Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
příchod chladného a deštivého počasí udělal pomyslnou tečku za letošními prázdninami. Ačkoli
pro mnoho z nás dospělých a pro všechny děti to znamená vrátit se ke koloběhu všedních dnů,
nepropadejme špatné náladě. Vždyť i podzim má své kouzlo. A určitě se najde dostatek prostoru
pro nějaké to zpestření.
Těsně před prázdninami uspořádal Pravý přítel přírody (PPP) Domácí trh, který byl obzvláštněn
promítáním filmů věnujících se ochraně životního prostředí. Pomyslnou třešničkou na dortu byly
krátké poučné scénky na stejné téma, které si připravily děti z PPP.
Léto bylo extrémě teplé. Úmorná horka nám občas až znepříjemňovala život. Přesto se čas v naší
obci nezastavil a my jsme poctivě pracovali na realizaci i přípravě dalších projektů. Bylo
provedeno doplnění dopravního značení dle schválené dokumentace odborem silničního
hospodářství Městského úřadu Příbram. Dále proběhlo výběrové řízení na opravy vybraných
místních komunikací dle stanovených priorit zastupitelstvem obce. Výsledky v době uzávěrky
tohoto čísla nebyly známy.
Ačkoli první školní den byl deštivý, věřím že, zejména prvňáčkům ošklivé počasí náladu
nezkazilo. Své nové kamarády přivítali i děti z mateřské školy. Milé děti, přeji vám, aby se vám
ve škole či školce líbilo a abyste na léta zde strávená rády vzpomínaly.
Jak jsem již naznačil v úvodu, pro zpestření podzimních dnů pro vás Sdružení pro rozvoj venkova
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Solenice přichystalo další ročník „Podzimního
solenického putování“. Chybět samozřejmě nebude ani Domácí trh, který chystají členové
Pravého přítele přírody. Pozvánky a podrobnosti k oběma akcím naleznete níže ve zpravodaji.
Rád bych ještě připomněl, že ve dnech 5. a 6. října se konají volby do obecního zastupitelstva.
Oproti volbám minulým kandidují v Solenicích pouze dvě sdružení, a to Hasiči pro venkov a
Sdružení pro rozvoj venkova. Prezentaci jednotlivých sdružení naleznete dále v tomto čísle.
Zvláštní poděkování bych touto cestou rád vyslovil paní Miloslavě Hejnové a panu Josefu
Bučilovi za velký přínos pro realizaci pamětní desky občanům padlým za I. a II. světové války.
Děkuji!
Přeji vám všem krásné a pestré podzimní dny.

Jan Mátl
Starosta








Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti
českého vodního hospodářství. Cílem je zlepšovat možnosti
všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém
hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem
zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí. www.pvl.cz









Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice





JSDH Solenice
Prázdniny přinesly opět horké dny, tropy a sucho. Tato skutečnost se odrazila i v naší činnosti, kde
během léta zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Solenice celkem u
11 mimořádných událostí různého druhu a charakteru. Kromě požáru to byly popadané stromy,
likvidace obtížného hmyzu, záchrana osob. Motorový člun, který obec zakoupila jednotce za
výrazné podpory Povodí Vltavy, s. p. a samotného SDH Solenice, byl nasazen od svého zařazení
celkem 4x. Což je za 8 měsíců velmi pěkné číslo.
Právě pro naše širokospektré nasazení se poslední srpnový víkend konal v naší hasičské zbrojnici
kurz pro obsluhu motorových pil, který uspěšně absolvovalo 5 členů JSDH Solenice. Naše jednotka
se nadále pravidelně schází každé liché úterý od 19 hodin za účelem povinného školení a údržby
techniky v naší zbrojnici.
Rádi bychom vás před nadcházející topnou sezónou upozornili na bezpečnostní pravidla při
manipulaci s otevřeným ohněm a upozornili na Vyhlášku 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty a Zákon 172/2018 Sb., kterým se mění Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
(stanovuje povinnost majitelů kotlů na tuhá paliva o výkonu 10 – 300 kW připojených na
teplovodní soustavu učinit revizi kotle 1x za 3 roky). Pokud budete potřebovat radu nebo pomoc,
neváhejte se na nás obrátit na níže uvedený kontakt.
Závěrem si dovoluji oslovit a tímto způsobem učinit nábor nových členů do JSDH Solenice. Pokud
se mezi občany najde dobrovolník, který by se chtěl stát dobrovolným hasičem, může nás navštívit
při pravidelných školeních v liché úterky od 19 hodin nebo nás kontaktovat na e-mail:
hasici@obecsolenice.cz, popř. na tel. 724 614 068 (Evžen Brožek).
Mladí hasiči
Během léta jsme se věnovali školení a přípravám mladých hasičů. Závěrečných deset dní prázdnin
jsme vyrazili na 8. soustředění mladých hasičů SDH Bohostice a Zalužany, které se konalo v RS
Star Line Hrachov. Jako každoročně se naši junioři a dorost zdokonalují ve všech požárních
disciplínách jako je požární útok, zdravověda, orientace v mapách, tak i po fyzické stránce, kde se
naši borci potýkají s kliky, trénují šplh po laně, běh a plavání. Přesto se naši svěřenci poprali s
výzvami na jedničku a věřím, že se všem líbilo a už se těší na soustředění v příštím roce.
Nyní je před námi podzimní soutěž, která se bude konat první víkend v říjnu na stadiónu Taverny
v Sedlčanech. Pevně věřím, že všechny nabyté zkušenosti naši borci zúročí.



Evžen Brožek
JSDH Solenice



Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
Prázdniny, čas odpočinku a her jsou za námi. Dveře školy a školky se opět otevřely a děti se
vrátily za svými kamarády.
Školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí 3. září 2018 v Základní škole. Přivítali jsme mimo
jiné nové dětičky do naší školky a prvňáčky do velké školy.
A co nás čeká?
Během školního roku na nás čeká mnoho aktivit a programů, o kterých vás budeme informovat
v našem zpravodaji.
Jezdíme na plavání, to nás velmi baví. Pokračujeme v projektu Erasmus+ na téma „VODA“.
A protože čas rychle letí, budeme pro vás připravovat vystoupení na 1. adventní neděli
02. 12. 2018, kdy se opět rozsvítí náš vánoční strom.
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice




Yacht Club SolenicE

Léto zas nezadržitelně uteklo a s ním i letní prázdniny a také 44. ročník jachtařského tábora
Kameny 2018. Letošní jachtařský tábor se vydařil a to jak krásným slunečným počasím, tak
pohodovou partou dětí i dospělých. Mnohé z dětí se na Kameny vracejí již po několikáté. Někteří
zde vyrostli (Káťa Jochová, Leontýna Vacková) a dorostli do věku mladých instruktorů a sami se
tak letos podíleli na organizaci a chodu tábora. A z toho my dospělí máme opravdu velkou radost,
když vidíme, že i mladým přirostl jachting k srdci.
Většina z dětí se s jachtingem setkává pouze zde na táboře. První dny se tedy oprašují znalosti
nabyté v předešlých letech. Plavčíci se seznamují s názvoslovím a částmi lodí třídy Optimist. Ten,
kdo již nějaké zkušenosti na vodě s ovládáním lodě plachetní i neplachetní prokáže, a má základní
vědomosti z řádu plavební bezpečnosti, ze zdravovědy, meteorologie, topografie aj., může
postoupit o třídu výš a stává se Lodníkem, jenž zvládá plachtit na Cadetu, Evropě či Vaurienu. Ti,
kdož jachtařský tábor absolvovali po několikáté, nasbírali dostatečnou jachtařskou praxi a zvládají
bravurně ovládat plachetnice i v silném větru mají možnost, po složení náležité zkoušky, stát se
Kormidelníkem. Tento rok jsme do stavu „Kormidelníka“ povýšili další dva členy tábora. A ti si
tak letos mohli užívat rychlou plavbu na lodi třídy Fireball.
Několikrát během tábora jsme též využili naší kajutovou plachetnici Perun. Při dálkových
plavbách asistovala jako záchranná a tažná loď, v noci nás přepravila do Barandovské zátoky,
odkud jsme před půlnocí vyrazili na bobříka odvahy ke Schwarzenberské hrobce.
Jsme rádi, že nás tento rok na Kamenech navštívili také hasiči z SDH Solenice a umožnili nám
svézt se na jejich rychlém člunu Quicksilver. Třeba je příště na oplátku my svezeme na
plachetních lodích.
Letošní tábor se nesl ve znamení pohody, spolupráce, kamarádství a letitých přátelství. A i o tom
jachting je – udržovat a pěstovat přátelské vztahy a spoléhat se jeden na druhého.

