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„ZVIANOČNIEVA SA...
vážne!
Nie len počasím vonku, ale i dátumom v kalendári - uvedomím si, keď práve
likvidujem neplatnú kreditku pri oškrabovaní okien na zamrznutom aute, lebo
ani jedna z minimálne 10 škrabiek nie je k nájdeniu (nechápem, asi ich tiež žerie naša práčka ako ponožky ). Veď už len dva týždne... V tom koncoročnom
finišovaní mi to vždy tak letí, že ma každý rok táto skutočnosť sviatkov za dverami znovu a znovu zaskočí. Pracovný i darčekový zhon naberá v tomto období
na obrátkach - všetko sa kop
kopí, vecí, čo treba stihnúť pribúda, času je o to menej...
aj napriek tomu toto obdobie
bdobi milujem! O čo viac stresu teraz, o to viac si to vychutnám potom, na Vianoce. Aj to omrznuté auto mám rada, aj mráz za nechtami, aj vyštípané líca, lebo to znamená, že sa vážne „zvianočnieva“!
Tento rok som opäť stihla vianočný punč, vianočné varené vínko, vianočný koncert, vianočný výlet a áno, aj ten predvianočný stres zase stihnem... no a čo?
Nevadí mi to, veď najlepšiu atmosféru na vianočných trhoch si vychutnám
už tento víkend: kde inde ako v Sološnici! A stres – nestres, zhon – nezhon, čas
na rodinu, známych a debatu si tu vždy nájdem, náladu si užijem a odchádzam
s pocitom, že práve toto sú pre mňa tie sviatočné momenty. Veľa takýchto krásnych chvíľ v blížiacom sa závere roku 2016 aj vám všetkým! Tešte sa, lebo sa
„zvianočnieva“!
PS: A čo hlavne nám všetkým ešte prajem: Vypnime, buďme OFF a buďme online
iba pre svojich najbližších 
MS

PRÍHOVOR

starostky obce

Pri písaní toho príhovoru do Vianočného spravodaja, pozerám na
zasnežený Petrklín a biele strechy chatiek na záhradkovej osade
Jamy. Áno, tento rok si to Martin vypočítal takmer presne a prišiel
na bielom koni aj do Sološnice. Čas je neúprosný a tak vôňu hodovej kačky a lokší v našich domácnostiach pomaly strieda vôňa vianočného pečiva, ktoré už majú mnohé šikovné gazdinky napečené a nazdobené a ktoré už čaká v krabičkách na najkrajšie sviatky
v roku – na VIANOCE. Na adventom venci dohára druhá sviečka
a v nedeľu zapálime tretiu. Aj ja, keď sa poohliadnem na rok 2016,
musím skonštatovať, že „dohára“ druhá sviečka môjho starostovania. Keďže sme v tomto roku vydali dve brožúrky a toto je jediné
tohtoročné číslo Sološnického spravodaja, dovoľte mi zrekapitulovať tento rok, ako som ho videla ja.
Začiatok roka 2016 bol poznačený fašiangom – Obecný ples, koncert Ľudovíta Kašubu, fašiangový sprievod a pochovávanie basy
na Maškarnom bále DHZ. Chýbala mi zabíjačka, ktorá bola pred
pár rokmi v Sološnici výbornou akciou. Pripraviť ju však nie je jednoduché, obnáša to prácu mnohých ochotných ľudí v chladnom
počasí, za čo im bolo niekedy odmenou šomranie a nevďak, ak sa
niekomu neušla napríklad tlačenka. Verím však, že sa k nám táto
akcia opäť vráti a už čoskoro si pochutíme na námestí na výbornej
huspenine či jelítkach .
Začiatok roka je spojený aj s písaním projektov a žiadostí o dotáciu.
Bolo podaných viac projektov a ako to býva, nie vždy sme dotáciu
dostali.
Na MV SR bol v januári podaný projekt Kamerový systém v obci
Sološnica, na ktorý sme žiadali takmer 10 000 €. Ako to už na Slovensku býva, ministerstvo výzvu zverejnilo, dalo termín na predloženie, vyhodnotiť projekty sa však k dnešnému dňu neunúva.
Ďalším veľkým podaným projektom bola žiadosť na Envirofond na
zateplenie budovy ZŠ a výmenu ostatných okien na tejto budove
vo výške 200 000 €. Projekt bol podaný už aj v minulosti a medzitým
sa vymenili okná na telocvični, takže sme projekt upravili, podali
a čakali. Avšak odpoveď prišla zamietavá. Rovnako ako odpoveď
na projekt podaný na ministerstve školstva na rekonštrukciu telocvične. Tu sme sa však dozvedeli aj dôvod – pozemky pod školou
nie sú v katastri totožné s tým, čo bolo uvedené na projekte. Jednoducho povedané: prístavba školy, jedálne a telocvične nie sú
v katastri vôbec zapísané. Tu sme už dali veci do poriadku a treba
veriť, že v budúcnosti budeme už pri projektoch na školu úspešný.
Na Bratislavský samosprávny kraj sme podali dve žiadosti: Revitalizácia obradnej siene a Hody - 70. výročie postavenia kaplnky.
Na koberec, stoličky a stôl bolo vyčlenených 6 500 € a na vydanie
brožúry k 70. výročiu postavenia kaplnky a výstavu pri tejto slávnosti sme dostali 850 €.
Projekt sme podali tiež do Nadácie pre deti Slovenska - My sme
malí muzikanti na nákup exteriérových hudobných nástrojov a do
Nadácie SLSP na rozšírenie športových možností - osadenie športových hrázd na ihrisku. Do týchto programov prichádza veľa žiadostí a podporených je vždy len pár, tento rok to nevyšlo ani tu.
Ďalšou významnou spoločnosťou, ktorá nás podporila v roku
2016 je CRH (Slovensko) a.s. Dar vo výške 25 000 € sme rozdelili
na opravu strechy na budove na ihrisku a ďalšiu etapu rekonštrukcie telocvične. V roku 2014 sa urobila v telocvični rekonštrukcia
elektrického vedenia a výmena svietidiel, v roku 2015 sa vymenili okná a v roku 2016 sa vybrúsila podlaha, opravili sa obloženia
stien, vymenili sa dvere, kryty na radiátory a vymaľovalo sa. Na podlahe sa urobilo nové značenie. Telocvičňa už aj v minulosti slúžila
verejnosti a verím, že tomu tak bude aj vo vynovenej telocvični
a šport bude mať v Sološnici vždy zelenú. Podporili tiež vydanie
brožúry k 25. výročiu otvorenia KD a sumou 2370 € podporili vybavenie detskej ambulancie. V júni, keď som sa dozvedela, že doktorka Markovičová odchádza, skonštatovala som, že ak sem príde
nový doktor, bude to malý zázrak. Trvalo to tri mesiace, ale podarilo
sa a v detskej ambulancii sa o vaše deti dvakrát do týždňa stará
MUDr. Martin Salčík.
Zo zdravotného strediska sa presuňme na ihrisko. Určite ste si
všimli, že tu prišlo k výsadbe 22 stromov. Stromy sú vysadené ako
náhradná výsadba za výrub stromov spoločnosťou Agropartner.
Aj obec robila náhradnú výsadbu za smreky, ktoré sme vyrúbali

