Úvodní slovo starosty obce
ačkoli počasí posledních dnů není zrovna dvakrát přívětivé, máme zde léto. Školákům
brzy začnou prázdniny, mnozí z vás si dopřejí zaslouženou dovolenou. Než se všichni
rozprchneme vstříc letním radovánkám, přinášíme vám Solenický zpravodaj s čerstvými
informacemi o dění v naší obci.
Nejprve se podíváme na obecní projekty, ať již ty právě realizované, čerstvě ukončené či
připravované. Největší investiční akcí, která byla realizována a nyní je již zdárně ukončena, je
rekonstrukce solenické hasičské zbrojnice. Výsledek jste si mohli sami prohlédnout ve čtvrtek 21.
června, kdy proběhlo slavnostní otevření
s bohatým kulturním programem. V červnu byla
u kapličky na Větrově slavnostně odhalena
pamětní deska věnovaná našim občanům padlým
za I. a II. světové války. Z veřejných prostředků
byla financována oprava dvou lávek vedoucí přes
Líšnický potok. Oprava byla nutná, neboť obě
lávky byly v dezolátním stavu a hrozilo zranění
chodců i cyklistů, kteří je často využívají.
Naučná stezka vedoucí od úpravny vody až
k Mrtevně za čistírnou odpadních vod je nyní ve
fázi projektového zpracování. Měli jsme možnost
se seznánit s návrhem stanovišť a prvních
informačních tabulí a věřím, že se máme na co těšit. Dalším připravovaným počinem jsou
jednoznačně opravy místních komunikací, kdy se musíme věnovat nejhorším úsekům. Za zmínku
stojí i rekonstrukce tepelných rozvodů z centrální kotelny a výměna zdroje z lehkých topných
olejů na biomasu. Rekonstrukci provedla firma, která pro obec Solenice také dodává teplo
občanům v ulici okolo vody. Celá akce proběhla mimo rozpočet obce, protože je vše již
započítáno v ceně tepla.
Za poslední 3 měsíce se v Solenicích konalo několik kulturních akcí. Pravý přítel přírody
uspořádal dvakrát jarní trhy. Návštěvníků nebylo mnoho a mě osobně nejvíce mrzelo zklamání,
které se zračilo v očích dětí, jež se na tuto akci poctivě připravily. 30. dubna uspořádalo Sdružení
pro rozvoj venkova ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Solenice pálení čarodějnic.
Počasí nám celkem přálo, děti se vydováděly u připravených her, dospěláci poklábosili se svými
známými a přáteli. Pivo i limo teklo proudem, hlad zahnal upečený vuřt a čarodějnice shořela na
popel. Tak opět za rok. Velice pěkná byla besídka připravená školáky, dětmi z mateřské školy a
jejich učitelkami ke Dni matek. Maminky, babičky, tetičky i ostatní měli určitě velkou radost
z toho, jak šikovné mají děti. V neděli 13. května jste si mohli všimnout běžců, kteří si
předsevzali, že pokoří kopce vedoucí na Větrov. Ano, naší vesnicí proběhli účastníci závodu
Vltava run. Klobouk dolů před jejich výkony. Sobota 2. června patřila jednoznačně dětem. Slunce
pálilo, vedro bylo úmorné. Mladí kovbojové, pistolnice, indiáni či indiánky však nepolevili ve
svém úsilí a statečně absolvovali každou disciplínu, která pro ně byla v rámci Dětského dne
připravena. O slavnostním odhalení pamětní desky na Větrově a prohlídce hasičské zbrojnice,
které proběhly v druhé polovině června jsem se zmiňoval již výše. Tento pátek budete mít ještě
příležitost nakoupit kvalitní domácí suroviny a výrobky dětí z klubu Pravý přítel přírody v rámci
trhu, který bude poslední akcí před začátkem letních prázdnin. Tento trh bude spojen s promítáním

v objektu hasičské zbrojnice na téma: „Plast je PAST“.
Dovoluji si touto cestou poděkovat všem, kteří dávají neúnavně energii do každého zpravodaje a
do kulturních akcí. Vše dělají pro vás, spoluobčany. Ještě jednou děkuji!
Závěrem mi dovolte popřát vám všem krásné a slunné léto, plné nevšedních a nezpomenutelných
dobrodružsví, ale také zaslouženého klidu a odpočinku.
Jan Mátl
Starosta





Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti
českého vodního hospodářství. Cílem je zlepšovat možnosti
všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém
hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem
zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí. www.pvl.cz









Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Přišlo jaro. S dětmi jsme začali zahradničit a vyseli jsme semínka cuket a dýní. Ze semínek nám
vyrostly pěkné rostliny. Děti si je odnesly domů, na svoji zahrádku, kde se o ně budou po celou
dobu starat, než dorostou.
S jarem přichází i narození zvířecích mláďat a proto jsme se vypravili na farmu, kde jsme viděli
čerstvě narozená kůzlata a králíčata. Kvete i mnoho rostlin a my se je učíme postupně poznávat.
Vyrobili
jsme
s dětmi
pomyslný klíč a vydali se
Studánku jsme vyčistili a
odemkli pomyslným klíčem.

z přírodního
materiálu
stezkou na otvírání studánek.
odstranili, co do ní nepatří a

Letos jsme se přihlásili do
knihu“. Úspěch se dostavil.
získal Honzík Palus a pro naši
terčíky na vycházky.

soutěže
,,Namaluj
svou
Druhé místo v této soutěži
školku vyhrál bezpečnostní

Jako každý rok, tak i letos proběhl ,,Den dětí“. Tentokrát jsme se vydali po stopách vodníka
Pentličky, po cestě plnili úkoly a sbírali hrníčky na dušičky. Sice jsme na konci našeho putování
pořádně zmokli, ale radost nám to nezkazilo. Vlastně jsme se ve vodníky proměnili také.

Abychom nebyli pozadu, rozhodli jsme se s dětmi, že překonáme světový rekord a vytvoříme
nejdelšího hada na světě. Dětem se práce moc líbila a výsledek je ohromující. Had měří 24 metrů
a skoro se nám nevešel do třídy.
Do školky nás přijela navštívit teta Vendy ze Sedlčan a přivezla s sebou spoustu nových logických
deskových a didaktických her. Děti si je mohly všechny vyzkoušet a ty co se jim nejvíce líbily,
nám Vendy zapůjčila. Tento projekt je v rámci šablon, kde zjišťujeme jaké hry a pomůcky jsou pro
děti zajímavé a poučné.
Konec školního roku se kvapem blíží a my každý rok pořádáme ve školce sportovní olympiádu. I
letos jsme s dětmi připravili spoustu disciplín, kde se ukázalo, jaké zdatné sportovce máme ve
školce. O medaile a ceny nebyla nouze.
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na konci března jsme společně s dětmi ze školky již tradiční velikonoční koledou zpestřili den
našim seniorům v Domě s pečovatelskou službou.
11. dubna jsme v pirátském stylu přivítali u zápisu do 1. třídy naše budoucí prvňáčky.
Nepřepadávali ani neloupili, ale truhlu s pokladem získali svými znalostmi a šikovností.

26. dubna k nám přijela na povídání o svých knížkách pro děti paní spisovatelka Ivona Březinová.
Mnozí máme od ní krásnou knížku i s podpisem a věnováním.
Školní oslava čarodějnic byla především módní přehlídkou magicky dokonale vytříbených outfitů.
Dovednosti jako například slalom na koštěti nebo rozmotávání hadů byly samozřejmostí.

Slavili jsme úspěch v literární soutěži na téma Myslivost. Krásné čtvrté místo získal za básničku
s názvem ,,V lese“ Jakub Brožek. Gratulujeme!
Do soutěže Mladý zdravotník jsme letos vypravili dvě družstva. Výsledek byl fantastický! Třetí
místo získalo chlapecké družstvo pod vedením Jakuba Brožka a dívčí družstvo s velitelkou
Hankou Mátlovou v této soutěži vyhrálo první místo! Gratulujeme!
Ani v krajském kole soutěže v Mladé Boleslavi naše dívky nezklamaly a v tvrdé konkurenci
vybojovaly pěkné páté místo. Blahopřejeme ke skvělému umístění a přejeme chuť do práce ve
zdravotnickém kroužku i v dalších letech.

