Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
ve svých rukou držíte první číslo Solenického
zpravodaje, občasníku, kterým Vás chceme
informovat o dění v naší obci a jejím okolí.
Touto cestou Vám chceme rovněž přiblížit
historii a různé zajímavosti naší krásné vesnice.
Budeme velice rádi, rozhodnete-li se nám
pomoci a zašlete nám nějaký námět či článek
ke zveřejnění. Své příspěvky nám můžete
zaslat na e-mail: kasavice@seznam.cz či
ponechat na obecním úřadě. Prosím,
nezapomeňte, na písemný souhlas se
zveřejněním Vašeho článku.
Jsem rád, že Vám všem můžeme
představit projekty, které se
budeme snažit v naší obci v
nejbližší době uskutečnit.
V současné době je v realizaci
projekt „Intenzifikace čistírny
odpadních vod Solenice“. Tento
projekt se maximálně snaží využít
již vybudované objekty z dob

výstavby vodního díla Orlík.
Celý projekt bude stát cca 7,5
milionů korun, kdy získaná
dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR činí cca
5,6 milionů korun. Přibližně 2
miliony korun musíme zajistit
formou dlouhodobého úvěru od
KB Příbram, a. s., protože jsme
neuspěli s žádostí o dotaci u

Středočeského kraje v roce 2013.
Tento úvěr budeme splácet 10 let.
Tato investice je nezbytná, neboť
stávající objekty čistírny jsou přes
60 let staré a technologie je
dosluhující a do budoucna
nevyhovující. Čistírna odpadních
vod se nachází v ochranném
pásmu přečerpávací stanice pro
pitnou vodu pro Příbram.

Do konce roku bude podána žádost o grant u NADACE ČEZ na pořízení projektové dokumentace pro
možný rozvoj regionu. Celková předpokládaná částka na projekty je 625.000,- Kč. Žádost o grant bude ve
výši 500.000,- Kč z těchto prostředků. V případě úspěchu předpokládáme, že zaplatíme 125.000,- za
projektovou činnost z rozpočtu obce. A co z toho budeme mít? Za tyto prostředky bychom rádi zajistili
projektové dokumentace na následující projekty:
1.
Vodovodní přivaděč Dolní Líšnice – Solenice (nový vodovod od vodárny do topného
ulici u vody),

kolektoru v

2.

Rekonstrukce ZŠ Solenice (kompletní výměna oken, zateplení, topení a elektroinstalace)

3.

Rekonstrukce tělocvičny jako záchytného stanoviště pro krizové situace (zateplení budovy,
výměna oken, vybavení krizového centra),

4.

Rekonstrukce sportovního hřiště a dětského hřiště u školy.

Jedná se o projekty, se kterými následně budeme moci žádat dle možností o dotační prostředky.
V
současné době je projektová dokumentace nezbytným podkladem pro podání žádosti o dotaci i pro získání
povolení k realizaci stavby ze strany příslušného stavebního úřadu. Pevně věřím, že každý z Vás najde něco,
s čím s námi bude souhlasit.

Závěrem mi dovolte, popřát Vám krásné a pohodové prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a
spokojenosti v roce 2015.
Jan Mátl
starosta


Základní a Mateřská škola Solenice
ve spolupráci s Obecním úřadem Solenice
Vás zve na

ADVENTNÍ BESÍDKU S JARMARKEM
Kdy: něděle 30.11.2014 (první adventní neděle) od 15:30 hod
Kde: u vánočního stromu u prodejny COOP, který bude nasvícen

Všichni jste srdečně zváni!!!


