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úvod

Vážení a milí čtenáři,
skončily prázdniny – začala škola. Všem dětem přejeme šťastné vykročení do
školních lavic a hodně úspěchů a jedniček!
Nás dospělé čekají zanedlouho komunální volby. Věřím, že nově zvolení zastupitelé budou mít na srdci hlavně další rozvoj Solnice, aby se nám v našem
městě dobře žilo. Určitě je toho dost a dost, co se dá zlepšit, odstranit a vybudovat.
Proto si přejme – zvolme dobře!

Jana Součková
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych s končícím se volebním obdobím Vám upřímně poděkoval za spolupráci, podporu, trpělivost a pochopení při realizaci všech akcí v našem městě. Mé poděkování rovněž patří zastupitelům města, členům výborů a komisí, i místním organizacím.
Také děkuji všem spolupracovníkům městského úřadu za aktivní přístup a operativnost při
vyřizování Vašich požadavků a problémů, i při realizaci průmyslové zóny Solnice – Kvasiny.
Jsem rád, že se nám i za dnešní složité ekonomické situace daří hospodařit s přebytkem. Myslím, že jsme toho společně hodně udělali, ale ještě nám zbývá mnohé provést.
Těším se na naši další spolupráci.
Přijďte, prosím, ke komunálním volbám. Vše je ve vašich rukách.

Ladislav Kubíček
starosta Města Solnice
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Registrační úřad Solnice pro volby do zastupitelstev obcí informuje občany o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech. V pátek dne 15. října 2010 od
14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8:00 do 14:00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky a občan členského státu Evropské unie, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen
k trvalému pobytu.
Občané členských států Evropské unie, kteří mají zájem uplatnit své hlasovací právo,
musí být na základě vlastní žádosti zapsáni v dodatku ke stálému seznamu voličů. Dodatek stálého seznamu voličů vede ohlašovna obecního úřadu (evidence obyvatel). Žádost
o zápis může občan členského státu podat obecnímu úřadu až do doby uzavření seznamu
voličů, tj. do 16:00 hodin, ve středu 13. října 2010. Při volbách do zastupitelstev obcí
nelze volit na voličský průkaz. Každý volič může své hlasovací právo uplatnit pouze ve volebním okrsku, do kterého přísluší podle svého trvalého pobytu.
Pro volby do Zastupitelstva města Solnice byly zaregistrovány 4 volební strany (1 registrovaná politická strana, 1 sdružení politické strany a nezávislých kandidátů a 2 sdružení nezávislých kandidátů). Kandidáti všech volebních stran jsou uvedeni na společném
hlasovacím lístku, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe.
Pořadí volebních stran bylo vylosováno registračním úřadem.
Pro Zastupitelstvo města Solnice budete volit 15 zastupitelů.
Hlasovací lístek můžete upravit jedním z níže uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební
strana, byl by takový hlas neplatný.
Přednostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují. Pokud byste tedy označili křížkem čtvereček
v záhlaví před názvem volební strany a zároveň v této straně chtěli přednostními hlasy
změnit pořadí kandidátů, k tomuto označení jednotlivých kandidátů se nepřihlíží.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem 1 až 15 jednotlivých kandidátů,
pro které hlasujete, a to z kterékoli volební strany. Pokud by bylo označeno tímto
způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat. Křížkem
lze označit jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem další kandidáty, pro
které hlasujete, a to ve sloupcích ostatních volebních stran. V tomto případě se započte hlas napřed každému jednotlivě označenému kandidátu a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna
volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
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Hlasovací lístek obdržíte na adresu svého trvalého pobytu. Náhradní hlasovací lístky
budou k dispozici rovněž ve volebních místnostech.
V Solnici proběhne hlasování ve 2 volebních okrscích v těchto volebních místnostech:
1. Společenský dům v Solnici – pro občany Solnice
2. Hospoda U Haničky v Ještěticích – pro občany Ještětic
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, můžete požádat městský úřad nebo okrskovou volební komisi o to, aby vás navštívili členové okrskové volební komise s přenosnou
hlasovací schránkou na adrese trvalého pobytu nebo na jiné adrese v územním obvodu příslušného volebního okrsku.
Registrační úřad zároveň upozorňuje voliče, že z kandidátní listiny ve volební straně
č. 4 se vzdala kandidatury paní Hana Hanušová, bytem Ještětice. Od kandidatury odstoupila po platné registraci kandidátní listiny, tudíž její jméno na hlasovacím lístku
zůstává. Přesto hlasy, které tato kandidátka obdrží, nebudou v konečném sčítání započítány.
Další informace získáte v sekretariátu Městského úřadu Solnice, tel. 494 596 151.
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k a n d i d át n í l i S t i n y
KANDIDÁTNÍ LISTINA č. 1
pro volby do zastupitelstva města SOLNICE

Název volební strany: Sdružení
1. Červinka Milan Ing., 36 let

KDU-ČSL, NK

administrátor IS
není členem žádné politické strany
2. Cink Milan, 42 let
TH pracovník
není členem žádné politické strany
3. Bořek Milan MUDr., 55 let
náměstek ředitele KHS
není členem žádné politické strany
4. Šprincová Marie Mgr., 68 let
učitelka v důchodu
není členem žádné politické strany
5. Faistová Eva, 45 let
inspektorka Media servis
není členem žádné politické strany
6. Pohl Jaroslav, 24 let
montážní dělník Škoda
není členem žádné politické strany
7. Ehl Roman, 39 let
podnikatel
KDU-ČSL
8. Holman Zdeněk, 41 let
řidič
není členem žádné politické strany
9. Jílek Zdeněk, 47 let
elektrotechnik
není členem žádné politické strany
10. bér Antonín, 67 let
důchodce
není členem žádné politické strany
11. Udlínek František, 64 let
TH v důchodu
není členem žádné politické strany
12. Velinský Milan, 23 let
student
není členem žádné politické strany
13. Šaroun Václav, 51 let
dělník Škoda
není členem žádné politické strany
14. Podlešáková Ivana Ing., 58 let ředitelka soc. služeb
není členem žádné politické strany
15. Ehlová Jana, 39 let
v domácnosti
KDU-ČSL

Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Ještětice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice

Volební koalice KDU-ČSL a nezávislí kandidáti.
Koalice pro město Solnice byla sestavena z charakterních a nezávislých občanů města,
kterým leží na srdci spokojenost všech občanů Solnice a Ještětic. Neslibují vám „modré
z nebe“ poněvadž vědí, že sliby jsou chyby, ale jsou přesvědčeni, že za spolupráce všech
našich voličů se podaří prosadit všechny prospěšné akce, které nás v příštích čtyřech letech čekají.
A proto volte kandidátku č. 1. Jsou to vaši kandidáti, kteří vás určitě nezklamou.
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KANDIDÁTNÍ LISTINA č. 2
pro volby do zastupitelstva města SOLNICE
Název volební strany: Česká

strana národně sociální

1. Jansa Václav Ing., 59 let
2. Harapát Milan, 61 let
3. Palička Miroslav Mgr.,78 let

projektant
není členem žádné politické strany
svářeč a živnostník
člen České strany národně sociální
učitel v.v.
člen České strany národně sociální

Solnice
Solnice
Solnice

Volební program České strany národně sociální
v roce 100. výročí její trvalé existence ve městě Solnici.
Volební program ČSNS v Solnici nemůže být, vzhledem k počtu
svých kandidátů v těchto komunálních volbách, tak rozsáhlý, jak by
si situace v Solnici vyžadovala. Proto je strana se svými kandidáty
rozhodnuta podporovat každý dobrý námět k rozvoji města, který
vzejde z řad nově zvolených zastupitelů, ochotnějších odvést za důvěru občanů podstatně více práce.
Našimi náměty se záměrem je prosadit společně s novými zastupiteli, zůstávají
tyto cíle:
• dovést k realizaci změnu prostorového uspořádání urnového háje, schválenou jako
námět kulturní komisí města již v roce 2005
• nedopustit realizaci záměru zbourat hřbitovní zeď
• pojmenovat bezejmenné sídliště z rodinných domků ve směru na Litohrady, např. na ulici
Patrčkovu (návrh již z roku 2004)
• názvově zkrátit ulici Okružní: od ulice Dobrušské na Opočenskou (nejen pro GPS), rozhodně pak ale od ulice Byzhradecké na Plovárenskou (například)
• zadat vypracování urbanistického plánu města Solnice
Podrobnější informace k tomuto volebnímu programu naleznou občané na vývěsce
ČSNS ve městě, případně na internetové adrese: web.ipnet.cz/harapat.
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KANDIDÁTNÍ LISTINA č. 3
pro volby do zastupitelstva města SOLNICE
Název volební strany: Sdružení

nezávislých kandidátů Solnice

1. Kubíček Ladislav, 62 let

starosta
není členem žádné politické strany
2. Hostinský Jan Ing., 45 let
středoškolský učitel
není členem žádné politické strany
3. Seidl Milan, 53 let
soukromý podnikatel
není členem žádné politické strany
4. Součková Jana, 56 let
ředitelka MŠ
není členem žádné politické strany
5. Jindrová Tamara, 50 let
péče o osobu blízkou
není členem žádné politické strany
6. Balous Václav, 55 let
stavební technik
není členem žádné politické strany
7. Zeman Miroslav, 43 let
ﬁnanční poradce
není členem žádné politické strany
8. Holec Karel, 44 let
soukromý podnikatel
není členem žádné politické strany
9. Hovorková Lenka Mgr., 48 let zástupkyně ředitele ZŠ
není členem žádné politické strany
10. Spěváčková Jitka Ing., 39 let
středoškolská učitelka
není členem žádné politické strany
11. Hodoval Zdeněk, 58 let
vodohospodář
není členem žádné politické strany
12. Paličková Eva PharmDr., 46 let vedoucí lékárny
není členem žádné politické strany
13. Holec Josef Mgr., 68 let
důchodce
není členem žádné politické strany
14. Hovorka František, 47 let
stavební technik
není členem žádné politické strany
15. Vozdek Pavel, 42 let
soukromý podnikatel
není členem žádné politické strany

Solnice
Solnice
Ještětice
Solnice
Solnice
Solnice
Ještětice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice

Volební program – Sdružení nezávislých kandidátů Solnice
Volební program „Sdružení nezávislých kandidátů Solnice“ je orientován ve prospěch
všech obyvatel Solnice a Ještětic, snaží se řešit problémy, které se jich nejvíce dotýkají. Zastupitelé tohoto sdružení budou mít vždy na zřeteli prospěch města a svá rozhodnutí
budou činit tak, aby byl zajištěn rozvoj obou obcí. Základním prvkem práce zastupitelů
bude dobrý vztah obce a občana, vstřícnost a spolupráce.
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Své záměry jsme rozpracovali do několika oblastí s konkrétně zaměřenými úkoly:
Bezpečnost:
Jsme si vědomi toho, že pro klidný a spokojený život občanů i města je třeba zvýšit bezpečnost v ulicích a zlepšit rychlost a účinnost postihů za přestupky. V této oblasti chtějí
zastupitelé prosadit zejména:
• spolupráci s městskou policií Rychnov nad Kněžnou
• zabezpečení pořádku i s pomocí soukromých bezpečnostních agentur
• rozšíření videosystémů v rizikových oblastech
Podnikání:
Podnikatelské aktivity významnou měrou ovlivňují prosperitu obce i občanů. Zastupitelé
„Sdružení nezávislých kandidátů“ budou podporovat:
• méně výnosné, ale potřebné podnikatelské aktivity
• zajištění propagace jejich výrobků a služeb /vývěska, místní rozhlas, Zpravodaj../
Doprava:
Dopravní situace v každém městě je častou příčinou nespokojenosti obyvatel. Zastupitelé chtějí v této oblasti:
• podporovat vybudování obchvatu Solnice od nové přípojky k a.s. Škoda Kvasiny směrem
na Častolovice a s ním spojené vybudování kruhových objezdů ke zklidnění dopravy ve
městě
• zlepšovat stav místních komunikací a chodníků
Životní prostředí:
Za stav životního prostředí musí být odpovědný každý občan i každá obec. Zastupitelé
„Sdružení nezávislých kandidátů“ považují tuto oblast za důležitou a budou usilovat o:
• působení na občany v rámci zlepšení likvidace všech druhů odpadů, důsledné třídění
a ukládání. Zároveň o spolupráci na zlepšování činnosti separačního dvora.
• ochranu zdroje pitné vody „Císařská studánka“, likvidaci všech ekologických zátěží
v ochranném pásmu vodního zdroje
• revitalizaci Šárky
• ve spolupráci s odbornými ﬁrmami o co nejlepší péči o městskou zeleň
Bydlení:
Cílem „Sdružení nezávislých kandidátů“ je stabilizovat počet občanů města Solnice a vytvářet podmínky pro jeho další rozvoj. Proto míníme:
• realizovat komplexní zabezpečení stavebních parcel pro rodinné domky či bytové domy
• vytipovat, jednat a připravit další pozemky pro výstavbu rodinných domů
• zlepšit kulturu bydlení v městském domě Pod Poštou 6 včetně nutných stavebních úprav
Zdravotnictví:
Zdravotnictví se v Solnici podařilo vyřešit. Sdružení chce udržet:
• současný standard zdravotnických služeb
• dobrou úroveň zdravotního areálu, kde je nutná postupná výměna oken
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Školství:
V oblasti školství se chceme zaměřit zejména na:
• modernizaci materiálního vybavení Základní a Mateřské školy v Solnici
• podporu veškerých aktivit mimoškolní činnosti a mimoškolního vzdělávání
Kultura a sport:
Pro zvýšení možnosti kulturního a sportovního vyžití občanů se budou zastupitelé snažit:
• o vyřešení sportovního areálu a přilehlých obecních prostor, pro vybudování sportovně
kulturního komplexu
• postupně revitalizovat budovu Sokolovny
• o podporu tzv. „malé kultury“ /spolková činnost, občanská sdružení/
• o podporu veškeré organizované tělovýchovné aktivity pro všechny věkové kategorie
obyvatelstva, zejména pak mládeže
• o podporu co nejširšího využití Společenského domu v Solnici a jeho postupnou rekonstrukci
• o zapojení profesionálních agentur do pořádání velkých kulturních akcí ve Společenském
domě (koncerty, divadelní představení…)
• o úpravu cyklostezek v okolí Solnice a další etapu budování turistické stezky Bělá
Sociální potřeby obyvatelstva:
Sociální péče je citlivá oblast, která by měla být zaměřena vždy na ty nejpotřebnější. Z tohoto důvodu budou zastupitelé sdružení prosazovat:
• další úpravy domu s pečovatelskou službou a tím zkvalitnění poskytovaných služeb ve
spolupráci se sociálními službami Města Rychnova nad Kněžnou
Rozvoj a vzhled města, starost o majetek a občany:
Cílem snažení „Sdružení nezávislých kandidátů“ je dobře fungující samospráva obce, rozvážné hospodaření s majetkem a jeho ochrana. Proto budeme:
• podporovat veškeré aktivity občanů v souvislosti s úpravou vzhledu domů – fasád
• prosazovat provedení oprav na budovách v majetku města
• pokračovat v úpravách náměstí – chodníky, obnova zeleně, autobusové stání
• pokračovat v podpoře hasičské činnosti jak spolkové, tak i výjezdové jednotky, včetně
podpory práce hasičské mládeže
• podporovat legislativní změny ve prospěch větší samostatnosti a pravomocí obcí
• i nadále podporovat myšlenku, že MÚ je tu pro občany a kromě běžné náplně by měl být
jakýmsi poradenským centrem občanů v souvislosti s jejich potřebami.
Všechny body tohoto programu jsou reálné, neslibujeme nic, co nelze splnit.
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KANDIDÁTNÍ LISTINA č. 4
pro volby do zastupitelstva města SOLNICE
Název volební strany: SNK

– „Sdružení pro Solnici“

1. Daněk Miroslav, 59 let
2. Šklíba Miroslav, 43 let
3. Křepelová Marcela, 52 let
4. Dyntera Aleš, 37 let
5. Dostálková Vendula, 33 let
6. Hanušová Hana, 62 let
7. Schejbalová Jana, 44 let
8. Sršňová Vilma, 64 let
9. Kufová Jana, 44 let
10. Králová Dagmar, 58 let
11. Janečková Zdeňka, 45 let
12. Jirsa František, 57 let
13. Ehl Karel, 44 let
14. Závůrková Helena, 32 let
15. Krobot Michal, 32 let

soukromý podnikatel
není členem žádné politické strany
technický pracovník
není členem žádné politické strany
soukromá podnikatelka
není členem žádné politické strany
mistr logistiky
není členem žádné politické strany
poštovní doručovatelka
není členem žádné politické strany
důchodce
není členem žádné politické strany
invalidní důchodce
není členem žádné politické strany
důchodce
není členem žádné politické strany
obchodní referent
není členem žádné politické strany
důchodce
není členem žádné politické strany
obchodní referent
není členem žádné politické strany
vedoucí střediska
není členem žádné politické strany
vedoucí dopravy
není členem žádné politické strany
soukromá podnikatelka
není členem žádné politické strany
soukromý podnikatel
není členem žádné politické strany

Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Ještětice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice

Volební program – Sdružení nezávislých kandidátů „Sdružení pro Solnici“
Sdružení nezávislých kandidátů „Sdružení pro Solnici“ jsou občané, kteří mají zájem
o rozvoj Solnice a Ještětic a není jim budoucnost města lhostejná.
Co chceme a budeme podporovat:
Rozvoj Solnice a Ještětic:
• zefektivnit a zkvalitnit, případně reorganizovat práci střediska technických služeb
• připravovat stavební plochy pro výstavbu rodinných domů a vícepodlažních obytných
budov
• iniciovat a motivovat občany ke zkrášlování domů a zahrad
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• najít uplatnění pro budovu historické sýpky
• opravovat a zodpovědně udržovat nemovitosti ve vlastnictví města
• konečně postavit repliku starodávné kapličky
Bezpečnost:
• zajistit spolupráci se státní policií, případně s městskou policií RK
• zajistit dodržování nočního klidu
Kultura a sport:
• podpořit organizované i neorganizované volnočasové aktivity
• stanovit konkrétní podmínky pro organizaci kulturních a společenských akcí
• vytvořit nové nebo vzkřísit staré tradice města
• aktivně spolupracovat se zájmovými sdruženími a základní školou
• realizovat kulturní a společenské akce pro seniory ve spolupráci s Kluby důchodců
• reorganizaci správy Společenského domu
• vybudovat víceúčelové hřiště za Společenským domem
• iniciovat spolupráci v oblasti kultury a sportu s okolními obcemi
• najít partnerskou obec v rámci EU a navázat s ní spolupráci
• dořešit využití Sokolovny a koupaliště
Doprava:
• opravit zbývající povrchy místních komunikací včetně výtluků a překopů
• vytvořit nové přechody pro chodce na silnicích I. i II. třídy a na místních komunikacích
• usilovat o realizaci obchvatu Solnice
• reklamovat nekvalitně provedenou cyklostezku do Rychnova
• zkvalitnit povrch cyklostezky ze Solnice do Černíkovic
• realizovat nové povrchy chodníků a opravovat stávající s úpravou pro chodce i cyklisty
Životní prostředí:
• spolupracovat s Povodím Labe – pravidelné čištění koryta řeky Bělé a Dlouhé strouhy
• motivovat občany k pečlivému třídění odpadů
• rozšiřovat a upravovat městskou zeleň
• obnovit procházkové trasy v okolí Solnice a Ještětic
• obnovovat a nově instalovat posezení v okolí Solnice a Ještětic
• zkulturnit místa s nádobami na separování odpadů včetně samotného Sběrného dvora
Sociální péče:
• podporovat kvalitní pečovatelské služby
• starat se o údržbu a chod pečovatelského domu
Ostatní:
• inovovat Solnický zpravodaj a internetové stránky města tak, aby krom informací z radnice k občanovi proudily též náměty od občanů na radnici
• přispívat k vytváření podnikatelského prostředí
Poznámka redakce:
materiály dodaly volební strany a volební sdružení, redakce neodpovídá za obsah ani gramatickou správnost textu volebních programů.
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Důležité upozornění
Na základě upozornění opět připomínáme povinnost vlastníkům nemovitostí v Solnici a Ještěticích, kteří dosud tak neučinili, připojit se na veřejnou kanalizaci ukončenou
centrální ČOV, jak vyplývá pro občany ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Ti, kteří dosud nejsou napojeni, se vystavují porušení
zákona.
Ladislav Kubíček, starosta

1

o měStSké zeleni

1

S ohledem na množící se nehody způsobené pády stromů či jejich větví, nechali zástupci
radnice provést kontrolu stromové zeleně na pozemcích města v intravilánu Solnice a Ještětic.
Autor tohoto článku provedl prvotní inventarizace stromů. V Solnici bylo sečteno 638
stromů, v Ještěticích 62 stromů různého stáří, druhu a velikosti, celkem 700 kusů. Z nich
bylo vytipováno 34 jedinců v nejkritičtějším stavu - prasklé, s rozsáhlou hnilobou, silně
proschlé. Ty byly po zhlédnutí tajemnicí městského úřadu společně s pracovnicí odboru životního prostředí městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou v zimě 2009 - 2010 doporučeny ke skácení. K vlastní realizaci pak došlo na konci zimy. Ani další stromy však nejsou
v nejlepším stavu. Odborná dendristická ﬁrma proto na žádost města provedla posudek
a navrhla opatření pro stromovou zeleň na nejfrekventovanějších místech. Jedná se o lokalitu kolem hřbitova, v okolí kostela, v okolí kulturního domu, o lokalitu V Řekách a o lípy
u kapličky u Domašínské. V současnosti se na plánovaný zásah zpracovává žádost o dotace z fondů EU. Ostatní stromy budou dále monitorovány a případně ošetřovány vlastními zdroji a silami města.
Žádáme občany, aby pokud mají podezření, že je nějaký strom nebezpečný, aby toto
oznámili na radnici. Pokud stromy budou v majetku města, posoudíme jejich stav a případně ošetříme nebo skácíme. Pokud budou ve vlastnictví někoho jiného, problém mu
oznámíme.
Současně žádáme spoluobčany, kteří mají pochybnosti o stavu stromů na jejich vlastních pozemcích, aby požadavek na jejich skácení nahlásili co nejdříve, dokud ještě stromy
mají listy. V zimě se např. prosychání jen špatně posuzuje. Povolení ke kácení platí rok,
takže je pak celá mimovegetační sezona (zima) k vlastnímu skácení.

Vasil Hutník
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HaSiči Solnice

1

Musíme si pomáhat
Zástupci jednotky požární ochrany Sboru
dobrovolných hasičů obce Solnice /JPO III./
vyjeli v pátek 13. 8. 2010 ve složení František Hovorka, Tomáš Lec, František Johanides, Oldřich Patera pomáhat na Liberecko, konkrétně do obce Raspenava.
S sebou vezli 2 kusy čerpadel, elektro centrálu, průmyslový vysavač, motorovou pilu,
úhlovou brusku a také humanitární pomoc.
V pondělí 16. 8. 2010 tuto skupinku vystřídala čtveřice nových posil ve složení
Štěpánek Pavel, Dlabaja Tomáš, Martin
Pavel a Cvejn Jiří ml., kteří budou na místě
pomáhat až do konce týdne. Městský úřad
v Solnici chce i touto cestou poděkovat obětavým zástupcům z řad místních hasičů za
jejich příkladnou ochotu vyrazit do postižených oblastí a přičinit se o zlepšení následků
po ničivých povodních.