Na co jsme se těšili asi nejvíc, byla Noc dětí. Užili jsme si nocování ve spacáku v potemnělé třídě,
s podezřelými zvuky, s bezdůvodně se otevírajícími dveřmi a vlnícími se záclonami, zkrátka škola
tak, jak se přes den zažít nedá. Noční stezka odvahy plná strašidel a půlnoční cesta děsu temnou
tělocvičnou prověřila sílu našich povah. Kdo se bál, příští rok bude jistě statečnější, ale nutno říci,
že na některé zlobily, bude třeba ,,přitvrdit“.

Jako vždy nás potěšil den věnovaný Logickým hrám. Naučili jsme se pravidla několika nových
her, zahráli jsme si a procvičili tak naše z důvodu blížících se prázdnin již lenošící mozkové
závity.
Nadále se staráme o čistotu schodů k obchodu a denně cestou na oběd sbíráme odhozené odpadky.
Během školních prázdnin může nastat stav znečištění, ale slibujeme, že v září naše úklidová četa
opět nastoupí.

Všichni se těšíme na školní výlet do ZOO, někteří se těšíme na vysvědčení, ale úplně každý z nás
se těší na prááázdniny! Přejeme všem krásné léto!

SPOLEČNÉ AKCE ZŠ A MŠ
Stále pokračujeme v našem projektu Erasmus+, a proto k nám na návštěvu zavítali partneři
z Německa. Navštívili Základní školu, kde byla připravena ,,Hoblinková dílnička“ a vyráběli jsme
kočičku.
Další naší společnou akcí byla čtenářská beseda ,,Jak se stát spisovatelkou“. Besedu vedla
spisovatelka Ilona Březinová, autorka mnoha dětských knih.
Na tradici pálení čarodějnic jsme nezapomněli. Módní přehlídka kostýmů, soutěže a opékání
vuřtíků se nám opravdu vydařilo.
V květnu jsme samozřejmě nezapomněli na maminky a jejich svátek. Dlouho jsme se na tento den
připravovali, abychom udělali maminkám radost. Letos se děti ze školky proměnily v opičky a
naše školka se změnila v džungli. Věříme, že se vám vystoupení líbilo.
Otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice jsme si nenechali ujít. S dětmi jsme vyrazili na
exkurzi, kde se nás ujali hasiči a vše nám ukázali a předvedli. Děti byly nadšené a plné dojmů.
Děkujeme!!!!!!!!!
Na společný výlet jsme vyrazili do ZOO Větrovy u Tábora. Nádherné prostředí, krásná zvířátka,
prostě úžasné zakončení školního roku.

PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY A SLUNEČNÉ LÉTO!!!!!!!
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice



Yacht club Solenice



Léto a prázdniny se nezadržitelně blíží a my se již těšíme na další, letos 44. ročník jachtařského
tábora Kameny, který se uskuteční v termínu 1. 7. – 14. 7. 2018. Velmi nás těší, že děti projevují o
tento sport zájem a opakovaně se k nám na tábor vrací. Jsme rádi, že dětem můžeme v krásné
přírodě na březích Orlického jezera poskytnout 14 dní volnosti od moderních vymožeností a
technologií. Všichni se těšíme, jak si u vody odpočineme od školních starostí i pracovního stresu,
jak si večer společně zazpíváme u táboráku a zažijeme mnohá dobrodružství.
Tábořiště Kameny jsme již během května uklidili a připravili stanová
místa. Lodě opravené též v rámci pátečních kroužků Jachtingu už
čekají v loděnici, až budou spuštěny na vodu. Kajutová plachetnice
Perun má již své první letošní plavby za sebou. Poprvé jsme na
Perunu vyjeli
26. května při „Vystrkovské votvíračce“ (závod
v rámci Orlík cupu 2018), kde jsme získali pohár za 2. místo ve třídě
lodí nad 7 metrů. Podruhé se Perun objevil při závodu „Barandovský
pohár“ dne 9. června. Dalším závodem v rámci Orlík cupu je
„Radavská regata“ 30. června, na kterou se rovněž chystáme.
Dospělí členové oddílu Yacht clubu Solenice se téměř již deset let účastní závodů kajutových
plachetnic na Jaderském moři v Chorvatsku. Letošního 17. ročníku „Kapitánské regaty“, která se
konala 12.5. - 19.5.2018, se zúčastnili Láďa Vrtal, Petr Velas, Pavel Kroužek a Pavel Škvařil a
v lodní třídě First 35 z celkových 19 lodí obsadili krásné 2. místo. Naši solenickou klubovnu tak
bude zdobit další pohár.

