Listopad 2022

Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
koncem září se konaly volby do obecních zastupitelstev. Osobně mě velice mrzí, že se
v naší obci podařilo sestavit pouze jednu kandidátní listinu. Nicméně Solenice nejsou
ojedinělým případem, tento trend se projevil u více obcí na Příbramsku. Snad se
v příštích volbách najde více kandidátů, kteří se budou chtít aktivně zapojit do veřejného
dění a výběr bude pestřejší.
V úterý 18.10.2022 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce, na kterém byl
zvolen místostarosta, jakož i předsedové a členové kontrolního a finančního výboru.
Z důvodu mé nemoci jsem byla do funkce starostky obce zvolena až na dalším zasedání
zastupitelstva obce dne 10.11.2022.
Má pozice je uvolněná, což znamená, že budu vykonávat funkci starostky na plný
úvazek namísto svého dosavadního zaměstnání. Výkonu své funkce se hodlám věnovat
naplno a doufám, že důvěru, kterou jste mi svými hlasy projevili, nezklamu.
V případě vašeho zájmu jsem vám k dispozici na obecním úřadě, mimo úřední hodiny je
vhodné domluvit si termín schůzky předem neboť některé mé povinnosti vyžadují jednání
mimo úřad. Budu ráda za vaše věcné dotazy, návrhy či připomínky k fungování obce.
První adventní neděle letos připadá na 27.11.2022. V tento den od 16:00 hodin proběhne
slavnostní zahájení adventu před budovou obchodu. Srdečně vás tímto zvu a těším se
na setkání s vámi. Jsem nesmírně ráda, že tuto dlouholetou tradici můžeme opět
obnovit.
Závěrem Vám přeji poklidný adventní čas, krásné prožití vánočních svátků a v novém
roce pevné zdraví a mnoho štěstí.

Petra Burešová
starostka
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Sdružení Dobrovolných Hasičů MH Solenice



SDH Solenice
Dne 21.05. 2022 se uskutečnila okrsková soutěž v Pečicích. Naše družstvo se umístilo
na 3. místě. Soutěžilo se v požárním útoku a v běhu na 100 metrů s překážkami.
V červnu jsme se zúčastnili sportovního dne v Bohosticích, odkud jsme přivezli krásné
druhé místo z volejbalu. V září jsme uspořádali za podpory Skupiny ČEZ “Den
otevřených dveří” v naší hasičské zbrojnici. Návštěvníci si mohli prohlédnout zásahovou
techniku, výstroj, pro nás velmi důležité zázemí a shlédnout ukázky použití hasících
přístrojů. Věříme, že se vám u nás líbilo a že se uvidíme zase příště.
V rámci výjezdové jednotky stále pořádáme každé sudé úterý pravidelné školení členů
JSDH (jednotky sboru dobrovolných hasičů), kde se naši členové zdokonalují jak fyzicky,
tak vědomostně. Nováčci se seznamují se svěřenou technikou a věcnými prostředky
požární ochrany, zkušenější členové jednotky se především starají o jejich pravidelnou
údržbu a servisování. V prosinci se těšíme na výroční valnou hromadu SDH (sbor
dobrovolných hasičů) Solenice, kde zhodnotíme a uzavřeme uplynulý rok a naplánujeme
akce pro rok nadcházející. Například nás čekají oslavy 60 let založení SDH obce
Solenice a slavnostní předání nového dopravního automobilu, který nahradí
dosluhujícího Patrola.
Nesmíme zapomenout, že se blíží čas adventu a Vánoc. Proto musíme dávat pozor jak
na adventní věnce a při Štědrém dni na svíčky na stromečku, tak na prskavky. Věříme,
že si svátky užijete v klidu v blízkém kruhu rodinném. A jelikož se nám také blíží nový rok,
prosím, dbejte návodu při zacházení se zábavní pyrotechnikou, při nesprávné nebo
neopatrné manipulaci dokáže způsobit hotové peklo.
Chtěl bych vám za náš sbor popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok. Hodně úspěchů
a ať se vám splní vaše přání. Samozřejmě se ještě uvidíme při zahájení adventu, kde se
na vás budeme těšit.
Evžen Brožek
SDH Solenice
Kolektiv MH Bohostice (Mladí hasiči)
Po všech soutěžích a také po školním roce nás čekali prázdniny. Všichni se vždy na ně
těšíme a hlavně na naše soustředění mladých hasičů. Každý rok se koná v polovině
prázdnin a je to paráda. Dorostenci připravili pro mladší a starší hasiče bojovku, při které
jsme si vyzkoušeli naši odvahu a nebojácnost. Ale i dorost měl svou bojovku. Při této akci
spali naši adolescenti mimo tábor jen pod širým nebem. Jejich úkolem byla výroba
skupinových vlajek, které museli celou noc hlídat a bránit před padouchy. Ti padouši byli
naši vedoucí, kteří se snažili naše vlajky ukořistit. I přes zlomeninu kotníků jednoho
z vedoucích při pokusu ukořistit vlajku, se dorostencům podařilo vlajky ubránit. Ale zpět
k hasičským aktivitám. Trénovali jsme štafety, útoky atd. Hráli jsme i různé hry, např.
vybíjenou, lístečkovanou a šátkovanou. Určitě se všem líbilo a těšíme se na příští rok.
Od září jsme začali opět s tréninkem v podobě pravidelných schůzek, kdy starší a mladší
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hasiči chodí každý čtvrtek společně od 17:00 hod. a dorost hned od 18:30 hod.
Trénink spočívá v přípravě na soutěže a doufáme, že obsadíme přední místa
v nadcházejících soutěžích. Samozřejmě si také i hrajeme a zlepšujeme tím fyzickou
kondici. Všichni věříme, že podáme naše nejlepší výkony.

