Červen 2020

Úvodní slovo starosty obce
Váţení spoluobčané,
koronavirová krize změnila běh našich všedních dnů. Nyní se vše začíná pomalu vracet do dříve
zajatých kolejí a my vám přinášíme další číslo Solenického zpravodaje.
Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, ţivot v naší obci se nezastavil. V souladu s nařízeními
jsme dále vykonávali svoji činnost, řídili jsme chod obce, realizovali a plánovali další úpravy,
opravy a projekty, které povedou ke zvelebení naší vísky.
Zrealizovali jsme výběrové řízení na opravu schodů za restaurací Kaskáda, kdy podnět vzešel od
veřejnosti. Velmi za to děkujeme. Výběrové řízení vyhrála firma LAMA PB s. r. o.,
a to za cenu 514.029,83 Kč. Dokáţi si představit, ţe mnohým se takové náklady budou zdát
neadekvátní. I já sám jsem byl velmi překvapen. Nicméně jedná se technologicky o první
přijatelnou variantu opravy, kdy bude provedena nabetonávka povrchu na stávající schody a
následně výškově upraveno zábradlí. Z tohoto důvodu bude na nezbytně nutnou dobu toto
schodiště uzavřeno. Velmi prosíme o shovívavost a děkujeme za pochopení.
Naše základní škola se konečně dočká výměny dlaţby na chodbách a havarijní opravy kanalizace
uvnitř objektu. Z rezervních fondů školy bude pořízena výměna podlahových krytin ve třídách a
budou pořízeny nové skříně.
Stávající prostupy do topného kolektoru před obchodem a centrální kotelnou budou zaslepeny,
abychom předešli nějaké nehodě. Zejména velká vozidla jsou rizikem.
S ohledem na COVID 19 získají plošně obce méně prostředků ze státního rozpočtu. V naší obci se
to projeví předpokládaným propadem v příjmech ve výši přibliţně 1 mil. korun, a to před
plánovanou kompenzací ze strany státu.
Tento zásadní výpadek v příjmech obce se samozřejmě musí někde projevit, a tak kapitola, ze
které bude tato částka odebrána jsou komunikace. Neznamená to však, ţe opravy komunikací a
budování nových komunikací nebude probíhat. Jen v některých případech to bude trvat o něco
déle, neţ bychom si přáli. Letos musíme alespoň zahájit projektové přípravy na nové silnice a
předpokládáme, ţe tyto budou v řádech kolem 250.000,- Kč. Bohuţel bez projektu a stavebních
povolení se toto neobejde. Více ukáţí nabídky jednotlivých projektantů.
V novém roce se stihl ještě uspořádat Hasičský a Elektrárenský ples. Asi poslední akcí před
vyhlášením nouzového stavu byl dětský karneval. Všechny akce byly velmi zdařilé a věřím, ţe
těm, kteří se zúčastnili, přinesli spoustu radosti a zábavy.
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Jak jsem jiţ zmiňoval na záčátku – vše se pomalu začíná vracet k běţnému ţivotu. První akcí byl
Den otevřených dveří, který uspořádali soleničtí dobrovolní hasiči. Počasí se vyvedlo, občerstvení
bylo výborné a předváděná technika, ukázky hasičské práce i hry pro děti byly velmi zajímavé.
Poněkud netradičně proběhl zápis dětí do mateřské a základní školy. Uţ teď se těšíme na naše
malé školkáčky a prvňáčky. Další akce se jiţ pomalu začínají chystat. Aby děti nepřišly o oslavu
svého svátku, byl termín Dne dětí přesunut na první zářijový víkend.
21. června proběhlo setkání na Větrově. S ohledem na situaci bylo úplně zrušeno posezení a
občerstvení. Proběhla pouze mše svatá.
Rád bych touto cestou poděkoval vám všem, kteří jste přispěli na opravy rodinného domu č.p.
125, který byl závěrem loňského roku silně poškozen poţárem. Zastupitelé rozhodli veřejnou
sbírku ukončit k datu 31. srpna 2020, to znamená do tohoto data je moţné na transparentní účet
posílat prostředky. Po tomto datu bude jiţ bankovní účet pro příjem prostředků blokován.
Nedávno začalo léto – čas odpočinku, dovolených a prázdnin. Přeji vám mnoho krásných a
pohodových dnů a spoustu báječných a nezapomenutelných záţitků.

