Červen 2021

Úvodní slovo starosty obce
Váţení spoluobčané,
uţ více neţ jeden rok proţíváme dobu, která není jednoduchá pro nikoho z nás. Ţivot se však
pomalu začíná vracet do původních kolejí.
Důleţitou součástkou pro návrat k normálu bude očkování a já bych na Vás rád apeloval, abyste si
zjistili všechny potřebné informace, nehledě na to, zda se rozhodnete se nechat očkovat či nikoliv.
Buďte však obezřetní ohledně informací, které o koronaviru a očkování čtete. Je velice
jednoduché narazit na mnoho nepravdivých informací.
I přes veškeré potíţe se ţivot na obecním úřadu nezastavil a zůstává Vám k dispozici během
standardních úředních hodin. Snaţíme se nejenom splnit veškeré nároky kladené na nás státem,
ale taktéţ rozvíjet naši obec. Podařilo se nám například získat nové počítačové vybavení pro
základní školu, a tak umoţníme našim dětem být lépe připraveni na budoucnost. Aktuálně řešíme
reklamaci a opravu schodů „za Kaskádou“, dokončujeme přípravu na rekonstrukci komunikací na
Pacově, na Větrově a na dalších místech v obci. Toto samozřejmě není vše na čem pracujeme,
krom dalšího také vymýšlíme způsoby, jak naši obec učinit lepším místem pro ţivot, s čímţ by
nám měl pomoci připravovaný plán rozvoje obce. Pro tento důleţitý dokument je jedním z
podkladů i dotazníkové šetření, které proběhlo v nedávné době a já bych rád jiţ nyní reagoval na
nejčastější náměty a připomínky, které se v něm objevovaly.
Nejčastější byla moţnost rozšíření nabídky obchodů a sluţeb. Zde se jako obec můţeme pokusit
oslovit různé podnikatelské subjekty a zjistit, jaký by byl jejich zájem o působnost v naší obci. Je
však důleţité vycházet z faktů. Naše obec má v současnosti cca 390 stálých obyvatel, coţ není
nikterak velká kupní síla a obec jako taková si bohuţel nemůţe dovolit výrazně finančně podpořit
vznik obchodů a sluţeb, ať uţ vlastní iniciativou nebo případnou dotační podporou. Jedná se o
velmi komplikovanou otázku, ale rozhodně se s ní pokusíme něco udělat.
Druhým nejčastějším podnětem je stav místních komunikací. Aktuálně jiţ pracujeme na přípravě
projektových dokumentací pro projekty jejich obnovy. Jakmile budou všechny náleţitosti
dokončeny, tak přistoupíme k dalším krokům směřujícím k co nejdřívější obnově. Bohuţel i zde
jsou limitujícím faktorem peníze, ale naše obec se pokusí maximálně vyuţít moţných podpor a
dotací.
Mezi další časté téma patřil úklid obce, přičemţ právě jednáme s potenciálními pracovníky, kteří
by se starali o úklid a údrţbu obce a já věřím, ţe tato jednání skončí úspěšně.
Co Vás zajímalo dále, je téma veřejného osvětlení. Zde běţí dlouhodobý projekt výměny starých
lamp za nové.
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Posledním tématem, které bych rád zmínil, jsou aktivity jak pro děti, tak pro dospělé. Chystáme
diskuzi s místními spolky, podnikatelskými subjekty a brzy budeme probírat moţnost putovního
letního kina. Věřím, ţe pokud bude mezi občany zájem, budeme schopni jiţ na toto léto nějaké
akce připravit. Rád bych však připomněl i akce, které uţ jsou aktuálně naplánované, a to buď
v rámci
SDH
Solenice
nebo
Sdruţení
pro
rozvoj
venkova.
Rád bych Vám také připomněl moţnost zúčastnit se zasedání zastupitelstva obce, kde se
zastupiteli a samozřejmě také se mnou, můţete diskutovat o tom co Vás zajímá a také o tom, co
Vás v naší obci trápí.
Závěrem bych Vám rád popřál příjemně proţité léto a v dnešní době hlavně pevné zdraví a
psychickou pohodu.
Lukáš Kornfeld
Starosta






Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice



JSDH Solenice
Hasiči v době covidové
Přestoţe za poslední rok nebyla moc příznivá doba na pořádání soutěţí a různých společenských
akcí, naše jednotka nezahálela. Začátkem „pandemie“ jsme společně s místními děvčaty šili
roušky a následně je distribuovali místním občanům s dezifekcí a za to všem zúčastněným patří
velké díky.
Na podzim část jednotky prošla kurzem Moderního ošetřovatelství pod záštitou Českého
červeného kříţe a v nejtěţších časech jsme pomáhali v Centru sociálních sluţeb Příbram a
v nemocnici Karlovy Vary na Covidovém oddělení.
Mladí hasiči
To s mládeţí to bylo horší. Loňský soutěţní rok se vůbec nedokončil a tento rok ani nezačal.
Nicméně v době prázdnin jsme odjeli na hasičské soustředění, které proběhlo za přísných
hygienických opatřeních.
Pevně doufáme, ţe tyto zlé časy jsou jiţ minulostí a letošní soustředění, které je jiţ naplánované
na začátek srpna, proběhne bez komplikací a všichni si jej náramně uţijeme.
Rád bych touto cestou oslovil další nadšence, kteří mají srdce na právém místě, chtějí pomáhat
druhým a rádi rozšíři naše řady. Přidej se k nám ...
Evžen Brožek
JSDH Solenice
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Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Školní rok jsme s dětmi zahájili projektovým dnem v ZOO Hluboká nad Vltavou na téma ,,Není
plaz jako plaz“. Čekala nás prohlídka celé ZOO a pro děti byl připravený program ve vzdělávacím
centru s paní lektorkou, kde se děti seznámily s plazy. Mohly si zblízka prohlédnout hada
korálovku, suchozemskou ţelvu a malého gekona. Ty odváţnější si dokonce tyto plazy hladily a
chovaly.
V rámci Šablony II pro Solenice jsme pokračovali v projektových dnech i ve školce. Dostali jsme
nabídku na ,,Oceánarium“ ve škole a proto jsme se přihlásili. Uţ při nafukování kopule pro
promítání ţivota v oceánu byl pro děti záţitek. Samotná projekce byla úchvatná a dětem se moc
líbila.
Kaţdým rokem se jiţ v říjnu připravujeme na vystoupení k příleţitosti zahájení adventu. Letos
bohuţel, díky epidemiologické situaci, nám tato radost byla zamítnuta. Pevně doufáme, ţe příští
advent bude, tak, jak jsme zvyklí a nic nám ho nezkazí.
Zima byla letos bílá, tak alespoň s dětmi byla radost stavět sněhuláky a vyřádit se ve sněhu.
Divadla, plavecké kurzy, vystoupení, vše bylo uzavřené, tak jsme celou zimu tvořili, vyráběli a
podporovali kreativitu dětí.
V březnu kvůli zhoršené epidemiologické situace byla školka uzavřena aţ do poloviny dubna. I
kdyţ to byla těţká doba, byli jsme s dětmi v neustálém kontaktu. Třikrát do týdne probíhala
distanční výuka a nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, pro které jsme připravovali také úkoly a
pracovní činnost.
Jaro nám všem přineslo radosti z barev, které přináší a sluníčko nás nabíjelo pro lepší dny. Děti
byly rády, ţe se ve školce opět shledaly se svými kamarády a my mohli pokračovat v normálním
reţimu školky.
Čarodějnice jsme si udělali s dětmi ze školy na zahradě a to nadšení, které bylo, mezi dětmi po tak
dlouhém odloučení bylo úţasné. Konečně se mohly pořádně vydovádět.
Na svátek dětí nemůţeme zapomenout, proto jsme si ve školce připravili pro děti mnoho soutěţí a
sladkých odměn.
Do konce školního roku nás ještě
vypravíme do Bukové u Příbrami,
děti je připravený program
dílničky“, uţ se moc těšíme.

čeká výlet. Tentokrát se s dětmi
kde je tzv. Čechova stodola. Pro
,,setkání se skřítky a pracovní

PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A KRÁSNÉ SLUNEČNÉ LÉTO
Vladimíra Čedíková a Gabriela Dvořáková
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

Školní rok 2020/21 byl kvůli koronavirové nákaze opět velmi odlišný od dřívějších školních let.
Děti sice ke školní docházce nastoupily, stihly absolvovat pěkný výlet za mravenci do Sladovny
v Písku, planetárium v tělocvičně na téma Vesmír a stihly také část běţné výuky, ale 14. října jsme
byli nuceni znovu přejít na distanční výuku. Díky dobrému technickému vybavení se nám výuka
na dálku dařila dobře, i kdyţ byly také případy, kdy nám spojení selhávalo. Za toto období patří
dík za trpělivost a vytrvalost všem zúčastněným: dětem, rodičům a ostatním rodinným
příslušníkům, vychovatelům i učitelům.

