Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
připadá mi, jako by to bylo teprve včera, kdy jsme pro vás chystali podzimní vydání zpravodaje.
A ejhle. Vánoce jsou tu za okamžik. Nový rok už pomalu klepe na dveře. Stejně jako v letech
předcházejících, i tento zpravodaj bude věnován malému ohlédnutí za rokem uplynulým. Přeji
vám příjemné čtení.
Na podzim proběhly komunální volby do zastupitelstva obce. Někteří zastupitelé zůstali stejní
jako v předchozím volebním období, někteří tento post zastávají poprvé. Myslím si, že je to dobře,
neboť zde máme jak lidi se zkušenostmi, tak i členy nové – plné síly, energie, s novými vizemi a
jiným pohledem na věc. Doufám, že společnými silami se nám podaří vést obec především k vaší
spokojenosti.
Co všechno se nám povedlo? Co bychom rádi zlepšili? Jaké jsou plány do budoucna? Myslím, že
jedním z velkých úspěchů bylo dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice. A to především
z důvodu, že se jednalo o rozsáhlou a náročnou investiční akci. Stejně jako na každé stavbě, i zde
se v průběhu vyskytly menší či větší problémy, které se však podařilo zdárně vyřešit a troufám si
říci, že výsledek stojí za to. Jsem si vědom, že pro někoho tato stavba rozhodně nebyla prioritou a
raději by investoval peníze jinam. A proto si dovolím ještě jednou zopakovat, co nás k realizaci
tohoto projektu vedlo. Sbor dobrovolných hasičů potřeboval kryté a zabezpečené parkovací místo
pro své zásahové vozidlo. Nástavbou vznikly prostory pro krizové řízení, které mohou být využity
například v době povodní, ale i k pořádání nejrůznějších školení, seminářů a jiných kulturních
akcí. A především, na rekonstrukci se podařilo získat dotační prostředky, které z velké části
pokryly náklady na celý projekt. Takováto příležitost se již nemusí v budoucnu opakovat.
Rekonstrukce lávek v Líšnickém údolí, naučná stezka, opravy místních komunikací, nové
dopravní značení, rekonstrukce tepelných rozvodů z centrální kotelny a výměna zdroje, pamětní
deska věnovaná občanům padlým za I. a II. Světové války, rekonstrukce sociálního zařízení
v základní škole, prořezávky stromů, úprava a údržba veřejných prostranství obce – to vše jsou
menší či větší projekty, na kterých pracujeme, či které jsme v letošním roce zdárně ukončili. Věřte
mi, že vzhledem k finančním i personálním možnostem obce to opravdu není málo.
Já i ostatní zastupitelé si velmi dobře uvědomujeme, že v naší obci je spousta věcí, které by
potřebovali zlepšit, opravit nebo nově zbudovat. Vše, bohužel, změnit nedokážeme. Rozhodně ne
hned. A tak se snažíme řešit jednotlivé problémy postupně, s rozvahou, a především v rámci
finančních možností obce. V příštím roce máme připravený rozpočet na opravu komunikací, které
se letos nezvládly opravit, plus rozšíření oblasti oprav. Rádi bychom podali žádost na rekonstrukci
sportovního hřiště u tělocvičny. Chceme řešit odpadové hospodářství a jiné důležité projekty.
Bohužel, již nyní víme, že se pravděpodobně nevyhneme zdražení cen vodného a stočného. U cen
za svoz komunálního odpadu bude zastupitelstvo projednávat aktualizovanou vyhlášku o
poplatku. Návrhem bude drobná sleva cen za svoz komunálního odpadu. Vstupy se momentálně
stále zdražují. Kvalitním tříděním však můžeme dosáhnout
menších
nákladů
za
skládkování.
Myslím si, že i kulturní život v obci vzkvétá. Pro děti zde funguje několik zájmových kroužků