Jan Mátl
Starosta




Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice




JSDH Solenice
Váţení přátelé,
letošní rok prověřuje naši připravenost na 100 %, a to nejsme ještě v polovině. Těţší chvilky přišly
s větrnou bouří Sabine, se kterou jsme bojovali dva dny. Za období bouře se počet výjezdů naší
jednotky zastavil na čísle jedenáct.
Jako další vyzyvatel se nám do cesty postavila, dnes jiţ celosvětová pandemie COVID-19. Byl to
náročný čas pro všechny a není ještě úplně vyhráno. Nicméně s vaší pomocí a zodpovědností se
nám podařilo obec uchránit před nákazou, za coţ bych vám rád poděkoval. Mezi občany jsme
rozvezli 30 litrů dezinfekce a rozdali přes 400 šitých roušek, které nám ušily místní ţeny, kterým
tímto také děkujeme.
K 17.06.2020 má na kontě solenická výjezdová jednotka 23 zásahů. Nejvýznamnější výjezd na
katastru obce Solenice byl zakouřený prostor v jednom činţovním domě. Bylo hezké, ţe přivolání
hasičů zalarmoval poţární hlásič vyhraný na hasičském plese. Pravděpodobně díky včasnému
varování hlásiče nedošlo k ohroţení zdraví obyvatel domu a na zařízení nevznikla ţádná škoda.
Proto i my klademe důraz na prevenci a včasnou ochranu.
Dále jsme po ukončení Nouzového stavu uspořádali Den otevřených dveří v naší hasičárně. Zde
jsme se snaţili ukázat občanům naši techniku, zázemí, práci, a to dokonce i s podporou kolegů z
JSDH Zaluţany. Při ukázce rozkladu a explozi hašením rozpálené pánvičky vodou, předvedli mladí
hasiči pouţití hasicích přístrojů. Pevně věříme, ţe se všem účastníkům líbilo a den s hasiči si uţili.
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Zatím poslední akcí místních dobrovolných hasičů byla pomoc při zajištění závodu Swimrun tour,
který se konal 13.06.2020 v okolí kempu Velký Vír. Naším hlavní úkolem bylo zajištění závodníků
na vodní hladině společně se ZZS, který jsme pojali jako výcvik na vodě pro převáţnou část
výjezdové jednotky.
Mladí hasiči
K našemu hasičskému potěru mohu jen napsat, ţe bohuţel díky pandemii byla celá soutěţ Hra
plamen pro tento rok zrušena. Kaţdopádně nezoufáme a dál se připravujeme s mladými hasiči pro
nadcházející ročník. Vyvrcholením přípravy bude jako kaţdý rok desetidenní hasičské soustředění,
které se uskuteční na přelomu měsíců červenec/srpen v rekreačním středisku Čím.
Závěrem bych chtěl oslovit aktivní lidi, nadšence, kteří mají srdce na pravém místě a chtějí pomáhat
druhým. Právě tyto lidičky hledáme pro rozšíření naší hasičské jednotky. A pokud někoho tyto
řádky oslovily, stačí zajít do naší hasičské zbrojnice, kde se pravidelně scházíme kaţdé úterý
v lichém týdnu od 19:00 hodin.

