Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
léto se pomalu blíží ke svému konci, což nám zcela jasně dalo najevo i počasí. Doba prázdnin a
dovolených je pro tento rok nenávratně pryč a my vám jako obvykle předkládáme nové vydání
Solenického zpravodaje.
Co všechno se během léta událo? V průběhu prázdnin byla provedena rekonstrukce sociálního
zařízení v budově základní školy. Kompletně vyměněny byly rozvody vody a veškeré sanitární
zařízení. Celkové náklady činily 137.117,- Kč.
Nepochybně jste zaznamenali, že v plném proudu je také dostavba hasičské zbrojnice. Projekt
obnáší vybudování druhé garáže pro zásahové vozidlo Nissan Patrol a zázemí pro krizové řízení,
při mimořádných událostech, jako jsou například povodně. Jelikož stavba probíhá v zástavbě
rodinných domů, přináší s sebou její realizace občasná omezení pro vás občany, prosím vás tímto
o trpělivost a pochopení.
Ani v průběhu prázdnin jsme nezaháleli. V srpnu byla podána žádost o dotaci na obnovu
sportovního hřiště u základní školy. Celá akce by obnášela obnovu oplocení, vybudování
propustného povrchu a dále přeložku vodovodního řádu, na kterou by muselo být samostatné
stavební řízení. Celkové náklady by se mohly pohybovat okolo 3,8 milionu Kč, kdy požádáno
bylo o přibližně 70 % celkových prostředků. Pevně doufám, že se nám podaří potřebné finanční
prostředky získat a vytvořit tak moderní sportovní zázemí pro naše děti.
4. září započal nový školní rok. Do lavic usedli prvňáčci i ostřílení matadoři. Rovněž v mateřské
školce byly uvítány nové děti i děti již školce znalé. Tak ať se vám ve škole i ve školce moc líbí.
Ačkoli chladnější počasí láká spíše k pobytu doma, v teple u kamen, prosím, nepodlehněte tomuto
pokušení a přijďte na akce, které pro vás připravili někteří naši spoluobčané. Již tuto sobotu
16. září od 9:00 do 11:00 hodin bude na parkoviště u Ubytování u Anny probíhat další domácí trh,
který pro vás chystají členové spolku Pravý přítel přírody. Sdružení pro rozvoj venkova uspořádá
v neděli 8. října další ročník „Podzimního solenického putování“. Pozvánky na obě akce naleznete
v tomto zpravodaji. A než se nadějeme, je zde advent a jeho slavnostní zahájení, které proběhne
v neděli 3. prosince od 16:00 hodin.
Krásné podzimní dny vám přeje
Jan Mátl
Starosta






Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice





JSDH SOLENICE
Kromě čtyř výjezdů, které byly lehčího charakteru, bylo léto celkem klidné. Zato nový školní rok
odstartoval velkým požárem statku v obci Ouběnice, kde shořely tři stodoly včetně uskladněného
materiálu. Vyhlášen byl II. stupeň požárního poplachu, a proto byla povolána na pomoc i naše
jednotka. Ale zpět k naší obci.
Rádi bychom vás před nadcházející topnou sezónou upozornili na dodržování pravidel a vybídli
k opatrnosti při manipulaci s ohněm. Také je třeba mít na mysli zákony, které nám stanovují
kontrolu spalinových cest u kotlů na tuhá paliva 1x za rok a revizi na „kotel“, kterou nám zákon
stanovil s dvouletou periodou.
MLADÍ HASIČI
Soustředění je za námi a začíná příprava na nový ročník „Hry Plamen“. Jako každý rok startuje
„Hra Plamen“ na sedlčanském sportovišti „Taverny“ dne 07.10.2017 od 8:00 hodin. Soutěžit se
bude na okruhu, a to při štafetě 4 x 60 CTIF. Pevně doufáme, že naše přípravy na soustředění
budou teď zúročeny.
Evžen Brožek
JSDH Solenice




Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Prázdniny utekly jako voda a už jsme se všichni
těšili zpátky do naší školky. Přivítali jsme nové
kamarády a všichni jsme zavzpomínali na
prázdninové zážitky. A že jich bylo hodně!
Program na nový školní rok je také velmi pestrý! Velkou radost máme
z lekcí plavání v Příbrami. Budeme se učit, hrát si, vyrábět, malovat a
mnoho dalších věcí. Užijeme si mnoho legrace! Příště vám napíšeme, co všechno už jsme v naší
školce zažili a udělali. Těšíme se na setkání s vámi v dalším čísle našeho zpravodaje!
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 
Školní rok jsme zahájili v námořnickém stylu. Pasovali jsme prvňáčky na plavčíky a odpočinuti
po prázdninách vyplouváme opět za poznáním. První zastávkou na naší plavbě byla sedlčanská
knihovna. Program nás nadchl, knížky nás zaujaly - snad nám to vydrží :-).

