Úvodní slovo starosty obce
Váţení spoluobčané,
začátek roku 2017 uplynul jako voda v řece, jaro jiţ zlehýnka ťuká na dveře a my přicházíme
s novým vydáním Solenického zpravodaje. Pevně doufám, ţe tento rok bude pro nás všechny
rokem úspěšným, klidným a plným radostných chvil. Nyní mi však dovolte, abych se ještě na
chvilku vrátil v čase zpět a zhodnotil rok minulý.
Po dlouhé době se nám podařilo získat finanční podporu na výstavbu dětského hřiště, které
bude dětem otevřeno pravděpodobně od dubna 2017. Důvodem je potřeba posílení travního
porostu. Projekt dostavby hasičské zbrojnice je zatím nerealizován. Získané dotační
prostředky ve výši cca 4 miliony Kč počítaly s celkovou cenou díla přibliţně 5,3 mil. Kč.
Díky zrušenému výběrovému řízení a následnému novému, kdy cena za realizaci projektu činí
7 mil. Kč, je třeba sehnat ještě další finanční prostředky. Nyní jsme ve fázi, kdy máme
poţádáno o dotaci u nadace ČEZ a čekáme na další výzvu Ministerstva Vnitra ČR. Věříme, ţe
tento projekt dokáţeme zrealizovat v letošním roce. Další šance uţ se pravděpodobně
nebudou opakovat. Pro údrţbu veřejných prostranství a budov v obci nám úřad práce přiřkl
2 pracovníky, zatím do konce července letošního roku. První pracovní místo je jiţ obsazeno
a na druhou pracovní pozici hledáme vhodného kandidáta s ŘP sk. B. Za zmínku stojí
i výměna lanových zábran vozovky od vody směrem k trafostanici. Tato akce byla výhradně
v reţii Krajské správy a údrţby silnic Středočeského kraje.
A nyní se pojďme podívat do budoucna. Pokračují přípravy na vybudování naučné stezky
údolím Líšnického potoka, které bude financováno z programu Erasmus+. Stezka by měla být
hotova do jara 2019. Nejedná se jen o instalaci informačních tabulí. Součástí projektu by měla
být i úprava cesty a veřejného prostranství kousek za vstupem do údolí samotného. Cílem je
vybudování malé odpočinkové zóny s lavičkami, stolky a moţná i několika dětskými herními
prvky.
V únoru zastupitelé provedli výběr svozové firmy na odvoz komunálního odpadu.
Ve výběrovém řízení, kde hlavním hodnotícím kritériem byla cena za odvoz 1 popelnice,
vyhrála firma RUMPOLD-P, s. r. o. Příprava podmínek pro výběrové řízení sice nebyla vůbec
jednoduchá, ale ve výsledku se tato práce vyplatila, protoţe jsme dosáhli skvělých cen.
V současné době probíhají jednání o termínech svozu. Do konce března bude odpady sváţet
původní firma - TS Příbram na staré známky. Ve druhé polovině března začneme prodávat
známky nové. Ceny jsou stanoveny vyhláškou následovně:
Četnost svozu
15% DPH
21% DPH
1x týdně
2 139,00 Kč
2 199,00 Kč
Léto 1x 14 dní, zima 1x týdně
1 755,00 Kč
1 806,00 Kč
1x za 14 dní
1 151,00 Kč
1 185,00 Kč
1x měsíčně
819,00 Kč
840,00 Kč
Chalupář – 1x za 14 dní červen - září
604,00 Kč
------------------------471,00 Kč
Zima 1x týdně
Pozn.: 15% DPH platí pro občany a 21% DPH platí pro podnikatele.

V lednu a únoru se konaly jako jiţ tradičně plesy – Hasičský a Elektrárenský. Děti si mohly
zadovádět na karnevalu, který proběhl začátkem února. Všem pořadatelům děkuji.
Společenské akce se chystají i pro nastávající období. Pravý přítel přírody chystá na Bílou
sobotu 15.04.2017 velikonoční jarmark. Sdruţení pro rozvoj venkova nám zpestří pálení
čarodějnic. A zapomenout nesmíme ani na dětský den, který se bude konat v sobotu
03.06.2017.
Dne 04.04.2017 proběhne zápis dětí do Základní školy Solenice. Těšíme se na budoucí nové
prvňáčky. Zápis do Mateřské školy Solenice se uskuteční 17.05.2017.
Z mé strany je to vše. Přeji vám krásné proţití velikonočních svátků.
Jan Mátl
starosta


