Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
ačkoli počasí posledních dnů a týdnů tomu ne vždy odpovídá, máme zde již jaro. Příroda se pomalu
začíná probouzet. Slunné a teplé dny nás přímo vyzývají k pobytu venku a práci na našich
zahrádkách. Je těžko uvěřitelné, že z nového roku již uplynula jedna jeho čtvrtina. Co se za tu dobu
v naší obci událo? A na co se naopak můžete těšit? O tom vás chceme informovat v tomto čísle
Solenického zpravodaje.
Jak jste si již zvykli, nejprve vás seznámím s připravovanými i realizovanými projekty a činností
obce. Jednoznačně nejrozsáhlejší akcí, která se v současné době odehrává, je rekonstrukce naší
hasičské zbrojnice. I přes rozmary počasí, práce neustále pokračují a pomalu se blíží ke zdárnému
konci. Doufejme, že již nenastanou nečekané komplikace a brzy vás budu moci pozvat ke
slavnostnímu otevření a prohlídce. V tomto období se zcela běžně provádějí nejrůznější prořezávky
stromů a keřů, ani my nezahálíme a započali jsme s úpravami veřejných prostranství obce.
Zastupitelstvo na svém jednání odsouhlasilo vyhotovení pamětní desky našim padlým občanům za
1. a 2. světové války. Slavnostní odhalení je plánováno na měsíc červen u kapličky na Větrově.
Další velkou změnou prochází centrální kotelna. Stávající provozovatelská firma IVORY Energy
začala s rekonstrukcí velmi ztrátových rozvodů v topném kolektoru a s novými předávacími
stanicemi v napojených objektech. Legislativně nevyhovující kotle na LTO byly demontovány a
budou zlikvidovány šrotací. Snaha prodat tyto kotle, vzhledem k zákazu provozu takových kotlů,
byla marná.
Ani po kulturní stránce nebylo období zimy chudé. Roztočit to pořádně při tanci jste mohli na
Hasičském a Elektrárenském plese, děti si mohly zadovádět na maškarním karnevalu. O zachování
krásné tradice, masopustního průvodu, se snaží děti a učitelky ze základní a mateřské školy, které
v nápaditých maskách prošly naší obcí.
Přestože ani v zimním období nebyla nouze o nejrůznější společenská setkání, jarní období bude
v tomto směru daleko pestřejší. Takže jaké akce můžete navštívit? V březnu a dubnu uspořádá
Pravý přítel přírody dva domácí trhy. Zápis dětí ke studiu v Základní škole Solenice je stanoven na
11. dubna. K 30. dubnu neodmyslitelně patří pálení čarodějnic, jež pro vás chystá Sdružení pro
rozvoj venkova a Sbor dobrovolných hasičů Solenice. 3. května proběhne zápis do Mateřské školy
Solenice. Na 10. květen připadá Den matek. U této příležitosti připravují děti ze základní a mateřské
školy besídku. Naopak děti mohou svůj svátek oslavit na Dětském dni, který je letos naplánován na
sobotu 2. června. Prohlídka hasičské zbrojnice u příležitosti ukončení její rekonstrukce proběhne
28. června. Neváhejte a přijďte se na tyto akce podívat. Vždyť největší odměnou pro všechny
organizátory, je hojná účast. Z mé strany jim patří velký dík.
První čtvrtletí nového roku je rovněž spojeno s určitými povinnostmi, kterými je úhrada poplatků za
psy a svoz komunálního odpadu. Jsem velice rád, že jsme nemuseli přistoupit k jejich zvýšení a že
tyto poplatky zůstávají na úrovni roku minulého. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
se svozovou firmou RUMPOLD je naplánován na 10. dubna od 15:00 do 16:00 hodin před kotelnou
u obecního úřadu. Velkoobjemový odpad se snažíme odebírat průběžně. Velkým nešvarem se stává
volně odložený odpad u kotelny, kdy však potřebujeme, aby původce odpadu informoval obecní
úřad nebo pracovníky obce. Kompostéry na bioodpad jsou ještě k dispozici. Zbývají poslední dva

kusy. Co se týče bioodpadu, tak běžný odpad ze zahrádky můžete zanechávat v kontejnerech u
pošty. V případě velkého množství můžeme po předchozí domluvě přistavit kontejner na přístupné
místo k vašemu objektu.
Konkrétní termíny jednotlivých akcí naleznete buď v tomto zpravodaji, případně budou
s předstihem vyvěšeny na úřední desku obce.
Přeji vám všem krásné jarní dny zalité sluncem, příjemné prožití velikonočních svátků a všem
koledníkům bohatou pomlázku.
Jan Mátl
Starosta




Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice





JSDH Solenice
Již dříve jsme pořídili přetlakové dýchací přístroje v počtu 4 sad, a to v celkové výši 178.392,- Kč.
Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. Vybavení pro JSDH
Solenice bylo financováno částkou 169.472,40 Kč z prostředků Středočeského kraje a částkou
8.919,60 Kč z rozpočtu obce.
Podařilo se nám sehnat další finanční prostředky pro účely JSDH. Nadace ČEZ nám poskytla
400.000,- Kč na dostavbu hasičárny, od Nadace Agrofert dostaneme 30.000,- Kč na pořízení
vysokotlakého zařízení do technického automobilu Nissan Patrol. A dále jsme podali další žádost na
30.000,- Kč k dotačnímu titulu "zaměstnanecké granty", opět od ČEZu. Díky dotaci od Agrofertu
jsme začali vyřizovat pořízení VHZ (vysokotlakého hasicího zařízení) za 65.000,- Kč, kterým
vybavíme auto pro účely hašení bytových požárů, autonehod nebo jiných požárů malého rozsahu.
Tímto VHZ se eliminují následné škody od vodního hašení.
Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice by měla být hotova a předána do konce dubna. Po
přestěhování JSDH a zabydlení se, plánujeme „Den otevřených dveří pro veřejnost“. Předpokládaný
termín konání je 28.06.2018 a budeme velmi rádi, pokud se nás přijdete podívat. Rádi bychom
začali, a dále v budoucnu pokračovali, s osvětou dětí v místní ZŠ a MŠ. Naší snahou je seznámit
děti a obyvatele Solenic o naší činnosti a vybavenosti. Ukázat a naučit vás základní věci, které
budete mít v podvědomí, aby i malé děti věděly jakým způsobem reagovat při mimořádných
událostech a jak se při nich chovat.
Nezapomínáme ani na kulturní činnost v obci. V lednu jsme pořádali „Hasičský ples“. Ve spolupráci
se SPRV jsme pomáhali v průběhu dětského karnevalu. Na 30. dubna připravujeme další společnou
akci „Čarodějnice“. V květnu nás čeká pomoc při organizaci Vltava Run (dvoudenní běh kolem
Vltavy z Kvildy až do Prahy) a okrsková soutěž v požárním sportu.
Červen bude patřit dětem, otevření hasičské zbrojnice veřejnosti a výchovné činnosti pro ZŠ a MŠ
Solenice.
Mladí hasiči
Přes zimu jsme mladé hasiče připravovali na ZVP (závod požárnické všestrannosti). Tento závod se
konal 24. března 2018 v Bohutíně. S ohledem na počasí se celá příprava odehrávala převážně v
tělocvičně ZŠ Solenice. V průběhu února si někteří mladí hasiči splnili odznaky odbornosti (např.
strojník junior, peventista junior, velitel). Od dubna se přesuneme ven, k hasičárně do Bohostic, kde
máme potřebné prostředky pro přípavu na letní soutěž. Ta bude zakončena v květnu požárními

útoky. Jako předkolo se budeme účastnit naší okrskové soutěže společně s ostatními haisiči z okrsku
č. 6. Prázdniny jsou opět odpočinkové, ale posledních 10 dní v srpnu budeme s dětmi na soustředění
v Hrachově, kam se po 4 letech vracíme.
Evžen Brožek
JSDH Solenice





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. www.pvl.cz







Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V druhé polovině školního roku jsme s dětmi přivítali paní Zimu a naše třída se
proměnila v ledové království. Letos nám zima moc zimních radovánek na
sněhu nepřinesla, a proto jsme si v naší třídě udělali koulovačku po svém. I přes
to, že naše koule byly jen papírové, užili jsme si to naplno a s velkou radostí.
Rozvíjet fantazii u našich dětí je velice důležité, a proto jsme nechali dětem
prostor, aby si zkusily samy vymyslet a zahrát maňáskové divadlo.
Hudba je dalším zdrojem pro naši duši a každý jí cítí a vnímá jinak. Naší třídu jsme na jeden den
proměnili na hudební. Děti si přinesly hudební nástroje a složili jsme společnými silami celý
orchestr. Byl to velice hlučný, ale zároveň moc povedený a krásný den.
Škoda, že jsme letos neměli příležitost jít s dětmi sáňkovat a bobovat, tak snad příští zimu. Alespoň
jsme si povídali, které zimní sporty známe, co je zimní olympiáda a nakonec jsme si vytvořili různé
koláže na toto téma.
I letos jsme v naší školičce uspořádali karnevalový rej. Masky měly děti velice povedené a celý den
byl plný her, soutěží a tance. Nakonec jsme si vyrobili jako maskota pro tento den klauna.
Přihlásili jsme se do výtvarné soutěže ,,Mé toulky přírodou“, která proběhne koncem března.
Vytvořili jsme s dětmi různé koláže a obrázky na toto téma.
Protože březen je ,,Měsíc knihy“, tak i tentokrát jsme navštívili obecní knihovnu, kde na nás čekal
p. Krahulík s pohádkou a paní knihovnice p. Tuháčková.
Průběžně připravujeme naše předškoláky na zápis do 1. třídy.



