Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
aniž jsme se nadáli, máme tu měsíc červen, který nám hlásá příchod léta, čas prázdnin a
dovolených. Rádi bychom Vám ještě před jejich začátkem přinesli nové informace z naší obce.
Začneme jako vždy projekty, které naše obec připravuje nebo realizuje. Stále pro Vás máme k
dispozici kompostéry. Pokud máte zájem o umístění kompostéru na Vaši zahradu, obraťte se na
mě. K realizaci připravujeme projekt „Obnova hřiště v obci Solenice“. V současné době běží
výběrové řízení na zhotovitele. Projekt v předpokládané výši 567.191,- Kč bude dotován do výše
397.033,- Kč a jeho cílem je kompletní rekonstrukce zastaralého hřiště u čtyřdomků. Velmi se
těším, že naši nejmenší občánci budou mít k dispozici krásné nové hřiště. Dalším projektem je
dostavba požární zbrojnice v Solenicích. Nyní se připravuje výběrové řízení. Výsledkem bude
dostavěná garáž pro zásahové vozidlo Nissan Patrol v přízemí, spolu se skladovými prostory pro
mimořádné události a veškeré zázemí pro jednotku hasičů a povodňovou komisi v 1. patře.
Pojďme se podívat, co se v naší obci událo od doby, kdy vyšel předešlý zpravodaj. Sdružení Pravý
přítel přírody se rozhodl očistit naši obec od psích exkrementů. Pravda účast nebyla vysoká, a právě
proto bych velice rád všem dobrovolníkům, kteří přišli, poděkoval. Dalším počinem tohoto sdružení
byl v pořadí druhý Domácí trh, kde jste mohli ochutnat například boršč z červené řepy, zakoupit
domácí vejce či sádlo. 30. dubna proběhlo pálení čarodějnic, které připravilo Sdružení pro rozvoj
venkova ve spolupráci s místními hasiči. Počasí nám přálo, děti si zasoutěžily a za své úsilí byly
odměněny pečenými vuřtíky. V květnu připravila Základní a mateřská škola Solenice besídku ke
Dni matek. Věřím, že maminkám i všem ostatním, kteří přišli, se vystoupení dětí líbilo. Proběhl
zápis do mateřské školy, svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, očkování psů. První
sobota v měsíci červnu patřila dětem. I přes nepříznivou předpověď, počasí bylo slunečné, přímo
stvořené k tématu dni, kterým byla Hawai. Děti měly připravenu spoustu soutěžních disciplín, k
dispozici byl skákací hrad. Novinkou bylo pletení copánků, které se líbilo klukům i holkám, a
malování na obličej. Hlavním cílem je radost a štěstí dětí. Myslím, že toto vše bylo beze zbytku
naplněno. Děkuji všem, kteří se na akci podíleli, pořadatelům, sponzorům, dětem i jejich
doprovodu.
A na co se můžeme těšit v dalších měsících? Již tradičně proběhne 25. června setkání u kapličky na
Větrově. V prostorách kapličky proběhne mše svatá, následovat bude doprovodný program. Přijďte
se podívat. Pochod s domácími mazlíčky a v pořadí již 3. Domácí trh pro Vás 1. července chystá
Pravý přítel přírody. Na podzim se děti mohou těšit na 2. ročník Podzimního solenického putování.
Závěrem mi dovolte, popřát Vám všem krásné léto, plné nezapomenutelných zážitků a odpočinku.
Jan Mátl
starosta



Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice



JSDH Solenice
V období jara jsme měli tři výjezdy. O čarodějnické noci jsme vyjížděli k požáru na Hřebena, kde
byla úmyslně zapálena kůlna. Dvakrát jsme vyjeli do Líšnice, kde jsme likvidovali padlé stromy.
Podařilo se nám získat dotaci od Ministerstva vnitra ČR a Středočeského kraje na dostavbu
budovy hasičské zbrojnice. Stávající objekt se rozšíří a prodlouží tak, aby vzniklo stání pro TA
Nissan Patrol. V horní části budovy bude zbudováno zázemí pro případ povodní nebo jiných
krizových situací.
Mladí hasiči
Ani mladí hasiči nezaháleli. V Příbrami se konalo 23.05.2016 okresní kolo „První pomoci“ pod
záštitou Českého Červeného Kříže Příbram, kterého jsme se zúčastnili. Ověřili jsme si, že naše
znalosti jsou na vysoké úrovni, neboť jsme získali vítězství v kategorii starších žáků. Dále jsme
absolvovali 4. kolo soutěže „Hra plamen“, které se konalo 28.05.2016 v Petrovicích. Soutěžilo se
v požárním útoku a CTIF. Po sečtení výsledků všech kol se družstvo „Starší A“ umístilo na
krásném 6. místě z celkového počtu 24 družstev. Družstvo „Starší B“ obsadilo 10. místo. Naši
„Mladší“ byli na 12. místě z 19 družstev. Nové kolo soutěže „Hra plamen“ začíná po prázdninách.
V současné době se připravujeme společně s MH SDH Zalužany na soustředění, které se bude
konat od 20.07. do 30. 07.2016 na Loužku.

