Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
rok 2016 se pomalu blíží ke svému konci a my vám přinášíme poslední letošní vydání
Solenického zpravodaje.
V neděli 27. listopadu jsme s mnohými z vás zahájili advent. Z mého pohledu jedno
z nejkrásnějších období roku. Již tradičně jsme se sešli u stromku před budovou Yacht Clubu
Solenice. Děkuji všem, kteří se na přípavě a průběhu celé akce podíleli.
Na chvilku odbočím, a v rychlosti shrnu stav projektů, které realizuje a připravuje naše obec.
Dětské hřiště u čtyřdomků bylo dokončeno v termínu. Díky příznivému počasí, stihla vzejít i
zasetá tráva. Ještě si dovolím připomenout, že celkové náklady na rekonstrukci hřiště činily
475.114,- Kč a dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR 316.728,- Kč. Hřiště bude přístupné
veřejnosti od jara 2017. Spolupráce s dodavatelem byla dobrá.
Bohužel, totéž se nedá říci o původním dodavateli, který vzešel z výběrového řízení na
projekt dostavby hasičské zbrojnice, na kterou obec rovněž získala dotační prostředky.
Z tohoto důvodu bylo původní výběrové řízení nahrazeno novým. Nový vysoutěžený
dodavatel, firma S-B Sedlčany, nabídl rekonstrukci za cenu 7.066.125,03 Kč. Současné
přislíbené prostředky jsou v celkové výši 4.115.954,- Kč, takže zastupitelé ještě rozhodli o
podání žádosti o dotaci u Ministerstva financí ČR. Rozhodnutí jsme zatím neobdrželi.
Ačkoli to na první pohled není zřejmé, pilně pracujeme i na dalším dotačním projektu, kterým
je Erasmus+ a s ním spojené vybudování naučné stezky, věnované jednomu z nejdůležitěších
přírodních zdrojů – vodě.
V pondělí 5. prosince navštívil naši obec Mikuláš s andělem a nezbednými čerty. Děkuji
Sdružení pro rozvoj venkova, za pomoc tuto tradici udržet.
Dále v našem zpravodaji naleznete obvyklé rubriky a pozvánky na akce, které se konají v
lednu příštího roku. Přeji příjemné čtení.
A jak už to tak bývá, dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem, kteří se po celý rok snaží a
věnují svůj volný čas aktivitám pro naši obec - pro nás všechny. Děkuji.
Rád bych vám popřál poklidnou svátečně naladěnou adventní dobu,
šťastné a veselé Vánoce v kruhu vašich blízkých a našim nejmenším
pořádně bohatého Ježíška. Novým rokem nechť vás provází především
pevné zdraví, klid a mír.
Jan Mátl
Starosta



Sdružení Dobrovolných hasičů MH Solenice



Mladí hasiči
Mladí hasiči mají za sebou zimní soutěž v tělocvičně HZD Příbram. Kluci a děvčata si vybrali
slabší chvilku. Mladší skončili dvanáctí a starší na devátém místě. Další soutěž se bude konat
v březnu. Čeká nás závod požárnické všestrannosti a štafeta dvojic.

JSDH Solenice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice je odložena na rok 2017. Probíhat bude pouze v případě,
že se nám podaří zajistit další zdroje financování.
V sobotu 10. prosince 2016 se konala výroční schůze. Do dnešního dne evidujeme 15 zásahů
na výzvu IZS. Apeluji na bezpečnost v čase vánočním. Buďte, prosím, opatrní při manipulaci
s ohněm, a nezapomínejte při odchodu zhasnout svíčky, abychom i my měli klidné svátky.
V pátek 20. ledna 2017 od 20:00 hodin pořádáme „Hasičský ples“ na hotelu Solenice. K tanci
a poslechu vám zahraje kapela Bosáci. Můžete se těšit na bohatou tombolu. Vstupné je
100,- Kč. Doprava na ples i z plesu je zajištěna. Vše bude zveřejněno na plakátech.
Členové SHD Solenice vám všem přejí klidné svátky, bohatého Ježíška a do nového roku
pevné zdraví a štěstí.
Evžen Brožek
JSDH Solenice


