OÚ
spolu s oblátkami, z ktorých výťažok je venovaný na rekonštrukciu
oltára v našom kostole.
Minulý rok sa nám podarilo vysporiadať pozemok pod bytovkou
č. 494 a v tomto roku sme vysporiadali pozemok pri bytovke č. 19.
Vysporiadať znamenalo previesť vlastníctvo na Obec Sološnica.
Oba pozemky sa ďalej predávajú vlastníkom bytov, ku ktorým patria. V tomto vysporiadavaní budeme postupne pokračovať aj pri
ďalších bytových domoch.
Na najbližšom decembrovom zasadnutí OZ nás čaká schválenie
rozpočtu na ďalší rok. Viem, že nás v ňom (v roku 2018) čaká mnoho práce, najmä rozšírenie ČOV, rekonštrukcia Cigánskej uličky aj
s vybudovaním kanalizácie, rekonštrukcia cesty na cintorín, oprava
miestneho rozhlasu. Ak získame dotáciu tak aj rekonštrukcia viacerých učební v ZŠ, výmena svietidiel verejného osvetlenia za LEDkové, či opravy na Dome smútku – najmä výmena dverí a okien,
dokončenie rekonštrukcie šatní domácich na ihrisku...
Takže, ako sa hovorí, uvidíme... Uvidíme, čo prinesú zmeny v zákonoch (od februára 2018 bude musieť každá obec s právnickými osobami komunikovať len elektronicky); uvidíme, čo prinesú
resp. neprinesú podané projekty (učebne v ZŠ, rozšírenie kamerového systému); uvidíme, čo príde do nášho regiónu s novým županom p. Jurajom Drobom (najmä v doprave); uvidíme, či konečne naša vrchnosť rozhodne o podpore miestnych akčných skupín,
v našom prípade MAS Podhoran a hlavne akou sumou... Ale najdôležitejšie bude, že SA UVIDÍME. Či to bude na niektorom podujatí, či len tak na ulici, či na pár okamihov, alebo na dlhšie. Možno už
o pár dní na Vianonočnej besiedke MŠ, Vianočnej akadémii ZŠ či
vianočnom divadelnom predstavení našich ochotníkov, na ktoré
sa ja osobne veľmi teším. A ak nechcete prísť o informácie o termínoch, kedy sa tieto podujatia uskutočnia, skontrolujte si Váš mobilný telefón, či v ňom už máte stiahnutú aplikáciu Sološnica, ktorá
Vás na ne (ale aj na mnoho ďalšieho) včas upozorní. Za každou ak-

ciou, za každou prácou vidím viacero ľudí, ktorým chcem poďakovať za pomoc a spoluprácu. V prvom rade všetkým zamestnancom,
poslancom, dobrovoľníkom, sponzorom a občanom. Miestnej organizácii Jednoty dôchodcov za výborné slížičky, rezance, krúpky a organizovanie zaujímavých podujatí pre seniorov, Futbalovému klubu najmä za spoluprácu pri rekonštrukcii klubovne a ďalších
priestorov na ihrisku a za návrat „Sološnice“ do futbalovej súťaže,
hasičom za pomoc pri kultúrnych podujatiach, vzorné plnenie si
povinností (obzvlášť v tomto horúcom roku bolo potrebné zasahovať pri závažných požiaroch v okolí), tiež sa mnohé víťazstvá nielen v regionálnych súťažiach, špeciálne dievčatám za účasť na celoslovenskom kole Hry plameň, kde po druhý raz reprezentovali celý
Bratislavský kraj. Viem o viacerých občanoch, ktorí majú srdce na
správnom mieste a robia mnoho dobrého pre ľudí, ktorí to potrebujú, no nie je možné ich menovať (napr. viacnásobní darcovia krvi
alebo tí, čo si všímajú a pomáhajú chorým spoluobčanom...) Im tiež
patrí veľké ĎAKUJEM. Všetkým držím palce a verím, že aj v ďalšom
roku sa nám všetkým bude dariť .
Máme Advent a po ňom prídu Vianoce. Vianočnú náladu a kúzlo
tých vzácnych dní nech Vám nič nepokazí, veď ako sa spieva v jednej piesni:
Vianočný sen, vianočné priania
splnia sa len ako budeš veriť v dobro v ľudských dlaniach.
Nech Vás láska stráži, veď Vianoce sú čas
keď by mala jasne žiariť v každom z nás.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POČET OBYVATEĽOV K 21.11.2017:
1611 - muži: 802, ženy: 809
PRISŤAHOVANÍ: 35
ODSŤAHOVANÍ: 24
NARODENÍ: 19
UZAVRETIE MANŽELSTVA: 10
ZOMRELÍ: 14
NARODENÍ:

Blaškovič Filip
JUBILANTI:
70 rokov:

75 rokov:

Otília Vaňková
Mária Veselá
Ladislav Ralbovský
Amália Urbánková
Eva Zechelová
Jaroslav Chvíla
Helena Konečná
Terézia Mlynarovičová

Želáme Vám, želáme všetkým,
želáme svet lepších chvíľ aké boli predtým.
Nech Vás stráži anjel, veď Vianoce čas sú
čo krajšie chvíle do Vášho srdca prinesú.
Tak šťastné a veselé a nech Vám k tomu svietia aj naše nové Vianočné svetlá .
Anna Čermáková, starostka obce

Králik Jonáš
Štuller Tomáš

Jozef Briestenský
Otília Horecká,
Mária Barteková
80 rokov:

Rudolf Čechotovský

85 rokov:

Gabriela Jagnešáková

Anton Kazička
ZOSNULÍ:

