Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
jaro nám již plnou silou klepe na dveře a my Vám přinášíme další číslo Solenického zpravodaje.
Krátce si shrneme dění v naší obci v předchozích měsících, seznámíme Vás s plány do budoucna a
chybět nebudou ani pozvánky na chystané akce, příspěvky Základní a mateřské školy,
dobrovolných hasičů, Yacht klubu, PPP či kronikářky obce. Tak tedy – směle do toho!
Nejprve se podívejme na projekty, které realizuje či připravuje obec. „Svážíme bioodpad z obce
Solenice“ je název projektu, který je stále v realizaci. V první fázi zakoupila obec z dotačních
prostředků vozidlo GAZ s kontejnerovým nosičem, kontejnery na svážení bioodopadu, štěpkovač
pro drcení větví a křovin a kompostéry. Pokud chodíte po obci pěšky, jistě jste si již všimli, že
štěpkovač je hojně využíván, například k úpravě prostranství u čistírny odpadních vod či na začátku
polní cesty do Dolní Líšnice. Radost mám rovněž ze zájmu Vás – občanů – o kompostéry.
Z celkového počtu 55 zakoupených kusů je již více než polovina na Vašich zahradách. Stále pro
Vás máme kompostéry k dispozici. Postačí, když se za mnou zastavíte na obecním úřadě a
projevíte zájem. Vše ostatní už spolu hravě zvládneme.
Začátkem letošního roku požádala obec Středočeský kraj o dotace na dva projekty, a to „Oprava
místních komunikací Solenice – etapa I.“. Tento projekt nebyl doporučen k podpoře. Žádost o
dotaci na projekt „Obnova hřiště v obci Solenice“ v celkové předpokládané výši 567.191,- Kč a
požadavkem na podporu ve výši 397.033,- Kč doporučena k realizaci byla. Jsem velmi rád, že
můžeme začít připravovat výběrové řízení na realizaci této akce. Jedná se o víceúčelové hřiště s
prolézačkami, klouzačkami a houpačkami u čtyřdomků. U projektu zaměřeného na rekonstrukci
velkého hřiště podaného k NADACI ČEZ jsme doposud úspěšní nebyli. Nicméně ve svém úsilí
rozhodně nepolevíme a doufáme, že příště dotaci získáme.
A nyní k dění v naší obci v uplynulých měsících. Děti a paní učitelky ze Základní a mateřská školy
Solenice potěšily ještě před Vánoci obyvatele našeho Domu s pečovatelskou službou krásnou
besídkou. Další vystoupení si pro naše občany připravily i v období masopustu. Děkuji tímto všem.
V lednu proběhl ples hasičský. V únoru jste si mohli zatančit na plese elektrárenském. Účast na
obou akcích byla hojná. Velmi děkuji pořadatelům obou plesů.
V neděli 7. února se uskutečnil dětský karneval. Dětí přišlo ještě o něco více než loni. Všichni malí
účastníci vypadali, že se velmi dobře baví. Za své nápadité masky a předvedené dovednosti dostali
spoustu odměn. Mé poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů Solenice a Sdružení pro rozvoj
venkova za uspořádání této akce.
Bohužel, asi největší událostí, která se od nového roku v Solenicích udála, a která postihla všechny
její obyvatele, byla sněhová kalamita. Ještě v pondělí 29. února dopoledne to vypadalo, že se
meteorologové v předpovědi počasí velmi zmýlili. Odpoledne však přišel nečekaný obrat a večer již
bylo dílo zkázy dokonáno. Stromy spadlé a zlámané tíhou mokrého sněhu zastavily dopravu,
nefungovala elektřina, některé domácnosti zůstaly bez možnosti vytápění a netekla ani voda. V této
chvíli nastoupili „do práce“ dobrovolní hasiči. Již od pondělí večer odstraňovali spadlé stromy na