Za MH Bohostice
Jakub Brožek




Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Prázdniny utekly jako voda a v září jsme se opět všichni přivítali v naší krásné školičce.
Školní rok jsme zahájili radostně a přivítali jsme spoustu nových kamarádů.
Hned na začátku září nás čekaly dvě akce. Navštívili jsme divadelní představení
„Pohádky do kapsy“ v Příbrami. Pohádka byla plná písniček a vtipných scének a dětem
se moc líbila. Druhý den na to jsme odjeli s dětmi do Sladovny v Písku. Tam na nás
čekalo velké mraveniště plné prolézaček, úkolů a audiovizuálních efektů. Děti byly jak
„Alenka v říši divů“, jak si to užívaly. Když jsme se nabažili mraveniště, čekalo na nás
ještě jedno překvapení a tím bylo „Pilařiště“. Zde si děti mohly vyzkoušet různé úkoly,
podsvícené didaktické hry, průlezky či zvukové hry. Děti byly nadšené a plné emocí.
V říjnu jsme pro děti připravili projektový den „Den s policií“. Zavítal k nám na zahradu
školky tým policie se svým programem. Představili nám vybavení pro svou práci policisty,
drony, auta a výstroj. Tento den byl pro děti velkým zážitkem, neboť si mohly vyzkoušet
policejní výstroj, sednout do vozu a spustit maják a nasadit si pouta.
Poslední den v říjnu byl plný strašidel. Ve škole jsme uspořádali „Halloweenský rej“.
Proběhla přehlídka masek a kostýmů, soutěže a jako bonus strašidelná diskotéka.
V listopadu nás čeká již tradiční tvoření s rodiči, na které se moc všichni těšíme. Toto
setkání je vždy milé a pomalu v nás probouzí vánoční atmosféru.
Letos se obzvlášť všichni těšíme na zahájení adventu, které po dva roky bylo bohužel
zrušené. Děti už pilně nacvičují program a jsou natěšené. Pevně doufáme, že se
sejdeme všichni ve zdraví a pohodě u nasvícení vánočního stromečku a dáme si dobrý
svařák, nějaký ten sladký zákusek a společně si zazpíváme a popovídáme.
V prosinci nás navštíví Mikuláš s čertem a andílkem, a určitě přinesou i nějakou tu
nadílku.
A pomalu se bude blížit ten krásný čas Vánoc, na který se všichni každý rok těší.
Chceme Vám všem popřát krásné Vánoce plné lásky, zdraví, klidu a pohody a do
Nového roku jen samá pozitiva.
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Fotografie ze školních akcí a další informace naleznete na stránkách školy:
https://www.zsms-solenice.cz

