Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
ocitli jsme se opět v době předvánoční – adventní. Připadá mi to, jako by kdosi mávl kouzelným
proutkem a čas poskočil o celý rok kupředu. Zima se pomalu ujímá své vlády, což nám dává zcela
jasně na vědomí. Řidiče potrápila ledovka, děti měly určitě velkou radost, když první sněhové
vločky pokryly zem.
V neděli 3. prosince jsme se v hojném počtu sešli a zahájili advent v Solenicích. Děti z mateřské a
základní školy si připravily bohatý a krásný program. Součástí byl i malý jarmark, kde jste si
mohli zakoupit výrobky, které zhotovily děti s pomocí paní učitelek, rodičů a dobrovolníků. Pro
zahřátí byly podávány teplé nápoje a pro lepší náladu bylo připraveno i něco sladkého
k zakousnutí. Výkony dětí byly úžasné. Bylo vidět, že se na svá vystoupení dlouho a pečlivě
připravovaly. Vyvrcholením celé akce bylo rozsvícení vánočního stromečku. Věřím, že zahájení
adventu pro vás bylo příjemným a vítaným zpestřením těchto poněkud pošmourných dnů, jakož i
příležitostí na chvilku se zastavit a popovídat si se svými blízkými či přáteli. Děkuji všem účast i
přípravu této akce.
Jak je již zvykem, rád bych vás informoval o stavu různých projektů, které obec připravuje či
realizuje. Projekt rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Solenice je v plném proudu a stavební
firma S-B ze Sedlčan, která vyhrála výběrové řízení, si vede velmi dobře a stavbu plní dle
harmonogramu prací. Pro naši jednotku jsme požádali Hasičský záchranný sbor (HZS)
Středočeského kraje o převod jimi vyřazené techniky jako náhradu za naší CAS TATRA 815,
protože tento vůz je na konci svojí životnosti, ne-li již za touto hranicí. V lednu jsme přizváni
k jednání se zástupci HZS, tak doufáme, že se nám podaří dojednat splnitelné podmínky. Členové
jednotky sboru dobrovolných hasičů vyvolali jednání se státním podnikem Povodí Vltavy a
podařilo se projednat podporu ve výši 90.000,- Kč na pořízení motorového člunu pro zvýšení
akceschopnosti naší jednotky na řece Vltavě, a to nejen v případě povodní. Sbor dobrovolných
hasičů schválil na své výroční valné hromadě dar obci ve výši 30.000,- Kč jako dofinancování
takového plavidla. Věříme, že vám člun budeme moci představit při plánovaném dni otevřených
dveří ku příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice. Za zmínku stojí i fakt, že žádost o
rekonstrukci sportovního hřiště u základní školy nebyla podpořena. Nadále tak budeme sledovat
dotační možnosti pro zlepšení života v naší obci.
Nyní se ještě vrátím v čase nazpět. Rád bych poděkoval všem, kteří v průběhu podzimu zpestřili
dění v naší obci. Ať už se jedná o dva Domácí trhy, které připravili členové dětského klubu Pravý
přítel přírody, či další ročník Podzimního solenického putování. Myslím si, že všechny akce byly
velmi povedené a ten kdo se zúčastnil, rozhodně nelitoval.
Termín voleb prezidenta ČR byl stanoven na pátek 12.01.2018 a sobotu 13.01.2018. V naší obci
máme jeden volební okrsek s volební místností v zasedací místnosti obecního úřadu.
Jelikož je toto vydání Solenického zpravodaje posledním v roce 2017, dovolím si krátké
zhodnocení. Jsem velice rád, že i přes velmi napjatý rozpočet se nám podařilo uspořit nějaké
finanční prostředky a investovat je do oprav, údržby či rekonstrukcí obecního majetku. Jsem si
vědom, že v naší obci je spousta míst, která by si zasloužila pozornost a opravu. Místní
komunikace jsou asi hlavním tématem spolu s opravami vodohospodářské infrastruktury. Věřte

