-2010Pohyb obyvaľstva
Počet narodených detí: 16
Počet zomrelých občanov:19
Prihlásení obyvatelia:
41
Odhlásaní obyvatelia:
18

Premena centra obce
Počas jarných mesiacov nastal v centre obce stavebný ruch. Dokončila sa kanalizácia na
Slanisko a následne sa budovala v strede obce po obidvoch stranách. Na túto akciu obec získala
finančné prostriedky z Environmentálneho fondu vo výške 331 939 €. Raz toľko však obec financovala
z vlastných zdrojov. Pokračovalo sa na prácach na revitalizácii námestia. Boli vybudované chodníky,
parkovacie plochy, zrekonštruovaná bola fontána, klietka hanby pred pohostinstvom, vysadených
bolo veľa kríkov a nových stromov. Celkový náklad bol 586 541,3 60 €, z prostriedkov Európskej únie
480 152,17€, vlastné 106 021, 43€. Ukázalo sa, že vydláždené plochy, osadené nové lavičky v parku
poskytujú priestor na stretávanie sa, oddych a konanie rôznych podujatí. V súvislosti s vybudovaním
nového centra bol namontovaný kamerový systém, ktorý zachytáva priestor pri fontáne, pred
kostolom a pred kultúrnym domom.
Zo sponzorského príspevku Holcim bol vybudovaný chodník od kultúrneho domu ku škole.
Po prvý raz v histórii bola v Sološnici zriadená súkromná lekáreň v prenajatých priestoroch
budovy bývalého MNV.

Komunálne voľby
27.11. sa konali voľby starostu a poslancov. Na starostku bola zvolená jediná kandidátka
Mária Hirthová ktorá bola zvolená. Za poslancov kandidovalo 14 občanov a volilo sa 9. Za poslancov
boli zvolení: Lukáš Blažíček, Ivan Čechotovský, Mgr. Roman Chvíla, František Sojka, Kamil Polák,
Bc. Ľubomír Novák, Milan Sojka, JUDr. Magdaléna Vláčiková a Marek Velšmid.

Kultúrno- spoločenský život
Aj v tomto roku boli zachované tradičné podujatia. V kultúrnom dome sa začala pravidelne
cvičiť zumba, o ktorú bol z radov žien ale sem-tam aj mužov veľký záujem. Okrem toho pribudli aj
nové podujatia – veľká oslava Dňa detí na ihrisku, Zájazd do Krkonôš, šarkaniáda, súťaž vo varení
kapustnice. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev. Základná škola pripravila veľmi pekný vianočný program.

Na začiatku adventu bola fontána vymenená na adventný veniec. V nedeľu po svätej
omši sa pri ňom zišli občania, spevácka skupina účinkujúca v kostole zaspievala niekoľko
piesní, pán farár ho posvetil a slávnostne bola zapálená prvá adventná sviečka.

-2011Pohyb obyvateľstva
Počet narodených detí :

17

Počet zomretých občanov : 15
Prihlásení:

30

Odhlásaní :

22

Počasie
V júni bola prietrž mračien v susedných Doľanoch, ktorá čiastočne zasiahla aj našu obec v
časti „Potoky“. Sološnický potok sa na viacerých miestach vylial z koryta. Ľudia sa vyjadrovali, že takú
pohromu v Sološnici ešte nevideli. Škody na majetku občanov nevznikli, ale bol poškodený most pri
záhradkovej osade.
Veľmi nepriaznivé podmienky boli aj pre výskyt hríbov. Rástli jeden víkend, kto nestihol na
hríboch si nepochutil.

Sčítanie obyvateľstva
Sčítanie prebehlo od 13. mája do 16. júna. Mnohí respondenti využili možnosť elektronickej
formy sčítania. Od komisára dostali identifikátor prostredníctvom ktorého sa dostali na internetovú
stránku. Táto forma z čítania sa použila prvýkrát v histórii. Pri sčítaní bolo trvalý stav prihlásených
obyvateľov 1572. Počet domov 555.

