Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
máme zde začátek léta, blíží se čas prázdnin, dovolených a zaslouženého odpočinku. Přinášíme vám
další číslo Solenického zpravodaje, ve kterém se krátce poohlédneme zpět, na dění v uplynulých
čtyřech měsících, ale také do budoucna, abychom věděli, nač se můžeme těšit.
Od začátku dubna je v provozu dětské hřiště. A já jsem velice rád, že na své si zde přijdou děti
všech věkových kategorií. Jsem si vědom, že v současné době je na hřišti i v jiných místech obce
poměrně vysoká neposekaná tráva. V této souvislosti vás chci požádat o shovívavost. Až nyní se
nám podařilo získat dalšího pracovníka pro údržbu obce. Doufám, že tuto změnu pocítíte i Vy.
V době prázdnin se pokusíme provést rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Solenice, které je velmi
zastaralé. V rámci oprav by měly být provedeny nové rozvody vody a výměna sanity. Částka zatím
není známa, pracuje se na rozpočtu a následně bude vybrán dodavatel.
I přes značné komplikace, proběhne nakonec dostavba hasičské zbrojnice. Dovolím si připomenout,
že na tento projekt získala obec dotaci ve výši cca 1,4 miliony korun ze strany Středočeského kraje
a přibližně 2,6 mil. Kč ze strany Ministerstva vnitra. Cena stavby vzešlá z výběrového řízení činí
cca 7 mil. Kč, rozdíl mezi dotacemi a vysoutěženou částkou pokryje ze svého rozpočtu obec.
Nebezpečný odpad odebíráme po domluvě s kanceláří obecního úřadu individuálně a následně
předáme přepravci k likvidaci. Co se týče sběru elektro odpadu, objemného odpadu nebo sběru
pneumatik, postupujeme stejně individuálně a odpad odebereme v prostorách před dílnou. Svoz
železného šrotu provedou hasiči také individuálně po domluvě.
Během jara proběhlo několik kulturních akcí. Pravý přítel přírody uspořádal hned dva Domácí trhy,
kde jste si mohli zakoupit nejen zaručeně domácí suroviny, ale třeba ochutnat výbornou nádivku,
pořídit různé sazeničky pro váš záhonek a děti se mohly svézt na koních. 30. dubna létali
Solenicemi čarodějnice a čarodějové všech věkových kategorií, děti si mohli zasoutěžit i smlsnout
na pečených buřtících a dospěláci popovídat s přáteli. Velkou událostí byla i květnová hasičská
soutěž okrsku č. 6, jehož jsou naši hasiči součástí, a kterou pořádal náš sbor na hřišti v Dolní
Líšnici. Všichni účastníci bojovali jako lvi, počasí nám přálo a pokud mohu hodnotit, tak se jednalo
o velmi vydařenou akci. První červnová sobota patřila jednoznačně dětem. Sdružení pro rozvoj
venkova, ZŠ a MŠ Solenice a SDH Solenice uspořádaly Námořnický den. Počasí bylo slunečné, pro
děti byla připravena spousta soutěží a cen. 17. července proběhlo již tradiční setkání u kapličky na
Větrově, akce věnované vzpomínkám na oběti světových válek.
Ani podzim nebude o nějaké ty kulturní akce ochuzen. Mateřská škola slavnostně přivítá nové
dětičky, do lavic základní školy usednou prvňáčci. I na ty čeká velké uvítání. Pro nás dospělé
okamžiky již velmi vzdálené, ale pro děti je to den plný očekávání, vzrušení a snad i radosti. Těšit
se určitě mohou i na další Podzimní solenické putování. Mladí hasiči se zúčastní dalšího klání, ve
kterém prověří své schopnosti. Zakoupit zaručeně domácí suroviny budete moci na dalším trhu.
S krátícími se dny přijde i Mikuláš s andělem a čerty a vánoční atmosféru navodíme při zahájení
adventu. Sledujte tedy, prosím, bedlivě obecní nástěnku u obchodu, kde budou pozvánky na

jednotlivé akce vždy s dostatečným předstihem vyvěšeny.
Nyní vám však přeji krásné a klidné léto, dětem veselé prázdniny plné dobrodružství a nevšedních
zážitků.
Jan Mátl
starosta



Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice





JSDH Solenice
Letošní jarní období se opět neobešlo bez našich výjezdů. Zasahovali jsme celkem 5x, z toho
dvakrát se jednalo o požáry a třikrát o technickou pomoc /odstranění překážek/. Jeden požár byl nad
Lavičkami. Při úklidu okolo mola a pálení spláví došlo k přeskočení ohně do lesa. Tento oheň jsme
hasili 5 hodin, neboť je zde velmi nepřístupný terén. Další požár byl na druhé straně řeky, na
Orlíčku. Díky velmi rychlému zásahu jsme zachránili hodnoty za milion korun. Další milion byla
škoda na majetku.
Od srpna se rozběhne dlouho avizovaná a námi očekávaná rekonstrukce hasičské zbrojnice. Tato
rekonstrukce umožní výjezd obou požárních vozidel přímo do vozovky. Tím se zrychlí a zjednoduší
výjezd našich hasičů. Úpravou horního patra vznikne zázemí pro hasiče a OÚ při krizových
stavech.
Mladí hasiči
Mladí hasiči se zúčastnili závěrečné hry “Plamen“, která se konala 27.05.2017 v Počepicích.
Tentokrát se nám celý ročník vydařil. Družstvo mladších se umístilo na krásném 6. místě z
22. družstev. Starší družstvo bylo na 7. místě z 23. družstev. Nyní se již připravujeme na
nadcházející sezónu. S dětmi provádíme ukázky na různých obecních akcích. 24.06.2017 jsme se
zúčastnili výročí obce Pečice. O prázdninách nás opět čeká soustředění, které se tentokrát uskuteční
v Louňovicích pod Blaníkem v termínu 24.08. – 02.09.2017. Budeme si opakovat základní věci,
zdokonalovat se v postupech a zocelovat naše těla.
Přejeme vám krásné slunečné prázdniny. Buďte na sebe i na vaše okolí velmi opatrní a ukáznění, ať
i my můžeme strávit klidné léto bez zbytečných zásahů.
Evžen Brožek
JSDH Solenice




Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Jarní počasí nám letos přálo a my jsme to hojně využívali. Chodili jsme na procházky, poznávali
kytičky a vítali první jarní mláďátka. Protože máme ve školce samé zdatné turisty, vypravili jsme se
na celé dopoledne k rozhledně „Milada“ na Přední Chlum. Po zdárném vyšplhání do kopce jsme se
posilnili dobrou svačinou a pokračovali v turistice. A co jsme cestou viděli a slyšeli? Překrásný
výhled na naše okolí, právě vylíhlé pulce v rybníčku, ovečky a po cestě nám hrála muzika linoucí se
z louky. To cvrčci vyhrávali na housličky.

Protože se pomalu blížil „Den
znamení pohádky, navštívila nás na
sedm trpaslíků. Děti se s trpaslíky
velice brzy zapamatovaly. V den
krále, že je pohádka v ohrožení,
Šmudla. Sbalili jsme batůžky a
trpaslíka.
Úkol
to
nebyl
čekala spousta úkolů a hádanek. A
pohádce se šťastným koncem. Děti
pana krále si vysloužily truhlu plnou dobrot.

dětí“, který byl letos ve
celý týden Sněhurka a jejích
seznámily a jejich jména si
„D“ přišlo psaní od pana
protože se ztratil trpaslík
vydali se hledat ztraceného
jednoduchý. Po cestě na děti
jak to dopadlo? Jako v každé
trpaslíka Šmudlu našly a od