Sdružení Dobrovolných Hasičů MH SOLENICE
V druhé polovině roku 2010 založili dobrovolní
hasiči: Václav Bučil (starosta SDH Bohostice),
Radek Bolina (velitel a místostarosta SDH
Bohostice) a Evžen Brožek (strojník SDH
Solenice) družstvo MH SDH Bohostice. V
prvopočátku mělo toto družstvo 12 dětí ve věku 6
– 15 let (z obcí Bohostice, Cetyně, Kamenná,
Pečice a Solenice). Během roku 2010 se aktivně
zapojilo do Okresního kola hry "Plamen". Tato
hra má 4 části, ale ke splnění celého okresního
kola je mimo jiné potřeba i řádné vedení kroniky,
do které se zapisují splněné okruhy jako jsou např.
výlety, besedy, brigády, získávání odznaků
odborností, soustředění atd. Při vyvíjení těchto
aktivit se mladí hasiči naučili mnoho zajímavých
věcí z oblasti požární ochrany, ale i disciplíny,
zodpovědnosti a práce v kolektivu.
V současné době má družstvo MH SDH
Bohostice 23 dětí ve věku 6 – 18 let (z obcí
Bohostice, Cetyně, Kamenná, Klenovice, Pečice,
Smolotely, Solenice a Zbenice). Do činnosti se
jako vedoucí aktivně zapojili: Zdeněk Větrovský
(SDH Cetyně), Tomáš Bučil (SDH Smolotely),
Vladislav Průša (SDH Bohostice), Jarda Květ
(SDH Klenovice). Scházíme se pravidelně jednou
týdně, a to jak venku, tak v tělocvičně Základní



školy Solenice.
Díky podpoře OÚ Bohostice máme téměř veškeré
vybavení, které potřebujeme pro naši práci. V
neposlední řadě je třeba zmínit podporu obcí
Cetyně, Smolotely a Solenice, které přispívají na
naši činnost.
Poděkování též patří společnosti ČEZ, a.s.
V roce 2014 začala hra Plamen dne 27.9.2014
soutěží v Sedlčanech. Naše děti se u místili v první
desítce, což potěšilo nejen děti samotné, ale
především rodiče a trenéry.
Tento rok se děti ještě zůčastní dne 29.11.2014
zimní hry Plamen v příbramské tělocvičně HZS a
dne 13.12. 2014 jsme pozvaní od starosty města
Rožmitál pod Třemšínem na soutěž o “ Malý erb
města”, který naše děti vyhrály v roce 2012 a v roce
2013 se umístily na druhém místě.
I letos se děti těší , že stanou na stupních vítězů.
Během letních prázdnin jezdí děti na pravidelné
soustředění, které se letos konalo v Rekreačním
zařízení “Loužek “, kde se pilně připravovaly na
hru Plamen. Mimo jiné pro ně jejich vedoucí
připravili bohatý program plný her a soutěží.







Knihovna



V naší obci si můžete vypůjčovat knihy v obecní knihovně, kterou vedou paní Jiřina Tuháčková a paní
Drahoslava Krahulíková.
Půjčovní doba je uvedena vždy s předstihem na dveřích knihovny v budově obecního úřadu.
K dispozici jsou knihy nejen starších vydání, ale i nejnovější knihy, které nám pro naše čtenáře půjčuje
Knihovna Jana Drdy v Příbrami.





Domov pro seniory

Již víceletou tradici má senior klub v Solenicích. Každý první čtvrtek v měsíci se konají schůzky ve velké
zasedací síni obecního úřadu v Solenicích.
Začátek je vždy ve 14 hodin. Rádi přivítáme další seniory z naší obce a okolí. Přijďte si popovídat, pobavit se
a poučit.



MŠ a ZŠ Solenice
1.září 2014 MŠ a ZŠ Solenice
zahájila nový školní rok. Na
podzim proběhl plavecký kurz v
Příbrami, který se dětem velmi
líbil.
V MŠ od zahájení provozu v
novém školním roce proběhlo již
několik projektů, např. „Podzimní
den“,
„Den
s
pohádkou“,
Vitamínový den“, „Strašidýlkový

den“.
Děti ZŠ v projektu „Lesní království“ pozorovaly les v podzimním
období, učily se zásadám správného chování v přírodě, pozorovaly
stromy a sbíraly přírodniny. Část výuky se přesouvá do ekotřídy.
V MŠ a ZŠ se zaměřujeme na environmentální výchovu a na činnost
zážitkovou metodou.
V dílčím projektu „Od stromu ke kolíčku“ jsme poznali zpracování
dřeva a v „Hoblinkové dílničce“ jsme sami dřevo opracovávali.