Evžen Brožek
JSDH Solenice






Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Leden byl studený, ale sníh nám bohuţel nepřinesl. I kdyţ to byla jen taková malá náhrada, přesto
jsme si pravou zimu udělali alespoň v naší školce a to v podobě koulovačky. Taková papírová
koulovačka byla povedená a děti se skvěle bavily. Navštívili jsme divadlo v Příbrami, kde bylo
pro nás představení pohádky ,,Zlatovláska“. Dětem se moc líbilo.
Únor byl pro nás ve znamení ,,zimního tvoření“. Práce s různorodým materiálem a vyzkoušení
nových výtvarných metod.
Navštívila nás organizace ,,Zdravá pětka“, která dětem formou her a úkolů vysvětlovala, jak je pro
nás důleţitá zdravá strava. Program byl velice hezký a pro děti poučný.
Ani letos jsme nezapomněli na tradiční masopustní průvod obcí. I kdyţ bylo trochu chladno,
přesto si to děti uţívaly.
Jako další zpestření byl ,,Hudebně výchovný koncert“ tentokrát na téma,, Hudba ve světě“. Děti si
zazpívaly známé písničky a poslechly i váţnou hudbu.
V březnu nás opět navštívila Vendulka Vrzalová se svými logickými hrami. Děti se vţdy na ní
velice těší a dopoledne si uţívají a zároveň se i učí.
Další divadelní představení, které jsme s dětmi navštívili bylo ,,Obušku z pytle ven“, moc
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povedené a zábavné. Nevynechali jsme ani karneval a ve školce jsme měli pořádný karnevalový
rej plný soutěţí, úkolů a zábavy.
Do naší školky jsme od února přivítali novou posilu ,,asistent pedagoga“ v rámci Šablon II. Je to
pro nás velkým přínosem, hlavně pro děti, které jsou ohroţeny školní docházkou.
Vzhledem k situaci, která nastala v naší zemi, jsme bohuţel v polovině března museli naši školku
uzavřít. Věříme, ţe se vše zvládne a bude zase líp. Proto všem přejeme hodně zdraví, sil a duševní
pohody v tomto nelehkém období.
V polovině května jsme mohli školku opět otevřít. I kdyţ se musela udělat některá opatření,
abychom situaci zvládali, jsme rádi, ţe jsme se mohli znovu setkat s dětmi a pokračovat ve výuce.
Určitá omezení ještě převládají, ale pomalu ustupují a vracíme se k normálnímu provozu. Akce a
výlety, které byly na konec školního roku naplánované, se musely bohuţel zrušit. Nenechali jsme
se ale odradit a vše co šlo, přesunuli na září. Tak doufáme, ţe si to děti proţijí s o to větší radostí.
Sice ještě nějaká opatření jsou, ale pomalu se všichni začínáme vracet k normálnímu ţivotu. Proto
se všichni drţte, opatrujte a dávejte na sebe pozor.
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!!!!
Vladimíra Čedíková a Gabriela Dvořáková
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Vánoce, které jsou dávno, ale dávno za námi, jsme oslavili se vším všudy. S vánočním
stromečkem, koledami, vánoční výzdobou, přáníčky i dárečky. Děti potěšily zejména hračky a
také drobné sportovní náčiní.
Den rozdávání pololetního vysvědčení jsme si ve škole zpestřili recitační soutěţí. Krásně
recitovaly a na předních místech se umístily ţákyně Helena P., Nikola S. a Barbora N. Velkou
pochvalu ovšem zasluhují všechny děti, které měly odvahu se do tohoto klání přihlásit. A právě za
tu odvahu, snahu a vynaloţené úsilí jim právem náleţí všechny pěkné ceny a diplomy, které za
svůj výkon získaly.

Na únorový kytarový koncert jsme se těšili. Pan kytarista dokáţe zaujmout a vtáhnout do hudby
malé i velké. On sám byl mile překvapen, ţe si naše děti pamatují a s radostí notují texty z jeho
předchozích návštěv.
V únoru k nám nastoupila nová paní učitelka Tereza Hlaváčková. Proběhl také projektový den na
téma Malý princ. Děti putovaly s tímto milým malým hrdinou po podivuhodných planetách, četly,
kreslily, diskutovaly a daly prostor své fantazii při tvorbě vlastní obálky k této knize. V návaznosti
na tento projekt plánujeme pozvat do tělocvičny mobilní planetárium.
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Masopustní průvod děti opět příjemně rozveselil a o totéţ se snaţily při setkání s občany. Kobyla
se tulila, babka ţebrala o něco málo do nůše, kadeřnice načesávaly, holič pěnou nešetřil, číšník
nabízel z prázdných kelímků, doktor léčil s péčí, policista pokutoval rychlou chůzi, uklízečky
ometaly boty, malíř pomaloval kaţdý talíř, švadlenka zašila i co neměla, kovář koval podkovy na
nohy a kominíček šmouhoval tváře mourem pro štěstí, které je vţdy potřeba. Děkujeme za
bonbonky i korunky, vše jsme si po průvodu spravedlivě rozdělili. A snědli, a utratili…

Mimo jiné jsme se zúčastnili divadelních představení Zlatovláska a Obušku z pytle ven, pořádali
jsme soutěţ o nejlepšího čtenáře, malovali do snad jediného letošního sněhu, poctivě sypali
ptáčkům do krmítka, sledovali a zapisovali změny teploty, účastnili se soutěţí České pošty a
České myslivecké jednoty. Chystáme se rovněţ za přírodovědným programem do písecké
Sladovny. I nadále sbíráme denně odpadky na schodech do obchodu a uţ se těšíme na teplo a
výlety do jarní přírody.