Letos jsme na výlet s dětmi vyjeli do Příbrami, kde jsme navštívili Ševčinský důl s loutkami
„Princezna a drak“ a svezli se důlním vláčkem.
SPOLEČNÝ PROGRAM ZŠ A MŠ
Díky projektu Erasmus+ nás poctili svou návštěvou přátelé z Německa.
I letos přiletěly na koštěti čarodějnice a byla jich plná školka i škola.
Všechny se slétly na školní zahradě a rej mohl začít. Nechyběly soutěže,
opékání vuřtíků a samozřejmě sladké odměny. Čarodějnice malé i větší
letos s grácií sobě vlastní předvedly nejnovější modely a další zkrášlující
doplňky na přehlídkovém molu. Za zvuků čarodějné discohudby v ladných
pohybech pěkně vynikly všechny šmouhy, cáry, skvrny, trhance a
rafinovaně rozedrané díry, takže nejedna dáma zatoužila ihned po
podobném outfitu. Již nyní tedy víme, jak bude vypadat móda ve
světových metropolích .
Den, na který nemůžeme nikdy zapomenout je „Den matek“, a proto i letos jsme se na něj pilně
připravovali. Děti ze školky měly připravený program v podobě broučků z louky, kteří přilétli,
zazpívali a zatančili. Vystoupení, které si připravily děti ze školy, bylo plné vtipných scének, ve
kterých se mnozí poznali. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na naši besídku přišli
podívat a podpořit naše dětičky, které chtěly udělat radost všem maminkám, tetičkám a babičkám.
Naučit se kouzla a čáry? To není žádný problém. Do školy mezi nás zavítal kouzelník Valdini, který
svými kouzly a čáry všechny ohromil.
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 
Plavání
Plaveme, plaveme, abychom se neutopili . Těšili jsme se na jaro
hlavně kvůli plavání. Plavali jsme úspěšně, což potvrzují naše mokrá
vysvědčení. Něco vody jsme vypili, ale většina zůstala v bazénu.
Nejvíce bodů za umělecký dojem při skoku šipky získala Hanka!

Zdravotnická soutěž
Také letos se děti, které chodí do školního
zdravotnického
kroužku,
zúčastnily
Soutěže Mladý zdravotník. Družstvo
(Eliška Štefíková, Ruda Hrdý, Hanka

Mátlová a Nelča Potměšilová) pod vedením kapitána Jakuba Brožka získalo pěkné třetí místo.
Víme, že není nutné vždy vyhrát, ale umět poskytnout první pomoc člověku v nouzi. A to naše děti
bezpochyby umí.
Noc dětí
Oblíbené nocování ve škole bylo dobrodružné a zábavné. Kdo si našel v prázdné třídě to správné
místečko na rozbalení spacáku, vzal buřtík, vyrazil k ohni opékat a zpívat táborové písně za
kytarového doprovodu strejdy Ládi, kterému tímto děkujeme za jeho ochotu a čas. Po večerním
sportovním soupeření, během něhož se venku setmělo, jsme absolvovali noční bojovku. Tam se, k
údivu všech, někteří známí zlobilové projevili jako velmi málo stateční! Pak jsme pod vlivem
zážitků usnuli, jako by nás do vody
hodili. Jen několik vytrvalců

vydrželo vzhůru až do hodiny duchů,
kdy se otevřela hrůzostrašná
půlnoční stezka odvahy. Nutno říci, že ta příští musí být ještě hrůzostrašnější, neboť děti jsou vůči
strachu každým rokem odolnější .
Experimentování s vodou
V rámci výuky prvouky a v návaznosti na projekt EU „Voda jako fenomén“ jsme
s dětmi v květnu a červnu provedli sérii pokusů s vodou. Na vratech jsme pak
vyrobili vodní kaskádu a soustavu potrubí roztáčející mlýnek. Hraní s vodou
baví, přináší nové poznatky a přelomové objevy .

Centrum volnočasových aktivit Milín
V Milíně jsme prožili dopoledne plné zajímavých i zábavných aktivit.
V knihovně jsme si se zájmem prohlédli dětské knížky i časopisy a
zahráli interaktivní hry. Poté jsme se vydováděli na lezeckých
stěnách, u pingpongových stolů, stolního hokeje i fotbalu a kuželek.
Inspirativní byla také prohlídka galerie výtvarných prací.
Rozvoj čtenářských dovedností
Dále rozvíjíme čtenářskou gramotnost našich žáků prostřednictvím
projektových lekcí sedlčanské knihovny. Mnoha různými způsoby
pracujeme s textem tak, abychom docílili, že děti čtenému opravdu
rozumí.
Dopravní hřiště
Na dopravní hřiště v Příbrami jezdíme
pravidelně. Proplétat se zdárně křižovatkami zvládli nakonec i ti nejmenší.
V testech jsme uspěli a získali řidičské průkazy pro cyklisty. Také jsme
nasbírali nějaké pokuty . Vyplatili jsme se z nich určeným počtem dřepů

a vzali jsme si z nich samozřejmě ponaučení. Nikdo nehavaroval a
Helenka se naučila jezdit na kole!

Těšíme se na …
….školní výlet, vysvědčení a na prázdniny!

