Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas běží neúprosně kupředu. Rok utekl jako voda v naší řece a my se ocitáme na prahu roku nového. Blíží se čas, dle
mého názoru nejkrásnější, čas vánoční. Období, kdy se alespoň na chvilku zastavíme. Období, kdy se k sobě snažíme
chovat hezky. Období lásky, klidu, míru a pohody.
V tomto předvánočním čísle našeho zpravodaje, bychom vám chtěli shrnout to, co se v naší obci událo za poslední tři
měsíce a také vás upozornit na akce, které se chystají po novém roce.
Jako vždy krátký přehled projektů, které realizovala či dosud realizuje obec. V letošním roce byly dokončeny práce na
projektu čistírny odpadních vod Solenice. Celkové náklady byly 8,3 mil. Kč. Obec musela zaplatit 2,9 mil Kč (2,3 mil.
dlouhodobý úvěr) a dotace činila 5,4 mil Kč.
V půlce listopadu byly dokončeny stavební práce na zateplení školy a tělocvičny. Na projekt „Zateplení ZŠ Solenice“ s
celkovými náklady 2.604.879,- Kč získala obec dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši
2.010.775,48 Kč. U projektu „Zateplení tělocvičny u ZŠ Solenice“ s celkovými náklady 3.466.977,- Kč činila dotace z
Operačního programu Životní prostředí částku 2.961.153,- Kč.
Posledním letošním počinem je projekt „Svážíme bioodpad z obce Solenice“, kde z celkových nákladů 2.251.606,- Kč
získala obec dotace ve výši 2.013.984,- Kč. Z těchto prostředků bylo pořízeno vozidlo GAZ s kontejnerovým nosičem,
kontejnery na svážení bioodpadu, štěpkovač pro drcení větví a křovin a kompostéry, které budou postupně na základě
zápůjční smlouvy distribuovány do Vašich zahrad. Pro někoho s kompostem za domkem je kompostér ideální řešení.
Přílohou tohoto čtení máte i informace o bioodpadu. Počet kompostérů pro Vaše domácnosti je 55 kusů. Pro omezený
počet prosíme zájemce o písemnou žádost do kanceláře Obecního úřadu Solenice nebo emailem na
starosta@obecsolenice.cz. PROSÍME, NEVÁHEJTE.
V letošním roce jsme požádali Nadaci ČEZ o grant na rekonstrukci dětského a sportovního hřiště u základní školy.
Celkové náklady se předpokládají ve výši 1,55 mil. Kč. Obec se zavázala spoluúčastí ve výši 300.000,- Kč. S dětským
hřištěm u mateřské školy bychom rádi nezůstali pozadu a pro příští rok chceme připravit žádost o dotaci u Ministerstva
pro místní rozvoj. Do Fondů Středočeského kraje bychom rádi předložili žádosti o dotace pro nový přivaděč vody z
úpravny vody v Dolní Líšnici a na kompletní rekonstrukci dosluhujícího cisternového vozidla TATRA CAS 32 pro naši
jednotku sboru dobrovolných hasičů.
V sobotu 3. října uspořádal dětský klub Pravý přítel přírody historicky první „Domácí trh“. Děti zde nabízely k prodeji
své výrobky a hračky. Zakoupit bylo možno několik druhů domácích surovin jako je med, jablka, dýně a podobně.
Ochutnat jste mohli například dýňovou polévku, jáhlový nákyp či cukeťák. Jsem velmi rád, že se našli další lidé, kteří
chtějí život v naší obci obohatit. Tímto pořadatelům velice děkuji a pevně věřím, že tento trh byl prvním z mnoha
dalších.
Počátkem října připravilo Sdružení pro rozvoj venkova ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Solenice pro děti akci s názvem „Podzimní solenické
putování“. Myslím, že tento pohádkový pochod se velmi vydařil, počasí nám
přálo a děti byly spokojené. Mé poděkování patří organizátorům této akce.
V neděli 29. listopadu jsme společně zahájili „Advent“ u vánočního stromu. Z
mého pohledu byla účast velmi hojná, ač počasí k nám letos opravdu nebylo
přívětivé. Sychravo a déšť přetrvaly po celou dobu akce. Jako první vystoupily
děti ze Základní školy a mateřské školy Solenice, potěšily nás říkankami,
písničkami, krátkými scénkami, které se nesly v duchu Vánoc. Ač byla dětem očividně zima, vytrvaly a své vystoupení
předvedly na jedničku s hvězdičkou. Milé děti, milé paní učitelky, velice Vám děkujeme. Poté následovalo vystoupení
občanského sdružení Kaleidoskop, které hrálo všemi barvami a alespoň trošku rozzářilo tento jinak velmi pochmurný a
deštivý den. Děkuji tímto všem účinkujícím, byli jste výborní. Po mém krátkém proslovu následovalo rozsvícení
vánočního stromu. Na celou akci dohlíželi členové Sboru dobrovolných hasičů Solenice. Malé občerstvení zajistili
učitelky ze Základní školy a mateřské školy Solenice, Sdružení pro rozvoj venkova a paní Blanka Kadečková. Finančně
tuto akci podpořila obec. Nedílnou součástí byl rovněž jarmark, kde bylo možno zakoupit velmi zdařilé výrobky dětí i
dospělých. Tato akce se odehrává již poněkolikáté a dá se říci, že se stala tradicí. Děkuji ještě jednou všem –
návštěvníkům, účinkujícím i organizátorům a příští rok u stromečku opět na viděnou.