Júlia Barteková
Antónia Sojková
Anton Fruhauf
Marek Bartek
František Janečka
Ladislav Bartek

UZAVRETIE MANŽELSTVA:
Velický Igor – Kováčová Zuzana
Sedlák Róbert – Poláčková Denisa
Chvíla Jaroslav – Sojková Ľubomíra
Šiška Patrik – Rzymanová Katarína
Stanovksý Stanislav – Baková Veronika
Vanek Ivan – Hollá Michaela
Michalových Tomáš – Gašparová Michaela
Andrej Matúš – Vaneková Petra
Janečka Miroslav – Jakubová Lenka
Dinga Marián – Mlynarovičová Miroslava

VÝVOZ ŽUMPY
Vývoz žumpy je možné objednať na obecnom úrade osobne, alebo telefonicky: 034/6584 181, 0948/279269.
Cena je 10 € za traktorové práce + 0,98 € za každý m3. Platbu treba uhradiť vopred osobne do pokladne, alebo bankovým prevodom na účet IBAN SK52 5600 0000 0032 0119 8002, ako variabilný symbol (VS) treba zadať číslo domu.

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE NA VOLNO-ČASOVÉ AKTIVITY V ROKU 2017
•
•
•
•

Rodičovské združenie ZŠ Sološnica – Jarné vtáča - 850 €
Futbalový klub v Sološnici – Nové lopty a siete pre prípravku - 550 €
Dobrovoľný hasičský zbor Sološnica – Vybavenie družstva dorast – 1 165 €
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica–Príprava na letnú sezónu - 1 000 €
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OPRAVY
„NAŠICH SOLOŠNICKÝCH“
POKLADOV

Pri vstupe do areálu kostola v Sološnici na pravej strane sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého na štvorcovom podstavci , na
ktorom je viditeľný rok 1808. Socha znázorňuje svätca ako kňaza v rochete s biretom na hlave a kožušinovom plášti , v rukách
drží krucifix.
Nejedná sa o pôvodné umiestnenie sochy. Naši starší spoluobčania si iste pamätajú, že táto socha spolu so sochou sv. Floriána stáli voľakedy na moste cez Sološnický potok na „hlavnej ceste“. Počas budovania novej cesty popri dnešnej Jednote bol postavený aj
nový most (r.1965), na ktorom už miesto pre sochy svätcov nebolo.

Našťastie tieto boli premiestnené pred kostol, kde sa zachovali dodnes. Nevieme presne určiť vek týchto sôch, ale je zrejmé že prešli už mnohými viac či menej odbornými opravami. V súčasnosti sú sochy kompaktné, povrchovo čiastočne narušené. Kamenná
hmota obidvoch sôch je poškodená predovšetkým nevhodnými,
niekoľkonásobnými nepriedušnými olejovými nátermi, ktoré spôsobujú deštrukciu pieskovca.
Aby sme ochránili tieto pre nás Sološničanov vzácne pamiatky,
oslovili sme reštaurátorské firmy o odborné posúdenie a cenovú
ponuku na opravu sôch. Zároveň ale sme museli hľadať cestu na
financovanie opráv. Občianske združenia Ochranársky spolok Sološnica a Materina dúška spojili sily aj peniaze a rozhodli sme sa pre
opravu sochy sv. Jána Nepomuckého ako prvej. Realizovať sa bude
v reštaurátorskom ateliéri Mgr. art. Petra Pohanku v Bratislave
a oprava potrvá cca pol roka.
Socha bude demontovaná a odvezená v novembri tohto roku
a pravdepodobne na letné hody by vynovená mohla byť znovu
na svojom mieste.
Ako viete, v tomto roku začala postupná rekonštrukcia hlavného
oltára kostola Všetkých svätých v Sološnici. Drevené sochy z oltára
boli demontované a odvezené do ateliérov, uskutočnil sa kontrolný deň za prítomnosti starostky obce a p. farára Dočolomanského.
Práce prebiehajú podľa harmonogramu . Rozpočet na opravu oltára je nie malý (98 000 €), financie je potrebné získavať zo všetkých
možných zdrojov.
Aj preto stále pokračujeme v osvedčenom a obľúbenom predaji
„sološnických“ oplátok, výťažok ktorého bude našim spoločným
príspevkom k oprave oltára. Spojenie príjemného s užitočným prinieslo očakávaný výsledok, z doposiaľ vyrobených 1000 ks oplátok
nám zostalo posledných 92 kusov. Aj touto cestou vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať všetkým ktorí sa do predaja zapojili či už ako
predávajúci alebo kupujúci. O celkovej výške príspevku z predaja
oplátok vás budeme radi informovať po skončení akcie.
Marta Mikušová

