Úvodní slovo starosty obce
Váţení a milí spoluobčané,
konečně i kalendář ohlásil jaro a počasí vybízí k práci na zahrádkách. Jako vţdy vám Sdruţení pro
rozvoj venkova přináší Solenický zpravodaj. Za obecní úřad bych rád podal informace o tom, co
se událo v začátku roku a co náš čeká do budoucna.
Připravované a realizované projekty: Obec Solenice podala ţádost u Ministerstva pro místní
rozvoj na opravu místních komunikací. Tento projekt je v celkové výši 2.546.502,- Kč, kdy
spolufinancování ze strany obce by bylo 763.951,- Kč. V případě, ţe by naše ţádost nebyla
podpořena, je obec připravena opravy komunikací řešit z rozpočtu obce v částce 2 mil. Kč.
Komunikace k opravě byly vytipovány následovně: Pacov od nádrţe po křiţovatku u Lacmanů, za
hasičskou zbrojnicí, od hasičské zbrojnice po točnu u Švagrů, od přečerpávací stanice po brod
u vody, od brodu u vody po čistírnu odpadních vod. Komunikace byly určeny dle priorit
stanovených zastupitelstvem obce na dřívějších zasedáních.
Dalším projektem je obnova a modernizace sportoviště u ZŠ Solenice, na který byla vypracována
ţádost také u Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady jsou kalkulovány na
3.592.838,- Kč, kdy spoluúčast obce by byla 1.077.852,- Kč. Tento projekt se bude realizovat
pouze v případě získání podpory.
Ceny odpadů jsou velkým tématem. Povinností je platit poplatek za odvoz odpadu. Tuto
povinnost má kaţdý vlastník objektu v našem správním území. Úhrady odpadů podléhají evidenci
a v příštích měsících bude probíhat upomínkování majitelů objektů formou dopisu. Zpracování
tohoto dopisu jiţ dříve zastupitelé schválili zpoplatnit částkou 150,- Kč, vč. poštovného. A to i za
rok 2018. Splatnost poplatku za komunální odpad je do 15. dubna 2019.
V úředních hodinách je moţné zakoupit známku na svoz odpadů, kdy cena za svoz odpadů byla
stanovena následovně:
Objem nádoby
Sběrná nádoba 110 l
Sběrná nádoba 110 l
Sběrná nádoba 110 l
Sběrná nádoba 110 l
Sběrná nádoba 110 l

Frekvence svozu
1x týdně
Léto 1 x 14 dní, zima 1x týdně
1 x za 14 dní
1 x měsíčně
chalupář – 1 x za 14 dní červen - září

Zima: leden – duben, říjen – prosinec; Léto: květen – září
Úřední hodiny Obecního úřadu Solenice:
Pondělí:
9:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Úterý:
13:00 - 16:30
Poplatek za čtyřnohého přítele zůstává stejný, jako v minulých letech.

