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úvod

Vážení a milí čtenáři,
léto budiž pochváleno! Vysoký tlak ovlivňuje počasí ve střední Evropě, a tak
extrémně horké počasí trvá a pravděpodobně potrvá i nadále. Pokud se zrovna
teď nechladíte v bazénu, nabízíme Vám trochu prázdninového čtení. Právě totiž
vyšel „Solnický Zpravodaj“ s pořadovým číslem 66.
Solnický zpravodaj vychází pravidelně čtvrtletně. Pokud máte nějaké zajímavé
příspěvky, rady nebo nápady – rádi je na našich stránkách zveřejníme.
Doufáme, že Vás nové číslo „Solnického zpravodaje“ zaujme a že se s Vámi
budeme setkávat i nadále.

Jana Součková
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19. zasedání zastupitelstva Města Solnice se konalo dne 21. června 2010 od
17.00 hodin ve velké zasedací místnosti v 1. poschodí na Městském úřadě.
Přítomno: 15 členů zastupitelstva města
Dále bylo přítomno: 9 občanů
Z programu:

 Majetkové záležitosti města
– Úprava rozpočtu města na rok 2010

 Různé
– Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2010 - 2014
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Rychnovsko
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Bělá
– Zpráva letopisecké komise

 Diskuse, usnesení, závěr
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Z usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:

 Úpravu rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy č. 1
 Přijaté a vydané dotace na rok 2010 dle přílohy č. 2
 Prodej pozemků p.č. 5666, p.č.5668/2, p.č. 5676 za cenu 60,- Kč/m2







a p.č. 5735, p.č. 5736, p.č. 5741, p.č. 5742 za cenu 120,- Kč/m2
Pronájem nebytových prostor v č.p. 2 za cenu 300,- Kč/m2
Pronájem nebytových prostor v č.p. 46 za cenu 190,- Kč/m2
Uzavření smlouvy na darování pozemků parc. č. 5730/2 ( ostatní plocha – silnice)
v k. ú. Solnice o výměře 909 m2 z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (správou darované nemovitosti je pověřená
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové) s budoucím vlastníkem Městem Solnice
Zprávu letopisecké komise
Směrnou účtovou osnovu od 1.1.2010

Zastupitelstvo města stanovuje:
 Pro další volební období 2010 – 2014 počet členů zastupitelstva Města Solnice na
15 členů
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č.18/2010 bez připomínek
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Rychnovsko včetně závěrečného účtu za rok 2009 bez připomínek
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Bělá včetně závěrečného účtu za rok 2009 bez připomínek
 Informaci o ﬁnancování Sportovního klubu Solnice
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voLBY
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2010 za okrsek Solnice

Pořadí dle výsledků

Politické strany, hnutí, koalice

Počet hlasů

%

1

ČSSD

192

19,8

2

ODS

188

19,4

3

TOP 09

150

15,5

4

Věci veřejné

149

15,4

5

KSČM

102

10,5

6

KDU-ČSL

48

4,9

7

Suverenita-blok J.Bobošíkové

42

4,3

8

Dělnická str. soc. spravedlnosti

21

2,2

9

Strana Práv Občanů Zemanovci

20

2,1

10

Strana zelených

18

1,9

11

Pravý blok www.cibulka.net

13

1,3

12

Strana svobodných občanů

10

1,0

13

Česká pirátská strana

9

0,9

14

Občané.CZ

5

0,5

15

Stop

1

0,1

16

Konzervativní strana

1

0,1

17

Evropský střed

1

0,1

970

100

celkem

Volební účast v Solnici: 65,5%
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2010 za okrsek Ještětice
Pořadí dle výsledků

Politické strany, hnutí, koalice

Počet hlasů

%

1

ODS

32

24,6

2

ČSSD

28

21,5

3

TOP 09

22

16,9

4

KSČM

15

11,5

5

Věci veřejné

13

10,0

6

KDU-ČSL

7

5,4

7

Dělnická str. soc. spravedlnosti

5

3,9

8

Suverenita-blok J.Bobošíkové

3

2,3

9

Strana Práv Občanů Zemanovci

2

1,5

10

Strana zelených

1

0,8

11

Konzervativní strana

2

0,8

12

Česká pirátská strana

1

0,8

130

100

celkem

Volební účast v Ještěticích: 58,2%
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Dovolujeme si občany informovat, že Město Solnice navázalo na úspěch z předešlých let a udrželo si ocenění za 2. místo
v soutěži "Čistá obec" za rok 2009 v kategorii obcí
500 - 5000 obyvatel a to v rámci krajského projektu "Čistá
obec, čisté město, čistý kraj". Hlavními soutěžními kritérii je celková výtěžnost papíru, plastů, skla i nebezpečného odpadu v
přepočtu na jednoho obyvatele obce, dále pak obsloužený
objem nádob a pytlů pro sběr.
Na slavnostním vyhlášení výsledků
soutěže obdrželo Město Solnice odměnu ve výši 60.000,- Kč,
které budou účelově využity v oblasti ochrany životního prostředí.
Informujeme všechny zájemce, že v budově Městského úřadu
v Solnici, v I. patře, na sekretariátu je možné zakoupit turistický
dřevěný suvenýrek s logem města Solnice.
Cena je 25 Kč/1 ks.