Sdružení Dobrovolných hasičů MH Solenice
JSDH Solenice
20. ledna 2017 jsme uspořádali „Hasičský ples 6. okrsku“, který se velmi vydařil. Bohuţel
bylo i smutné období. Pomáhali jsme spolu s dobrovolníky a psovody při pátrání po
pohřešované dívce. Uctili jsme památku padlých hasičů sirénou po dobu 2 minut. Rozloučili
jsme se s naším kolegou, který nás navţdy opustil. Zimní období naštěstí nepřineslo ţádné
mimořádné výjezdy. Ve spolupráci s ostatními subjekty pracujeme na projektu Erasmus +.
Věříme, ţe jarní počasí přinese více radosti a chuti do další práce.
Mladí hasiči
Po celé zimní období se připravujeme na 3. část hry Plamen. 4. března 2017 se uskutečnil
trénink v přírodě. Procházka vedla po vytyčené trase v lesích okolo Bohostic. Provázelo ji
plnění zadaných úkolů z topografie, rozeznávání hasicích přístrojů a jiných dovedností, které
děti musí ovládat. Otestovali jsme si znalosti mladých hasičů.
A abychom uspěli v soutěţi, která se bude konat v sobotu 25.03.2017, uspořádali jsme na
nečisto v sobotu 18.03.2017 Soutěţ poţárnické všestrannosti ve Smolotelích. Byl to běh, plný
stanovišť s různými disciplínami. Doufáme, ţe děti jsou připravené a v soutěţi uspějí. Drţme
jim palce!
Evžen Brožek
JSDH Solenice


Zajímavosti ze Základní a Mateřské školy Solenice
Nastal leden a s ním přišla pravá bílá zima. Napadl první sníh a my jsme s dětmi vyrazili na
kopec. Děti si uţívaly zimních radovánek na sněhu a vůbec se jim nechtělo zpátky do školky.

Aby se krásná bílá zima u nás ještě chvíli zdrţela, vyrobili jsme si
s dětmi naší paní Zimu. Kaţdý den nás vítá u dveří, kdyţ jdeme do
školky a hezky se na nás usmívá.
Co dělají ptáci v zimě? Někteří nám odlétli na zimu do teplých krajin,
ale spoustu nám jich tu přes zimu zůstalo. Kaţdý rok nás přiletí
navštívit vzácné kachničky „Mandarinky“, které s dětmi chodíme
pozorovat, jsou opravdu překrásné. Po kapsách máme vţdy nějakou tu
dobrůtku na přilepšenou. Samozřejmě, ţe nezapomínáme i na ostatní
ptáčky a pravidelně jim nosíme semínka do krmítka na naší zahradě.
V polovině měsíce ledna jsme se rozhodli, ţe si společně zahrajeme na
badatele. Přípravy na tento den byly veliké. Museli jsme sehnat
potřebný materiál a také nástroje. Kdyţ bylo vše připravené, mohlo se
začít. Vytvořit krápníkovou jeskyni? Pokus, který sice trvá více dní,
ale potom stojí za to. Pozorovat s dětmi, jak se tvoří krápníky, bylo
zajímavé. Ţe sníh je čistě bílý a nemá v sobě nečistoty? Děti se pomocí
lupy přesvědčily, ţe je to omyl. Kdyţ lupa nestačila, přišel na řadu
mikroskop, který odhalil celou pravdu. Hrát si na badatele děti moc
bavilo a to nepřeberné mnoţství otázek se něco nového dozvědět nás
potěšilo.
V lednu se děti ze základní školy zúčastnily herního odpoledne, které pořádalo sdruţení MAS
Sedlčansko v Petrovicích. Všichni si akci pěkně uţili. V únoru jsme opět rozvinuli naše
hudební nadání další lekcí bubnování, hodinou tance a kytarovým koncertem. V rámci
environmentální výchovy jsme denně zapisovali teplotu a stav počasí, zásobovali ptačí
krmítko slunečnicovými semínky a cestou na oběd sbírali neúnavně odpadky na schodech
k obchodu. Nastalé mrazivé období jsme si uţili a vyuţili ho k různým zábavným
experimentům s ledem.
K rozvoji čtenářských dovedností školních dětí významně přispívají nově zavedené Čtenářské
kluby, ve kterých si čteme, hrajeme, tvoříme a diskutujeme o kníţkách. Zábavný edukativní
program probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Sedlčany, kam se chystáme na exkurzi.
Začátek února byl v rytmu hudby.
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Jako kaţdý rok, tak i letos jsme měli ve školce ,,Den řemesel a povolání“. Povídali jsme si
s dětmi, jaká známe řemesla a povolání a na konci týdne jsme si udělali takový pracovní den.
Děti přišly oblečeny v kostýmech a představily se ostatním, kdo jsou. Měli jsme tu včelaře,
uklízečku, kuchaře, lékaře, stavitele, servírku, fotbalistu, farmáře...Samozřejmě nechyběly
soutěţe a odměny.