Učitelky ZŠ a MŠ Solenice

Yacht club Solenice




V našem jachtařském oddíle se po celý rok každý sudý pátek scházejí děti v kroužku
jachtingu a nyní se již všichni těšíme, jak celoroční práci zakončíme letním
jachtařským táborem na Kamenech.
Letošního 43. ročníku běhu Kamenů, které budou probíhat v době 2. – 15. července
2017, se zúčastní 22 dětí. Z velké části to letos budou jachtařští nováčci. A my jsme
rádi, že děti mají o tento vodní sport zájem.
Aby se ovšem tábor mohl uskutečnit, museli děti i dospělí v oddíle věnovat mnoho hodin času
opravám a údržbě lodí jachetních i nejachetních. Jarní údržbu dostala také naše kajutová plachetnice
Perun, která byla v květnu spuštěna po zimě znovu na vodu, a dospěláci uskutečnili první jarní
plavbu.
8. – 9. května byla brigáda v zátoce Kameny, kdy bylo potřeba zkontrolovat a uklidit tábořiště, zbavit
okolí vody naplavených odpadků, připravit stanová místa na letní tábor.
Dospělí členové oddílu se každý rok účastní květnové námořní regaty na Jaderském moři
v Chorvatsku. Letos tomu bylo nejinak. V létě se chystáme zúčastnit se také jachtařský závodů zde na
Orlickém jezeře. A komu se nechce závodit, může si zapůjčit kajutovku Perun třeba k rodinné
rekreaci. Vždyť u nás na Orlíku je tak krásně.
Konec školního roku se kvapem blíží, stejně jako náš tábor Kameny. Věříme, že i letos nám bude přát
počasí a užijeme si slunce i větru dost. A také, že nám voda v Orlickém jezeře příliš nezezelená a
bude vhodná ke koupání.
Krásné léto plné pohody a odpočinku všem čtenářům Solenického zpravodaje přeje za Yacht Club
Solenice
Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice





Pravý přítel přírody (PPP)
PPP se stejně jako loni zúčastnili sběru odpadků na vodácky oblíbené části
Vltavy. Tentokráte nás bylo více. Čtyři rafty plné dětí, které se ochotně vrhaly
pro odpadky do studené vody. Moc děkuji všem dospělým za sílu a čas této
akci věnovaný. Děkuji i všem nákupčím na našich domácích trzích, protože peníze z trhů se pak
využijí právě na takovéto akce. Letos to bylo na pohonné hmoty do tří vozidel.
Děkujeme všem.
MUDr. Anna Mátlová
PPP


Projekt Erasmus+
NÁVŠTĚVA Z HERRSTEINU
V posledním dubnovém týdnu jsme v rámci projektu Erasmus+ hostili návštěvu z partnerské obce
Herrstein. Od září spolupracují Obec Solenice, ZŠ a MŠ Solenice, ZŠ a MŠ Dolní Hbity, SDH
Solenice, SDH Bohostice na projektu s názvem „Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást
evropského předškolního a školního vzdělávání“. Hlavními výstupy projektu je kniha pro děti
obsahující obrázky a říkanky, sada metodických listů a omalovánek věnovaná tématu voda a dále
naučná stezka kolem místních vodních ploch.
První večer jsme strávili společným grilováním. I při této příležitosti byla voda průřezovým
tématem, grilovali jsme mimo jiné i sumečky ze sumčí farmy Smolotely. Dále jsme diskutovali o
dosavadních výsledcích práce na projektu.
Druhý den jsme se vydali na Šumavu. Navštívili jsme návštěvnické centrum Srní. Toto centrum
sídlí v energeticky pasivním domě s rekuperací vzduchu a technologiemi příznivými k životnímu
prostředí. Naši němečtí partneři se zajímali o všechny informace, týkající se národního parku, neboť
i v jejich regionu by měl v budoucnu vzniknout park, a tak sbírali zkušenosti a náměty. Exkurze se
účastnili i žáci sedmé, osmé a deváté třídy ZŠ Dolní Hbity, které zaujala poutavá přednášku o vlcích
a perlorodkách. Po trošce teorie jsme se vydali prozkoumat naučný okruh, který návštěvníky
seznamuje se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě a některými místními stromy a rostlinami.
A na závěr jsme zavítali k výběhu vlků a měli štěstí. Několik se nám jich podařilo zahlédnout i
vyfotit. Po návratu ze Šumavy ještě proběhla exkurze do vodní elektrárny Orlík. Připomněli jsme si
ničivé povodně v roce 2002 a dále diskutovali o vodohospodaření v obou regionech.
Další den se němečtí partneři vydali nejdříve k Líšnickému potoku. Děti ZŠ Solenice je provedly
místy, kde se bude nacházet naučná stezka o vodě. Při návštěvě MŠ Solenice zhlédli partneři
představení, které děti připravovaly na besídku, a inspirovali se pracovními výtvory dětí s tématem
voda. U vchodu je uvítala víla Vodněna a dále si mohli prohlédnout plakáty s tématy živočichové u
vodních toků, koloběh vody či kapka vody. Poté se partneři odebrali do Dolních Hbit, kde se konal
Den dopravní výchovy. Program byl rozdělen do dvou částí. Nejprve žáci pracovali ve svých
třídách na různých tématech. Druhá část dne probíhala na pěti stanovištích. Smíšené skupiny žáků si
na jednotlivých stanovištích mohly prakticky ověřit své znalosti z pravidel silničního provozu,
dopravních značek a křižovatek, první pomoci, vybavenosti jízdního kola. Největší úspěch sklidila
stanoviště – jízda zručnosti a natáčení vlastního preventivního spotu. Posledním bodem programu