V sobotu 26. června 2010 proběhla
v okolí Společenského domu v Solnici
oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Program plný hasičské
techniky z dob dřívějších i ze současnosti
obohatila výstava historických dokumentů. Nechybělo výborné občerstvení,
hudba i prima počasí.

Občané Města Solnice děkují prostřednictvím Solnického
zpravodaje všem pořadatelům z řad dobrovolných hasičů za
příjemně strávené odpoledne.
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UZAvíRkY
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Po dobu letních prázdnin budou pokračovat práce na výstavbě silnic II/318 a II/321
Častolovice - Solnice. Předkládáme vám stručnou informaci o plánovaném průběhu prací.
1. V termínu od 1. července do 31. srpna 2010 tj. po celou dobu letních prázdnin bude
úplně uzavřena silnice II. třídy č. 318 v úseku Častolovice – Synkov. Objízdná trasa bude
pro veškerou dopravu vedena obousměrně po silnicích I. tříd č. 11 a 14 přes Kostelec
nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí a Vamberk do Rychnova nad Kněžnou. Průjezd od Rychnova nad Kněžnou do Synkova bude umožněn.
2. V termínu od 7. července do 31. července 2010 bude pro veškerou dopravu úplně uzavřena křižovatka silnic II/321 a III/3211 na „Voříšku“ ( U sloupu). Objízdná trasa bude
opět vedena po silnicích I. tříd směr Vamberk a Častolovice, místní doprava může využít souběžných silnic III. tříd přes Lipovku, Domašín a Černíkovice.
3. V termínu od 19. července do 31. srpna 2010 bude úplně uzavřena silnice III.třídy
č. 3185 z Častolovic směr Hřibiny/Ledská. Objízdná trasa bude vedena obousměrně po
silnici č. III/3184 směr Paseky a dále po místní komunikaci do Hřibin.
4. Stávající úplná uzavírka silnice II/321 v úseku od křižovatky na Synkov – Solnice potrvá
dle schváleného termínu do 31.října letošního roku. Průjezd obcí Domašín směr Rychnov nad Kněžnou / Černíkovice je umožněn bez omezení.
Provoz pravidelné linkové autobusové dopravy bude uzavírce přizpůsoben, spoje budou
trasovány v režimu objížďkového jízdního řádu. Doporučujeme informovat se na internetových stránkách www.oredo.cz , přímo u dotčených autobusových dopravců nebo na
označnících předmětných zastávek.
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InTEgRAcE vEřEjné doPRAvY

1

Integrace a optimalizace veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji
V neděli 13. června 2010 došlo k významné změně v meziměstské autobusové a vlakové dopravě, která se dotkla celého území Královéhradeckého kraje. Do jednotného, neboli integrovaného dopravního systému jsou nově zapojeni všichni dopravci zajišťující
přepravu osob v kraji. Nastalo tak sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě
pod organizátora veřejné dopravy – společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů v Královéhradeckém kraji.
Systém IREDO, neboli Integrovaná REgionální DOprava, byl prvně zaveden v roce 2005
na Broumovsku a Hronovsku, od roku 2006 na Rychnovsku a ve východní části Hradecka.
V roce 2008 na Červenokostelecku. V součásti pracuje přibližně na 40 % území kraje.
Pojďme si prohlédnout výhody, které integrovaná doprava a její rozšíření občanům nabízí.
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Přestupy bez dalšího placení
Od 13. června je možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Královéhradeckého
kraje. Ta je platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset
přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není
ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO
jsou také zapojeni i oba drážní dopravci. Společnost VIAMONT a.s. a České dráhy a.s.
České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO také svůj vlastní tarif.
Vzájemná provázanost autobusů a vlaků v uzlových bodech a doprava v taktu
Samotný pojem „integrace“ má svůj původ v latině. Vyjadřuje spojitost nebo úplnost.
A ani ve spojení s dopravou není význam tohoto slova jiný. Integrace dopravy a nejen té
regionální, je reakcí na poptávku zástupců Kraje. Vzhledem k tomu, že Kraj dopravní obslužnost platí, má zájem na úsporné, ale i efektivní veřejné dopravě. Na straně druhé reﬂektuje zájem občanů, cestujících, pro které je cestování autobusem nebo vlakem důležité.
Celkem přirozeně jdou požadavky těchto dvou skupin proti sobě. Nabídka veřejné dopravy
v systému IREDO nebude nikdy schopna nabídnout podmínky cestování, které se vyrovnají cestě osobním automobilem (odjezd a příjezd přímo od domu, být naprostým pánem
svého času).
Ano, autobus nebo vlak na vás nepočká, zdržíte-li se v práci. Taktéž v nich nepojedete
sami a možná budete nuceni přestupovat. Ale cílem autorů dopravního systému, společnosti OREDO, je snaha o maximální provázanost jízdních řádů s důrazem na návaznost
spojů, na které je nutno vc uzlových bodech přestoupit. S tím souvisí i plánování dopravy
v tak zvaném taktu, kdy jsou odjezdy autobusu nebo vlaku, v systému IREDO, z dané zastávky, naplánovány v opakujícím se intervalu. Například každou druhou minutu po celé
(5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího to znamená, že nemusí nosit v hlavě obsáhlé tabulky
jízdních řádů a i přesto ví, kdy spoj ze zastávky odjíždí.
Chytré nasazení menších autobusů se odrazí ve zvýšení spojů
Snad posledním dosavad nezmíněným rysem systému IREDO je zvýšení počtu spojů
v dopoledních a večerních hodinách a o víkendech. Tento krok se však nemůže obejít bez
odezvy v podobě nasazení menších autobusů. Zajištění dopravy v těchto málo frekventovaných časech velkými autobusy by nebylo ekonomické a takto postavený systém by
se jistě po pár měsících provozu zhroutil. Do systému IREDO budou tedy nově ve větší
míře nasazovány (samozřejmě tam, kde to je vhodné) vedle velkých autobusů i jejich
menší „bráškové“. Ti se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou uspoří prostředky
na provoz spojů v dopoledních a večerních hodinách. Snahou společnosti OREDO je zajistit provoz autobusů až do 23 hodiny.
Pod pokličkou
Výše jsme se věnovali mnoha změnám v komfortu cestování z hlediska cestujících a jejich podrobnému vysvětlení. Integrace regionální dopravy na celém území Královéhradeckého kraje je ale náročným procesem, který má nemalé nároky na autobusové a drážní
dopravce zapojené do systému. Proškolení řidičů a personálu na pokladnách, úprava odbavovacích systémů, provedení změn v plánování turnusů pro řidiče, ale i zajištění výlepu
nových jízdních řádů a tarifních map IREDO. Bylo toho zkrátka spousta, co se muselo udělat, aby se v neděli 13. června 2010 rozběhl nový systém naplno.
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Jen stálý vývoj může zaručit dlouhodobý úspěch
Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné
změně, bude systém IREDO – integrovaná regionální doprava Královéhradeckého kraje –
dobře plnit svůj účel, tedy sloužit cestujícím a reﬂektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými dopravními prostředky.
Ing. David Procházka
technolog veřejné dopravy
OREDO s.r.o.
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Info o cYkLoBUSEcH