2

v parku pri bývalej predajni pani Bílkovej. Vysadili sme tu smrek
omorikový, katalpu a sakuru. K menšej výsadbe, teda úprave prišlo aj pri zdravotnom stredisku, kde pôvodne vysadené trvalky boli
napadnuté škodcami. Tiež musím poďakovať brigádnikom, ktorí sa
aj v tomto roku zúčastnili jarnej brigády pri dome smútku a dočisteniu priestranstva za cintorínom. Vždy sa teším, keď príde viac ľudí
na brigádu – lepšie sa vtedy robí , ale vždy si pri tom uvedomím,
že tí, ktorí sa brigády zúčastnia, tam ten „bordel“ nenanosili.
Jarné obdobie sa nám spájalo aj s akciou Pôstna polievka. Výťažok bol tento rok venovaný Jakubkovi Chvílovi z Dolian. K výťažku
1 410 € (zatiaľ najvyššia čiastka vyzbieraná v rámci Pôstnej polievky) sme pridali aj niekoľko vriec plastových vrchnáčikov, ktoré Jakubkovi pomôžu k pobytu v Adeli centre.
Po pôste prišla Veľká noc a s ňou na námestie Živá krížová cesta
v podaní našich ochotníkov. Myslím, že mnohí máme pred očami
scénu ukrižovania, kde sa mnohým zastavil dych, ba podaktorým
vyhŕkli aj slzy. A tak tomu bolo aj pri hodovom divadelnom predstavení „Proč tý hody vlastne sú“. Tak autenticky bolo zahraté, že
viacerí sme mali husiu kožu na celom tele a účinkujúcim patril zaslúžene neutíchajúci potlesk. Význam jubilea vysvätenia Kaplnky
Božského srdca bola podčiarknutá aj výstavou fotografií, vydaním
brožúry, prítomnosťou starostov z okolitých obcí, viacerých kňazov a prítomnosťou Mons. Stanislava Zvolenského, metropolitu
Slovenska, televízna aj rozhlasová reportáž.
Prázdniny sme využili v materskej škole na maľovanie. Rodičovské
združenie venovalo časť financií na zakúpenie kobercov do spální.
V MŠ sme tiež vymenili žiarovky za LED-kové. Tie sú už vymenené
aj na obecnom úrade a kultúrnom dome. Verím, že aj toto je jednou s foriem šetrenia nielen financií ale aj energií a teda životného prostredia. V MŠ prišlo k uzatvoreniu jedného pavilónu, čo je
z pohľadu celoslovenského v tejto dobe, keď je všade nedostatok
miest v MŠ, veľmi netradičné. Preto aj touto cestou prosím rodičov
detí, ktorí plánujú zapísať svoje deti do MŠ, aby prišli na zápis aj
v prípade, že ich dieťa by malo nastúpiť až v priebehu školského
roka a nie k septembru.
Na Krumpolovom dni nás trošku na začiatku vystrašil dážď, ale nakoniec mohli návštevníci tancovať až do neskorého večera. V tomto roku padol v súťaži v jedzení puacek rekord - 19 placiek dokázal
zjesť víťaz Jozef Vaško z Rohožníka. Krumpolový deň bol spojený
s 25. výročím otvorenia kultúrneho domu, výstavou fotografií
k tomuto výročiu a vydaním brožúrky. Dominika Mirgová potešila
najmä mladšiu a strednú generáciu, a tí skôr narodení sa zabavili
pri folklórnom vystúpení či skupine AT Band. Táto skupina roztancovala aj našich dôchodcov na ich októbrovom posedení. Chcem
ešte pripomenúť, že dôchodci majú možnosť chodiť si pre obedy
do školskej jedálne. Tu ešte hľadáme riešenie na rozvoz stravy pre
dôchodcov, ktorým zdravotný stav nedovoľuje chodiť do školy.
Ešte raz všetkým seniorom prajem, aby mesiac úcty k starším netrval iba počas októbra, ale aby sa jeho ideou naplnili všetky mesiace
v roku. Mimochodom, posedenie pre dôchodcov bolo prvou akciou v KD, kde kuchárky mali novú pomocníčku – myčku .
Ale od kultúry sa vráťme k ďalších úlohám, ktoré sme spolu so
zastupiteľstvom a novou hlavnou kontrolórkou Ing. Annou Ševerovou museli v tomto roku riešiť. Takmer na každom zasadnutí
či pracovnej porade sa dotýkame témy odpad. Odpad nie je len