VIANOCE OČAMI NAŠICH NAJSTARŠÍCH OBČANOV
Najkrajšie a najhojnejšie zvyky sa udržiavajú od sviatku Vianočného do Nového roka. Prejavujú sa v nich dávne oslavy zimného slnovratu i náboženské sviatky narodenia Ježiša Krista. Tento sviatok
narodenia Božieho syna sa postupne dostával do Slovenskej zeme
a medzi jeho ľud, ktorý sa začal zlučovať so starými tradíciami.
Nie vždy boli tieto sviatky o hojnosti, radosti či blahobyte, mnohí z
tých skôr narodených si spomínajú na hlad, biedu, chudobu.
Jedna z našich najstarších sološničaniek, pani Mária Poliaková
nám dovolila nazrieť do jej minulosti a podelí sa s nami o jej spomienky na Vianoce.
Nemôžem povedať, že by sme v našej rodine hladovali. Mali sme
kravy, zemiaky,chleba, ked sme povedali, že mám hlad, povedali
:ukroj si chleba,kto nemá chleba, tam je hlad. Narobili sme sud kapusty, zabíjali sme vždycky tak pred Vianocama a k jari, mali sme po
troche mäsa. Rodina nás bola velká, mali sme ešte starenku a starečka. V Sološnici bývali do roka 4 jarmaky. Neviem na akého svätého boli na jar a v lete, ale na jeseň bol na Michala, tam sme dostali nejaký šesták, išli sme si neco kúpiť, no to bolo radosti. A v zime
bol na Luciu, išla s nama aj maminka, a tá nám tam kúpila čo sme
potrebolvali na seba- ručníčky, pančuchy, svetríky- to sme dostali
potom ako vianočné darčeky. Kúpili sme si každá nejakú ozdobu,tú sme si opatrovali a dali na stromek, aj nejakú čokoládovú figúrku. Stromek nám robili v tajnosti v prednej izbe, potom ho prenesli.
Keď sme boli väčšie, robili sme si ho samé.A mali sme ho na vysokej
šublátovej truhle, na stole sa muselo jesť. Na stromku pár salonek,
jabĺčka,orechy sme obalili do staniolu, aby sa tam nečo trochu ligotalo.Mama napiekli zázvorníky, to si od detstva pamätám,aj tie sme
si dávali na stromek. Tak po skromnosti sme mali stromek. A večeru? U nás sa nevarila kapustnica, mali sme šošovicu s krúpama, takú
česnekovú. A pupáky z kysnutého cesta poliate osladeným vrelým
mliekom, maslom a posypané makom. Mali sme vela ovocia- slivky, hrušky, jablká, mama navarili hrniec kompótu, to sme si dali po
večeri s makovníkma, orechovníkma. Po večeri zebrali krajíce chleba a každej kráve dávali. Mali sme aj zákusky: zázvorníky a kakaový
koláč.Deň pred tým sa napiekli koláče v peci,makové aj orechové,aj
chleby, na velkých plechoch cauty a béleš, aby sme mali čo jesť. Od
tetky Dominičky sme kúpili oblátky a do hrnka trochu medu od Olšovských, to bolo po troške pre kažého na Štedrý večer. Pri skrom-
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nosti bolo všetkého, friško sa všetko zjedlo. Rybu sme nemali, až
pokým sem sa nevydala. Na Vianoce nás bolo dosť aj vtedy aj dnes,
stretneme sa všetci. Dnes máme na večeru kapustnicu, rybu a šalát,
pupáky, koláče makovníky aj orechovníky, vianočku.
Ďalšími, čo spomínajú na Vianoce z minulosti, su manželia Viktorínoví.
Obaja, ako pani Mária, tak i pán Henrich, pochádzajú z Malaciek.
Stromček sme mávali vždy, to nebol problém. Otec v zime robil hájnika, tak ho vedel zabezpečiť, aj tú rybu vždy doniesol. Horšie bolo,
čo na stromček. Dával sa kockový cukor zabalený do papierikov,
sušené ovocie, orechy sa natreli na zlato. Keď som bol malý, pamätám si, že nie cukor sme dávali, ale z dreva sme spravili malinké hranolky a tie sme si balili. Cez vojnu o darčekoch nebola ani reč. Raz
som ako dieťa dostala rukavice, raz kabátik, na ktorý sa otec s mamou museli striedať a vystáť radu, aby mi ho mohli kúpiť. Mama
na Šedrý večer robila kompót zo sušených sliviek, pridala škoricu
a citr.kôru, rybu a obyčajný šalát,makovníky, orechovníky, pupáky
zo zemiakového cesta, to robíme aj dnes, v zime svatojánsky chlieb
sme mali, sušené jabĺčka.Prestierali sme vždy o jedno miesto naviac.Presne na Štedrý večer sa nám narodil brat. Keď som chodila do ľudovej školy k mníškam, pred Vianocami sme mali vystúpenia, besiedky...potom som chodila do Skalice do ošetrovateľského
kurzu, kde mali pred Vianocami veľmi pekný zvyk,každý pacient,
čo tam musel zostať, dostal po večeri od mníšok veľký baliček suchého pečiva. Babka chodili na roráty, na polnočnú, tak ako aj teraz. Chodili koledníci, my ako deti sme sa chodili korčulovať, mali
sme „kvintovky“-korčule na zámok. Snehu bývalo strašne veľa, ja
som niekolko dní nemohol ani ísť von, všetko sa ručne odpratávalo/1938/.Boli to ťažké doby. Bieda, chudoba, nezamestnanosť
Brat sa mi raz chcel zavďačiť, kúpil mi na jarmoku „kočku v mechu“dostal som prstienok. Na nejakého koníčka, či vozíček, na to sme
nemali peniaze, všetko bolo strašne drahé. Bol som tzv.rukodelník
- s kamarátom som si urobil trojkolku, kolobežku, z vecí čo bohatší páni vyhodili. Tak sme mali vianočné darčeky. Čo sme si nespravili, nemali sme. Na Vianoce aj na všetky sviatky sme chodili do Sološnice najprv na chatu, potom sme sa sem presťahovali natrvalo.
Stretávame sa tu celá rodina.