1

Jde o projekt, který přepravuje turisty a cykloturisty do Orlických hor autobusy s turistickým přívěsem a přizpůsobuje trasy a časy spojů poptávce turistů a cykloturistů. Již dva
roky také jezdí mezinárodní linka do Polské republiky. Autobusové linky určené pro turisty
a cykloturisty komplexně pokrývají celé území Orlických hor a podhůří, v provozu jsou od
května do září o sobotách, nedělích a státních svátcích.
Linky jsou zajištěny autobusovými dopravci, kteří mají uděleny na daných linkách licence.
Cyklobusy zajišťují společnosti AUDISBUS, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou (4 linky, 18 spojů),
ORLOBUS, a.s. Nové Město nad Metují (5 linek, 22 spojů) a ČSAD Ústí nad Orlicí (1 linka,
2 spoje). Autobusy jezdí s turistickým přívěsem a v jednom případě pouze autobus pro přepravu kol.
Cykloturisté bez problémů mohou využít všech těchto spojů a mají jistotu, že na sebe
cyklobusy navazují. Spoje cyklobusů navazují na železniční spoje Českých Drah. Autobusové linky na vlaky navazují.
Období provozu: 29.5. - 28.9. 2010 o sobotách, nedělích, svátcích
Euroregion Glacensis nabízí aktualizovaný jízdní řád společně s turistickou mapou. Materiál je k dispozici v informačních centrech v Královéhradeckém i Pardubickém kraji a přímo
v cyklobusech, stejně tak v běžných linkových autobusech.
V tomto materiálu naleznete veškeré jízdní řády cyklobusů pro letošní rok. Novinkou je
zavedení nové linky z Jaroměře přes Třebechovice pod Orebem, Opočno, Dobrušku s cílovou stanicí na Šerlichu. Bude tak posílena imponovaná oblast Hradecka. Nadále zůstávají v provozu turisty oblíbené linky s cílovými stanicemi na Šerlichu a Mezivrší. Již třetím
rokem je zachována linka z Náchoda do Polska. Cyklobus jede z Nového Města nad Metují přes Náchod, Kudowa Zdroj, Lewin Kłodzki, Zieleniec, Mostowice, Orlické Záhoří na Šerlich k Masarykově chatě.
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Také přímo ze Solnice můžete využít cyklobusu:
Linka 660141: Choceň – Kostelec – Týniště n.O. – Rychnov n.Kn. – Šerlich
Přepravu zajišťuje AUDIS BUS s.r.o., jede od 29. 5. 2010 do 28. 9. 2010 v SO a NE
ráno na hory
zastávky
odpoledne zpět
6:40
Choceň, aut. nádr.
7:25
Kostelec n. O., nám.
14:26
7:30
Doudleby n. O.
14:24
7:40
Vamberk
14:19
12:00
Rychnov n.Kn. , aut. nádr.
8:00
12:05
Rychnov n.Kn., žel. st.
14:12
8:13
Rychnov n.Kn. , aut. nádr.
11:30 14:11
8:23
12:15
Solnice, nám.
11:22 14:02
8:29
12:20
Kvasiny, konzum
11:19 13:59
8:37
12:25
Skuhrov n. B., nák.stř.
11:15 13:55
9:08
12:55
Deštné v O.h., lanovka
10:53 13:33
9:10
12:57
Deštné v O.h., hot. Orlice
10:50 13:30
9:20
13:05
Deštné v O.h., Šerlich
10:40 13:20
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RodInné PASY