*****
Zápis do naší školky se uskuteční 3. 5. 2018 od 15:00 hod do 16:00 hod v prostorách MŠ Solenice.
Moc se na vás těšíme.

*****
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Letošní mrazivé počasí jsme využili k oblíbeným pokusům s ledem. Vytvořili jsme si nádherné
ledové závěsy, kterými jsme vyzdobili okolí školy. Vybudovali jsme také ledový hrad a uspořádali
soutěž o nejlepšího sněhuláka.
Pokračujeme v kroužku ručních prací pod vedením p. Kadečkové. Děti jsou nadšené a překvapují
nás svou manuální zručností a kreativitou.
Zlepšujeme se také v hraní ping-pongu, připravujeme se na jarní soutěž Mladý zdravotník a v rámci
čtenářského kroužku pracujeme na knížce o vodě, která bude výstupem projektu Erasmus+.
Nepolevujeme ani v udržování čistoty trasy škola – dětský domov, kterou denně absolvujeme a
pilně sbíráme všechno, co do přírody nepatří. Přikrmujeme také ptáčky na krmítku v naší venkovní
eko třídě, a to výhradně slunečnicovými semínky. Již po několikáté se účastníme literární soutěže
na téma Myslivost a vyrazíme do přírody, jakmile se oteplí.
Přispěli jsme k navození jarní nálady v Domě s pečovatelskou službou. Děti po domluvě s
p. Synkovou vyrobily barevné velikonoční dekorace k výzdobě společenské místnosti. Chystáme se
přijít také s velikonoční koledou.
*****
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ SOLENICE SE KONÁ VE STŘEDU 11. DUBNA 2018
OD 14.00 DO 16.00.
TĚŠÍME SE NA NOVÉ TVÁŘIČKY 

*****
SPOLEČNÉ AKCE ZŠ A MŠ
V únoru v ZŠ proběhl kytarový koncert na téma trampská píseň. Velmi jsme si to užili a děti byly
nadšené. Po koncertu jsme se všichni převlékli do masek a vyrazili na masopustní průvod obcí.

Společně jsme navštívili divadlo v Příbrami, kde se hrála pohádka ,,S čerty nejsou žerty“. Krásné
představení a děti plné dojmů.
Ve čtvrtek 10. května od 16:00 hod pro vás připravujeme besídku ke „Dni matek“, která se bude
konat v prostorách MŠ. Budeme velmi rádi, když se přijdete na vystoupení našich dětí podívat.
Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vás!
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice




Yacht club Solenice

Počátkem každého roku oddíl pořádá výroční schůzku všech
členů oddílu, kde shrnujeme, co vše jsme za uplynulý rok
zvládli, kolik hodin jsme odpracovali na brigádách, kolik času
jsme věnovali dětem v rámci pravidelného kroužku jachtingu
či přípravou a konáním letního tábora Kameny. Bilancujeme skutky minulé a plánujeme činy
budoucí. Naše činnost v oddíle jachtingu je založena na opravdové lásce k tomuto sportu, na chuti a
vůli naše za léta nasbírané poznatky předávat dál dětem a mládeži. Každoročně také na výroční
schůzi rozmýšlíme, zda ještě máme v našich tak naplněných diářích – ať už pracovních či
soukromých – čas pro společnou práci v Yacht Clubu Solenice. Velká část dospělých členů oddílu
již dávno v Solenicích nebydlí. Přestěhovali se, našli práci a mají rodiny o pěkných pár kilometrů
dál. A i když každý z nich během let rozšířil své zájmy o lecjaký jiný koníček, přesto jim náklonnost
k jachtingu i k Solenicím zůstala.
A také díky tomu se i letos uskuteční sportovní tábor na Kamenech, letos to bude již 44. ročník.
Probíhat bude od 1.7. do 14.7. 2018. Termín tábora se po 44 let nezměnil a začíná vždy první neděli
poté, co děti dostanou ve škole svá závěrečná vysvědčení. Než se však s dětmi setkáme na
Kamenech, musí dospělí strávit mnoho hodin táborovými přípravami a spolu s dětmi strávit mnoho
času na údržbě či opravách lodí.
První brigáda v loděnici nás čeká už 25.března, kdy budeme po zimě kontrolovat stav lodí, budovy
loděnice i její okolí. Opravu po zimě bude potřebovat také kajutovka Perun, aby mohla koncem
května vyplout na hladinu Orlického jezera.
V polovině května se dospěláci opět vypraví na týdenní závody kajutových plachetnic do
Chorvatska. Kapitánem posádky bude již tradičně Ing. Ladislav Vrtal, jenž se už teď řádně
připravuje, studuje a navštěvuje přednášky Jachtařské akademie, aby v konkurenci jachtařů posádka
solenických (L. Vrtal, P. Škvařil, P. Velas, P. Kroužek) obstála co nejlépe. Možnost vzdělávat se a
účastnit se přednášek využili i naši „mládežníci“ Kuba Květ a Markéta Velasová. Snad i v nich
(a nejen v nich) časem vzplane taková láska k tomuto sportu, aby měli chuť v našem počínání
pokračovat do budoucna.
Krásné jarní dny, slunce v duši i na tváři za Yacht Club Solenice přeje
Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice



Přehed akcí a událostí
 31.03.2018 – Domácí trh (parkoviště – Ubytovna U Anny) – 11:00 – 12:00 hodin
 10.04.2018 – Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (před kotelnou u obecního
úřadu) – 15:00 – 16:00 hodin
 11.04.2018 – Zápis ZŠ Solenice – 14:00 – 16:00 hodin
 28.04.2018 – Domácí trh (parkoviště – Ubytovna U Anny) – 11:00 – 12:00 hodin
 30.04.2018 – Pálení Čarodějnic
 03.05.2018 – Zápis MŠ Solenice – 15:00 – 16:00 hodin
 10.05.2018 – Besídka Mateřské a základní školy Solenice ke Dni matek (MŠ Solenice) –
od 16:00 hodin
 02.06.2018 – Dětský den (u ZŠ Solenice) – od 14:00 hodin
 09.06.2018 – Slavnostní odhalení pamětní desky občanům padlým za 1. a 2. světové
války (kaplička na Větrově)
 28.06.2018 – Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

















Pravý přítel přírody (PPP)





Přichází jaro a náš spolek pro vás připravuje dva domácí trhy. Již na počátku března jsme zasadili
semínka, před velikonoci budeme barvit vajíčka. První trh se bude konat na Bílou sobotu
31. března, druhý trh je naplánován na 28. dubna. Jediné, co se mění je čas konání, a to vždy
od 11:00 do 12:00 hodin. Vyjma výše uvedeného budete moci zakoupit med, čerstvá vejce, a
podobně. Součástí bude opět i dětský bleší trh. Srdečeně vás všechny zveme.
Abychom mohli ještě intenzivněji pokračovat v našem úsilí, stal se náš spolek „Pravý Přítel
Přírody“ v únoru neziskovou organizací.
Přejeme vám všem krásné velikonoce.
MUDr. Anna Mátlová
PPP

Senior club Solenice





Naši důchodci se opět v roce 2018 scházejí dle plánu, první čtvrtek v měsíci. Stromeček už nám
opadal, ozdoby jsme zase uložili na další Vánoce. Trochu nás omezila chřipka, ale jsme stále tady,
povzbuzení přidáním nějaké té koruny k našemu důchodu.
Už se těšíme, až nás sluníčko vyláká na zahrádky a do přírody. Tak hodně zdraví všem, přejí naši
důchodci.
Eliška Urešová
Senior club Solenice


Z kroniky naší obce
V roce 2018 si Solenice připomenou 55.výročí založení Požárního sboru v obci.
Ačkoliv v okolních obcích vznikaly hasičské sbory již koncem 19. století, Větrov svůj hasičský sbor
neměl. Roku 1885 byl ustanoven hasičský sbor v Dolních Hbitech. V roce 1886 byl stanoven
okresek pro činnost sboru, do něhož patřil také Větrov.

