Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
před sebou máte další vydání Solenického zpravodaje, který vás, pevně věřím, oslovil a přinesl vám zajímavé a důležité informace.
Jelikož jsme nedávno vstoupili do nového
roku, dovolte mi, abych vám jménem
svým i jménem všech představitelů a
spolupracovníků obce, popřál pevné
zdraví a mnoho pracovních i osobních
úspěchů v roce 2015.
Úvodem bych se vrátil do minulého roku a
velice rád poděkoval VŠEM, kteří se
podíleli na přípravě a realizaci zahájení
adventu v Solenicích. Mé díky patří
především všem účinkujícím – tedy dětem

ze Základní a Mateřské školy v Solenicích
a sdružení Kaleidoskop, které svým
hudebním vystoupením děti doplnilo.
V předchozím čísle jsem neuvedl jména
nově zvolených zastupitelů. Ustavující
zastupitelstvo obce se konalo dne
06.11.2014. Zastupitelstvo obce tvoří 7
členů. Post starosty obce obhájil Jan Mátl
(Hasiči pro venkov) a místostarostou byl
zvolen Evžen Brožek (Hasiči pro venkov).
Dalšími členy zastupitelstva, byli na

základě počtu hlasů získaných ve volbách
zvoleni: Ladislav Pravda (Hasiči pro
venkov), Jakub Houška (Hasiči pro
venkov), Jaroslava Švagrová (Sdružení
ČSSD a nezávislých kandidátů), Markéta
Lovečková
(Sdružení
pro
rozvoj
venkova), Michal Kozák (Komunistická
strana Čech a Moravy). Pevně věřím, že
důvěru a očekávání, které jste v nás svými
hlasy vložili, nezklameme a s výsledky
naší práce pro obec budete spokojeni.

Rád bych vás informoval o změně úředních hodin na obecním úřadu.
Pondělí 9:00 – 12:00 hod.
13:00 – 15:30 hod.
Úterý
13:00 – 16:30 hod.
Všechny důležité informace, které se týkají naší obce (zápisy z jednání zastupitelstva, povinně zveřejňované informace, zajímavosti
ze ZŠ a MŠ, SDH, DD a dalšího dění), naleznete na webových stránkách obce: www.obecsolenice.cz.
V prvním zpravodaji jsem vás informoval o připravovaných či právě realizovaných projektech obce. V současné době stále probíhá
„Intenzifikace čistírny odpadních vod Solenice“. Předpokládané ukončení tohoto projektu je březen 2015. V realizaci je zpracování
studie pro rekonstrukci přivaděče vody z úpravny v Dolní Líšnici až do kolektoru v ulici kolem Vltavy.
Ve spolupráci se Základní a Mateřskou
školou Solenice pracujeme na přípravě
žádosti o dotaci v rámci programu Comenius
Regio na téma „Voda – koloběh jednoho z
živlů vlivem člověka“. Program Comenius
Regio je součástí Programu celoživotního
učení a zaměřuje na předškolní a školní
vzdělávání.
Grantovými
prostředky
podporuje
mezinárodní
spolupráci
mateřských, základních a středních škol
v Evropě, spolupráci jejich zřizovatelů, obcí
a krajů. Cílem partnerství Comenius Regio
je zlepšení vzdělávacích možností v oblasti
školního a předškolního vzdělávání. Díky
tomuto projektu mají žáci i pedagogičtí
pracovníci možnost poznávat kulturu,
životní styl i školské systémy partnerských

zemí, zlepšovat své jazykové i pedagogické dovednosti. Účelem programu je rozvíjet
porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí, pomáhat osvojit si základní
životní dovednosti nezbytné pro osobní rozvoj, budoucí zaměstnání a aktivní účast v
evropských záležitostech. Připravovaný projekt se zabývá tématem koloběhu vody
při vlivu člověka. Plánovaným výstupem projektu jsou informačně - vzdělávací
materiály, které budou následně umístěny do tabulí podél naučné stezky, která v
souvislosti s tímto projektem vznikne. V naší obci je plánována na úseku „vodárna v
Dolní Líšnici – čistírna odpadních vod v Solenicích“. Byli bychom rádi, kdyby
partnerství v projektu přijalo Sdružení obcí Herrstein, ZŠ a MŠ Kempfeld a Hasiči
Kempfeld, kteří byli zapojeni i do předchozího projektu. Českými partnery projektu
budou: Obec Solenice, ZŠ a MŠ Solenice a SDH Solenice. Rád bych zdůraznil, že
čerpání dotačních prostředků je úzce spjato s dodržováním velmi přísných pravidel
stanovených poskytovatelem dotace. Příprava, realizace, ukončení projektu a
následná udržitelnost projektu jsou časově velmi náročné. Všichni účastníci projektu
se mu věnují nad rámec svých pracovních povinností ve svém volném čase, za což
jim
patří
velký
dík.