Plány nám překazilo datum 11. března, kdy došlo nařízením vlády k uzavření všech škol. Zahájili
jsme tzv. distanční výuku, kdy jsme s dětmi komunikovali přes internet. Rádi bychom poděkovali
těm rodičům a paním vychovatelkám (i panu vychovateli), kteří tuto náročnou situaci zvládli a po
celou dobu s námi vzorně spolupracovali.

Škola je od 25. května otevřená. Probíhá zejména opakování učiva. Bohuţel, veškeré akce včetně
školního výletu musely být zrušeny. Na děti čeká vysvědčení, ale opět bez velkých oslav.
Rozloučíme se s ţáky 5. tříd, kteří u nás letos končí. Dostanou na památku fotografie z celé jejich
školní docházky do školy v Solenicích. Snad si na nás někdy v dobrém vzpomenou. 

Přejeme dětem i dospělým krásné léto bez obav a pevnou víru, že na podzim už bude virový
strašák minulostí.
Mgr. Jiřina Nováková a Mgr. Tereza Hlaváčková
Učitelky ZŠ a MŠ Solenice





Yacht club Solenice
Léto a prázdniny se nezadrţitelně blíţí. Jako kaţdý červen připravujeme lodě na jachtařský tábor.
Ten letošní letní jachtařský tábor bude ovšem jiný neţ v předchozích letech. Stejně jako kohokoliv
jiného, i nás nějakým způsobem ovlivnily dopady koronavirových opatření. Nejasnosti ohledně
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pořádání letních táborů, zda ano – či ne, za jakých podmínek apod. způsobily, ţe Kameny 2020
budou po 46 letech poprvé jen jednotýdenní a v omezenějším počtu dětí. Letní tábor Kameny
bude tedy probíhat od 4. 7. do 11. 7. 2020 pro poloviční počet dětí, tj. 10. A také se ho letos
poprvé organizačně ujmou naši mladší (i kdyţ uţ dospělí) členové oddílu, naši odchovanci :o)
(Honza Škvařil, Markéta Velasová, Leontýna Vacková, Kateřina Jochová). S pomocnou rukou jim
ovšem stále budou nablízku „ostřílení kmetové“ našeho oddílu – Láďa Vrtal a Pavel Škvařil.
V květnu se v loděnici uskutečnila brigáda, kdy jsme se konečně po dlouhé době nouzových
opatření mohli znovu sejít. Opravovaly se plachetní i neplachetní lodě, uklízelo se okolí i vnitřní
zázemí loděnice, opravovala se střecha. Ráda bych tímto apelovala na všechny mladé, aby nám
svým chováním nepoškozovali tuto znovu opravenou střechu loděnice. Bohuţel musím také
konstatovat, ţe nám z majetku YCSE byla odcizena neplachetní loď.
Dospělí členové oddílu Yacht clubu Solenice se jako kaţdý rok i letos v květnu chystali na závody
kajutových plachetnic na Jaderském moři v Chorvatsku. Kvůli mimořádným opatřením byl
bohuţel letošní 19. Ročník „Kapitánské regaty“ zrušen. Budeme tedy doufat, ţe se zúčastníme
alespoň závodů zde na Orlické přehradě.
Přeji všem léto plné zdraví, pohody a optimismu a příznivý vítr do plachet našim jachtařům
:o)
Za Yacht Club Solenice

Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice





Pravý přítel přírody
Jsem ráda, ţe ţivot se vrací do zaběhnutých kolejí bez roušek a rukavic. Ale jsou věci, které je
třeba si uvědomit a upozornit na ně.
Například, ţe tím, ţe se omezila plavba velkých nákladních lodí a skoro vůbec se nelétalo, mělo
toto všechno na přírodu obrovský vliv. Víme z ověřených zdrojů, ţe ledovec na Antarktidě přestal
po velice dlouhé době tát a dokonce byl zaznamenán nárůst tloušťky – supééér. Více prší a jaro
není po několika letech suché a horké – hurááá.
Příroda oţila a za to koronaviru děkuji, protoţe omezení dopravy a průmyslu má význam.
Nemusíme přeci létat nakupovat do Milána nebo kaţdý rok na dovolenou. Já osobně jiţ z těchto
důvodů do letadla nesednu a doufám, ţe se ke mě přidáte.
Děkuji všem a krásné léto.