komunálny odpad či plasty, papier a sklo. Ide aj o odpadové vody
a teda kanalizáciu a čističku, stojisko kontajnerov, ktoré vzniká na
hospodárskom dvore za KD. Tu sa nachádza viac kontajnerov – na
drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad či trávu, no často tu
končí hocičo iné. Aj z toho dôvodu sa pozemok oplotil a odpady sa
tam budú vyvážať počas pracovnej doby. Budeme tak vedieť, čo
v kontajneroch je a nestane sa, že nám odberateľ nebude chcieť vyviesť plný kontajner, pretože je v ňom uložené to, čo tam nemá byť.
K starostlivosti o životné prostredie a odpady patrí aj kúpa traktora
a fekálneho auta. Obec a občania tak nebudú závislí od externých
firiem pri vývoze žúmp, ale bude to vedieť zabezpečiť obec.
Ďalšou kapitolou, ktorú otvárame, sú pozemky. Obec sa už dlhodobo (viac ako 10 rokov) snaží predať kinosálu. Pozemok pod kinosálou je vo vlastníctve obce len v časti ½, budova je už stará.
Na vyhlásenú súťaž nereagoval žiaden záujemca. Tiež bola vyhlásená verejná súťaž na predaj pozemku v časti obce Betlehém
s rozlohou 650 m2 a pripravujem predaj ďalších dvoch pozemkov v
tejto lokalite, kde ešte nie sme výlučnými vlastníkmi. Ako budeme
riešiť problém s nedostatkom stavebných miest, a ktorú lokalitu začneme riešiť, je tiež úlohou Obecného zastupiteľstva pre najbližšie
obdobie.
Túto časť príspevku ukončím informáciami o rekonštrukcii vodovodného potrubia v hornom konci, ktorej sa už hovorilo aj „hnilá
ulička“. Vodári ju navštevovali v takmer pravidelných intervaloch
a po viacerých rokoch, čo sa snažila obe o túto rekonštrukciu k
nej BVS pristúpila. Ako to už chodí, práce sa začali až v auguste
a práce často sťažujú poruchy a existujúcom potrubí, veľmi úzky
úsek cesty, kde medzi potrubím na vodu, plyn a kanalizáciu treba uložiť nové potrubie na vodu. Väčšie auto tu má problém a ak
musí navyše dávať pozor na blízke domy, práce nejdú vždy tak, ako
by sme chceli. Tu však problémy nekončia. BVS je povinná urobiť
cestu nad kanalizáciou a obec by mala urobiť ostatné. Tu sa však
naše projekty rozchádzali v zložení cesty. Navrhnutých bolo viac
riešení, prebehlo mnoho telefonátov, mailov a stretnutí a nakoniec
sme dospeli – podľa projektantov oboch strán – k najlepšiemu
riešeniu aj z hľadiska kvality, aj z hľadiska ceny. Ďakujem aj touto
cestou všetkým obyvateľom a návštevníkom tejto časti obce za trpezlivosť.
Na najbližšom zasadnutí nás čaká schválenie rozpočtu pre ďalší
rok, naplánovať investície a smerovanie obce na ďalší rok. Obec
bude povinná od nového roku prijať žiadosti či podania elektronicky. Nie mailom, ale cez elektronickú schránku, čo prináša mnoho
povinností z našej strany. Ide o povinnosť podľa zákona o e - zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci - zákon o e-Governmente (ani ja som to
na prvýkrát neprečítala správne ). Takže ak máte elektronický
občiansky preukaz s čítačkou, môžete komunikovať elektronicky
nielen s obecnými úradmi, ale s celou verejnou správou. My sa
však aj naďalej potešíme vašej osobnej návšteve. Ak ste predsa len
zástancami mobilov či tabletov, odporúčam Vám stiahnuť si aplikáciu Sološnica. Termíny a informácie o akciách v knižnici, v klubovni,
o futbalových či hasičských súťažiach, termínoch vývozu odpadu
alebo termíne vianočného predstavenia, ktoré pre nás v tomto období pripravujú naši ochotníci tak budete mať na jednom mieste
a vždy poruke.
Na záver chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, sponzorom,
občanom, poslancom, zamestnancom za pomoc a prácu. Futbalovému klubu a hlavne prípravke a ich trénerom za reprezentovanie
obce a víťazstvo v krajskej súťaži. Hasičom za pomoc pri kultúrnych
podujatiach, vzorné plnenie si povinností, tiež sa mnohé víťazstvá
nielen v regionálnych súťažiach, ale špeciálne dievčatám za účasť
na celoslovenskom kole Hry plameň, kde reprezentovali celý Bratislavský kraj. Jednote dôchodcov za to, že priniesli do Sološnice aktivity pre seniorov, za výstavu Zo záhrady do kuchyne a za aktívnu
účasť na akciách a podujatiach obce. Mamičkám, ktoré sa s deťmi
stretávajú v klubovni Materina dúška za nové využitie priestorov.
Všetkým držím palce a verím, že aj v ďalšom roku sa nám všetkým
bude dariť .
Atmosféru adventu a Vianoc v Sološnici dotvára adventný veniec
na fontáne, stromček s farebnými svetlami v parku, Vianočné trhy,
súťaž vo varení kapustnice, vianočné vystúpenie detí zo škôlky
a zo školy, vianočná výstava, polnočná omša a už aj krátke vianočné divadelné predstavenie. No toto všetko by bolo málo, ak by pri
štedrovečernom stole niekto chýbal, ak by počas Vianoc nebol vo
vašich rodinách dôvod na úsmev alebo materiálne darčeky by prevážili duchovné zážitky.
Tak šťastné a veselé, milí Sološničania !