Zatímco chlapi brázdili moře v Chorvatsku, naší obcí Solenice se o víkendu 13.5.2018 běžel
štafetový běžecký závod „Vltava run 2018“. Závod Vltava run 2018 startoval 12. května ve 4:00
hodiny na šumavském Zadově a končil 13. května odpoledne v pražském Braníku. Na trať
dlouhou 360 km vedoucí krásnou přírodou jižních a středních Čech podél řeky Vltavy vyrazilo
téměř 300 týmů běžců. Týmy běželi Národním parkem Šumava, kolem Lipna, přes Vyšší Brod,
Rožmberk, Zlatou Korunu, Týn nad Vltavou, Klučenice, přehrady Orlík a Slapy. Závod to byl
opravdu nezapomenutelný, plný zážitků, krásné přírody, milých lidí a skvělé atmosféry. Posoudit
to mohu z vlastní zkušenosti – sama jsem si tři úseky podél Vltavy zaběhla. A abych opravdu
reprezentovala svou obec, běžela jsem trasu Solenice – Kamýk nad Vltavou. Vyběhnout kopec na
Větrov a dál na Bukovec, dá opravdu zabrat. Ale když je správná motivace a dobrá parta kolem,
jde to. A s úsměvem.

Krásné léto plné pohody a odpočinku všem čtenářům Solenického zpravodaje přeje za Yacht
Club Solenice
Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice

Přehed akcí a událostí



❖ 29. 06. 2018 – Domácí trh (Hasičská zbrojnice) – 16:00 – 17:00 hodin


Pravý přítel přírody (PPP)



Srdečně vás všechny zveme na náš Domácí trh, který se zcela mimořádně bude konat u hasičské
zbrojnice. Jako vždy si budete moci zakoupit čerstvé suroviny, chybět nebude ani dětská burza. Pro
zpestření jsme si pro vás s dětmi připravily krátké scénky a promítání filmu. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Přejeme vám všem hezké a pohodové léto!
MUDr. Anna Mátlová
PPP




Senior club Solenice
Scházíme se pravidelně vždy 1. čtvrtek v měsíci od 14:00 hodin. Vždy se těšíme na setkání, že si
povíme, co je nového, oslavíme životní jubilea, ale i svátky přítomných babiček a dědečků. Je
nám všem moc pěkně. Dokážeme se dobře pobavit u malého občerstvení.

Budeme velice rádi, když se k nám další důchodci přidají. Příští schůzka bude až 6. září 2018.
Přejeme všem krásné léto.
Eliška Urešová
Senior club Solenice


Z kroniky naší obce
V roce 2018 si připomínáme 120 let školství v obci. Školní rok 1897/98 byl prvním školním
rokem na nové škole ve Větrově. Škola byla zřízena v bývalé fořtovně – Větrov č. 1. Od dobříšské
vrchnosti koupila obec fořtovnu za 5132 zlatých. Zemský výbor přispěl na stavbu 1800 zlatých.
Prvním řídícím ve škole byl Josef Bolina z Dolních Hbit. Spravoval školu až do roku 1906.
Prvním školním dozorcem za obec byl zvolen Jan Větrovský z Větrova č. 6. Škola byla
jednotřídní. Bylo tu 62 dětí ve třech odděleních.
Teprve v roce 1911 byla otevřena přístavba školy pro další třídu. Dětí přibývalo. V r. 1911 bylo 77
dětí školou povinných. Přístavbu školy prováděl zednický mistr Josef Štván z Příbrami. Hlavním
zedníkem byl František Spilka z Horní Lísniče.
Po druhé světové válce dětí zase ubylo a tak škola byla opět jednotřídní. Za 60 let trvání školy ve
Větrově se tu vystřídalo 11 třídních učitelů nebo jejich zástupců a přes 30 učitelů.
Ve škole se vyučovaly ruční práce i náboženství. Výuka skončila školním rokem 1957/58 s 19 - ti
žáky. Poslední ředitelkou školy byla Emilie Harantová. Objekt školy byl v roce 1971 prodán za
67 000 Kč pro rekreaci.
Nový školní rok 1958/59 byl slavnostně zahájen již v nové škole v Solenicích. Škola s 51 dětmi
byla dvoutřídní. Škola v Solenicích má tedy v letošním roce 60 let svého trvání. Od začátku
provozu školy byla také při škole ustanovena školní družina. Nejvíce dětí měla škola v Solenicích