Zajímavosti ze Základní a Mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V naší školce nadále pokračujeme v našem projektu Erasmus+, a proto jsme s dětmi tvořili
na téma ,,Zvířátka u vodních toků“. Společně jsme vytvořili koláž, jaká zvířátka žijí u vody a
pod vodou. Dětem se práce moc líbila a výsledek byl moc hezký.
Dalším naším dílčím cílem bylo téma ,,Putování s kapkou vody“. Seznámili jsme děti
s koloběhem vody – jak to vlastně funguje. Během
tohoto dne jsme měli pro děti připravené různé úkoly a
zábavné činnosti.
Jak již jsme se zmiňovali v minulém vydání našeho
zpravodaje o naší novince ,,Rodiče tvoří s dětmi“,
kterou jsme teprve připravovali, tak něco málo
k tomuto dni. Chtěli bychom touto cestou moc
poděkovat a zároveň pochválit všechny, kteří se této
akce zúčastnili. Vznikly krásné výrobky, které jste
s vašimi dětmi společně vyrobili a nám je věnovali na adventní jarmark. Velmi nás potěšila
hojná účast a nadšení, s kterým jste pracovali, proto se příští rok určitě zase sejdeme.

A začal advent. S dětmi jsme si pro vás připravili krátké vystoupení. Letos přiletěli andělíčci
s klíčkem od Vánoc. Jsme rádi za to, že jste se přišli podívat na naše dětičky a společně
s námi zahájit adventní čas.
Jako každý rok, tak i letos k nám přišel Mikuláš.
Nepřišel sám, po svém boku měl čerta a andílka. Děti se
moc těšily, ale i trochu bály. Jak to tak bývá, vše
nakonec dobře dopadlo a děti si odnesly balíčky
s dobrotami.
Nezapomněli jsme ani letos na naše zvířátka v lese. Na
podzim jsme s dětmi nasbírali kaštany, do batůžku
přidali jablíčka a mrkvičky a vše jsme odnesli ke
krmelci, aby si na těchto dobrotách pochutnali zvířátka.
A co nás ještě čeká? Vánoce ve školce! Těšíme se společně na Ježíška a vám bychom chtěli
popřát krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a lásky do nového roku 2017.
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vánoční jarmark a besídka
Společně s dětmi věříme, že jsme vánočně laděnými básničkami, scénkami, tanečky a
koledami potěšili všechny, kteří byli přítomni na slavnostním zahájení předvánočního
adventního času. Pokud vám udělal radost některý z mnoha prodávaných výrobků, náš cíl byl
splněn. Těm, kteří se nemohli dětského vystoupení zúčastnit, přejeme klidné vánoční svátky a
pevné zdraví do nového roku.

Klub logických her
Každý čtvrtek probíhá ve školní družině Klub logických her, kde se děti učí matematické
logice a kombinatorice formou různých zábavných aktivit s hracími kostkami. Také
manipulační i deskové logické hry, které mají v Klubu k dispozici, jim umožňují procvičovat
vzájemnou spolupráci, zdokonalovat postřeh, představivost a předvídavost.
Bubnování do družin
Zpestřením programu družiny byla rovněž návštěva bubeníka Patrika Bartizala. Po náročném
a velmi ohlušujícím nácviku jsme se nakonec docela sladili. Cajon, bonga, timbales, shaker,
tamburínu a další nejen poznáme, ale umíme na ně celkem obstojně zahrát. V kolika dětských
přáních asi bude ,, Ježíšku, prosím tě, přines mi bubny.“.

Mikuláš
Užili jsme si hrátky s čertem, Mikulášovi naslibovali hory doly a pochutnali si na mikulášské
nadílce.