Starostka obce, Anna Čermáková

Chcete vedieť čo sa
deje v našej Sološnici?
Mobilná aplikácia
Sološnica zdarma
do Vášho telefónu!
Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci. Našou snahou je
poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo
mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo
úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase.
Pokiaľ máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom
Android alebo Apple zariadenie, máte možnosť stiahnuť si zdarma
z Google Play (Obchod Play) alebo App Store aplikáciu ‘Sološnica’.
Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách, termínoch zberu plastov či papiera, termíny
prázdnin v MŠ a ZŠ a mnoho ďalšieho. Navyše máte poruke kontakt
na obecný úrad a starostku.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu.
Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo App Store stačí zadať kľúčové slová ‘solosnica’. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko
ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie
občanov.
Hlavné funkcie aplikácie:
• Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na
Vaše mobilné zariadenie formou vlastnej ikony (erbu Sološnice)
• Kontakty na samosprávu a odkaz na stránku obce
• Identifikácia neprečítaných správ.
• Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.
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Nie len úspešná,
ale i krásna a navyše
zo Sološnice!
Rozhovor s úspešnou športovkyňou Eliškou Chvílovou sme už
v Sološnickom spravodaji priniesli, tentokrát však budú nasledujúce riadky o úplne inej téme. Nečakane, ale zase na stupňoch víťazov sme ju mohli nedávno zaregistrovať na súťaži MISS ZÁHORIE
2016. Čo tomu predchádzalo a aké sú jej plány v tejto oblasti ďalej,
som zisťovala v krátkom rozhovore:

Eliška, úvodom veľké GRATULUJEME v mene všetkých Sološničanov a ďakujeme za ukážkovú reprezentáciu 4.11.2016
v Skalici na súťaži MISS ZÁHORIA! Mám zásadnú otázku: Ako
ťa vôbec napadlo prihlásiť sa do súťaže krásy? Neviem si predstaviť, že sa jedného dňa len tak ráno zobudím a poviem si:
Tak teda skúsim, či som najkrajšia... (ja ale samozrejme nemám
skoro dva metre, ani krásne dlhé blond vlasy ako ty, že? )
Do súťaže Miss Záhoria ma prihlásila mamina, do poslednej chvíľky
som ani netušila, že ideme na casting, bolo to pre mňa veľké prekvapenie 
A dobre spravila. Na súťaži si uspela a získala si krásne druhé
miesto. Aká je teda tvoja ambícia v tejto oblasti? Hrozí nám reálne, že naša sološnická športová hviezda povesí túto oblasť
na klinec a bude z nej hviezda modelingu?
Bola to pre mňa nová zaujímavá skúsenosť, niečo úplne iné ako šport,
naučila som sa veľa nových vecí, spoznala nových ľudí, niečo ako
spestrenie. Bolo to aj miestami pomerne náročné. Nie nadarmo sa hovorí, že pre krásu treba trpieť ...ale nevidím sa v tomto smere. Ďakujem
za možnosť byť súčasťou súťaže krásy, boli to pre mňa nezabudnuteľné chvíle a užila som si každý jeden deň ako aj posledný finálový večer
ale moje kroky budú ďalej smerovať športovou cestou 
Robíme rozhovor do vianočného čísla... čo ty a sviatky? Berieš
to ako klišé, alebo si správny fanúšik Vianoc?
Čas Vianoc je pre mňa vždy čarovný ...v dnešnom rýchlom svete plnom stresu, práce, starostí... je to také obdobie pokoja a harmónie rodiny, keď sa spoločne stretneme a strávime spolu pekné chvíle. Škoda,
že to tak nie je po celý rok 
Prajeme ti teda krásne sviatky, veľa úspechov v čomkoľvek,
do čoho sa pustíš a ďakujeme za rozhovor!
MS

