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DEŇ MATIEK

SKAUTI
V SOLOŠNICI
V dňoch 31. mája – 2. júna 2019 sa v Sološnici uskutoční víkendový tábor Federácie skautov
Európy s názvom Impeesa (v preklade: vlk, ktorý nikdy nespí). Na tomto tábore si spoločne zme-

MAMA

rajú sily skauti z troch krajín (Českej republiky,
Maďarska a Slovenska) a to v rôznych skautských
disciplínach (ako napr. Morseova abeceda, orien-

... Mama - hádam najdôležitejší človek v našom živote.

tácia v teréne či expresia). Spoločným menovateľom celého víkendu bude tridsiate výročie než-

Mama nám dala život.

nej revolúcie. Skauti Vás týmto pozývajú na večer-

Mama nás vychovala.

ný táborák, ktorý sa uskutoční v sobotu (1. júna)

Mama... prvé slovo, ktoré sme vyslovili.

o 20:00 na lúke v časti Malé paseky.

Mama vie všetko, pozná naše radosti i starosti.
Mama sa o nás vždy postará.
Milé mamičky, babičky radi by sme Vás touto cestou pozvali do
kultúrneho domu 13.5.2019 na malé posedenie ku Dňu matiek.

PÔSTNA POLIEVKA
Pôst je dobrovoľné úplné alebo čiastočné odrieknutie jedla alebo
iných pôžitkov. V Sološnici sa už tradične 3. pôstnu nedeľu stretávame na pôstnej polievke, kde vďaka vašim milodarom pomáhame ľuďom v ich ťažkej životnej situácii. Tento rok sme odovzdali výťažok vo výške 881,- € Patrikovi Szermanovicsovi. Patrik je synom našej bývalej pani riaditeľky MŠ Jojky Bartoňovej a 2. januára 2019 bol účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej utrpel vážne poranenia. Je pripútaný na lôžko, no má šancu sa postaviť na
nohy. Momentálne je v sanatóriu a výťažok z pôstneho obeda
bude použitý na poplatky za rehabilitáciu.
Ďakujeme 

PRÍHOVOR
Milí Sološničania,
kalendár nám dáva jasne najavo, že je tu už piaty mesiac tohto
roku. Áno, čas beží a nedá sa zastaviť. Stále sa ženieme vpred, plánujeme, cestujeme, budujeme... Jarnú únavu sme zahnali a z jarných sviatkov nám utkvelo v pamäti najmä divadelné spracovanie Krížovej cesty, či úsmev šibačov, ktorí dostali od dievčat pestrú stužku na korbáč či maľované vajíčko – no dobre, tak kinderko
. V špajzi pribúdajú poháre s tohtoročným púpavovým medom
či pestom z medvedieho cesnaku, podbeľ a pľúcnik už máme usušený, ochutnali sme jarnú pažítku, reďkovku a šalát a už sa tešíme
na jahody a čerešne. Je to zatiaľ len symbolická úroda, ale o to viac
nás baví chodiť do záhrady (skoro) každý deň. Tieto „prvé lastovičky“ nám dodávajú silu do ďalšej práce, ktorá nás čaká počas roka.
Z prvých výsledkov máme jednoducho veľkú radosť.
Áno, ak sa nám niečo podarí, dodá nám to silu a chuť ísť ďalej.
Tento rok máme „za sebou“ rekonštrukciu Cigánskej uličky, onedlho sa rozbehne oprava Cintorínskej cesty a výmena okien v Dome
smútku. Tu príde aj k výmene chladiaceho zariadenia, úprave
ozvučenia a pripravujeme vybudovanie bezbariérového vstupu.
S novým zastupiteľstvom sme sa dohodli na postupnej výmene
okien v ZŠ. V škole je celkom 169 okien a exteriérových dverí a ostáva nám vymeniť 111 ks v hodnote viac ako 100.000 €. V tomto roku
OZ schválilo celkom 50.000 € na ich výmenu. Obec predkladala 4
krát projekt na výmenu týchto okien a zateplenie budovy, no vždy
neúspešne. V škole je nielen dosť učenia, ale i práce. Verím, že po
kontrole verejného obstarávania (na kontrole je od decembra 2018
a ešte nemáme výsledok) pristúpime konečne k realizácii projektu
vybudovania nových učební. Boľavou však je aj cesta v areály školy,
na ktorú pripravujeme projektovú dokumentáciu. Tu by som chcela
požiadať všetkých rodičov, ktorí vozia deti do školy autom až k zadnému vchodu, aby rešpektovali zákaz vjazdu do areálu školy. Nie,
nechcem „šetriť“ túto rozbitú cestu, chcem len chrániť deti, ktoré
idú ráno do školy a pomedzi ne sa prediera auto. Tiež treba brať do
úvahy, že nie je dostatočný rozhľad na chodník pri vychádzaní a nielen že vy nevidíte deti, ale ani oni nevidia Vás.
Po kolaudácii prístavby čističky odpadových vôd máme „otvorené
dvere“ k budovaniu ďalších etáp kanalizácie. Niektorí občania mi
vytýkali budovanie kanalizácie v tejto menej obývanej ulici, kde je
len zopár prípojok, no urobiť cestu bez toho, aby sme tam uložili
aj kanalizáciu považujem za „blbosť“. Aby sa poslanci mohli správne rozhodnúť, ktorou etapou bude pokračovať budovanie, aktualizujeme rozpočty jednotlivých etáp. Obec je odkanalizovaná približne na polovicu, takže aj tu nás čaká ešte veľa práce.
Tiež na ihrisku môžete vidieť našich futbalistov nielen ako hrajú
či trénujú, ale aj pri stavebných prácach. Obec zabezpečila materiál a svojpomocne si futbalisti podmurovali tribúnu. Tento priestor
bude slúžiť ako šatňa pre deti. Aj tu je ešte veľa práce – vrátane
opravy vykurovania a novej fasády. Budeme sa uchádzať o podporu
zo Slovenského futbalového zväzu, aby sme mohli dokončiť opravu
tejto budovy. FK čaká tento rok počas letných prázdnin oslava výročia, tak im držme palce, aby im nové veci priniesli veľkú chuť víťaziť a ich vzťah k športu nech je každým dobrým zápasom pevnejší.
Okrem futbalového výročia uplynie v tomto roku 100. rokov od
vzniku ochotníckeho divadla v Sološnici. Ako som už spomínala
v úvode, máme tu šikovných ochotníkov, ktorých prácu si cením
nielen pre to, že viem, koľko voľného času venujú každej hre, ale
aj za to, že prinášajú na naše javisko mnoho vecí z histórie našej
obce. Chcem poďakovať všetkým hercom, ale aj technikom, scenáristke a režisérke za ich vôľu a prácu. Veď ešte len jedno predstavenie skončilo a na jún už chystajú ďalšie. Verím, že oslava storočnice, ktorú pripravujú formou Festivalu na 4 sudoch bude plná
zábavy a umenia pre všetky vekové kategórie. Takže aj oni majú
do 22. júna plné ruky práce. Hádam aj im „zber ovocia“ vo forme
uznania od divákov dodá silu a chuť do ďalšej tvorivej práce a nejedna udalosť z dejín našej obce sa odohrá na javisku.
Milí čitatelia, prajem aj Vám - či už zbierate to svoje ovocie v záhrade, v práci, v škole alebo pri vašich koníčkoch - nech máte
radosť z plodov svojej práce, nech vám dodá silu a energiu do ďalších dní a nech túto radosť môžete zdieľať so svojimi blízkymi.
A ak náhodou nie je úroda taká veľká, ako ste si predstavovali, nezúfajte – nie vždy to záleží len od Vás .
P. S. všimli ste si novú výsadbu pri fontáne? Ak nie, zastavte sa. Niekedy aj malé veci vedia potešiť. A nezabudnite – ak máte nápad
na zlepšenie verejných priestranstiev, nemusíte si ho nechávať len
pre seba, skúste ich posunúť do reálnej podoby.
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ODPAD
NÁŠ KAŽDODENNÝ
Táto rubrika už má stále miesto v našom spravodaji a verím, že
Vám v nej prinášame užitočné informácie. Áno, ak sa zamyslíme
nad názvom, musíme si uvedomiť, že každý deň tvoríme odpad –
česť a veľký obdiv výnimkám. A čím konzumnejší a pohodlnejší život vedieme, tým ho je viac. Objednávame viac tovaru cez internet - máme viac kartónov, elektrospotrebiče sú v našich domácnostiach bežnou súčasťou, len už akosi nevydržia tak dlho ako
kedysi, oveľa viac meníme oblečenie a bohužiaľ aj nábytok. V tabuľke Vám prinášame prehľad odovzdaného odpadu v našej obci
podľa rokov ale aj podľa druhu odpadu.To, čo nemáme zachytené je železo, ktoré odovzdávate do zberných surovín a biologický
odpad, ktorý dávame do domácich kompostérov. Sem patria i haluze, ktoré dávame počas sezóny podrviť. Ak ste nezachytili informáciu, môžete ich voziť za železničnú stanicu vľavo k betónovému
plotu od Reedukačného centra. Je tam zatiaľ dočasné označenie,
ak sa miesto osvedčí občanom ako aj drvičom a autám, ktoré to
budú drviť, pristúpime k trvalejšiemu označeniu tohto priestoru.
názov
Komunálny odpad
objemný odpad

