Červen 2022

Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
covidová krize již utichá, ale bohužel ji nahradila situace s válkou na Ukrajině a s tím spojený
přísun válečných uprchlíků. Aktuálně se v Solenicích nachází cca 20 uprchlíků ubytovaných
v prostorách ubytovny na obecním úřadě. Dalších více než 100 Ukrajinců je ubytovaných
v Hotelu Solenice.
Na obecním úřadu se stále snažíme, přes všechny tyto komplikace a věci s tím spojené, plnit
veškeré nároky kladené na nás státem, ale taktéž rozvíjet naši obec. Během léta a podzimu by
mělo dojít k opravám místních komunikací v obci, provedena byla reklamace a oprava schodů „za
Kaskádou“ a proběhla výměna některých starých lamp veřejného osvětlení za nové. V obměně
veřejného osvětlení se bude nadále pokračovat.
Probíhají jednání s jedním z internetových poskytovatelů ohledně možnosti rozšíření
vysokorychlostního optického internetu v rámci obce a také s projektanty a investory ohledně
rekonstrukce a přestavby objektu čp. 46, bývalý hotel naproti „Solenické hospůdce“. Pokud
jednání mezi obcí, projektanty a investory dopadne dobře, mohli bychom se v následujících letech
dočkat opravy budovy, která aktuálně chátrá a je v dezolátním stavu.
Vzhledem k opakujícím se dotazům a stížnostem ke zvýšenému výskytu koček na území obce
aktuálně jednáme se subjekty, které by byly schopné volně žijící kočky odchytit a následně
prostřednictvím veterinárních lékařů nechat vykastrovat a vypustit zpět. Nechceme žádné zvíře
nechat usmrtit, ale je nezbytné učinit opatření, které zabrání jejich přemnožení. O přesném
termínu konání této akce bychom veřejnost s předstihem informovali prostřednictvím obecního
rozhlasu a veřejným vyvěšením, aby si všichni majitelé mohli své kočky zajistit a po dobu
odchytu je mít zavřené doma nebo zabránit jejich volnému pobytu venku a s tím spojeným
nechtěným vykastrováním.
Rád bych připomněl i letošní volby do obecních zastupitelstev, které se budou konat 23. a 24. září
2022. Rád bych vyzval všechny občany, kteří mají chuť a zájem angažovat se v obecním životě,
aby zvážili kandidaturu do obecního zastupitelstva či do rolí starosty či místostarosty.
Stejně jako v minulém zpravodaji, bych Vám také chtěl připomenout možnost zúčastnit se
zasedání zastupitelstva obce, kde se zastupiteli a samozřejmě také se mnou, můžete diskutovat o
tom, co Vás zajímá a také o tom, co Vás v naší obci trápí.
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Závěrem bych Vám rád popřál příjemně prožité léto a v dnešní době hlavně pevné zdraví a
psychickou pohodu.