JSDH a Mladí hasiči vám přejí krásné léto bez požárů.
Evžen Brožek
JSDH Solenice



Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V dubnu jsme s dětmi dostali pozvání na farmu u Mátlů. Měli jsme štěstí, protože týž den se
narodila kůzlátka a děti byly nadšené. Chovali jsme si králíčky a dokonce se děti byly podívat,
jak pilně pracují včelky.
V pátek 29.04.2016 jsme u ZŠ pro děti připravili čarodějnický rej. Zasoutěžili jsme si a pak opekli
výborné vuřtíky.
Začátek května jsme zahájili besídkou pro maminky a to
05.05.2016. Děti měly připravený program, který pilně
nacvičovaly, aby všechny maminky, babičky a tety
potěšily.
Protože je krásné jaro, plné květů a vůní, tak jsme si s
dětmi udělali ,,Květinový den“. Řešili jsme různé úkoly,
tančili, zpívali a také soutěžili.
Svátek dětí jsme oslavili v dobrodružném duchu. Vydali
jsme se hledat ztracený poklad piráta Hooka. Po cestě jsme řešili spoustu úkolů a kvízů, a
abychom nezabloudili a poklad našli, posloužila nám stará mapa, kterou nám pirát Hook nechal ve
školce.

Dalším zábavným dnem byl ,,Barevný den“. Nesl se v různých tónech a celá školka byla
pestrobarevná. Děti byly barevně naladěny a pořádně si den užily.
V polovině června proběhla v naší školce ,,Sportovní olympiáda“.
Závody v běhu, skok do písku, skok z místa, hod do dálky byly pro
děti po celý týden zábavou. Samozřejmě, že šlo o hodně, vždyť se
vyhrávaly různé ceny a hlavně medaile. Máme, ale ve školce velice
zdatné sportovce, proto o výhry nebyla nouze.
A co nás ještě čeká?
Ke konci června 23.06.2016 pojedeme s dětmi na výlet do
zážitkového parku ,,Zeměráj“ u Kovářova. Už se moc těšíme a hlavně
si to určitě užijeme.
A pomalu se bude blížit konec školního roku. Toto uteklo.
Rozloučíme se s našimi budoucími prvňáčky a popřejeme mnoho
úspěchů ve škole. Ale i v naší školce se bude rozdávat vysvědčení.
I když jen pro radost, přesto se na něj všichni těší.
Na děti čekají zasloužené prázdniny. Všem přejeme krásné pohodové léto a v září se na vás opět
těšíme.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Den Země
Den Země jsme oslavili výletem do přírody. Počasí bylo pěkné a pro některé netrénované náročný
výšlap na rozhlednu Onen svět u Klučenic se vydařil. V rámci výchovy k ochraně životního
prostředí jsme převzali patronát nad čistotou schodů k obchodu. Během školního roku tu budeme
denně cestou na oběd sbírat odhozené odpadky.

Čarodějnice
Čarodějnicím to letos opět slušelo, jedna ošklivější než druhá. K vidění byly
nové modely košťat, neznámé ingredience do lektvarů s netradičními
účinky, vzácné druhy jedovatého býlí do škapulířů, sportovní čarodějnické
kratochvíle, jako hod žabími vajíčky, motání pavučin a další činnosti,
kterých se opravdové dámy spíše štítí.