1

Královéhradecký kraj se snaží věnovat zvýšenou pozornost rodinám žijícím v regionu. Jedním s palčivých problémů je ﬁnanční náročnost kulturních, sportovních a jiných volnočasových aktivit. Proto
se Královehradecký kraj připojil k projektu RODINNÉ PASY, který v
rámci České republiky funguje od roku 2006 v Jihomoravském kraji,v
kraji Vysočina, Olomouckém kraji, Zlínském kraji, Pardubickém kraji
a Ústeckém kraji. Samotná myšlenka však navazuje na obdobný
systém Familienpass v Dolním Rakousku.
Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do
věku 18 let. Účast v projektu a využívání slev je pro rodiny bezplatná.
Držitelům Rodinného pasu vzniká u vybraných poskytovatelů nárok na slevu ve výši
5 – 50 %. Projekt nabízí nejen slevy na volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce,
zámky, sportoviště, muzea …) ale využívá i věrnostního programu Sphere card, který nabízí slevy v širokém spektru oborů v celé ČR a na Slovensku (7800 ﬁrem). Slevy lze také
uplatnit u daných subjektů v Dolním Rakousku.
Registrovat se je možné on-line na webových stránkách www.rodinnepasy.cz, e-mailem hradec@rodinnepasy.cz či zasláním formuláře na adresu kontaktního centra: Rodinné
pasy, P.O.BOX 5, 500 01 Hradec Králové. Registrace je bezplatná. Karta je vystavovaná
všem rodinám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem. Na základě evidence je žadateli
(rodině) vystavena karta, zaslaná na adresu bydliště. Při prokázání se kartou RP vzniká
držiteli nárok na uplatnění slevy (týká se vyznačených poskytovatelů).
Do systému RODINNÉ PASY se mohou zapojit noví poskytovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce na www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e-aktualitách.
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Karlovarský skřivánek
Každoročně se naše škola účastní celorepublikové soutěže ve zpěvu „Karlovarský skřivánek“. Celé soutěžní zápolení začalo v pátek 15. ledna 2010 školním kolem. Úkolem každého zpěváčka bylo zazpívat jednu písničku dle vlastního výběru. Soutěže se zúčastnilo
celkem 32 dětí, z nichž odborná porota složená ze žáků a učitelů naší školy vybrala osm
zástupců, kteří naši školu reprezentovali v oblastním kole soutěže. To se konalo dne
9. února 2010 v Opočně a sjeli se sem skřivánkové z devíti základních škol Rychnovska.
Každý zpěvák měl pro porotu nachystanou píseň lidovou a píseň umělou dle vlastního výběru. V obrovské konkurenci, která byla dvojnásobná oproti loňskému roku, se nám podařilo uspět a přivezli jsme si krásné ceny.
V kategorii A1 soutěžili za naši školu 3 žákyně a všechny si odnesly krásná umístění.
1. místo s postupem Nikol Zimová
2. místo s postupem Tereza Štěrbová
3. místo Tereza Biedermannová
Druhá kategorie "B" starších žáků dopadla také na výbornou, i přes to, že v kategorii
soutěžilo téměř 30 žáků z okolních škol. Opět nás reprezentovali 3 žáci a získali tato ocenění:
1. místo s postupem Barbora Mikolajczyková
2. místo Tereza Netíková
3. místo Jan Jedlinský
V kategorii "A2" a "C" soupeřili žáci studující sólový zpěv. ZŠ Solnici reprezentovali Jan
Dyntera a Hana Konečná, která si odvezla od poroty Čestné uznání.
Odměnou za pilnou práci byl pro tři zpěvačky naší školy (Nikol Zimová, Tereza Štěrbová
a Barbora Mikolajczyková) postup do celostátního kola, které se konalo 21. – 24. března
2010 v Karlových Varech. Z celostátního kola jsme si přivezli spoustu cenných zkušeností
a především krásných zážitků. Doufejme, že příští rok bude pro naši školu ve zpěvu alespoň zčásti tak úspěšný, jako letos.