Část dětí se po Novém roce mohla do školy vrátit, část pokračovala ve výuce na dálku. Přišli jsme
tedy o všechny obvyklé společné školní i mimoškolní aktivity.

Prezenční výuka byla povolena všem našim ţákům od 12. dubna. Uspořádali jsme Slet čarodějnic,
který jsme si uţili formou rozličných soutěţí. Po roční pauze se také děti dočkaly oblíbené Noci
dětí, plné soutěţí a nezbytných strašidelných a veskrze dobrodruţných záţitků.

Kromě dokončení učebních plánů, čekají děti ještě dva školní výlety a výuka na dopravním hřišti.
Proběhne také školní fotografování.

Děkujeme za výbornou spolupráci paní Jindřišce Mánkové, která s námi prošla tímto školním
rokem v roli školní asistentky pedagoga.
Mgr. Jiřina Nováková a Mgr. Tereza Hlaváčková
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice





Yacht club Solenice
Yacht Club Solenice vstoupil do nového roku asi jako všichni
ostatní. Trošku skepticky, ale doufajíce, ţe s postupem času
bude pandemická situace ustávat a vše se v dobré obrátí.
Přestoţe k výraznějšímu rozvolnění vládních opatření došlo aţ
později, jeho členové nezaháleli a připravili vše potřebné k hladkému startu.
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Věděli jsme, ţe budeme chtít pořádat naše obvyklé akce. Je to náš koníček a bez něj by to nebylo
ono. Ze začátku jsme si nebyli jistí, které zvládneme připravit, ale teď uţ plně připravujeme
Kameny, náš jachtařský tábor a za sebou máme i Kapitánskou regatu v Chorvatsku. Bohuţel ne
vše bylo moţné uskutečnit, krouţek jachtingu pro mládeţ neproběhl, brigády byly posunuty a
jsme trošku pozadu s opravami loděnice.
Velkým rozjezdem se pro nás stal měsíc květen. Výroční schůzí a brigádou to začalo a neţ jsme se
nadáli byla tu 19. kapitánská regata. Loňská regata byla zrušena a letošní ročník se tak nesl ve
znamení zvýšeného tréninku na moři, pilování schopností, taktiky a všeho co se můţe při
závodech hodit. Nakonec po pěti dnech závodění získala naše posádka ve sloţení Ladislav Vrtal,
Pavel Škvařil, Pavel Krouţek, Jan Gregor a Vladimír Šindelka krásné třetí místo. Téměř ihned po
návratu přišel čas připravit naše oddílové lodě k plavbě a nyní uţ Perun i Natijo kotví v zátoce
Kameny.
Další pomyslnou poloţkou na našem seznamu je jiţ zmiňovaný letní tábor Kameny. Přípravy
probíhají od začátku jara a postupně se přibliţujeme k termínu konání. Těšíme se na letošní
ročník, který probíhá s drobnou změnou, a chceme celých čtrnáct dní v červenci plachtit na vlnách
Orlického jezera.
Letošní novinkou jsou individuální kurzy jachtingu, které naši členové poskytují. Nově nabízíme i
moţnost ověření praktických dovedností pro VMP, kategorie S. Doufáme, ţe se tato nabídka
ujme, neboť by mohla přivést další lidi ke krásnému sportu jakým jachting je, a třeba i nové členy
do našeho yacht clubu.
Věříme, ţe tento rok bude úspěšný, plný svěţího větru a ţe se brzy vypořádáme s překáţkami,
kterým nyní čelíme. Zatím to vypadá, ţe se letošní sezóna vydaří.
Za Yacht Club Solenice

Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice





Pravý přítel přírody
Pochvala holkám z PPP
Příspěvek do Solenického Zpravodaje bych ráda vyuţila k
poděkování holkám, které na PPP chodí, protoţe mi dělají
obrovskou radost. I kdyţ je to občas šrumec a zdá se, ţe je v
krouţku chaos a hádání se o to či ono králíče, při pohledu z
odstupu vidím dokonalou souhru. Nemůţu holky jmenovat,
ale kaţdá je doknolá v tom, jak se vyrovnává se svým
strachem. A ta co se nebojí, ta pomůţe chytit kuře i těm, co
ještě trochu strachu mají. Víte, v tomhle ohledu je dokonale
vybaven kůň, odhalí lidské emoce a zvětší je. Takţe je
nemůţete schovat za slova "nemám strach!" on to ukáţe.
Máme nové hříbě hřebečka Foxe a na holky z PPP úţasně
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reaguje, je milý a mazlí se, coţ hřebci moc nedělají. Vůbec nemám obavy je nechat vedle něj stát
a hladit si ho, tam je jenom touha po doteku, oboustranná, a tu si všichni uţívají. Já jsem jen
pozorovatel, co se kochá.
Děkuju moc za propůjčené bytůstky v krouţku.
AnnaMá
MUDr. Anna Mátlová
PPP



