ČO ROBIA DÔCHODCOVIA ZO SOLOŠNICE
Príspevok v predchádzajúcom vydaní Sološnického spravodaja
som končila slovami: „Takže prázdniny sa končia, začína sa jeseň
a máme v pláne ďalšie akcie, ktoré budeme realizovať v rámci našej činnosti.
A začali sme tým, že na začiatku septembra sme prijali pozvanie
od dôchodcov z Lábu, aby sme sa zúčastnili zábavy – rozlúčky s letom, zúčastnilo sa nás 9 členov. Hrala tam živá hudba, zabezpečené bolo aj občerstvenie a bohatá tombola. Veľmi dobre sme sa zabavili, zaspievali a v neposlednom rade aj zaspomínali.
Pozvanie zabaviť sa sme dostali aj od dôchodcov z Plaveckého
Podhradia, kde sa nás zúčastnilo 12 členov. Tiež hrala živá hudba
a bolo veselo.
Keďže sa blížil „Krumpolový deň“ v Sološnici, tak celý september
sme začali robiť domáce cestoviny – niťovky, krúpky a široké rezance. Bola to veľmi zodpovedná práca a pod vedením Emílie Čermákovej a Štefánii Kovárovej sa po tri týždne 3× do týždňa stretalo
do 12 našich členiek, kde, ktorým práca išla od ruky. Radosť z našej
práce bola veľká, keď sme v našom stánku na „Krumpolovom dni“
predali všetky cestoviny a prijaté objednávky sme dodali neskôr.
Pred „Krumpolovým dňom“ sme stihli zorganizovať ďalšiu brigádu v Doline – pri kríži, kde sa nás zišlo 30 členov, a ako hlavná činnosť bola vymeniť ohrádku okolo kríža a úprava a pokosenie okolia. Drevené časti ohrádky pripravil Ali Závadský a spolu s prítomnými chlapmi ohrádku na mieste zmontovali a ženy ju ešte natreli
náterom. Pri práci sme si stihli uvariť aj guláš, mäso dala Emília Čermáková a chutne ho navaril Ali Závadský. Postarali sme sa aj o parkové časti v strede dediny, kde sme vytrhali burinu, pozbierali plasty a iné smeti.
Mesiac september sme ukončili kultúrnou akciou a to muzikálom
„Rómeo a Júlia“, kde sa 43 našich členov zúčastnilo na Novej scéne
v Bratislave tohto muzikálu a všetci zúčastnení sme mali z vystúpenia všetkých hercov neuveriteľný zážitok.
Mesiac október bol mesiac úcty k starším, kde Obec Sološnica v
spolupráci s poslancami a pracovníkmi obce zorganizovala posedenie dôchodcov z obce, kde sa dôchodci mali možnosť stretnúť,
porozprávať sa , potešiť sa z vystúpenia žiakov ZŠ, zabaviť sa pri živej hudbe, pripravenom občerstvení a tešiť sa z bohatej tomboly. Na uvedenej akcii odovzdala p. Ružena Mrázová, predsedníčka
okresnej organizácie JDS Malacky, ocenenie 4 našim členom a tiež
odovzdala aj ďakovný list p. Anne Čermákovej , starostke obce Sološnica. My sme sa aktívne zapojili do akcie tým, že sme zorganizovali výstavu „Ze sedláckého dvora“, kde si účastníci posedenia
mohli pozrieť a zaspomínať, čo všetko sa v seláckom dvore nachádzalo. Súčasťou výstavy boli rôzne nádoby, lavóre, umývadlá, kolovrátok s príslušenstvom, mútnik na maslo, košíky, vedrá a v ne-