vč. 15% DPH
2008,00 Kč
1633,00 Kč
1036,00 Kč
579,00 Kč
483,00 Kč

Naši pracovníci se snaţí i veřejné prostranství zvelebovat, jak jen to je moţné. Například letos
jsme částečně proklestili okolí pěší cesty do líšnického údolí okolo vedení vysokého napětí. Nyní
bude provedeno seštěpkování materiálu a odvoz k dalšímu vyuţití.
Vaše větve můţete odkládat na místa určená, například u ČOV nebo u pošty. Pro běţný bioodpad
jsou určeny kontejnery u obecního úřadu. V případě většího mnoţství z více objektů, jsme po
domluvě na obecním úřadě schopni takovýto kontejner přistavit na přístupnější místo, abyste
mohli větší bioodpad odloţit blíţe Vašemu domu. Nadále již není možné odkládat bioodpad na
veřejné prostranství, kdy není domluven odvoz takového odpadu. Špatným příkladem je
stráň pod točnou na konci komunikace za hasičskou zbrojnicí.
Kulturních akcí nebylo málo. Tradicí se staly plesy hasičů i pracovníků elektrárny. Děti se mohly
zúčastnit karnevalu v maskách. Letos naší vesnici obcházely děti ze základní a mateřské školy
a vypadaly skvěle.
A jaké akce nás čekají na jaře? Pravý přítel přírody uspořádá bojovou hru pro děti, pozvánka bude
s předstihem na obecní vývěsce u obchodu. Poslední dubnový den budou mít svůj rej čarodějnice,
na své si přijdou malí i velcí. Bliţší informace k pořádané akci naleznete v příspěvku Sdruţení pro
rozvoj venkova. Den dětí oslavíme v sobotu 8. června.
Zápis prvňáčků do ZŠ Solenice proběhne ve středu 24. dubna 2019 a do mateřské školy hned den
poté 25. dubna ve čtvrtek.
Po domluvě se svozovou firmou Rumpold jsme pro vás připravili svoz nebezpečného odpadu, a to
na termín 14. května 2019 a 17. září 2019 od 15:30 do 16:00 v prostorách před dílnou u obecního
úřadu. Velkoobjemový odpad bude odebírán ve stejných termínech.
Konkrétní termíny jednotlivých akcí naleznete v tomto zpravodaji, případně budou s předstihem
vyvěšeny na úřední desku obce.
Touto cestou bych také velice rád poděkoval naší dlouholeté kronikářce, paní Marii Čedíkové, za
její skvělou práci při zaznamenávání historie obce do kroniky, a zejména za přínos při zajištění
veliké části textů na naší naučné stezce. Činnost kronikářky je mnohdy namáhavá, titěrná práce,
která je doceněna často aţ s odstupem dlouhých let.
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
V loňském roce jsme se nezastavili. A ani začátek letošního roku nebyl jiný. K 1. 3. 2019
evidujeme 6 výjezdů, kde nejdelším a nejtěţším dnem byla neděle 3. 2. 2019. Naše jednotka

jezdila celý den, od rozednění do soumraku, a odstraňovala následky sněhové kalamity, která se
přehnala přes Českou republiku v noci ze soboty na neděli. Touto cestou bych rád všem
z jednotky poděkoval.
Hned začátkem roku se nám podařilo nasbírat v aplikaci od ČEZu „EPP Pomáháme pohybem“
dostatek bodů pro další projekt, a tím bylo pořízení AED (automatizovaný externí defibrilátor),
včetně vybaveného zdravotnického batohu. Toto vybavení je jiţ zařazeno do výbavy jednotky
sboru dobrovolných hasičů (JSDH). S tím bylo spojeno i školení členů JSDH pro obsluhu AED
a základy zdravotnických znalostí pro potřebu poskytnutí předlékařské pomoci, které jsme
úspěšně absolvovali.
Mladí hasiči
Zimní příprava, tak jako kaţdoročně, probíhá opět v tělocvičně ZŠ Solenice. Jelikoţ máme od
nového školního roku nové malé členy, probíhá příprava od úplného začátku. Od rozbalování
a motání hadic počínaje, přes topografii, zdravovědou konče. A aby to nebyl jen usilovný dril, tak
si také s dětmi hrajeme. Na závěr kaţdé schůzky si zahrajeme vybíjenou nebo hru o poklad, která
děti náramě baví.
V průběhu února si naši adjunkti splnili odznaky odbornosti, jak to bývá kaţdoročním zvykem.
Letos se plnily odbornosti: strojník, preventista, kronikář a cvičitel.
Poslední březnový víkend pojedeme na závod poţárnické všestrannosti a doufáme v dobré
umístění našich frekventantů. Uvidíme, jak se naše příprava odrazí na výsledcích.
Dále se budeme připravovat na závěr Hry Plamen v okolí bohostické zbrojnice, kde máme
veškeré potřebné prostředky pro přípravu závěrečných útoků s vodou a útoků CTIF.

Evžen Brožek
JSDH Solenice









Zajímavosti ze Základní a mateřské školy Solenice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Zima udeřila v pravé své síle. Nadělila nám i trochu sněhu, tak jsme s dětmi vyrazili na kopec.
Škoda, ţe nám sníh vydrţel jen chvilku a radovánek jsme si moc dlouho neuţili.
Konec ledna nebyl moc hezký, zasáhla nás vlna chřipky a naše školička byla skoro prázdná.
Naštěstí se všechny děti uzdravily a po dlouhém maratonu nemocí se vrátily zpátky v plné síle.
V únoru se naše školička proměnila v karnevalový rej. Celý den jsme s dětmi soutěţili, malovali,
tancovali a vyráběli. Moc jsme si tento den uţili. Nakonec si děti i odnesly balíček s dobrotami.
Ve školce se snaţíme děti vést k výtvarnému cítění, proto ke kaţdému ročnímu období něco
tvoříme a zima nám nabízela různé moţnosti ke kreativitě. A nyní se těšíme na jaro, které bude