2015

2016

2017

2018

343,42

368,47

336,18

330,33

21,8

23,03

24,15

25,24

papier

22,77

14,5

18,89

16,03

sklo

33,42

32,55

37,6

42,82

plasty

12,23

16,96

24,79

28,285

kov

0,4

olej

0,351

viacvrstvové obaly (napr. z mlieka)
elektroodpad
CELKOM ODPAD
Z TOHO VYTRIEDENÉ ZLOŽKY
% SEPAROVANIA

1,3

2,08

2,17

23,03

2,61

17,86

435,81

478,54

445,52

463,396

92,39

110,07

124,59

115,206

21,19%

23%

24,54%

28,72%

25 ROKOV KŇAŽSTVA
Narodil som sa 30. novembra 1968 vo Wierzchowo Pomorskie
v Poľsku ako ôsme dieťa. Moja rodina bola veľmi veriaca,chodili sme do kostola, nediskutovalo sa či niekto ide, či nejde. Strednú školu v Štetíne som ukončil maturitou v odbore železničiar.
Čo ma viedlo k povolanie byť kňazom? Bol som vychovaný v kresťanskej rodine, to je najdôležitejšie. I keď sa stáva že i z nekresťanskej rodiny sa človek stáva kňazom či rehoľnou sestrou. Vždy
sme pomáhali farárom, farári pomáhali nám, mali sme spoločenstvá miništrantov, farský spevokol do ktorých som patril, mali
sme stretnutia „Oáza“. Myšlienky sa tiahli už od detstva, maminka chcela, aby niekto s našej rodiny bol kňazom, môj najstarší brat
chcel byť kňazom ale za komunizmu nemohol ísť do seminára...
na strednej škole som sa rozhodol, vstúpil som do noviciátu, vybral som si Resurekcionistov, tých som poznal najlepšie, lebo boli
v našej farnosti., poznal som kňazov, bohosovcov, oni prichádzali k nám, jazdili sme na stretnutia miništrantov do seminára. Rok
strávený v noviciáte bol veľmi pekný, novic je mimo svojej rodiny,
ktorá ho môže len 2x navštíviť. Ide o to – odrezať sa od sveta, od
myšlienok sveta a začať myslieť o službe Bohu. Na konci noviciátu
sa skladajú prvé rehoľné sľuby, potom je tzv. obliečka, nosí sa už
reverenda a začína sa štúdium. Študoval som 2 roky v Krakowe na
inštitúte misionárov, tam som vyštudoval filozofiu, a v Ríme teológiu. Tam som sa stretol s Jánom Pavlom II., s Matkou Terezou (vtedy ešte nebola svätá, bola maličká, skromná, príjemná, hovorila
o službe chorým, čo ona robila, čím žila...) Od 1. septembra 1993
ma poslali na Slovensko do Veľkých Levár, kde som bol vysvätený
19. februára 1994 z rúk biskupa Dominika Hrušovského za kňaza.
To bol začiatok kňažského života v malej komunite. Samotnej vysviacky sa moji rodičia kvôli chorobe nemohli zúčastniť.
Od 1. septembra 1995 som prišiel do Sološnice, kde ma privítal
starosta Milan Vanek. Na prvý deň, bol to prvý piatok v mesiaci,
búrka, pršalo,v kostole nebolo svetla, mali sme„romantickú“ svätú omšu pri sviečkach, si spomínam veľmi dobre.Spomínam si na
prvú svadbu, sobášil som pána Pala Kočíška a Janku Dinusovú,
prvý krát som krstil Kristínku Fruhaufovú a pohreb si nepamätám.
V Sološnici som prežil 16,5 roka, kedy som na vlastnú žiadosť od-