Den matek
Pevně doufáme, že jsme maminky, tety i babičky pobavili nacvičenými
scénkami ze známé české komedie S tebou mě baví svět. Nezapomněli
jsme ani na naše starší spoluobčany v Pečovatelském domě v Luhu u
Milína. Přinesli jsme jim ke Dni matek rozptýlení ve formě básniček,
písniček a velmi roztomilého pásma dětí ze školky.
Zdravotnická soutěž
Velikou pochvalu a uznání zaslouží
Brožek, Deniska Hercová, Anetka
Denis Štefík. Také letos získali krásné
soutěže Mladý zdravotník v Příbrami.
zdravotnické drobotině (mladším
4. místo.

naši starší zdravotníci Vojta
Laňová, Klárka Kadečková a
1. místo v oblastním kole
Gratulujeme
rovněž
naší
žákům) za velmi pěkné

Noc dětí
Den dětí jsme letos oslavili přenocováním ve škole. Vyklidili jsme jednu třídu, rozložili na
podlaze karimatky, spacáky a
nezbytné plyšáčky. Zazpívali
jsme si u ohýnku, opekli špekáčky,
prokousali se pohádkovým
kvízem a vydali jsme maximum
energie při nelítostném večerním
turnaji v přehazované vybíjené.
Nastalá tma byla jako stvořená
pro tzv. lekačku, stezku odvahy
plnou
velmi
strašidelných
stanovišť s úkoly jen pro silné
povahy. Před spaním nechyběla
pohádka na dobrou noc. A pak
přišla hodina duchů, čas
prokázat svou statečnost..… Projít
setmělou tělocvičnou až za mříž
k tajemnému muži s maskou, přečíst vzkaz z kapsy jeho saka a to vše za zvuku podivných hlasů
šířících se neznámo odkud…bylo nad naše síly. Nejdále došel Vojtík Brožek. Snad bude příště
méně pištění a více odvážlivců!

,,O půlnoci byla strašidelná, ale opravdu strašidelná bojovka.” (Denis Štefík)
,,Nejvíc se mi líbilo velké bílé strašidlo na stezce odvahy.” (Simča Jakubůvová)
,,Nejlepší byl bobřík odvahy. Měli jsme chodit po svítících náramcích.” (Honzík Mátl)
,,Líbily se mi masky, strašení, legrace a Fantomas v tělocvičně.” (Hanka Mátlová)

,,Nejkrásnější bylo opékání a zpívání u ohně a ochutnávací stanoviště u Klárky a Imry.” (Kuba
Brožek)
,,Bavila mě večerní vybíjená a chutnaly mi buřty s kečupem a hořčicí.” (Laura Štefíková)
,,Nejvíc se mi líbilo strašení a spaní a vybíjená a opékání buřtů.” (Kája Jakubůvová)
,,Nejlepší bylo vyprávění pohádek a bobřík odvahy.” (Helenka Petýrková)

Těšíme se na …

….školní výlet, vysvědčení a na prázdniny!
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice


Yacht club Solenice
Letní tábor Kameny 2016
Yacht Club Solenice, z. s., na letošní prázdniny chystá tradiční letní tábor Kameny
na Orlickém jezeře, kterým završuje celoroční aktivitu kroužku jachtingu. Jedná se
o 42. ročník tábora, kde se děti učí množství aktivit. Jako jízdy na plachetnicích,
pramicích a kánoích. Stavět vlastní stan, žít v přírodě, rozdělávat oheň, potápět se
pod loď, hrát hry v lese i na vodě, bavit se u táboráku a poznávat krásy Orlického
jezera.
Táborem tak vrcholí celoroční aktivita kroužku jachtingu, který probíhal po celý uplynulý školní
rok. Děti ve věku od 7 do 18 let se v něm učily opravovat lodě, vázat uzle, chápat pravidla provozu
plavidel na vodě, orientovat se v mapách, pádlovat a veslovat a mnoho dalšího.
Na tuto činnost bychom rádi navázali i v příštím školním roce a od září bychom mezi sebe rádi
přivítali i další zájemce. Podrobnější informace budou na nástěnce loděnice a našem webu –
www.ycse.webzdarma.cz.
Ing. Ladislav Vrtal a Ing. Petr Velas
YCSE Solenice

Přehed akcí a událostí



25.06.2016 od 13:00 hod. – Setkání u kapličky na Větrově
01.07.2016 od 16:00 hod. - Pochod s domácími mazlíčky
01.07.2016 od 16:00 hod. - 3. Domácí trh