plné barev.
Předškoláci jsou v plném proudu příprav k letošnímu zápisu do školy. Grafomotorika,
matematická představivost, logické myšlení, rozumová výchova atd. jsou součástí naší
kaţdodenní výuky. Snaţíme se učit děti formou hry a s velkou motivací, aby je výuka zaujala
a bavila. K tomu nám pomáhají i nové výukové pomůcky, které jsme zakoupili.
Protoţe nemáme v naší školce jen předškolní děti, ale i menší, vţdy máme program dne
přizpůsobený všem věkovým kategoriím. Rozdělení úkolů je pro kaţdou věkovou skupinu jiné.
Hlavním cílem je, aby danou činnost zvládly a pracovaly s radostí.

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 15:00 hod do 16:00 hod se budeme těšit na
nové dětičky, které přijdou k zápisu do naší školky.

*****
SPOLEČNÉ AKCE ZŠ A MŠ
V únoru nás navštívil v naší školce hudebník Jindřich Kaulfers, který měl pro děti připravený
program, v němţ je zábavnou formou seznámil s ţivotem a dílem W. A. Mozarta. Děti se do
vystoupení nadšeně zapojovaly a koncert si naplno uţily.

V masopustním průvodu policisté zatýkali, pekařky nabízely upečené buchtičky, kobyla se lísala,
kovář koval podkovičky, kominíček mazal mourem pro štěstí, myslivec nabízel šípkovou nebo se
zelím, horník rozdával nakutané zlato, holič pěnou nešetřil, fotograf fotil, ale nikdo se nepoznal
a listonoš rozdával dobré zprávy, kterých není nikdy dost. Bábě se do nůše sypaly penízky
a sladkosti, za které moc děkujeme!!

Plánujeme návštěvu divadla v Příbrami, uvidíme pohádku „Velká dobrodruţství malého brouka“.
V květnu nás navštíví pojízdné divadélko Zvoneček.

Jako kaţdý rok, tak i letos nesmíme zapomenout na svátek maminek a proto jiţ začínáme
s přípravou besídky.

*****
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Letošní zima nám příliš sněhu k radovánkám nenadělila. Mrzlo, aţ praštělo, tak jsme se moc těšili
na bruslení na velkém hřišti, ale počasí nás zradilo! Přesto oceňujeme úsilí a čas, který tomu
hasiči věnovali. Snad příště .
HURÁ JE JARO!
Oslavujeme jaro na všechny způsoby, zejména výtvarně. Nástěnky zaplnili motýlci, ptáčci,
květinky. Můţeme si hrát venku a chodit do přírody, chystáme se také zasít semínka. Těšíme se
velikonoční barvení vajíček a pomlázku.
Máme před sebou výuku dopravní výchovy, záţitkový program Chování v krizových situacích
a účast v soutěţi Mladý zdravotník.

Na nové prvňáčky se těšíme u zápisu, který proběhne v ZŠ Solenice
ve středu 24.dubna 2019 od 14.00 do 16.00 hodin.
*****

Učitelky ZŠ a MŠ Solenice

Yacht club Solenice




Rok 2019 jsme společně s kamarády a příznivci jachtingu zahájili turistickým výletem v okolí
Solenic, s výšlapem na Makovou horu a téţ kaţdoročně konanou výroční schůzkou. I letos jsme
shrnuli, kolik času kdo jachtingu věnoval, kolik práce se udělalo na opravách lodí a údrţbě
loděnice a kolik práce nás letos ještě čeká.
Jsme rádi, ţe do krouţku jachtingu, který se koná kaţdý sudý pátek, chodí děti a mládeţ s radostí
a ţe se těší na společné chvíle v loděnici a na vodě. S příchodem jara a teplého počasí je moţné
při schůzkách uţ nejen procvičovat teorii v klubovně, ale vytáhnout také lodě a svézt se po
Vltavě. Jarní období je téţ časem příprav na náš letní jachtařský tábor Kameny. Termín tábora se

ani po 45 let nezměnil a začíná vţdy první neděli poté, co děti dostanou ve škole svá závěrečná
vysvědčení. Letošní běh tábora se uskuteční od 30. 6. do 13. 7. 2019.
V druhé polovině května 2019 se členové Yacht clubu Solenice opět vypraví na týdenní závody
kajutových plachetnic do Chorvatska. Sloţení posádky se nemění – kapitán Ladislav Vrtal,
členové posádky Pavel Škvařil, Petr Velas, Pavel Krouţek. V loňském roce ve velmi silné
konkurenci jachtařů a ve velmi vyrovnaných rozjíţďkách naši soleničtí získali 2.místo v kategorii
plachetnic First. Aby naše posádka v silné konkurenci uspěla, je třeba se neustále zdokonalovat
a získávat nové zkušenosti.