išiel, na fare som sa cítil sám,farníci neboli zlí, ale potreboval som
byť v komunite a nie sedieť sám na fare. Odišiel som po dohode s
otcom biskupom 1. 1. 2012 slávnostnou sv. omšou a rozlúčkou. Do
Sološnice sa veľmi rád vraciam.
Teraz pôsobím vo Viedni pre Poliakov, nemusím vedieť po nemecky  hoci malo by sa. Pre poliakov slúžime spolu s ďalšími 4 kňazmi sv. omše, pripravujem birmovancov k sviatosti,mám stretnutia
študentov, mám komunitu Galilea, kde sa zaoberám bezdomovcami, mám s nimi raz do mesiaca sv. omšu, rozprávam s nimi... Angažujem sa do pomoci so závislými ľudmi, spravil som si štúdium
psychoterapie závislosti a spoluzávislosti,stretávam sa s nimi, rozprávam s nimi, rozmáha sa aj celý systém anonymných alkoholikov, alkoholičiek. Angažujem sa tiež v rakúskom rádiu pre poľskú
katolícku misiu Cesta, mám spevácku skupinku Prístav, mám tu
duchovné obnovy a veľa iného, dosť povinností. Roboty je dosť,
všetko s poliakmi, Bežne máme v nedeľu 10 sv. omší, cez pôst 11,
spovedáme, cez týždeň 3 sv. omše, takže máme čo robiť, hlásať
božie evanjelium, je to príjemné miesto v centre Viedne. Prežívam
tu veľmi pekný čas, som v komunite, nie som sám a teším sa zvlášť
pomoci závislým a spoluzávislým. Teraz mám povolenie na štúdium tzv. motivačného dialógu, je to potrebné pre každého, zvlášť
pre mňa ako špecialistu, vyškoliť sa ako rozprávať s ľudmi aby si
vybrali svoj život taký aký chcú, aby ho zmenili, motivovať ich.
Vo februári som oslávil 25 rokov kňažstva. Počas týchto rokov bolo
veľa dobra i veľa zla, ale ako Pán Boh dal, tak je najlepšie. Zvelebujem Boha za tých 25 rokov kňažstva,hlavné slávnosti boli vo
Viedni,prišiel aj otec provinciál a 15 kňazov, aj zo Sološnice niektorí boli. Samotná slávnosť mi pripomenula, ako rýchlo uteká život,
ale tiež kňazstvo,ale najdôležitejšie je byť s Ježišom. Každá komunita, ktorú tu vediem, mala svoju úlohu,mohli sme byť svedkami,
že sv. omša bola pre komunity, bola slávnostná, radostná a potom
bolo posedenie v našom pastierskom centre neďaleko Viedne.
V živote som mal viacero vzorov, ktorí mi dali veľa do života.
V tomto čase je mojim vzorom otec Pio, pretože bol rehoľníkom,
ktorý vedel byť poslušný, verný pánu Ježišovi.
Stále sa cítim ako Sološničan, som čestným občanom Sološnice,
cítim sa tu stále ako doma, chcel by som bez výnimiek všetkým
poďakovať, s ktorými som žil, prežil dobré aj zlé časy, ďakujem
hlavne starostom, lebo ako mi povedal p. Milan Vanek, je moc cirkevná i svetská a keď farár a starosta držia spolu, pre občanov je
to najlepšie.
Želám všetkým i sebe tiež, aby sme sa stretli u Ježiša v nebeskom
kráľovstve.
Edward Zakowicz, CR
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SOLOŠNICU ZAPLAVÍ
DIVADLO!
OZ Materina dúška sa dlhodobo snaží do Sološnice prinášať nové
tvorivé impulzy a podporovať kreatívne nápady. Práve preto sa aktívne zapája do tvorby našich divadelných ochotníkov a pomáha
s prípravami Festivalu na 4 sudoch! Aj vďaka tomu je divadlo v Sološnici čoraz výraznejšie a zoskupuje stále viac a viac divadelných
nadšencov všetkých vekových kategórií. Práve pre tých sa nám
podarilo pripraviť zaujímavý vzdelávací program! Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, ktorý sa rozhodol podporiť náš projekt ZA/PRE/ODžiť DIVADLO! Môžeme zrealizovať divadelné workshopy a prednášky pre širokú verejnosť! Každý, kto
má chuť sa o divadle dozvedieť čosi viac, dostane príležitosť a to
vďaka vzdelávacím aktivitám pod vedením profesionálnych divadelníkov. Celý vzdelávací plán je zameraný na 3 vekové skupiny – v
mesiacoch máj a jún absolvujú workshopy študenti 2.stupňa našej ZŠ, počas leta to bude divadelná týždenná dielňa pre menšie
deti a po lete sa budú vzdelávať dospelí. Workshopy sa budú venovať divadlu teoreticky aj prakticky – v rámci teoretickej vlny zistíme, ako inscenácia vzniká a kto všetko sa za ňou skrýva, ako sa
pracuje s textom a čo je to tvorivé písanie alebo recenzia. V praktickej časti účastníci absolvujú workshopy herecké aj scénografické a nebudú chýbať ani debaty s profesionálnymi divadelníkmi.
Na záver, už ako poučení diváci navštívime predstavenie spojené
s prehliadkou divadla a debatou s tvorcami. Veríme, že v Sološnici bude po skončení všetkých kultúrno-vzdelávacích divadelných
aktivít ešte väčší záujem a nárok na kvalitné divadlo ako doteraz!