Pravý přítel přírody (PPP)
Komentáře našich malých přátel
Rádi bychom se s Vámi podělili o pár citací „našich“ dětí, které nám vykouzlili na tváři úsměv.
Slovy Bastíka Hemerleho (6 let), zapsal Dan Kováč (10 let):
Jak jsem prováděl u zvířátek - „Školka se hned rozeběhla, koukla se na morčata. Potom se
koukli na králíčata. Pak se koukli na kůzlata a kozla. Viděli koně a včely a pak odcházeli do
školky.“
Hanička Mátlová (9 let):
Jak dopadly trhy - „Pravý přítel přírody pořádal dne 30.04.2016 trhy. No, a jak to dopadlo? No,
byli jsme úspěšní, někdo koupil i prodal drobné věci. No, a nebojte se! Pravý přítel přírody určitě
bude pořádat ještě nějaké trhy.“
Jak to dopadlo – sběr psích exkrementů 16.04.2016
Na sobotní akci – sběr psích exkrementů – dorazili pouze 3 pejskaři a 5 členů PPP. I přes malou
účast jsme za půl hodiny vyčistili tři hlavní trasy v obci. Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem účastníkům. Posbírali jsme pět plných igelitek. A co více, zdá se, že se celá akce neminula
účinkem, protože někteří páníčci začali po svých pejscích uklízet. Věříme, že ostatní se časem
také přidají. Děkujeme všem, kteří společně s námi usilují o to, aby Solenice byly čisté.
Hurááá jsou tu prázdniny a 3. Domácí trh
Než se všichni rozprchneme do víru prázdnin, srdečně Vás zveme na dvě naše akce.
Pravý přítel přírody pořádá dne 01.07.2016 od 16:00 hodin pochod pro psi i jiné
domácí mazlíčky a jejich malé páníčky. Nemůžete-li vzít s sebou živé zvířátko, postačí
fotka nebo obrázek. Trasa povede kolem Líšnického potoka k vodárně a zpět. Na všechny
účastníky čekají netradiční úkoly, za jejichž absolvování bude následovati odměna a občerstvení
zdarma. Prosím, nezapomeňte vzít pejsky na vodítko! Start bude na parkovišti u „Ubytování u
Anny“.
Zde se bude v ten samý den, tedy 01.07.2016, od 16:00 hodin konat 3. Domácí trh.
K zakoupení zde budou čerstvá domácí vajíčka, sádlo, med a další potraviny. Jako vždy, prostor zde
budou mít i děti, které si mohou prodat či vyměnit své nepotřebné věci. Velice se těšíme na Vaši
účast.
MUDr. Anna Mátlová
PPP


Z kroniky naší obce
Z kroniky obce Solenice a Větrov
9. května 1956 byl slavnostně otevřen Kulturní dům se závodním klubem VDO v Solenicích.
Vyhrávala závodní kapela VDO, v tombole bylo možné vyhrát motocykl nebo televizor. V kině
byl promítán film Jan Žižka. Jednou za měsíc tu pak byla, ve velkém sále, taneční zábava. Od
prosince 1957 se kino v Solenicích stalo díky patronátu Čs státního filmu předpremiérovým
kinem pro novinky filmové tvorby. Cesta z „kulturáku“ domů, večer k ubikacím, však moc