RETRO
prišlo do módy
Ak by ste v sobotný večer 19.11.2016 zavítali do kultúrneho domu v Sološnici, určite by ste sa nestačili čudovať, pionieri za
barom, predstavitelia bývalého režimu na
plagátoch, čierno-biela funkčná telka, v
ktorej vysielali spartakiádu (určite live prenos :-D)...
Katarínska zábava v štýle 80. rokov, ktorú
organizoval Dobrovoľný hasičský zbor Sološnica, bola totiž tématická do detailov.
Nie len všetci zábavychtiví prítomní boli
ako štýlovo oblečení, ale dokonca i obsluha a dekorácie boli ako vystrihnuté z čias
nedávno minulých.
Plný parket a usmiate tváre nasvedčovali,
že zámer bol vydarený, ľudia uvoľnení, a že
kto sa prišiel zabaviť, neľutoval. Veríme, že i
budúci ročník nás prekvapí netradičnou témou a že sa každý z nás bude môcť aspoň na
pár hodín uvoľniť schovaný za „svoju rolu“
v duchu Katarínskej zábavy.
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Materská škola sa pýši
novými farbami
Tak ako nás v jeseni tešil pohľad na skvostné
farby, ktorými pani jeseň obdarovala prírodu,
tak nás potešila správa o vymaľovaní materskej
školy. V mesiacoch júl a august sa začali priestory v materskej škole v Sološnici meniť na nepoznanie. Pred maľovaním sa prerobila i elektroinštalácia, potom bolo nutné opraviť opadanú
omietku a praskliny na stenách, na niektorých
miestach naniesť nové stierky a až potom sa
mohlo začať so samotným nanášaním farieb.
Aby to naši maliari nemali také jednoduché,
pripravili sme si pre nich prekvapenie v podobe
magnetickej farby, ktorú nám zakúpili rodičia z
financií Rodičovského združenia pri Materskej
škole. Po dokonalej farebnej premene tried, jedálne a kuchyne sa už mohlo montovať nové
stropné osvetlenie do jedálne a kuchyne, nové
zásuvky a vypínače. K vynoveniu prispeli aj nové
koberce do spální v dvoch triedach, ktoré boli
zakúpené z 2% daní, ktorými nás obdarovali rodičia a priatelia materskej školy. Dnes sa už deti
môžu hrať a učiť vo vynovených priestoroch a
magnetické plochy na stenách privítali prvé obrázky a pojmové mapy, ktoré vyrobili pani učiteľky s deťmi o všetkom, čo sa deti v materskej
škole učia. Všetkým zúčastneným, ktorí prispeli
k tomu, aby naša materská škola dýchala novým
prostredím, srdečne ďakujeme.
Jana Šišková, riaditeľka MŠ Sološnica

HRA nás spája
Snahou rodičovského združenia je vytvoriť deťom v dvoch pavilónoch ŠKD podmienky na aktívne a zmysluplné trávenie voľného
času. Cieľom projektu je priblíženie moderných spoločenských
hier deťom, podporiť kolektívne rozhodovanie, hru, naučiť sa tolerancii, vedieť prehrávať, zvládať svoje emócie. Snahou je zabezpečiť deťom aktívne trávenie voľného času a zatraktívniť prostredie v
ŠKD- priestor, kde deti trávia svoj voľný čas.
Spoločenská hra je fenomén, ktorý aj v dnešných časoch dokáže
spojiť celú rodinu k spoločnej činnosti, čo má pozitívny efekt na
súdržnosť rodiny, lebo prináša spoločné pozitívne zážitky. No hra
nie je len o spoločnom trávení času, rozvíja mnohé z kompetencií,
tak často deklarované ako cieľ školského vzdelávania.
Pred hraním spoločenskej hry, pri učení sa pravidiel a ich vysvetľovaní, zápasíme s logikou. Najprv si pravidlá musíme prečítať, kedy
hovoríme o tzv. čítaní s porozumením, teda text, ktorý čítame, musíme vedome vnímať a spracovať. Potom ich deťom vysvetľujeme,
pričom môžeme použiť rôzne stratégie učenia sa.
Jednou z nich je prerozprávanie, druhou je spoločné čítanie pravidiel. Pri spoločnom čítaní pravidiel nás deti často prerušia a pýtajú
sa na nejasnosti, pripadne rovno s herným materiálom ukazujú,
ako to pochopili. Nevedomky si tak rozvíjajú slovnú zásobu a používajú zdôvodnenie, obhajujú vlastné názory, vysvetľujú. To vedie
k veľkému pozitívnemu posunu v rámci vyjadrovacích schopnosti
detí.
Vraví sa, že čas, ktorý venujeme deťom, sa nám v budúcnosti mnohonásobne vráti v podobe ich úspechov na poli pracovnom, ale
aj súkromnom. To platí, len ak je využívaný zmysluplne a bude
mať na deti skutočne pozitívny efekt. Aj v učení sa čoraz častejšie
používajú rôzne kreatívne techniky, ktoré majú formu hier. Matematika nemusí byť pre naše ratolesti trápením, pokiaľ ich logické