V našem kraji bylo mnoho požárů doškových stavení s vážnými následky. Přečtěte si příhodu, která
se váže k požáru stavení Vopičkových ve Větrově č. 21. Požár tu byl v květnu 1947.
Otec Čedík se synem Standou pásli krávy na pravém břehu řeky, na Předním Chlumu ve stráni u
Varty (je to místo nad vilkou na Bočíně). Odtud bylo vidět k řece i daleko k Větrovu. Zpozorovali
dým, který se valil ze stavení Vopičkových. Otec nechal krávy na hlídání synovi a utíkal do vsi. Byl
hasič, tak vzal doma hasičskou trubku, troubil na poplach a svolával chlapy hasiče. Ve vsi vytáhli
hasičskou stříkačku, pan Kofroň zapřáhl do stříkačky dva voly a rychle ujížděli ze vsi k cestě
Kamenitá. Strmá cesta (dnes stezka pro pěší) je dovedla k řece. V Kozlíkách se přebrodili přes řeku
k Solenicím. Ze starých Solenic vyjeli starou cestou podle strouhy k Pacovu, za stálého troubení
poplachu. Před Vopičkovými byl malý rybníček. Stříkačku sice zprovoznili, ale v rybníčku bylo
málo vody, a tak za chvíli bylo po hašení. Právě nedokonalá technika, dlouhé dojezdové časy i
nedostatek vody měl za následek velké škody způsobené požárem. Od požáru se chlumští hasiči
vraceli přes brod v Kozlíkách zpět, cestou podél řeky – po Královce až k Šefrovně a pak na
Chlumy. Anabáze, kterou chlapi museli vydržet, není co závidět. Volský potah, zvyklý na těžkou
práci vše přežil. Jen Vopičkům zůstala škoda a starosti s opravou stavení.
Situace v regionu se změnila v době výstavby přehrady. Vedení stavby ustanovilo vlastní početný
požární sbor. Hasiči měli své stanoviště nejprve ve Zbenických Zlákovicích, později také v dolní
Líšnici. Jeden z větších požárů byl v Solenicích rpli 1956, kdy hořel sklad, ubytovna a kanceláře
v dřevěné budově (stála asi v místě dnešní autobusové zastávky).
Po skončení stavby VD Orlík byl v Solenicích založen Požární sbor s deseti členy v r. 1963.
Velitelem byl Karel Krabec. Sbor převzal od závodního výboru VD Orlík potřebné vybavení.
Požární zbrojnice byla postavena při stavbě sídliště Solenice. První akcí sboru byla likvidace požáru
lesa u Bartošů v Dolní Líšnici a požáru truhlárny v Dolní Líšnici.
Počet členů sboru postupně narůstal. Požárnický sbor v obci byl významnou složkou při pořádání
kulturních akcí, plesů, maškarních průvodů, dětských dnů, brigád a prací pro obec. V roce 1977
byla zahájena výstavba požární nádrže na Pacově.
Novodobá historie SDH Solenice se ve výročním roce má čím pochlubit a má na co vzpomínat, i co
oslavovat.
Marie Čedíková
kronikářka obce


Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
V únoru jsme pro děti uspořádali tradiční karneval.
Přestože řádila chřipka, celá restaurace se zaplnila různými pohádkovými postavičkami, zvířátky a
všemožnými strašidýlky. Děti soutěžily, skládaly, tančily a prováděly různé dovednosti. Sladká
odměna je neminula. Největší radost měly, když si z tajemného pytle vytáhly plyšovou hračku a
nafouknuté balonky se snesly mezi ně. Pro nás bylo odměnou vidět rozzářené oči dětí. Chtěli
bychom poděkovat manželům Rakovým, kteří nám umožnili tuto akci uskutečnit v restauraci
„Kaskáda“ a SDH Solenice za jejich pomoc.
Již se těšíme na poslední den v dubnu, kdy pro vás a nejen pro děti připravujeme „Čarodějnice“.
Sejdeme se 30. dubna v šest hodin před mateřskou školkou, odkud se vydáme k hranici. Přijďte se

podívat, popovídat si, opéct si vuřtíka a společně upálit zlou čarodějnici. Na děti budou čekat
soutěže a sladké odměny. Samozřejmě vítáme různé čarodějné obleky. Těšíme se na vás!
A protože ten čas tak hrozně letí, už myslíme na den dětí. Bude se konat v sobotu 2. června a letošní
téma je „Divoký západ“. Děti si již mohou vymýšlet různé obleky v tomto stylu.
SPRV vám přeje krásné Velikonoce, hodně sluníčka a těší se na shledání na našich akcích.

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.