!!!SUPER AK CE!!!
SOLÁRIUM, NEHTOVÁ MODELÁŽ
NOVÉ NEHTY JEN 400 Kč
- zdobení zdarma

Hana Al Naami, Lipovka 98  494 533 552 - kdykoli

Akce je platná do konce listopadu!!!
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velorex

1

Tak už je to 60 let!
Uplynulo celých 60 let od doby, kdy se
začala v Solnici vyrábět motorová tříkolka
pro invalidy.
Velorex, lidově zvaný hadrák, začala vyrábět malá skupina solničáků, pod vedením
bratří Stránských z České Třebové, v roce
1950. V bývalém objektu truhlárny pana
Hajna, bylo potřeba nejdříve upravit dílny
pro strojní výrobu, umístit obráběcí stroje,
zřídit svařovnu.
Již koncem roku vyjely ze závodu první tříkolky. Bylo jich asi 8 kusů.
Během času začalo přibývat zaměstnanců, výroba se zvyšovala, ale současně i měnila.
Nebyla to lehká doba. Páteř pracovníků tvořili většinou lidé, kteří v tomto oboru nikdy nepracovali a museli se zaučovat ve strojní výrobě. Byli to většinou tehdejším režimem zrušení živnostníci. Ať už to byl holič, mlynář, obchodník, bývalý továrník nebo také ředitel
podniku, všichni našli své místo při výrobě, tou dobou už obdivovaného vozidla, které
mělo sloužit postiženým občanům k lepší mobilitě. Pevné kamarádství kolektivu bylo
umocněné negativním přístupem k tehdejšímu režimu. Snad proto se dařilo výrobu stále
zvyšovat a zlepšovat. Různé reorganizace ve výrobě prospívaly k rozmachu dobrého díla.
Byla vytvořena vývojová dílna, opravna a začalo se spolupracovat s některými jinými podniky. Výsledkem toho bylo několik navržených nových typů, včetně čtyřkolky. Jedenáct
roků poctivé práce přineslo úspěch i zkázu. Do kolektivu byly vnuceny politické kádry
a pomalu začínal rozklad původní party. Většina staré základny odešla, protože nesouhlasila s určovanou linií.
Výroba po určité stagnaci sice pokračovala, ale již nic nového nepřinesla. Snad jen čtyřkolku, která po roce výroby pro velké nedostatky a problémy skončila. Tím skončila i výroba dnes slavného Velorexu, který svou dobou proslavil Solnici.
Tím víc si vážím nadšení a práce všech majitelů Velorexů, kteří si ve dnech 24.4.2010
a 2. - 4.7.2010 připomněli vznik výroby v Solnici a uspořádali srazy v Solnici a Houdkovicích, kterých se zúčastnilo 186 tříkolek, pečlivě udržovaných a dobře mobilních. Vzdali tak
úctu tomuto výrobku.
Dnes už málokdo ze solničáků ví, že když se řeklo Velorex, tak to znamenalo Solnice a
to nejen v České republice, ale i v Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Indii, Holandsku a dokonce
i v Austrálii. V současné době jezdí ještě v ČR 1 200 kusů. Je to největší počet vozidel
jedné značky v kategorii veterán, vyrobených v ČR.
A co na závěr? Pamětníků z původní party už je jen několik. Přesto rádi vzpomeneme
na dobu, kdy Velorex z naší dílny byl pomocníkem všech, kteří ho potřebovali, aby jim usnadnil život.
Miroslav Slezák
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Solnice se rozloučila s létem
Zábavný den pro děti či dokonce branný den pro kohokoliv odvážného? Proč ne, řekli si
již poosmé v Solnici, kde na hřišti znovu po roce uspořádali loučení s létem, avizované zároveň jako UNESCO World Cup 2010.
V soboru 4. září v dopoledních hodinách bylo především pro děti připraveno mnoho aktivit – soutěže, čtyřkolky, modely aut, pohádka a především „koloběžkiáda“, které se zúčastnilo téměř šedesát závodníků. Ve hře byly mimo jiné i posvícenské koláče. Loutkové
představení divadla Dráček ze Svinné bylo plné.
„Účast byla slušná, přestože poprchávalo a byla zima. Proto akci hodnotíme jako úspěšnou. Organizace proběhla na jedničku, vidět jsou zkušenosti z předchozích let. Mrzet snad
může jedině fakt, že se nikdo nepřihlásil na volejbalový turnaj, asi kvůli počasí. Poděkování
patří především rychnovskému Modelklubu a místnímu sdružení Brouček“, nechal se slyšet Jaroslav Podzimek, jenž se s pomocníky staral o zábavu v první polovině dne.
Odpolední program se konal především pod taktovkou solnického Klubu vojenské historie.

1

kluB vojenSké HiStorie

1

Dětský branný den v Solnici
Odpoledne dne 4. 9. 2010 se
v Solnici konal branný den, jehož
organizátory byl Klub vojenské
historie Solnice-občanské sdružení. Branně - sportovních soutěží
se mohli zúčastnit děti i dospělí.
Pro účastníky byly připraveny čtyři
disciplíny – hod granátem na cíl,
hledání min, střelba ze vzduchovky a překážková dráha. Závodníci rozdělení do čtyř věkových
kategorií sbírali body, ti nejlepší si
odnesli zajímavé ceny s vojenskou tématikou. Speciální cenou byli odměněni rovněž nemladší a nejstarší účastník. Vítanou návštěvou byli i klienti z ÚSP Kvasiny. I když počasí
nebylo nejpříznivější, soutěžilo 44 dětí a překvapivě i 13 dospělých. V průběhu odpoledne
byl k vidění historický vojenský tábor i vojáci v dobových uniformách. Svou činnost dále
prezentovala armáda České republiky – nemocniční základna v Hradci Králové, která přijela se sanitním vozem, určeným pro transport raněných z bojiště do nemocnice. Rychnovská městská policie vystoupila s poutavou a zajímavě komentovanou ukázkou výcviku
služebního psa. Strážníci městské policie z Nového Města nad Metují pak předvedli spe-
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ciální hlídkový vůz. O jeho prohlídku byl, stejně tak jako o vybavení strážníků, velký zájem.
Úspěch sklidila neprůstřelná vesta, kterou si mohly děti vyzkoušet, i radar.
Klub vojenské historie Solnice chce tímto velmi poděkovat všem zúčastněným, dále pak
organizátorům a sponzorům za zábavný průběh celého odpoledne.
Zdeňka Ženatová
Startovní listina
Kategorie 1.- 5.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lucka Krassková
Eliška Čermáková
Tomáš Krsek
Lukáš Čeman
Karolínka Mrňáková
Simča Štěpánková
Anička Valášková
Michal Trs
Ája Kozlová
Matěj Čermák
Jan Dyntera
Filip Špatenka
Michala Volhejnová
Tomáš bér