ŠKOLSKÁ TELOCVIČŇA

Dňa 24.1.2019 bola v Reedukačnom centre Sološnica slávnostné otvorená školská telocvičňa. Viacúčelová športová hala s možnosťou hrať volejbal, nohejbal, hádzanú, tenis, minifutbal a stolný
tenis je k dispozícii nielen žiakom špeciálneho výchovného zariadenia, ale aj širokej verejnosti.
Možnosti prenájmu priestoru telocvične sú nasledovné: 15,00
EUR/ hod.

NOC S ANDERSENOM SA USKUTOČNILA
29. 3. 2019

Príchodom detí do kultúrneho domu, v počte 47, sa začala čarovná noc nielen pre deti ale aj pre nových členov kultúrnej komisie
. Po zasadení stromu Rozprávkovníka sa postupne všetci presúvali čarovným svetom rozprávky „Princezná na hrášku“. Vo vestibule bola zahratá ukážka z tejto rozprávky ale aj s moderným prevedením, na čo deti reagovali, že takto by to predsa nemalo byť a určite originál rozprávky je uložený v knižnici v knihe a mali by sme
si ju prečítať v správnom znení. V knižnici sa deti pohodlne usadili a pani starostka Čermáková nám prečítala túto rozprávku. Potom sme si čítali aj iné rozprávky a deti nám porozprávali, ktoré
príbehy majú najradšej a či aj v dnešnej dobe mobilov čítajú neja-
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ké knižky. Po sľuboch, že budú určite navštevovať knižnicu a budú
čítať viac, dostali obrovský hlad. Milé pani kuchárky – pomocníčky nám pripravili vynikajúce opekané chlebíky. Po večeri deti dostali inštrukcie, že bez zdolania všetkých úloh nedostanú kľúče k
pokladu. Preto boli rozdelené na 5 skupín a každá skupina zvládla rôzne disciplíny ako kotrmelce, skok na fit lopte, stavbu hradu, preplávanie ponad rieku na matracoch či preberanie hrachu.
Každá skupina obdržala dukáty, ktoré odovzdali a za ne dostali inštrukcie, kam sa majú vydať. Keďže bola aj rozprávka popletená,
aj inštrukcie boli popletené a skupiny mali prísť na to, kam presne
sa majú presunúť. Každá skupina našla presné miesto, kde už čakali mladí pomocníci a strážili truhlice. Po otvorení truhlíc deti dostali kúsok mapy. Tieto kúsky sme pospájali v knižnici a zistili sme,
že poklad je ukrytý v pivnici kultúrneho domu. Ako veľká skupina mravcov a mravčekov sme sa presunuli po stopách a šípkach
do pivnice. V utajenej miestnosti sa nachádzalo koryto plné pokladov – knižiek, sladkostí, pier a iných zaujímavých vecí. Nájdenie
bolo sprevádzané svetelnou a „voňavou“ šou, z čoho mali deti radosť. Po návrate do veľkej sály kulturáku sme deťom povedali, že
poklad im bude odovzdaný až ráno, ak vydržia spinkať v Búvajkove. Na ukľudnenie detí ale aj oddych pre nás organizátorov, sme
pripravili premietanie rozprávky . Aby sa deti cítili ako v kine pripravili sa pre ne pukance.
Keďže už bola pokročilá hodina, deti sa pomaly pýtali spinkať. Postupne sme ich odprevádzali do spacákov pod hviezdnu oblohu.
Nebojte sa nespali vonku, len sa v Búvajkove premietali laserovým
projektorom hviezdičky. Najstarší štvrtáci si mohli vychutnať noc
v knižnici. Po kľudnej noci sme deti prebúdzali budíkom a nasledovala rozcvička, raňajky a dlho očakávané rozdávanie darčekov.
Nezabudli sme sa odfotiť na pamiatku a pomohli sme im pobaliť si
veci. Pri odchode s rodičmi nadšene opisovali všetky zážitky z čarovnej noci v knižnici...

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže 2019
„(NE)ZELENÝ SVET OKOLO NÁS “
Do súťaže bolo zaslaných celkom 62 prác, čo je za
celých 5 rokov najviac! Veľmi sa teším, že motivujete žiakov, aby sa do súťaže zapojili. Porota mala
veľa práce, preto aj vyhodnotenie trvalo trochu
dlhšie. Nakoniec sme sa rozhodli odmeniť týchto žiakov:
Kategória MŠ mladšie deti:
Terezka Barilová (MŠ Sološnica)
Andrejka Chvílová (MŠ Sološnica)
Kategória MŠ staršie deti:
Tatiana Sabolová (MŠRohožník)
Agátka Figurová (MŠ Rohožník)
Karolínka Šperglová (MŠ Plavecké Podhradie)
Samko Klamo (MŠ Rohožník)
Karolína Martinkovičová (MŠ Rohožník)
Izabelka Pajtínková (MŠ Rohožník)
Kategória ZŠ – mladší žiaci:
Marek Kalenský (ŠKD Rohožník)
Nina Kubeňáková (ZŠ Sološnica)
Sára Hirthová (ZŠ Sološnica)
Kategória ZŠ –starší žiaci:
Laura Varsavíková (4.B, Rohožník)
Šimon Hubek (5.A, Sološnica)
Paulína Gavlasová (5.A, Sološnica)

Sabina Kalenská (6. ročník ZŠ Rohožník)
Projekt (Ne)zelený svet realizuje OZ Materina dúška s finančnou podporou zo Zeleného vzdelávacieho fondu.
Všetkým zúčastneným žiakom ĎAKUJEM.

