Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
dny se krátí, rána jsou velmi chladná, listí na stromech září odstíny žluté, červené a hnědé,
ovoce v sadech dozrává. Podzim převzal pomyslné žezlo od léta a my Vám přinášíme další
vydání Solenického zpravodaje.
Již tradičně si Vás dovolím informovat o projektech,
které realizujeme a připravujeme. Zcela jistě jste si
všimli, že již probíhá kompletní rekonstrukce dětského
hřiště u čtyřdomků. Projekt „Obnova hřiště v obci Solenice“ byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Celkové náklady projektu činí 469.000,- Kč, přičemž Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
přispěje dotací ve výši 316.728,- Kč. Nové hřiště bude našim malým občánkům k dispozici
pravděpodobně od konce října. Děti se mohou těšit na 8 zcela nových herních prvků, např.
věž se skluzavkou, ručkovací dráha nebo síťová přelézačka. Chybět nebude ani pískoviště.
Pro jejich doprovod zde bude k dispozici 5 laviček.
Dobrou zprávou je, že jsme uspěli s žádostí o grant v projektu Erasmus+. Jedná se o
pokračování projektu Comenius regio z let 2012 – 2014. Tento projekt umožňuje přenos
zkušeností nejen přes hranice našeho regionu, ale i přes hranice státní. S pěti německými
partnery se na české straně ve stejném počtu budeme setkávat po následující 3 roky a budeme
si předávat zkušenosti z vytváření materiálů a podkladů pro naučnou stezku a vzdělávací
prvky. Cílem projektu je mimo jiné i vznik naučné stezky Líšnickým údolím až po čistírnu
odpadních vod Solenice. Tato stezka bude věnována nejdůležitějšímu životnímu elementu –
VODĚ. Věříme, že dokážeme společně vybudovat i klidovou zónu, kde najdete místa k
oddechu, odpočinku a zrelaxování. Na tento projekt Evropská komise vyčlenila prostředky ve
výši 127 750 EUR pro obě partnerské země.
Pokud nevíte, kam se shrabaným listím z Vaší zahrady, ještě stále si můžete požádat o
umístění kompostéru. K menším nepříjemnostem došlo u projektu na dostavbu hasičské
zbrojnice. Bohužel, firma, která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele projektu, ani přes naše
urgence nezahájila v daném termínu stavební práce. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Věříme, že se nám podaří projekt zrealizovat včas,
abychom využili finanční prostředky přislíbené Středočeským krajem a Ministerstvem vnitra
ČR. V příštím roce bychom rádi připravili projekty na obnovu povrchu místních komunikací
v obci. Čekáme na vypsání dotačních titulů.
Nyní se ale ještě na chvilku vraťme v čase a podívejme se, co se v naší obci odehrávalo před
prázdninami. 25. června proběhlo Setkání u kapličky na Větrově. Po mši svaté následovalo
posezení s muzikou. V pátek 1. července uspořádalo sdružení Pravý přítel přírody v pořadí již
3. Domácí trh, kde jste mohli zakoupit zaručeně pravé domácí potraviny. Ve stejný den
připravilo toto sdružení i pochod s domácími mazlíčky, v rámci kterého, malí i velcí účastníci
při procházce Líšnickým údolím plnili zadané úkoly. Vím, že se stále opakuji, ale jsem velice
rád a děkuji všem, kteří se zasloužili o zpestření života v naší obci.
Ani letošní podzim nebude na nejrůznější akce chudý. Začnu ne zcela zábavně. Dne
06.10.2016 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Od 15:00 do 15:00 hodin bude před