Poslední událostí v naší obci byla návštěva Mikuláše s čerty a andělem v sobotu
5. prosince. Věřím, že děti byly po zásluze odměněny, a že sladkosti převažovaly
nad bramborami a uhlím. Děkuji Sdružení pro rozvoj venkova, Jakubovi
Wágnerovi a Radce Skuhrovcové, kteří se tohoto úkolu ujali.
Nyní na chvilku přejdeme do roku nového. Dovolte mi, pozvat vás na akce, které
se budou konat v následujících měsících. 22. ledna 2016 se koná Hasičský ples,
26. února 2016 ples Elektrárenský. Děti se budou moci vydovádět na karnevalu,
který proběhne počátkem měsíce února. Přesný termín bude uveden na pozvánce,
která bude včas vyvěšena na úřední desce obce.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem šťastné a veselé Vánoce a v novém roce především mnoho zdraví, štěstí a
úspěchů.
Jan Mátl
starosta obce


Sbor dobrovolných hasičů a MH Solenice



Mladí hasiči se v sobotu 28.11.2015 zúčastnili zimního kola soutěže Hry Plamen v tělocvičně Hasičského záchranného
sboru (HZS) Příbram. V této soutěži jsme měli celkem 3 družstva. Naši nejmladší svěřenci skončili šestnáctí z
21 družstev. Dvě družstva starších se umístila na sedmém a dvanáctém místě z celkového počtu 24 družstev. V zimě nás
čekají odborné zkoušky, tzv. „odborky“. Děti je skládají před komisí složenou z členů Okresního sdružení hasičů z
různých hasičských okruhů (strojník, velitel, preventista aj.), za jejich úspěšné složení získávají odznaky odbornosti.
Naším letošním (před)vánočním dárkem je získání RZA (rychlý zásahový automobil) od HZS Příbram, který byl
vyřazen pro nepotřebnost. Předání vozidla proběhlo v sobotu 12. 12. 2015 na výroční schůzi naší jednotky, a to z rukou
ředitele Územního odboru HZS Příbram plk. Ing. Tomáše Horváta, PhD. Zásahový automobil bude využíván JSDH a je
vhodnější pro technické zásahy (odstranění padlých stromů, technická pomoc, povodně a jiné mimořádné události).
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem za JSDH Solenice klidné Vánoce, plné krásných dárků a milých překvapení. Do
nového roku 2016 hodně zdraví a štěstí.
Evžen Brožek
JSDH Solenice


Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZŠ
15. listopadu byly úspěšně ukončeny náročné stavební práce na zateplování budovy základní školy a tělocvičny.
Současně byla provedena výměna oken a nové barevné řešení fasády obou objektů. Děkujeme obecnímu úřadu za
poskytnutí náhradních prostor pro výuku i družinu a rovněž děkujeme hasičům za
pomoc při následných úklidových pracích v tělocvičně.
29. listopadu jsme společně u vánočního stromu oslavili nastávající sváteční
adventní čas. Děti menší i větší zaslouží pochvalu, protože i přes nepřízeň počasí,
chladno a déšť, předvedly s maximální snahou svá připravená vystoupení.
Odměnou jim byly různé sladké dobroty, napečené ochotnými maminkami, kterým
touto cestou děkujeme za spolupráci.
Mikuláš s čertem a andílkem děti ve škole a školce nezklamali, dorazili v
předtermínu již 4. prosince. Zážitek to byl pro všechny moc pěkný a velmi
působivý. Děkujeme našemu Mikuláši i čertovi za jejich dokonalost a letitou
věrnost. Přejeme všem klidné vánoční svátky, zdraví a pohodu v novém roce
2016.
Mgr. D. Kovářová, Mgr. J. Nováková – učitelky ZŠ
MŠ
Zprávičky z naší školičky
Podzim v naší školce byl velmi pestrý a aktivní. Nasbírali jsme mnoho plodin pro
naše zvířátka. Než napadne první sníh, doneseme je do krmelce a jako již tradičně

nazdobíme pro zvířátka stromeček ze samých dobrot.
První adventní neděli jsme s dětmi z MŠ a ZŠ připravili vánoční pásmo koled,
básniček a tanečků u příležitosti nasvícení vánočního stromu. Nachystali jsme
výrobky na jarmark. Měli jsme velký strach, protože počasí nám nepřálo, ale
nakonec se vše vydařilo a účast byla veliká. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se zúčastnili a přispěli v podobě koupeného výrobku od našich
dětiček.
Jako každý rok, tak i letos nás navštívil v naší školce Mikuláš s andělem a čertem.
Děti měly připraveno spoustu básniček a říkanek. Čert si nikoho neodnesl a
Mikuláš rozdával spolu s andělem pro děti nadílku.
Protože se už blíží Vánoce, chtěli bychom touto cestou popřát krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2016
hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Děti a učitelky z MŠ Solenice

Přehled akcí a událostí

Z kroniky naší obce





Vánoční historie
Vánoční stromek se v Čechách prvně rozsvítil v měšťanské rodině v Praze roku 1812. Častěji se však začal objevovat
až od 40. let 19. století v měšťanských rodinách. Na vsích se ozdobené smrkové větve zavěšovaly o vánocích mnohem
později. Teprve začátkem 20. století se vánoční stromek zavěšoval ke stropu a pak v průběhu let získával třeba skromně
ozdobený stromek své místo ve světnici.
Také pletená vánočka má svou symboliku. Tři patra z devíti pramenů:
• první 4 prameny: země, slunce, voda, vzduch,
• druhé 3 prameny: rozum, vůle a cit,
• třetí 2 prameny: vědění a láska.
Zkuste do vánočky zapéci minci nebo zrnko hrachu. Kdo je najde, bude prý mít velmi šťastný rok.
Svou poezii má i předvánoční doba – čtyři týdny adventu:
• 4. prosince nadělovaly Barborky dárky a sladkosti dětem do punčošky, rozkvetlé třešňové větvičky utržené na
Barboru věštily dívkám vdavky,
• 5. prosince stále trvá tradice mikulášských nadílek dětem,
• 13. prosince chodily po domech bíle oblečené Lucinky, smejčily po kuchyních, aby si odnesly nějakou koledu.
Z minulých tradic již vymizely štědrovečerní koledy obecních poslů, vytrubování obecních pastýřů a ponocných i
koleda dětí o sv. Štěpánu.
Zkuste dodržet alespoň některý ze starých vánočních zvyků. Na Štědrý den neperte, nešijte, postěte se do večeře, pod
talíř nebo do peněženky dejte kapří šupinku, rozkrojte napříč jablíčko, rozlouskněte ořech.