Za letošní organizační tým Kamenů ve složení Láďa Vrtal, Pavel Škvařil, Honza Škvařil, Petr
Joch, Libor Vacek, Martina Slancová
Krásné podzimní dny plné pohody všem přeje
Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice


Přehed akcí a událostí





05. a 06. 10. 2018 – Volby do obecního zastupitelstva
07. 10. 2018 od 16:00 hodin – Podzimní solenické putování (parkoviště u Velasů)
13. 10. 2018 od 10:00 do 11:00 hodin – Domácí trh (parkoviště Ubytovny u Anny)
02. 12. 2018 – Zahájení Adventu






Pravý přítel přírody (PPP)
Členové PPP o prázdninách prožili jednu noc pozorováním hvězd a perseidů pod širým nebem.
Zapojili jsme se také do akce zvané „NEPETUJ“, která je zaměřena na snižování spotřeby
plastových obalů a ochranu životního prostředí. Pokud vás toto téma také zajímá, podrobnosti
najdete na těchto internetových stránkách: www.mojeodpadky.cz/nepetuj .
V novém školním roce se budeme se scházet jednou za 14 dní, a to ve čtvrtek od 16:30 do
17:30 hod. Sraz bude u zubní ordinace. Začínáme 20. 09. 2018 a velice se těšíme na NOVÁČKY.
Na říjen připravujeme trh. Tímto srdečně zveme všechny malé i velké na „Marmeládový domácí

trh“, který se bude konat v sobotu 13. 10. 2018 od 10:00 do 11:00 hodin na parkovišti u
Ubytování u Anny. Ceny domácích marmelád budou již od 10,- Kč. Dále zde budou v prodeji kozí
sýry, jablka a chybět nebude ani dětský bleší trh.
Přejeme vše krásné do nového školního roku a prosíme všechny obyvatele planety Solenice a
okolí, aby omezili plastové výrobky všeho druhu.
DĚKUJEME, Váš Pravý Přítel Přírody.

MUDr. Anna Mátlová
PPP

Senior club Solenice





Tak už máme po prázdninách. Všichni jsme se těšili, že se opět sejdeme a budeme si povídat, co
jsme za ty dva měsíce dělali. No, jako když se malé děti těší do školy. Ještě že máme všichni
telefon a mohli jsme si zavolat, co je nového.
Na setkání dne 06. 09. 2018 jsme si připravili dobré pohoštění. Plánujeme si, co budeme dělat,
jak se nejlépe zabavíme na dalších setkáních. Tak zase za měsíc.
Eliška Urešová
Senior club Solenice