Lukáš Kornfeld
starosta






Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice



JSDH Solenice
Na sklonku roku 2021 jsme pomáhali v pražské nemocnici u Svaté Alžběty na lůžkové části.
V únoru přišla prosba o pomoc z Nemocnice Sedlčany, která měla vlivem onemocnění
zaměstnanců na Covid 19 nedostatek personálu, zde jsme vypomáhali přímo u akutních lůžek na
oddělení Následné intenzivní péče. Po dvou letech jsme se sešli jen na výroční schůzi a pouze
v kruhu členů SDH Solenice, abychom vyhodnotili práci za předešlé dva roky a naplánovali plán
prací pro rok 2022. Letos jsme přijmuli 2 nové členy, kteří jsou již zařazeni do výjezdové
jednotky a jednoho mladého hasiče do požárního sportu.
S invazí ruských vojsk na Ukrajině nás zasáhla uprchlická vlna. Pomáhali jsme se zajištěním
základních potřeb uprchlíkům ubytovaných na Hotelu Solenice a v Příbrami na KACPU (Krajské
Asistenční Centrum pomoci Ukrajině) se zajištěním jeho chodu. Začátkem měsíce dubna jsme
uspořádali kurz obsluhy motorových a rozbrušovacích pil, kde jsme zaučili dva členy z výjezdové
jednotky a dalších 14 hasičů z okolních sborů.
S příchodem jara jsme postavili májku u naší hasičské zbrojnice a zajišťovali asistenci při pálení
ohně na Pacově. O druhém květnovém svátku jsme pomohli se svozem železného šrotu a
elektrospotřebičů v obci.
Za čtyři měsíce jsme vyjeli celkem k 18-ti mimořádným událostem na výzvu IZS (Integrovaný
záchranný systém) krajského operačního střediska hasičského záchranného sboru. V rámci těchto
zásahů se jednalo o 4 požáry, 11 technických pomocí - převážně na popadané stromy, jeden únik
provozních kapalin na vozovku a 2 ostatní události.
Evžen Brožek
JSDH Solenice
Mladí hasiči
Od začátku školního roku jsme se začali připravovat na okresní kolo hry Plamen. Soutěžili jsme
ve třech družstvech: dvě družstva starších a jedno družstvo dorostu. První soutěž se konala 2. října
2021 v Březnici. Starší soutěžili ve dvou disciplínách: ve štafetě CTIF a štafetě 4x60. Družstvo
dorostu soutěžilo ve štafetě 4x100. Družstvo A se umístilo dvakrát na 2. místě a družstvo B na 8. a
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9. místě. Dorost skončil 4. Zimní soutěž se nekonala kvůli pandemii. Další soutěž byla na jaře ve
Vysokém Chlumci. Dorost skončil na krásném 1. místě. Družstvo A bylo 2. a družstvo B 6.
Poslední závěrečné kolo se konalo 15. května 2022 v Pečicích na hřišti. Zde se bojovalo o
konečné výsledky a o postup do krajského kola. Družstvo dorostu skončilo za tento rok celkově
na 4. místě. Očekáváme, že příští rok dosáhneme ještě lepších výsledků a že postoupíme do
krajského kola.

Za kolektiv MH Bohostice
Jakub Brožek




Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Školní rok jsme s dětmi zahájili plaveckým výcvikem v Příbrami. Absolvovali jsme 9. lekcí a
naučili jsme se plavat, potápět a být s vodou kamarád. Také jsme se s naší školkou zapojili do
projektu „Se sokolem do života“, který je zaměřený na pohybové aktivity.
Barevný podzim byl pro nás inspirací pro nové výtvarné a pracovní činnosti, které děti moc baví.
Naše krásná a bohatá příroda nám poskytla k těmto činnostem mnoho námětů.
V listopadu jsme ukončili plavecký výcvik a pomalu se nám začal blížit adventní čas. Jako
každým rokem, tak i letos jsme v naší školičce zprostředkovali „Tvoření s rodiči“. Vzniklo mnoho
krásných výtvorů pro náš adventní trh, na který se vždy moc těšíme. Pilně jsme s dětmi
připravovali vystoupení na zahájení adventu. Děti si nacvičily krátký program na téma „Malí
čertíci“, bohužel z důvodu vládního nařízení bylo zrušeno na celém území ČR zahájení adventu.
Jarmark se nakonec za určitých opatření uskutečnil. Rádi bychom touto cestou poděkovali
manželům Rakovým za možnost poskytnutí předzahrádky pro prodej výrobků a také občanům
Solenic, kteří nás přišli podpořit a něco hezkého si koupit.
I letos k nám do školičky zavítal Mikuláš s čertem a andílkem. Nikoho nám ze školky neodnesli,
protože máme samé hodné a šikovné děti.
Zima byla mírná a sněhu jsme si moc neužili, tak jsme alespoň chodili na vycházky po našem
okolí a pozorovali s dětmi krásy přírody a jejích změn.
Celé dva roky se nám covid-19 v naší školce vyhýbal a svou daň si vybral v druhé polovině
školního roku, kdy jsme museli dvakrát školku uzavřít. Naštěstí jen na velmi krátkou dobu.
V květnu se po dlouhých dvou letech konečně uskutečnila besídka ke „Dni matek“. Děti
vystupovaly s velkou radostí a moc se jim to povedlo. Tančily, zpívaly a zaznělo i několik
básniček.
Na konci května k nám zavítala hoblinková dílnička, kde se děti učily zacházet s nářadím a
odnesly si domů svůj výrobek. V základní škole v prostoru tělocvičny se nám nafoukla obří
kopule a uvnitř probíhal výukový program na téma „Molekulárium“. Bylo to velmi pěkně
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zpracované a pro děti poučné.
V červnu nás čeká výlet do pohádkové kovárny Selibov, kde je pro nás připravený celodenní
program plný pohádkových bytostí. Zavítá k nám dvojice Standa a Vanda s hudebním programem
a ještě nás čeká pohádka v divadle Příbram.
Na konci školního roku se rozloučíme s budoucími prvňáčky a rozdáme si
naše školičkové vysvědčení.
Všem přejeme krásné a slunečné léto plné pohody a zážitků.