uvažovanie a matematické schopnosti rozvíjame nenútene, hravo
a s radosťou.Okrem toho, že deťom pomôžeme rozvíjať matematické a logické myslenie, veľký prínos spoločenských hier je hlavne
v prítomnosti živého spoluhráča.
Ide predovšetkým o sociálny kontakt. O komunikáciu, reč tela, ale
aj o emócie a získanie spätnej väzby. Keď dieťa prehrá s počítačom, môže tresnúť po klávesnici a nič sa nestane. Pri spoluhráčoch
sa musí naučiť zvládať vlastné emócie aj emócie ostatných.
Spoločenské hry majú zväčša pozitívny a rozvíjajúci charakter, nie
deštruktívny, ako mnohé počítačové hry.
Na záver môžem povedať, že deti veľmi rady vyhľadávajú spoločenské hry. Všimla som si, že už sa nevyčleňujú z hry, zlepšila sa
komunikácia, obohatila sa slovná zásoba a čo je najdôležitejšie je
to, že deti sa medzi sebou akceptujú.
Zuzana Dinušová
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Ťap ťap ťapušky
Projekt “Ťap ťap ťapušky“ bol zameraný na podporu psychomotorického rozvoja detí vo veku od 1 do 3 rokov. Poskytol možnosť pohybového a sociálneho vyžitia detí spolu s ich mamičkami, ktoré nemajú v
obci iné možnosti stretávania sa hlavne v chladnejšom období.
Deti sa pomocou molitanových zostáv naučili zvládať rôzne pohybové prekážky (vyliezať po schodoch, chodiť po hranole, šmýkať sa na
šmykľavke a rampe, podliezať pod most, skočiť do kruhu, urobiť kotúľ
s pomocou atď). Psychický a sociálny rozmer bol odzrkadlený v tancovaní a spievaní rôznych pesničiek (kolo kolo mlynské, medveďku
daj labku, ide vláčik), skladaní puzzle, súťažení s farebnými loptičkami
a penovými zvieratkami. V tomto období dieťaťa sú veľké predpoklady na rozvoj mentálnych a sociálnych zručností, takže sme sa spolu
naučili mená svojich kamarátov, základný pozdrav, porozumieť pra-

Dočkali sme sa!
Región Záhorie dlhodobo bojuje s nedostatkom všeobecných lekárov pre deti a dorast a najmä so zvyšujúcim sa priemerným vekom pediatrov. Vďaka nadmernej snahe starostky obce sa podarilo nájsť mladého pediatra, ktorý predtým
pôsobil v DFNSP v Bratislave, no žije vo Veľkých Levároch.
MUDr. Martin Salčík začiatkom októbra otvoril svoje ordinácie v obci Sološnica a v obci Kuchyňa, no detský pacienti k
nemu prichádzajú z celého okolia - od Plaveckého Petra až
po Pernek. V Obci Sološnica naposledy ordinovala lekárka
pred letnými prázdninami a vtedy sa dvere ambulancie zatvorili. Ambulancia aj napriek tomu, že bola v prevádzke pár
mesiacov dozadu, musela prejsť od začiatku schvaľovacím
procesom a úpravami. V tom obci Sološnica pomohla spoločnosť CRH (Slovensko), a.s. finančným darom vo výške 2 370 €,
ktorý bol použitý na vybavenie ambulancie a čakárne. Obec
z tohto daru zakúpila počítače a tlačiareň, nové kartotéky,
chladničku na očkovacie látky a lavice do čakárne. Veríme,
že doktorovi Salčíkovi a jeho sestričke sa bude v Sološnici
dobre ordinovať.
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vidlám niektorých jednoduchých hier, ale aj základným princípom medziľudských vzťahov (počkať v rade, požičať hračku,
uvoľniť miesto, držať sa s kamarátom za ruky a iné).
Okrem detí aj mamičky mali možnosť vzájomného obohatenia sa a na týchto stretnutiach si povymieňali svoje skúsenosti a názory ohľadom starostlivosti o svoje ratolesti.
Naplánované aktivity projektu boli realizované formou pravidelných stretnutí každý pondelok v doobedňajších hodinách od 10:00 do 11:30 v klubovni Materinej dúšky. Od začiatku marca do konca augusta sme zrealizovali 23 stretnutí
s počtom účastníkov 7. Niektorí účastníci sa nepravidelne
zúčastňovali stretnutí, nakoľko bola v zimnom období veľká
chorobnosť detí. Stretnutia budú pokračovať aj nasledujúci
školský rok 2016/17 v dohodnutom termíne, o ktorom budú
mamičky informované v obecnom rozhlase a na stránke obce.
Ana Chvílová

ŠTATISTIKY ROKU 2016
NARODENÍ v r. 2016
Paulína Biksadská
Richard Kimlička
Samuel Tardík
Milica Martinková

Maximilián Šiška
Marek Čermák
Agáta Sarkány
Adela Rafayová

ZOMRELÍ v r. 2016
Štefan Fupšo
Alojz Dulanský
Juraj Bila

Anton Čermák
Jozef Krajčirik
Ladislav Bartek

Triedenie je hračka,
tvrdia Slováci
Mnohí ale nevedia, aký odpad kam patrí
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6% na
recykláciu, 12% končí v spaľovni, 6% sa kompostuje, ale až 76%
končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom. Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov či vriec. Žltá je
určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy.
Aj Sološnica sa zaradila medzi samosprávy, ktoré zaviedli vrecový
zber plastov spojený so zberom kovu a tertrapakov a tiež papiera.
Tie sa budú zberať od domu k domu, to znamená, že je potrebné
ich v deň vývozu vyložiť pred dom. Zber skla sa nemení, pristavené
sú ale zberné nádoby, do ktorých sa vmestí aj väčšie sklo. Aj napriek
tomu, že sme do domácností a na stránku obce dali informácie, čo
sa ako triedi, pripomenieme to ešte aj tu.