poslednom rade užitková a ozdobná keramika. Tieto veci sme naaranžovali s tým, čo sa gazdinkám urodilo v záhrade alebo na poli
a čo spracovali či už sušením alebo zavarovaním. Všetko to dostalo iný rozmer, keď sme začali materiál rozmiestňovať na jednotlivé
stoly, zdobiť ikebanami s kvetmi, či keď sme rozhodili po stoloch jeseňou zafarbené listy a k celkovej dekorácii sa pekne hodili výstavné strapce hrozna, alebo pekne sfarbené dyne. Z môjho pohľadu
nakoniec z toho vznikla prehliadka toho, čo sa nachádza v kuchyni,
čo v komore, čo v špajzi alebo v predsieni. Touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa rôznou formou pričinili o to, aby bola
táto výstavka zaujímavá a tiež ďakujem aj členom výboru, ktorí sa
aktívne zapojili do celkovej organizácie a prípravy výstavy. (obr.2)
Začiatkom novembra sme si všetci spomenuli na tých, ktorí už nie
sú s nami a počasie nám tak prialo, že všetka výzdoba bola neporušená, nakoľko nefúkal ten „mierny“ juhovýchodný sološnický vietor
a nepokazil to ani mráz.
Na začiatku novembra sme dostali lákavú ponuku na generálku
muzikálu „Mamma mia!“. Uvedeného predstavenia sa zúčastnilo 16
osôb, kde sme sa vrátili do našej mladosti, lebo piesne „ABBY“ nám
niečo hovorili a fantastický výkon podali aj účinkujúci herci – Katarína Hasprová, Sisa Sklovská, Zuzana Vačková, Patrik Vyskočil, Peter Kočiš, Martin Kaprálik, Marcel Ochránek a samozrejme aj ostatní účinkujúci nás dostali do správnej nálady a potleskom sme nešetrili. Vzhľadom k tomu, že je o predstavenie veľký záujem, pridalo
divadlo Nová scéna dve predstavenia na január 2018 a nám sa podarilo na 19.1.2018 rezervovať lístky.
Obecného kola kartovej hry JOKER sa zúčastnilo 9 hráčov, hralo sa
na troch stoloch po troch hráčoch, kde z každého stola bol víťaz.
Ďalej sa nepokračovalo, hráči si dohodnú ďalší termín a zjednotia sa pravidlá hry, ktoré budú platné na 2. ročníku okresnej súťaže
kartovej hry JOKER v januári 2018 v KD Sološnica.
Kreativitu si účastníčky kurzu vyskúšajú na „Vianočnom aranžovaní“ pod vedením Janky Marunovej.
V novembri nás čaká ďalšia kultúrna akcia, ideme na predstavenie
„Jánošík po tristo rokoch alebo ako legendu uchopili do svojich rúk
RND a SĽUK“.
No a je tu december, ktorý začne adventom, medzi tým budú Vianočné trhy, varenie kapustnice – kapusta už kvasí u Závadskych,
ešte bude Mikulášske posedenie a sú tu opäť Vianoce a Nový rok
a budeme o rok starší...
Vzhľadom k tomu, že toto číslo Spravodaja je posledné v roku
2017, tak želám všetkým občanom Sološnice príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v Novom roku 2018.
Mária Kvaššayová
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SPOMÍNAME NA
KRUMPOLOVÝ DEŇ
V Sološnici dobre, v Sološnici hravo!! A aj tvorivo - v podvečer osláv
650. výročia obce Sološnica a Krumpoloveho dňa deti vyrábali zemiakových ježkov, pečiatkovali tašky a tiež súťažili v šúpaní krumplú a vozili ich na táčkach. Ďakujem organizátorkam za pomoc a
deťom za aktívnu účasť. V tomto duchu sa niesol i ďalší deň krumpoláku. Každý si mohol prísť na svoje... deti na krumpole na špajdli,
lokše rôznych chutí, nátierky či šúľance. Víťazom v jedzení krumpolových placek boli hneď dvaja páni – p. Vašek a p. Králik, ktorí zjedli
každý po 13 kúskov a zapísali sa do Slovenskej knihy rekordov. Taktiež po kultúrnej stránke si každý vybral to svoje. Niekomu sa páčil Viktor so svojimi bubnami, iných zaujal folklór či vystúpenie Mariana Banga. Hlavným bodom programu bolo vystúpenie Sama Tomečka, s ktorým Vám prinášame rozhovor.
Vaše vystúpenie sa uskutočnilo v Sološnici na Krumpolový deň. Chceli by sme sa spýtať, aký vzťah máte ku krumpolám a krumpolovým
jedlám? Chutili Vám u nás šúľance s makom alebo zemiakové placky, či lokše?
Veľmi pozitívny . Zbožňujem bryndzové halušky, placky aj lokše.
Vždy, keď je príležitosť si ich dať, neodolám . Samozrejme, po koncerte som ochutnal a všetko bolo výborné, naozaj som sa z chuti najedol .
Vaše koncerty sú zrejme na väčších pódiách. Dúfame, že Vás neodradil tento menší formát, a že ste si to užili rovnako ako my. Koncert sa
konal vonku a počasie bolo nevyspytateľné. Ako sa Vám spievalo pod

šírym nebom? Je pre speváka nejaký rozdiel medzi spevom na otvorenom priestranstve a vo vnútri?
Každý koncert, kde sú milí ľudia, je pre mňa skvelý, takže mi vôbec nevadilo, že pódium bolo menšie. Škoda toho počasia, ale na druhej strane ďakujem všetkým, ktorí prišli a vydržali aj takéto, na ten dátum jesenno-zimné podmienky. Spievalo sa mi veľmi dobre, mám rád vlhko,
pretože vtedy sa mi spieva asi najlepšie. Rozdiel to je, práve kvôli počasiu, keďže môže byť 35 stupňov, alebo na vianočné koncerty aj -20. Zažil
som už naozaj oba extrémy, búrky, kadečo. Tým, že sa to strieda, sa vždy
teším po zime a jari opäť na open air koncerty.
Ste príjemný a sympatický mladý muž. Určite sa tešíte veľkej pozornosti dievčat. Chceme sa spýtať, či Vás ešte stále teší ich záujem a či by aj
naše sološnické dievčatá mali u Vás šancu?
Ó ďakujem veľmi pekne. Neviem, čo znamená veľká . Samozrejme,
každého zdravého, normálneho muža teší záujem dievčat.  V Sološnici som si všimol viaceré krásne Záhoráčky, ktoré by u mňa mali šancu,
keby som však nebol zadaný.
Naše Záhorie je krásne. Radi by sme sa spýtali, či chodievate aj častejšie
na Záhorie napr. na hríby alebo na turistiku?
Záhorie milujem. Každú voľnú chvíľu, ak je čas odchádzam na našu rodinnú chatu na Záhorie a trávim tam svoj voľný čas v záhrade, alebo v
lese, na bicykloch,... Mám tu aj rodinu, moji rodičia pochádzajú zo Záhoria, takže je môjmu srdcu veľmi blízke. Aj tento rozhovor píšem z chalupy .
Tento rozhovor vyjde v decembrovom vydaní s vianočnou tématikou.
Chceli by sme vedieť, či a aké vianočné zvyky a tradície dodržiavate?
Nosí Vám Mikuláš do čižmy sladkosti alebo skôr uhlie či cibuľu? Spomínate si na nejaký zaujímavý darček, ktorý Vás mimoriadne prekvapil a potešil?
Vianočné sviatky mám veľmi rád, pretože sa stretneme celá rodina, nie
je taký zhon, človek si trošku oddýchne. Áno, maminka nám od mala
vštepovala určité zvyky, ktoré dodržiavame napr. v rámci štedrého večera dodnes. Ale asi ten najväčší a najkrajší zvyk je, naozaj to stretnutie s rodinou. Na prvý sviatok vianočný prichádzame ku babičke do Zohoru, kde sa stretávame asi do 20 ľudí a nasledujúci deň sa to zopakuje
v Trenčíne s druhou časťou rodiny. Darčeky som riešil viac, keď som bol
malý, dnes už radšej dávam ako dostávam.
Na záver by sme Vás poprosili o nejakú myšlienku alebo želanie pre čitateľov nášho Sološnického spravodaja.
Keďže ide o vianočné vydanie, tak by som rád všetkým čitateľom zaželal krásne vianočné sviatky plné pokoja, radosti a rodinnej pohody. Ak ešte nemáte vybratý darček pre vášho blízkeho, na konci novembra som vydal krásne nové CD s názvom IKONY- slovenské hity, ktoré nestarnú, kde spievam piesne od viacerých interpretov ako Karol Duchoň, F. K. Veselý, Jaro Filip, Michal Dočolomanský
a ďalší. Verím, že vás práve v časoch vianočných sviatkov potešia
a prispejú k dotvoreniu príjemnej sviatočnej atmosféry. 
Ďakujeme Vám ešte raz za Váš koncert a za rozhovor pre náš časopis.