Učitelky a asistentky MŠ
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili 1. září. Děti se vrátily po prázdninách veselé,
odpočinuté, o nějaký ten centimetr vyšší a jistě i o něco moudřejší . Ve třídě
vyzdobené ve stylu Harryho Pottera jsme slavnostně přivítali do školy “čar a kouzel“
žáčky prvňáčky a rovněž děti z Ukrajiny. Rádi jsme mezi sebe přijali posily
pedagogického sboru, paní asistentku Mánkovou a paní asistentku Květovou.

V rámci projektu Šablony pro Solenice III, který spolufinancuje Evropská unie, jsme
v září vyjeli s dětmi do největší dětské galerie v Čechách, do písecké Sladovny.
Prostřednictvím poutavých a zcela interaktivních výstav zahrnujících hru i poučení se
děti dozvěděly mnohé o animačních programech na počítači, propluly životem
J.A. Komenského, vyrobily knížku, seznámily se s českými ilustrátory, staly se
mravenečky, koupaly se v obilných zrnkách, vydováděly se v laboratoři času a prožily
mnoho dalších nevšedních aktivit.

V říjnu jsme měli možnost vyzkoušet si práci archeologů. V Hornickém muzeu v Příbrami
pro nás připravili velmi pěkný vlastivědný program, spočívající ve zkoumání skutečných
vykopávkových předmětů. Na závěr děti pátraly po ukrytých artefaktech v pískovém
nalezišti, předměty očišťovaly, nálezy zapisovaly a odvozovaly jejich původní účel a užití.

Velkým zážitkem byl pro děti Den s Policií ČR. Na zahradě mateřské školky policisté
ukázali dětem práci s dronem, policejní výstroj a výbavu policejních aut. Děti si s velkým
zájmem vyzkoušely vše, co jim bylo dovoleno, včetně houkaček a nasazení pout.

Halloweenský školní den byl plný strašidel, kostlivců, čarodějnic a jiných příšer. Příšerky
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běhaly, křičely, tancovaly, probíhaly opičí dráhu přes houpačky, lovily jablka tlamičkami
v lavoru, chytaly rybičky a všemožně se veselily. Na závěr sluply sladkou odměnu a šly
na oběd .

Těšíme se, že letos předvánoční adventní období budeme moci zahájit besídkou
a společným setkáním u rozsvíceného stromu. Sluníčko venku ještě hřeje, ale
v aktovkách už se hromadí scénáře, texty, básničky a písničky s vánoční tematikou
.
Fotografie ze školních akcí a další informace naleznete na stránkách školy:
https://www.zsms-solenice.cz

Mgr. Jiřina Nováková
ZŠ Solenice




Yacht Club SolenicE
Letošní jachtařská sezóna se nesla v duchu dobrého větru, pohody a vítězství. Ani
výrazné snížení hladiny v nádrži Orlík nemohlo zkazit dobrou náladu jachtařům. Naopak
jsme opět mohli vidět místa, která jsou běžně zatopená a přemýšlet, co na jejich místech
kdysi stálo.
Tradiční dětský jachtařský tábor Kameny se opět konal na začátku července a v jeho
průběhu se pořádal slavnostní nultý ročníku „Poháru Chuchundry“. Závodu se účastnilo
pět kajutových plachetnic, jejichž posádky statečně bojovaly a také byly náležitě
odměněny. Další táborové aktivity jako bobřík odvahy, závodění na okruhových
plachetnicích a dálkové plavby samozřejmě také nechyběly.