Z kroniky naší obce
Rok 2018 100 let od vzniku Československé republiky.
Co bylo v Solenicích před sto léty?
První světová válka se sice chýlila ke konci, ale život zejména na chudých vsích byl těžký. Ještě
v září 1917 bylo z obce odvedeno na vojnu 7 mužů, v lednu 1918 další 3 muži, v dubnu 1918 už
nebylo koho odvést. Posledním mužem u odvodu byl František Hemzálek ze Solenic č. 5. Ve
válce bylo od roku 1914 z obce 65 mužů. 9 z nich z Větrova, 1 ze Solenic a 1 z Dolní Líšnice se
domů nikdy nevrátili. V legiích bylo 7 mužů. Ti se domů vraceli až v létech 1919 – 1920. Obec
měla před válkou kolem 390 obyvatel, po válce asi o 100 méně.
Na vsích pracovali na polích většinou staří lidé, ženy a děti. Pole byla špatně obdělaná a
nevýnosná, chudoba velká. Chalupníky sužovaly vojenské rekvizice na obilí a brambory,
zabavován byl i dobytek. I když měl chalupník mlecí povolení do mlýna, často neměl ani co si dát
k semletí. Kdo nebyl „samozásobitel“, musel vykonat přísahu, že nemá víc než 2 kg mouky a
mohl dostat „chlebenku“. 1 kg žitné mouky stálo tehdy až 20 korun. Tak zvané „-enky-„ byly také
na cukr, maso, petrolej. Mnohé se nahrazovalo náhražkami: drtily se kaštany, špenát byl z lebedy,
tabák z bukového listí, cikorka z pražené řepy, látky z kopřiv. Doma se vařilo mýdlo i pivo.
Docházelo i ošacení. Děti trpěly podvýživou. Špatná byla i docházka dětí do školy. Nebylo dost
dřeva na topení a tak se v zimě ve škole také neučilo.
Ve škole, ve Větrově, bylo 70 dětí. Pan řídící Řánek se v březnu 1917 vrátil z vojny. Zastupoval
ho po dobu jednoho roku pan učitel Karel Procházka. Ten však ihned v březnu musel na frontu.
Pan řídící zůstal ve škole sám. Učil 3 dny v týdnu jednu třídu a další 3 dny třídu druhou. Do
nového školního roku nastoupil do školy učitel Josef Ungermann ze Zduchovic. Na podzim roku
1918 však vypukla epidemie španělské chřipky a pan učitel na chřipku zemřel. V září 1918 také
zemřel v polní nemocnici na úplavici učitel Procházka.
28. říjen 1918 byl vítán v naději na lepší časy. V den vyhlášení samostatnosti byly vyvěšeny
červenobílé prapory, strhány rakouské znaky. Na oslavě ve Větrově, promluvil pan řídící Řánek.
Byla vzdána pocta padlým zasazením akátů ve vsi a byla vysazena „lípa svobody“ před stavení
Mášových. Opět byly zavěšeny zvonky ve zvoničkách před domem Vršeckých č. 11 ve Větrově a
na sýpce u Nosákovců v Solenicích. Zvony byly za války ukryty před rekvizicí.
Vojáci, kteří se vraceli z fronty, dostali podporu 4 koruny na den a členové jejich rodin korunu na
den. 18. října 1918 ještě postihl Větrov požár stavení Vršeckých č. 15. Stavení nebylo obnoveno.
27. 02. 1919 také vyhořela chalupa Lacmanových v Solenicích č. 2 (stavení stálo na pravém břehu
řeky proti starým Solenicím). Stavení bylo opraveno, obydleno až do r. 1959.

Marie Čedíková
kronikářka obce



Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
SPRV pro vás milé děti i dospěláci připravuje „Podzimní solenické putování“, které se bude
konat opět v Líšnickém údolí v neděli 07. 10. 2018 od 16:00 hod. Tentokrát bude na téma
„Z pohádky do pohádky“. A protože je podzim a počasí si s námi již může pohrávat, oblečte se,
vezměte pláštěnky a deštníky a přijďte si s námi užít hezké odpoledne.
Vladimíra Čedíková
Sdružení pro rozvoj venkova


VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2018
Volby do zastupitelstev obcí jsou téměř za dveřmi. Jak již bylo uvedeno, v Solenicích kandidují
pouze dvě sdružení nezávislých kandidátů. Obě dvě sdružení byla oslovena a níže máte příležitost
se s nimi blíže seznámit.

