Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených nám všem utekl jako voda a podzim se blíží mílovými kroky. Doufám, že jste si letošní léto
všichni pořádně užili, odpočinuli jste si a načerpali síly a energii, byť ta velká horka byla mnohdy úmorná. Nedávno
začal nový školní rok a my vám přinášíme další vydání našeho zpravodaje. Co se tedy v naší obci událo?
Na konci května uspořádalo Sdružení pro rozvoj venkova ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Solenice a
Sborem dobrovolných hasičů Solenice dětský den. Pevně věřím, že se všem dětem oslava jejich dne líbila a že přijdou
na další akce, které pro ně budou v naší obci připravovány. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se na
přípravě a realizaci této akce podíleli.
V červnu proběhlo další setkání u kapličky na Větrově a dá se tedy říci, že se tato akce stává tradicí. Rád bych touto
cestou poděkoval dětem ze Základní a mateřské školy Solenice za vystoupení a rovněž všem, kteří setkání
zorganizovali.
Jako v každém čísle našeho zpravodaje, bych Vás rád informoval o projektech, které se v obci připravují nebo realizují.
Jedním z mnoha úspěchů je získání dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na zateplení budovy
solenické školy a tělocvičny. Na přelomu července a srpna bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele těchto
stavebních prací. Zakázku získala firma UNIKO Písek, s. r. o.. Stavební práce byly záhájeny na počátku měsíce září a
oba projekty by měly být dokončeny k 15. listopadu tohoto roku.
V červnu skončily práce na intenzifikaci čistírny odpadních vod. Celkové náklady projektu budou vyčísleny po poslední
platbě ze SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR). Celá akce byla započata již v roce 2012 a žádné zodpovědné
rozhodnutí nemohlo zhatit realizaci samotnou. Základní myšlenka intenzifikovat ČOV Solenice sahá ještě do doby
působení pana Ladislava Vrtala.
Další akcí je projekt „Svážíme bioodpad z obce Solenice“. V tomto projektu obec získá z dotačních prostředků
štěpkovač, svozové vozidlo s kontejnery a domovními kompostery, které budou pro Vás – naše spoluobčany - v
následujícím období připraveny k odběru. Konkrétní podmínky odběru budou upřesněny po stanovení podmínek ze
strany SFŽP.
Díky koupi traktůrku na sekání rozlehlých zelených prostranství mají naši pracovníci více času na běžnou údržbu v naší
obci. Prosím Vás, občany Solenic, o nápady, které zlepší život v naší obci. Vaše názory jsou pro nás důležité.
Mateřskou i základní školu začali navštěvovat nové děti. Všem jim přejeme, ať se jim u nás líbí, jsou šťastné a
spokojené. Více informací o dění v těchto institucích se dočtete níže.
Díky nadprůměrně teplému a suchému létu se ani naší obci a okolí nevyhly požáry, které v republikovém měřítku byly
také nadprůměrné. Novým velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů Solenice se stal pan Jakub Houška, který je i
zastupitelem obce. Panu Boleslavu Hanušovi, dřívějšímu veliteli, děkuji za jeho práci vykonanou pro JSDH.
Mé poděkování patří také členům Sdružení pro rozvoj venkova za organizaci akcí pro děti a za zpracování Solenického
zpravodaje. Rád bych zdůraznil, že výše uvedené aktivity dělají ve svém volném čase a zcela zdarma. Z tohoto důvodu
mě těší, že účast na akcích je hojná a zpravodaj jde, jak se říká „na odbyt“.
Dále bych Vás rád pozval na akce, které v následujícím období v naší obci proběhnou. První z nich je „Domácí trh“,
který pořádá dětský klub PPP (Pravý přítel přírody) s paní Mátlovou a slečnou Lupačovou v sobotu 3. října
od 10:30 hodin na parkovišti u objektu zubní ordinace.
V sobotu 10. října připravuje Sdružení pro rozvoj venkova ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Solenice
„Podzimní solenické putování“.
V neposlední řadě bych Vás rád pozval na již tradiční rozsvěcení vánočního stromku spojeným s jarmarkem a

zábavným pásmem připraveným a prezentovaným dětmi ze základní a mateřské školy, které proběhne v neděli
29. listopadu od 16:00 hodin. Bližší informace a pozvánky k jednotlivým akcím naleznete v tomto zpravodaji.
Závěrem Vám přeji příjemné prožití podzimních dnů.
Jan Mátl
starosta obce


