Úvodní slovo starosty obce
Váţení a milí spoluobčané,
jaro je nenávratně za námi. Pomyslného ţezla se ujalo léto – období prázdnin, dovolených a
odpočinku. Neţ se vydáte za letním dobrodruţstvím, přinášíme vám nové číslo Solenického
zpravodaje.
Jaké projekty chystáme a které jiţ realizujeme? V minulém čísle jsme vás informovali o podání
ţádosti o dotaci na opravu místních komunikací. V současné době máme informaci, ţe jsme
nebyli úspěšní, ovšem není úplně jasné, podle jakého klíče byly ţádosti hodnoceny. Do konce
měsíce července očekáváme vyjasnění hodnocení a konečné stanovisko o poskytnutí či
neposkytnutí dotace. Následně bude upraven rozsah prací dle dostupných prostředků. V případě
neúspěchu jsme připraveni z rozpočtu obce vyčlenit částku 2 mil. Kč na opravu nejvíce
poškozených komunikací.
Podána byla také ţádost o finanční podporu na obnovu a modernizaci sportoviště u základní
školy. Výsledek je prozatím také negativní.
V úterý 30. dubna se konalo pálení čarodějnic. Součástí programu bylo rovněţ slavnostní otevření
naučné stezky, která začíná u úpravny vody v Dolní Líšnici a končí na Mrtevně za obcí Solenice
na levém břehu řeky Vltavy. S velkým potěšením jsem sledoval nadšení dětí, které se předháněly
v zodpovídání otázek na téma „Příroda kolem nás“. 11. a 12. května naší obcí doslova proběhl
další ročník štafetového maratónu „Vltava run“. Hluboce smekám před všemi účastníky tohoto
náročného závodu, ve kterém měla i naše obec svého zástupce, a blahopřeji jim k dosaţeným
výsledkům. Krásnou besídku ke Dni matek si připravily děti a paní učitelky ze ZŠ a MŠ Solenice.
Svým maminkám, babičkám, tetičkám i ostatním udělaly velkou radost. Sobota 8. června přinesla
hned dvě akce. Na Větrově proběhlo jiţ tradiční Setkání u kapličky. Před základní školou se konal
Dětský den, který měl letos rekordní účast – zasoutěţit si a pobavit se přišlo přes 70 dětí. Všem,
kteří se na výše uvedených akcích podíleli, velice děkuji. Sbor dobrovolných hasičů Solenice
uspořádal 15. června Den otevřených dveří. Návštěvníci měli moţnost shlédnout technické
vybavení a zázemí naší jednotky, která nejen, ţe velmi aktivně zasahuje při poţárech a
kalamitách, ale také pomáhá při organizaci akcí v naší obci.
Přeji vám všem příjemné proţití letních dnů a radovánek, školákům pěkné vysvědčení a hezké
prázdniny.

Jan Mátl
Starosta







Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice





JSDH Solenice
Druhé čtvrtletí bylo relativně klidné co do počtu výjezdů. Neřešily se ţádné velké události a
poţáry se nám i v období sucha také vyhnuly. To ale neznamená, ţe ţádné nebyly. Naše jednotka
byla na hašení poţáru lesa nad obcí Kamýk nad Vltavou, protoţe i tam zasahuje náš rajon a podle
vyhlášení stupně poplachu zasahujeme od hranice jihočeského kraje aţ po Dublovice.
15. 6. 2019 proběhl Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici JSDH
Solenice, kde jsme předvedli veřejnosti naší techniku, ukázali pouţití
přenosných hasicích přístrojů a v ukázce pouţití hašení vodou rozpáleného
tuku, jsme upozornili občany, co se stane při hašení rozpálené pánve vodou.
Tímto bych rád poděkoval členům JSDH Solenice za provedení této osvěty
a jejich usilovné práci.
Mladí hasiči
Mladí hasiči ukončili sezonu 2018/2019 královskou disciplínou, a to jsou poţární útoky, která se
jim moc nevyvedla. Nicméně jejich celkové výsledky nás potěšily. V mladších hasičích nás
reprezentovala dvě druţstva s celkovým umístěním na sedmém a třináctém místě z dvaceti dvou
druţstev. Starší borci se umístili na šestém místě z dvaceti dvou. Sezona je sice uzavřena, ale pro
nás končí aţ pravidelným soustředěním, které se koná koncem srpna v rekreačním středisku
Míreč.
Evžen Brožek
JSDH Solenice







Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V polovině května se v MŠ konala besídka k příleţitosti ,,Dne matek“. Děti si pro maminky, tety
a babičky připravily pestrý program v podobě krátkého vystoupení. Tentokrát na téma ,,My jsme
ta šmoulata“. Měli jsme radost z velkého počtu návštěvníků, kteří nás přišli podpořit. Dětem se
besídka moc povedla a druhý den je čekala sladká a trochu studená odměna v podobě výborné
zmrzliny.
Mateřská škola je zapojena do šablon a spolupracuje s MAS Sedlčany, coţ se týká hlavně oblasti
vzdělávání. V rámci tohoto programu k nám pravidelně jezdí paní Vendula Vrzalová s logickými
hrami pro děti. Mohou si je vyzkoušet a my na základě zájmu dětí o tyto hry, zjistíme, které
pořídit pro výuku. Děti to velice baví a uţívají si to naplno.
Jako kaţdý rok, tak i letos jsme pro děti v MŠ připravili Dětský den. Celý týden jsme měli ve
výuce zařazený hmyz a ţivot v trávě, proto jsme se vydali v tento den po stopách Ferdy
Mravence. Po cestě jsme plnili úkoly z různých témat, které jsme se po celý rok učili. Na konci
cesty na nás čekalo hledání pokladu.
Na školní výlet jsme s dětmi vyrazili do Selibova u Protivína. Malá vesnička v jiţních Čechách

totiţ ukrývá pohádkovou kovárnu. Přivítal nás vodník Fanda a zavedl nás do tajuplné zahrady.
Tam čekal kovář, který nás provedl celou pohádkovou kovárnou. Venku jsme si udělali pohodlí
na dece a zazpívali si s vodníkem lidové písničky. Děti našly ukrytý poklad a vodník nás
doprovodil na druhou a snad ještě krásnější pohádkovou zahradu. Tam čekaly víly, které děti
zavedly do dílničky, aby si vyrobily dárečky s sebou domů. Byl to vydařený den a děti byly
nadšené.
Pomalu se blíţí konec školního roku a my s dětmi opět zahájili naší olympiádu. Medaile, diplomy
a odměny jsou jiţ připraveny, tak jsme zvědavé, jak se naši sportovci letos ukáţou.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
ZÁPIS DO ŠKOLY
24. dubna jsme ve stylu „Ať je teplo nebo zima, ve škole je vţdycky prima“ přivítali budoucí
školáky. Postavičky počasí Mráz, Déšť, Duha, Slunce a Vítr je provedly hravou formou
jednotlivými aktivitami. Na školáčky se všichni moc těšíme.
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
25. dubna jsme vyjeli na dopravní hřiště do Příbrami. Všichni ţáci 4. a 5. třídy získali řidičský
průkaz cyklisty a pochvalu od pana instruktora za vzornou přípravu. Velcí i malí cyklisté si
procvičili dopravní předpisy při praktické jízdě. Na dopravní hřiště jezdí děti rády a těší se na
příště.