1. Sdružení nezávislých kandidátů – „Hasiči pro venkov“
V minulých komunálních volbách jsme získali velkou podporu a věříme, že jsme důvěru v nás
vloženou nezklamali. Jako jednotliví členové jsme již v předminulém zastupitelstvu pomáhali
dávat dohromady jednotlivé projekty pro dotační tituly a tomu jsme se věnovali i nyní. Do
budoucna chceme využít dotační tituly, kterým budeme věřit, že mají smysl a zlepší život vám,
obyvatelům obce.
Hlavním tématem nadcházejícího období budou odpady. Skládkování bude omezeno, a tak je
nutné co nejvíce zefektivnit třídění využitelných odpadů. V současné době se to v naší obci docela
daří, jen věříme, že by bylo vhodné spravedlivě zpoplatňovat nakládání s odpady, jako motivace
občanů, kteří poctivě třídí.
Vodohospodářský majetek je téma samo pro sebe, a jsme rádi, že jako obec tvoříme fond oprav a
investic do infrastruktury. Nejpalčivější jsou asi ztráty na rozvodech vodovodu, které věříme, že
se sníží při renovaci trubního vedení z vodárny v Dolní Líšnici do Solenic. Hlavním problémem
jsou pozemky, které již delší dobu řešíme.
Již dříve jsme se snažili zajistit dotační prostředky na renovaci sportoviště u základní školy, ale
žádost naší obce nebyla podpořena. Věříme, že v příštím zastupitelstvu se najde shoda tento
projekt podat znovu a následně zrealizovat.
Již na letošní podzim je plánováno s částečnými opravami obecních komunikací, v dalším období
chceme i v tomto pokračovat.
Naši kandidáti:
Jan Mátl – 38 let – starosta obce
Za sebe mohu říci, že jsme byli úspěšní v rámci možností získávat dotační prostředky na projekty.

Je několik projektů, které se ještě nerealizovaly, a přesto jsou velmi potřebné. Například obnova
vodovodu, případně rozvoj kanalizace do dalších částí obce. Důvod je nejčastěji takový, že
obnovu již existující infrastruktury dotační tituly nepodporují, nebo v případě neexistence rozvodů
musí být splněna přísná kriteria, do kterých se většinou nevejdeme.
Za důležité považuji obnovu sportoviště u školy, obnovu vodovodu v líšnickém údolí, dokončení
projektu naučné stezky Erasmus+ a pokračování ve zlepšování vzhledu naší obce.
Evžen Brožek – 41 let – místostarosta obce a vedoucí pracovník na VE Orlík
Jakub Houška – 30 let – strážný vězeňské služby – Za důležité považuji obnovu infrastruktury,
sportoviště u základní školy a rozšíření bytovového fondu obce.
Michal Kozák – 46 let – technický pracovník
Ladislav Pravda – 56 let – technický pracovník
František Kvapil – 66 let – důchodce
Boleslav Hanuš – 66 let – důchodce
Luboš Kadečka – 43 let – technický pracovník
Pavel Havlín – 72 let – důchodce

2. Sdružení nezávislých kandidátů – „Sdružení pro rozvoj venkova“
Již jsou to 4 roky, kdy jsme založili Sdružení pro rozvoj venkova a s našimi aktivitami žádali o
vaše hlasy ve volbách do obecního zastupitelstva v roce 2014. Náš volební program měl hlavní
dva body. Zpracovávat a vydávat „Solenický zpravodaj“, kde jsme vás chtěli informovat o dění
v obci, v jednotlivých organizacích a subjektech. Druhým naším cílem bylo organizovat a
uskutečnit akce pro děti. Nyní nám dovolte, abychom naši práci za uplynulé čtyři roky shrnuli.
Zpravodaj jsme vydávali každé tři měsíce. Mohli jste se v něm dozvědět důležité informace ze
života obce, plánování různých akcí, ale také zajímavosti z historie naší obce a jejího blízkého
okolí. Nejprve jsme vytiskli 60 kusů Zpravodaje. Velmi nás potěšilo, že byl velmi rychle rozebrán.
Další čísla již vycházela v počtu 80 kusů. Na stránky Obecního úřadu Solenice byl dáván též
v elektronické podobě, abyste si ho mohli přečíst kdykoliv. Tímto bychom rádi poděkovali všem,
kteří dodávali články z činnosti. Naší paní kronikářce, která vždy vybrala zajímavosti z historie a
také Obecnímu úřadu Solenice, kde se Zpravodaj tiskl.
Druhou aktivitou byly akce pro děti. Založili jsme tradici „Podzimní solenické putování“, kde
cestou děti potkávaly pohádkové postavičky a plnily různé úkoly. Závěrem jsme si společně
opekli vuřtíky. I když nám často podzimní počasí nepřálo, bylo moc fajn vidět spokojené oči
našich nejmenších. Zapojili jsme se v adventním čase u vánočního stromku, kde jsme pomáhali
s občerstvením, jarmarkem a s ozvučením besídky, kterou pořádala ZŠ a MŠ Solenice. Dva roky
jsme vypomohli uchovat tradici „Mikuláše, anděla s čerty“. Pro děti jsme pořádali „Karnevalové
reje s klauny“. Navázali jsme na tradici pálení čarodějnic, kam jste se mohli přijít podívat a se
spoluobčany si popovídat. S dětmi jsme slavili jejich svátek na zahradě a na hřišti u Základní
školy. Každý rok jsme připravovali v jiném netradičním stylu. Rádi bychom poděkovali členům
SDH Solenice za spolupráci při těchto akcích.