I proto se náš kapitán – Láďa Vrtal – zúčastnil několika kurzů v oblasti první pomoci (záchrana
tonoucího na moři), v oblasti navigace, školení a zkoušky na vysílačku u jachtařské školy
certifikované Royal Yacht Clubem a především kapitánského kurzu k získání oprávnění řídit loď
v oblastech s velkými přílivy a mořskými proudy. Proto se loňského srpna účastnil plavby ve
Skotsku na plachetnici typu Jeaneau 44. Cílem této plavby bylo získat praxi pro plavbu v těchto
mořských přílivových oblastech a navštívit novou oblast, která sice není tak teplá jako středomoří,
ale je úţasná severskými přírodními scenériemi, skotskou vysočinou, malebnými městečky,
přístavy, přístavními hospůdkami, místními a v neposlední řadě mořskou faunou. Zde bylo moţno
vidět jak delfíny, tak tuleně, severské laně, z ptactva pak vzácné papuchalky. Tento rok Láďu čeká
další kurz ve Skotsku, který absolvuje v březnu 2019. Po tomto kurzu - Kurz RYA „Coastal
Skipper – by nás „náš“ kapitán mohl svézt na lodi v pobřeţních vodách kdekoliv na světě. Takţe
kdo ví, na které moře soleničtí jachtaři zavítají příště …

Při květnových závodech v Chorvatsku jim budeme drţet palce a přát jim dobrý vítr do plachet.
Krásné jarní dny plné sluníčka všem čtenářům zpravodaje za Yacht Club Solenice přeje

Mgr. Petra Velasová
YCSE Solenice







Přehed akcí a událostí





24.04.2019 – Zápis ZŠ Solenice – 14:00 – 16:00 hodin
25.04.2019 - Zápis MŠ Solenice – 15:00 – 16:00 hodin
30.04.2019 – Pálení Čarodějnic – začátek v 17:00 hodin na hřišti v Dolní Líšnici
14.05.2019 - Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (před dílnou u obecního
úřadu) – 15:30 – 16:00 hodin
 14.05.2019 – Besídka Základní a mateřské školy Solenice ke Dni matek– od 16:00 hodin
v MŠ Solenice
 08.06.2019 – Dětský den (u ZŠ Solenice) – od 14:00 hodin
 17.09.2019 - Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (před dílnou u obecního
úřadu) – 15:30 – 16:00 hodin















Pravý přítel přírody (PPP)

PPP vítá jaro s novými přírůstky na farmičce a připravuje bojovku pro všechny děti z okolí.
Termín ještě není stanoven. Pozvánka s termínem a podrobnostmi však bude s dostatečným
předstihem vyvěšena na vývěsce u obchodu.

V čekárně zubní ordinace je umístěna petice za záchranu krajiny s názvem „VRAŤME ŢIVOT
DO KRAJINY“, která je adresovaná Ministerstvu zemědělství ČR. Za kaţdého, kdo se svým
podpisem připojí, budeme velice rádi.
Termín čištění Vltavy ve Vyšším Brodu nebyl dosud zveřejněn. Stále však sledujeme stránky
půjčovny lodí Ingetour, která čištění pořádá většinou spolu se zahájením vodácké sezony v půli
května.
Sledujme probouzející se přírodu s vděčností, pokorou a úsměvem. Krásné jarní dny vám za
PPP přeje

MUDr. Anna Mátlová
PPP





Senior club Solenice



Sešli jsme se v lednu, únoru a březnu, vţdy první čtvrtek v měsíci. Připravili jsme malé pohoštění
pro všechny, škoda jen, ţe je nás čím dál méně. Ale to je přirozené, staří lidé odcházejí a to je nám
smutno.
V březnu jsme si připomněli svátek MDŢ, popřáli všem ţenám k svátku. Máme tady jaro a tak nás
bude čekat práce na zahrádkách. Přejem všem krásné jaro.
Eliška Urešová
Senior club Solenice















