Prosinec 2019

Úvodní slovo starosty obce
Vážení a milí spoluobčané,
ocitáme se na konci dalšího roku. A jak tomu v takových chvílích bývá zvykem, i já mám tendenci
ohlédnout se nazpátek a letmo zhodnotit, jaký pro nás – občany jedné malé povltavské vísky –
vlastně byl.
Dle mého názoru, byl a stále ještě je rok 2019 rokem úspěšným. Podařilo se nám zrealizovat
projekt na opravu místních komunikací, který vycházel z pravidel Ministerstva pro místní rozvoj.
To, že jsme nakonec s žádostí o dotaci neuspěli, nezabránilo vypsání výběrového řízení, které
vyhrála firma Silnice Svoboda. V průběhu projektu jsme vyhodnotili, že chybějící povrh mezi
dvěma komunikacemi (konkrétně u vody) doplníme o asfaltový povrh i v brodě u Vltavy.
V příštím roce věřím, že dokážeme opravit další část místních komunikací, případně vybudovat
část nových. Pořadí se stanovovalo dle principu potřebnosti (neexistence) vytvoření silnic.
Měli jsme příležitost sejít se a popovídat si na mnoha společenských akcích. Naposledy tomu tak
bylo při zahájení adventu. Počasí nám bylo nakloněno, teplé nápoje nás zahřáli, koláčky a párečky
chutnaly výtečně a výkon našich dětí byl úžasný, stejně jako jejich výrobky, které pro nás
přichystaly. Nádherná vánoční atmosféra a pohoda, setkání s přáteli, pozastavení se
v předvánočním shonu, takové bylo adventní setkání v mých očích. Zbývá mi už jen poděkovat
vám všem, kteří jste pomáhali s přípravou, vystoupili či se přišli podívat. Děkuji také firmě ČEZ,
která naše setkání finančně podpořila částkou 15 000,- Kč formou propagace a reklamy.
Bohužel, život nepřináší jen šťastné okamžiky. Patrně všichni jste již slyšeli nebo četli o požáru,
při kterém byl vážně poškozen rodinný dům č.p. 125. Rodině obec zajistila prozatimní ubytování.
Na likvidaci následků této události, na rekonstrukci objektu a nákup vybavení do domácnosti byla
vyhlášena veřejná sbírka. Finanční příspěvky můžete posílat na transparentní bankovní účet:
123-998130297/0100 nebo složit v hotovosti na Obecním úřadě v Solenicích. Za jakýkoli projev
solidarity Vám předem velice děkuji.
Plánů a nápadů do nového roku máme jako vždy mnoho. A přestože víme, že není v našich silách
ani finančních možnostech realizovat všechny, vyvineme maximální úsilí, abychom udělali, co
nejvíce. Na rok 2020 jsou rozpočtovány opravy vodovodu za přibližně 1,5 mil. Kč, konrétně
přivaděč z Dolní Líšnice, dále opravy komunikací za 2,5 mil. Kč nebo oprava schodiště za
restaurací Kaskáda. Hodně si slibuji i od připravované obměny veřejného osvětlení za LEDkové.
Samozřejmě budeme rádi, zapojíte-li se také do dění v naší obci - například svými postřehy,
připomínkami a nápady.
Abychom stále jen nepracovali, ale dopřáli si také zasloužený odpočinek, k tomu dostaneme
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příležitost již v únoru, kdy se bude konat Elektrárenský a Hasičský ples. A pro ty menší – dětský
karneval.
Nejenom proto, že povinnost mi ukládá, ale především proto, že si nesmírně vážím každého, kdo
přiloží ruku k dílu a neváhá pomoci, bych velice rád poděkoval všem, kteří nejsou lhostejní a
neteční a snaží se pomáhat a pracovat pro dobro všech ostatních. Děkuji vám a těším se na další
spolupráci v roce 2020.
Závěrem přeji vám všem i vašim blízkým nádherné a klidné proţití vánočních svátků,
bohatého Jeţíška, pevné zdraví a mnoho štěstí v nadcházejícím roce.