V souvislosti se vzděláváním Vám chci rovněž oznámit, že zápis do 1. ročníku ZŠ v Solenicích se uskuteční v úterý 27. ledna 2015
od 14:00 do 16:00 hod. Zákonní zástupci dětí nechť s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Dále bych vás chtěl upozornit na velmi pěknou upoutávku k projektu „Toulava“, který se dotýká i naší obce. Cílem je zviditelnit náš
krásný kraj a přilákat do něj turisty. Dle mého mínění, stojí za to jej shlédnout. Klip najdete na webových stránkách YouTube
(www.youtube.com) pod názvem „Toulava …. kardiozážitek i pro tebe!“.
V tomto zpravodaji najdete mimo jiné pozvánky na Hasičský a Elektrárenský ples, dětský karneval, masopust pořádaný ZŠ a MŠ.
Budeme velice rádi, zúčastníte-li se těchto akcí a podpoříte tak společenské dění v naší obci. Dokážete nám, že tyto akce
nepřipravujeme a neorganizujeme naprázdno a naše počínání má smysl. Přeji vám příjemnou zábavu a těším se na setkání s vámi na
výše zmiňovaných akcích nebo u jiné příležitosti.
Jan Mátl

 











starosta


Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice



Již v minulém zpravodaji jsme Vás informovali o dětských soutěžích MH. Naše děti se umístily následovně:
 V sobotu dne 27.09.2014 v Sedlčanech - „hra Plamen“ - 6. a 9. místo.
 V sobotu dne 29.11.2014 v tělocvičně HZS Příbram - „hra Plamen“ - 6. a 5. místo.
 Dne 13.12.2014 v Rožmitále pod Třemšínem - „Malý erb města“ - 3. a 7. místo.
V roce 2015 nás čekají další soutěže:
 V sobotu dne 14.03.2015 ve Smolotelích.
 V sobotu dne 21.03.2015 v Rožmitále pod Třemšínem - „hra Plamen“.
 V sobotu dne 16.05.2015 okrsková soutěž v Pečicích.
 V sobotu dne 30.05.2015 v Březnici - „hra Plamen“.
Jak můžete sami posoudit, mají děti opravdu nabitý program. Mimo účasti a tréninku na soutěžích pro ně ještě kolektiv vedoucích
MH připravil několik výletů.
Dne 09.01.2015 proběhla Výroční schůze SDH Solenice, kde byli voleni zástupci sdružení. Zde jsou výsledky:
 starosta SDH – František Kvapil
 velitel SDH – Jakub Houška (nahradil p. Hanuše)
 jednatel SDH – Evžen Brožek (nahradil p. Koláře)
V současné době má solenický sbor 34 členů, z toho je 11 mladých hasičů. V letošním roce se vedení MH rozhodlo, že uspořádá
hasičský ples. Výtěžek akce bude použit na aktivity mladých hasičů.
















Zajímavosti ze Základní a Mateřské školy Solenice
S příchodem adventního času jsme uspořádali vystoupení dětí a jarmark s nasvícením vánočního stromu. Potěšilo nás, že se sešlo tolik
obyvatel Solenic i přilehlých obcí. Věříme, že jsme vám dodali v tomto
adventním čase vánoční atmosféru.
Ani letos nezapomněl za dětmi přijít Mikuláš, čert a anděl s dobrotami.
Během prosince jsme byli na lední revue v Příbrami „Nesem vám
noviny“ a Sdružení Kaleidoskop si připravilo pro děti vánoční
představení. Před vánoci jsme navštívili Obecní úřad, obyvatele DPS,
paní prodavačky v místním obchodě i paní kuchařky v DD s přáním
Veselých Vánoc.
Dále pokračujeme v enviromentální výchově a snažíme se vést děti k
přírodě a její ochraně. Nezapomněli jsme na zvířátka v lese a ozdobili
jsme jim stromeček mrkví s jablíčky.
Připravujeme podání žádosti o dotaci na EKO třídu, kterou by rády měly
děti z MŠ na zahradě jako jejich starší kamarádi ze ZŠ. Spolupracujeme s
obecním úřadem na připravovaném projektu Comenius Regio.
Na 17.02.2015 plánujeme tradiční „Masopustní průvod“ naší obcí. Věříme, že budete chtít vidět naše děti v krásných a tradičních
maskách.