130. výročie Dobrovského hasičského zboru, ocenenie hasičov
Hasiči si v skromnosti pripomenuli 130. výročie DHZ. Na slávnostnom stretnutí boli „Cenou
obce“ odmenení dlhoroční členovia : Čermák Anton, Kordoš Michal, Ralbovsky Anton, Špoták Ladislav
a Závadský Alfonz.

Kultúrny život
Ani v tomto roku nebol život v oblasti kultúry nudný. Boli zorganizované už zabehnuté
podujatia. Stále atraktívnejší bol Krumpolovy deň, ktorý bol súčasťou „Župnej jesene“ rganizovanej
Bratislavským samosprávnym krajom. Slávnosť otvorila Krumpolová kráľovná, vyhlásila výsledky
súťaže o najväčší zemiak. Zaujímavosťou bolo vystúpenie skupiny hasičiek, ktoré predviedli už skoro
zabudnutú spartakiádu. Úspech mala súťaž v jedení krumpových placiek. Celý kultúrny dom bol
obsadený výstavami - zabudnuté nástroje našich predkov s ukážkou driapania peria, výstava ovocia
a zeleniny, František Šidlík vystavoval vlastné modely áut, Terézia Bugárová výrobky z keramiky,
rezbárske výrobky František Janečka a Turanský Ladislav maľované obrazy. Na záver si účastníci
zatancovali pri country hudbe.

Budovanie obce
V tomto roku sa vybudovala miestna komunikácia za kultúrnym domom s nákladom 64 539,53€.
Dobrovoľní hasiči dostali bezplatne hasičské auto, ktoré bolo treba zaparkovať. I keď obec má
4 miestnosti garáži, žiadne nevyhovovala výške auta. Členovia DHZ brigádnicky pristavili k terajším
ďalšiu. Náklady boli 14 440,17€.
V materskej škole bolo zrekonštruované jedno sociálne zariadenie a na kultúrnom dome boli
z dotácie pôdohosp. platobnej agentúry stredníctvom OZ Podhoran vymenené všetky železné okná za
plastové.
30.6. bola z dôvodu prechodu na digitálny príjem zrušená obecná káblová televízia, ktorá
slúžila občanom od roku 1993.

Ohlásenie odchodu p. farára Zakowicza z farnosti
Farníci z našej obce boli zaskočení, keď pred koncom roka pán farár Edward Zakovicz ohlásil
odchod z našej farnosti. Pôsobil tu 16 rokov.

-2012Prvého januára sa konala slávnostná svätá omša pri príležitosti rozlúčky pána farára Edwarda
Zakovicza. Ďakovnú reč, kde zhodnotila všetku jeho bohatú činnosť v našej obci, predniesla starostka
obce. Zároveň mu odovzdala ocenenie obce - Čestný občan obce Sološnica . Po omši pripravili
občania v kultúrnom dome občerstvenie. Poslednú omšu slúžil 7.1. 2012. Ľudia vyšli z kostola a
mnohí plačúc sa s pánom farárom lúčili.
Potom do 30.6. pôsobil v obci pán farár Gabriel Koch, jeho rozlúčková omša sa konala 29.6.
Za farníkov mu poďakovala Ľudmila Blanáriková. Od 1.7. sa správcom farnosti stal pán farár Jaroslav

Máčovský. Pochádza z Dolného Ohája. Privítacia omša sa konala v podvečer 3.6. za obec kňaza v
kostole privítala starostka obce.

Pohyb obyvateľstva
Národných v tomto roku bolo 14 detí, zomrelo 11 občanov, prihlásených 24 občanov a
odhlásaných 9 občanov.

Potravinová pomoc
Slovenská republika sa prvýkrát zapojila do programu európskej potravinovej pomoci. V našej
obci o túto pomoc prejavil záujem 106 občanov. Prevažne išlo o dôchodcov, ktorých výška dôchodku
nepresahovala 305€. Nárok mali aj osoby, ktoré boli poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a s príjmom
na hranici životného minima. Každý dostal 20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín.