PLASTY
Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú značnú časť v kontajneroch. Preto skôr než vhodíte plastové fľaše alebo nápojové kartóny do kontajnera, zmenšite ich objem. Napríklad zošliapnutím.
Obaly z potravín nie je potrebné umývať úplne dočista, tým by ste
boli z hľadiska plytvania vody neekologickí, skôr tu hrá rolu zápach,
hlodavce a možné nákazy. Pri recyklácii plasty prejdú čistiacim procesom. Nemali by však byť hrubo znečistené od mastných olejov či
pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb
Do žltého vreca na plasty patria: PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká, igelitové tašky,
vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich
jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum. Väčšie kusy
polystyrénu môžete dať na kopu a zviazať, prípadne po dohode
s OÚ priviesť do garáže, ak toho máte väčšie množstvo. Keďže
máme zavedený spojený zber plastov a kovov, do žltého vreca
môžete dávať plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble
(bez bužírky), alobal, či starý kovový riad, krabice z mlieka a džúsov
(tzv. tetrapaky)
Nepatria sem: pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných
olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb, kovové obaly
obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

PAPIER
Papier je možné recyklovať 5 až 7 krát za sebou. Triedime ho suchý
a čistý (ukladajte do krabíc, alebo na kopu a zviažte).
Patria sem: papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej
väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenka, krabice, kartóny,
katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.
Nepatria sem: nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier,
papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý
papier.

SKLO
Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. Napriek tomu je dôležité sklo
zhodnocovať. Je to totiž surovina, ktorú možno recyklovať donekonečna.
Do kontajnera na sklo (sú uložené na stojiskách v obci) patria:
sklenené nádoby, obaly, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.
Nepatria sem: zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky
a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom
chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika,
dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.
Ďalšie zložky odpadu, ktoré nevyhadzujte do komunálneho odpadu
* nepoužiteľný elektroodpad z domácností (práčky, chladničky,
počítače a podobne) prineste ku garáži. Obec ich odovzá firmám, ktoré ich po rozobraní vedia zhodnodiť. Obec za ne dostáva finančnú náhradu (malú ale predsa niečo ).
* nepoužiteľný objemný odpad (stoličky, gauče, drevené skrine
a podobne) sa zberajú do kontajnera na nadrozmerný odpad,

ktorý je už stále umiestnený na hospodárskom dvore za KD. Likvidáciu odpadu vopred nahláste na OÚ.
* drobný stavebný odpad (za likvidáciu sa platí, poplatok je určený zákonom) tiež nahláste vopred a po dohodne doveziete na
hospodársky dvor za KD
* biologicky rozložiteľný komunálny odpad (odpad z kosenia
trávy, lístie) najlepšie zhodnotíte vo svojich kompostoviskách a
následne vrátite zapracovaním do pôdy.
* batérie a akumulátory (vyradené batérie a akumulátory z osobných motorových vozidiel) tiež treba priniesť ku garážam za KD,
budú odovzdané firmám, ktoré majú na ich likvidáciu povolenie
* Kuchynský olej (v PET fľašiach odovzdajte na OÚ, lieviky na PET
fľaše je možné si vyzdvihnúť na OÚ)
* Opotrebované šatstvo a obuv (hnedý kontajner na stojiskách v
obci)
* Nepoužité lieky (lekáreň PRAMEŇ): pôvodné papierové obaly,
príbalové letáky oddeliť tie lekáreň neberie, tie vyhoďte k papieru
* žiarivky a žiarovky je možné uložiť v priestoroch supermarketov, ktoré ich predávajú
* batérie typu AA, typu AAA nazývané tiež tužkové batérie,
9V batérie, gombíkové batérie (nádoba na tieto batérie je vo
vstupnom priestore do KD)
* prázdne náplne do tlačiarní – OÚ Sološnica – máme zberný box
Zmena nastala aj pri zbere pneumatík. Občan ich bude môcť odovzdať len distribútorovi pneumatík, resp. do predajne a nie na zberný dvor, ako to mohlo byť doposiaľ. Preto sa obráťte na ktorýkoľvek
autoservis, ich povinnosťou je prevziať ich od Vás.

ĎAKUJEME, ŽE SA ZAPÁJATE DO SYSTÉMU
TRIEDENÉHO ZBERU ODBPADOV V NAŠEJ OBCI.

Dotácie
V našej obci žije k 1.12.2016 celkom 1 597 obyvateľov, z toho 302
detí a mládeže do 18 rokov.
Škôlku navštevuje 45 detí a v škole je celkom 213. Mnohé z nich
navštevujú po vyučovaní krúžky- niektorí v škole, iní v CVČ alebo
ZUŠ Malacky. Aby mali možnosť aktívne využívať voľný čas aj v Sološnici, obec udeľuje dotácie práve na tento účel. Pred rokom rozhodlo OZ o udelení týchto dotácií:
P. č.

Predkladateľ

Názov projektu

1. Dobrovoľný hasičský zbor

Vystrojenie detského kolektívu

2. Farský úrad Sološnica

Ozvučenie spevokolu

3. Futbalový klub Sološnica

Autobusom je to lepšie

4. Dobrovoľný hasičský zbor

Požadovaná Navrhovaná
suma dotácie suma dotácie
v€
v€
600

600

1 525

1 525

680

680

Tancom k tradíciám

500

500

5. Rodičovské združenie ZŠ

Hra nás spája

750

750

6. Rodičovské združenie ZŠ

2 šikovné ručičky spravia..