Sbor dobrovolných hasičů a MH Solenice



O letošních prázdninách, ve dnech 22. 07. až 01. 08. 2015, jsme byli opět na soustředění mladých hasičů na Loužku.
Děti se naučily novým věcem, prohloubily si již nabyté znalosti a utužily vzájemné přáteství s SDH Zalužany, se
kterým jsme byly na soustředění již podruhé.
Hned od září se rozeběhl další ročník hry plamen, který začíná 03. 10. podzimní soutěží v Sedlčanech a pokračuje zimní
soutěží v tělocvičně na Hasičské záchranné stanici Příbram dne 28. 11. 2015. Stále se připravujeme jednou týdně v
Bohosticích.
Ani naši „velcí“ hasiči nezaháleli. Letošní léto je prověřilo, jak se patří.
Zažili požár meze, lesa, auta i chaty. V průběhu letních veder rozvezli vodu místním občanům, aby ušetřili vodu z
obecních vrtů.
Ve třetím záříjovém týdnu proběhla třídenní odborná příprava velitelů na Hotelu Solenice, který absolvovali čtyři
členové jednotky včetně úspěšného složení závěrečných zkoušek na funkci velitel. Do konce roku nás čeká brigáda na
zazimování hasičárny a přípravy na hasičský ples.
Evžen Brožek
JSDH Solenice


Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
Mateřská škola - Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
Ještě než skončil školní rok, děti z MŠ Solenice toho mnoho
prožily. Oslavily svůj svátek soutěžemi, opékáním špekáčků a
také dostaly dárky. Nesmíme zapomenout na naše milé
sponzory, bez kterých by tento den nebyl tak pestrý,
děkujeme. Na výlet jsme jeli na hrad Točník, kde byl pro děti
připravený program v pohádkovém duchu /kouzelník, divadlo,
šermířské vystoupení, dílničky/. Děti byly nadšené, přivezly si
s sebou domů spoustu zážitků.
Jeden z tatínků pan Josef Palus si pro nás udělal čas a připravil pro děti zajímavé povídání a ukázku o
včeličkách. Děti měly možnost ochutnat domácí med. Tímto bychom mu chtěli moc poděkovat.
Školní rok jsme ukončili sportovní olympiádou, kde děti soutěžily v
různých disciplínách /skok do dálky, hod míčkem, běh…/. Odměnou
byly medaile a diplomy.
Rozloučili jsme se s budoucími prvňáčky a předali jsme jim jako dárek krásnou
pohádkovou knížku pro památku na MŠ.
Ráno 01. 09. 2015 jsme se sešli na zahradě ZŠ Solenice a zahájili jsme společně se
staršími kamarády školní rok. Také od tohoto dne máme změnu v MŠ. Naše malé
dětičky mají oběd ve školce, ale paní kuchařky jsme nevyměnili. Nadále nám vaří v DD a obědy si přivážíme do školky,
kde si je vychutnáváme.
A co nás čeká v letošním školním roce?