AnnaMá
PPP
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Z kroniky naší obce
O POČASÍ
Poslední velmi teplé a suché roky, zimy téměř bez sněhu, usychající lesní porosty i nepříznivé
globální klimatické změny vzbuzují obavy o budoucnost ţivota přírody.
I naši předkové se v minulosti museli vypořádat s přírodními pohromami a nepřízní počasí. Zdá
se, ţe vše však nebylo tak dlouhodobé jako v součastnosti.
SUCHO:
1908 , 1911 – velké sucho přineslo i velkou bídu. Na Větrově byla voda jen ve studni u školy.
1925 – jaro přišlo uţ v únoru. 16. 2. padal první sníh toho roku. Ani květnové deště nepomohly
suchému létu toho roku.
1918, 1919 – trápení nepřinesly jen válečné útrapy, ale opět sucho, neúroda, hlad a bída. Na
Větrově uschly akáty vysazené památce padlým ve válce.
1934 – nepršelo od 6. 4. do 4. 8. Květnové mrazy nepřispěly neúrodě, potoky byly bez vody.
Obci byl tehdy přidělen příspěvek 18.500,- korun na osivo a krmiva.
1947 – opět velké sucho a neúroda. Obilí na malých políčkách chalupníci vytrhávali, aby bylo
alespoň trochu slámy.
VELKÁ VODA A SNÍH:
V létech 1845 aţ 1954 postihlo náš kraj 9 povodní. Po tuhých zimách činily kolem řeky škody
jarní dřenice při tání ledu. Na jaře 1941 ještě v dubnu silně sněţilo a ledová tříšť aţ 60 cm silná
ničila břehy řeky, i obydlí u řeky měla vodu ve světnicích, voda odplavila dřevo ze sloţiště.
Průtrţe mračen a velmi silné deště vţdy strhávaly svaţitá políčka i s úrodou, ničily těţce
zbudované cesty. Stalo se tak třeba v létě 1920. Náš kraj politoval tehdy i pan prezident Masaryk
při podzimní návštěvě v Dolních Hbitech.
11. 8. 1925 po průtrţi mračen přišla i velká voda. Podobnost čistě náhodná - 11. srpen 2002 –
déšť, povodeň.
Pršelo i 11. 8. 2019, ale to jsme déšť opravdu vítali.
Krupobití, které kraj zasáhlo 9. 6. 1916 zničilo úrodu. Pohromu lidé přisuzovali události z roku
1915, kdy na Bílou sobotu prasklo srdce hlavního zvonu v kostele v Dolních Hbitech. Událost prý
byla varováním před neštěstím.
Zimy plné sněhu si my starší ještě dobře pamatujeme. V posledních létech si však solenické děti
zimní radovánky téměř neuţijí. Časy se opravdu mění.
ZAJÍMAVOST:
8. březen stále se ještě mnohde připomíná jako MDŢ.
8. března 1794 vyšel v tehdejších POŠTOVSKÝCH NOVINÁCH první seznamovací inzerát
v češtině. Hledala se dívka dobře vychovaná, na tváři bez poznamenání neštovicemi. Dobrá
hospodyně netouţící po módě a společnosti, která se spokojí jen s jednou sluţkou.
Marie Čedíková
kronikářka obce
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Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Začátkem roku jsme začaly
plánovat akce na letošní rok pro
naše velké i malé děti. První
takovou akcí byl jiţ proběhlý
dětský karneval, který se konal
29.02.2020 v restauraci Kaskáda
Solenice. Myslím, ţe se vydařil
a děti i rodiče byli spokojeni a
karnevalové
tancování
a
soutěţení si uţili. Touto cestou
bychom
chtěli
poděkovat
manţelům
Rakovým
za
poskytnutí prostor na konanou
akci.
Připravovali
jsme
vydání
„Solenického
zpravodaje“,
plánovali jsme pro děti i dospělé
setkání u příleţitosti „Dne dětí“. Z důvodu, který celý svět zaskočil, jsme opustili od realizace.
Nicméně, jak se situace vyvinula, neradi bychom děti i vás ochudili, a proto připravíme setkání
v prvním týdnu nového školního roku. Sejdeme se u naší školy v sobotu 5. září 2020 ve 14:00
hod. Společně si uţijeme dodatečně svátek dětí, ale také zahájení nového školního roku.
Přejeme vám krásné letní dny, volné dýchání bez roušek a hlavně zdraví!
Markéta Lovečková
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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