Z kroniky naší obce
80. VÝROČÍ OKUPACE NAŠÍ REPUBLIKY
15. březen 1939: po 14. hodině vstoupila do Příbrami okupační německá vojska. Přijela do
Roţmitálu, Obecnice a od Milína. Do malých vesnic většinou vojska nevstupovala. Ten den bylo
velmi nevlídné počasí se silným větrem a sněhovou vánicí.
Všude byly vylepovány dvojjazyčné letáky o převzetí moci armádou. Letáky varovaly obyvatele
před strháváním vyhlášek s upozorněním na velmi přísné tresty. Byl vyhlášen PROTEKTORÁT
ČECHY A MORAVA. Odevzdávaly se zbraně a střelivo. Jen omezeně zůstaly zbraně četníkům
a myslivcům. Vyhlášky přikazovaly dopravě: ,,FECHTE FAHREN“, jezděte vpravo!
28. říjen jako státní svátek byl zrušen. Ve škole byly spáleny portréty prezidenta Beneše, učebnice
a knihy byly vytrhávány, knihy vyřazovány a odevzdávány na četnickou stanici do Smolotel.
Podle nových osnov byly zavedeny vyučovací hodiny 45 minut.
V září 1939 byla dětem ve škole dána dovolená na sběr brambor. Obecní kroniky byly zapečetěny.
Následovalo 6 válečných let. Útrapy, zabavování majetku i výpěstků zemědělců, povinné
dodávky. Vše bylo na poukazy, na šatenky, na příděly. Daleko nebezpečnější bylo udávání
a kolaborace s Němci. Mnohé občany pak postihla na udání pokuta, šikana, vězení, výslechy,
mnohé i ztráta ţivota (uvedeno v Solenickém zpravodaji č. 3).
Ještě několik dat ze života obce v poválečném období:
 17. února 1958 byl poslední den vyučování ve škole v Orlických Zlákovicích. Škola tu byla
postavena roku 1894 a nyní musela celá obec ustoupit blíţícímu se napouštění přehradního
jezera Orlík.
 12. července 1959: první slavnostní Den stavbařů na Orlíku (exkurze, prohlídky staveniště,
kulturní akce)
 1964: před 55-ti léty dne 5. 11. 1964 zahájila činnost Místní lidová knihovna v Solenicích.
Knihovníky byli: pan Cajthaml a pan Vrtal. V létech 1969 – 2005 pak vedl knihovnu s
p. Vrtalem pan Orlich. Provoz knihovny v nových prostorách byl obnoven 2007. Knihovnicí je
paní Jiřina Tuháčková.
 Masopustní veselice a průvod masek v Solenicích organizovali hasiči v létech 1973 – 1978.
Tradici masopustního průvodu uţ udrţuje s dětmi jen škola a školka.
 1974: BYLA UPRAVENA STEZKA KOLEM LÍŠNICKÉHO POTOKA a osazena lavičkami.
Letos je tu jiţ nová naučná stezka.
Marie Čedíková
kronikářka obce






Příspěvek Sdružení pro rozvoj venkova
Jiţ koncem kalendářního roku, jsme se sešli, abychom naplánovali akce nejenom pro naše
nejmenší, ale mysleli jsme i na vás dospělé.
Letos jsme byli nuceni přesunout datum karnevalu pro velkou nemocnost nejen dětí, ale i nás
pořadatelů. Bohuţel letošní chřipková epidemie zabránila mnoha dětem se zúčastnit
karnevalového reje. Chtěli bychom poděkovat manţelům Rakovým za poskytnutí prostor a také
za sladkosti, které nám věnovali.
Další akce je naplánovaná poslední den v dubnu na čarodějnice. V rámci projektu Erasmus+ byla
v naší obci vybudována ,,Naučná stezka“, kterou bychom společně s vámi rádi otevřeli. Při
příleţitosti čarodějnic budete moci s námi projít tuto stezku a děti si cestou uţijí soutěţe a různé
aktivity. Sraz bude na hřišti v Líšnickém údolí 30. dubna 2019 v 17:00 hod. Na konci cesty
společně zapálíme čarodějnici a pro všechny bude připraveno občerstvení.
SPRV jakoţto kaţdý rok, tak i letos má v plánu přípravu dětského dne. Letos na Den dětí se
v našem okolí koná více akcí, proto jsme náš dětský den posunuli o týden, tj. 8. června 2019.
Budeme se těšit na děti i dospělé.

Přejeme vám krásné jarní dny a pohodu o velikonočních svátcích.
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.