Kategorie 6.- 9.
660
600
520
510
480
480
450
440
320
80
70
70
0
0

Kategorie dospělí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jirsa Josef
Lukáš Tlustý
Jindřich Kosek
Daniel Trs
Zuzka Krassková
Helena Hubálková
Martin Kozel
Piskora Alešek
Trsová Hana
Petr Pavlišta
Martin Červený
Králová Věra
Peterová Věra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Matouš Král
Lukáš Roleček
Radek Dusil
Lenka Rázlová
Monča Rázlová
Klapal Antonín
Daniel Hejzlar
Vojta Ságner
Jarda Jebálek
Lucie Zezulková
Šulc Vladimír
Ondra Dohnal
Lukáš Jebálek
Monča Adamovská

1150
940
930
920
890
700
610
610
550
440
420
400
370
300

Kategorie předškoláci
1010
870
810
800
730
580
560
500
440
390
330
210
180

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Simona Kubcová
Tomáš Král
Kuba Čermák
Petr Krassek
Adam Petera
Nikola Pavlištová
Eliška Kapcová
Románek Petera
Danielka Trsová
Martin Kozel
Honza Čermák
Adam Branda
Marián Jusko
Dana Volhejnová

530
530
410
350
340
310
290
250
210
60
0
0
0
0
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zaHrada čecH
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Zahrada východních Čech v Častolovicích

Také i v letošním roce se uskuteční svátek všech zahrádkářů v Častolovicích – oblastní
zahrádkářská výstava, která proběhne ve dnech 8. – 10. října 2010 v celém výstavištním
areálu. Na ploše více jak 2 500m2 všichni návštěvníci uvidí jak rezistentní - nové odrůdy,
tak i jablka pěstovaná našimi předky. Chybět nebudou ani hrušky, kolekce hroznového
vína, ořechy a zelenina všeho druhu. Vystavené exponáty budou jak od čtyř ovocných výzkumných ústavů, velkopěstitelů, tak i šlechtitelů a drobných zahrádkářů. Pro milovníky
květin budou vystavovat jiřiny specializovaná organizace Dagla, africké ﬁalky specializovaná organizace Saintpaulia, chryzantémy z Hlinecka, begonie z Pardubicka, pokojové květiny z Ústí n. Orlicí a květiny z dovozu z Holandska. Tak jako každoročně budou vystaveny
i bylinky z botanické zahrady Univerzity Karlovy z Hradce Králové a ukázky ze zahrádkářského muzea. Zahrádkářské výpěstky budou sladěny s přírodními materiály, keramikou,
broušeným sklem a dalšími okrasnými prvky. V samostatných kompozicích se představí
osm okresů východních Čech a celá řada ZO ČZS.
V letošním roce bude výstava rozšířena o ukázky chovatelů, akvaristů, včelařů a kaktusářů. Velmi zajímavé budou samostatné expozice zahrádkářských potřeb, zahradní techniky, skleníků a zahradního nábytku. Okrasné dřeviny a keře budou ukázány v přírodní
aranžerii. Besedu o bylinkách s Pavlem Váňou v pátek odpoledne jistě přivítá mnoho návštěvníků. Vyhledávaný poradenský koutek, odborné přednášky a ukázky jsou na této výstavě samozřejmostí. Soutěže o nejlepší misku ovoce se může každý zúčastnit. Informace
na tel. do čtvrtka 7. 10. 2010 do 12.00 hod. Také doprovodný zábavný program bude
obohacen o celou řadu pořadů.
Organizátoři připravili pro všechny návštěvníky i široký prodej všeho, co každý zahrádkář potřebuje. Ovocné stromky a keře, cibuloviny, zahradní pomůcky, nářadí a další věci
budou k dispozici. Bohaté občerstvení bude příjemným dovršením krásných zážitků. Výstava bude otevřena v době od 08.00 hod. do 17.00 hod. každý den. Bližší na www.zahradkari.com, nebo na tel. 721 311 719.
Josef Hemlich
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Opravdové hvězdy
Solnice zažila největší kulturní úspěch posledních let.
Přes 500 diváků navštívilo dne 19.9.2010 Společenský dům, aby shlédlo vystoupení Mistra Karla Gotta,
Karla Štědrého a pianisty Pavla Větrovce. Večer krásně
plynul v příjemné atmosféře vzpomínek na hity obou
protagonistů a bezmála dvouapůlhodinové představení
oslnilo obecenstvo tak, že na závěr odměnilo výkon
umělců v Solnici nevídaným potleskem vstoje. Společenský dům tak zahájil novou kulturní sezonu v plném
lesku a lze jen doufat, že bude svým obecenstvem
i nadále podporován.

1

kalendář akcí

1

iv. čtvrtletí roku 2010
Říjen
2. října
sobota

16. října
sobota

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
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Říjen - prosinec
pátek
Taneční pro manželské a partnerské páry
od 20.00 hod.
– pořádá kulturní komise Města Solnice a Dům dětí a mládeže RK
– ve Společenském domě v Solnici
– 7 lekcí – 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12.
+ závěrečný ples 10.12.
– informace na tel. 776 673 795 pan Šklíba
– vstupné pár 1200,- Kč

Listopad
od 20.00 hod.
12. listopadu Taneční večer Standardu a Latiny
pátek
– pořádá kulturní komise Města Solnice
– přijďte si zatančit waltz, tango, quickstep, valčík, polku, jive, rumbu,
sambu, country a jiné tance
– reprodukovaná hudba – DJ Miroslav Novotný
– ve Společenském domě v Solnici
– vstupné jednotlivé 60,- Kč

17. listopadu Koncert skupiny Katapult
středa
– TOUR 2010 RADOST ŽIVOTA
– pořádá TOP 3 Choceň
– ve Společenském domě v Solnici

od 19.30 hod.