všech příjezdových komunikacích do obce. V těchto pracích pokračovali i v následujících dnech,
rozváželi teplou vodu, snažili se zprovoznit vodárnu v Dolní Líšnici a zajistit tak vodu všem, kteří
jsou připojeni na obecní vodovod. Především díky jejich snaze a úsilí se podařilo v poměrně krátké
době zprovoznit přístupové cesty do Solenic. Nejpozději – ve středu večer – byla elektřina znovu
zapojena v Dolní Líšnici a v té chvíli byla obnovena i dodávka vody z místní úpravny. Velice rád
bych touto cestou poděkoval všem dobrovolným hasičům i dalším dobrovolníkům, kteří se na
odstraňování následků této živelné kalamity podílely – DĚKUJI VÁM. Vše se postupně vrátilo do
starých kolejí. Jen polámané stromy nám občas připomenou, co se událo poměrně nedávno.
Nyní se podíváme do budoucnosti, konkrétně na akce, které se připravují. V sobotu 16. dubna
od 10:00 hod. pořádá sdružení Pravý přítel přírody (PPP) akci zaměřenou na sběr psích exkrementů
a vítají všechny dobrovolníky, kteří se k nim připojí. Na sobotu 30. dubna jsou naplánovány dvě
akce. Dopoledne proběhne na parkovišti u „Ubytování u Anny“ v pořadí již 2. Domácí trh,
prodávat se budou sazeničky, děti si mohou přinést, vyměnit či prodat věci dle svého výběru, k
vidění budou králíčci. Navečer, konkrétně od 17:00 hodin, začínají lampiónovým průvodem od
parkoviště před mateřskou školou čarodějnice. Malí i velcí mohou přijít v kostýmech. Samotné
pálení čarodějnic bude probíhat u čistírny odpadních vod. Ve čtvrtek 5. května se v prostorách
Mateřské školy koná besídka ke Dni matek. V sobotu 4. června oslavíme Den dětí. Doufejme, že
počasí nám bude přát stejně jako v loňském roce. Začátek je od 14:00 hodin před Základní školou.
Pozvánky k jednotlivým akcím naleznete níže ve zpravodaji nebo na úřední desce obce, která je
umístěna před obchodem.
Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 12.05. (a 06.10.2016) od 15:00 hod. bude probíhat svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu v prostorách před objektem centrální kotelny. Nutností je
předání nebezpečných odpadů přímo svozové firmě.
Jak vidno, jaro bude v naší obci velmi pestré. Jsem velmi rád, že pomalu roste počet akcí a událostí,
kde se naši občané mohou vzájemně střetnout, popovídat si a pobavit se. S heslem „Jen tak dále“ a
přáním krásných dnů se s Vámi loučím.
Jan Mátl
starosta



Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice



JSDH Solenice
Nový rok jsme zahájili celkem klidně. Začali jsme s úpravou nově zařazeného vozu Nissan Patrol
a dovybavením potřebné výstroje a výzbroje. Nikde žádné požáry a na poli JSDH se zdál celkem
klid, ale jen do konce února. Přestupným dnem se počasí zbláznilo a začaly padat trakaře. Stromy
pod mokrým sněhem začaly praskat a vyvracet se. Během 4 hodin nastal kalamitní stav a kluci
nevěděli, kam se dříve pohnout. Nutností bylo udržet tři přístupové cesty do Solenic, což se
klukům, za pomoci SDH Bohostice a HZS Příbram, povedlo. Líšnické údolí se muselo na noc
uzavřít pro velké riziko pádu stromů. Za toto vynaložené úsilí patří všem chlapům „Díky“.
Přichází čas jara, úklidu a zahradních prací a s tím spojené zakázané vypalování trávníků. Proto
bychom na Vás rádi apelovali, abyste toto riziko nepodceňovali a nenechávali ani malé ohníčky
bez pozornosti. Nikdy nemůžete vědět, jestli se přes noc nezvedne vítr a malý ohýnek se
nepromění ve velký boj s ohněm.

Mladí hasiči
Zimní příprava probíhala převážně v tělocvičně ZŠ Solenice. Byla zaměřena na třetí jarní kolo
„Hry plamen“. Tato soutěž se uskutečnila 02.04.2016 v Nechvalicích a pro naše družstva byla
celkem úspěšná. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. Štafeta dvojic a závod požárnické
všestrannosti. Družstvo mladších svěřenců se pohybovalo kolem středu startovního pole na
jedenáctém a třináctém místě. Družstva starších se umístily v první třetině (5,7;9,8) z celkového
počtu startujících. Dalším a závěrečným kolem pro tuto sezónu budou požární útoky a CTIF v
Petrovicích. A jako každoročně nás o prázdninách čeká 10-ti denní soustředění společně s MH
Zalužany.
Evžen Brožek
JSDH Solenice



Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Vstup do nového roku jsme zahájili přípravou budoucích školáčků k zápisu do školy. V únoru
jsme s dětmi prožili „Den s paní zimou“. V karnevalovém reji
nás navštívilo mnoho zvířátek, šašků, kouzelníků, princezen,
pirátů, víl a dokonce i vodník. Tak jako každým rokem, tak i
letos prošel obcí masopustní průvod. Děti ze ZŠ měly
připravené pravé masopustní řádění. Všechny děti měly velmi
vydařené masky a všem kolemjdoucím se líbily.
Únor jsme zakončili ,,Dnem řemesel a povolání“. Celý den
jsme s dětmi hráli hry a řešili různé úkoly. Děti měly krásné
převleky a den se nám pěkně vydařil. V březnu nás navštívil hudebník a děti z MŠ a ZŠ měly
nádherný kytarový koncert, kde si i mohly zahrát a zazpívat. Už jsme se těšili, jak přivítáme jaro
a chodili jsme vyhlížet první jarní kytičky. Jaro se nám probudilo a my jsme ve školce přivítali
kouzelníka, který nás i děti ze ZŠ nadchl svými neuvěřitelnými kouzly. Děti byly nadšené a
dokonce si i pár kouzel vyzkoušely. A přišly Velikonoce. Naší školku jsme oblékli do jarního
kabátu a zahájili jaro se vším všudy. Do školy opět zavítala ,,Hoblinková dílnička“. Děti
tentokrát vyráběly ježka a se svými výrobky jsme se zapojili do soutěže k programu ,,Ochrana
lesa“.
S dětmi jsme se přihlásili ještě do jedné soutěže a to od Českomoravské myslivecké jednoty ,,Mé
toulky za zvěří“, na které pracujeme a připravujeme koláže k danému tématu.
A co nás čeká?
Připravujeme besídku ke Dni matek, která se bude konat
5. května 2016 v prostorách MŠ. Zápis do MŠ se uskuteční
25. května 2016 od 15:00 – do 16:00 hod.
V červnu oslavíme Den dětí, změříme své síly a porovnáme
výkony ve sportovní olympiádě. Vydáme se hledat ztracený
poklad a s blížícím se koncem školního roku rozdáme dětem

naše školičkové vysvědčení.
Do konce školního roku nás čeká ještě mnoho zajímavých chvil a dní, ve kterých si děti užijí
spoustu zábavy a také se něco nového naučí.
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MAŠKARY
Na začátku února jsme s dětmi vypravili tradiční maškarní průvod.
Rozverní malí řemeslníci nabízeli kolemjdoucím své veselé služby,
kobyla se lísala, hasiči hasili, činely břinkaly a nůše se plnila
sladkostmi, které jsme si na závěr rozdělili. Děkujeme všem, kteří si
s námi tento milý lidový zvyk užili.
KYTAROVÝ KONCERT
Rozvinout naše hudební cítění přijel začátkem března se svým
výchovným programem kytarista pan Jindřich Kaulfers. Zazpívali jsme
si, zatančili a zahráli na doprovodné nástroje. Popustili jsme uzdu své
fantazii a učili se zaposlouchat se do hudby, do krásné skladby známého
skladatele Vangelise. Koncert se dětem líbil.
POUŠTĚNÍ MORENY
Nezapomněli jsme na loučení se zimou a po řece nechali odplout
vlastnoručně vyrobené bohyně zimy Moreny. A opravdu na chvíli
vykouklo sluníčko.
KOUZELNÍK
Těsně před Velikonoci nám přijel předvést svá kouzla a čáry kouzelník
Waldini. Ještě dnes máme pusu dokořán a nechápeme, jak to udělal…
VELIKONOCE
Na svátky jara jsme se připravovali dlouho předem. Učili jsme se koledy české
i anglické, vystřihovali, barvili, skládali a lepili jsme vajíčka, slepičky, zajíčky,
kytičky, kuřátka, pomlázky a různá přáníčka. Sázeli jsme také osení, kterým
jsme jistě udělali všem doma radost.
HOBLINKOVA DÍLNIČKA

Náš oblíbený environmentální projekt, ve kterém pracujeme se dřevem, opět všechny nadchnul.
Děti pilovaly, řezaly, vrtaly s obrovským zaujetím, soustředěním a snahou. Z kousku dřeva

vytvořily pěkné výrobky, škoda jen, že dopoledne tak rychle uběhlo.
SOUTĚŽE
Zapojili jsme se do několika výtvarných
soutěží. Soutěžíme o nejhezčí obrázek z
přírody u Českomoravské myslivecké
jednoty a také o nejzajímavější jezerní
příšerku
elektrárny
Dlouhé
Stráně.
Připravujeme se rovněž na soutěž Mladý
zdravotník.
Deniska Hercová, 5. tř.