Nadácia VÚB
POKLADY SLOVENSKA

Nadácia VÚB vyhlásila aj v tomto roku výzvu Poklady Slovenska,
do ktorej bolo možné prihlásiť pamiatky, ktoré si vyžadujú obnovu, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. Prihlásila som do tejto
súťaže sochy sv. Mikuláša a sv. Augustína z nášho práve rekonštruovaného oltára. Do súťaže bolo prihlásených celkom 750 pamiatok z celého Slovenska a porota mala ťažkú úlohu vybrať 9 pamiatok, o ktorých budú hlasovať občania Slovenska. Predseda
správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch povedal, že odborníci posudzovali pri pamiatkach ich súčasný stav, významnosť, historický kontext ako aj nároky na nevyhnutné reštaurátorské práce a časové rámce. A tak sa medzi vybranými ocitli aj naše sochy.
Sochy sú vzácnou súčasťou barokového oltára. Barokový oltár
v Kostole Všetkých svätých v Sološnici pochádza z konca 17. storočia. Vytvorený bol vďaka podpore šľachtického rodu Pállfyovcov. Jeho najvzácnejšou a zároveň najschátralejšou časťou sú
sochy sv. Mikuláša a sv. Augustína v nadživotnej veľkosti. Sú situované v strede oltára a stvárnené v slávnostných biskupských
rúchach s mitrami na hlavách a berlami v rukách. Práve zreštaurovanie postáv dvoch biskupov, ktoré bolo predmetom hlasovacej súťaže Poklady Slovenska, prinavráti tejto pamiatke jedinečné
umelecké a estetické hodnoty barokového sochárstva.
ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania (v čase uzávierky nášho časopisu nebolo hlasovanie ešte ukončené).
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DÔCHODCI V SOLOŠNICI
PRIVÍTALI JAR
Tak a ani sme sa nenazdali a dlhé zimné večery sú za nami a hlási sa nám jar. Predlžujú sa dni, záhrada nás láka, aby sme už začali so sadením, stromy prekrásne zakvitli a tak čas plynie ďalej a nezastaví sa. Starý rok sme ukončili ako inak – Adventnými dňami a
Mikulášskym posedením a nový rok sme začali opäť našimi vydarenými akciami.
Za kultúrou sme boli v januári na Novej scéne v Bratislave na divadelnom predstavení Rozum a cit a o niekoľko dní sme sa veselili
v Kuchyni na Maškarnom plese, kde boli aj masky a bolo tam skutočne veselo.
Mesiac január sme ukončili tradične 3. ročníkom kartovej hry JOKER, za účasti 10 ZO z okresu Malacky a celkovo sa v Sološnici zišlo
56 účastníkov. Prítomných privítala starostka obce pani Anna Čermáková a predsedkyňa OO JDS Malacky pani Ruženka Mrázová,
ktorá ešte bližšie vysvetlila pravidlá tejto hry. Hra prebehla dobre,
každý hráč vedel čo ho čaká a riadili sa pravidlami hry z predchádzajúceho roka. Tento krát I. miesto vyhral člen ZO JDS Plavecké Podhradie, o II. a III. miesto sa podelili členky ZO JDS Kuchyňa. Po skončení jednotlivých hier bolo podávané občerstvenie a na výbornom
guláši, ktorý pripravila Mária Lučanká, si pochutnali všetci prítomní
účastníci. Celý priebeh hry JOKER bol z našej strany dobre zorgani-

zovaný. Všetkým členom, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia a aj na celkovom priebehu patrí poďakovanie.
Začiatkom februára organizovala ZO JDS Malacky a mesto Malacky “ 3. Ročník Senior bálu“, ktorého sa zúčastnili štyria naši členovia.
V rámci fašiangových dní pripravila obec Sološnica – „Farmárské
trhy“, ktorých sme sa aktívne zúčastnili. Z Obecného úradu sme
dostali ošípanú, za čo starostke pani Anne Čermákovej ďakujeme.
Návštevníci podujatia si pochutili na výrobkoch zo zabíjačky, ktoré
nám tento rok pripravil Ján Sojka. V ďalšej ponuke v našom stánku boli reze zo šalátom, pečienky v šlajeri - „záhorácke myši“, varená zabíjačková kapusta, žebrácka kaša a ešte si návštevníci podujatia pochutili na dobrom varenom vínku a sladkých šiškách , ktoré pripravila Mária Lučanská a to všetko pri našom stánku išlo na
dračku. O vytápanie slaniny v kotly priamo na trhoch sa starali Jari
Kopáč a Milan Vláčilík.
Vo februári v rámci fašiangu organizovalo Malokarpatské stredisko Modra, tradičný „Ples seniorov Bratislavského kraja 2019“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Expo Arény na výstavisku Incheba
v Bratislave a tejto akcie sa zúčastnili štyria členovia našej organizácie.
Fašiangové obdobie sme ukončili až v marci a to akciou „ Pochovávaním basy a ukončením fašiangu“ , kde nám do tanca a na počúvanie hrala skupina ART z Kuchyne. V programe v spolupráci s hasičmi zo Sološnice sa uskutočnil akt, pochovávania basy. Tejto akcie sa ako hostia okrem našich členov zúčastnili členovia z Kuchyne a z Rohožníka. Nálada bola výborná, prítomní si mohli pochutiť
na fašiangových šiškách a na čerstvom rezni so šalátom, ktoré pripravila Mária Lučanská v spolupráci s našimi členkami.
V marci sme sa sa zúčastnili divadelného predstavenia – muzikálu
„Povolanie Pápež“ v divadle Andreja Bagara v Nitre. Bolo to úžasné
predstavenie, tak dejovo, scénou ako aj výkonmi hercov.
Mesiac marec sme ukončili výročnou členskou schôdzou, na ktorej sme zhodnotili našu bohatú činnosť za predchádzajúci rok.
Samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na prípravu a výrobu našich domácich cestovín o ktoré je neustáli záujem. Pravidelne pod
vedením Milky Čermákovej sa stretáva 10 – 14 členiek a so skutočnou láskou pripravujú niťovku a krúpky z domácich vajíčok.
Takže záver hodnotenia našich akcií je asi taký, že nám nezostáva
veľa času na tie naše záhradky a kde je ešte ostatná rodina a hlavne vnúčatá, ktoré nás práve teraz najviac potrebujú a prejavujú
nám svoju lásku.
Mária Kvaššayová