Počasie
Rok začínal pomerne vysokými teplotami. Zvrat nastal na začiatku februára. V prvej polovici
mesiaca trápili obyvateľov veľmi silné mrazy, u nás dosahovali až -20 stupňov.
15. februára sa našou obcou prehnala búrka spojená so silným vetrom, hrmením a bleskami. Vietor
dosiahol silu 90 km∕hodinu v priebehu 10 minút klesla teplota z + 4 na 0 stupňov. Výskyt bleskov je v
zimnom období zriedkavý, takže obyvatelia mali možnosť zaregistrovať zimnú búrku.
Ďalšie prekvapenie v počasí prišlo 18. mája, keď teplomery kázali -7 stupňov. V júni padol teplotný
rekord, keď bolo nameraných 36,1 stupňa a bol prekonaný rekord roku 1990.
Žatva bola v dôsledku sucha veľmi slabá, výnosy boli o 50 % nižšie oproti minulým rokom. Celkovo
v roku 2012 padlo veľmi málo zrážok.

80. výročie založenia meštianskej školy
26.5. sa s ústredným mottom „Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie“ konalo pri
príležitostí 80. výročia založenia Meštianskej školy v Sološnici stretnutie učiteľov, ktorí na tejto škole
pôsobili. Po vydaní bulletin. Účastníci sa v ňom dočítali o historických medzníkoch rozvoja základného
školstva v obci, našli tam zoznam riaditeľov, významných podujatí, dosiahnutých úspechov a aktivitu
v domácich a zahraničných projektoch. K prítomným sa prihovoril riaditeľ školy Ivan kordík a
starostka obce Mária Hirthová, ktorá vyzdvihla významnú úlohu školy v spoločenskom aj kultúrnom
živote. Sološnice a udelila 9. učiteľom ktorí pôsobili na tunajšej škole viac ako 35 rokov ďakovné listy.
Boli to učitelia : Dulanská Eva, Foltínek Ferdinand, Kordík Ivan, Obertová Darina, Peťková Viera, Peťko
Ľudovít, Pfeilerová Mária, Rečná Mária a Šírová Agnesa.

Spolupráca s obcou Vacenovice
17. júna bola podpísaná zmluva o spolupráci s moravskou obcou Vacenovice.
Futbalisti družstva A aj družstvo starých pánov zohrali na ihrisku vo Vacenoviciach priateľské zápasy,

ktoré síce obidva Sološnica prehrala, ale patrilo sa, lebo futbalové Vacenoviciach slávil 80. výročie
vzniku.

Kultúrna činnosť
Po viacerých rokoch vyšlo nové číslo obecných novín - Sološnický spravodaj, ktorý prináša
občanom informácie z rôznych oblastí života.
Činnosť v kultúre bola založená na tradičných podujatiach. V januári sa na námestí konala
hasičská zabíjačka a bol tradičný poľovnícky ples. Zabávali sa aj deti na detskom karnevale a obec
usporiadala 4 ročník obecného plesu. Do fašiangových slávností a maskovaného sprievodu sa tento
rok zapojili hlavne mladí hasiči. Ďalej boli tradičné akcie: pôstny obed, hodové slávnosti, Noc
s Andersom, kvetinový jarmok, táborák, ukončenie prázdnin s firmou Holcim v ílovisku, posedenie
dôchodcov, teplákový bál, vianočné trhy, mikulášska slávnosť a výstava betlehémov. Základná škola
pripravila pekný program na Vianočnej akadémii. Novinkou bola klobúková párty a posedenie pri
country hudbe pred kultúrnym domom. Vstupenkou bol klobúk. Počasie prialo aj na komponovom
dni. Slávnosť začala už v piatok, deti vyrezávali výtvory – tekvicové, ako aj z rôzneho jesenného
materiálu a súťažili v šúpaní zemiakov. V sobotu do obeda naša naši futbalisti zohrali zápas s
družstvom Holcim. Bohatý kultúrny program, vystúpenie Evy Mázikovej, výstava bonsajov, obrazov
ing. Margity Horeckej a Želmíri Pálešovej, premávanie historického autobusu, vyhliadková jazda na
koči a nafukovacie atrakcie prilákali do našej obce veľa návštevníkov z okolia. Veľký úspech mala
súťaž jedení krumpolových placiek, zúčastnili sa jej aj jedáči s partnerskej obce Vacenovice.

