Úvodní slovo starosty obce
Vážení a milí spoluobčané,
nastal měsíc září. Chladná rána, teplá, hřejivými paprsky slunce prozářená odpoledne a krátící se
den, to vše jsou neklamné znaky nastupujícího podzimu. Prázdninám a letním dovoleným již
definitivně odzvonilo. Netřeba však zoufat, i v nastávajících dnech, týdnech a měsících na nás
čeká spousta zajímavých akcí. O některých z nich vám přinášíme bližší informace v tomto
zpravodaji.
V současné době řešíme dva hlavní projekty této sezony. V objektu obecního úřadu proběhla
výměna zbývajících oken a dveří. V nadcházejících dnech budete registrovat techniku na našich
komunikacích. S ohledem na skutečnost, že naše obec třikrát neuspěla s žádostí o podporu oprav
komunikací, jsme se jako zastupitelstvo rozhodli, že provedeme opravy z rozpočtu obce. Na
letošek jsme schválili rozpočet z naspořených prostředků ve výši 2 mil. Kč a tyto prostředky
budou z velké většiny použity. U letošního okruhu opravovaných silnic jsme vycházeli
z podmínek dotace, kterou jsme chtěli získat. Zároveň byl vodítkem pro výběr komunikací i jejich
aktuální stav. Opravy budou provedeny na následujících komunikacích: Pacov od rybníku po
křižovatku u Lacmanů, za hasičskou zbrojnicí, od hasičské zbrojnice až k točně za čp. 132,
komunikace od přečerpávací stanice u vody po čistírnu odpadních vod včetně brodu.
V následujících letech budou plánovány opravy podle finančních možností s principem priorit dle
vlastnictví pozemků pod komunikacemi a dle navazujících objektů s trvale žijícími občany.
Dlouhé podzimní večery si můžete zpříjemnit například přečtením dobré knihy. Za tímto účelem
je vám k dispozici obecní knihovna. Otevřeno je ve dnech 14.10., 4.11., 18.11., 2.12. a 16.12,
vždy od 16:00 do 18:00 hodin.
Stejně jako v loňském roce, i letos usedali žáci do lavic za doprovodu deště bubnujícího na
střechy domů. Solenická škola a školka přivítali do svého kolektivu nové děti. Doufám, že se
všem našim žáčkům a školkáčům bude ve škole i školce líbit, a že se budou těšit na zajímavé hry,
aktivity a projekty, které pro ně paní učitelky hojně připravují.
Po prázdninové přestávce svou činnost znovu zahájily i kroužky, které zpestřují dětem jejich
volný čas. Členové spolku Pravý přítel přírody se scházejí pravidelně každou sudou středu
odpoledne od 16:30 hod. Mladí jachtaři pak mají své dostaveníčko jedenkráte za 14 dní, a to
v pátek od 17:00 hodin. Noví členové jsou vítáni. Jsem velice rád, že i naši senioři jsou velmi
aktivní a pravidelně pořádají společná setkání. I oni mezi sebe jistě velmi rádi přijmou nové tváře,
které okoření jejich sezení zajímavými příběhy.
Nezahálejí ani místní hasiči a Sdružení pro rozvoj venkova. V sobotu, 28. září, pro vás připravili,
troufnu si říci, že již tradiční akci - „Podzimní solenické putování. Je těžké uvěřit, ale letos
proběhl již 5. ročník tohoto zábavného pochodu. Údolím líšnického potoka vás tentokráte provedli
broučci.
No, a než se nadějeme, bude tu advent – nádherný čas předvánoční. Srdečně vás zvu na slavnostní
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rozsvěcení vánočního stromu, které bude doprovázeno vystoupením dětí z naší školky a školy.
K zakousnutí budou domácí moučníky od našich pořadatelek, k zahřátí poslouží čaj, svařák a
punč. Přijďte v neděli 1. prosince před budovu Yacht clubu Solenice načerpat vánoční atmosféru,
pobavit se s přáteli a nechat se okouzlit vystoupením našich nejmenších.
Přeji vám všem krásné a pestré podzimní dny.
Jan Mátl
Starosta







Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice



JSDH Solenice
Vážení spoluobčané,
protože začíná topná sezóna, dovoluji si vás informovat o článku ze stránek Hasičského
záchranného sboru ČR (viz níže).
Přestože topná sezóna začíná oficiálně až 1. Října, chladné počasí posledních dnů vede řadu
domácností k tomu, že už si alespoň na noc začínají přitápět. Jak ale vypadají naše kotle a komíny
po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že
topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Pokud topíme na pevná paliva, bude potřeba
komín vyčistit během topné sezóny ještě dvakrát.
Během loňské topné sezóny, tedy od října 2018 do března 2019, došlo k 860 požárům
způsobených komíny. Při těchto požárech naštěstí nedošlo k usmrcení osob, přesto se 31
osob zranilo. Přímá škoda dosáhla částky 68,3 mil. Kč.

Legislativa
Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje
oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.
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Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně
u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové
znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho
schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové
cesty oprávněným kominíkem.
Co mohu zkontrolovat sám?
 Je kouřovod řádně upevněn?
 Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
 Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
 Fungují uzávěry komínových dvířek?
 Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a
nehořlavá izolace?
 Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
 Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na
linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání
nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími
dvířky nebo ze střechy do komína.
Mladí hasiči
Začínáme další ročník Hry plamen 2019/2020, a to podzimním kolem v Rožmitálu 5. 10. 2019,
kde jsou štafety CTIF a 4x100 metrů. Tento rok je pro nás významnější z titulu výročí - deset let
od založení Mladých hasičů. I v letošním roce naše okrsková základna čítá více jak 30 závodníků,
a proto se zúčastníme ve všech kategoriích (mladší, starší a dorost). Pevně doufáme, že si
z letošního ročníku přivezeme zasloužené medaile.

Evžen Brožek
JSDH Solenice







Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Letos jsme měli celé prázdniny z důvodu rozsáhlé
rekonstrukce zavřeno. Začátkem července jsme celou
třídu vystěhovali a sundali koberec i lino, neboť se
začaly v podlaze dělat praskliny. Firma nově
vybetonovala celou naší třídu. Vymalovalo se a položil
se nový koberec a lino. Naše školka dostala zcela nový
ráz. Chtěli bychom poděkovat OÚ Solenice, který
celou rekonstrukci finančně podpořil a vedl.
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Aby se děti vrátily do veselé školky, některé stěny jsme nabarvili barevně a polepili samolepkami
s dětskými motivy. Na zahradu jsme pořídili malý zahradní domeček a nové dřevěné herní prvky.
Děti se měly opravdu na co těšit, když se vracely zpátky do školky!

Na konci srpna jsme ukončili tříletý projekt Erasmus+ na téma „Voda – fenomén lidstva“.
Zapojili jsme se do projektu „Šablony II“.
Školní rok začal v pondělí 2. září 2019. My jsme se zase sešli a přivítali jsme
nové kamarády. Všechny děti byly nadšené z „nové“ školky.
A co nás čeká?
Letos nás budou školním rokem provázet pohádkové postavičky. Snažíme
se, aby děti znaly klasické pohádky a jejich hrdiny, kde dobro vítězí nad
zlem. Měsícem září nás provází Rumcajs, Manka a Cipísek. Nahlédli jsme
do jejich pohádkového světa. V říjnu si s námi budou hrát a pracovat
Křemílek a Vochomůrka.
Pravidelně nás navštěvuje Vendy z MAP Sedlčany s logickými hrami. Čeká nás několik
divadelních pohádek v Příbrami. Již jsme byli na pohádce „Pohádka z pařezové chaloupky“.
Podzim uteče jako voda a my se budeme připravovat na adventní vystoupení pro vás!
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Školní rok 2019/2020 jsme úspěšně zahájili. Všichni jsme nadšeni z kompletně nových krásně
barevných dívčích a chlapeckých WC. V modernizaci školy bychom rádi pokračovali.
První školní den jsme přivítali prvňáčky, sdělili si prázdninové zážitky a vzájemně jsme si dodali
odvahy do nového školního roku. Hlavním tématem měsíce září jsou pravidla slušného chování a
dopravní výchova. Dále se chystáme se do místní knihovny, pouštět draky, za kulturou a těšíme se
na Hoblinkovu dílničku. Vyrazíme také na pochodové cvičení do přírody. Pak již přijde čas
nacvičovat vánoční besídku...