V polovině září jsme začali jezdit na plavecký kurz do Příbrami.
Rozloučili jsme se s vlaštovkami před jejich dlouhým letem do teplých
krajin.
Září je měsíc plný vitamínů a proto jsme se s dětmi
rozhodli, že si zahrajeme na kuchtíky. Děti si samy
udělaly ovocný a zeleninový salát, který s chutí
snědly. Přivítali jsme podzim a s ním také změny
počasí.
V následujících týdnech na nás čekají pohádky a pohádkové postavy,
navštívíme místní knihovnu, budeme se učit poznávat stromy, a
připravíme si „Strašidýlkový den“. Nezapomeneme na zvířátka a nasbíráme jim kaštany a žaludy. Jako každoročně děti
přinesou nějaké ovoce a zeleninu z domova a zvířátkům tuto pochoutku doneseme do krmelce. Protože se pomalu bude
blížit čas adventu, začneme s dětmi vyrábět různé výrobky na jarmark a zároveň připravovat besídku.
Vítání adventu zahájíme s dětmi besídkou a nasvícením vánočního stromu. Tímto vás chceme všechny pozvat a
společně si vychutnat adventní čas. Jestli nás navštíví Mikuláš s čertem, se necháme překvapit v příštím čísle našeho
zpravodaje.
ŠKOLNÍ OHLÉDNUTÍ
Den matek
Měsíc květen byl v základní škole velmi rušný. Nacvičili jsme a s nejlepší snahou předvedli básničky, písničky, tanečky
a veselé scénky pro osoby našemu srdíčku nejbližší – pro maminky, tety a babičky k jejich svátku. Dojeli jsme také s
vystoupením potěšit seniory v pečovatelském domě Pod Hrází v Luhu u Milína. Do třetice jsme zatančili mazurku na
setkání u kapličky na Větrově, jemuž předcházela výstavka fotografií a velmi pěkné vyprávění o historii Solenic, které
si pro nás připravila paní Marie Čedíková.
Zdravotník
Školní zdravotnická hlídka vybraná ze členů zdravotnického kroužku ve složení Klárka Kadečková, Vojta Brožek,
Deniska Hercová, Eliška Štefíková a Hanka Mátlová vybojovala 1. místo v oblastním kole soutěže Mladý zdravotník v
Příbrami a v regionálním kole získala v tvrdé konkurenci pěkné osmé místo.
Den dětí
Protože 1. červen připadl na pondělí, pokračovali jsme ve slavení. Zorganizovali jsme si ve škole sportovní olympiádu.
Po usilovném soupeření v běhu, skoku i hodu jsme vyhlásili slávu vítězům, čest poraženým a společně si pochutnali na
obrovském ovocném dortu, který jsme vyhráli ve zdravotnické soutěži.
Školní výlet do Tábora
Vyjeli
jsme
zopakovat
si
středověku. Shlédli jsme hraný
táborské podzemí a ověřili si
vojiska v rozsáhlé zbrojnici. Také
různé mírumilovné zábavné
husitský kalich na štít. Nakoupili
zmrzlinu a na závěr výletu jsme
náměstí, neboť den byl opravdu

vlastivědné učivo a vrátit se do
příběh o statečnosti Jana Husa, prošli
chrabrost i ničivou sílu husitského
jsme vrhali nožem, ale vyzkoušeli jsme i
středověké kejkle a namalovali si
jsme různé drobnosti, samozřejmě
se osvěžili hrátkami s vodou v kašně na
letní.

Hoblinkova dílnička
Již potřetí za námi přijela paní Lada Cejnohová se svou dřevodílničkou. Děti se učí bezpečně manipulovat s ručními
vrtačkami, kladívky, svěráčky, pilníky a naposledy dokonce s vrtačkou elektrickou. Vyrábějí si dřevěnou hračku, kterou
si mohou samozřejmě nechat. Všechny pracují s velikým zaujetím a velmi je tento projekt baví.
Dopravní hřiště
Pravidelně se věnujeme výuce dopravní výchovy. Součástí bylo také červnové cvičení bezpečné jízdy na dopravním
hřišti v Příbrami a získání řidičského cyklistického průkazu pro žáky čtvrtých tříd.
ŠKOLNÍ AKTUALITY
Zahájení školního roku 2015/2016
Stejně vesele jako jsme rozdali vysvědčení a školní rok ukončili, tak jsme i zahájili nový. S úsměvem a dobrou náladou
jsme přivítali 1. září prvňáčky, obdarovali je medailí a knížkou. Společně jsme pak zaplnili školní zahradu barevnými
nafukovacími balónky a bublinami z bublifuků.

Plavání
17. září jsme zahájili plavecký výcvik, který zahrnuje sedm dvojitých lekcí a bude probíhat každý čtvrtek až do
4. listopadu.
Zateplování
V současné době probíhá zateplování tělocvičny a školy. Práce by měly být ukončeny do 15. listopadu.
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat za velmi příjemné a poučné květnové dopoledne s příslušníky policie ČR, kteří dětem
představili svoji výzbroj a přiblížili náplň jejich práce. Děti nadšeně poslouchaly a vše si s velkým zájmem prohlédly a
vyzkoušely. Zvláště bychom chtěli poděkovat OOP Milín nprap. Partíkovi a SKPVOOK Příbram nprap.Lovečkové a
por. Martincovi, kteří se plně dětem věnovali. Těšíme se na další společná setkání.
Děti a učitelky ze ZŠ a MŠ Solenice