Do následujících komunálních voleb přicházíme v podobném duchu z minulých let. Rádi bychom
pokračovali ve vydávání Zpravodaje, uskutečňování akcí pro děti. Nechceme zapomínat ani na
naše dříve narozené občany. Více bychom se chtěli zapojit do obecního dění a svou činností
přispět k rozvoji obce.
Představujeme Vám naše kandidáty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lukáš Kornfeld - 29 let, obchodní ředitel, TOP 09
Mgr. Petra Velasová - 44 let, ředitelka mateřské školy, bez politické příslušnosti
Vladimíra Čedíková - 52 let, učitelka v mateřské škole, bez politické příslušnosti
Radka Skuhrovcová - 33 let, recepční, bez politické příslušnosti
Petra Burešová - 36 let, referent dotací, bez politické příslušnosti
Bc. Vendula Hanušová - 24 let, vychovatelka v dětském domově, bez politické příslušnosti
Markéta Lovečková - 43 let, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti
Jolana Klímová - 50 let, vedoucí pošty, bez politické příslušnosti
Milan Čedík - 52 let, inspektor provozu vodních elektráren, bez politické příslušnosti

A některé ještě trošku blíže . . . – Proč kandidují? Jaké jsou jejich vize?
LUKÁŠ KORNFELD
Jmenuji se Lukáš Kornfeld a narodil jsem se v roce 1989 ve Vrchlabí. V Solenicích bydlím od
roku 2015.
Absolvoval jsem střední školu zaměřenou na gastronomii. Moje profesní působení se již 7 let
pohybuje kolem prodeje a obchodu a posledních 4 - 5 let konkrétně prodej IT řešení v rámci B2B.
Specializuji se na problematiky IT infrastruktury a emailové komunikace. Moje aktuální pracovní
pozice je obchodní ředitel ve společnosti zabývající se distribucí software spojených s provozem
emailových serverů, infrastruktury a kybernetické bezpečnosti s působností po celé CZ a SK.
Jsem aktivním členem v jednotce požární ochrany obce. Podílím se na zlepšování života v obci
v rámci SDH, které spočívá v pořádání akcí pro děti a různých dalších akcí v rámci obce.
Cílem mé kandidatury je celkové zlepšení životního komfortu obyvatelů obce, její modernizaci a
také zlepšení komunikace obce směrem k jejím obyvatelům.
Chci iniciovat jednání s bankovními společnostmi ohledně umístění bankomatu v obci. Obec je
především v letní sezóně centrem turistů a nejbližší bankomat se nachází ve 20 km vzdálené obci.
Dále obnovit a vyřešit IT infrastrukturu obce a organizací obcí zřizovaných. Vynaložit úsilí na
získání dotací a dalších možností financování projektů spojených s obnovou infrastruktury tak,
aby byl obecní rozpočet co nejméně zatížený. Maximální důraz bude kladený na poměr
cena/výkon. Mým dalším cílem je zlepšení komunikace směrem k obyvatelům obce a
zainteresovaným osobám, a to především komunikací prostřednictvím sociálních sítí. Zajistit
zajímavý a pestrý život obce, pokračovat v pořádání akcí různého charakteru (akce SDH, SPRV a
dalších spolků a sdružení). Důležité je pro mě také rozšiřování obecní infrastruktury, to znamená
vynaložit úsilí směrem k získání veškerých investičních a neinvestičních dotačních titulů na
údržbu a rozšiřování obecní infrastruktury – silnice, nemovitosti obce, inženýrské sítě atd.
Vedení obce beru jako zodpovědnou funkci a je pro mě důležité naslouchat především občanům
obce a jejich potřebám.