ŠIESTACI
U STAROSTKY
Šiestaci sa na občianskej náuke učia okrem iného aj o matrikách.
Aký rozdiel je medzi matrikou a kronikou? Čo všetko sa v matrike dá zistiť o nás, našich rodičoch či prarodičoch prišli zistiť priamo na Obecný úrad. Tu nazreli nielen do matriky a kroniky, zistili, čo ale aj kto musí byť pri uzavretí manželstva a mnoho iných zaujímavých skutočností. Učiť sa má zábavnou formou tak starostka
doplnila teóriu o matrike aj tipovacou súťažou : koľko vážia insígnie
obce Sološnica? Víťazka dostala tričko, kde sú ďalšie informácie o
našej obci :) Tešíme sa zo záujmu učiteľov o takéto spestrenie výuky a určite radi privítame ďalších žiakov.
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V MATERSKEJ ŠKOLE
SME ODŠTARTOVALI
NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

„Každý začiatok je ťažký“, nesie názov kniha, ktorá hovorí o úskaliach v súvislosti s adaptáciou detí na nové prostredie v materskej
škole. Dnes už sú minulosťou malé slzičky v očkách detí, ktoré nesmelo púšťali ruku mamy a vkročili do triedy s pani učiteľkou. Slzičky už dávno vyschli a očká už žiaria od radosti zo stretnutí s kamarátmi v materskej škole. A nielen v nej! I tento rok sa naši škôlkari
stretli i so staršími školákmi na tvorivých dielňach počas Krumpolového dňa. Pani učiteľky si pre ne pripravili výrobu tašiek pomocou
„krumpolových“ pečiatok a deti si mohli zmerať svoju šikovnosť v
šúpaní „krumpolú“, či pri vození „krumpolú“ na fúrikoch.
Počas farebnej jesene nechýbala ani tradičná športovo-turistická
vychádzka, spestrená plnením zaujímavých problémových otázok.
Deti mali vopred vyznačenú trasu s pripravenými úlohami. Po ich

splnení im veľkú radosť spravilo hľadanie sladkého pokladu v lese.
V októbri sme už trikrát oslávili Deň jablka. Deti počas tohto dňa
vytvorili „maxi“ jablká pomocou textilu a kartónu, papierové jablone, skladali jablkové puzzle a pozorovali výrobu jablkového džúsu
a jablčnej štrúdle. Maškrtné jazýčky detí na záver ochutnali ako jabĺčkové dobroty zdravo chutia.
Tento rok sme jedenkrát oslávili aj v našej materskej škole Deň materských škôl. Žabky, motýliky aj sovičky si vytvorili svoje vlajky
a s neskrývanou radosťou zdolávali prekážky, ktoré ich čakali
v netradičných aktivitách. Pani učiteľky si pre ne prichystali hádzanie krúžkov na cieľ, navliekanie určeného počtu korálok, „oberanie“ loptičiek podľa určenej farby, triedenie geometrických tvarov
a zhadzovanie kuželiek s loptičkou v pančuche navlečenej na hlave. Deti si odniesli domov v tento deň nielen zaslúžený diplom
za šikovnosť ale aj veselé spomienky z nevšedne stráveného dňa
v materskej škole.
Okrem príprav na ďalšie akcie, ktoré nás v decembri a v ďalších mesiacoch čakajú, sme v rámci grantového programu Zelené vzdelávanie požiadali Nadáciu Volkswagen o grant na podporu projektu „Sološnickí ochranári“. Naša radosť bola veľká, keď sme sa dozvedeli, že náš projekt bol schválený a materská škola dostane
1896,32 €. Cieľom projektu je formou experimentovania, bádania
a pozorovania skúmať a chápať zákonitosti rastlinnej a živočíšnej
ríše a potrebu ochrany životného prostredia. Starostlivosťou o rastliny vzdelávať a učiť láske k prírode. Projekt je dlhodobý, ukončený bude 30. júna 2018. Veríme, že i takouto formou sme prispeli
k spestreniu života detí v materskej škole.
Janka Šišková