Mladí vynálezci v ZŠ Solnice
Velmi neobvyklý týden zažili žáci 8. ročníku solnické základní školy. V pěti dnech si na
vlastní kůži vyzkoušeli pocity vynálezců, kteří řeší technický problém, i pocity vynálezců,
když se podaří problém vyřešit.
Základní škola Solnice vstoupila jako jeden z partnerů do projektu s názvem Hrajeme si
hlavou. Nositelem projektu je Univerzita Hradec Králové a projekt je spoluﬁnancován ESF
a státním rozpočtem ČR.
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Celý projekt je obsahově rozsáhlý a jeho součástí je i program Mladý vynálezce. Ve dnech
14.-18.6. se žáci učili pod vedením zkušeného
lektora z asociace ARID vynalézat.
První dva dny žáci odhalovali nedostatky na
věcech kolem sebe a učili se, jak je udělat lepší.
Třetí den měl každý možnost přednést svůj originální nápad před celou třídou. Z nich bylo vybráno šest nejlepších . Autoři vybraných nápadů
si sestavili tým a společně zdokonalovali nápad.
Při práci jim pomáhali zkušení profesionální vynálezci. Cílem bylo sestavit model, vytvořit
plakát a celé dílo prezentovat před žáky školy na závěrečném Tržišti nápadů.
Prezentované nápady byly všechny zajímavé, porota však vybrala k ocenění tři z nich.
Byl to „Stojan na kola“ Ondřeje Duška, „Mluvící hodiny“ Denise Szaﬁrského a „Držák na
láhve do auta“ Petra Hlavsy.

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2009-2010 v ZŠ Solnice
Právě skončil školní rok 2009-2010 a pro žáky nastal očekávaný čas prázdnin. Konec
června znamenal i konec povinné školní docházky pro 33 žáků vycházejících. Ti se rozloučili na slavnostním vyřazení na zámku v Kvasinách v úterý 29.6. a s ostatními spolužáky
na závěrečném shromáždění na školním schodišti poslední červnový den.
V průběhu školního roku se naši žáci zúčastnili mnoha soutěží a olympiád, družstva i jednotlivci, mnoho z nich si vedlo velmi dobře a byli na závěrečném shromáždění odměněni.
Sportovní soutěže - družstva
Florbal – okresní kolo – 1. místo
Bulušek Jan, Hovorka Patrik, Jedlinský Jan, Káda Ondřej, Kubíček Pavel, Macháček Tomáš,
Tarant Stanislav, Vašata Matěj
Malá kopaná – okresní kolo – 1. místo
Cink Lukáš, Drašar Tomáš, Kubíček Patrik, Mertlík Miroslav, Pavel Vojtěch, Švorc Michal,
Trnka Petr, Vaněk Michal.
Míčový turnaj tří škol Skuhrov nad Bělou – 1. místo
Baudyš Dominik, Bednář Lukáš, Dunajčáková Denisa, Feichtinger Pavel, Horyna Antonín,
Jablonský Adam, Knejp Jiří, Kubíčková Nikola, Kubíčková Tereza, Petr Jan, Rázová Lenka,
Seidl Miroslav, fér Tomáš, Tomková Natálie, Tošovský Pavel, Vondráček Matěj
Sportovní turnaj v kopané – Polanica Zdroj – 1. místo
Cink Lukáš, Hlavsa Jaroslav, Fenyk Dušan, Kubec Lukáš, Kubíček Patrik, Mertlík Miroslav,
Nosek Martin, Švorc Michal, Tarant Stanislav, Trnka Petr, Valenta Pavel
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Sportovní soutěže – jednotlivci
Atletika Kvasiny – 1. místo
Feichtinger Pavel, Kos Michal, Kratochvílová Kateřina
Atletika Kvasiny – 2. místo
Bednář Lukáš, Čermáková Eliška, Dunajčáková Denisa, Novák Ondřej, Šabata Jakub
Atletika Kvasiny – 3. místo
Krsková Petra, Netík Jakub, fér Tomáš
Umělecké soutěže
Karlovarský skřivánek Opočno – 1. místo s postupem do celostátního kola
Mikolajczyková Barbora, Zimová Nikol
Karlovarský skřivánek Opočno – 2. místo
Netíková Tereza, Štěrbová Tereza (s postupem do celostátního kola)
Karlovarský skřivánek Opočno – 3. místo
Biedermanová Tereza, Jedlinský Jan
Recitační soutěž – okresní kolo – 1. místo s postupem do krajského kola
Flídrová Terezie
Taneční soutěž Pohořský střevíček – 2. místo
Taneční soutěž Dobrušské sluníčko – 3. místo
Beková Veronika, Ehlová Andrea, Jarkovská Eliška, Krsková Petra, Kubíčková Nikola,
Kubíčková Tereza, Kunertová Aneta, Mičíková Gabriela, Mičíková Michaela, Plašilová
Michaela, Spěváčková Lucie, Šulcová Aneta, Tomková Natálie
Taneční soutěž Polanica Zdroj – 1. místo
Beková Veronika, Ehlová Andrea, Jarkovská Eliška, Kubíčková Nikola, Kubíčková Tereza,
Kunertová Aneta, Plašilová Michaela, Šulcová Aneta, Tomková Natálie
Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí – okresní kolo – 3. místo
Kunertová Aneta
Naukové soutěže
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
Kubíček Pavel - 2. místo s postupem
do krajského kola
Petrová Lenka – 3. místo
Švorc Josef – 4. místo
Štefek Martin – 5. místo
Pavel Vojtěch – 6. místo
Biologická olympiáda – okresní kolo
Kubíček Pavel – 6. místo
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Co vím o lese - okresní soutěž – 4. místo
Blažková Věra, Káda Martin, Ságner Vojtěch
Globe Games – prezentace školy na celostátním setkání škol
Hanusová Denisa, Pavlová Petra, Pluhařová Marcela, Rýdlová Iva
Testy SCIO
Ve 2. pololetí školního roku 2009-2010 se naše škola zúčastnila testování, které realizovala společnost Scio. Tato společnost vyhodnotila i nejlepší dosažené výsledky v každém
kraji.
V Královéhradeckém kraji byli oceněni i dva naši žáci z celkového počtu 379 žáků.
Kristýna Ehlová získala ocenění za druhý nejlepší výsledek v kraji v testu obecných
studijních předpokladů, v testu z českého jazyka i v testu z matematiky.
Martin Štefek získal ocenění za druhý nejlepší výsledek v kraji v testu z matematiky.
Všem jmenovaným blahopřeji a děkuji za vynikající reprezentaci školy.