Naše plány
Poslední předvánoční den plánujeme jako každoročně vánoční ,,dílničku”, kde si vyrobíme
něco hezkého, vánoční ,,jídelničku”, kde si pochutnáme na něčem dobrém a vánoční
,,diskotéku”, kde si zazpíváme tradiční vánoční koledy. Popřejeme si navzájem bezstarostné
vánoční prázdniny, protože po nich přijde čas myslet na pololetní vysvědčení .
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017!
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice


Yacht club Solenice
Od října mají děti znovu možnost se scházet každý sudý pátek v loděnici na Kroužku
jachtingu, kde si opakují znalosti a dovednosti získané při letních táborech na Kamenech,
dozvídají se věci nové, utužují přátelské vztahy. Děti se rovněž zúčastnily několika
podzimních brigád, kdy se prováděly opravy lodí a jejich příslušenství, upravovalo se okolí
loděnice, zvelebovala se budova Jachtingu. Jsme velmi rádi, že se děti těchto činností rády

účastní a získávají tak lepší (šetrnější) vztah k věcem, které pak v létě na vodě používají.
Společné brigády v loděnici také významně přispívají k udržování dobrých vztahů mezi členy
oddílu, mezi dospělými a dětmi.
Blíží se konec roku a s ním také naše dnes již tradiční vánoční pečení buřtů na Kamenech.
Velmi rádi se na tomto, pro nás významném místě (Kamenech), v době předvánočního shonu
setkáváme a u ohně si společně připíjíme na zdraví a přejeme si krásné a pohodové Vánoce.
Krásné a pohody plné Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku chceme popřát také
všem čtenářům Solenického zpravodaje.
Za Yacht club Solenice, Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice



Senior club Solenice



Zdravíme všechny občany ze Senior clubu v Solenicích.
Je čas adventní, blíží se nejkrásnější svátky roku. Senior club
v Solenicích se také chystá na sváteční dny, a tak jsme se sešli
ve čtvrtek 1. prosince 2016, abychom si připomněli tyto
krásné svátky.
Paní Riganová přinesla krásný stromeček. Ozdobili jsme jej elektrickými svíčkami a
ozdobami, nachystali jsme si vánoční stůl – to byla práce paní Bartošové. Sešlo se nás dosti,
abychom si při vánočních koledách zazpívali, popovídali a rozjímali nad rokem, který
zanedlouho bude minulostí. Rozdali jsme si malé dárečky, uvařili dobrou kávu a paní
Bartošová upekla vynikající moučník. Pan Krahulík nám povykládal o nastávajícím adventu.
Zavzpomínali jsme na ty dědoušky a babičky, kteří nás již museli navždy opustit.

Jak ten čas rychle utíká, zanedlouho je tu Nový rok, přijde jaro a my se opět s chutí pustíme
do další práce.

Tak šťastné a veselé vánoční svátky a hodně zdraví v roce 2017.
Eliška Urešová
Senior club Solenice



Přehled akcí a událostí



20.01.2017 od 20:00 hod. Hasičský ples na Hotelu Solenice
17.02.2017 od 20:00 hod. Elektrárenský ples na Hotelu Solenice


Pravý přítel přírody (PPP)
Klub PPP děkuje za celoroční podporu rodičů a zákazníků našich Domácích trhů, pomáhá
nám to vyrážet do světa. Třeba čistit Vltavu a mezi svátky jedeme na výstavu Má plast, na
kterou jsme našetřili z prodeje našich výrobků.
Ještě jednou velice děkujeme a přejeme nám i vám hodně radosti do života.
Za dětský klub Pravý přítel přírody, MUDr. Anna Mátlová