odlišného zaměření jako je jachting, mladí hasiči, Pravý přítel přírody, které mohou pravidelně
navštěvovat. Zpestření pak představuje dětský karneval, čarodějnice, dětský den, Mikulášská
nadílka či podzimní solenické putování, kde se setkávají i starší generace a mají možnost spolu
posedět a pohovořit. Také klub seniorů zastává velmi důležitou funkci v rámci volnočasových
aktivit pro naše obyvatele. Opomenout jistě nelze ani knihovnu či vedení kroniky naší obce.
Již pevně zakořeněnou tradici pak představuje zahájení adventu. Stejně tomu bylo i letos. Děti ze
školy a ze školky, učitelky, rodiče i dobrovolníci pro nás přichystali program a prostředí naplněné
pohodovou vánoční atmosférou. I počasí se na chvilku umoudřilo, a tak jsme se společně mohli
alespoň na okamžik zastavit a přivítat příchod nejočekávanějších svátků roku. Velké díky patří
firmě ČEZ, která naše rozsvícení stromu podpořila částkou 15.000,- Kč. Za tyto prostředky jsme
rozšířili světelné řetězy a zajistili občerstvení.
Troufám si říci, že rok 2018 byl pro naši obec rokem úspěšným. A pevně doufám, že stejný pohled
na věc, byť třeba s menšími výhradami, máte i vy. Vynaložím veškeré své úsilí k tomu, aby
nejinak tomu bylo i v roce příštím. A věřím, že mnoho lidí mě v mé snaze podpoří, stejně jako to
dělají již nyní. Za jejich poctivou a nezištnou pomoc, za dobře odvedenou práci jim všem patří
můj velký dík.
Co jsem měl na srdci, bylo již napsáno výše. Snad jsem nikoho a nic neopomněl. A pokud přeci,
doufám, že mi dotyčný toto neúmyslné nedopatření odpustí.
Nezbývá mi tedy než se s vámi rozloučit a popřát vám všem krásné, ničím nerušené Vánoce a
dětem bohatého Ježíška. Rokem 2019 ať vás provází pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Jan Mátl
starosta





Vážení spoluobčané,
po novém roce si můžete na Obecním úřadu vyzvednout stolní
kalendář na rok 2019 zdarma. K dispozici je 100 kusů.





Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice





JSDH Solenice
Dne 14. 12. 2018 proběhla v naší nové hasičské zbrojnici výroční valná hromada SDH Solenice.
Při této příležitosti jsme vyhodnotili práci sboru v letošním roce a řešili plán na nadcházející rok
2019. Za zmínku stojí dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice a částečná obnova techniky,
realizace naučné stezky od úpravny vody až po Mrtevnu, na které se s námi spolupodílela obec
Solenice a sbor dobrovolných hasičů z Bohostic.

Ze zásahové činnosti evidujeme k dnešnímu dni 28 výjezdů, z toho 19 technických pomocí,
zejména padlé stromy a poskytnutí předlékařské první pomoci, 7 požárů různého charakteru,
1 ostatní událost (vyhledávaní osoby) a jeden planý poplach. Potvrdila se i potřebnost motorového
člunu, bez kterého se tady u vody těžko obejdeme. Jednotka se zúčastnila profesních školení. Jako
poslední proběhlo školení „Základy zdravotnických znalostí“. Důvodem je příprava členů na
příchod AED (automatizovaný externí defibrilátor), včetně dalšího zdravotnického vybavení pro
pomoc občanům, které se nám podaří získat pomocí již přislíbené grantové podpory od Nadace
ČEZ v hodnotě cca 60.000,- Kč.
Mladí hasiči
Mladí hasiči mají za sebou zimní soutěž v tělocvičně HZS Příbram. V letošní hře nám startují dvě
družstva mladších a jedno družstvo starších žáků. Družstva mladších žáků skončila na jedenáctém
a šestnáctém místě, družstvo starších žáků se umístilo na devátém místě. Nutno dodat, že
v kategorii mladších bylo celkem 19 družstev a v kategorii starší bylo družstev 21. Další závody
nás čekají až z jara, a to „Závod požárnické všestrannosti“ a závod „Štafeta dvojic“.
Dále bychom vás rádi pozvali na dnes již tradiční hasičský ples, který se bude konat opět v hotelu
Solenice dne 25. 1. 2019 od 20:00 hodin. Večerem nás bude provázet kapela Signál. Nebude
chybět ani bohatá tombola. Vstupné je 120,- Kč. V ceně je i autobusový svoz tam a zpět . Svozové
zastávky a časy budou včas avizovány na plakátech. Předprodej lístků na telefonním čísle:
725 614 068.
Za (J)SDH Solenice všem přejeme klidné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a do
nového roku pevné zdraví a hodně štěstí. …….. A nezapomeňte na prevenci a to zejména
před vznikem požáru. 
Evžen Brožek
JSDH Solenice







Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V listopadu jsme s dětmi ukončili plavecký výcvik v Příbrami. Děti si odnesly ,,Mokré
vysvědčení“ a velkou pochvalu za plavecké výkony.
Celý říjen jsme s dětmi pracovali na našem projektu Erasmus+. Dělali jsme pokusy s vodou a
projektové dny k tomuto projektu. Na základě těchto dní jsme vytvořili omalovánky a pracovní
listy, které jsme poslaly k překladu do německého jazyka.
V listopadu jsme začali se sběrem a sušením přírodnin, nejen pro zvířátka. Ve škole nás čekala
,,Hoblinková dílnička“, tentokrát jsme vyráběli puzzle. Moc se dětem povedly.
Již třetím rokem jsme se sešli s rodiči a dětmi na předvánoční tvoření v MŠ. I letos se tento den
nesl v dobré a veselé náladě. Výrobky se moc povedly a tímto chceme poděkovat za účast a
příspěvky na náš adventní jarmark všem rodičům, kteří se zúčastnili.
Letos jsme s dětmi na besídce vystupovali jako ,,Mrazíci“. Děti to zvládly skvěle a v pondělí na

ně čekaly odměny.
Ve středu 5. 12. 2018 k nám do školky přišel Mikuláš, čert i andílek. Nějaká ta slzička ukápla, ale
nakonec vše spravila básnička a hora slibů. Balíček od Mikuláše byl velkým lákadlem i pro malé
zlobivce.
Všichni se moc těšíme na příchod Vánoc, a proto i my ve školce jsme nezapomněli napsat
Ježíškovi. Tak snad k nám doletí.
Ještě než ukončíme školku a nastanou vánoční prázdniny, nesmíme zapomenout na naše zvířátka.
Proto s,e jako každý rok, vydáme s batohy plných dobrot ke krmelci a zvířátkům nadělíme pod
stromeček.
Za naší školičku chceme všem popřát krásné a pohodové Vánoce a do nového roku jen to
nejlepší.
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Kroužek stolního tenisu
Využili jsme prostor předsálí v tělocvičně a dvakrát týdně hrajeme ping pong. Stále se
zdokonalujeme, včetně našich nejmenších. Máme dokonce několik přeborníků, které bychom bez
obav nasadili do soutěžního klání. Někteří se ovšem ještě učíme chovat se dle pravidel fair play a
hlavně se učíme umět prohrát se ctí a bez negativních emocí.
Kroužek Mladý zdravotník
Obvazujeme a ošetřujeme s nadšením. Trénujeme zodpovědnost, pečlivost a rozvahu. Těšíme se
na účast v jarní soutěži, která už je na naší škole tradicí.
Kroužek výtvarného tvoření
V rámci kroužku vznikla řada krásných vánočních výrobků, které jste mohli vidět i zakoupit na
jarmarku při rozsvěcování vánočního stromu.
Kroužek logických her
Realizací tohoto kroužku pokračujeme i v letošním školním roce u našich dětí s rozvíjením
schopností přemýšlet, plánovat dopředu další postupy, spolupracovat se spoluhráči a zdolávat
stále vyšší úrovně hry.
Oslavy 100 let České republiky
Na toto významné výročí jsme se s dětmi připravovali nejen formou výzdoby školy v barvách
bílé, modré a červené, ale zejména projektovým vlastivědným vyučováním. Jeho součástí byla
například výtvarná díla, zachycující módu nebo automobily z období první republiky, nechyběl
ani poslech dobových písní, úryvky filmů a různá hesla na posílení ducha i těla. Nejzábavnější
bylo dětské divadelní pásmo, kvíz a sladění oblečení veškerého osazenstva školy do národních
barev.
Erasmus +
V rámci projektu Erasmus +, jehož nejvýznamnější částí je naučná stezka podél řeky, tvoříme
s dětmi ilustrace do knížky o koloběhu vody v přírodě. Dokončili jsme také soubor experimentů
s vodou, pracovní listy a omalovánky na toto téma.

Hoblinkova dílnička
Pilování, řezání, práce se svěrákem, ruční vrtačkou a kladívkem už je pro naše děti hračka. Jsme
kutilové a těšíme se na další dílničku.
Mikuláš
Mikuláš byl letos hodný, anděl krásný, odměnili balíčkem všechny děti. Ovšem čert byl
nekompromisní a měl oprávněné výhrady. Některým hříšníkům část odměny zdanil, velcí hříšníci
neskončili v pytli jen díky velkým slibům.
Vánoční vystoupení a jarmark
Abychom přispěli k atmosféře nadcházejícího svátečního času, nacvičili jsme s dětmi vánoční
básničky, stínové divadlo o permoníčkovi a divadelní pásmo o Ježíškově narození, prokládané
nejznámějšími koledami.
Přejeme všem klidné vánoční svátky a pevné zdraví do nového roku.