Hana Jakubcová

1

kLUB vojEnSké HISToRIE

1

Klub vojenské historie Solnice zavítal do ÚSP pro mládež Kvasiny
Členové výše uvedeného klubu přijeli dne 19. 4. 2010 do našeho zařízení ukázat našim uživatelům část
svých sbírek. Někteří z našich uživatelů se oblékli do svých vojenských
stejnokrojů a celý den se těšili na příjezd členů klubu. To ještě netušili, že
si budou moci zastřílet ze vzduchovky a že obdrží pohledy s vojenskou tematikou. Dále se zde seznámili s historickými zbraněmi, výstrojí
a doplňky z období 2. světové války.
Skvělé je, že se nejednalo o akci první ani poslední. Spolupráce bude probíhat i v budoucnu.
Bylo to velké šou v režii Klubu vojenské historie. Bohatý program pro téměř 50% našich
uživatelů byl zajištěn s nulovými náklady.

Za ÚSP pro mládež Kvasiny Jiří Stejskal
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III. čtvrtletí roku 2010
Červenec
9. července
pátek

16. července
pátek

Srpen
2. - 5. srpna

Září
4. září
sobota

Prodejní akce
– prodej obuvi, textilu, drogerie a spotřebního zboží
– ve Společenském domě v Solnici

od 10.00 hod.

Prodejní akce
– prodej obuvi, textilu, drogerie a spotřebního zboží
– ve Společenském domě v Solnici

od 10.00 hod.

Předváděcí akce
– pořádá ﬁrma Top Moravia Q, s.r.o. Brno
– ve Společenském domě v Solnici

Solnické loučení s létem
– pořádá Unesco club Solnice a OS Brouček
– v okolí Společenského domu v Solnici
– dopoledne koloběžkiáda, modely aut, dětské motorky
– soutěže: tlučení kohouta, chůze na chůdách
– loutkové divadlo
– od 13.00 hod. ukázky Klubu vojenské historie
– občerstvení zajištěno

13. - 16. září Bazar dětských potřeb
pondělí - čtvrtek
– pořádá OS Brouček
– ve Společenském domě v Solnici
– 13. 9. příjem věcí 9 – 11 hod., 14 – 17 hod.
– 14. 9. prodej věcí 9 – 11 hod., 14 – 17 hod.
– 15. 9. prodej věcí 9 – 11 hod.
– 16. 9. výdej věcí 9 – 11 hod., 14 – 16 hod.
19. září
neděle

od 9.00 hod.

od 6.30 hod.

Hvězdy jak je neznáte
od 19.00 hod.
– pořad, ve kterém vystoupí Karel Gott a Karel Štědrý za hudebního
doprovodu Pavla Větrovce
– pořádá TOP3, s.r.o. Choceň
– ve Společenském domě v Solnici
– vstupné ve výši 850,- / 1000,- / 1500,- Kč
– předprodej vstupenek od 7.6. v Solnici na náměstí v Květince,
IC Vamberk, KZMD Dobruška, KD Rychnov n. Kn.,
KZMD Nové Město nad Metují
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Říjen
2. října
sobota

16. října
sobota
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Divadelní představení
od 19.00 hod.
– název: Na správné adrese – komedie o tom, že zdaleka nestačí podat
si inzerát a přijít na správnou adresu
– hrají: I. Andrlová, A.Gondíková, L. Molínová, M. Zounar, V. Čech,
Z. Pantůček a M. Jagelka
– autor: Marc Camoletti
– ve Společenském domě v Solnici
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
– předprodej vstupenek od 15. 9. 2010 na MÚ v pracovní době
– vstupné 140,- / 170,- Kč
Dětské divadelní představení
– název: Jak si Kuba Marjánku zasloužil
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
– ve Společenském domě v Solnici
– hraje: Divadelní společnost Kapsa
– vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč

od 15.00 hod.