Jachetní oddíl YCSE Solenice



Začátkem července se letos již po 41. konalo letní soustředění (tábor) jachetního oddílu Solenice, na Orlickém jezeře v
zátoce Kameny. I když hygienické stanice varovali před znečištěním vody v jezeře, za celých čtrnáct dní trvání tábora
jsme nezaznamenali žádné potíže u dětí ani u dospělých. Tábora se zúčastnilo 23 dětí. Pro mnohé z nich to byl jejich
první zážitek se sportovním jachtingem. Počasí nám tento rok opravdu přálo a sluníčko svítilo celé dva týdny. Všichni
jsme si mohli do sytosti užít koupání i jachtění a málokomu se chtělo nakonec z Kamenů domů.
Také dospěláci měli možnost si vyzkoušet sportovní jachting a to při „Vikendu s jachtingem“, konaném první srpnový
víkend. Zkušení instruktoři dospělé zájemce o jachting seznamovali s obsluhováním a jízdou na lodích Evropa, Vaurien
i kajutové plachetnici Contest.
Členové našeho jachetního oddílu Solenice se v létě zúčastnili dvou závodů kajutových plachetnic na Orlickém jezeře.
Svou jachtařskou sezonu zakončili tento víkend, 26. září, při osmihodinovém závodě kajutovek. Nyní nás čeká zimní
období, čas oprav lodí a příslušenství a teoretická příprava na další letní sezónu.
Mgr. Petra Velasová



Slavnostní setkání u kapličky na Větrově
Stalo se již tradicí uspořádat každoroční setkání u kapličky na Větrově. Letos tento den připadl na sobotu 13. června
2015 a bylo opravdu co oslavovat. Je to již 460 let od založení obce, neboť nejstarší dochovaná písemná zmínka je z
roku 1555. Také místní kaplička sv. Antonína měla kulaté výročí a to již osmdesáté.
Na slavnost se přišlo podívat několik desítek lidí z blízkého i dalekého okolí. Nechyběli také bývalí žáci zdejší školy.
Bohužel škola již neslouží k výuce, ale k rekreaci. K této příležitosti kronikářka obce Solenice, paní Marie Čedíková,
připravila výstavku staré dokumentace a fotografií, aby se návštěvníci seznámili s historií obce Větrov.
Oslavy začaly mší svatou, kterou zahájili trubači.Slavnostní mše se zúčastnili dobrovolní hasiči SDH Solenice a členové
mysliveckého sdružení Kamýk, o. s. Poté v areálu bývalé školy vystoupili žáci ZŠ a MŠ Solenice. Nechyběly lidové
tance. Občerstvení bylo zajištěno a dobrá nálada byla vidět na všech, kteří se přišli podívat. Jen počasí nám úplně
nepřálo. Obloha se rychle zatáhla a spustil se prudký liják. Mnoho lidí i přes nepřízeň počasí vydrželo a užilo si slavnost
až do konce.
Velice děkujeme všem, kteří se na organizaci oslavy podíleli. A samozřejmě také těm, kteří se přišli podívat a toto
výročí si připomenout. Závěrem je nutno dodat „V červnu 2016 nashledanou na Větrově“.
Vendula Hanušová

Knihovna



Od 7. září 2015 si opět můžete vypůjčit knížky v naší knihovně. Knihovna je otevřena vždy jednou za 14 dní
v pondělí v čase od 14 - 16 hodin. Přijďte si vypůjčit knihy z nových souborů, které nám zapůjčila okresní
knihovna Jana Drdy v Příbrami.