27. listopadu Setkání s Mikulášem a jeho družinou
sobota
– pořádá OS Brouček
– ve Společenském domě v Solnici
– soutěže, diskotéka, čerti s Mikulášem
– vstupné: děti 10Kč, dospělí 20 Kč

od 15.00 hod.

Prosinec
22. prosince
středa

Vánoční koncert
od 18.00 hod.
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
– ve Společenském domě v Solnici
– účinkuje Orchestr Václava Hybše a jeho hosté
– předprodej vstupenek od 15.12.2010 na MěÚ v Solnici
– vstupné 140 / 200 Kč

20

1

www.solnice.cz

z HiStorie

1

O škole v Solnici
Město Solnice, založené před r. 1321, leží na severovýchodě Čech. Je důležitou silniční
křižovatkou při cestách do Orlických hor. Má přes 600 popisných čísel a žijí zde necelé
2000 obyvatel. Silnice E14, spojující okresní město Rychnov nad Kněžnou s Dobruškou a
mířící dále přes Nové Město nad Metují a Náchod do Polska, míjí na okraji Solnice i výstavní
budovu Základní školy.
Počátky školního vyučování v městečku Solnice lze listinně doložit již v polovině
16. století, kdy školnímu vyučování sloužily chalupy místních starousedlíků. V roce 1784
byla nákladem Karmelitánů poblíž kostela Stětí sv. Jana Křtitele postavena farní škola
o dvou třídách a místnosti pro učitele (prvním učitelem v této škole byl solnický rodák Jan
Kalous a školním pomocníkem Ignác Sidon). Ve farní škole se vyučovalo do roku 1850, kdy
budovu v havarijním stavu prorazil hnojný vůz, který se samovolně rozjel od fary. Vyučování se přestěhovalo do budovy městské radnice na solnickém náměstí, k níž v roce 1857
byla přistavěna nová škola; dvě třídy a kabinet byly v nové budově, jedna třída a byt učitele se nacházel na radnici a dvě třídy byly v najatých soukromých prostorách. Avšak už
v roce 1902 se usneslo obecní zastupitelstvo, že postaví školu novou. V roce 1913 byly
schváleny plány nové školy od arch. Urbana z Kolína s umístěním na rohu Dobrušské
a Hradčanské ulice. Nedostatek ﬁnancí a první světová válka však stavbu oddálily. Teprve
dne 12.9.1919 byla podána Okresní školní radě v Rychnově nad Kněžnou žádost o zřízení
občanské školy s dívčí koedukací. Dne 5.2.1920 po vyjádření obecního výboru v Solnici
bylo možno započít s přípravou stavby. V lesích se kácelo dřevo a navážel stavební materiál. Dne 16.4.1920 proběhlo v Solnici protokolární šetření za přítomnosti zástupců
města a přilehlých obcí a za předsednictví okresního školního inspektora pana Augustína
Matolína. Na základě jeho závěrů byla stavba v srpnu 1920 započata. Jednalo se o výstavbu nynější střední části budovy s průčelím a náklady činily 77.608 K 23 h. Stavba byla
zadána staviteli Františku Piskorovi, kterému vypomáhal stavitel Stanislav Dědek. O zřízení a udržování občanské školy se starala školní rada v čele s J.Hajnem, K.Cimrem a Františkem Jirsou. Kolaudace budovy proběhla 30.8.1921. Průčelí školy bylo osazeno
plastickým dvoudílným reliéfem z pískovce autora známého českého sochaře Ladislava
Šalouna (1870-1946), který je mimo jiné i autorem sousoší mistra Jana Husa na Staroměstském nám. v Praze. Levá část reliéfu je nazvaná U krbu, pravá část Osvobození vlasti.
Uprostřed na podstavci byla busta Komenského, pod ní přímo nad vraty otevřená kniha
jako symbol vědění, obklopená lipovými ratolestmi. V části plastiky Osvobození vlasti je
zobrazena postava presidenta TGM. Nápis v levé části: „Cožkoli promluvíš, slíbíš komu, by
z úst tvých vždy pravda byla“, a „Nás spasí mravnost a vzdělanost“ v pravé části.
Dne 28.8.1923 proběhla kolaudace další, nově přistavěné části školní budovy v ulici
Hradčanská. V tomtéž roce dne 28.10. byly před budovou školy na počest presidenta
T.G.Masaryka a pátého výročí vzniku republiky zasazeny po stranách vchodu dva javory.
Jak lze zjistit ze zápisů v Pamětní knize školy, navštívil první československý prezident
TGM solnickou školu 13.7.1926. Uvítali ho nejen žáci školy, ale i místní obyvatelstvo a zástupci profesních i dobrovolných občanských spolků.
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Dle zápisu v Pamětní knize školy navštívil po začátku německé okupace školu zemský
škol. inspektor Halfar a vydal příkaz k odstranění reliéfu a „závadných“ obrazů z učeben
do 1.7.1940, ačkoliv toto bylo nařizováno až výnosem prez. Min. školství a mládeže ze
dne 5.8.1940 č. 6040 (MV 1940 p.203). „Obrazy byly zazděny v půdních prostorách školy
a celé průčelí s reliéfem bylo zakryto o prázdninách 1940 modřínovými deskami, pobito
rákosem, nahozeno omítkou (jen Komenský byl vzat na milost a zůstal na podstavci). A
tak bylo umělecké dílo zachráněno. Nyní po odkrytí je zase chloubou naší školy“ - zápis ve
školní kronice ze dne 25.4.1946.
V roce 1962, na základě zjištění městské stavební komise, byly Šalounovy reliéfy údajně
dle zápisu natolik narušeny povětrnostními vlivy, že byly životu nebezpečné, ohrožovaly
děti a bylo třeba je strhnout. Toto schválil ředitel školy Soběslav Starý a otlučení omítky
včetně reliéfů a pod nimi umístěné knihy provedl brigádnicky solnický občan Karel Holec.
Zdi byly pak omítnuty hladkou, světle šedou tvrdou omítkou – zápis učitele Josefa Rolečka, školní kronika rok 1962. Budova školy se tak stala strohou a fádní.
Dne 13.5.1968 se konalo plenární zasedání MNV Solnice, kterého se zúčastnili vedle
značného množství občanů i zástupci OV KSČ a ONV. Bylo rozhodnuto zadat práce s obnovou reliéfů na školní budově akademickému sochaři Josefu Markovi z Nového Města
nad Metují podle dochovaného originálu modelů akademického sochaře L. Šalouna.. Práce
započaly v červnu 1968, dílo bylo vytvořeno z betonu vyztuženého železnými pruty. Každou z obou částí reliéfu vytvořil sochař Marek ve své dílně z osmi dílů, které na místě instaloval a scelil. V červnu 1969 zbývalo jen dokončit dokonalé napojení jednotlivých dílů,
sjednocení povrchové úpravy a zvýraznění nápisů. V létě roku 1969 (pravděpodobně před
1.9.1969) bylo celé dílo kompletně dokončeno.
Sádrové modely sochaře L. Šalouna uschoval po roce 1969 tehdejší správce městského
muzea Libor Pařízek v budově solnické radnice. V té době sepisoval inventář muzea a modely uložil v skladišti nepotřebných věcí.
V srpnu 1973, na návrh tehdejšího ředitele školy soudruha Aloise Brožka, byly se souhlasem rady ONV Rychnov n. Kn. betonové reliéfy odstraněny. Zůstala pouze busta Komenského a dva prázdné výklenky po reliéfech prvního prezidenta ČSR „tatíčka“ Masaryka
(jak jej nazval ve svém zápisu do školní kroniky ředitel soudruh Brožek). Alois Brožek byl
zároveň autorem návrhu nového řešení průčelí školy. O jeho schválení požádal odbor kultury ONV, který s navrženým souhlasil. Celkové náklady na novou úpravu průčelí školní
budovy činily 55.OOO Kč a byly hrazeny odborem kultury ONV v Rychnově nad Kněžnou
– vlastnoruční zápisy ředitele školy A. Brožka ve školní kronice. Reliéfy byly nahrazeny
novou výzdobou – do šedé omítky byly barevně vyškrábány symboly mezinárodních úspěchů socialismu. V levé části byly komunistické symboly – srp a kladivo, rudá hvězda, holubice míru na pozadí rudých praporů. Vpravo část ozubeného kola, trojúhelník, kružítko,
družice. Rozměry obou původních dílů reliéfu byly dodrženy. Nová „výzdoba“ byla dokončena v období červenec až srpen 1973 sochařem Faltejskem z Kostelce nad Orlicí za spolupráce sochařů Jinglinga a Mrvy z Hradce Králové.
Po „Sametové revoluci“ přichází průlom v myšlení lidí a státní politika, zatracující TGM,
se obrací v jeho prospěch. V roce 1992 rozhodlo v souladu s přáním občanů městské zastupitelstvo v Solnici na svém zasedání obnovit původní reliéf na průčelí školy. Město za-
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dalo jeho vytvoření z pískovce podle původních modelů akademického sochaře Ladislava
Šalouna profesoru Umělecko průmyslové školy v Hořicích sochaři Tomáši Danihelkovi, Kamenosochařství Tomáše a Milana Danihelkových z Hořic v Podkrkonoší. Na úhradu staronového reliéfu byla vypsána dobrovolná sbírka, do které přispěli částkou 25.622 Kč
občané (i bývalí) ze Solnice a okolí. Celkový náklad na tento reliéf činil 113.965,50 Kč. Při
této příležitosti byly na solnickém náměstí vystaveny zásluhou tehdejšího starosty pana
Miroslava Daňka poškozené díly betonového reliéfu, vytvořeného sochařem Markem
v roce 1968-69, které po r. 1974 sloužily jako ohrada skládky popela na rychnovském
zámku.
V týdnu od 1. do 7. května 1993 bylo postaveno na průčelí školní budovy lešení s příslibem, že instalaci reliéfu provede sochař Tomáš Danihelka do 8.5.1993. Toto se však nepodařilo a v plné kráse se solnickým občanům i projíždějícím turistům ukázal reinstalovaný
reliéf až 14.7.1993.
Za shlédnutí a zastavení stojí nejen jeho výtvarná část, ale i vepsané myšlenky, které
jsou jeho součástí.