Učitelky a asistentky MŠ

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Školní rok 2021/22 jsme zahájili 1. září, kdy se na žáčky mimo paní učitelek usmívala také nová
paní asistentka Lenka. Začátek školy byl velmi příjemný, jezdili jsme na oblíbenou výuku plavání.
Celý podzim a zimu nás však sužovala vysoká nemocnost dětí i dospělých.
Pokračujeme v programu Ovoce do škol. Každé pondělí děti dostávají ovoce, zeleninu nebo
mléčné výrobky.

Škola pracuje nadále na projektu Šablony pro Solenice III, díky kterým můžeme dětem zajišťovat
různé vzdělávací aktivity. V rámci Národního programu vzdělávání probíhá ve škole doučování,
které má pomoci dorovnat případné obtíže z období distanční výuky.

Halloween jsme oslavili velkolepě ve strašidelných kostýmech zábavnými hrami a aktivitami
v tělocvičně. Nechyběly soutěže, luštění tajných vzkazů psaných mlékem, vyrábění cementových
dýní nebo třeba výroba pavouků ze slaného těsta. Akci jsme si užili společně s dětmi ze školičky.

Adventní období jsme sice besídkou zahájit nemohli, ale školní Vánoce byly, jak mají být.
V tomto kouzelném čase nic nebylo nemožné, protože splnění všech dětských přání zařídila paní
asistentka Lenka formou dárků od laskavých lidí.

Čarodějnice i letos měly u školy slet a vyžívaly se v motání pavučin, v házení krys do kotlíku, ve
slalomu na koštěti, ve šmátrání pařátem a jiných čarodějnických kratochvílích. Pak se nakrmily
opečenými špekáčky a odletěly.
V dubnu jsme přijali do naší školy dva ukrajinské žáky. Přejeme jim mnoho úspěchů a
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samozřejmě možnost vrátit se domů.
Velikonoční čas byl ve škole plný výtvarných aktivit a v souvislosti s nimi byla vajíčka, kuřátka,
králíčci, kytičky a pomlázky všude, kam oko dohlédlo.

Nezanedbali jsme ani opakování toho, co dělat v případě, že by vznikl požár. Poutavou a velmi
zajímavou formou děti školil Jakub Brožek, bývalý žák naší školy, kterému tímto velmi děkujeme
za ochotu, čas a vstřícnost.
Přijali jsme novou paní asistentku Vendulu, která také od května ve škole uklízí.
Navštívila nás Česká školní inspekce, která práci ve škole i ve školce v této neklidné době ocenila
a vyzdvihla individuální přístup k dětem, přátelskou atmosféru i dobrou vybavenost technickými a
učebními pomůckami.