Vladimíra Čedíková
učitelka MŠ Solenice



Z kroniky naší obce
V letošním roce podle dokumentů o písemných záznamech o obcích má naše obec tato výročí:
 635 let pro Dolní Líšnici (rok 1380)
 585 let pro Solenice (rok 1430)
 412 let pro Větrov (rok 1603)
V jiných historických záznamech se tato místa zmiňují dříve:
 Dolní Líšnice 1325 – 1328
 Solenice 1142
 Větrov 1555
17. století bylo rozhodující pro příslušnost obcí do majetku šlechty. Od r. 1603 patří Větrov a Dolní Líšnice Dobříšskému panství
Mansfeldů. Od roku 1623 patří Solenice Vysokochlumeckému panství Lobkowitzů. Tento stav trvá až do pozemkové reformy 1922.

Název obce Solenice pochází od jména rodu Solínků (také Solencu – Solenec byl posměšný název pro slanečka). Název obce
Solenice byl též vykládán podle údajného překladiště soli, která se po řece dopravovala. Nejstarší rod Solinku (též Solynku) žil v
Solenicích podle dohledaných záznamů v 17. a 18. století.
Nejstarší chalupa – stará Solínková stávala v místě u řeky (silnice u Šrahulků). Druhá chalupa – nová Solínková stávala
pravděpodobně v místě dnes školního dvora.
Zavadilka – Solenice č. 1 (původní číslování) – ve 12. století tu údajně stávala kovárna, patřila Rtišovickému panství. Později zde
byla postavena Ertišovská (Rtišovická) hospoda pro pocestné – Zavadilka. Od r. 1650 do r. 1954 tu byla vorařská hospoda. Další
historii místa psala pak výstavba VD Orlík.

















V letech 1906 – 1961 byly tři naše obce pod správou Větrova, od r. 1962 pod správou Solenic.
1920 – řídícím učitelem školy ve Větrově byl po Adolfu Řánkovi jmenován Alois Hlinovský.
Ten pak 10. října vítal v Dolních Hbitech za obec Větrov prezidenta T. G. Masaryka.
28. února 1935 byl položen základní kámen ke stavbě kapličky na Větrově. Byla postavena z
výtěžku činnosti divadelního kroužku „TYL“ ve Větrově.
10. června 1935 byla zasvěcena sv. Antonínu Ladnanskému. Kapličku světil farář Františk
Jásek z Dolních Hbit.
1955 – v souvislosti s probíhající výstavbou VD Orlík byl vystěhován a zbořen Vopičkův mlýn
v Dolní Líšnici č. 1. Musel ustoupit výstavbě silnice a pomocným technickým provozům pro
stavbu VD Orlík.
V tomto roce se staví též vodárna pro Solenice v Dolní Líšnici.
Pokračuje výstavba nových Solenic, komunikací kolem stavby.
1960 - v zátopovém pásmu kolem řeky končí likvidace domů na pravém břehu, 4 v k. ú. Přední
Chlum (od přehrady k Solenicím), 4 domy v k. ú. Solenice.
12. září 1960 proplul poslední vor přehradou Orlík.
29. září 1960 hlásil ředitel VD Orlík, Ing. Kraus, připravenost k vyhrazení, uzavření, přehrady.
Začala se plnit nádrž Kamýk.
1970 – obec má 556 obyvatel: 276 mužů, 280 žen. Škola má 90 dětí. V obci je 58 automobilů,
28 televizí, 106 praček a 33 motorek (v r. 1976 má obec už 663 obyvatel).
1975 – do Kulturního domu v Solenicích (otevřen byl r. 1956) přišel nový vedoucí – Jaroslav
Starka. Zaměstnán tu byl též jeho syn, dnes příbramský podnikatel. Restaurace a hotel měly 54
zaměstnanců, v létě až milion tržeb. Roku 1978 byla mezi hotelovými domy přistavěna
recepce.
1976 – v Dolní Líšnici se buduje fotbalové hřiště.
1977 – v akci „Z“ se v Solenicích staví přístavba u tělocvičny.
11.12.1979 došlo ke sloučení obcí Solenice a Bohostice. Obce spravoval jeden MNV. Tato správa trvala 10 let.

V tomto roce (2015) uplyne 70 let od konce 2. světové války.
Marie Čedíková
kronikářka obce