SOLNICKÝ ZPRAVODAJ

1

17

oHLédnUTí ZA SSS

1

XXXVIII.ročník SSS
Počasí XXXVIII. ročníku Solnické Solné Stezky po mnoha deštivých dnech obzvlášť přálo.
Zvýšilo celkovou účast oproti loňskému ročníku o 100 účastníků!
Nejvyhledávanější byla trasa 13 km, která vedla pod Habrovou k Ivanskému jezeru, hospodě U Mařenky, nad Lukavicí a do ÚSP Kvasiny. Absolvovalo ji 115 lidí, z toho počtu jen
29 Solničanů, ale 15 z Dobrušky, 1 z Hodonína, 2 z Litoměřic, 2 z Českého Brodu a odjinud.
Dvacítku, která vedla z Kovárny na Rampuši, Liberk a dále po trase 13 km ušlo 82 pěších, z toho pouze 27 ze Solnice.
Nejdelší trasu – 23 km, která vedla z Kovárny na Kačerov, údolím liberského potoka
a zpět společně s 13 km trasou, šlo jen 31 lidí, pouze však jen 5 ze Solnice!
10 km trasu, vedoucí po naučné stezce, si vybralo 52 turistů převážně z nejbližšího
okolí – ze Solnice šlo jen 25 lidí!
Nejkratší 5 km trasu šli hlavně místní s dětmi. Mezi 79 účastníky jste mohli vidět 6 dívek
z Domečků v Rychnově nad Kněžnou a 32 klientů ÚSP z Kvasin.
Atrakcí tohoto ročníku bylo opět i 27 koní s jezdci a řada psů.
Nejdelší cyklotrasu 35 – 40 km absolvovalo 26 cyklistů, z tohoto počtu jen 5 ze Solnice!
Na kratší 25 – 30 km trasu jelo 19 cyklistů, z toho jen 11 ze Solnice a nejkratší 20 km
trať ujelo 28 cyklistů, z toho jen 7 Solničanů!
XXXVIII. ročníku SSS se zúčastnilo dohromady 73 cyklistů (z toho pouze 23 ze Solnice)
a 359 pěších turistů (z toho počtu pouze 96 ze Solnice!). Celkově se zúčastnilo s 23 pořadateli 455 osob.
Mezi nejmladší – společně s rodiči – patřili Vojtěch Dohnálek, Šimon Štěpán, Antonín
Seidl a Vladimír Kříž – všichni narození v roce 2009!
Nejstaršími účastnicemi byly osmdesátiletá Jaroslava Bernardová z Chrudimi a Jana
Jarošová (r. 1933) z Dobrušky.
Nejstaršími turisty byli p. Šmíd Václav z Dobrušky a Ing. Antonín Šprinc ze Solnice
– oba ročník 1938!
Nejvzdálenější účastnicí byla Zuzana Wagnerová z Hodonína!
Nejpočetnějším kolektivem bylo 7 členů rodiny Kanyzovy z Prahy, na cyklotrase 25 – 30 km
čtyřčlenná rodina Hrubých a Vašátkova.
Všichni účastníci SSS chválili zodpovědně připravené trasy, pěkné výhledy, dostatek
hospod, zdarma párky a výborný guláš v ÚSP v Kvasinách.
Tyto klady SSS by mohly konečně nalákat hlavně více solnických občanů a mladší
ročníky.
Poděkování za úspěšnou realizaci XXXVIII. ročníku SSS si zaslouží všichni obětaví
organizátoři, pracovníci ÚSP v Kvasinách i ZŠ Solnice. Dík patří panu Kubíčkovi, starostovi
Solnice, starostovi Kvasin p. Ulrichovi za již tradiční podporu této akce.