kotelnou přistaven vůz, kde můžete odpad bezplatně odevzdat. Nebezpečným odpadem je
míněno takřka vše vyjma stavebního odpadu, tzn. nefunkční domácí spotřebiče, staré barvy,
laky a jiné tekutiny, zářivky, apod. Ve dnech 07. a 08.10.2016 se konají volby do
Zastupitelstva Středočeského kraje. Věřím, že účast v naší obci bude hojná. V sobotu
08.10.2016 v 16:00 hodin začíná 2. ročník Podzimního solenického putování. Děti se mohou
těšit na krátký pochod okolo Líšnického potoka. Chybět nebudou soutěže ani opékání
špekáčků. Srdečně Vás tímto zvu na zahájení adventu, které proběhne v neděli 27.11.2016 od
16:00 hodin před budovou jachtingu. Jako každý rok, chybět nebude občerstvení, vystoupení
dětí z mateřské a základní školy, rozsvícení stromečku. A teď děti, pozor! V pondělí
05.12.2016 nás navštíví Mikuláš s andělem a čerty, takže žádné zlobení, ať sladkosti a ovoce
převládají nad bramborami a uhlím.
Níže ve zpravodaji najdete sdělení Městského úřadu Příbram Odboru životního prostředí,
které se týká povinné technické kontroly Vašeho zdroje vytápění. Tuto je nutno provést do
konce letošního roku. Prosím, věnujte tomuto sdělení zvýšenou pozornost. Z tohoto důvodu je
součástí zpravodaje nabídka pana Bučila. Využít můžete i některou z firem, které jsou
uvedeny na internetové adrese: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php .
Z mé strany již bylo napsáno vše. Nezbývá mi, než popřát Vám krásný sluncem prosvícený
podzim, který si vychutnejte ve zdraví.
Jan Mátl
starosta



Sdružení Dobrovolných hasičů MH Solenice



JSDH Solenice
Během léta v obci nebyly žádné mimořádné události. Naše jednotka zasahovala 7x (od května
do září) na jiných katastrech. 4x u požáru, 2x se jednalo o technickou pomoc, 1x proběhlo
cvičení v elektrárně Orlík. Nejnáročnějším zásahem byl požár lesa u Bukovan o rozloze
cca 2 hektary. V hasičárně jsme se věnovali údržbě techniky a školení jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Dále se nám povedlo ve druhém zářijovém týdnu uskutečnit školení
strojníků za pomoci hasičské školy Jánské Koupele.
Mladí hasiči
Do prázdnin jsme vkročili v klidném duchu. Letos jsme trochu odpočívali po soutěži „Hra
Plamen“ a šetřili síly na soustředění, které se uskutečnilo koncem července.
Letošní soustředění proběhlo v termínu 20.07. - 30.07.2016 v rekreačním středisku Loužek.
Šlo již o 6. ročník a opět ve spolupráci s SDH Zalužany. Počasí nám přálo a tak jsme rozdělili
den na dopolední zaměstnání, které bylo zaměřeno na
„hasičinu“ a odpoledne jsme věnovali táborovým
hrám. Oprášili jsme již načerpané zkušenosti a doplnili
je o další náročnější prvky.
Děti se naučily jak přežít noc v přírodě bez přístřešku
jen s pomocí přírodních materiálů. Šlo o týmovou
spolupráci, při níž se zdokonalily.

Naší snahou bylo vylepšení dosavadních dovedností v hasičském sportu a zpestření
prázdninových dní dětem. Podobné zážitky jsme měli z dětství my, a proto jsme rádi, že se
naše děti baví stejně. Pevně věřím, že se dětem soustředění líbilo a z tábora odjížděly natěšeny
na další ročník. Článek o našem hasičském soustředění vyšel i v Příbramském deníku dne
05.08.2016, jeho autorem je Pavel Hájek z SDH Zalužany.
Evžen Brožek
JSDH Solenice



Zajímavosti ze Základní a Mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět 1. září sešli na zahradě Základní školy.
Společně jsme zahájili nový školní rok.
V naší školičce jsme se přivítali s novými kamarády a
povyprávěli jsme si s dětmi o jejich zážitcích z prázdnin.
Od 9. září navštěvujeme kurz plavání v Příbrami. Děti jsou
nadšené a nikdo se vody nebojí.
Protože obilí už je sklizeno a z něho mouka umletá, rozhodli jsme se s dětmi, že si upečeme
svůj vlastní chléb. Než jsme se dostali k samotnému pečení, byl pro děti připravený dílčí
projekt, kde se seznámily s celým procesem. To znamená od orby pole, zasetí, sklizně, mletí
(malou ukázku vodního mlýna jsme měli i ve školce), vypracování těsta (tj. i suroviny),
kynutí, pečení a závěrečné ochutnávání.
Ani letos jsme se nezapomněli rozloučit s vlaštovičkami. Na cestu do teplých krajin jsme je
doprovodili básničkou a obrázky vlaštovek, které jsme namalovali pomocí bramborových
tiskátek.
Naše milá vlaštovička,
odlétá nám do teplíčka.
Na drátě se domlouvá,
kudy asi letět má.
Ručičkou jí zamávej,
šťastnou cestu jí popřej.
V polovině září naše děti navštívily divadelní představení v Příbrami ,,KRYSÁCI“. Pohádka
se moc povedla a děti byly nadšené.
A nastal podzim. V naší školičce jsme si udělali ,,Podzimní den“. V tento
den nás navštívili skřítci podzimáčci Malovánek a Spadlístek. Celý den si
s dětmi povídali o podzimu. Malovánek a Spadlístek byli smutní, že jsou
jenom na světě oni dva a tak se děti rozhodly, že jim vyrobí kamaráda.
Jmenuje se Listnáček a celý podzim nás bude vítat u dveří naší školky.
V naší školce máme pořekadlo: ,,Bacily já nemám rád, nejsem s nimi