Protoţe pracujeme na projektu Erasmus+, ještě jsme si tento den
zopakovali, ale v trochu jiné podobě. Tentokrát jsme se zaměřili na
řemesla a povolání u vody. Jako kolektivní práci dětí jsme zvolili
koláţ na velký formát. Děti mezi sebou hezky spolupracovaly
a výsledek je krásný. Na koláţi nechybí rybáři, mlýn, převozník,
nákladní lodě, námořníci, voraři…
Školáci kromě série pokusů s ledem vytvářeli odpařováním vody
solné hory, magickou lahev a míchali barvy na principu vzlínání
vody. Pustili jsme se rovněţ do pohádek a básniček o vodě.
Pokusili jsme se také vytvořit omalovánky s vodními ţivočichy
pro naše malé kamarády ze školky. Zveme Vás na Facebook, kde
jsou všechny naše aktivity ke zhlédnutí (ZŠ Solenice).
A nastal masopust! To byl rej. Takový průvod nadšených dětí je úţasný. Společně s dětmi ze
základní školy jsme nechtěli porušit tradici a vyrazili jsme do ulic. Za hlasitého křiku
a bubnování jsme určitě všechny občany Solenic nenechali na tuto tradici zapomenout. Koho
jsme potkali, toho jsme i trošku pozlobili a ušpinili. Tradice je tradice a byla by škoda jí
nedodrţovat.
Nějak nám ta zima rychle utíká. Uţ je tu březen a pomalu se blíţí jaro. Na začátku měsíce
jsme se s dětmi vypravili do divadla v Příbrami. Pohádka se jmenovala ,,Hurá na duchy“
a měla u dětí velký úspěch.
Abychom uţ zimu zahnali za humna, vyrobili jsme s dětmi Moranu,
kterou jsme pustili po proudu řeky, aby odplavala hodně daleko.
A protoţe učíme děti, jak se hezky chovat k ţivotnímu prostředí, naše
Morana byla vyrobená ze samých přírodnin, které řece a ani
ţivočichům v ní neublíţí. Dokonce si některá zvířátka na ní
pochutnají. Byla z chleba.
A co nás ještě čeká? Přivítáme s dětmi jaro a budeme si společně
uţívat jeho barevnou a voňavou krásu. Na začátku dubna nás čeká
další divadlo v Příbrami ,,Kocour Modroočko“ a budeme se učit zvířátka a jejich mláďátka
v okolí vody. Na řadu pak přijdou Velikonoce, takţe s dětmi určitě vyrazíme na koledu.
V květnu bude ,,Den matek“, proto s dětmi začneme připravovat program nejen pro maminky.

Zápis do Mateřské školy Solenice se uskuteční ve středu 17. května 2017
od 15:00 – 16:00 hod.
V Základní škole Solenice bude v úterý 4. dubna 2017 od 14.00 do 16.00
probíhat zápis dětí do prvního ročníku.
Naše projekty a výrobky uveřejňujeme na sociální síti Facebook (Školka Broučci Solenice,
ZŠ Solenice) – zde nás najdete.
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice



Yacht club Solenice
Začátek roku 2017 jsme společně s kamarády a příznivci jachtingu „oslavili“
turistickým výletem okolím Solenic spojeným s opékáním buřtů a zastávkou na
chlumecké rozhledně Milada. Výlet to byl vskutku vydařený, počasí příznivé,
zimní krajina kolem Vltavy překrásná. Společně jsme s úsměvem na tváři
zavzpomínali na akce loňského roku a rozplánovali akce na rok letošní.
V dubnu se tak můţeme těšit například na návštěvu lanového centra na Slapech,
v květnu spustíme na vodu naši kajutovou plachetnici Contest a vydáme se s ní na
první letošní plavbu po Orlickém jezeře. Příznivci nejen jachtingu ale i cyklistiky se mohou
zúčastnit cyklovíkendu na Šumavě či jednodenního výletu kolem Vltavy. V červnu pak
plánujeme výlety na vodě a to jak s plachetnicemi, tak s kánoemi či pramicemi.
Stejně jako loňský rok i letos mohou děti navštěvovat kaţdý sudý pátek krouţek jachtingu. Po
zimní teoretické přípravě přichází nezbytná jarní údrţba lodí, na které se děti sami podílí.
A poté se jiţ děti mohou těšit na praktické ověřování a zdokonalování svých dovedností na
vodě.
V běhu je příprava tradičního letního tábora s výukou jachtingu Kameny. Letošní 43. ročník
bude probíhat v termínu 02.07. – 15.07. 2017. Rádi uvítáme také nové zájemce o tento sport.
Více informací vám rádi sdělíme při pátečních krouţcích jachtingu.
Pohodové jarní dny plné sluníčka a dobré nálady za Yacht Club Solenice přeje
Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice





Přehled akcí a událostí
 04.04. 2017 od 14:00 do 16:00 hodin – Zápis ZŠ Solenice
 15.04.2017 – 9:00 – 11:00 hodin – Velikonoční trh na parkovišti
Ubytování u Anny
 30.04.2017 od 18:00 hodin – Pálení čarodějnic
 17.05.2017 od 15:00 do 16:00 hodin – Zápis MŠ Solenice
 03.06.2017 – Dětský den



Pravý přítel přírody (PPP)
Velký velikonoční veletrh je naplánován na sobotu 15.04.2017 od 9:00 do
11:00 hodin. Probíhat bude jako vţdy na parkovišti u Ubytování u Anny.
Prodávat se bude med, domácí vajíčka (4,- Kč/ks), kraslice, pomlázky.
Součástí bude jako vţdy i dětský bleší trh. Malí návštěvníci se mohou těšit
na jízdu na koni (5 min. za 10,- Kč).
Jako dětský klub se chystáme na kaţdoroční čištění Vltavy do Českého Krumlova, které je
organizováno půjčovnou lodí a raftů.
V únoru jsme navštívili dům NATURA v Příbrami a moc se nám tam líbili všechny expozice:
obojţivelníci a plazy ČR, letecké fotografie Brd, expozice Brdy a obrovská sbírka Lišajů.
Děkujeme tímto i milé průvodkyni Janě Fišerové, která nás zábavnou formou naučila spoustu
nových informací.
MUDr. Anna Mátlová
PPP




Senior club Solenice







Malé zprávičky o našich důchodcích z obce Solenice
Od začátku roku 2017 jsme se sešli jiţ třikrát, vţdy první čtvrtek v měsíci. Náš
klub navštěvuje 15 dědečků a babiček. Blíţí se jaro, a tak společně
přemýšlíme, co budeme pěstovat na našich zahrádkách. Pan Krahulík nám
poutavě vypráví o tom, co zajímavého se váţe k danému měsíci, líčí
pozoruhodnosti našeho kraje a podobně. Vţdy si uvaříme dobrou kávu nebo
čaj a k tomu nechybí něco malého k zakousnutí.

Naše společně proţitá odpoledne se nám líbí, rádi vás přivítáme mezi nás!
Eliška Urešová
Senior club Solenice