DIVADLO
29. dubna jsme zhlédli velmi pěkné představení Pyšná princezna v příbramském divadle. Zasmáli
jsme se, zazpívali a dlouho jsme tleskali. 3. května k nám přijelo pojízdné divadélko Zvoneček s
roztomilou pohádkou o vodníčkovi. Děti si poté mohly hrát s jednotlivými loutkami, coţ je pro ně
vţdy velký záţitek.
VÝŠLAP NA MAKOVOU
30. dubna jsme místo čarodějnic vyrazili do přírody. Došli jsme aţ na Makovou horu, vyběhali
jsme se, vyskákali se, uţili si legrace a koupili něco dobrého v místním obchodě.
LOGICKÉ HRY
V rámci pravidelného krouţku Logických her jsme opakovaně přivítali lektorku paní Vrzalovou
ze sdruţení MAS Sedlčansko, na kterou se vţdy těšíme. Seznámila děti s herními postupy nových
logických her.
SOUTĚŢ MLADÝ ZDRAVOTNÍK
13. května se pětičlenné druţstvo našich ţáků zúčastnilo soutěţe Mladý zdravotník v Příbrami,
kde zvítězilo a následně postoupilo do krajského kola v Mladé Boleslavi. V těţké konkurenci
obstálo a získalo pěkné čtvrté místo. Gratulujeme a chválíme Jakuba Broţka, Nelu Potměšilovou,
Nikolu Slavíčkovou, Lucii Sejkorovou a Helenu Petýrkovou.

BESÍDKA KE DNI MATEK
14. května jsme pro naše maminky, babičky a tety připravili program plný básniček, zábavných
scének a tanečků. Věříme, ţe se všichni dobře bavili a odcházeli s dobrou náladou.
ŠKOLA V POHYBU
14. května jsme si uţili záţitkový program pod názvem Škola v pohybu s panem trenérem
Miroslavem Bodnárem z fotbalové asociace ČR. Děti si v naší tělocvičně vyzkoušely pohybové
aktivity, které obsahuje tréning mladých fotbalistů.
DÍLNIČKA SKŘÍTKA HOBLINKY
Opět jsme dřevo řezali, brousili a vrtali s nadšením tak dlouho, aţ se nám povedlo vyrobit velmi
pěkného pískacího ptáčka. Mnohé děti překvapily samy sebe svou zručností.
NOC DĚTÍ
Děti se konečně dočkaly nocování ve škole, na které se těšily celý rok. Po opečení buřtíků a
přezpívání všech trampských písní jsme si změřili síly v turnaji ve vybíjené. Byl to lítý boj,
všichni ze sebe vydali maximum. Po setmění si starší děti připravily pro ostatní stezku odvahy.
Jednotlivá stanoviště byla děsivá, řev a jekot účastníků se nesl široko daleko. Někteří usnuli
unaveni strašením, někteří při poslechu pohádky a někteří nespali ještě v půl druhé v noci.
Sdělovali si záţitky, svítili ve spacáku a vyprávěli si strašidelné příběhy. Tak zase za rok!!!

PROJEKT ERASMUS+
Ukončili jsme společně s německými partnery tříletý projekt „Voda jako fenomén“ otevřením
naučné stezky a dokončením didaktických materiálů (omalovánek, pracovních listů, souboru
pokusů a kníţky pro děti).
VÝLET
10. června jsme vyjeli do Pohádkové kovárny Selibov. Vlídný kovář nám poutavě vyprávěl
vodnické a čertovské příběhy. Děti nevěděly, co dříve. Kovárna byla plná pohádkových
postaviček, zajímavých zákoutí a stanovišť s interaktivními pohádkovými úkoly. Odnesly si
plyšovou odměnu a vlastnoručně vybarvený odlitek ze sádry. Výlet se všem líbil.

PREVENTIVNÍ PROGRAM CHOVÁNÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH
Navštívili nás hasiči s Hasíkem a zopakovali s dětmi všechna důleţitá telefonní čísla potřebná
v případných krizových situacích. Poučili děti, jak se chovat v případě poţáru, jak pomoci
ostatním a přitom dbát na svou bezpečnost. Připravili jsme hasičům překvapení, pilně jsme
vybarvovali a výsledkem byla tabule plná obrázků s hasičskými vozy.

PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ POHODY A SLUNÍČKA!!!
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice

Yacht club Solenice





Stejně jako v předchozích letech vyrazili členové Yacht Clubu Solenice na Kapitánskou regatu do
Chorvatska, tentokráte na ostrov Zlarin nedaleko Šibeniku. Ve zdejších vodách jaderského moře
se ve dnech 12. – 16. 5. 2019 uskutečnil jiţ 18 ročník této regaty za účasti 20 lodí Bavaria C37 a
19 lodí Benetau FIRST 35. Celkem se tak zúčastnilo 39 posádek z celé České republiky (téměř
300 jachtařů).
Na lodi FIRST 35- CAPRICORN jsme chtěli obhájit druhé místo z loňského roku.
Letošní ročník provázelo dosti chladné a větrné počasí. Posádky tak musely prokazovat své
schopnosti při značně obtíţných podmínkách. Závodilo se při teplotách okolo 12-15 °C, větrech
od 8 do 35 uzlů (cca 18 m/s), které zpočátku provázel i prudký déšť a kroupy.
Hned na počátku se nám podařilo vyhrát první rozjíţďku (etapu). Bojovalo se vţdy od startu aţ do
cíle a po celou etapu, jak na kurzech ostře proti větru tak i na kurzech po větru se spinakery.
Rozdíly mezi jednotlivými posádkami byly minimální a výsledek do značné míry záleţel na
zaváhání nebo drobných chybách posádek. Vţdyť i při navigační etapě o délce 35 NM (cca
64 km) a době plavby okolo 5 hodin, doplula většina lodí v rozmezí 20 min.
V jednotlivých rozjíţďkách se nám podařilo dosáhnout umístnění 1, 5, 3, 2, 2, 1, coţ stačilo na
skvělé druhé místo, kdy jsme těsně skončili za první lodí. Loňské druhé místo jsme tedy hrdě
obhájili.
Tímto bych chtěl vyjádřit poděkování celé posádce ve sloţení P. Škvařil, P. Velas, P. Krouţek,
J. Gregor a V. Šindelka za úţasný výkon. Budeme se těšit na další ročník.

Ladislav Vrtal – kapitán lodi Capricorn

Léto a prázdniny jsou přede dveřmi a přípravy na 45. ročník tábora Kameny jsou v plném proudu.
Děti se těší na nové záţitky a dobrodruţství. My dospělí máme plné ruce práce se zajištěním
všeho potřebného – dokončení oprav malých plachetních lodí i velké kajutovky Perun, úklid
tábořiště a zajištění pitné vody (desinfekce vody ve studni), zajištění stravování a mnoho dalšího.
Všichni se ale těšíme, jak si u vody odpočineme od školních starostí i pracovního stresu, jak si
večer společně zazpíváme u táboráku a něco nového zaţijeme.

Krásné léto plné pohody a odpočinku všem čtenářům Solenického zpravodaje přeje za Yacht
Club Solenice

Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice





Pravý přítel přírody (PPP)

Přejeme všem dětem krásné a dobrodružné prázdniny, dospělákům pohodové léto a
zasloužený odpočinek.

MUDr. Anna Mátlová
PPP




Senior club Solenice
Zpráva o činnosti senior clubu v obci Solenice
Opět jsme se sešli v dubnu, květnu a červnu. Naposledy se nás sešlo celkem 13. Oslavili jsme
narozeniny dvou babiček, připravili jsme jim pohoštění. Pravidelně voláme panu Krahulíkovi,
který je v Pečovatelském domě v Mníšku pod Brdy. Uděláme mu vţdy velikou radost.
Vzpomenuli jsme na léta, kdy byl tady u nás se svojí manţelkou.
Přejeme všem krásné léto a sejdeme se opět až 5. září 2019.