Protože každý správný námořník musí umět pro případ ztroskotání dobře plavat, také my pilně
trénujeme v příbramském bazénu. Velkou novinkou v naší škole je bezesporu rekonstrukce
dívčích a chlapeckých WC, za což bychom rádi touto cestou poděkovali obecnímu zastupitelstvu.

Těšíme se mimo jiné na oblíbenou Hoblinkovu dílničku, a protože čas letí, zanedlouho i na
vánoční vystoupení na začátku adventu.
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice

Yacht club Solenice




Chladné počasí nám označuje, že léto je už opravdu za námi a s ním také 43. ročník našeho
jachtařského tábora na Kamenech. V letošním roce se tábora zúčastnilo 22 dětí. Počasí nám letos
přálo, kvalita vody v jezeře byla výborná a tak jsme si mohli bez starostí užívat 14 dní ve vodě
i na vodě.
Někteří naši zkušení členové oddílu nám již odrůstají (bohužel), ale neodcházejí a naopak mají
chuť a elán své nabyté zkušenosti s jachtingem předávat nováčkům. Těch letos na Kameny přijelo
opravdu dost. Na vodu a plachtění se těšili všichni, nováčci i mazáci. Během tábora jsme
uskutečnili několik větších plaveb po Orlickém jezeře, spojených s výstupem na vrch Bořím či
ochutnávkou zmrzliny na Radavě. Nikoho neodradilo ani bezvětrné počasí při zpáteční plavbě
ze zámku Orlík. Správný jachtař má totiž pevné nervy a umí si na vítr počkat.
Svou odvahu si mladí jachtaři
vyzkoušeli při nočním Bobříku odvahy.
Letošní nováčci prokázali, že se nebojí
ani tmy a lesní zvěře a nebojácně
absolvovali stezku lesem. Příkladem
všem šel jako první pětiletý Péťa Velas,
kterýžto si pro zvednutí odvahy po cestě
nočním lesem broukal a zpíval. Ti starší
jachtaři měli možnost vyzkoušet svou
odvahu a své zkušenosti při noční
plavbě s výstupem ke Schwarzenberské
hrobce na Orlíku.
Také tento rok bude od října probíhat kroužek jachtingu. Schůzky se budou konat jednou za 14 dní
v pátek v době od 17 h do 19 h. Termíny schůzek budou vyvěšeny na nástěnce před Yacht Clubem
Solenice.
Za všechny solenické jachtaře přeji všem krásné zářijové dny, snad ještě s trochou sluníčka a
všem dětem úspěšný začátek školního roku.
Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice





Pravý přítel přírody (PPP)
S příchodem podzimu vás srdečně zveme na další domácí trh. Zakoupiti budete moci sezónní
potraviny – dýně, domácí vejce, kozí sýr, med a další. Již tradičně je součástí i dětský bleší trh, kde
děti mohou prodat či směnit své poklady a nakoupit si nové. Přijďte si vypít kávičku a ochutnat
některou z našich domácích pomazánek.
Těšíme se na Vás.
MUDr. Anna Mátlová
PPP




Senior club Solenice
ZPRÁVY O ČINNOSTI SENIOR CLUBU OBCE SOLENICE
Sešli jsme se opět po letních prázdninách na pravidelné schůzce s důchodci naší obce dne
7. září 2017 od 14:00 hodin. Přišlo nás celkem 14. Uctili jsme památku naší členky paní
Krahulíkové, která nás nečekaně navždy opustila. Vzpomínali jsme na ní s úctou a láskou. Bude
nám všem moc chybět.
Jako vždy, jsme si připravili malé pohoštění, popřáli jsme k svátku naší Marušce a popřáli i těm,
kteří budou mít v tomto měsíci narozeniny.