Učitelky ZŠ a MŠ Solenice
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Yacht club Solenice
Letošní léto nám rychle uteklo a s ním i jubilejní 45. ročník našeho jachtařského tábora Kameny
2019 na Orlické přehradě. Jako každým rokem se tábor velice vydařil a užili si ho jak vedoucí tak
i děti. Rok co rok se na Kameny vrací spousta dětí za dobrou partou kamarádů a taky za nějakým
tím jachtařským dobrodružstvím. Letos jsme podnikli spoustu výletů po okolí na lodích i pěšky.
Jedním z pěších výletů byla výprava na vrch Bořím, při které se děti ve skupinách učili pracovat s
mapou a kompasem a určitým způsobem se pomocí přírodních ukazatelů orientovat v terénu.
Mezi další velmi oblíbené aktivity patří noční plavby. Letos se jich podařilo uskutečnit hned
několik. Jedna z nich, určená spíše pro starší táborníky byla i s dobrovolným přespáním u
Schwarzenberské hrobky.

Rádi vidíme, že mladé jachting po tolika letech stále baví a vrací se sem rok co rok. Některé děti
se s jachtingem setkávají pouze tady na letním táboře, jiné se s ním setkávají po celý rok na
kroužku jachtingu v loděnici. Kroužek i letos bude probíhat již od 4. října a to pravidelně jednou
za 14 dní v pátek od 17:00 do 19:00 hodin. Děti zde rozšiřují své znalosti a dovednosti z oblasti
jachtingu. Těšíme se na všechny zájemce o tento sport.
Za letošní organizační tým Kamenů ve složení Láďa Vrtal, Petra Velasová, Vendula Berginová,
Honza Škvařil, Petr Joch, Libor Vacek a Leontýna Vacková.
Krásně prožité podzimní dny plné pohody všem přeje

Markéta Velasová
YCSE Solenice
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Přehed akcí a událostí




 14.10., 4.11., 18.11., 2.12. a 16.12 – vždy od 16:00 do 18:00 hodin – otevírací doba obecní
knihovny
 01.12.2019 od 16:00 hodin – Zahájení Adventu (před budovou Yacht clubu Solenice)










TOULAVA FINIŠUJE K DALŠÍMU PRVENSTVÍ V ČR
O jaké prvenství se jedná? První dálková certifikovaná pěší stezka v ČR podél řeky Lužnice
z Plané nad Lužnicí do Týna nad Vltavou, pod názvem „ Stezka údolím Lužnice Toulavou“.
V případě úspěchu bude zařazena na seznam nejlepších stezek v Evropě. Turistická oblast Toulava
s Klubem českých turistů za podpory Jihočeského kraje, měst a obcí na stezce, již více jak rok a
půl připravuje tuto trasu tak, aby jí byla udělena značka „Leading Quality Trails Best of
Europe“, v překladu „Stezky špičkové kvality, nejlepší v Evropě“. V současné době je 20
certifikovaných tras a to v Německu, Řecku, Rakousku a Nizozemsku.
Certifikační komise bude trasu procházet, hodnotit a bodovat od 9. do 12. října 2019.
Na co se tedy
turisté
mohou
těšit?
55 km dlouhá pěší
trasa údolím Lužnice
Toulavou, která je
rozdělená
do
4
denních etap. Aby
certifikace
byla
udělena musí splnit
velké
množství
podmínek např. 80%
povrchů stezky musí
jít mimo asfaltové
povrchy přírodními
pěšinami, na denních
etapách musí být
směrové
šipky,
informační tabule o celé stezce a dílčích částech stezky (infotabule jsme doplnili i o vědomostní
kvíz, aby turisté spolu mohly během stezky soutěžit), dále musí být instalovány informační tabule
na služby (stravování, ubytování) a atraktivity do 1 km vzdálenosti od stezky včetně otvíracích
dob a kontaktů, zajištěna služba na převoz zavazadel mezi denními etapami atd.
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Na co nás stezka ještě naláká?
Na trase leží historická města Tábor a Bechyně, zříceniny Příběnice a Dobronice, Stádlecký
řetězový most, zámek Koloděje nad Lužnicí, ale především překrásné hluboké údolí řeky Lužnice.
Stezka se vine kolem skalních stěn i tunelem ve skále, po starých cestách, které KČT s podporou
hraběte Harracha stavěl, kolem mlýnů a peřejí, již v roce 1899.
Pokud vše půjde dobře a značka kvality bude stezce udělena, Toulava získá certifikát koncem roku
2019, oficiálně otevře stezku na jaře roku 2020 spolu se zástupci JK, KČT, městy a obcemi, která
se na celém projektu podíleli.
Štěpánka Barešová
ředitelka TOULAVA, o. p. s.
tajemnice svazku Sdružení obcí Sedlčanska