Na besídce ke Dni matek se děti básničkami, písničkami, tanečky a scénkami usilovně snažily
omluvit svoje případné zlobení :-). Doufáme, že se vystoupení všem maminkám, tetám a
babičkám líbilo.

Těšíme se na akci Dílnička skřítka Hoblinky. Děti s nadšením řežou, brousí i vrtají. Mají velkou
radost z práce se dřevem i z finálního výrobku. Dospělí pak mají radost z jejich někdy až
překvapivé zručnosti.

Závěr školního roku proběhne ve znamení výletů po okolí a do Kovárny v Selibově, kulturně se
osvěžíme dvěma divadelními představeními a třešničkou na dortu bude již tradiční Noc dětí.
Pak už jen dětem rozdáme vysvědčení, popřejeme jim krásné prázdniny a nám ostatním klidné
léto.

Mgr. Jiřina Nováková a Mgr. Tereza Hlaváčková
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice
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Yacht club Solenice
Rok 2022 zahájili příznivci jachtingu výroční schůzí, kde zhodnotili loňský rok, emotivně
povyprávěli o uskutečněných plavbách u nás na Orlíku, ale i v zahraničí a naplánovali aktivity na
následné období - brigády pro udržení majetku, tradiční sportovní tábor na Kamenech, kroužek
jachtingu, účasti na regatách a plavbách poznání v zahraničí (Chorvatsko, Řecko, Mallorka), také
účasti na několika závodech Orlického poháru a výuce jachtingu pro dospělé.
V jarním období jsme provedli nezbytnou údržbu naší loděnice a okolí, za přispění SDH Solenice
doplnili dřevo na topení. Provedli jsme
sezónní údržbu obou našich kajutových
plachetnic a 8. května je spustili na vodu,
ustrojili a provedli zkušební plavbu. Dnes
jsou kajutovky zakotvené na Kamenech
připravené na výuku a letní zážitky.
Dospěláci v týdnu 13. – 20. 5. 2022
statečně hájili barvy Yacht clubu Solenice
na 20. Kapitánské regatě kajutových
plachetnic v Chorvatsku (Šolta). Regaty
se účastnilo čtyřicet lodí ve dvou kategorií
– First 35 a Bavaria 41. Posádka ve
složení Ladislav Vrtal, Pavel Škvařil,
Markéta Velasová, Pavel Kroužek a (Jan
Gregor, Vladimír Šindelka) se snažila navázat na úspěchy z minulých let. V náročných
podmínkách v oblasti středního Jadranu a velmi vysoké vyrovnanosti posádek vybojovali cenné
čtvrté místo v kategorii plachetnic First 35.
Léto se nezadržitelně blíží a s ním i letní prázdniny a také 48. ročník jachtařského tábora Kameny
2022 (3. - 16. 7. 2022). Ten začne i letos ihned poté, co si děti vyzvednou ve školách svá
vysvědčení. Většina z dětí se s
jachtingem setkává pouze na táboře.
První dny se tedy oprašují znalosti
nabyté v předešlých letech. Plavčíci se
seznamují s názvoslovím a částmi lodí
třídy Optimist. Ten, kdo již nějaké
zkušenosti na vodě s ovládáním lodě
plachetní i neplachetní prokáže, a má
základní vědomosti z řádu plavební
bezpečnosti,
ze
zdravovědy,
meteorologie, topografie aj., může
postoupit o třídu výš a stává se
Lodníkem, jenž zvládá plachtit na
Cadetu, Evropě či Vaurienu. Ti, kdož
jachtařský
tábor
absolvovali
po
několikáté, nasbírali dostatečnou jachtařskou praxi a zvládají bravurně ovládat plachetnice i v
silném větru mají možnost, po složení náležité zkoušky, stát se Kormidelníkem.
Markéta Velasová, Káťa Jochová, Leontýna Vacková a Jan Škvařil, dorostli do věku mladých
instruktorů a sami se budou podílet na organizaci chodu tábora. A z toho my dospělí máme
opravdu velkou radost, když vidíme, že i mladým přirostl jachting k srdci.
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Letošní sezóna s ohledem na stavbu bezpečnostních přelivů na Orlíku bude krátká.