Tereza Polišenská,
Stáňa Seidlová, roz. Jirsová
upravil a doplnil Miroslav Daněk

MODELÁŘI
pořádají

BZUK FILM 2010
Filmový Festival Modelářů - 7.ročník
Weldis Sporthotel, Dlouhá Ves 9.10.2010
Začínáme v 19,00 hod. Retro projekce od 15,00 hod.
Více: www.bzuk.cz. , www.bzuk.eu
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SpolečenSká kronika

narozené děti:
červenec:

Matěj Biedermann, Solnice

srpen:

Anděla Zimová, Solnice
Adéla Brodecká, Solnice
Natálie Forejtková, Solnice
Daniel Hož, Solnice
Karolína Píčová, Solnice

září:

Alex Herman, Solnice
Jan a Věra Herzánovi, Ještětice

Ať je po celý život provází láska a štěstí!!

úmrtí:
červenec:

Jaroslava Fléglová, Solnice (nar. 1939)

září:

Marie Holmanová, Solnice (nar. 1919)

Čest jejich památce!

23

1

24

www.solnice.cz

SOLNICKÝ ZPRAVODAJ
Uzávěrka příspěvků: 15. 9. 2010
Vychází nákladem: 850 výtisků
Uzávěrka příštího čísla: 15. 12. 2010
Adresa redakce:
Redakce Zpravodaje, MěÚ Solnice
J.Souckova@email.cz

exnerstudio

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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