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC V NAŠEJ ŠKOLE
Čítanie rozprávok v I. A triede
Od roku 1999 je každý štvrtý októbrový pondelok Medzinárodným
dňom školských knižníc. Tento deň nám pripomína význam školských knižníc a ich prínos v oblasti vzdelávania detí. Aj v našej škole
boli počas tohto dňa zorganizované na podnet pani učiteľky Silvie
Holičovej, vedúcej školskej knižnice, podujatia, ktoré by mali prispieť k rozvíjaniu kladného vzťahu žiakov k čítaniu, ku knihám a ku
školskej knižnici a tiež k zvýšeniu počtu jej čitateľov. Do realizácie
aktivít sa zapojili jednotliví triedni učitelia, žiaci prvého a druhého
stupňa a tiež starí rodičia žiakov.
Keďže žiaci prvej triedy ešte nevedia čítať, žiaci ôsmeho ročníka im
prišli ukázať, akým príjemným čítanie rozprávok môže byť. Dúfajme, že budú pre prvákov dobrým vzorom a na budúci rok prváci rozšíria rady čitateľov školskej knižnice. Prváci sa zahrali na ilustrátorov rozprávkových kníh a k prečítaným rozprávkam nakreslili pekné obrázky.
PaedDr. Karolína Ghirbaková

ČO NOVÉ V ŠKOLE
Ešte nedávno sme pripravovali nový školský rok 2017/2018 a už
sme 14.11.2017 vyhodnocovali jeho prvý štvrťrok.
Počas letných prázdnin sme zakúpili a nainštalovali ďalšie dve interaktívne tabule. Pripravovali sme rekonštrukciu sociálnych zariadení pri telocvični, šatní, vestibulu a výmenu okien a dverí. Celková
hodnota je vyčíslená na necelých 15.000 €.
Od začiatku sme sa zapojili do rôznych súťaží a podujatí, pripravili sme pre žiakov exkurzie, rozbehli sme činnosť štrnástich krúžkov.
Hneď v závere septembra zvíťazili naše dievčatá Natália Janečková a Valentína Keraková, obidve z V.A, v celoštátnej výtvarnej súťaži s medzinárodnou účasťou Slovensko – krajina v srdci Európy.
V okresnom kole Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP zvíťazil vo svojej kategórii Simon Ftáček. Uskutočnili sme školské kolo
olympiády v slovenskom jazyku. Na 1. mieste sa umiestnila Emma
Dinušová, ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole. V najbližších dňoch nás čakajú školské kolá ďalších olympiád a víťazi postúpia do okresných kôl.
Pre našich žiakov sme pripravili zaujímavé akcie a podujatia. Žiaci
3. ročníka absolvovali základný plavecký výcvik, v decembri absol-

„Starí rodičia čítajú deťom“
Spomienky na to, ako si večer pred spaním rodič či starý rodič vezme dieťa na kolená alebo ako si spolu sadnú do pohodlného kresla s dobrou rozprávkovou knihou, patria medzi tie najkrajšie, ktoré si z detstva uchovávame. Pocit blízkosti a hrejivého tepla, ktoré
pramení z pozornosti, ktoré rodič dieťaťu počas čítania či rozprávania príbehov venuje, pocit podpory, lásky, spolupatričnosti, dôvernosti a dôležitosti slúžia dieťaťu ako emocionálny základ pre jeho
ďalší život.
Práve tento príjemný zážitok malo žiakom II. A a II. B triedy pripomenúť čítanie knihy Danka a Janka. Počas hodiny slovenského jazyka uskutočnenej v školskej knižnici, sme zrealizovali aktivitu „Starí rodičia čítajú deťom“, počas ktorej sa druháci a babky striedali
pri čítaní.
Mgr. Zuzana Dinušová