kamarád“. A protože chceme být zdraví, učíme se s dětmi, kde najít vitamíny. Náš dílčí
projekt ,,Ovoce a zelenina“ pomáhá dětem vytvořit si kladný vztah k ovoci a zelenině. Proto
jsme si hráli na kuchaře a výborné saláty si děti připravily úplně samy.
A co nás čeká?
Jsme zapojeni do projektu ,,Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského
předškolního a školního vzdělávání“ a proto budou děti vymýšlet různá říkadla a básničky na
téma ,,Voda“.
I letos bude u nás ve školce pohádkový den v duchu ,,Vodníci a víly“. Na konci října budeme
putovat s kapkou vody a divadelní představení v Příbrami ,,Rákosníček a hvězdy“.
Jako novinku v naší školce jsme připravili ,,Rodiče tvoří s dětmi“. Chceme, aby rodiče strávili
čas s dětmi v naší školičce a společně něco vyrobili na vánoční jarmark. Rádi bychom touto
cestou pozvali všechny rodiče dětí z MŠ v úterý 22. 11. 2016, aby přišli a udělali radost dětem
ze společného tvoření.
Tradiční adventní besídka s nasvícením vánočního stromu se bude konat 27. 11. 2016.
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zahájení školního roku 2016/2017
Prázdniny utekly jako voda. Odpočinuli jsme si, opálili se, užili prázdninových dobrodružství
a povyrostli. Prvního září jsme vykročili pravou nohou a hurá do školy, čerpat nové
vědomosti. Školní rok jsme zahájili za přítomnosti pana starosty na zahradě před naším
altánkem. Sluníčko nám všem dodalo energii a dobrou náladu. Také tvářičky našich prvňáčků
se usmívaly, když je paní ředitelka slavnostně vítala ve škole a předávala jim šerpy, kornout s
bonbónky a také nezbytnou knížku na památku. Všechny děti dostaly nafukovací balónky a
proměnily rázem prostor před školou v pestrobarevný mumraj. Do školy se prý velmi těšily,
zejména na tělocvik a přestávky .

Návštěva divadla v Příbrami
Dětské představení Krysáci bylo velmi zdařilé, vtipné a plné chytlavých písniček. Moc se nám
líbilo, jak je jistě vidět z namalovaných obrázků.

Naše plány
Opět budeme bdít nad čistotou schodů vedoucích k obchodu. Pokračujeme v našich
meteorologických měřeních. V průběhu roku chystáme několik projektů věnovaných vodě.
Vyrazíme na cvičení v přírodě a “zalétáme si” při školní Drakiádě. A bude čas na přípravu
vánočního jarmarku, kde se těšíme na viděnou!
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice



Yacht club Solenice
Léto je za námi a s ním i další ročník našeho jachtařského tábora na Kamenech. Letošního
tábora se zúčastnilo 22 dětí. Počasí nám opravdu přálo, kvalita vody v jezeře byla výborná, a
tak jsme si mohli bez starostí užívat 14 dní ve vodě i na vodě. Na většině dětí byly znát
jachtařské zkušenosti z předchozích táborů, a proto se děti nebály se samy vydat na vodu i ve
větrnějším počasí. Tradiční součástí tábora je i splnění Bobříka odvahy. Ten letošní děti plnily
na vodě. Nikdo se nebál vyrazit ve večerním šeru na vodu a všichni obstáli na výbornou.
Vyzkoušet si děti také mohly noční plavbu na oddílové kajutové plachetnici a zážitek to byl
pro ně nezapomenutelný.
Od října znovu zahajuje svou činnost Kroužek jachtingu, kde se děti budou moci naučit jezdit
a ovládat různé typy lodí (pramice, kánoe, plachetnice) a mohou zde získat dovednosti
podporující jejich všestranný rozvoj (zvyšování tělesné zdatnosti, zdravověda, práce s mapou
aj.). Kroužek je určen dětem ve věku 7 – 18 let. Schůzky se budou konat jednou za 14 dní v
pátek v době od 17 h do 19 h. První schůzka bude 07.10.2016.
Přejeme všem krásné podzimní dny, dětem úspěšný začátek školního roku a těšíme se na
všechny případné zájemce o jachting.
Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice

Senior club Solenice




V naší obci již více jak 15 let pracuje Senior club, pod vedením paní Urešové. Scházíme se v
zasedací místnosti OÚ, vždy první čtvrtek v měsíci od 14 hod. Začínalo nás chodit celkem
35 důchodců, někteří i tělesně postižení, ale jak šel čas, staří lidé odcházeli tam někam
nahoru, jistě se na nás dívají, jak pokračujeme. Jiní se z naší obce odstěhovali ke svým dětem.

Nezapomínáme na různá životní jubilea, svátky, Velikonoce i Vánoce. To si vždy ozdobíme
nějaký malý stromeček, zazpíváme si koledy, pan Fajraizl pravidelně přinesl přehrávač na CD
a my jsme si udělali pěknou pohodu. Na velikonoční svátky přinesly některé dámy krásné
výšivky nebo kraslice, věnečky apod., věci ručně dělané. Také mezi nás někdy zavítal pan
starosta Mátl.
Zajišťujeme si občerstvení z našich finančních prostředků, které si vybereme mezi sebou nebo
některé se rády pochlubí upečenými buchtami či vyrobenými chlebíčky. Pan Krahulík nás
pravidelně seznamuje s různými zajímavostmi ze života, z knih apod.
Život nám tak pěkně utíká a my se těšíme na další měsíc, kdy se zase sejdeme. Stáří se však
nedá zastavit, tak musíme užít si ten čas, kdy ještě můžeme něco udělat pro druhé i pro sebe.
V září nás z podnětu pana starosty navštívili manžele Vohnoutovi ze Spolku pro seniory a
zdravotně postižené, vyprávěli nám o bylinkách, léčivých rostlinách, které jsou pro náš život
důležité. Rostlinky si na ukázku přinesli s sebou. Bylo to zajímavé a poučné a dobře využité
odpoledne. Ještě jsme se domluvili na 27.10.2016, kdy nám ukáží, jak se dají ozdobit věnečky
na hroby.
Tak to bylo malé povídaní o Senior clubu v Solenicích.
Eliška Urešová
Senior club Solenice



Přehled akcí a událostí
 06.10.2016 od 15:00 do 15:30 hodin – Svoz
nebezpečného odpadu
 07. a 08.10.2016 – Volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje
 07.10.2016 od 17:00 hodin – 1. schůzka Yacht
clubu Solenice
 08.10.2016 od 16:00 hodin – 2. ročník
Podzimního solenického putování
 14.10.2016 od 16:00 hodin – 4. Domácí trh a
Solenická drakiáda
 27.11.2016 od 16:00 hodin – Zahájení adventu
 05.12.2016 – Mikulášká nadílka



Pravý přítel přírody (PPP)
Krátké ohlédnutí zpět
Úvodem bych se ráda vrátila k našim posledním dvěma počinům. A to akce „Huráá
prázdniny“ aneb pochod s mazlíčky a „3. Domácímu trhu“. Z mého pohledu se oba dva
projekty povedly. Počasí nám rozhodně přálo. Všech 17 účastníků našeho mazlíčkovského
pochodu bylo moc šikovných. Nejen, že celou túru absolvovali ve velkém horku, ale také

všechny zadané úkoly zvládli na jedničku s hvězdičkou. Všem účastníkům gratulujeme a
děkujeme.
Solenická drakiáda a 4. Domácí trh