Pan Krahulík nás informoval o plánovaném výletu na Šumavu, Domažlice a další krásy tohoto
kraje, kterou pořádá club důchodců Milín. Většina z nás jsme také jejich členy, již se moc těšíme.
Léto nám uteklo jako voda a tak se zase s chutí dáme do další práce. Bylo to krásné odpoledne.
Eliška Urešová
Senior club Solenice



Z kroniky naší obce
11. srpna 2017 celý den pršelo. Není divu, že si mnozí soleničtí občané vzpomněli na události
před 15-ti roky: povodeň 2002.
Pár údajů z povodňového deníku povodňové komise v Solenicích:
12. srpna v 16 hodin byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity, stav ohrožení pro Solenice.
Členové komise upozorňují obyvatele pásma objektů u řeky na nebezpečí a nutná opatření. Začaly
intenzivní záchranné práce - evakuace objektů, ochranné práce.
V poledne 13.08.2002 zaplavuje voda budovy v pásmu u řeky do výše až 1,8 m. Voda zaplavuje
elektrárnu, Solenice jsou neprůjezdné, padá první segment mostu na Zavadilce. Voda valící se
hrází přehrady je skličující podívanou, zprávy o situaci v povodí řek jsou velmi nepříznivé.
V následujících dnech po opadu vysoké vodní hladiny vystupují obrovské škody, které voda
napáchala. Jen na majetku obce je škoda odhadnuta na 20 milionů korun, poškozeno 24 budov
včetně kotelny. Evakuováno bylo 150 osob. Nouzový stav vyžaduje pomoc policie, hasičů
a mnoha dobrovolníků, řemeslníků, humanitární pomoci. Obecní úřad, Povodí Vltavy, ČEZ
i soukromí majitelé objektů mají mnoho starostí a práce s nápravou škod. Teprve čas a finanční
pomoc umožní opravit silnice, rozvody vody, elektřiny, vysušit a opravit budovy a jejich zařízení.
Dětský domov je zrekonstruován, opravena kotelna, vybudovány nové prostory pro mateřskou
školu, pro obecní úřad. Nejnákladnější a nejdelší jsou opravy v elektrárně a na hrázi přehrady.
Dodnes však v paměti nepříjemné prožitky těch dnů zůstávají. Dodnes thuje u mostu na Zavadilce
zachovává stopu výšky povodňové hladiny Vltavy. Snad jediný přínos těch hektických dnů –
rostly houby!
Ještě několik zajímavých výročí:
 Duben 1957 - Uložen první beton ve stavební jámě pro přehradu.
 1957 - Na Podkově byla vybudována štěrkovna.
 1977 - Nad novými Solenicemi vyrůstají první zahradní domky, na Zavadilce nové autogaráže.
 1977 - V Solenicích se opravuje kinosál v kulturním domě, pracuje se na stavbě požární nádrže
na Pacově, staví se klubovna u tělocvičny, jachetní klub přistavuje loděnici, je rozhodnuto o
vybudování vrtaných studní v Dolní Líšnici pro posílení zdroje pitné vody pro obec. Z té doby
je také studna u restaurace Kaskáda, 12 metrů hluboká, dnes nevyužitá.
 1977 - Spisovatelce Evě Bernardinové opět vychází knížka pro děti „Kluci, holky a Stodůlky“,
filmaři natáčejí film o Evě Bernardinové. Spisovatelka žila v Solenicích 23 let (do roku 1982),
napsala celou řadu povídek, básní, novinových článků a další knížky pro děti např. Děti na
vodě. V prosinci 2016 zemřela ve věku 85 let.
Marie Čedíková
kronikářka obce



Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
A PODZIM JE TU . . .
Prázdniny jsou za námi a my pro vás chystáme již 3. ročník „Solenického podzimního putování“.
Letošní téma jsme zvolili „Zvířátka kolem nás“. Připravujeme soutěže a úkoly, které opět
odměníme různými sladkostmi. Na konci našeho putování se zvířátky si opečeme špekáčky.
Všichni, kteří se na této akci podílejí, se na vás těší! Věříme, že počasí nám bude přát a i když by
trochu pršelo, nás to neodradí a sejdeme se v hojném počtu!
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.