byla návštěva Prahy, která za celým setkáním udělala pomyslnou tečku. Další projektové setkání se
uskuteční na podzim tohoto roku.
Mgr. Lenka Lexová



Senior club Solenice
ZPRÁVY O ČINNOSTI SENIOR CLUBU OBCE
SOLENICE
Naši důchodci se scházejí pravidelně každý měsíc a mimo
jiné máme i různé aktivity i mimo obec.
Manželé Urešovi byli na rekondičním pobytu v Sezimově
Ústí v hotelu Mas. Tam jezdí již mnoho našich důchodců.
Kromě masáží a rekondičních cvičení v bazénu se podnikají
různé zájezdy do okolí. My jsme viděli velikou nádheru – „Ekocentrum Čapí Hnízdo“, které je
nedaleko Olbramovic u Benešova. Tato farma – osada byla vystavěna na 136 hektarech půdy.
Nedaleko se nachází Nebeský rybník. Je zde mnoho druhů zvířat a ptáků, kteří jsou různě zraněni a
nemohou již zpět do přírody, například orel mořský, liška, koně, divoké prase apod. Odborný výklad
je samozřejmostí.
Tak důchodci – hurá do přírody.
Eliška Urešová
Senior club Solenice


Z kroniky naší obce
Z historie obce pro vzpomínky pamětníků – jaké byly Solenice?
Obec, která má školu, má také kus své historie spojenou právě s ní. 1897 byla otevřena škola ve
Větrově. Sloužila 60 let. 1958 byla otevřena škola v Solenicích. Od jejího počátku spojila s touto
školou svůj učitelský život paní učitelka Růžena Holá, v letech 1960 - 1987 ředitelka školy.
Zemřela v roce 1992. Rovněž paní učitelka Marta Horká strávila v solenické škole 33 let. V letech
1987 - 1990 také jako ředitelka školy. Zemřela v roce 2014.
V mateřské škole v Solenicích působila v letech 1962 - 1987 paní učitelka - ředitelka Jiřina
Řezáčová. Zemřela v roce 2005. Bývalí žáci, pamětníci si jistě rádi vzpomenou.
Pouť v Solenicích: první neděli v srpnu se ve starých Solenicích slavila Těchnická pouť.
S výstavbou přehrady tradice téměř zanikla. O obnovu se obec pokusila v roce 1972 a pak skoro
každoročně až do roku 1984. Většinou se pouť omezila na hasičskou taneční zábavu, někdy tu byl
kolotoč, střelnice či stánek. Dnes už si pouť připomínají snad jen rodiny pamětníků svátečním
obědem a domácími koláči.
Co se léty změnilo? Jiné podmínky, jiní lidé, ubylo i pamětníků minulých časů.