Marie Šprincová, za KČT Solnice
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SOLNICE – město a bývalé panství
Z různých pramenů napsal G.J.LAŠEK,
ředitel měšťanských škol ve Vamberce roku 1910
Vysoce urozenému P.T. Pánu, panu baronu Vilému z Königswarterů,
pánu panství solnického nejuctivěji věnuji
pokračování
Škola v Solnici
V starožitném městě Solnici byla škola za dávných dob. Léta 1364 byl v Solnici již farní
kostel, při němž kněží křížovníci přisluhovali. Při chrámu zajisté stávala škola. Listiny z 15. a
16. století dokazují, že vzdělanost solnických byla nevšední. Také pravdě velice podobno
jest, že za panování Rudolfa II. byla v Solnici škola pro vyšší vzdělání měšťanstva, jakých tenkráte mnoho kvetlo po městech českých. Již památky písemné z těch časů svědčí o tom, jak
pro výbornost slohu tak zvláště pro ušlechtilost písma. Léta 1580 sepsal Václav Daněk,
starší pořádku ševcovského a měšťan solnický, kancionál, dílo obšírné ve svém způsobu mistrovské, plné uměleckých ozdob a mnoha průpověďmi latinskými, ano i dvěma řeckými
okrášlené. Nezdá pak se, aby muž prostý, povoláním švec, na školách pražských vzdělání
svého hledal, ale levněji musil vědomostí svých nabýti a to nejsnáze doma.
V „knize literátského kuru“, pak v „kalkulátu rolním“ aj. z toho věku dochovaných knih,
nalézá se množství měšťanů solnických zaznamenáno, kteří patrně dle obyčeje vzdělanců
toho času svá jména do latiny přeložili. Důkaz to opětný o vyšším vzdělání měšťanů
a o tom, že ústav k takovému vzdělání musel býti po ruce.
V knize svatebních smluv, která počíná rokem 1563, jest zaznamenána v r. 1584 svatební smlouva Matyáše Přeloučského, rectora a správce škol v městě Solnici. Neomylný
důkaz, že v 16. století o vzdělání solnických občanů školou postaráno bylo.
Od té doby jsou uvedena nepřetržitě v starých knihách archivu městského jména
rektorů, správců školy, kantorů a varhaníků a sice:
roku 1583 Jan Uhelka Kaženecký z Moravy,
roku 1584 Matyáš Přeloučský, rektor a správce školy
roku 1592 Martin Holický, správce školy.
Roku 1620 – 1635 Laurentius Slovacius, správce školy,
roku 1647 – 1650 Adam Faber – Kladenský, odstoupil roku 1650 dobrovolně a na jeho
místo nastoupil roku 1650 Jan Danielis. Po roce se vrátil opět.
roku 1653 Adam Faber, ale roku 1653 odešel do Přepych,
roku 1653 – 1664 Jakobus Agricola (Sedlák),
roku 1694 Karel Antoním Štěpánovský, kantor a písař radní
roku 1699 – 1702 Jiří Hrdlička, kantor
roku 1705 – 1740 Jan Kalous*)
roku 1749 – 1789 Jiří Vojtěch Kalous,
roku 1789 – 1803 Jan Kalous,
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roku 1803 – 1823 Josef Kulka,
roku 1823 Jan Kulka,
roku 1824 – 1846 František Kulka,
roku 1846 – 1882 Jan Hruška,
roku 1882 – 1883 Alois Čížek,
roku 1883 – 1907 Jan Fáborský,
po něm nastoupil nynější řídící učitel, pan Karel Adamičko.
Škola bývala jednotřídní s pomocníkem, později dvoutřídní až do roku 1876. V tomto roce zřízena
3. třída. Čtyřtřídní školou stala se v roce 1881 a pětitřídní v roce 1912. Nyní jest tu 5 tříd s paralelkou při
4. třídě.
Kde se učilo až do roku 1784 není známo. Byla to
snad některá chalupa u kostela. Roku 1784 vystavěli
Karmelitáni, jimž tu dobu Solnice patřila, na prostranství
před kostelem novou dřevěnou budovu o jednom patře.
Během času však budova ta velice sešla a proto zřízeny v roce 1857 třídy a byt učitele
v radnici. Stará budova zbořena byla roku 1862. Nynější budova školní při radnici vystavěna byla roku 1868, co přístavba radnice, s níž vnitř celek tvoří. Jsou v ní tři třídy a kabinet. Jedna třída jest v radnici a dvě třídy v najaté v soukromých budovách.
Jedná se nyní o stavbu nové školy. Místo jest zakoupeno, plány i rozpočty hotovy.
*) Letha Panie 1705 dne 24. Aprilý.
Z milostivého Nařízení Milostivé Vrchnosti Jan vlastní syn Jana Kalouse souseda zdejšího
za kantora a spolu za varhaníka přijat a dosazen. Při ouřadu purkmistrovském v domě
radním se zakázal, že chce jak předně dítky umění liternímu v bázni Boží cvičiti, tak při
chrámě božím svou povinnou práci vedle své nejvyšší možnosti bedlivě zastávati. Pak
ale svou mzdu od obce dostávati má, jak tuto písemně položeno jest:
Předně: Varhanické služby každého půl leta 10 zl. peněz hotových míti má…. A tak ročně
20 zl.
Item: Od dítek cvičení tak jak od starodávna se platilo i jemu platiti se má, totiž týhodní
sobotáles od rodičů jednoho každého
Item: Každoročně od obce dříví a paliva má míti 2 sáhy
Item: Za obědy postní, kteréž od starodávna mendíci od sousedů mívali. Pro snadnější obživení jeho obecní pole se mu k užívání zanechává pod tři korce ve dvou kouskách
Item: Koledy jeho následovati budou:
1.Na den sv. Tří Králův. 2. Na sv. Dorotu. 3. Na sv. Řehoře. 4. Na zelený čtvrtek. 5. Na den
posvěcení chrámu. 6. Na den Všech Svatých. 7.Na sv. Martina. 8. Na sv. Kateřinu. 9. Na
sv. Mikuláše. 10. Na Moudrosti boží.
Kteréžto koledy od sousedů vedle chudoby a potřebnosti od jednoho každého vděčně
přijímati má a povinen bude. Jinších pak všech akcidencí jak jeho předchůdcové užívali, on
také užívati má.
Actum v domě radním města Solnice v přítomnosti: p. rychtáře vrchního Lukáše Domašínského, p. purkmistra Jindřicha Vernera, primátora Jana Havla a jiných osob spoluradních.
Dne 22. Juni A 1705
Pamětní kniha m. Solnice z r. 1699 až 1792 list 93 str. 2
příště: Část II. (dějepisná)
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SPoLEČEnSkÁ kRonIkA

narozené děti:
duben:

Tereza Štecherová, Solnice

červen: Aneta Gunarová, Solnice
Vojtěch Fiedler, Solnice
Ať je po celý život provází láska a štěstí!!

úmrtí:
květen: Erhard Jamnický, Solnice
Alois Králík, Solnice
červen: Helena Michlová, Solnice

Čest jejich památce!
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EXNER studio, s.r.o.
Sídlo společnosti:
Na Okrouhlíku 1160
500 02 Hradec Králové
Provozovna:
Okružní 341
517 01 Solnice
Tel.: 494 596 559
Fax: 494 596 050
Mobil: 603 218 411
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