Učitelky ZŠ a MŠ Solenice

Yacht Club SolenicE





Před námi je pár posledních dní tohoto roku. Roku 2018, kdy naše republika oslavila 100 let.
Oddíl Yacht Clubu Solenice bude mít své „malé“ výročí příští rok, kdy dosáhne 45 let svého
trvání. A to je již pěkná řádka let, kdy se ti dospělejší snaží něco ze svého umu a nabytých
dovedností předat těm mladším a méně zkušeným.
A že soleničtí jachtaři opravdu patří mezi ty zkušené, jsme se letos v říjnu opět přesvědčili při
závodech kajutových plachetnic „Plavba poznání“. Závodilo se na rozbouřených vlnách
Středozemního moře, kdy jachtaři obeplouvali břehy italského souostroví Lipary. Mezizastávku
v závodech tvořil mimo jiné i noční výstup na stále činnou italskou sopku Strombolli. Závodní
posádku lodi třídy First tvořili naši členové Láďa Vrtal, Petr Velas, Pavel Kroužek a z juniorů též
Markéta Velasová. Přivezli si krásný pohár a 1. místo.
Také my se těšíme na vánoční svátky, kdy se jako každý rok s našimi kamarády uvidíme
24. prosince dopoledne u ohně na Kamenech a poté 28. prosince na Vánoční schůzce v loděnici.
Krásné adventní dny a pohodu o Vánocích všem za Yacht Club Solenice přeje
Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice




Senior club Solenice
Sešli jsme se opět po měsíci – dne 6. 12. 2018. Jak ten čas letí. Měli jsme krásně ozdobený
stromeček a stoly připravené k pohoštění.

Rádi bychom, kdyby nás přišlo více. Tak zveme důchodce, kteří by měli zájem si povídat a přijít
mezi samé dobré lidi.




Všem přejeme krásné svátky vánoční a v novém roce 2019 hodně zdraví.

Eliška Urešová
Senior club Solenice





Pravý přítel přírody (PPP)
Na podzim jsme s dětmi z PPP byli navštívit Národní museum v Praze, které které prošlo
rozsáhlou rekonstrukcí. Expozice „Archa Noemova“ nám doslova vyrazila dech. Toulali jsme se
přes horské vrcholy, karibské ostrovy, shlédli jsme i život pod hladinou moře. Viděli jsme spoustu
živočichů, kteří obydlují naši planetu, ale i druhy dávno vyhynulé. Zkrátka nádhera. Ráda bych
touto cestou poděkovala paní vychovatelce z dětského domova, která výlet absolvovala s námi a
pomohla s hlídáním dětí. Velká pochvala patří i dětem z DD, které byly vzorné a celou dobu se
držely vedle „své tety“. Dětskému domovu patří ještě jedno poděkování, neboť právě díky nim se
všechny děti dostaly do expozic zdarma, za což jsme velmi vděční.
DĚKUJEME VŠEM A NEUSTÁLE – chceme tím nakazit všechny lidi kolem nás. Myslím, že i

tímto malým gestem můžeme společně udělat náš svět lepším a veselejším místem pro život.
A závěrem ...
za PPP bych vám VŠEM chtěla popřát Pokojný, Pokory a Přátelství plný rok 2019.
MUDr. Anna Mátlová
PPP