300

300

7. OZ Materina dúška

Od Jozefa po Ondra,..

830

830

8. Rodičovské združenie ZŠ

Vezmeme si hoblík, pílku..

350

350

9. OZ Materina dúška

Ťap ťap ťapušky

Spolu:

1 100

1 100

6 635

6 635

Niektoré už sú ukončené – o tých si môžete podrobne prečítať
samostatné články, iné sú ešte v realizácii a od jedného projektu
žiadateľ ustúpil. Po ukončení všetkých projektov budú správy o ich
realizácii uverejnené aj na webovej stránke obce.
Ak máte nápad na nové aktivity pre deti, je tu možnosť podať žiadosť na OÚ. O dotáciách na rok 2017 bude OZ rozhodovať na svojom prvom zasadnutí v roku 2017.
A. Čermáková
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„Prípravke“ sa darí i naďalej

Mužstvo malých sološnických fubalových nádejí
sa ani v tohtoročnej jesennej časti súťaže nedalo
zahanbiť a z celkového počtu 13 družstiev je zatiaľ
na peknom 4. mieste. Ambíciou je tento priebežný výsledok v jarnej časti ešte vylepšiť a vo výsledkoch skupiny BFZ - PRÍPRAVKA sk. A – MA sa posunúť ešte vyššie.
Veľkým pozitívom je, že súčasná zostava je stabilná, deti chodia na tréningy pravidelne a hlavne s
nadšením. Poďakovanie za trpezlivosť patrí najmä
trénerskému tímu v zložení Michal Kubeňák a Jozef Rybár. Týmto sa podarilo ku koncu leta zorganizovať i letné sústredenie v moravskom svätom
Jáne, kde sa deti priučili novým trikom, zlepšili si
kondíciu, čo utužili kolektív pri mnohých (i zábavných) aktivitách.
Veríme, že dobré výsledky, skvelá atmosféra medzi deťmi a hlavne radosť zo športu prilákajú i
nové posily sa budú tešiť rovnakým úspechom
ako súčasná zostava.
V zimných mesiacoch prajeme všetkým deťom
prípravky nie len veľa darčekov pod stromčekom,
ale i veľa zdravíčka a športového nadšenia.

Autobusom je to lepšie
na zimnú ligu cestujeme všetci spolu
Počas zimnej prestávky sa naša prípravka zúčastnila zimnej halovej
ligy „O pohár predsedu BSK“, ktorú organizoval Bratislavský futbalový zväz pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja. Hralo sa
v športovej hale v Šenkviciach a štartovalo na nej 16 družstiev (ako
jediní sme boli zo západnej strany Malých Karpát), ktoré organizátor
rozdelil do dvoch skupín.
V základnej skupine A, kde okrem nás hrali ešte družstvá ŠK Senec,
Modra, CFK Cajla, Blatné, Vištuk, Nová Dedinka a domáce Šenkvice, sa nám podarilo zo 7 zápasov 3 razy zvíťaziť a raz remizovať. S
počtom 10 získaných bodov sme skončili spolu s hráčmi z Vištuku
na delenom piatom mieste a postúpili do bojov o konečné 9. – 12.
miesto. V nich sme v prvom zápase prehrali tesne 6:8 s Limbachom
a v poslednom zápase vyhrali s MŠK Senec vysoko 12:2. Skončili
sme na 11. mieste. Víťazmi sa stali mladí futbalisti z ŠK Senec pred
domácimi Šenkvicami a Kráľovou pri Senci.
Okrem tímových štatistík nás veľmi potešili aj tie individuálne, kde
sa dvaja z našich umiestnili medzi jedenástimi najlepšími strelcami
turnaja.
Chceli by sme sa poďakovať hráčkam a hráčom prípravky vedenej
trénerom Jozefom Rybárom, ktorí sa turnaja zúčastnili, za výbornú
reprezentáciu nielen Futbalového klubu, ale aj obce Sološnica. Hrali
so srdcom a u všetkých zúčastnených zanechali veľmi dobrý dojem.
Dúfame, že aj u nich zostali na turnaj iba pekné spomienky a nejaké
tie futbalové kúsky od protihráčov odpozorovali.
Zvlášť poďakovanie patrí obci Sološnica, ktorá z rozpočtu v plnej
výške financovala autobus, ktorým sa prípravka dopravovala na zápasy. Bez tejto pomoci by bolo veľmi náročné zorganizovať prepravu osobnými autami.
Pôvodný rozpočet projektu bol kalkulovaný na sumu 680 €, čo
predstavovalo 8× prepravu do Šenkvíc a späť. Keďže v čase podania
žiadosti o poskytnutie dotácie nebol známy presný rozpis zápasov,
počítali sme s najvyšším počtom dní, kedy by sme na turnaj cestovali. Organizátor ale vyšiel klubom v ústrety a na niektoré hracie dni
naplánoval aj 2 zápasy. Tým sa počet hracích dní a prepráv síce znížil
na 6, ale na druhej strane pribudla fakturácia stojného. Výsledkom
je fakturácia prepravy o 10% nižšia ako bol plán resp. výška dotácie,
teda 612 €.
O priebehu tohto zimného turnaja prípraviek informoval Bratislavský futbalový zväz v úradných správach na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu „futbalnet.sk“.
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