Krásné slunné dny plné pohody všem přeje Petra Velasová.

YCSE Solenice
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Z kroniky naší obce
Obec Solenice – znak a prapor obce
23.3.2001 byl obecnímu úřadu v Solenicích předložen návrh znaku obce a obecního praporu
zpracovaný příbramským výtvarníkem a spisovatelem Janem Čákou. Po posouzení obecním
zastupitelstvem byl návrh dopracován a předložen heraldické komisi Parlamentu ČR ke schválení.
ZNAK tvoří modrý štít, jehož středem probíhají vodorovně tři stříbrné vlnovky jako symbol řeky
Vltavy. V horní části je zlaté Slunce (SOLE = slunce). V dolní části je pak zlatá Kaplanova turbína
jako symbol přehrady a elektrárny Orlík. (Pozn. Kaplanova turbína je světový unikát – na Orlíku
se spádem vody 70 m. Na Světové výstavě v Bruselu 1958 obdržela zlatou medaili.)
PRAPOR nese střední modrý pruh s bílou vlnovkou a je nahoře i dole lemován žlutými pruhy.
Znak Solenic byl 25.2.2002 předán zástupkyni obce paní starostce Švagrové v Praze předsedou
poslanecké sněmovny p. Václavem Klausem.
Ke svěcení znaku a praporu obce bylo zvoleno datum oslav 40-ti let elektrárny Orlík 11.5.2002.
Slavnostní akt svěcení symbolů obce Solenice proběhl důstojně u kapličky na Větrově za účasti
hostů, občanů Solenic, Větrova a Dolní Líšnice. Čestnou stráž drželi soleničtí hasiči. Mši a obřad
svěcení sloužil dolnohbitský pan farář. O hudební doprovod při mši se zasloužil pan Procházka
z Větrova.
Pro potřeby obce byla ještě pořízena slavnostní vlajka se znakem obce. Malé pamětní odznáčky
obce Solenice dostávali všichni voliči, kteří se účastnili na podzim 2002 komunálních voleb.
Ke zlepšení informovanosti občanů a návštěvníků Solenic byla u budovy obecního úřadu
instalována velká turistická mapa. Vývěsní tabuli zhotovila v r. 2001 firma p. Wimmera.
Rok 2022 – 20. výročí povodně v létě 2002
Pamětníci této události si jistě vzpomenou, mnozí však s hořkostí nad problémy a škodami, které
jim povodeň způsobila.
Připomeňme ještě rok 2001
Půl roku trvala oprava mostovky na přehradě. Solenice investovaly statisíce do opravy mostu u
Zavadilky. OÚ buduje v č. 37 ordinaci lékaře. 24.3. způsobí požár kotelny v obci škody, které si
vyžádají náklady na nutné opravy do začátku topné sezóny na podzim. Dětský domov renovuje
vnitřní prostory budovy (nová kuchyně). Nikdo nečekal, že v následujícím roce budou tyto
investice a péče o obecní i soukromý majetek ohroženy vyššími škodami.
Léto 2002
3.7. zasáhlo Solenice krupobití a silný vítr. Následné týdny přišly do jižních Čech přívalové deště
a hladina přehradního jezera nebezpečně stoupla. 7.srpna byly první záplavy v jižních Čechách.
Přehrada Orlík následně vypouští vodu třemi přepady i základovou výpustí. Do Solenic a na
přehradu míří spousta lidí, nechtějí si nechat ujít podívanou na valící se proudy vody. Deštivé dny
situaci zhoršují. 12.8. vyhlašuje vláda ČR stav nouze. Povodňová komise v obci vyhlašuje 3.
stupeň nebezpečí. Začala ochranná opatření. Obyvatelé domů u řeky se snaží uklidit před vodou
co se dá, u vchodů do domů se hromadí pytle s pískem. OÚ se stěhuje do 1. poschodí budovy,
úřad je ve škole. Dětský domov se ubytuje v tělocvičně. Z ohrožených budov u vody bylo
evakuováno 150 osob. Řeší se ubytování – sousedé, přátelé i obec pomáhají. 13. srpna, během 3
hodin, jsou budovy u řeky zaplaveny až do výše 1,8 m. Solenice jsou bez dodávek pitné vody,
odpojena je elektřina ve spodní části Solenic. Zásobování potravinami je díky otevřenému
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obchodu u Kvapilů. Pitná voda se do Solenic dováží. Jediná přístupová cesta do obce je od
Větrova. V hasičárně je centrum pro shromažďování humanitární pomoci. Komise spolupracuje
s hlídkami policistů v obci, rozděluje první pomoc postiženým rodinám. 13.8. je velmi smutný
pohled na vodu valící se přes přehradu. Voda ničí elektrárnu, strhává jeden segment lávky na
Zavadilce, ničí silnice, zeleň. V obci je poškozeno 24 budov.
14. srpna začíná voda přece jen opadávat. Do Solenic přijíždějí vojáci z Rožmitálu, příslušníci
vězeňské služby Z Příbrami i dobrovolníci na pomoc s úklidovými pracemi, alespoň na dobu asi
jeden a půl měsíce. Náprava škod však trvá rok i déle. První odhad škod na obecním majetku byl
20 mil. Kč, skutečnost nápravy škod byla o miliony vyšší. Mateřské škola v Solenicích je od září
v náhradních prostorách, v bytě č. 47. V září 2003 přivítaly děti nové prostory MŠ v budově OÚ.
Náklady na opravu kotelny si vyžádaly 7,38 mil. Kč. Kuchyně v dětském domově byla
zprovozněna na podzim 2002 (děti se stravovaly v restauraci Kaskáda). Velké investice si žádala
oprava řečiště pod přehradou, oprava mostu a práce v elektrárně. Jedna turbína byla spuštěna
teprve v prosinci 2003. Soukromé domky postižených obyvatel obce vyžadovaly vysušení,
opravy, vše finančně a časově náročné.
V současné době se staví na přehradě přeliv pro velkou vodu. Dokončení stavby má být do pěti
let. Snad nepřijde nějaká povodeň a velká voda nebude škodit obcím a lidem kolem řeky.