Zachránená veža kostola
22.10. vo večerných hodinách zazvonila p. farárovi suseda, že z veže kostola sa dymí. Ihneď
zalarmoval starostku, tá hasičov a zistili, že sa chytila cievka na elektrických zvonoch. Hasiči uhasili
rozdúchavajúci sa oheň. Chýbalo len málo a veža na kostola by zhorela. Ešte do konca roka boli zvony
opravené a zmodernizované.

Vynovená predajňa
Predajné priestory s rozlohou 170 m2 dávno nepostačovali potrebám zákazníkom a preto
COOP Jednota pristúpila k rozsiahlej rekonštrukcii predajne v Sološnici. So stavebnými prácami sa
začalo 1 .júla. V obci bolo ťažké počas letných dní byť bez najväčšej predajne ale zvládli sme to. Táto
predajňa v rámci COOP Jednota Senica získala prvenstvo v tom, že je prvým supermarketom v obci do
2000 obyvateľov. Na predaj na ploche 250 m2. Z predajne sa stal pekný supermarket s novým
zariadením, čo znamená, že je tu viac tovaru v širšom sortimente a akciového tovaru. Prvý deň
predaja – 26.10 Lily rôzne ochutnávky a všetky nákupy nad 15 eur boli losovanie o praktické ceny.

Budovanie obce
V tomto roku boli zrekonštruované sociálne zariadenia v ďalšom pavilóne materskej školy a z
prostredia Európskej únie prostredníctvom Podhoranu bola vybudovaná miestna komunikácia v
Betlehéme v náklade to 104.897.05 €.

-2013Pohyb obyvaľstva
Narodené deti : 14
Zomrelí občania : 16
Prihlásení k pobytu : 23
Odhlásaní z pobytu : 22

Počasie
Január priniesol mimoriadne teplé počasie. Február kompenzoval priebeh zimy a potvrdilo sa
že: čo veľký január zmeškal, to malý február dohonil. Február priniesol výdatné sneženie. Situácia
s uhŕňaním ciest bola katastrofálna, na ceste pod cintorínom sa pri uhŕňaní snehu prevrátil traktor.
I keď navonok havária vyzerala hrozivo, vodičovi, ani traktoru sa nič nestalo.
Silnými mrazmi prekvapil aj marec. 18.3. (deň pred Jozefom a dva dni pred prvým jarným dňom) bola
veľká fujavica, za Sološnicou boli prevratné kamióny, uviaznutý autobus s deťmi. Hasiči s políciou
priviezli deti do kultúrneho domu, pracovníčky obecného úradu im varili čaj. Pre mnohé si prišli
rodičia a do Plaveckého Mikuláša a Plaveckého Podhradia išli cez Malacky a Lakšársku Novú Ves.
Ostatné deti sa podarilo dopraviť domov terénnymi vozidlami po poľnej ceste pod Sološnicou, kde
neboli také záveje. Sviatky jari boli v bielom šate a podobali sa Vianociam. Veľkonočná nedeľa
prekvapila silnou nádielkov snehu, ktorý padal celý deň. Napadlo 25cm. Historické údaje uvádzajú, že
zima v roku 2013 je jedna z najextrémnejších za posledné desaťročia.
Zahanbiť teplotami sa nedalo ani leto. Tropické teploty v júni zaháňali ľudí do chládku a húfne utekali
k vode. Zažili sme tzv. supertropickú noc, keď teplota vzduchu v noci neklesla pod 25 stupňov.

Budovanie v obci
V tomto roku sa z dotácie európskych fondov vybudovala cesta v Hrabníku.
Energetické závody vykonali výmenu elektrického vedenia v Potokoch.
Obec získala z nadácie SPP 12.000€, za ktoré bolo vybudované oplotenie materskej školy.