Jan Mátl
Starosta




Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice




JSDH Solenice
Dne 6.12.2019 proběhla v naší nové hasičské zbrojnici výroční valná hromada SDH Solenice. Letos
se konaly volby, při kterých jsme si zvolili staro-nový výbor v čele se starostou F. Kvapilem,
velitelem je E. Brožek, hospodář P. Havlín, jednatel J. Palus a revizorem se stal L. Kornfeld.
Vyhodnotili jsme letošní rok a navrhli činnost na rok 2020.
Ze zásahové činnosti evidujeme k dnešnímu dni 27 výjezdů, z toho 19 technických pomocí,
zejména padlé stromy a poskytnutí předlékařské první pomoci, 4 požáry, 2x únik ropných látek,
1x dopravní nehodu a 1x planný poplach. Za letošní rok naše jednotka strávila na mimořádných
událostech více jak 60 hodin, za což bych rád všem hasičům poděkoval. Zúčastňujeme se
pravidelně odborné přípravy a taktických cvičení.
Jako každoročně, i v příštím roce se uskuteční již tradiční hasičský ples, na který vás srdečně
zveme. Ples se bude konat opět na hotelu Solenice dne 14.2.2020 od 20:00 hodin. Večerem nás
bude provázet kapela Bosáci. Nebude chybět ani bohatá tombola. Vstupné je 120,- Kč. V ceně je i
autobusový svoz tam i zpět. Svozové zastávky a časy budou včas avizovány na plakátech, včetně
kontaktu na předprodej lístků.

Za (J)SDH Solenice všem přejeme klidné proţití vánočních svátků, bohatého
Jeţíška a do nového roku pevné zdraví a hodně štěstí bez nehod a poţárů.
Víme, o čem píšeme, protože u posledního požáru jsme byli do 5 min. od ohlášení, ale i tak požár a
následné škody po hašení jsou nemalé hodnoty. Proto nejen v čase vánočním nezapomínejte na
prevenci a buďte na sebe opatrní.
Evžen Brožek
JSDH Solenice
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Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Na začátku podzimu jsme s dětmi navštívili opět divadlo v Příbrami ,,Maxipes Fík“. Představení
bylo velmi povedené a děti byly nadšené.
V rámci projektu MAP nás pravidelně navštěvuje teta Vendula a s dětmi zkoušíme nové logické
hry. Děti se vždy na tento den těší a užívají si ho.
Celý podzim jsme se věnovali tvoření s dětmi, hry s barvami, přírodninami, vyzkoušeli jsme i
různé výtvarné techniky k tomuto krásnému barevnému období.
Listopad se v naší školce nese v duchu velkých příprav na vystoupení pro zahájení adventu. Takže
jsme pilně pracovali a nacvičovali. Už pátým rokem, vždy na konci listopadu, pořádáme akci
,,Tvoření rodičů s dětmi“. Vzniklo mnoho krásných výrobků pro náš adventní jarmark. Máme
velkou radost, že je o tuto akci takový zájem a vždy si společně užijeme hezké odpoledne v duchu
blížícího se adventního času. Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům za velkou pomoc na
adventní jarmark.
Zahájení adventu jsme letos pojali vystoupením v podání ,,Vánoční skřítci“. Vystoupení se dětem
opět povedlo na jedničku a následující den je ve školce čekala sladká odměna.
Ve škole nás čekala ,,Hoblinková dílnička“, tentokrát jsme si vyrobili vánoční sáně. Moc se všem
dětem povedly.
Zazvonil zvoneček a do dveří vchází Mikuláš, čert a andílek. Ano, ani letos na nás nezapomněli a
přišli nás potěšit a i maličko postrašit v podobě čerta. Nikoho nám čert neodnesl, Mikuláš jen
naděloval a andílek utěšoval.
Ve školce jsme s dětmi namalovali obrázky pro Ježíška a už nám dopis visí na okně. Snad na nás
nezapomene. Děti se už moc těší, co nám letos ve školce Ježíšek nadělí.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŢITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU
HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!!!