Závodilo se i mimo náš tábor. Na vodách Orlické přehrady se každoročně v rámci série
5

závodů „Orlického poháru“ účastní lodě Nirvana II (Libor Vacek), Perun (Ladislav Vrtal)
a Natijo (Markéta Velasová). Natijo s mladou posádkou převážně ve složení
M. Velasová, J. Škvařil, J. Květ, L. Stehlík letos obsadilo několik prvních míst a také
konečnou třetí pozici v celkovém pořadí poháru v kategorii lodí do sedmi metrů délky.

Naši členové oddílu měli letošní rok úspěch i na moři. Na závodech v Řecku posádka
s naším zkušeným admirálem Láďou Vrtalem obsadila první místo.
Koncem září jsme lodě vyndali z vody a připravili na zimu. Nyní už jsou lodě uložené,
brigády máme za sebou a jsme připraveni na přezimování. Na jaře opět loděnice yacht
clubu začne žít přípravami na sezónu, letní tábor a závody na Orlíku i na moři.
Krásný adventní čas plný pohody přeje Markéta Velasová a Jan Škvařil.

YCSE Solenice



Pravý přítel přírody (PPP)




Mnoho vody proteklo, co jsme naposledy psali do zpravodaje příspěvek, proto z mnoha
akcí zmíním tu, která souvisí s vodou jako takovou. Tento živel má ohromnou sílu.
Přesvědčili se o tom i děti z Pravého Přítele, které pomáhaly čistit potok na Mrtevně.
Dolních 200 metrů bylo opravdu hodně zaneseno odpadky, které se domníváme nebyly
jen od turistů mířících na vyhlídku, ale i ze skládky. Voda přinesla těžké pneumatiky,
koberce a jiné poklady, které naplnily celý vozík. Děti si opravdu tvrdě zasloužily
pochvalu ve formě opékání buřtů. Nejmladší se nám i vykoupala, převlékla a vrátila zpět.
Děkuji moc za tuto akci. Jistě nebyla poslední a připojit příště se můžete i Vy.
Vzhledem k období, které je před námi, prosíme všechny fanoušky ohňostrojů, aby se
spojili, šetřili přírodu a penízky. Předem moc děkujeme těm z vás, kteří si tuto zábavu
odpustí.
Přeme Vám všem hezký podzim a advent.