mi, že jakýkoli podnět ze strany vás – občanů neupadne v zapomnění a my se snažíme tyto
problémy postupně, v rámci finančních možností obce, řešit. Mám také velkou radost z toho, že
kulturní život v obci je daleko bohatší než v letech minulých. Máme zde velmi dobře fungující
Jednotku sboru dobrovolných hasičů, kteří nejenže zasahují jeli to třeba, ale pracují i s dětmi a
vychovávají tak další generaci. Yacht club Solenice, Pravý přítel přírody, Sdružení pro rozvoj
venkova, to jsou další organizace, které se věnují dětem, pořádají nejrůznější akce a pomáhají tak
dětem zaplnit jejich volný čas smysluplnou činností. Zapomenout nesmím ani na sbor pedagogů a
pracovníků Základní školy a mateřské školy Solenice, kteří vštěpují dětem znalosti a dovednosti,
tak důležité pro jejich budoucnost. Senior club Solenice oproti tomu pomáhá zpestřit podzim
života našim dříve narozeným občanům. Nesmím zapomenout ani na jednotlivce, kteří neváhájí a
jeli třeba, ochotně přiloží ruku k dílu. Vám všem patří mé poděkování za čas a úsilí, které věnujete
činnostem, o kterých jste přesvědčeni, že pomohou zlepšit život nám všem.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem krásné Vánoce, bohatého ježíška a v nastupujícím
roce 2018 mnoho zdraví, štěstí a životní pohody.
Jan Mátl
starosta



Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice





JSDH Solenice
Nadále pokračuje rekonstrukce hasičárny. Předpokládané dokončení dle harmonogramu, bude v
dubnu až květnu. Poté proběhne slavnostní kolaudace a prohlídka pro veřejnost. I přes veškeré
komplikace související se stavbou je naše jednotka stále akceschopná. Technika je v pohotovosti
ve strojovně elektrárny Orlík. Chtěli bychom poděkovat Skupině ČEZ, a. s. za poskytnutí těchto
prostor.
9. prosince 2017 se uskutečnila výroční schůze VVH SDH v Regionálním informačním centru
Solenice. K dnešnímu dni evidujeme 22 zásahů na výzvu Integrovaného záchranného systému z
toho 10 požárů, 12 technických pomocí. V letošním roce se nám podařilo získat nové vybavení.
Jedná se o přetlakovou dýchací techniku - 4 ks (Dräger 3000) pořízenou 90 % z dotačního titulu a
10 % podílem obce. Protože náš sbor se nachází u vody, zakoupili jsme s podporou Povodí
Vltavy, s. p. a SDH Solenice pro naši jednotku gumový člun se závěsným motorem, včetně vozíku
za Nissan Patrol na přepravu člunu k vodě.
Mladí hasiči
Mladí hasiči mají za sebou zimní soutěž v tělocvičně HZS Příbram. Obě družstva skončila na
7. místě. Další závod bude ,,Závod požárnické všestrannosti“ a štafeta dvojic.
Po Vánocích, 26. ledna 2018 od 20:00 hodin, se bude konat „Hasičský ples“ na hotelu Solenice.
Hraje kapela „Dlouhá noc“. Bohatá tombola, svoz na ples a z plesu je zajištěn. Vstupné je
120,- Kč.
Za SDH Solenice přejeme všem klidné Vánoce, bohatého Ježíška a do nového roku pevné
zdraví a štěstí. Buďte prosím opatrní při manipulaci s ohněm v čase vánočním a při
odchodu z domu nezapomeňte zhasnout svíčky, abychom i my měli klidné svátky.
Evžen Brožek
JSDH Solenice





Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Na začátku školního roku jsme zahájili plavecký kurz v Příbrami a naučili se potápět a někteří i
zdatně plavat. Hráli jsme si na pekaře a upekli výtečné housky. Naším dalším projektovým dnem
byl ,,Den s ovocem a zeleninou“. Děti se převlékly za kuchaře. Vyráběly různé zeleninové
pomazánky a nakonec si z nich připravily jednohubky. Dalším kuchařským dílem byly ovocné
špízy, které se jim neobyčejně povedly a velice jim chutnaly.
V rámci projektu Erasmus+ jsme s dětmi navštívili elektrárnu Orlík. Prohlídka byla velice
zajímavá a nakonec jsme se společně podívali a zároveň připomněli povodně z roku 2002.
Naše třída se jeden den proměnila na mořskou říši. Vyrobili jsme mořskou pannu a ukázali jsme
si, jací živočichové žijí v moři. I letos jsme měli ,,Hoblinkovou dílničku“, při které jsme si
vyrobili květinu, která bude věčná.
Rok s rokem se potkal a my jsme se opět sešli na našem adventním tvoření s rodiči. Užili jsme si
pohodové a krásné odpoledne. Společnými silami jsme vyrobili spoustu krásných výrobků na náš
adventní jarmark. Tímto bychom ještě jednou chtěli všem, kteří se zúčastnili našeho setkání moc
poděkovat.
A začaly přípravy besídky na zahájení adventu. Letos na téma ,,Vánoční stromeček“. Za
příspěvky z vánočního jarmarku všem moc děkujeme.
Zachrastily řetězy a v naší školce se rázem otevřelo peklo. Ani letos na nás totiž Mikuláš s čerty a
andílkem nezapomněli. Nikoho nám neodnesli a všichni dostali mikulášskou nadílku.

Přejeme vám krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PŘEHRADA ORLÍK
Využili jsme pěkného podzimního počasí a vyrazili jsme
v rámci projektu Erasmus+ na vycházku na přehradu, kde
jsme se pokochali krásným výhledem, ale hlavně jsme si
povídali o historii této stavby a jejího okolí. S technickou
stránkou hráze a elektrárny jsme se pak seznámili při
následné exkurzi, která se nám velmi líbila.

HOBLINKOVA DÍLNIČKA
Tradiční aktivita zaměřená na rozvoj manuální zručnosti
opět nezklamala. Děti svěřená dřívka pilovaly, řezaly,
brousily usilovně, zaujatě, pečlivě a bez úrazu. Věříme, že
tímto lásku ke dřevu jistě v některém z našich žáčků
probudíme.

BUBNOVÁNÍ DO DRUŢIN
Možná touto aktivitou pro změnu probudíme u někoho
lásku k bubnování. Sousedům se předem omlouváme, ale
přece ,,Co Čech, to muzikant“…
ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Věříme, že se vystoupení dětí u vánočního stromu líbilo.

Přejeme všem krásný a klidný předvánoční čas.
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice

Yacht club Solenice





Blíží se konec roku, začal čas adventní, čas těšení se na Vánoce a také čas bilancování, co
hezkého nám tento rok přinesl. Myslím, že za všechny členy oddílu mohu říci, že velmi hezký a
pozitivní je už jen samotný fakt, že v obci oddíl funguje a existuje již 43 let. Oddíl tehdy zakládali
zapálení příznivci jachtingu, naši tatínkové, strýčkové a známí, kteří své zkušenosti předávali
svým dětem a mládeži ze Solenic. Společně tenkrát vystavěli budovu loděnice a společně postavili
řadu malých sportovních plachetnic, na kterých pak trávili většinu volného času. Jachtingem zde
v Solenicích prošla pěkná řádka dětí. Pro některé byl jachting pouze krátkodobý zájem, pro
mnohé se naopak jachting stal koníčkem na celý život.
Na činnost zakladatelů oddílu navazujeme posledních několik let i my. Snažíme se udržovat
v dobrém stavu budovu a okolí loděnice, pečujeme o oddílový majetek, lodě. Členská základna
oddílu se za léta dosti ztenčila, což ale nikterak nezmenšuje naši chuť společně něco tvořit a
předávat dál jachtařské zkušenosti mladším generacím. Stejně jako loňský rok i letos mají děti
možnost se každý sudý pátek setkávat v loděnici na kroužku jachtingu, rozvíjet své znalosti a