Tragédia
Do smutného rána sa občania budili v nedeľu 10.3. Rýchlosťou vetra sa niesla smutná správa.
Na ceste medzi Rohožníkom a Kuchyňou havarovalo auto a z troch členov posádky boli dvaja mŕtvi.
Jeden mládenec bol z Rohožníka a Milan H. zo Sološnice. Tretí Adrian Š. vyviazol s ťažkými
zraneniami, ktorým po niekoľkých mesiacoch podľahol.

Kultúra
Žiaci základnej školy sa postarali o pekný zážitok pre svojich spolužiakov, kamarátov, rodičov,
ale aj ostatných obyvateľov, keď nacvičili a odohrali divadelné predstavenie pod názvom „Pekelný
stroj aj diabolský kaderník Hair Street.“ Mladí nadšenci 5. až 9. ročníka prekvapili nielen vynikajúcimi
hereckými výkonmi ale aj technickou znalosťou - zaujímavo vybudovanou scénou a výborným
zvukovým a svetelným efektom.

Cena obce
Na návrh skupiny obyvateľov bolo Obecným zastupiteľstvom udelenie ocenenie „Cena obce“
Anne Čermákovej za aktívnu prácu v prospech detí a rodín v občianskom združení Materina dúška.

-2014Pohyb obyvateľstva
V tomto roku sa narodilo 18 detí. Z toho 7 chlapcov a 11 dievčat. Do obce sa prihlásilo 31 a
odhlásilo sa 36 obyvateľov. Zomrelo 13 občanov, z toho 10 mužov a 3 ženy.

Počasie
Teplé počasie zahájilo rok 2014. 6. januára, na Troch kráľov, ľudí vyhnalo z obývačiek krásne
„jarné počasie“. Celý január bol nadpriemerne teplý a bez snehu. Za celý rok sa vôbec nevyskytla
aspoň centimeter hrubá súvislá pokrývka snehu. Sen o bielych vianociach sa aj tento rok utopil
v blate. Vynahradila to povianočná nedeľa, keď sme sa prebudili do krásneho bieleho rána.
Vrtošivé počasie pripravilo včelárov o zvyčajne výdatné znášky z repky a agátu a zachránilo to ani
leto. Stále pršalo. Tento rok zato priniesol bohatú úrodu hríbov aká už dávno nebola. Počasie nás
prekvapilo 12. septembra, keď sme sa prebudili do upršaného rána, ktoré pre našu obec nebolo bez
následkov. Následkom dlhotrvajúcich zrážok a stekajúcov vodou z podroštúnia, sa vylial Vápenný
potok (na začiatku obce od Podhradie). Bola zaliata celá komunikácia v ulici, ako aj štátna cesta.
Rýchlym zásahom dobrovoľných hasičov bola voda odčerpaná, ale vznikla škoda na konci ulice, kde
voda zobrala kus cesty. Čiastočne vyliaty aj Sološnický potok v časti „Potoky".

Nový kňaz
Po dvoch rokoch pastoračnej služby Jaroslava Máčovského bol od 1.7.2014 ustanovený za
nového farára v našej farnosti Imrich Dočolomanský. Nebýva na tunašej fare ale docháza z
Plaveckého Podhradia, kde má rodinný dom.

Budovanie a život v obci
V tomto roku obec pokračovala s budovaním ďalšej časti kanalizácie v Hoštátoch a v Hornom
konci. Po vybudovaní sa môžu napájať aj nehnuteľnosti v strede dediny, kde bola kanalizácia
realizovaná pri revitalizácii námestia, ale nebola pripojená na čističku.
Ďalej bol rekonštruovaný chodník od hlavnej cesty k Materské škole a tiež rigol v Hrabníku. Po dedine
boli osadené orientačné tabule ktoré navigujú návštevníkov obce na verejné služby a inštitúcie.
V Sološnici bol vyriešený niekoľkoročný problém s nedostatkom miest v materskej škole. Z
dôvodu vyššieho počtu zapísaných detí , ako bola doterajšia kapacita, obec podala na Bratislavský
samosprávny kraj v rámci projektu „Naša škôlka - náš kraj“ žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu
sociálnych zariadení v treťom pavilóne. Župa podporila tento projekt sumou 5.000€ zbytok 2.736€
financovala obec z vlastných prostriedkov. Po výmene okien, zateplení a obnovení fasády, oplotení,
ako aj rekonštrukcii interiéru boli zavŕšené rekonštrukčné práce a škôlka dostala nový šat zvonku aj
zvnútra.