Marie Čedíková
kronikářka obce







Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova

V loňském roce se nám podařilo uspořádat
pro děti 2 akce. Po rozvolnění covidových
opatření jsme v červnu mohli připravit
dětský den. Tentokrát jsme se vydali do
pravěku. Děti si vyzkoušely, jak náročné
bylo ulovit mamuta za pomoci luku nebo
oštěpu, zahrály si na archeology, stavěly
přístřešky z větví či vyráběly šperky. Nálada
byla skvělá, počasí se také vydařilo a
myslím, že všichni měli velkou radost, že se
opět můžeme setkávat a bavit se bez
omezení.
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V říjnu pak následoval další ročník
„Solenického putování“. Tématem byla
povolání. A tak se děti na chvíli mohly stát
například policistou, paní učitelkou,
lékařkou nebo vojákem a okusit na malou
chviličku jejich práci. Všechny děti byly
moc šikovné a zadaných úkolů se zhostily
na jedničku s hvězdičkou.
Zahálet nehodláme ani letos. Již tuto
sobotu 11. června pořádáme u solenické
školy dětský den. Připraveny máme nové
soutěže, chybět nebude ani pečení buřtíků.
Srdečně vás všechny zveme.
Přejeme vám všem krásné a slunečné léto, plné nevšedních zážitků, odpočinku i zábavy.

Petra Burešová
Sdružení pro rozvoj venkova

Náš zpravodaj vychází nejen v tištěné podobě, ale je k dispozici i na webových stránkách obce –
www.obecsolenice.cz.



Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti českého vodního
hospodářství. Cílem je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a
podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem
zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.
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