DO UČITEĽSKÉHO NEBA PRIBUDOL JEDEN ANJEL
Po oslovení Veroniky, aby som napísala do spravodaja článok o materskej
škole, mi v mysli automaticky vyskočila myšlienka, že obsahom článku nebude nič z toho, čo sa aktuálne v materskej škole deje, ale vzdanie úcty človeku, ktorý v našej materskej škole strávil viac ako polovicu svojho života. Ľubomír Pajtinka, odborník na školstvo je
autorom knihy ,,Učitelia patria do neba
alebo Malá pocta veľkému povolaniu“. Nechcem tu v článku rozoberať obsah knihy, ale pripomenúť si život človeka, učiteľky, ktorá si
takúto poctu zaslúži. Život Štefky Kovárovej bol od mladosti úzko
spätý so spoločenským dianím v našej obci. Ako mladé, ešte slobodné dievča hrávala v dedinskom ochotníckom divadle. Po ukončení štúdia na Strednej pedagogickej škole v Modre nastúpila do
pracovného pomeru ako učiteľka v materskej škole v Sološnici v
roku 1970. Začínala učiť ešte v starej škôlke a v súčasnej materskej
škole pôsobila od jej otvorenia v roku 1973 do roku 2014. Materská
škola fungovala pod jej vedením od roku 1991 do roku 1999. Počas svojho 44-ročného pôsobenia v materskej škole rozdávala okolo seba úsmev, dobrú náladu a optimizmus. Bola človekom s veľkým
srdcom, ktoré mala otvorené pre všetkých, ktorí ju požiadali o radu,
pomoc alebo o morálnu podporu. Bola pracovitá, cieľavedomá, čo
si ,,vzala do hlavy“, to musela dotiahnuť do úspešného konca Ako
predsedníčka Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri materskej škole v Sološnici hájila záujmy zamestnancov. Bola zástankyňou spravodlivosti, nezištná, neustále si dopĺňala svoje poznanie štúdiom nových odborných
kníh a časopisov, bola odborníčkou vo svojej profesii. Môžem hrdo
povedať, že to bola učiteľka, ktorá svoju prácu nebrala ako povolanie, ale ako svoje poslanie. Učiteľstvo mala jednoducho v krvi. Jej
rukami prešlo niekoľko stoviek detí. Nejedno z nich si v srdci zacho-
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vá pekné spomienky, možno na niečo, na čom sa spolu zasmiali, na
mnohé detské pesničky, ktoré si cestou zo škôlky pohmkávali, na
desiatky básničiek, ktoré sa spolu naučili, aby potešili mnohých z
vás na rôznych kultúrnych podujatiach v obci. Bola vzorom nielen
pre deti, ale aj pre nás, kolegyne, ktoré sme mali tú výsadu spoločne pracovať pod jednou strechou. Bola skromná, čestná a úprimná,
mala pochopenie pre detské boliestky a otvorenú náruč pre každého, kto to v ťažkej chvíli potreboval. Nie raz dokázala zvládnuť aj zložité životné situácie, zdravotné problémy a zároveň si zachovať profesionálny prístup k práci. Spomínam si na vzácne chvíle pri spoločných posedeniach, na úprimný smiech a živý záujem o všetko, čo sa
v škôlke, v našich životoch i v obci deje. Takto si chceme stále pamätať našu kolegyňu z práce, priateľku a druhú mamu našich škôlkarov a viem, že hovorím za všetkých, že jej miesto zostáva naďalej v
našich srdciach. Všetci, ktorí sme ju dobre poznali vieme, že neprežila život nadarmo. Aj po odchode na dôchodok zostala aktívna. Bola
predsedníčkou miestneho dozorného výboru v Sološnici, spotrebného družstva COOP Jednota Senica a zároveň bola hnacím motorom v Základnej organizácii Jednoty dôchodcov v Sološnici. Stále
mala veľa nápadov a aktívne sa podieľala na organizácii všetkých
spoločných podujatí. Vďaka jej myšlienke naše seniorky začali výrobu domácich cestovín a tradičných krúpkov. Bola členkou výboru a
o činnosti tejto organizácie viedla kroniku. Svoj voľný čas venovala
aj nášmu ochotníckemu divadlu, kde si zahrala v dvoch divadelných
predstaveniach a dokonca i so zhoršujúcim sa zdravotným stavom
bola živou súčasťou našich ochotníkov ako šepkárka. Život Štefky
Kovárovej bude pre nás príkladom naplnenosti života, ako ho prežiť plnohodnotne. V Sološnici sa Štefka narodila, tu prežila svoj život
s rodinou a semienka lásky, ktoré vložila do detí tu v Sološnici, budú
ďalej klíčiť, rozvíjať sa a rásť. Navždy zostane našim škôlkarským anjelom, pretože viem, že kus jej srdiečka zostáva naďalej s nami v našej sološnickej škôlke.
Janka Šišková, MŠ Sološnica

ZOZNAM MALÝCH OBČIANSKYCH
PROJEKTOV VYBRANÝCH NA PODPORU
V ROKU 2019

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Počet obyvateľov k 1.4.2019: 1 627
prisťahovaných: 14
odsťahovaných: 6

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE SOLOŠNICA ROZHODLO NA SVOJOM ZASADNUTÍ
DŇA 4. 2. 2019 O FINANCOVANÍ NASLEDOVNÝCH PROJEKTOV :
a) Oprava Kaplnky svätého Vendelínka 500 €
b) Výmena dverí na Kaplnke svätého Vendelína 500 €
c) Úprava šatne za javiskom 500 €
d) Stromy 250 €
Po úspešnej oprave Kaplnky svätej Anny
v roku 2018 sa OZ rozhodlo podporiť podobný projekt a j v roku 2019. Tento krát ide
o kaplnku sv. Vendelínka, ktorá sa nachádza
pri hlavnej ceste smer Rohožník. Prvý projekt je zameraný na jej sanovanie a opravu

omietok (vonkajších a vnútorných) a druhý
na výmenu dverí. Oba projekty budú financované do výšky 500 €.
Divadelní ochotníci budú upravovať priestory za javiskom v KD, kde by mohol vzniknúť
zaujímavý priestor , ktorý bude slúžiť nielen
ako šatňa ale aj ako klubovňa. Obec prispeje sumou 500 €.
Výsadbu ovocných stromov, ktorú budú
uskutočňovať občania na tzv. Starej ceste
podporí v sume 250 €.
Aj touto cestou ďakujeme občanom za ich
návrhy a projekty a prajeme im úspešnú
realizáciu!