Z kroniky naší obce



Obecní úřad v Solenicích se v anketě ptá občanů Solenic: „Jak se vám ţije v Solenicích, co byste
zlepšili pro budoucnost?“
Při této příleţitosti jsem si vzpomněla na historické zápisy v BERNÍ RULE kraje Podbrdského
z roku 1653: „Jak se ţije lidem ve středním Povltaví.“
… Role jejich neúrodné na vrších, kamenité a písčité, od přívalů vymleté, tak pokaţené, ţe mnohé
k ţádnému uţitku bejti nemohou.
… Stavení velmi špatné a otrhané, dílem na spadnutí jest…
… Ve velké chudobě hladem zmoţeni zůstávají ….
… Dříví k vodě vozí a plavbou se ţiví. Od handle v dříví brzy ustoupiti musí, ţe jiţ lesy okolo
vysekaný jsou…
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… Z té příčiny brzkého pomoţení potřebují…
I tak postupně v kraji domů a obyvatel přibývalo. Brzy však přišel smrtící a rychle se šířící
hladomor, v létech 1771 – 1772 zemřelo na Větrově 11 obyvatel na hladomor /dle záznamů
farnosti na Slivici/.
V 19. století, v roce 1847 měly obce Solenice, Větrov a Líšnice 344 obyvatel a 51 domů.
Podmínky pro hospodaření a ţivot v kraji však byly stále dost svízelné. Ale přece jen pokrok:
1897 přivítala nově otevřená škola na Větrově 62 dětí.
Celému kraji přineslo podstatné zlepšení teprve 20. století po dvou válečných útrapách.
První náznaky na stavbu přehrad na Vltavě se sice objevili uţ na konci 19. století, ale první
reálnější projekty byly pak v létech 1911 – 1921.
Od roku 1948 započaly průzkumné a přípravné práce pro stavbu přehrady ORLÍK a KAMÝK.
1953 bylo definitivně rozhodnuto – stavby začaly. 1960 přehrady zahradily tok řeky. 1961 se na
Orlíku roztočila první turbína.
Ze zbořených chalup u řeky se chalupníci stěhovali do nových Solenic, mnoho lidí si své chalupy
opravilo a nové domy v Solenicích zabydleli noví obyvatelé, kteří tu také našli práci.
1970 – v obci trvale ţije 556 lidí, nová škola má 82 dětí a mateřská škola 50 dětí. I přes všechna
úskalí tehdejšího reţimu jsou Solenice prosperující, velmi ţivá a rekreanty vyhledávaná obec.
Za dalších 50 let zaznamenal vývoj společnosti mnoho změn. Do obce přišla nová generace
obyvatel, změnily se podmínky pro zaměstnání, charakter obce se změnil. Stojí však za to, aby
občané usilovali o svou obec – hezkou a prosperující, o dobré místo pro ţivot navzdory současné
nepříjemné pandemii či problémům doby.
Marie Čedíková
kronikářka obce




Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova

V rámci vládních opatření, jsme bohuţel v uplynulém
roce nemohli příliš realizovat to, co je naším hlavním
cílem a přáním, tedy dělat radost dětem. Jedinou akcí,
kterou jsme stihli uskutečnit, byla oslava Dne dětí,
která se poněkud netradičně konala v září loňského
roku. Ve spolupráci s místními hasiči a za podpory
obce Solenice a společnosti ČEZ, jsme pro naše mladé
spoluobčany připravili odpoledne plné her a zábavy,
zakončené jiţ tradičním opékáním špekáčků. Počasí
nám přálo, účast byla hojná a věříme, ţe děti se řádně
vyskotačily.
Abychom děti zase rozesmáli, pobavili a snad i
odměnili za statečnost, s jakou zvládly dlouhou dobu
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bez svých kamarádů a spoluţáků, jen doma s námi dospěláky, přichystali jsme pro ně na sobotu
19. června malý výlet do pravěku. Srdečně vás všechny zveme, začínáme ve 14:00 hodin u
solenické základní školy.
Věříme, ţe tato akce je jen začátek a ţe na podzim se všichni uvidíme při Solenickém putování.
Na nějakou dobu se odmlčel i Solenický zpravodaj. I v jeho vydávání hodláme nadále pokračovat a
čas od času vám tak přinést střípky událostí z naší obce.
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.
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