Klárka Kadečková, 5. tř.

PLÁNUJEME..
 exkurzi ke koníkům, kůzlátkům a králíčátkům Haničky a Honzíka Mátlových
 oslavu Dne Země
 besídku ke Dni matek

ZŠ a MŠ Solenice srdečně zve na
BESÍDKU KE DNI MATEK
5. května 2016
od 16.00 hod ve školce

Učitelky ZŠ a MŠ Solenice


Yacht club Solenice
Jaro je v plném proudu, stejně tak jako aktivity Yacht clubu Solenice. Členové
klubu připravují pro své dětské členy a ostatní zájemce z řad dětí a mládeže tradiční
letní tábor s výukou jachtingu Kameny. Letošní ročník Kamenů bude již
42. pokračováním a bude probíhat v termínu 03.07. – 16.07.2016. S přípravou na
letní tábor je spojena také oprava lodí a jejich příslušenství, stejně tak jako příprava
a úklid tábořiště v zátoce Kameny.
Část členů Yacht clubu se také letos v květnu zúčastní Kapitánské regaty, závodů kajutových
plachetnic v Chorvatsku na Jaderském moři. V minulých letech byli naši členové úspěšní a
přivezli si odtud cenné trofeje. Budeme jim přát dobrý vítr do plachet také při letošním ročníku.
V brzké době také my spustíme na vodu Orlického jezera naši oddílovou kajutovou plachetnici
Contest 25, po nezbytných jarních opravách, a budeme se těšit na první letošní plavbu po Orlíku.

Během letní sezóny se s lodí zúčastníme několika závodů v rámci Orlického poháru, někteří ji
využijí pro letní odpočinek a rekreaci.
Na letní prázdniny opět plánujeme zorganizovat dva Víkendy s jachtingem pro dospělé zájemce o
tento adrenalinový sport. Dospěláci mohou během víkendu načerpat vskutku nevšední zážitky a
zkušenosti.
Po celý školní rok organizujeme Kroužek jachtingu, kdy se pravidelně každý sudý pátek mají děti
možnost seznamovat se základy jachtingu. Poznávají a učí se teorii tohoto sportu, pomáhají při
opravách lodí a prakticky si ověřují svoje dovednosti na vodě. Nejbližší akcí pro děti bude
23. dubna 2016 dobrodružná a poznávací plavba po řece směrem na Kamýk.
V Yacht clubu máme v tomto jarním období před sebou ještě mnoho práce, ale již teď se velmi
těšíme na letní sezónu a jachtařské zážitky, které nás čekají na vodě i u vody.
Krásné jarní dny plné pohody a sluníčka za všechny z Yacht Clubu Solenice přeje
Mgr. Petra Velasová



Přehed akcí a událostí










16.04.2016 od 10:00 hod. – Pravý přítel přírody – sběr psích exkramentů
30.04.2016 od 10:00 hod. - 2. Domácí trh – parkoviště u „Ubytování u Anny“
30.04.2016 od 17:00 hod. - Čarodějnice – parkoviště u mateřské školy
05.05.2016 od 16:00 hod. - Besídka ke Dni matek – MŠ Solenice
25.05.2016 od 15:00 do 16:00 hod. - Zápis do MŠ Solenice
12.05.2016 od 15:00 hod. - Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu – před kotelnou
04.06.2016 od 14:00 hod. - Dětský den – prostor před ZŠ Solenice

Pravý přítel přírody (PPP)



Co děláme, co plánujeme
Na letošní rok máme vymyšleno několik akcí. Nyní nám již rostou sazeničky (rajčat, okurek a
kedluben), se kterými máme v plánu uskutečnit 2. Domácí trh. Ten se bude konat 30.04.2016