Eliška Urešová
Senior club Solenice

Z kroniky naší obce







Připomínka dávné historie malé vesničky
Místo – Solenice – se připomíná jiţ 1142 v majetku kláštera Sedleckého. V dalších staletích
značnou část své historie spojují Solenice s majetkem městečka a tvrze Kamýk. 1562 koupil
Kamýk s příslušnými obcemi rod Myšků ze Ţlunic. Na začátku 17. století vlastnil Kamýk Oldřich
Myška ze Ţlunic. Účastnil se však stavovského povstání 1618 v Praze. Povstání bylo potlačeno,
aktéři odsouzeni. Myška uprchl do Saska a jeho majetek byl zkonfiskován: Kamýk, Solenice,
Klenovice, Koubalova Lhota, Proudkovice, Obděnice, Švastalova Lhota. Po majetku ihned sáhla
Polyxena z Lobkowitz. Kdo byla tato šlechtična? Polyxena Pernštejnská, nar. 1566, byla v létech
1587 – 1592 ţenou, v pořadí čtvrtou, Viléma z Roţmberka. Byla o 32 let mladší, děti neměli.
1592 Vilém zemřel a majetek po Vilémovi zdědil Petr Vok z Roţmberka. Ten prodal 1601 panství
Sedlčanské Zdeňkovi Popelovi z Lobkowitz. Zdeněk byl purkrabím na dvoře Rudolfa II., přísný
katolík a věrný prohabsburský politik. 1603 se Zdeněk oţenil s bohatou vdovou Polyxenou.
Lobkovitzowé tak získali velký majetek a Vysokochlumecké panství se rozrostlo. Manţelé se
snaţili o zachování rodu a tak učinili před Bohem slib, ţe v Praze vystaví františkánský klášter,
aby se jim narodil syn. 1606 byl poloţen základní kámen ke stavbě. Za tři roky se narodil syn
Václav František Eusebius, budoucí majitel panství. Energická Polyxena se velmi zasazovala o
katolizaci obyvatelstva a neváhala odpůrce trestat vězením. Po povstání 1618 ukrývala na
Vysokém Chlumci královské místodrţitele z praţské defenestrace Martinice a Slavatu.
Lobkovitzowé skupovali zkonfiskovaný majetek, 1623 také Kamýk s příslušnými obcemi, tedy i
Solenice. 1628 zemřel Zdeněk Popel a Polyxena se stala velmi bohatou vdovou. 1637 k panství
Vysoký Chlumec patřilo 829 usedlostí. V Solenicích byli poddaní 2 sedláci – Mraček a Nosákovec
a bez poddanství dvě usedlosti Solínků. Polyxena zemřela 1642.
V období třicetileté války byl celý kraj velmi těţce zkoušen drancováním vojáků saských a
švédských. Pověst praví o saských vojácích, kteří 1632 přebrodili Vltavu a byli v úvozu potoka u
Solenic – na Mrtevně – pobiti.

Lobkovitzowé vlastnili Vysokochlumecké panství aţ do pozemkové reformy 1922/23.

Marie Čedíková
kronikářka obce






Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Na jaře jsme nezaháleli a uskutečnili jsme pro vás dvě akce. Čarodějnice, kde jsme prošli nově
zřízenou „Naučnou stezku“, která vznikla z programu Erasmus+. Děti si cestou uţily soutěţe a
různé hry, za které byly odměněny malou sladkostí. Na konci putování byla připravena hranice
s čarodějnicí, kterou mezi tím připravili členové SDH Solenice. Společně jsme ji zapálili a opekli
jsme špekáčky. Jen nás tentokráte mrzelo, ţe přišlo velmi málo dětí i vás dospělých. Počasí bylo
krásné a je velká škoda, ţe se občané naší obce tak málo scházejí.

Naopak jsme měli velkou radost z účasti na „Dětském dni“, který se konal 8. června 2019.
Tentokráte to byla „Šmoulí olympiáda“ Děti si uţily soutěţe, opékání špekáčků, ale také malé
ceny, které si vylosovaly. Počasí nám přálo a tak ţízeň byla veliká, proto byly připravené šmoulí
limonády a sladké šmoulí pečení. Děkujeme panu Lukáši Kornfeldovi za sponzorský dar. Jsme
velice rádi, ţe se nám tento den vydařil a pomalu se těšíme na další ročník „Podzimního

solenického putování“ a samozřejmě na příští číslo Zpravodaje.

Nyní vám chceme popřát krásné léto, klidnou dovolenou a hlavně pohodu.
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.