dovednosti, utužovat dobré přátelské vztahy. Jsme velmi potěšeni, že letošní rok za námi do
Solenic jezdí i děti z Příbrami a okolí.
Starší členové oddílu, pro které se jachting stal životním stylem a srdcovou záležitostí, tráví část
svého volného času nejen na sladké vodě. Každoročně vyráží na moře a účastní se námořních
regat v Chorvatsku, Itálii či Řecku. Oddílová vlajka Yacht Clubu Solenice se objevuje na stěžních
kajutových plachetnic a rozšiřuje tak povědomí a věhlas našeho jachtařského oddílu. Jsme hrdí na
to, že oddíl jachtingu v Solenicích stále funguje, že se zde udržují a vytvářejí dobré přátelské
vztahy, že můžeme předávat své zkušenosti.
S koncem roku se pojí naše tradiční vánoční pečení buřtů na Kamenech. Velmi rádi se na tomto,
pro nás významném místě, v době předvánočního shonu setkáváme a u ohně si společně připíjíme
na zdraví a přejeme si krásné a pohodové Vánoce.
Pohodový adventní čas, krásné Vánoce a úspěšné vykročení do roku 2018 chceme popřát
také všem čtenářům Solenického zpravodaje.
Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice


Přehed akcí a událostí



26. ledna 2018 od 20:00 hodin – Hasičský ples
23. února 2018 od 20:00 hodin – Elektrárenský ples





Pravý přítel přírody (PPP)
Všichni členové klubu Pravý přítel přírody, malí i velcí, mají velkou radost z toho, že námi
vymyšlený prototyp poštovní schránky předělané na ZÁSOBNÍK IGELITOVÝCH SÁČKŮ PRO
PEJSKAŘE má úspěch. Je umístěn u čistírny odpadních vod na plotě. Obec Solenice nám věnuje
starou poštovní schránku a tak budeme moci umístit další zásobník i na plot u kotelny. Věříme, že
tímto krokem pomůžeme k tomu, aby veřejná prostranství v naší obci byla čistší a zároveň se
snažíme chovat trošku ohleduplněji k přírodě a využívat věci, které by jinak skončily
v komunálním odpadu. Neboť igelitové sáčky v našich zásobnících jsou již použité, například od
ovoce či pečiva.
Těšíme se z těchto malých úspěchů PPP a přejeme hezký zbytek roku a do toho nového vše
nejlepší.

MUDr. Anna Mátlová
PPP



Senior club Solenice
Zpráva o činnosti Senior clubu Obce Solenice
Náš klub navštěvuje stále více důchodců, což je pro nás dobrá zpráva.
Naše obec stárne, a tak posedět a popovídat si je v našem zájmu.
Pan Krahulík, dříve učitel, nám vypráví o zajímavostech okolí obce. V listopadu jsme oslavili
velké životní jubileum – 80 let pana Beneše. V prosinci jsme si, jako každý rok, ozdobili malý
vánoční stromeček, rozdali jsme si dárky a zahráli a zazpívali vánoční koledy.

Všem lidem přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví v dalších letech.
Šťastný a veselý nový rok 2018.
Eliška Urešová
Senior club Solenice