v létech 1969 až 1971: 82-90 dětí. V té době také MNV navrhoval u ONV zřízení úplné devítileté
školy v obci přístavbou školy nebo v budově č. 39. Žádost byla na ONV Příbram definitivně
zamítnuta 1976. V roce 1977 bylo v Solenicích 110 dětí do 15 - ti let. Ve škole se musel snižovat
počet ročníků z pěti na čtyři. Žáci 5. Ročníku odcházeli do Klučenic nebo do Milína. Po zrušení
školy v Bohosticích 1974, přišlo do Solenic 10 dětí z Bohostic. I přes klesající počet dětí se
podařilo Solenicím udržet školu jako dvoutřídní a díky dobrému pedagogickému obsazení také na
dobré úrovni výuky, i do současnosti.
Mateřská škola v Solenicích byla otevřena 1956 - 57. Byla jednotřídní a sídlila v dřevěné budově
v nově vybudovaném sídlišti (nad garážemi – vedle č. 97 a 98).
V roce 1962 se školka přemístila, do uvolněné zděné budovy č. 35. 1967 bylo již 50 dětí pro
mateřskou školu a tak byla otevřena druhá třída. V budově č. 35 sídlila školka až do povodní
2002. Po povodni byly vybudovány nové prostory pro jednotřídní školku v 1. poschodí budovy
OÚ v č. 37. Od 1. září 2017 je zavedeno povinné vzdělávání předškolních – pětiletých dětí.
K zápisu do MŠ přišlo více dětí, než může jednotřídní školka přijmout.
Marie Čedíková
kronikářka obce


Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
I letos poslední dubnový den jsme se sešli, abychom společně prožili jarní podvečer a večer.
Čarodějnický průvod s čarodějnicí v čele vyšel v 18:00 hod. od školky. Na konci cesty již na nás
čekala hranice, na kterou jsme společně za pomoci našich hasičů, připevnili čarodějnici. Všichni
jsme se s ní vyfotili. Děti si zasoutěžily a byly odměněny malými sladkostmi. Čarodějnice vše
pozorovala z výšky hranice. A protože nám řádně vytrávilo, pochutnali jsme si na opečených
vuřtíkách. Počasí bylo krásné a tak i atmosféra byla skvělá.
Se šerem vzplála hranice a zlé síly zmizely s ní. A my jsme
si tento večer užívali dál. Je fajn se sejít, popovídat si nebo
se jen tak podívat. Jsme rádi, že jste přišli a strávili s námi
čas.
V sobotu 2. června se zahrada naší školy proměnila na
divoký západ. Přijel Pacifik vlak, Šerif s koněm, nechyběl
ani indián a týpí, totem, který si mohly děti pomalovat.
Altánek u školy se proměnil v Café bar, kde proudem tekla
kolalokova limonáda. Šerif a jeho pomocnice připravili pro
děti soutěže z divokého západu. Rýžovaly zlato, házely
podkovou, střílely z luku, vzduchovkami, házely lasem na
býka a také si vyráběly indiánské čelenky. Počasí bylo
krásné a dětský den se vydařil. Děti byly spokojené a velmi
si tento den užívaly. Nechybělo ani tradiční opékání
vuřtíků. Závěrem dětského dne děti dostaly malý dáreček.

Abychom mohli takovýto den připravit, chtěli bychom poděkovat sponzorům, kteří se na
zrealizování podíleli. Děkujeme pí. Hinkové, p. Nassvetterovi, Skupině Čez, Siku, Lukáši
Kornfeldovi a firmě Apptocloud.

Sdružení pro rozvoj venkova vám přeje slunečné léto plné pohody a skvělých zážitků. My se
těšíme na další ročník říjnového putování a budeme rádi, když se přijdete podívat.

Vladimíra Čedíková
Sdružení pro rozvoj venkova

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