Vánoční „Ladovská zima“ letos asi opět nebude, ale kouzlo vánoc přece není v počasí. Připomeneme si roky 1927 1929, tuhé, mrazivé zimy, které nebyly od r. 1746. Velmi dlouhá byla zima 1940/41. Vánoce plné sněhu bývaly i v
50. letech, též v r. 1962, tuhá zima v r. 1979. Roku 1974 sice sníh napadl již začátkem října, ale 26. prosince bylo 18°C.
Vzpomeňte si také na Silvestra 1978, na velmi teplý den, večerní déšť a silné náledí ráno.
Vzpomeňme, jak kdysi v závějích sněhu se brodily spoře oblečené děti na cestě do školy na Větrov nebo do Zlákovic.
Když došlo dříví na otop, škola se zavřela.
O adventu chodili lidé na ranní mše, na roráty, do kostela v Dolních Hbitech nebo v Těchniči za svitu lucerniček.
Vzpomeňme si, jak jsme ještě před léty stáli fronty před obchodem a čekali na příděl pomerančů nebo banánů pro děti,
vystáli si frontu na maso nebo i na vánočního kapra.
Byly i zimy, jaké mají být a ty si děti užívaly, třeba bruslením na hřišti u tělocvičny. Když byly nesjízdné silnice, to se
zase děti radovaly, že nepojede autobus do školy do Klučenic. Tuhé zimy přinášely dětem někdy i tzv. „uhelné
prázdniny“.
Vánoce ve starém Povltaví byly kdysi většinou chudé, skromné, ale určitě poznamenané rodinnou soudržností a
pokorou. Mnoho se v životě lidí změnilo k lepšímu. Buďme však v současné době vděční i za skromný vánoční dárek,
pomáhejme si, hledejme porozumění i tam, kde dosud nebylo, važme si zdraví i každého dne. Vzpomeňme na ty, jimž
neklidný svět nedopřál klidné Vánoce.
Mějte šťastný nový rok!
Marie Čedíková
kronikářka obce


Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Dne 10. října 2015 jsme společně s SDH Solenice uspořádali pro děti i rodiče „Podzimní
solenické putování“. Bylo připraveno pět stanovišť s úkoly pro děti, za jejichž splnění
dostaly sladké odměny. V cíli, u fotbalového hřiště, bylo občerstvení v podobě opečeného
špekáčku a nápoje. Během podzimního odpoledne jsme si užili spoustu legrace. Rádi
bychom touto cestou poděkovali p. Sobotkovi a p. Hemerlemu za dary, bez kterých by
tato akce nemohla proběhnout. Děkujeme i dětem, kterých se sešlo téměř šedesát.
V našem volebním programu jsme vám slibovali zachování tradic. Proto i letos 5. prosince 2015 přiletěli do Solenic
čerti s andělem a Mikulášem, i když to vypadalo, že letos k nám asi netrefí. Doufáme, že jsme vám udělali radost a vaše
děťátka budou chvíli hodná.
Těšíme se na další společnou akci – dětský karneval, který pro Vás připravujeme na 7. února 2016 (místo konání včas
upřesníme).
Lucie Čedíková
SPRV

Sdružení pro rozvoj venkova Vám přeje krásné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, bohatého ježíška a úspěšný nový rok 2016.


Šárka Brožková, Petra Burešová, Lucie Čedíková, Vladimíra Čedíková,
Vendula Hanušová, Markéta Lovečková

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