Tajomstvá sološnickej kryty
Pod týmto názvom sa za veľkého záujmu občanov uskutočnila 25.7. beseda v kultúrnom
dome s antropologičkou RNDr. Dömföferovou z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave. Ešte pred začatím besedy sa uskutočnili dve akcie. Najprv bola otvorená krypta v kostole,
kde sa uložili do nových rakvyčiek kosti, ktoré zostali po výskume antropológov. Následne sa konala
svätá omša za pokoj duší zomrelých a pochovaných v krypte pod kostolom. Nasledovalo úvodné slovo
starostky Márie Hirthovej a donedávna pôsobiacim kňazom vo farnosti P. thLic. Edwardom
Zakowiczom. Cr., ktorý ešte pred tromi rokmi oslovil bratislavských antropológov a dal podnet na
otvorenie krypty v našom kostole. Občania so zatajeným dychom počúvali a sledovali prednášku
spojenú premietaním obrázkového materiálu o výsledkoch výskumu. Občania sa dozvedeli, že v
krypte bola najmenej 10 rozpadajúcich sa rakiev, viaceré položené na sebe. Krypta má dve časti staršiu a novšiu. V sedemnástom storočí bol na mieste starého kostola postavený nový, preto má
krypta dve časti. Odborníkom sa podarilo poskladať celkom 21 kostier, no nie všetky boli úplné.
Okrem kostí sa našlo v krypte mnoho zvyškov obuvi, čepiec na lebke, čiapku, gombíky, ruženec,
drevený kríž s Kristom, medailóny, časti modlitebnej knižky. Diskutujúci boli zvedaví, či sa podarilo
identifikovať niektoré kostri. Z rôznych prameňov je známe, že keď v krypte by mali byť pozostatky
niektorých kňazov, pána Plaveckého hradu Melicharova Balašu, Heleny Zrínyi, manželka Štefana
Balašu a viacej členov rodiny Medňanských. Prednášajúca sa vyjadrila veľmi opatrne. Pokiaľ by bola v
hrobe bohatšia výbava, mohlo by sa predpokladať, že je v to hľadaný Melichar. „No ťažko sa zatiaľ s
istotou o tom vyjadriť, najlepšie by bolo, keby sme mali DNA profil. Ale aj keby sa nám ho podarilo
izolovať, nemáme ho s čím porovnať, Balašovci vymreli po meči. Ideálne by bolo, keby existoval
nejaký dobový záznam o zranení alebo ochorení, ktorý by mohol byť smerovaním. Zvýšilo by to
hodnotu identifikácie,“ povedala prednášajúca. Občania odchádzali presvedčení, že archeológom a
antropológom sa podarí ďalším výskumom identifikovať pána Plaveckého hradu.

Čo vieme o pitnej vode
bol názov diskusnej besedy, ktorá pri príležitosti Svetového dňa vody usporiadala 23.4.
Bratislavská vodárenská spoločnosť. Okrem iného pracovníci BVS a úradov verejného zdravotníctva

oboznámili prítomných občanov s projektom, v ktorom skúmali vodu v našej obci. Výsledky ukázali,
že máme veľmi dobrú tvrdú vodu. Tvrdosťou sa rozumie obsah vápnika a horčíka vo vode.
Informovali, že štatisticky je zistené, že v oblastiach, kde pitná voda obsahuje vysokú koncentráciu
týchto zložiek, sa u obyvateľstva vyskytuje menej kardiovaskulárnych ochorení. Na základe výsledkov
projektu sa dosiahlo, že chlorovanie vody z našich prameňov nebude také časté ako doteraz. Na
prednášku si mohli občania priniesť na rozbor vzorky vody z vlastných studní a pracovníci BVS im
urobili rozbor bezplatne.