Z kroniky naší obce



Z historie Vánoc
Adventní čas, počátek křesťanského roku, přinášel lidem trochu odpočinku po celoroční práci.
Přišel čas rozjímání, církevních slavností, vánočních trhů i dobročinných akcí. Po Vánocích pak
nastaly zimní práce – draní peří, šití, předení, opravy nářadí, a to vše při každodenní péči o rodinu
a hospodářství.
Dnes už se neslaví v adventu svátek sv. Ondřeje – patrona nevěst – různým čarováním. Svátek sv.
Barbory se už neužívá k nadílce dětem. O sv. Lucii také neuklízejí po chalupách mlčenlivé
kolednice „Lucky“. Jen vánoční koledy mají svou tradici už několik století. Také tradice stavění
betlémů má zvlášť na Příbramsku staleté kořeny.
Svátek sv. Mikuláše, ochránce dětí, je po staletí spojen dodnes s nadílkou dětem. Však také tato
skromná nadílka byla až do 19. století jedinou o Vánocích. Teprve s příchodem tradice vánočního
stromku koncem 19. století postupně vznikla tradice dárků o Štědrém večeru. Na chudých
vesnicích se tyto zvyky ujaly spíše až na počátku 20. století postupně. Skromné dárky se
z počátku ani neobalovaly, ale radost jistě dětem přinesly.
V našem kraji zpravidla v 1. týdnu prosince se ve školách a na farách konaly „Dětské dny“. Děti
poslouchaly vyprávění o cestách do Svaté země, účastnily se s panem učitelem bohoslužby
v kostele nebo nacvičovaly divadélka s vánočními motivy. Ve škole na Větrově v r. 1912 děti
nacvičily hru „Malí pastýři Betlémští“ a s tou pak 6.ledna 1913 vystoupily na slavnosti vysvěcení

nové přístavby školy ve Větrově. 78 dětí se tak mohlo učit ve škole ve dvou třídách. Pan řídící a
pan učitel zpravidla o Vánocích dostávali od sedláků ve vsi vánoční výslužku.
V krušných létech válečných se v adventu pořádaly dobročinné sbírky. Mnohé chudé rodiny se
snažily pomáhat potřebným i tím, že si braly děti z nalezince „ na vychování“. V matrikách byla i
krátkodobá pěstounská péče bídně placeným přivýdělkem. Velmi svízelná situace v pěstounské
péči se zlepšila teprve po roce 1918.
Prvky lidových a křesťanských vánočních tradic je třeba i v novodobém pojetí vánoc udržovat a
užívat si je. Mají svůj smysl, svoje kouzlo a vnášejí i trochu klidu do uspěchané doby.
Stará pranostika praví: „ Přijde-li zima s adventem, trvá deset týdnů“ S příchodem adventu snad
také přijde opravdová zima i do Solenic. Některé tuhé zimy, jaké byly třeba v minulosti v našem
kraji v r. 1909 – mnoho sněhu, 1922 tuhá zima se sněhem až v předjaří, nebo léta 1927-1929:
mrazivé zimy, kdy promrzala i řeka a studny ztratily vodu, i jaro se opozdilo a přineslo velké
dřenice, energetické prázdniny v mrazivém lednu 1979, tak to bychom jistě nechtěli. V posledních
létech jsme si zvykli spíše na Vánoce na blátě. Tak ať je počasí jakékoliv, prožijte pěkné svátky
vánoční v kruhu svých blízkých a váš nový rok 2018 až provází stálé zdraví a pohoda.
Marie Čedíková
kronikářka obce



Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
V říjnu jsme uspořádali další ročník akce
,,Podzimní
solenické
putování“
s přírodní
tématikou ,,Zvířátka kolem nás“. Na trase
v Líšnickém údolí opět na děti čekaly pohádkové
postavy s úkoly a malou odměnou. Na konci svého
putování si prohlédly trofeje lesních zvířat a mohly
si vyzkoušet střelbu na divoké prase nebo lišku.
Závěrem se opékaly špekáčky, které přišly již
v sychravém podzimním čase velice k chuti. Opět
jsme se zúčastnili ,,Adventního setkání“, které
pořádala ZŠ a MŠ Solenice. Pomohli jsme
s jarmarkem, občerstvením i hudební produkcí.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim
členům, za čas který věnují našim dětem a členům SDH Solenice, kteří nám pomáhají tyto akce
pořádat.
V únoru se děti mohou těšit na karneval. Pozvánku s přesným datem a místem konání vyvěsíme
včas na úřední desku obce. Jste srdečně zváni.
Přejeme Vám krásné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví.
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.