Z kroniky obce
Obecní kronika byla založena roku 1934. Kronikář Vincenc Bočínský z Dolní Líšnice zapsal prní zápis
11.11.1934, tj. přesně před 80ti lety.
V roce 1934 měla obec Větrov, Solenice a Dolní Líšnice 61 domů a 269 obyvatel. Obecní zastupitelstvo
tvořílo 12 členů. Hlavními představiteli obce byli tito pánové:
Starosta:

František Smolák ze Solenic

Náměstek:

Josef Kadlec z Větrova

1. radní:

Vincenc Bočínský

2. radní:

Alois Zizler, hajný z Dolní Líšnice

Základní občanské vybavenost v obci v témže roce:


dvouřídní škola ve Větrově (60 – 70 dětí)



mlýn Vopičkův u Zavadilky



hospoda Zavadilka v Solenicích



hospoda u Kadleců ve Větrově

Lékař, pošta a církevní zpráva byla v obci Dolní Hbity a nejbližší četnická stanice v Smolotelích. V témže
roce byl založen ochotnický spolek „TYL“.
Roku 1954 začaly stavební práce na pomocných provozech a základech přehrady Orlík. V červenci téhož
roku se rozvodnila Vltava, velká povodeň komplikovala stavební práce a zničila právě dokončenou dřevěnou
lávku přes řeku u Zavadilky.
V roce 1964 zahájila činnost Místní lidová knihovna v budově ROH el. Orlík.
Roku 1974 byla zrušena škola v Bohosticích. 10 dětí přišlo do školy v Solenicích. Solenická škola měla ve
čtyřech třídách 87 žáků. Mateřskou školu navštěvovalo 42 dětí.
Před 100 lety, roku 1914, vypukla 1. světová válka. Citelně postihla i náš kraj, a to nejen chudobou. Do války
narukovalo celkem 35 mužů z Větrova, včetně řídícího učitele Antonína Řánka a učitele Karla Procházky,
který zemřel na frontě, dále 21 mužů ze Solenic a 10 mužů z Dolní Líšnice. V zajetí skončilo 8 vojáků a 8
mužů utrpělo ve válce zranění. V legiích byli 4 muži ze Solenic (2 Rusko, 2 Itálie), 4 muži z Dolní Líšnice (2
Rusko, 1 Itálie, 1 Francie) a 1 z Větrova v legiích v Itálii. Na frontě 1. světové války padlo 9 mužů z Větrova,
1 ze Solenic a 1 z Dolní Líšnice.


KALEIDOSKOP je vánočně a přátelsky naladěn
Milý soleničtí, kdo nás ještě neznáte, občanské sdružení Kaleidoskop
zajišťuje intenzivní psychoterapeutickou a sociálně-rehabilitační službu
pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním.
My, klienti terapeutické komunity, se v životě potýkáme s podobnými
problémy jako všichni ostatní. Jen se nám je daří hůře zvládat, ať už
kvůli tomu, čemu se nám dostalo do vínku při našem narození, čí kvůli
problematickému dětství a dospívání.

příběhy. Těm úspěšnějším se
podaří své příběhy i žít. A nebo je
alespoň uvést do divadelní podoby.
Vánoční svátky klepou na dveře a
my bychom rádi symbolicky
zaklepali
na
dveře
našich
solenických sousedů. Přijďte si
nás poslechnout první adventní
neděli,
zapějeme
několik
známých vánočních koled. Na to,
že máme dramatický talent, jsme
přišli teprve nedávno – a hned
zaznamenali úspěch, vystoupením
parodujícím
poradu
terapeutického
týmu,
které
proběhlo letos v září v rámci srazu
terapeutických komunit.

Do Solenic jsme se přistěhovali z pražských Stodůlek počátkem března
tohoto roku
do
prostorného
oranžového
domu, který
byl
dříve
využíván
příslušníky
Policie ČR,
jako školící
Proto
jsme
zdejšímu
středisko.
pečovatelskému domu a dětskému
Klienti, kteří domovu nabídli, že je před Vánoci
zavítají
do potěšíme svým uměním. Co to
komunity, bude, je překvapením!
jsou většinou
Těšíme se na shledání s Vámi!
schopní
a
nadaní lidé,
kterým však
chyběla patřičná péče a podpora. U nás objevují chuť a elán do života a
touhu nezištně přicházet k druhým lidem. Někteří rádi tancují, jiné těší
zpívat a hrát, další zase umí malovat, psát, skládat básně a vymýšlet
Za klienty TK Kaleidoskop
Alžběta Jonášová