Personálne zmeny v obci
1.8.2014 odišla do dôchodku dlhoročná pracovníčka Marta Bordáková, ktorá pracovala na
obecnom úrade od roku 1989, najprv ako referentka na dane a poplatky, po nástupe Márie Hirthovej
na funkciu starostky, zastávala pozíciu ekonóm a matrikár. Na funkciu ekonómky nastúpila po jej
odchode Marta Bordáková ml. a matrikárkou sa stala Jana Čechotovská.
Z materskej školy bola uvoľnená na výkon funkcie starostky v Plaveckom Petri riaditeľka
Jozefína Bartoňová a zastupovaním bola poverená Janka Šišková. V základnej škole prišlo taktiež k
zmene zástupcu riaditeľa Branislava Grimma, z dôvodu jeho uvoľnenia na výkon funkcie primátora
Senice a jeho pozíciu zastal Juraj Mäsiar.

Zmena vo futbalovom klube
Futbalový klub stál pred veľmi ťažkým rozhodovaním, ako bude ďalej vyzerať futbal
v Solosnici. Veľa chlapcov zo Sološnice pôsobí vo futbalovom klube Rohožník. Pretože ich „vychoval“
FK Rohožník, náš klub musel za každého hráča, ktorý hral za Sološnicu, zaplatiť. Tunajší futbalový klub
trpí nedostatkom hráčov. V snahe, aby sa v obci nezrušil futbal a aby za hráčov nemuseli platiť, výbor
dočasne prijal také opatrenie, že Sološnica - družstvo A bude hrať za Futbalový klub Rohožník 2, s čím
mnohí fanúšikovia nesúhlasili. No ani po tomto opatrení sa im nedarilo a v jesennej súťaži skončili na
poslednom mieste V. ligi. Družstvo dorastencov – prípravkárov, ostalo hrať za FK Sološnica.

Kultúrny život
V tomto roku sa organizovali tradičné podujatia. Za zmienku stojí zorganizovanie k okresnej
poľovníckej výstavy trofejí. Po celý rok sa niesol kultúrny život v realizácii projektu v rámci
cezhraničnej spolupráce medzi obcou Vacenovice a Sološnica, ktorú zastupovalo OZ Podhoran- „Rok
na dedine.“ Podujatia prebiehali na oboch stranách. Začínalo sa to výstavou krslíc vo Vacenoviciach,
následne prebehol kurz gravírovania kraslíc v Sološnici, kde maliarky z Vacenovíc učili našich
záujemcov tejto technike. Týždenný výmenný pobyt detí v oboch obciach mal názov remeselný tábor,
kde sa deti učili typickým remeslám pre každú obec. Ďalej nasledovala návšteva Vacenovíc, kde
našich občanov zasvätili do výroby vína a projekt vyvrcholil vianočným programom v Sološnici.
Zaujímavosťou na septembrovom Krumpolovom dni bola súťaž o najväčší zemiak, kde sa
konštatovalo, že ak by si niekto išiel kúpiť kilogram zemiakov, z tohoto by museli ešte odkrojiť, lebo
víťazný zemiak vážil 1320 g. Dopestoval ho Jozef Žilavý.

Voľby do samosprávy
15.11. sa konali voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Na starostu kandidovali
3 kandidáti : Anna Čermáková, PhDr. Jakub Okruhlica a JUDr. Koloman Piatka. Za starostku obce bola
zvolená Anna Čermáková, za poslancov 14 občanov. Zvolení boli: Mgr. Roman Chvíla, Marek Velšmid,
Marta Mikušová, Stanislav Blecha, JUDr. Magdaléna Vláčilíková. PhDr. Jakub Okruhlica. Ing. Marta
Čermáková, Dominik Ralbovský a Bc. Ľubomír Novák. Náhradníci : Kamil Polák, Peter Terál, Radoslav
Chvíla, Mgr. Júlia Jánošíková, Mgr. Jana Lopatková.