Anna Mátlová
PPP
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Z kroniky naší obce
Před osmi léty, v listopadu 2014 vyšlo první číslo Solenického zpravodaje. V minulém
zpravodaji bylo připomenuto 20. výročí velké povodně v r. 2002. Letos si také zasloužilo
připomínku 60. výročí zahájení provozu elektrárny Orlík setkáním současných i bývalých
zaměstnanců elektrárny a VD Orlík.
V roce 1962 byla stavba VDO a vybudování elektrárny Orlík v podstatě ukončena.
Stavbaři se stěhovali na VD Nechranice. Solenice zaznamenaly podstatné změny. Rušily
se pomocné provozy/sklady, dílny, u autobusové zastávky nebo v sídlišti – dnes hřiště
u tělocvičny. Mateřská škola se přestěhovala z dřevěné budovy nad č. 97 do přízemí
zděné budovy č. 35. Další zděné budovy se prodaly podnikům na rekreační střediska,
kulturní dům a 3 budovy jako hotelový komplex RaJ Příbram. Domky a činžovní domy
zabydleli noví obyvatelé obce. Do této doby byl Větrov hlavní obcí pro Solenice a Dolní
Líšnici. Byl však ustaven nový MNV Solenice s osadami Větrov a Dolní Líšnice. Sídlem
nového MNV byl dům č. 36, patřil Komunálním službám Sedlčany. Zde byla také pošta,
jednatelství Spořitelny. Došlo i na nové uspořádání popisných čísel budov v obci (č. 1
začínalo na Větrově – bývalá škola). V Solenicích bylo v provozu Obvodní zdravotní
středisko v č. 33. V provozu byl také obchodní dům, kotelna a nová škola v Solenicích
nahradila zavřenou školu ve Větrově.
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V obci stoupaly počty obyvatel včetně dětí.
R. 1912 – škola Větrov měla 77 dětí, v r. 1952 jen 25 dětí. Nová škola v Solenicích měla
v r. 1997 již 86 dětí a mateřská škola 46 dětí.
Obyvatelstvo: V posledním století byl počet obyvatel většinou od tří do čtyř set. Pouze
70. léta zaznamenala nejvyšší pošty obyvatel: 1976 - 663 obyvatel.
Domy: v r. 1934 měla obec Větrov 61 domů. Rok 1977 bylo v obci Solenice 110 domů,
z toho 11 podnikových rekreačních. V r. 2001: 78 trvale obydlených domů,
28 neobydlených, přibyly však i nové rodinné domky a nové chaty.
Samospráva: Obecní zastupitelstva byla většinou 13-ti členná (i v obci Větrov). V 70-tých
létech se počty zvyšovaly o aktivisty. R. 1976: 24 členů a aktivistů, z nich bylo
14 poslanců, rada MNV byla sedmičlenná. Na Větrově byl ještě pětičlenný občanský
výbor.
V současné době prožíváme nelehké období vysoké inflace, energetické krize,
ekonomických a sociálních potíží. V historii chudé obce Větrov však byly také velmi
těžké doby zvláště v polovině minulého století, v době krize, v létech válečných. Je
předvánoční čas. Ve 30. létech 20. stol. bylo v obci 19 nemanželských dětí nebo dětí
v pěstounské péči, na které obec přispívala výchovné. V předvánoční době bylo na obec
podáno mnoho žádostí o přispění na ošacení a obuv pro děti z chudých rodin. Obec
vyplácela chudinské podpory, starala se o chudé s domovským právem v obci,
nezaměstnaným poskytovala podpory. I tak byly Vánoce v mnohých rodinách velmi
skromné a děti se dokázaly radovat z maličkostí.
Obecní zastupitelstva neměla tehdy lehkou práci. Současná samospráva obce má sice
jiné parametry péče o obec, ale vůbec ne snadnou práci.
Tak si přejme, aby nový rok přinesl do života obcí a jejich obyvatel alespoň trochu
lepších zpráv a situací.

Marie Čedíková
kronikářka obce






Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova

Naše sdružení společně s hasiči pořádalo v červnu „Dětský den“, tentokrát ve
strašidelném duchu. Děti soutěžily, plnily úkoly a samozřejmě je čekaly sladké i věcné
odměny. Nakonec jsme si všichni opekli výborné vuřtíky.
Do letošních komunálních voleb jsme podali kandidátní listinu. Tato kandidátka byla
jedinou v obci, z níž je složeno zastupitelstvo naší obce. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem občanům za jejich hlasy.
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Jako každým rokem, tak i letos jsme připravili pro děti tradiční Solenické putování.
Tentokrát jsme zvolili téma „Putování peklem“. Po celé trase čekali na děti čerti se svými
úkoly a také sladkými odměnami. Děti byly velmi statečné, překonaly strach z pekelníků
a úkoly splnily na jedničku. Na konci trasy hořel pekelný oheň, na kterém se opékaly
pěkně dozlatova vuřtíky. Naši hasiči připravili i posezení v pekelném prostředí.
Pomalu se blíží vánoční čas. Letos se opravdu všichni moc těšíme, že se na „Zahájení
adventu“ sejdeme. Dva roky to bohužel nebylo možné, a proto všichni pojďme pod náš
solenický stromeček přivítat adventní čas. Dáme si svařák, něco dobrého na zub a určitě
si vybereme něco hezkého na jarmarku.
Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a do Nového roku hodně zdraví.

Gabriela Dvořáková
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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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


Obec Solenice tímto děkuje SKUPINĚ ČEZ, partnerovi Rozsvícení stromu v Solenicích, za
poskytnutý finanční dar pro uskutečnění této akce, která se konala 27.11.2022.

10