Senior club Solenice
Zpráva o činnosti senior clubu v obci Solenice
Sešli jsme se po prázdninách opět v plné síle. Jsme rádi, že se scházíme každý měsíc v prvém
čtvrtku v měsíci září, i když je nás už málo, ale je nám tady dobře. Vždy si nachystáme malé
pohoštění a 2 hodiny jsou brzy pryč.
Připomínku věnujeme našim bývalým přátelům, kteří už nejsou mezi námi, rádi na ně moc
vzpomínáme. Přijďte také mezi nás.

Eliška Urešová
vedoucí Senior clubu v Solenicích




Z kroniky naší obce





Historická „Školní pravidla“ / více než stoletá /
Choď bedlivě do školy!
Do školy přicházej v pravý čas, čist a učesán!
Nežli do školní světnice vkročíš, otři bláto nebo sníh z obuvi a šatů!
Po chodbě a schodech kráčej zvolna a tiše!
Vstoupíš-li do školní světnice, pozdrav, pokloň se učiteli, odlož svrchní šat a jdi na
vykázané místo!
6. Před vyučováním nechoď z místa, nepovykuj, připrav se na vyučování!
7. Co máš učiteli oznámit, oznam před vyučováním!
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8. Učitele nebo hosta, který vstoupí do učírny pozdrav povstáním a stůj tak dlouho, až se
pokyne, abys sedl!
9. Při vyučování buď pozorný a varuj se všeho vyrušování!
10. Nepřinášej do školy věci nepříslušných, zejména cukrovinek!
11. Potřebu tělesnou vykonej, než do školy vstoupíš, záchodu neznečisti!
12. Za vyučování nejez!
13. K odpovědi se hlas, pouze ruku zvedni!
14. Odpovídej a čti hlasitě, při odpovědi stůj zpříma!
15. Jdeš-li k tabuli nebo ke stolu, pokloň se učiteli, totéž učiň odcházeje!
16. Po vyučování slož své věci bez hluku!
17. Ze školy odcházej podle stanoveného pořádku!
18. Buď svorným a laskavým!
19. Nedaruj peněz, nevyměňuj a neprodávej věci bez svolení rodičů!
20. Nepoškozuj školní nářadí ani věci spolužáků. Každou učiněnou škodu jsi povinen uhradit!
21. Neškrab a nepiš po stěnách!
22. Nedělej ve škole smetí!
23. Vážené osoby slušně pozdravuj!
24. Na veřejných místech nekřič, neházej, neper se!
25. Nevysmívej se nikomu a netup nikoho!
26. Nepoškozuj stromy a rostliny!
27. Zvířata netrap, neboť se cítí ona jako ty!
28. Ptáčky, jejich hnízda a vajíčka nenič!
29. V zimě po chodníku se neklouzej!
30. Za soumraku venku nechoď, pokud nejsi od rodičů na ulici pro něco poslán!
31. Nenavštěvuj hostince, veřejné taneční zábavy a divadla!

Marie Čedíková
kronikářka obce






Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Milí spoluobčané, milé děti!
Skončily prázdniny a léto se s námi rozloučilo. Je tady podzim a my opět připravili pro vás
několik akcí, na kterých se můžete společně sejít nejenom s dětmi, ale i dospělí si mohou
popovídat s přáteli.
I letos jsme pro vás připravily „Podzimní solenické putování“ tentokráte na téma „Putování
s broučky“. Doufáme, že se vám Broučci líbili i soutěže, které si pro děti připravili a pochutnali
jste si na vuřtíkách.
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Další akce, na které se budeme podílet, je „Zahájení adventu v Solenicích“. To se uskuteční
v neděli 1. prosince 2019 od 16:00 hodin.
SPRV vám přeje krásný barevný podzim a těší se na setkání s vámi!

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.
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