od 10:00 hod. na parkovišti „Ubytování u Anny“. Rádi bychom vyzvali všechny kutily a šikovné
ručičky, které budou chtít na trhu něco nabídnout, aby neváhaly a přidaly se k nám. Děti tu budou
mít opět bleší trh, který minulý rok měl asi největší úspěch. Mohou zde prodat hračky, oblečení,
knížky, které se jim doma již nehodí nebo z nich, jak se říká, už vyrostly.
Další akcí, na které intenzivně pracujeme, je projekt zatím neoficiální a v plenkách, pracovně
nazvaný „STEZKA ŽIVÉ VODY“, která by vedla od vodárny k čistírně a PPP připravuje formou
referátu informace o místní živočišné a rostlinné říši. Zatím ještě nemáme připraveno vše, ale
musím říci, že se to velice pěkně rýsuje. Nezávisle na tom obec Solenice začala tuto trasu čistit a
vypadá tak pěkně, že námi vymyšlené cedule a herní prvky budou pouze třešničkou na dortu.
Letos na jaře bychom rádi oslovili raftingové společnosti, které půjčují rafty a lodě a vyjeli vyčistit
kus Vltavy od plastových láhví a jiných odpadků. V neposlední řadě se snažíme podpořit
celosvětovou akci na výměnu palmového oleje v potravinách za jiný olej výživnější a šetřící palmy
a živočichy na ně navázané.
Ještě máme v plánu jednu akci. Chceme vyzvat pejskaře na sobotní dopoledne 16.4.2016 ke sbírání
psích exkrementů na vytížených trasách v Solenicích. Zatím nemáme pro tuto akci velkou podporu,
ale chtěli bychom to alespoň zkusit. Třeba někdo, kdo bude sdílet naší snahu vyčistit obecní cesty,
se přidá.
Myslím, že na to, že nás je jen malá skupinka, která se schází jednou za 14 dní ve středu, jsme pilní
jako včelky. Pokud se zadaří a narodí se nám kůzlátka, králíčci a morčátka pozveme školu, školku a
dětský domov. Provedou je děti s PPP s odborným výkladem.
MUDr.Anna Mátlová
PPP

Z kroniky naší obce





Kronikáři zapisovali též události, které bychom dnes zařadili do tzv. „černé kroniky“.
 1769 postavil Jakub Suchopár u cesty k Nepřejovu kříž k odvrácení moru. Při cestě kolem
urazil kříž veslem do prámu Klímek z Větrova. Z kříže si nechal udělat vidle. Stihl ho „trest Boží“
– 3 roky před smrtí oslepl.
 1872 byl zavražděn četník Růžek při obchůzce k Nepřejovu. Jeho vrah se oběsil.
 1922 se zastřelila Anna Velíková, žena hajného z hájenky Kolčava v Dolní Líšnici. Hajný Velík
tu působil 32 let.
 1923 zastřelil šestnáctiletou dceru hajného Macourka z Větrova 17ti letý syn starosty z Jelenců

z nešťastné lásky.
 1936 našla pí Vopičková ze mlýna u Zavadilky zbědovanou nahou ženu. Šílená žena byla z
Obor a měsíc se toulala po kraji.
 1936 Občan A. B. ze Solenic zranil paní Melicharovou lahví od petroleje, když šla z nákupu,
vyhrožoval starostovi Smolákovi zabitím.
 1931 a 1953 se hospoda Zavadilka stala obětí velké krádeže.
 1961 napsala Eva Bernardinová, spisovatelka, na stránky novin „Orlická přehrada“ i toto:
„Kraj byl plný bizardních stínů a matné záře petrolejových lamp. Chalupy při řece na kilometry
od sebe a v nich podivní, zamlklí lidé. Obce byly plné podivných zamlčených zločinů a nad
lecčíms se zavřela voda.“
Přehrada a nový život vše během pár let změnil. Připomeňme alespoň některé události:
 1966 - 67 se připravovalo přestěhování dětského domova z Hříměždic do Solenic. Dětský
domov v Solenicích bude už 50 let.
 1964 se sloučila obecní knihovna s knihovnou ROH el. Orlík. Knihovnu vedl pan Cajthaml a
pan Vrtal. Sídlila v č.p. 34. V létech 1969 - 2005 do uzavření knihovny se o knihovnu s p. Vrtalem
staral pan Milan Orlich. V r. 2006 byla knihovna přestěhována na OÚ a od r. 2007 je opět v
provozu.
 Rok 1976 byl rokem, kdy nové Solenice měly nejvíce obyvatel. Z 663 obyvatel bylo jen 24
obyvatel Větrova. V obci bylo 75 školních dětí a 2 oddělení v mateřské škole. Obec hospodařila s
rozpočtem 770.200,- Kč.
 Na Větrově vznikl pětičlenný občanský výbor v čele s p. B. Hanušem. Budovalo se a stavělo
často s přispěním mnoha brigád občanů. Byla navržena skládka na Fučíku, rozhodnuto o
vybudování dětského hřiště u čtyřdomků, zřízeno parkoviště na Zavadilce, stavěla se přístavba u
tělocvičny…
 Na hřišti v Dolní Líšnici se hrálo, první fotbalové utkání ženatých proti svobodným. Veřejná
bezpečnost měla v obci 4 příslušníky. Rok byl bohatý na kulturní akce a zájmovou činnost dětí i
dospělých.
Časy se však mění. Vlastně celá generace dětí z těchto let v podstatě ze Solenic odešla. Nelze se
tedy divit, že při posledním sčítání lidí v r. 2011 měly Solenice čtvrtinu obyvatel starších 65 let.
Co nás k Solenicím může poutat? Snad životní příběh, rodinné vazby, klid a krása krajiny?
Skončím slovy Karla Tuháčka z jeho Zpovědi lesníkovy: „Všude jsem tu spatřil něco krásného,
co na jiném místě nebylo.“
Marie Čedíková
kronikářka obce



Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova

KARNEVAL
Sdružení pro rozvoj venkova ve spolupráci s SDH Solenice uspořádalo v neděli 07.02.2016 v
restauraci Kaskáda „Dětský karneval“. Děti přivítali a soutěžemi provázeli „Klauni“, kteří pro ně
celé odpoledne připravili. Všechny děti, které přišly na karneval v masce, byly odměněny věcnou
cenou. Masky byly opravdu nápadité. Mezi klauny dorazil vodník, čarodějnice, kovbojové,
princezny, princové, různá zvířátka a mnoho dalších neméně krásných dětí v maskách. V soutěžích
si mohli všichni vyzkoušet svoji dovednost a šikovnost. Odměna byla vskutku sladká. Nechyběla
ani diskotéka s písničkami pro malé i trochu větší. Masky toho využily a vznášely se v rytmu a
různých tanečních kreacích. Velkou radost udělaly dětem nafouknuté balónky, s kterými si

uprostřed reje hrály a pak si je odnesly domů. Karnevalové odpoledne uteklo a věříme, že se dětem
líbilo.
V maskách přišlo 71dětí.
dobrovolného vstupného
další nákup odměn. Chtěli
našim sponzorům, bez
akce
uskutečňovat.
poskytli
bezplatně
zajistili občerstvení pro
Solenice přispěl finanční
Řezáč věnoval nějaké
Všem velmi děkujeme a
společné setkání, které již
připravujeme.

Finanční částka z
bude použita na
bychom poděkovat
kterých nelze tyto
Manželé
Rakovi
prostory restaurace a
rodiče. Obecní úřad
částkou a pan Ivo
ceny do tomboly.
těšíme se na další
pro vás a vaše děti

Šárka Brožková
V sobotu 30.04.2016 se uskuteční tradiční pálení „Čarodějnic“, na které vás zveme. Sraz všech
„Čarodějnic“ bude na parkovišti před MŠ v 17:00 hod. Masky a lampióny jsou vítány nejen u
našich nejmladších, ale i dospělých občanů. Občerstvení pro děti bude zajištěno /pití, špekáček,
chleba, kečup a hořčice/. Dospělí si mohou občerstvení na místě zakoupit.
Tak jako každý rok připravujeme ve spolupráci se ZŠ a MŠ Solenice a SDH Solenice „Den dětí“,
který se bude konat u ZŠ Solenice 04.06.2016 od 14:00 hod.
Na obě akce budete ještě upozorněni plakátky a místním rozhlasem.
SETKÁNÍ U KAPLIČKY NA VĚTROVĚ
Již je tradicí, že se každoročně koná na Větrově v místní kapličce mše svatá. Koná se v červnu, a
to na svátek svatého Antonína. Tímto Vás chceme ujistit, že ani letos tomu nebude jinak. Vy se už
nyní můžete těšit na opětovné shledání se svými přáteli a na doprovodný program, který bude
následovat po mši svaté. Přesný datum konání a čas ještě upřesníme.
Vendula Hanušová
SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA VŠEM PŘEJE KRÁSNÉ JARO A TĚŠÍ SE NA
VAŠI ÚČAST!
Náš zpravodaj vychází nejen v tištěné podobě, ale je k dispozici i na webových stránkách obce –
www.obecsolenice.cz.