vujú štvrtáci zdokonaľovací plavecký kurz. Tretiaci a štvrtáci boli
na exkurzii v Planetáriu v Hlohovci. Žiaci 8. a 9. ročníka boli na literárno – historickej exkurzii v Naháči a Seredi. V Naháči najprv
navštívili Múzeum Juraja Fándlyho, slovenského buditeľa a kňaza, v Seredi Múzeum holokaustu v bývalom pracovnom a koncentračnom tábore.
Pokračujeme v projekte občianskeho združenia SAOLA
a 4.10.2017 p. Mgr. Michal Noga pre všetkých žiakov II. stupňa
urobil prednášku spojenú s premietaním o živote netopierov.
V stredu 15. októbra ôsmaci a deviataci vyrábali netopierie búdky na prezimovanie. Projekt bude pokračovať ďalšou aktivitou
v závere tohto mesiaca.
V rámci Medzinárodného dňa knižníc sme uskutočnili čítanie rozprávok starších žiakov a starých rodičov žiakom I. stupňa.
Na pedagogickej rade 14. novembra sme vyhodnotili výchovno –
vzdelávacie výsledky žiakov. Z 221 žiakov dostalo 35 upomienku
o zhoršení prospechu a o neprospechu, udelili sme 5 pokarhaní
triednym učiteľom a 6 pokarhaní riaditeľom školy.
V stredu 22.11.2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie-5-2017. Veríme, že dopadne úspešne.
23. novembra navštívime v Dome kultúry divadelné predstavenie v anglickom jazyku Zlatá rybka. Pred Vianocami nás čaká vianočný výchovný koncert so spevákom skupiny Arzén p. Jarom
Gažom a vianočné vystúpenie pre školu a verejnosť.
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Môj atletický rok 2017 sa ako každý rok čo skáčem vo farbách Dukly Banská Bystrica začal na sústrední v Prahe. Dva týždne tvrdej prípravy, naberanie sily, zdokonaľovanie techniky, vylepšenie rýchlosti. Prípravy na blížiace sa Majstrovstvá Slovenska v hale, ktoré pre
mňa každý rok znamenajú tie najväčšie preteky v roku. Po sústredení v Prahe som sa zúčastnila pár pretekov, meetingov ktoré mi
veľmi pomohli pri vylepšení a odstránení posledných chýb a detailov pre skok na Majstrovstvách. Tento rok sme sa s trénerom rozhodli venovať viac trojskoku než klasickému skoku do diaľky a preto tieto preteky boli pre mňa výnimočnejšie a tešila som sa na súboj v trojskoku pretože vždy to bola moja tajná srdcovka. Na meetingoch a pretekoch sa mi veľmi darilo, vyzeralo to na veľmi slušnú rozbehnutú tohtoročnú sezónu a s trénerom sme mali vysoké
očakávania, až na hranici pokorenia môjho osobného rekordu. Vo
veľmi dobrej kondícii aj príprave som nakoniec doskočila na hranicu svojho osobného maxima a na Majstrovstvách som obsadila 3. miesto. Veľmi ma tešilo medailové umiestnenie aj výkon 12,50
tým že tento rok sme vymenili trojskok za diaľku nečakala som, že
sa dokážem za taký krátky čas vyskákať a priblížiť sa k osobnému
maximu. Preteky ma namotivovali a vedela som, že ak v zdraví absolvujem sústredenie v AFRIKE, za ktoré vďačím mojej rodnej dedine Sološnica, ktorá ma každý rok podporuje a prispieva mi na sústredenia, výživové doplnky, rehabilitácie a všetky športové potreby, prekonám moje maximum a priblížim sa k hranice 13 m. Do Afriky sme odcestovali na 2 mesiace, kde nás čakala príprava na letné Majstrovstvá Slovenska. V teple sme trénovali trikrát do dňa a
tréner nás nešetril nech to v lete skáče čo najďalej. V Afrike mám
sústredenie najradšej kvôli teplu a úžasnému športovému rezortu, kde máme všetko čo potrebujeme. Po návrate z Afriky ma čakali preteky za hosťovanie v českej extralige za Vítkovice. Všetky tieto meetingy sú pre mňa zážitkom. Začala som sa približovať k hranici 13 metrov čo bolo veľmi pozitívne. Na pretekoch v Čechách
sa vždy dobre skáče, pretože preteky sú na vysokej úrovni a atmosféra je neopísateľná. Letné Majstrovstvá Slovenska som odskákala v chorobe, teplota ma zastavila, ale aj napriek nej som ich úspešne odskákala a s výkonom 12,22 som si odniesla 3. miesto. Sezónu
som považovala za úspešnú, priblížila som sa k osobnému maximu a s najväčších pretekov na Slovensku som si odniesla dve krásne tretie miesta. Týmto sa pre mňa skončila sezóna aj aj moja atletická kariéra začali mi zdravotné problémy, ktoré mi nedovolili pokračovať v profesionálom športe ďalej. K nim sa pridali problémy s
financiami tým, že atletika vyžaduje sústredenia v zahraničí minimálne dvakrát do roka, veľa výživových doplnkov, športových potrieb, lekárov masérov, rehabilitácii, bolo nemožné aby mi to financovali všetko rodičia. Bohužiaľ, na Slovensku v športe to inak nejde. Rozhodla som sa tento športový boj ukončiť a začať pracovať.
Na jednej strane ma mrzí že som si nesplnila môj najväčší sen a to
olympiádu, ale na druhej strane ďakujem za možnosť spoznania
veľa športových osobností skvelých ľudí , precestovanie sveta. Touto cestou sa chcem poďakovať aj obci Sološnica, ktorá mi každý

MÔJ ATLETICKÝ
ROK 2017

rok umožnila odletieť do Afriky a pripravovať sa na sezónu v teplých krajinách (poskytnutá dotácia 1 000 €). A hlavne mojej rodine,
ktorá vždy pri mne stála a podporovala ma. Zdravie je ale to najdôležitejšie čo máme a treba si ho vážiť.
Eliška Chvílová

DETI V UGANDE OČAMI ZUZKY
Slovenská katolícka charita si veľmi váži ochotu mladých
ľudí, ktorí sa chcú podeliť o svoj čas a talenty s deťmi v našich centrách v Ugande a Rwande. Hlavnou náplňou činností dobrovoľníka je prispieť svojou aktivitou k efektívnemu fungovaniu centra. Počas svojej misie môže dobrovoľník počítať s nasledovnými aktivitami:
• trávenie času s deťmi v centre (doučovanie, spoločné
hry, rozhovory, príprava voľnočasových aktivít, spolupráca na organizácii výletov a podobne)
• dohľad nad finančnými záležitosťami centra
• kontakt s koordinátorom rozvojových projektov Charity s cieľom zlepšovať fungovanie centra a podmienok
pre detí, zamestnancov a dobrovoľníkov v centre
• vykonávanie monitorovacích návštev v školách a rodinách detí zapojených v projekte Adopcia na diaľku®
(platí len pre projekt v Ugande).
Dňa 30.10.2017 sa v Kultúrnom dome uskutočnila beseda
so Zuzkou Došekovou (bývalá učiteľka MŠ), ktorá strávila
6 mesiacov ako dobrovoľníčka v Ugande. Priblížila nám život, biedu... Mnohí z Vás sa tejto besedy zúčastnili a tak isto
prispeli kúpou vecí, z ktorého výťažok bude zaslaní deťom
do Ugandy. Celý projekt je vedený pod záštitou Slovenskej
katolíckej charity, o jej činnosti sa môžete viac dozvedieť na
stránke www.charita.sk
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