Klub Seniorů
Opět se scházíme v klubu seniorů, každý první čtvrtek v měsíci. Zveme vás na příjemné posezení a popovídání.
Začínáme vždy ve 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Nezapomeňte tedy přijít. Vždy se můžete dozvědět
různé novinky apod.
Manželé Krahulíkovi

Přehed akcí a událostí

Z kroniky naší obce





Letošní horké a suché léto přineslo mnohé teplotní rekordy v historii sledování počasí. Suché a neúrodné roky sužovaly
naši krajinu i v minulosti. Velká vedra, sucho, bída o vodu byla také v letech: 1904, 1908, 1917, 1921, 1935, 1947,
1971, 1976. Také poměrně suchý rok 2003 pomohl nákladným pracím při odstraňování povodňových škod.
Jestliže 16. srpna letošního roku jsme se konečně dočkali dlouho očekávaného deště, 16. srpna 2002 konečně ustoupila
povodňová vlna v Solenicích a začaly úklidové práce, přicházela humanitární pomoc, dobrovolníci na práci, místní
hasiči čerpali vodu ze zaplavených domů, krizový štáb obce organizoval pomoc občanům i postiženým domům.
1935 v suchém roce dvakrát vyschl Líšnický potok. Lidé odkázaní na vodu z potoka (nebyly tu žádné studny) kopali
jámy, aby se dostali ke spodní vodě. Hned v následujícím roce 6 domkařů v obci začalo kopat své studny, z nichž
mnohé slouží i dnes.

1955 v Dolní Líšnici na pozemku mlynáře Františka Vopičky „V JAMÁCH“ se stavějí autogaráže, kanceláře pro
dispečery autodopravy VDO a úpravna vody pro sídliště Solenice. Při hloubení základů a jímky pro úpravnu vody bylo
objeveno několik částí mlýnského kamene a odpadový vodní kanál od mlýnského vodního kola. Podle dochovaných
pověstí stával v těchto místech mlýn na drcení písku, ze kterého se rýžovalo zlato. Doba zániku mlýna není známa.
Podle pověsti se tak stalo při velké bouři, kdy příval vody smetl ze svahu v Soukupici spoustu hlíny a kamení, která
mlýn zasypala.
POŽÁRY
Podle dostupných záznamů od roku 1654 do roku 1947 požáry poškodily nebo zcela zničily 25 stavení v naší obci.
27. 06. 1931 např. hořelo na Větrově č. 7 u starosty a obchodníka Františka Krůty. Shořel tu obecní archiv. Požáry měly
na svědomí i lidské životy.
V červenci 1887 hořelo stavení č. 6 na Větrově, hospodáře Josefa Větrovského zabil blesk.
1908 vyhořelo stavení č. 13 na Větrově u Kadleců a vedlejší stavení Vršeckých. Josef Kadlec na následky únavy při
úklidu požáru zemřel.
1963 - 2001 hořelo na území obce desetkrát. To už obec měla svůj hasičský sbor.
1977 se na Pacově začala budovat požární nádrž na vodu.
Poslední obytným stavením zničeným požárem bylo č. 4 Větrov u Aloise Kadlece 21. 08. 1985 (u autobusové
zastávky). Největší škodu na obecním majetku způsobil požár kotelny v Solenicích 24. 03. 2001.
Náhodná podobnost – květen 1976 – hladina nádrže Orlík je o 14 m nižší, v červenci o 9 m nižší než jiná léta. Srážek je
velmi málo. Lodní doprava nejezdí. Velmi se šetří vodou. Sucho trvá i v září a v říjnu.
Marie Čedíková
kronikářka obce


Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Dětský den
Dne 31. 05. 2015 byl v naší obci pořádán dětský den, který se konal u Základní školy Solenice a v jejím okolí. Pro děti
byly připraveny soutěže a hodnotné ceny. Přišlo si zasoutěžit 81 dětí. Malí soutěžící si mohli zaskákat v pytli, zastřílet s
hasiči ze vzduchovky, házet na plechovky, chodit na chůdách a vyzkoušet si spoustu dalších disciplín. Pro všechny bylo
připraveno občerstvení. Děti byly odměněny perníkovou medailí. Ty pro ně napekla paní Lapková, které za to patří
poděkování. Na závěr tohoto dne si děti opekly špekáčky na otevřeném ohni. Všem velmi chutnaly.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili a kteří jí podpořili. Zejména panu Martinu Sobotkovi a
Lukáši Hemerlovi, kteří pro děti věnovali občerstvení a sladkosti. Poděkování patří také Obci Solenice a Sboru
dobrovolných hasičů Solenice za finanční dar a spoluorganizaci. Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří dali
finanční příspěvek v rámci dobrovolného vstupného. Výtěžek bude použit na další akce pro děti.

Markéta Lovečková
Sdružení pro rozvoj venkova

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