ZMENA NA STAVEBNOM ÚRADE
Vzhľadom k vysokej zaťaženosti pracovníčok spoločného stavebného úradu, sa starostovia obcí dohodli na prijatí nového
zamestnanca a inom rozdelení územia jednotlivých zamestnancov. Doterajšia pracovníčka, ktorá robila konania v Sološnici - pani
Mrázová ostáva zamestnankyňou, avšak
dorobí len konania, ktoré boli začaté. Obce
Sološnica, Plavecké Podhradie a Plavecký

Mikuláš patria do kompetencie pána Róberta Mračka. Kanceláriu má na obecnom
úrade v Plaveckom Podhradí.
Email:
stavebnyurad.24@gmail.com
Tel.:
+421950702866
PO:
8:00-12:30
ST:
8:00-12:00 a 13:00- 18:00

VLAK ZÁHORÁČIK

Vysoká pri Morave
Kostol sv. Andreja a 2 kaplnky. Cyklotrasa
Eurovelo 13, pozdĺž rieky Moravy. Lábske jazerá – rybársky raj (predaj povolení v Zohore na Staničnej ul. 5).
Zohor
Prestupná stanica na hlavnej trati Bratislava – Kúty, do Záhorskej Vsi a Plaveckého
Podhradia. Kostol sv. Margity Antiochijskej z
10. storočia. Nálezy bohatých germánskych
hrobov. Križovatka Malokarpatskej a Záhoráckej cyklomagistrály.
Lozorno
Kostol sv. Michala Archanjela, kaplnka Svätej trojice, zvyšky sklárskej huty.
Pernek pri Zohore
Kostol sv. Ducha. Križovatka ciest Bratislava
– Lozorno – Senica a Malacky.
Kuchyňa
Kostol sv. Mikuláša, Adventure park – adrenalínové športy, zábava pre deti. Bobria hrádza – náučno-rozprávkový chodník v dĺžke
1800 m, 300 m na móle. Vysoká (754 m) –
druhý najvyšší vrch v Malých Karpatoch, prírodná rezervácia. Turistická aj cyklistická trasa z Kuchyne na Zochovu chatu.
Rohožník
Kostol Panny Márie Nanebovzatej, synagóga z 18. storočia, románska zvonica. Rybníky
Rašelinisko, Ílovisko a Rohožnícka priehrada
(kapry, šťuky, sumce, zubáče a bobry).
Sološnica
Kostol Všetkých Svätých. Cyklotrasa smerom cez Malé Karpaty na Doľany.

Obľúbený vláčik Záhoráčik vozí turistov a
cykloturistov počas letnej sezóny na trati Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie už od roku 2003. Tohtoročné slávnostné otvorenie sezóny 2019 sa uskutoční 27.
apríla 2019 o 9.30 hodine na železničnej
stanici Plavecké Podhradie. Pre návštevníkov a turistov bude sprievodným podujatím otvorenie a prezentácia Plaveckej jaskyne v Plaveckom krase so sprievodcom. Trať
Zahoráčika – Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie – realizuje Bratislavský samosprávny kraj, Odbor cestovného ruchu a kultúry, Odbor dopravy v spolupráci s národným dopravcom Železničnou spoločnosťou
Slovensko a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.
Čo sa dá na bicykli navštíviť
Plavecké Podhradie
Ruina Plaveckého hradu z 13. storočia, v súčasnosti prebiehajú na nej zabezpečovacie
práce. Kostol sv. Barbory, kaštieľ, Plavecká
jaskyňa (vstup možno zabezpečiť cez speleopp.sk). Cyklotrasa cez Plavecký Mikuláš a
Malé Karpaty až do Smoleníc.
Záhorská Ves
Vedie tadiaľ cyklotrasa Eurovelo 13 – pozdĺž
bývalej „Železnej opony“. Rieka Morava, hraničná rieka medzi Slovenskom a Rakúskom,
s nedotknutou prírodou – meandre, mokriny, vodné vtáctvo, rybárstvo. Spojenie kompou s obcou Angern (Rakúsko), premáva od
apríla denne od 5. do 22. hodiny, prepravuje autá i bicykle.

Narodení v r. 2018: Juraj Kluvanec  Tobias Morávek  Charlotte Chvílová  Nina
Tardíková  Mia Majdová  Oliver Kovár
Narodení v r. 2019: Tobias Ševčík  Sofia
Jurkovičová  Filip Biksadský  Dárius Kalig  Monika Pavelková  Nikola Lindtnerová  Ester Harastiová
Uzavretie manželstva: Peter Žilavý a Alena Nespešná
Jubilanti:
70 rokov  Miroslav Mlynarovič  Alžbeta
Mišová  Alena Frűhaufová  Mária Šišková
75 rokov  Marta Kazičková  Jaroslav Kováč
 Rudolf Krchňavý
80 rokov  Alojz Zechel  Mgr. Ferdinand
Foltýnek  Antónia Velšmidová
85 rokov  Anna Kazičková
Zomrelí:
Ladislav Nikodém (68)  Anna Čermáková
(68)  Ing. Anna Paušeková (79)  Anton
Chvíla(69)  Štefánia Kovárová (68)  Rozália Cínová (90)  Branko Balúch (45)

NENECHAJTE SI UJSŤ

13. 5. 2019 Deň matiek

14. 5. 2019 Zápis detí do MŠ

21. 5. 2019 koncert Veselá trojka
o 18.00 hod.