Nejvíce výrazných změn zaznamenala obec v 70. letech. Začala výstavba nových rekreačních a
rodinných domků, chat a zahradních domků. Přistavěla se klubovna a u tělocvičny, loděnice u
kotelny vyrostla o jedno podlaží, vedle byl stánek – prodejna zeleniny, budovala se požární nádrž,
veřejné vrtané studny, hřiště, parkoviště. Stavěly se garáže, rekonstruovaly původní objekty:
kulturní dům, objekt CEVA č. 38, přistavěla se restaurace v č. 37, recepce u hotelu. Se změnou
charakteru obce některé stavby již pozbyly svůj původní účel užívání a těžko hledají nové využití.
Rekreační charakter obce v minulosti se odrážel nejen v nárůstu počtu obyvatel v létě, ale také ve
službách a v kulturním životě obce. Aktivní byly různé spolky a organizace v pořádání výstav,
kulturních večerů, sportovních akcí i brigád. Celoročně bylo v provozu kino. 6. května 1980 byly
Solenice vládou Československa vyhodnoceny jako nejhezčí rekreační obec.
24. srpna 1977 bylo v Solenicích velkou atrakcí a podívanou krátkodobé spuštění vodních přepadů
na přehradě Orlík.
Je období senoseče. Solenice mají hodně travnatých ploch k údržbě. Je problém s pracovními silami
pro veřejné prospěšné práce. Možná si pamětníci vzpomenou na brigády na sečení trávy a sušení
sena. V 70. letech se účastnilo i 20 lidí, sekalo se kosami. Usušené seno si obvykle odkoupilo JZD
Kozárovice za 60 - 70 Kčs/q. Dnes má obec starost s odvozem trávy do kompostárny.
Avšak srovnávat situaci v období minulých 50-ti let se současností je prakticky nemožné. Čas
přinesl velké změny, nové podmínky, přivedl do obce nové obyvatele. A tak pamětníkům zbývá
jediné: říci si … bejvávalo … .
Marie Čedíková
kronikářka obce


Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
ČARODĚJNICE
Poslední dubnový den je zcela nepochybně spjat s pálením čarodějnic. Nejinak tomu bylo i
v letošním roce. Historicky 2. Čarodějnický průvod odstartoval v 18:00 hodin u mateřské školky.
Čarodějů i čarodějek přišlo nepočítaně. Některé masky byly ohavné a strašidelné, jiné působily
roztomilým dojmem. Jedno však měly společné, svým tvůrcům musely dát pořádnou práci, a toho si
my velmi ceníme. Po krátkém strašidelném
pochodu k hranici, jež byla umístěna stejně jako
v loňském roce u čistírny odpadních vod, a
společném focení, se malí kouzelníci a kouzelnice
mohli vrhnout na plnění námi zadaných úkolů,
které rozhodně nepatřily k nejlehčím. Ale naši malí
šikulové si s nimi hravě poradili. Odměnou jim
byla sladkost či malá drobnost. A protože i
čarodějnice a čarodějové musí něco jíst, dostali
všichni buřtíka a limču na zapití. Troufám si říci,
že ani dospělí nepřišli zkrátka. K zakoupení bylo pivo, limo, víno i vuřty. Hranice vzplála, všude
vládla družná a pohodová atmosféra. Pevně doufám, že se nám ji podaří navodit i v příštím roce.
Petra Burešová

DĚTSKÝ DEN
Na sobotu 3. června připravilo naše sdružení ve spolupráci
s dobrovolnými hasiči a Základní a mateřskou školou
Solenice akci „NÁMOŘNICKÝ DEN“. Akce byla určena
dětem, ale myslím, že dobře se pobavili i dospělí
návštěvníci. Námořnické čepičky všem velmi slušely, jen
ta voda nám trošičku chyběla. Všem dětičkám velice
děkujeme za účast a za velké sportovní nasazení při plnění
bojových úkolů na souši. Mile nás překvapilo, že
soutěžících námořníčků se zúčastnilo velké množství, i přestože v přilehlém okolí probíhalo ve stejný
den dost podobných akcí. Nesmíme zapomenout na naše sponzory, bez kterých by tato akce neměla
tak velký úspěch. Naše poděkování patří paní Simoně Hinkové, panu Martinu Nassvetterovi,
manželům Rakovým, manželům Sobotkovým a Obci Solenice. Myslím, že ke zdaru této plavby
hodně přispěla i osvěžovna s nápoji a nabídkou domácích buchet. Na závěr bychom Vás rádi pozvali
na Podzimní solenické putování.
Radka Skuhrovcová

Všem námořnicím a námořníkům přejeme krásné a pohodové
prázdniny!!!
kolektiv Sdružení pro rozvoj venkova

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