Z kroniky naší obce
Další rok se opět nachýlil ke svému konci. Letošní velké sucho způsobilo úbytek vody v půdě, ve
vodních tocích, škody na lesních porostech i na úrodě. Podobný stav v přírodě postihl náš region
v minulosti nejednou. Z problémů si někdy pomohla sama příroda, změna počasí i zásahy člověka
v péči o životní prostředí.
Suché roky si vyžádaly i více péče obce třeba o Líšnický potok. 1941 začaly rozsáhlé práce na
regulaci potoka. Také bylo rozhodnuto o výstavbě železobetonového mostku přes potok u
Zavadilky. Na přemostění potoka použila obec finanční výnos z pronájmu domu a pozemků č. 6
v Solenicích, který dal na 6 let obci k dispozici jeho majitel pan Sušanka z Prahy. Obec přispěla
částkou 6 500 korun na stavbu mostku. V létech 1954/55 byl pak mostek opět přestavěn
v souvislosti se stavbou přehrady a silnice. V roce 1941 Lesní správa velkostatku Smolotely
postavila dřevěný most přes potok v Rozvorance. 1947 bylo jednáno o stavbě dalšího dřevěného
mostku. Od té doby, hlavně v létech 1976 – 1988 byly dřevěné mostky u Bartošů, u Machutů a
v Rozvorance několikrát opraveny. Jistě vám neunikla ani letošní oprava lávky u studánky v Dolní
Líšnici.
Když si porovnáte fotografie okolí Solenic a Větrova jen za uplynulé století, musíte se zamyslet
nad tím, co člověk dokáže v krajině změnit, jak si se změnami poradí příroda. Z okolních strání
zmizelo pod náletem dřevin mnoho luk a pastvin, jinde se kdysi obdělávaná políčka změnila na
pastviny.
Chalupníci v Povltaví po staletí pásli husy, krávy, kozy, ovce na svých loukách. Radu, „pást
krávy“ dal prý spolu s půdou vysloužilým vojákům už římský císař Augustus, protože „pastva“
prospívala krajině i zvířatům.
S velkovýrobou v zemědělství pastevectví trochu upadalo, ale snahy o ekologické hospodaření
opět „vyhnaly krávy a ovce z velkochovů na louky“. Dnes není nikomu divný obrázek pasoucích
se stád krav, ovcí, koz a také koní na ohrazených loukách.
Jen „pasáčci“ tu jaksi nejsou třeba. Dříve byli pasáky dobytka většinou pacholci u sedláků, starší
lidé a děti. Do služby pasácké chodily děti už od devíti let! Pro trochu jídla a výsluhu i školu
zanedbávaly. Přísloví: „Svatý Jiří – 24. dubna – na pasáky míří“ vypovídá: páslo se od jara do
podzimu, ráno alespoň dvě hodiny a pak odpoledne do setmění.
Zmizely však dávné obrázky pasáčků s kapucí z pytle na hlavě, jak se na pastvě hřejí u ohníčků
s pečícími se bramborami. Pasáčky si opět připomeneme ve vánočním čase s rázovitými
figurkami vánočních betlémů.

A tak si v tomto vánočním čase, při vánočním rozjímaní přejme, aby počasí v novém roce bylo
pro přírodu příznivé. Přejme si šťastný nový rok pro zdraví a život obyvatel našeho krásného
kraje.
Marie Čedíková
kronikářka obce



Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Členové SPRV by vám chtěli touto cestou poděkovat za hlasy, které jste nám dali v komunálních
volbách v říjnu 2018.
Letošní „Podzimní solenické putování“ se neslo v duchu pohádek a pohádkových postav. Cestou
jste potkávali vílu Amálku, čerta a Káču, Mata a Pata, čerta s čarodějnicí, Bílou paní, lesní vílu a
na konci cesty strašlivého piráta. Za splnění pohádkového úkolu přišla sladká odměna. Nechybělo
ani tradiční opékání špekáčků, se kterými nám pomohli členové SDH Solenice. Věříme, že se
dětem i dospělým líbilo a tentokráte nám přálo i počasí.
I v letošním roce jsme se zapojili do příprav a pomohli jsme s organizací „Zahájení adventu v naší
obci“. V neděli 2. prosince v podvečer jsme společně nasvítili náš krásný vánoční strom. Počasí
nebylo moc příznivé, ale teplý čaj děti zahřál a dospělí si pochutnali na svařeném víně a punči. I
napečené zákusky a jednohubky přišly každému vhod. Jsme velice rádi, že jste se přišli podívat a
dopřáli jste si trochu adventního naladění.
Čas adventu přinesl s sebou i Mikulášskou nadílku. Tentokráte se zapojila mladší generace, která
tuto tradici i letos udržela. Manželé Rakovi připravili pro děti, které Mikuláš s čertem a andělem
navštívili doma, balíčky. Chtěli bychom jim velmi poděkovat za tuto aktivitu.
Pomalu se blíží konec dalšího roku a my již plánujeme pro děti tradiční karneval, který se
uskuteční v únoru v restauraci „Kaskáda“. Včas vás budeme informovat o termínu konání.
Členové SPRV vám všem přejí krásné a veselé Vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
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.