25. 5. 2019 Voľby do EP

31. 5. 2019 MDD

22 .6. 2019 Festival na 4 sudoch

jún Futbalový turnaj prípravka

20. 7. 2019 Nočná hasičská súťaž

27. 7. 2019 70. výročie futbalu - zábava
na ihrisku

august Vatra

21. 9. 2019 Krumpolový deň
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PUSINKY

ROZPIS ZÁPASOV
PRÍPRAVKA U11
14.04.2019 10:00

OŠK Láb - FK v Sološnici

16.04.2019 18:00

FK v Sološnici - OŠK Plavecký Štvrtok

25.04.2019 18:00

FK v Sološnici - FK Jablonové

27.04.2019 11:00

TJ Záhoran Jakubov - FK v Sološnici

01.05.2019 17:00

ŠK Závod - FK v Sološnici

04.05.2019 14:00

FK v Sološnici - ŠK Gajary

08.05.2019 14:00

FK v Sološnici - FK Studienka

11.05.2019 14:00

FK v Sološnici - OFK Vysoká pri Morave

19.05.2019 10:00

FC Rohožník - FK v Sološnici

25.05.2019 14:00

FK v Sološnici - ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

01.06.2019 10:30

TJ Záhoran Kostolište - FK v Sološnici

08.06.2019 14:00

FK v Sološnici - TJ Veľké Leváre

15.06.2019 10:00

FC Zohor - FK v Sološnici

HRÁ SA V SOLOŠNICI
27.04.2019 10:00

FK v Sološnici - ŠK Lozorno, FO

27.04.2019 10:45

FK v Sološnici - FC Rohožník D

27.04.2019 11:30

FK v Sološnici - ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
HRÁ SA V ROHOŽNÍKU

11.05.2019 10:00

ŠK Lozorno, FO - FK v Sološnici

11.05.2019 10:45

FC Rohožník D - FK v Sološnici

11.05.2019 11:30

FK v Sološnici - ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

HRÁ SA V PLAVECKOM MIKULÁŠI
25.05.2019 10:00

FK v Sološnici - ŠK Lozorno, FO

25.05.2019 10:45

FK v Sološnici - FC Rohožník D

25.05.2019 11:30

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš - FK v Sološnici
HRÁ SA V LOZORNE

08.06.2019 10:00

ŠK Lozorno, FO - FK v Sološnici

08.06.2019 10:45

FC Rohožník D - FK v Sološnici

08.06.2019 11:30

FK v Sološnici - ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

MLADŠÍ ŽIACI U13
24.03.2019 10:00

ŠK Lozorno, FO - FK v Sološnic

31.03.2019 12:30

FK v Sološnici - FC Stupava B

06.04.2019 10:00

FC Rohožník - FK v Sološnici

14.04.2019 14:00

FK v Sološnici - OŠK Láb

18.04.2019 18:00

FK v Sološnici - TJ Veľké Leváre

27.04.2019 9:00

ŠK Žolík Malacky B - FK v Sološnici

01.05.2019 13:30

TJ Veľké Leváre - FK v Sološnici

05.05.2019 12:30

FKM Stupava - FK v Sološnici

08.05.2019 14:30

FK v Sološnici - ŠK Žolík Malacky B

12.05.2019 14:30

FK v Sološnici - FC Zohor

26.05.2019 14:30

FK v Sološnici - ŠK Lozorno, FO

02.06.2019 15:00

FC Stupava B - FK v Sološnici

06.06.2019 18:30

Obecný športový klub Láb - FK v Sološnici

08.06.2019 10:00

FK v Sološnici - FC Rohožník

SENIORI
31.03.2019 15:00

FK v Sološnici - OFC 014 Vinosady

07.04.2019 17:00

FKM Stupava - FK v Sološnic

14.04.2019 16:30

FK v Sološnici - ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

19.04.2019 14:00

OŠK Plavecký Štvrtok - FK v Sološnici

05.05.2019 13:30

FK v Sološnici - FK Záhorská Ves

12.05.2019 17:00

FK Malé Leváre - FK v Sološnici

19.5.2019 13:30

FK v Sološnici - TJ NV Pernek

26.05.2019 17:00

FK Borinka - FK v Sološnici

02.06.2019 14:00

FK v Sološnici - OFK Vysoká pri Morave

09.06.2019 17:30

ŠK Gajary - FK v Sološnici

AKTUALITY
Z FUTBALOVÉHO KLUBU
Jesennú časť aktuálneho súťažného ročníka zvládli z našich družstiev najlepšie tí najmenší – pusinky (deti v kategórii do 8 rokov).
Nachádzajú sa na 2. mieste ich skupiny, len o skóre za vedúcim tímom z Lozorna. Mladší žiaci sa po jeseni nachádzajú v strede
tabuľky, prípravke a seniorom sa darilo najmenej - sú zatiaľ v spodnej časti ich tabuliek.
Po niekoľkých rokoch, kedy sa niektoré z mládežníckych družstiev
zúčastňovalo počas zimnej prestávky nejakého turnaja (väčšinou
usporiadaného regionálnym futbalovým zväzom), sa túto zimu
pripravovali iba v domácich podmienkach. Zopár tréningov absolvovali v novootvorenej športovej hale, ktorú nám poskytlo vedenie
Reedukačného centra Sološnica.
Koncom marca sme v spolupráci s obcou začali stavať 2 nové šatne pod tribúnou pri budove na ihrisku. Obec Sološnica sa na výstavbe podieľa najmä finančne (zabezpečuje nákup materiálu),
samotné práce má na starosti futbalový klub. Šatne budú slúžiť výhradne deťom, aby sa mali kde prezliekať pozvané družstvá najmä
počas letných turnajov.
Tento rok si pripomíname 70. výročie organizovaného futbalu
v našej obci, momentu, kedy futbalové mužstvo zo Sološnice začalo hrávať súťažné zápasy – stalo sa tak v roku 1949. Pri tejto
príležitosti sa vedenie futbalového klubu v spolupráci s pánom
Ferdinandom Foltýnkom rozhodlo vydať menšiu publikáciu,
ktorá by mala aspoň sčasti priblížiť, akou cestou si prešiel futbal
v našej obci od jeho začiatku po súčasnosť. Jej vydanie bude realizované za finančnej podpory Obce Sološnica, ktorá na to poskytla
dotáciu z rozpočtu obce.
To ale nie je všetko. Koncom júla, 27. 7. 2019, plánujeme ďalší sprievodný program k tomuto výročiu. Chceli by sme s pánom Foltýnkom zorganizovať výstavu najmä historických fotografií „zo života“
futbalového klubu v Sološnici (nech sa už volal akokoľvek – Sokol,
Telovýchovná jednota, Futbalový klub). Príďte, možno na nich niekoho spoznáte. Viac neprezradím. Budeme sa na vás tešiť.
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