Z kroniky naší obce
Vánoční střípky z obecní kroniky
Vánoce jsou časem dárků. Užitečný dárek dostala 27.12.1902 škola na Větrově od Zemského
ústředního spolku včelařského. Byl to úl a náčiní ke včelaření. Pan řídící s dětmi pak po léta
u školy včelařil. V době před 100 lety bylo v obci 36 až 40 úlů včelstev. Připomeňme si
alespoň nejdůležitější z historie včelařů v obci. Hned vedle školy včelařil pan Suchopár a pan
Gruntorád. Včelařskou tradici v hospodářství Větrovských na Větrově převzali Procházkovi.
V Solenicích včelařil pan Kočí, dlouholetou úspěšnou včelařskou tradici rodiny Květových
stále udržuje pan Jaroslav Květ. V Solenicích se včelaření věnují pánové Lacman, Bučil i pan
starosta Mátl. V Dolní Líšnici byl vyhlášeným včelařem pan Josef Kolář. Díky poctivým
drobným včelařům můžeme stále ještě ochutnávat dobrý med bez pančování. Až budete
přidávat med do těsta na vánoční perník, vzpomeňte i na záslužnou práci drobných včelařů.
Občasnou dobročinností se v minulosti snažily úřady zmírnit bídu a chudobu dětí v tomto
kraji. Obec se starala o vyváření polévek pro děti v zimním období. Platila 20,- Kč na
250 porcí polévek. Nouzové podpory však byly poskytovány většinou jen pro 2 až 5
nejchudších dětí v obci. Přispívalo se 10,- Kč na polévky, 20,- Kč na obuv, 20,- Kč na školní
potřeby nebo děti dostaly přímo oblečení a obuv. První příděl čokolády dostaly děti od UNRY
po válce v r. 1946. Připomenu ještě 3. prosinec 1962. To se stěhovala mateřská škola
v Solenicích z dřevěné budovy (budova stála v místě nad dvojdomkem č. 97 – 98 u schodů),
kde byla od svého založení v r. 1956. Nové prostory pro mateřskou školu byly v nové
budově č. 35 v celém přízemí až do osudné povodně 2002.

V krásných prostorách současné mateřské školy děti opět letos vítaly Mikuláše s nadílkou,
o které se před mnoha léty dětem ani nesnilo. Jen vánoční atmosféra je ve své podstatě pro
děti stále tajemná a plná očekávání.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok
Marie Čedíková
kronikářka obce



Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Ani na podzim jsme s naší činností nezaháleli. V říjnu jsme uspořádali již druhý ročník akce
„Podzimní solenické putování“.
Tentokrát jsme zvolili téma
„Voda a život okolo ní“. Na
děti
čekaly
pohádkové
i skutečné postavy s úkoly.
Zúčastnilo se přes 40 dětí,
které
neodradilo
počasí.
Protože to mělo velice blízko
k našemu tématu – pršelo. Na
závěr naší vodní cesty
členové SDH Solenice opekli
špekáčky a se setměním jsme
se vydali zpět s nasvícenými
lampióny. Věříme, že se
dětem i rodičům líbilo a
doufáme, že se sejdeme na
některé z dalších akcí.
Zúčastnili jsme se zahájení adventu, které pořádala ZŠ a MŠ
Solenice. Pomáhali jsme s výrobou a prodejem výrobků na
jarmarku, s občerstvením. Zajistili jsme hudební produkci.
Členové našeho sdružení ani letos neporušili tradici v naší obci.
5. prosince vyšli do ulic v podobě Mikuláše, anděla a čertů.
Děti, které na ně čekaly s trochou strachu, slíbily, že již budou
hodné a dostaly balíčky, které měli pro ně rodiče přichystané.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim členům, kteří se věnují přípravě různých akcí
pro děti. Dětem a jejich rodičům, že se akcí zúčastňují a také za pomoc členům SDH Solenice.
Na únor připravujeme jako již tradičně „Dětský karneval“.
Vladimíra Čedíková
Sdružení pro rozvoj venkova
Sdružení pro rozvoj venkova vám všem přeje klidné a pohodové Vánoce bez stresu,
hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Šárka Brožková, Petra Burešová, Lucie Čedíková, Milan Čedík, Vladimíra Čedíková,
Vendula Hanušová, Klára Lovečková, Markéta Lovečková, Radka Skuhrovcová
Náš zpravodaj vychází nejen v tištěné podobě, ale je k dispozici i na webových stránkách
obce – www.obecsolenice.cz.