Mgr. PETRA VELASOVÁ
Jmenuji se Petra Velasová, je mi 44 let, vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze, několik let pracuji jako učitelka mateřské školy a v poslední době též jako
ředitelka Mateřské školy Pečice.
Jsem vdaná, mám tři děti a již 18 let bydlím v Solenicích. Byť nejsem místním rodákem, cítím se
zde jako doma. I to je důvod, proč jsem se rozhodla kandidovat do letošních komunálních voleb.
Nejen zpoza domovních dveří komentovat dění v obci, ale přiložit také „ruku k dílu“ a věnovat
svůj volný čas na dobrou věc. Co vidím jako důležité pro dobré fungování malých obcí je podpora
organizací věnujících se dětem, vzdělávacích organizací jako je mateřská škola, základní škola či
organizací, které vyplňují čas dětem ve volném čase jako Sdružení dobrovolných hasičů či Yacht
Club SolenicE. Sama se činnostmi s dětmi ve zdejším jachetním oddíle Solenice zabývám téměř
18 let a společně s ostatními členy oddílu se snažíme, aby 44 leté fungování oddílu jachtingu
pokračovalo i v dalších letech.
Jsem velmi ráda, že je v obci zabezpečena také péče o starší občany – v Domě s pečovatelskou
službou, že zde fungují služby občanům, jako je místní obchod, pošta, že je zajištěna dostupnost
praktického a zubního lékaře. Je chvályhodné, když se obec snaží udržet co nejširší spektrum
služeb pro své občany, ty mladší i ty starší.
VLADIMÍRA ČEDÍKOVÁ
Jmenuji se Vladimíra Čedíková a v Solenicích bydlím již přes 30 let. Pracuji v MŠ Solenice, kde
se snažím předávat znalosti, dovednosti a připravovat vaše nejmenší ke vzdělávání do základní
školy. Před 4 lety jsme založili Sdružení pro rozvoj venkova a rozhodli jsme se zapojit do
veřejného dění. V letošních komunálních volbách kandiduji proto, abychom mohli pokračovat a
uskutečňovat různé akce nejenom pro děti. Myslím si, že v naší obci je velmi málo příležitostí,
kdy se lidé mohou společně setkat. Ráda bych se podílela na rozvoji obce, pomáhala při realizaci
a svými silami přispěla k tomu, aby se nám v naší obci lépe žilo.
Bc. VENDULA HANUŠOVÁ
Jmenuji se Vendula Hanušová, je mi 24 let, pocházím z Větrova. Vystudovala jsem Zdravotněsociální fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Nyní si dodělám magisterské
studium na pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, obor Speciální pedagogika. Rok jsem
pracovala jako asistentka pedagoga na Základní škole, od roku 2017 pracuji jako vychovatelka v
dětském domově v Solenicích.
Je pro mě důležité, aby děti smysluplně využívaly svůj volný čas, nevěnovaly se sportu jen
pasivně a neznaly své kamarády pouze přes sociální sítě. Smyslem našeho sdružení je, a důvod
mé kandidatury je, abychom naučily děti hledat jiné možnosti trávení volného času. Naučit je hrát
si, smát se, zlepšovat se. Díky hře rozvíjí dítě představivost, individualizaci, socializuje se. Přináší
úlevu a odpočinek, zmírňuje u dětí agresi. Pojdme dětem ukázat tu správnou cestu.

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