Z kroniky naší obce
O starých řemeslech:
V domcích v Dolní Líšnici se pálila /vyráběla/ kolomaz, také nazývaná „šmír“. Bylo to černé
mazadlo na kola a stroje. V kolomazi se o čarodějnicích namáčela košťata, aby dobře hořela.
Kolomazník měl pec, coţ byla velká kamenná mísa na podezdívce s otvorem, do kterého se
vkládala nádoba na odkapávající kolomaz. Ta se vyráběla ze smolnatého borového dřeva.
Třísky se srovnaly do kamenné mísy, zakryly hlínou a drny. Po zapálení pak probíhal
podobný proces jako v milířích při výrobě dřevěného uhlí. Kapalný produkt celého procesu
pak byla kolomaz. Kolomazníci pak hustou dehtovitou hmotu ředili lněným olejem
v dřevěném soudku. Soudek pak naloţili na trakař, asi 2x ročně objíţděli chalupníky
a kolomaz prodávali. Výroba kolomazi se udrţela ještě na začátku 20. století v Dolní Líšnici
u Maříků v č. 3 – dnes je na tomto místě stavení pana Skuhrovce.
V květnu 1917 byla na Větrově v č.p. 18 zrušena filiálka cvočkárny Zduchovice. Pracovali tu
Alois Fára, Josef, Jaroslav a Ignác Kadlec z Větrova č.p. 13. Cvočkaři vyráběli ze ţelezných
prutů – cánů – cvočky do bot, hřebíky, skoby, v dílně, které připomínala kovárnu. Říkalo se
této dílně „veřtat“. Po uzavření cvočkárny na Větrově a ve Zduchovicích museli cvočkaři do
vojenské cvočkárny v Rokycanech.
O cestách a silnicích:
V r. 1924 byla podpora nezaměstnaným vyplácena 9 korun denně, ale nezaměstnaný musel
odpracovat tuto dávku při práci na úpravě obecních cest. Tak byla postupně opravena cesta
z Dolní Líšnice na Větrov – „Rozvoranka“ a na potoce byl postaven kamenný mostek.
Podobně se upravovaly i další cesty v okolí obce.
Uţ v r. 1913 se začínalo se stavbou silnice z Větrova směrem k Nepřejovu. Práci prováděli
obyvatelé obce. Dělníci brali denně 1,60 korun, mistr 5 korun. Zapisovatelem a účtovatelem
prací byl kníţecí hajný Emanuel Krotil za týdenní odměnu 20 korun. Ve stavbě silnice se
pokračovalo pak po etapách v létech 1926, 1931, 1946 a pak v souvislosti se stavbou
VD Orlík. Silnice byla dokončena a vyasfaltována aţ na křiţovatku za Nepřejovem 1969.
Připomeňme ještě leden roku 2007:
Také Solenice zasáhl orkán KIRIL a způsobil škody – poškozená střecha na kotelně a DPS,
polomy v lese, několik dní nešla elektřina, problémy se zásobováním vodou.
13. ledna si Solenice zaţily zemětřesení o síle 2,3 stupně. Projevilo se silným hřmotem na pár
minut. Také přehrada otřes pocítila, ale k ţádným škodám nedošlo. Epicentrum bylo
pravděpodobně jihozápadně od Klučenic.
Marie Čedíková
kronikářka obce



Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Karneval
Stejně jako v letech minulých i letos jsme chtěli dětem zpříjemnit smutné zimní dny, a tak
jsme v sobotu 04.02.2017 ve spolupráci s dobrovolnými hasiči uspořádali dětský karneval.
Účast byla o trošku menší neţ v předešlých dvou letech. Na vině byla patrně chřipková
epidemie, která postihla i náš kraj. Děti však dorazily plné sil a v krásných maskách. Pečlivě
plnily soutěţní úkoly, které jsme pro ně přichystali. Odměnou jim byla malá sladkost. Taneční
kreace malých i velkých za hudebního doprovodu DJ Milana byly nadčasové a osvěţující.
Výkony dětí mnohdy
předčily
um
profesionálů.
Novinkou
bylo
slavnostní vyhlašování
šesti
nekrásnějších
masek
v kategoriích
předškolní děti a děti
školou povinné. Porota
sloţená
převáţně
z řad rodičů před sebou
měla opravdu těţký
a
nezáviděníhodný
úkol. A tady musíme
děti velmi pochválit.
Ačkoli výběr trval
trošku
déle,
byly
opravdu
vzorné,
ukázněné a krásně se
před
porotci
promenádovaly.
Dvanáct vybraných
masek bylo odměněno
dárečky, které jim,
věříme, udělaly velkou radost. Doufáme, ţe ostatní děti nesmutnily, ţe se jim maškarní
dovádění líbilo a ţe se na ně můţeme opět těšit příští rok. Rádi bychom touto cestou
poděkovali panu Babínkovi za zapůjčení velkého sálu Restaurace Kaskáda a Obci Solenice
za finanční podporu.
Co chystáme?
Myslím, ţe někdo moudrý kdysi pronesl, ţe největším potěšením nám můţe být radost a štěstí
druhých. A o radosti a štěstí našich dětí to, dle mého názoru, platí dvojnásob. A proto
nezahálíme a jiţ nyní připravujeme pro naše ratolesti další akce. 30. dubna vás milé děti
i ctění dospěláci srdečně zveme na pálení čarodějnic. Pozvánku najdete výše ve zpravodaji.
Stanoven je i termín oslav Dne dětí, který připadá na sobotu 03.06.2017. Pozvánka k této akci
bude včas vyvěšena na obecní nástěnku. Těšíme se na vás a přejeme vám veselé Velikonoce.
Petra Burešová
Sdružení pro rozvoj venkova

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