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

Podzim ve škole se vyznačoval nutností zapomenout na prázdniny a zvyknout si opět na učení.
Aby učení nebylo mučení, také letos jsme dětem pořídili nové výukové programy na počítače,
pěkné barevné nástěnné obrazy, nové výukové pomůcky, například model lidského těla,
geometrická tělesa a mnoho dalších. Doplnili jsme rovněž školní knihovničku novými knížkami.
3

Kroužky jsme upřednostnili opět pohybové, děti chodí třikrát týdně do tělocvičny. Potřebu
zdokonalit pohybové schopnosti vidíme při každé vycházce. Zdravotnický kroužek je už naší
tradicí. Doufáme, že i v letošní soutěži mladých zdravotníků uspějeme.

V říjnu jsme pouštěli draky u Milady, děti si velmi užívaly a byly touto dříve běžnou zábavou
zcela uneseny. Neměli bychom na tradiční dětské hry našich babiček zapomínat. Přinesou dětem
jistě více sociální interakce než mobily, počítače či videa.

Manuální zručnost potřebnou k práci i běžnému životu rozvíjíme nejen při pracovním vyučování a
kroužku ručních prací. Za účelem podpory polytechnické výchovy mládeže pravidelně zveme do
školy Hoblinkovu dílničku. Dovolujeme si apelovat na rodiče, aby pořídili dětem nářadí, vyšívání,
pletení, háčkování atd. Všichni bychom byli jistě překvapeni jaké hodné, trpělivé, cílevědomé a
šikovné děti máme!

Jsme přesvědčeni, že pravidelná divadelní představení, kterými zpestřujeme běžné školní dny,
mají pro rozvoj dětské osobnosti velký význam. Učíme se cestovat, chovat v divadle, nakupujeme
a zejména vnímáme a oceňujeme působivé, důmyslné a velmi vtipné zpracování pohádek. V lednu
se těšíme na Zlatovlásku.

Děkujeme Mikuláši, čertovi i andělovi za návštěvu ve škole a za pomoc při nápravě největších
zlobilů.

Těšíme se na Jeţíška a přejeme všem Veselé Vánoce a všechno dobré v novém roce!

Učitelky ZŠ a MŠ Solenice
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Yacht club Solenice
Solenický Yacht club má letos za sebou 45. sezónu. Je to úctyhodné trvání tohoto oddílu, který
před 45 lety zakládali lidé jako Ivar Horký, Oto Bernardýn, Jan Kroužek, Vilma Zajíčková a další.
Budova loděnice byla vybudována svépomocí, společnými silami vedoucích oddílu i jachtařské
mládeže. Zprvu měla budova pouze přízemí – zázemí pro stavbu a úschovu lodí, později se
přistavilo také první patro s klubovnou, kanceláří a sociálním zázemím. První plachetní lodě třídy
Optimist a Cadet začali naši předchůdci stavět sami na zapůjčeném kopytě od TJ Neratovice
v roce 1974. Tyto lodě poprvé vypluly na Kamýcké jezero na jaře v roce 1977.
Velmi si vážíme práce našich předchůdců a zakladatelů oddílu. Snažíme se na jejich práci
navazovat a starat se o vytvořený majetek jak nejlépe umíme. Stejně tak se snažíme předávat dále
své jachtařské zkušenosti mladším generacím a vést je k tomuto všestrannému a krásnému sportu.
Doufáme, že se Yacht clubu Solenice bude dařit i v nastávajícím roce.
Přejeme všem čtenářům Solenického zpravodaje krásné a spokojené vánoční svátky a vše
nejlepší v novém roce 2020.

Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice





Pravý přítel přírody
Na konci roku se většinou každý z nás poohlédne zpět, aby zhodnotil, co udělal. Ohlížím-li se
nazpátek, na práci členů našeho malého klubu, pociťuji velkou hrdost a radost.
Děkuji všem za neúnavnou píli, snahu a nadšení, které věnují tomu, aby změnili náš svět k lepšímu,
aby naučili sebe i ostatní žít v harmonii s přírodou a zachovali tak hodnoty a krásy naší planety
generacím budoucím. DĚKUJI VÁM!
Za PPP bych vám VŠEM chtěla popřát Pokojný, Pokory a Přátelství plný rok 2020.