MUDr. Anna Mátlová
PPP



Z kroniky naší obce
Brody přes řeku
Staré Solenice na levém břehu, s chalupami na pravém břehu řeky, spojovaly mělké brody
nebo přeprava na loďce. Velmi mělký brod přes Vltavu od starých Solenic k Podkově byl v
roce 1935 zrušen pro lepší splavnost řeky. Obec si pořídila k převážení prám. Převáželi se lidé
i úroda z polí na Podkově.
Na Podkově (Na Vostrově) si už roku 1673 postavil chalupu Tomáš Mraček a jak praví Berní
rula – „hospodář chudý, žebrotou se živil“. Místo zůstalo obydlené rodinou Kuželových až do
roku 1959. Tady bylo spojení brodem na Pakostu pod Zduchovickými skalami „Na šífárně“.
Až se opět někdy sníží hladina vody u Solenic ke korytu staré řeky, můžeme si místo
připomenout, stejně jako brod „V Kozlíkách“, v místech asi proti kotelně, avšak už bez
obrovských balvanů, které tu byly a někdy ztěžovaly plavbu vorům.

Důležitý rok pro historii obce:
3. prosince 1906 bylo rozhodnuto o vystoupení Větrova, Solenic a Dolní Líšnice z katastrální
spojené obce Nepřejovské. O změně se jednalo 3 roky. Nový obecní výbor složil slib
13.04.1907. Větrov se tak stal hlavní obcí pro Solenice a Dolní Líšnici až do roku 1961.
I současnost má úzkou návaznost na historii, ne tak vzdálenou.
Dětské hřiště u čtyřdomků
V posledním čísle Zpravodaje jste se dočetli o projektu OÚ Solenice: „Obnova hřiště v obci
Solenice“. Jedná se o komplexní rekonstrukci dětského hřiště u čtyřdomků. Za 40 let své
existence si opravu zaslouží. V roce 1976 si tehdejší MNV (Místní národní výbor) dal do
volebního programu úkol vybudovat do roku 1977 dětské hřiště. Skutečně byly zabudovány
houpačky, průlezky, vybudováno pískoviště a později i oplocení hřiště. Solenické děti by si
pěkné, moderní dětské hřiště jistě užily.
Marie Čedíková
kronikářka obce




Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Noví členové našeho sdružení
Sdružení pro rozvoj venkova se v letošním roce rozhodlo rozšířit své řady o nové tváře. Při
pořádání dětských akcí nám v minulosti pomáhali i jiní. A právě pro jejich velkou ochotu,
podporu, výborné nápady a čas, který našemu sdružení věnovali, jsme se rozhodli přivítat je
mezi námi. Dovolte nám, abychom je představili i Vám. Našimi novými členy jsou: Klára
Lovečková, Radka Skuhrovcová a Milan Čedík. Věříme, že nám spolupráce s nimi pomůže
při realizování dalších akcí a jejich nápady naši práci oživí.
Přejeme všem slunečné podzimní dny a na další, námi pořádané akci, se na Vás budeme opět
těšit, tentokrát již ve větším počtu :-).
Podzimní solenické putování 2016
Vážení spoluobčané, s radostí Vám oznamujeme, že i letos se za podpory Sdružení pro rozvoj
venkova a SDH Solenice uskuteční podzimní putování. Pro naše malé občany bude
připravena stezka s několika stanovišti, kde na ně budou čekat různé pohádkové bytosti s
úkoly. A protože se letošní putování nese ve znamení vody, můžete se těšit na vodníka či
různá vodní zvířátka. K vidění toho bude ovšem mnohem více a pro všechny bude v cíli
připraveno i menší občerstvení. V neposlední řadě nás čeká společná cesta zpět do Solenic, na
kterou si posvítíme lampionky.
Budeme rádi, pokud i Vy přijdete v kostýmech a přinesete si na zpáteční cestu lampiony.
Proto, pokud máte chuť zasoutěžit si, něco se dozvědět a užít si sobotní den, neváhejte a
8. října v 16:00 se na Vás budeme těšit na cestě směr Líšnické hřiště!
Vendula Hanušová
Sdružení pro rozvoj venkova



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