příjemná nebyla. Silnice ještě nebyla, jen rozježděná, téměř neosvětlená cesta. Také schodiště do
sídliště se dokončovalo teprve v červnu. Slouží nám už 60 let.
O starých stromech
Před více než 100 léty vznikla na Větrově tradice „stromkových slavností“. 20. dubna 1907 se
slavnost konala pod heslem: „Stromy, buďte přáteli našeho života. V mládí radostí, v mužném
věku přáteli, ve stáří útěchou“.
Ten den byly u školy vysázeny 4 lípy, 2 javory, 2 jilmy, 2 břízy, 2 jeřáby. V dalších létech se u
školy, ve vsi a podle cest sázely šeříky, vrba košíkářská, akáty, černý bez, moruše, švestky i jiné
ovocné stromky. U školy pečovaly děti o stromkovou školku.
V roce 1911 byla na návsi vysazena 1 lípa, 1 kaštan, 6 akátů, u hájovny byl vysazen kaštan a lípa
„Na lípě“ za hájovnou.
1914 byly vysázeny 2 lípy u cesty do Rozvoranky.
1916 byla znovu vysazena třetí lípa u školy.
1919 byla vysazena „Lípa svobody“ před Mášovými.
Některé stromy odešly stářím nebo poškozením, jiné ustoupily stavbám nebo budovaným cestám.
U zachovalých starých stromů, pamětníků minulého století, můžeme stáří jen odhadnout, ale za
ochranu určitě stojí. Lípy u školy mají obvod kmene 1m nad zemí 280 cm a 215 cm. Lípy u
Rozvoranky mají obvod kmene 280 cm a 176 cm.
I v nových Solenicích již stojí za zmínku lípy vysazené v r. 1968 k 50. výročí vzniku
Československa. Slavnost se tehdy konala na křižovatce u mostu na Zavadilce. Zasazená lípa má
dnes obvod kmene 104 cm. Lípa na křižovatce u transformátoru 142 cm a lípa u dětského hřiště
165 cm. Lípa u domků v zatáčce v sídlišti byla pokácena.
O staré škole
Dětem ve škole se blíží hlavní prázdniny. Od roku 1919 je školní rok stanoven od 1. září do
30. června. V r. 1897, kdy se ve škole na Větrově začalo učit, končil školní rok až 31. července.
Od roku 1906 byly pak hlavní prázdniny určeny od 16. července do 15. září. Před 100 lety
dostávali vybraní žáci vyjímku ze školní docházky vždy na deset dní v době senoseče, sázení a
vybírání brambor. Volno bylo 9 až 11 dní na Vánoce a na Velikonoce, též na některé církevní
svátky. Vyučování začínalo v půl deváté. Volným dnem v týdnu byla středa nebo čtvrtek. Ve
školní docházce bývala škola ve Větrově zpravidla na 26. místě z 52 škol na Příbramsku.
Školní výlety
První školní výlet se konal v roce 1911 na Hospodářskou a školskou výstavu do Příbrami.
Dopravu dětí koňskými povozy zajistili hospodáři z Větrova – pan Větrovský a pan Kadlec.
Nákladním autem svezl děti pan Mašek na Křivoklát, do Prahy a na Hlubokou.
Vyučování dětí doma
Toto privilegium měl v r. 1929 - 1931 pan Jan Vojtěch Elhota ze Solenic. Byl vzdělaný hospodář a
tak doma učil syna Vojtěcha a dceru Jiřinu. Za dva školní roky pak děti přezkoušela komise tří
učitelů z Dolních Hbit a pana řídícího Dlabače ze školy z Větrova.
Marie Čedíková
kronikářka obce



Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Čarodějnice
V sobotu 30.04.2016 jsme připravili naše první „Čarodějnice“. Sešli jsme se odpoledne před MŠ
Solenice v čarodějných kostýmech a s velkou čarodějnicí. Společně jsme se vydali k hranici, kterou
připravili hasiči a na ni připevnili naši vyrobenou čarodějnici. Na děti čekaly soutěže v podobě „Let
na koštěti“, skákání panáka nebo hledání věcí a dobrot z kouzelného košíku. Všichni jsme se
občerstvili pečeným špekáčkem. A pak už netrpělivě čekali na zapálení hranice s čarodějnicí. Bylo
moc fajn, že jste přišli se podívat, popovídat se sousedy a známými. Velmi nás potěšilo, že účast
byla velká.
Den dětí
Naší druhou akcí nyní na jaře byla oslava svátku dětí, a proto jsme společně se ZŠ a MŠ Solenice a
SDH Solenice uspořádali Dětský den. Chtěli jsme, aby tento den byl veselý a pro děti příjemný,
proto jsme zvolili téma ,, Hawai párty“. Pro děti jsme připravili pestrý program a celé odpoledne
pouštěl pirát Milan písničky v letním rytmu. Děti řádily ve skákacím hradu, skákaly v pytlích,
shazovaly plechovky, prokazovaly odvahu a běhaly. Někdo si nechal namalovat obrázek na obličej
nebo zaplést copánek z bavlnky. Za své umění byly odměněny sladkostí, cenou a perníkovou
medailí. Nakonec hasiči opekli špekáčky a děti se mohly po celé odpoledne občerstvit limonádou.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli na tuto akci. Naši hodní sponzoři jsou p. Hemerle,
p. Sobotka, p. Nassvetter, pí Lapková, OÚ Solenice a společnost ČEZ, a. s., kteří věnovali sladkosti,
limonády, špekáčky, věcné ceny, finanční částku a perníkové medaile. Jsme velmi rádi za všechny,
kteří podporují dětské akce. Ještě jednou velké díky!
Vladimíra Čedíková
Sdružení pro rozvoj venkova

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA VŠEM PŘEJE KRÁSNÉ, SLUNNÉ A
POHODOVÉ LÉTO.
PO PRÁZDNINÁCH SE BUDEME TĚŠIT NA DALŠÍ SPOLEČNOU AKCI!
Náš zpravodaj vychází nejen v tištěné podobě, ale je k dispozici i na webových stránkách obce –
www.obecsolenice.cz.