MUDr. Anna Mátlová
PPP
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Senior club Solenice
Zpráva o činnosti senior clubu v obci Solenice
Scházíme se vždy první čtvrtek v měsíci ve 14:00 hodin. Pohoštění si připravíme vždy sami.
Blíží se vánoční svátky, každým rokem si ozdobíme vánoční stromek, zazpíváme koledy a
posloucháme vánoční hudbu z CD.
Všem přejeme krásné svátky vánoční a hodně zdraví v roce 2020.

Eliška Urešová
vedoucí Senior clubu v Solenicích

Z kroniky naší obce







Před 30. lety: v elektrárně a v naší obci vzniklo Občanské fórum, které pak ustavilo i kandidátku
pro volby 1990.
14.12.1989 veřejná schůze odvolala předsedu MNV v obci. Podepisovala se petice na podporu
obrodného procesu. Další změny se udály v r. 1990.
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Památný strom: zastavte se na Větrově u autobusové zastávky pod staletou lípou. Byla vysazena
26.04.1919 k poctě padlým ve válce a k poctě nové republiky.
Je čas adventu: od 1. století církev dodržuje advent jako čas půstu, pokání, náboženských
meditací, očekávání Vánoc i ohlédnutí za uplynulým rokem. Postupem vývoje společnosti nabývá
advent i civilní a občanské zvyklosti nové tradice. Mikulášská tradice přetrvává v Evropě od
10. století, i když také v novém pojetí. Během staletí se nakupilo mnoho pověr, zvyků, přísloví
pro advent i Vánoce. Mnoho tradic už dobou zaniklo. Mnoho rčení je pro nás i úsměvných,
mnoho pranostik pro dnešní stav přírody i neplatných. Přesto se moudrostí předků nezříkejme.
-

Není-li prosinec studený, bude rok hubený.
S vánočním deštěm chudoba prší.
Nejdříve Bůh stvořil muže, pak ženu. Potom mu bylo muže líto a tak mu dal tabák. /…. asi
nevěděl, že kouření a zdražování tabáku kuřáky potrestá i na zdraví…../.
Vánoce: na vánočním stole má být 9 druhů potravin. Postní jídlo, pečivo, ovoce. Perník jako
symbol radosti a mládí. Jablka jako symbol zdraví a síly. Ořechy symbolizují moudrost a rybí
šupina peníze. Jmelí pro pohodu a štěstí. Kdo si prý na Štědrý den vezme z mísy první tři ořechy,
nebude příští rok bez peněz.

Přeji vám všem krásné Vánoce plné pohody a šťastný nový rok ve zdraví a
spokojenosti.

Marie Čedíková
kronikářka obce





Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Jako každý rok, tak i letos jsme se velkou částí podíleli na přípravě, zajištění prodeje výrobků
dětí, občerstvení a ozvučení a zajištění aparatury na vystoupení k zahájení adventu v naší obci.
Děkujeme kamarádce Radce Skuhrovcové za krásné podání v podobě andílka, který nadělil dětem
sladké balíčky.
Čas hrozně rychle letí, a proto se za chvíli budeme pomalu připravovat na karneval.
SPRV je sdružení, které má zájem o to, aby se v této obci konaly různé akce, především pro děti.
Snažíme se, abychom dětem dělali radost a vždy jim vykouzlili úsměv na tvářičce. Je to naše
poslání a radost!!! První z našich akcí v roce 2020 bude dětský karneval. Pozvánka bude
s dostatečným předstihem vyvěšena v mateřské školce a na úřední desce obce.
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SPRV VÁM PŘEJE KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU JEN TO
NEJLEPŠÍ!!!

Sdružení pro rozvoj venkova

Náš zpravodaj vychází nejen v tištěné podobě, ale je k dispozici i na webových stránkách obce –
www.obecsolenice.cz.
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