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úvod

Čas neúprosně odpočítává vteřiny a minuty a ubíhá stále stejným tempem. To
jen nám lidem se zdá, že je to čím dál rychleji.
V minulém Zpravodaji jsme se zamýšleli v předvánočním čase a než jsme se
nadáli, zima pomalu končí a bude tu jaro, svátky velikonoční….
V tomto čísle pro Vás chceme stručně shrnout všechny důležité informace
a události, které hýbaly a hýbou Solnicí. Stále platí naše výzva pro všechny, kdo
chtějí přispět svou trochou do mlýna nebo si postesknout, naše stránky čekají na
Vaše řádky.
Jana Součková

K úvodu do teplých jarních dní se hodí úryvek z milostné korespondence
Bohumila Hrabala. Dopis nebyl datován a komu byl určen, se můžeme dnes už
jen dohadovat:
„...proto žij jako slunce a miluj jako měsíc. Jdi se všude podívat a ze všeho si
vyber vždy to, jak jsem ti říkával: Svět stojí za to být prožit, jenom vždy vše dělat
s láskou, s láskou dýchat vzduch, s láskou užívat co jest dopřáno zdravému tělu.
Poněvadž nakonec není nic jiného na světě než láska a ten, kdo ji nás učí a nám
dává. To v životě hledej a to dávej a nikdo ti nikdy nemůže nic říct. Že hřešilas?
Ale ano, ale také velice milovalas a před Bohem dobře obstojíš.
Proto znovu ti říkám, važ si toho, že můžeš milovat a dýchat čistý vzduch.
Nauč se to: Nic víc od světa nechtít a svět celý ti otevře skrytou náruč...“
/B. Hrabal: Buďte tak hodná, vytáhněte rolety!, nakl. Triton 1999/
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Vážení čtenáři,
vždy první článek, který jste v Solnickém zpravodaji byli zvyklí číst, byly „Zprávy ze zastupitelstva.“ Tentokrát tomu tak není z prostého důvodu – žádné se v mezidobí vydání Solnického zpravodaje nekonalo.
2. zasedání zastupitelstva Města Solnice se konalo 13. prosince 2010, a o tom jsme psali
v minulém čísle. 3. zasedání zastupitelstva Města Solnice se koná 28. března 2011, a to
bude již po uzávěrce tohoto čísla.
Neustále se snažíme o lepší komunikaci mezi občany města a jeho vedením. Proto pokračujeme v rubrice dotazů a odpovědí zavedené v č. 68. Podle Vašich zájmů a reakcí se
dotazník může rozrůst i na více otázek, záleží na Vás. Pro Vaše podněty je připravena
schránka na MÚ, redakce zpravodaje, telefon, internet a v neposlední řadě schůze zastupitelstva.

Tři dotazy na radnici:
1/ Víme, že jsou mezi občany i neplatiči odvozu komunálního odpadu. Může se s tím MÚ
nějak vypořádat?
Ano, víme o tom, ale je to cena za to, že nemáme poplatkový systém, ale lístkový.
Známe lidi, kteří všechno pálí v kamnech, ale většinou se brání tím, že jim lístek na odvoz
odpadu koupila sousedka apod. Museli bychom zavést poplatky, ale lístky nám i přes tyto
nešvary připadají pro občany výhodnější. Zároveň jsme rádi, že si lidé zvykli z ekologických důvodů odpad třídit, i když právě paradoxně je třídění odpadu nejdražší způsob
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likvidace. MÚ se snaží tento rozdíl v ceně nepřenášet na občany a dotuje ho z rozpočtu
– ročně je to cca 400 tisíc Kč.
2/ Proč je stále neopravená hřbitovní zeď? Vypadá na spadnutí a dělá ostudu hned při
vjezdu do města.
Hřbitovní zeď není majetkem města. My jsme před ni aspoň vysázeli živý plot.
3/ Polní cesta ze sídliště k tzv. Holovce byla zavezena stavebním odpadem. Zdá se nám
to jako ne zrovna šťastný zásah do přírody.
Cesta se začala upravovat na výslovné přání občanů, kteří si stěžovali na neschůdnost,
bláto a hluboké vyryté koleje. Současný stav je ovšem jen počátek, práce budou pokračovat a doufáme, že ke spokojenosti všech.
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Letošní Tříkrálová sbírka pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou proběhla ve
23 obcích, kde bylo do 89 pokladniček vybráno 448.815,- Kč.
V jednotlivých obcích byl tento výtěžek :
Rychnov nad Kněžnou 110.370,- Kč, Solnice 37.923,- Kč, Skuhrov nad Bělou 26.124,- Kč,
Kvasiny 28.744,- Kč, Borohrádek 28.797,- Kč, Vamberk 44.757,- Kč, Záměl 16.121,- Kč,
Vrbice 6.618,- Kč, Častolovice 12.206,- Kč, Černíkovice 21.859,- Kč, Synkov – Slemeno
9.030,- Kč, Kostelec nad Orlicí 13.730,- Kč, Lično 13.924,- Kč, Chleny 4.781,- Kč, Krchleby
2.780,- Kč, Slatina nad Zdobnicí 23.350,- Kč, Pěčín 8.470,- Kč, Potštejn 8.391,- Kč, Třebešov 8.572,- Kč, Byzhradec 5.040,- Kč, Polom 3.574,- Kč.
65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která
peníze použije podle schváleného záměru: 5% bude zasláno do Indie na provoz školního
autobusu a 60% na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou
pro lidi s mentálním postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi.
Všem dárcům srdečně děkuji a přeji dobrý rok 2011.
Děkuji všem vytrvalým koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení, protože díky vám všem se sbírka uskutečnila. Děkuji za obětavost i za výbornou
atmosféru během sbírky.
Mgr. Eva Šmídová, ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou
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Pozvánka
Hnutí DUHA Podorlicko ve spolupráci s Městským úřadem v Solnici srdečně zve na jarní
vycházku do okolí Solnice, v jejímž průběhu si zájemci mohou vyslechnout odborný výklad
Michala Gerži, botanika a Vasila Hutníka, lesníka. Seznámíme Vás tentokrát s oblastí kolem
Homole. Akce se bude konat 16. dubna 2011, sraz v 8,30 hod. u Společenského domu
v Solnici. Organizátoři přislíbili malou soutěž. V případě velmi nepříznivého počasí bude
akce zrušena.
Za organizátory Vasil Hutník
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Výstava znaků měst a obcí
Žáci 7.,8. třídy solnické školy v předmětu
výtvarné činnosti se v říjnu 2010 zapojili
do pokusu o vytvoření světového rekordu
v sestavování znaků měst a obcí ČR z odpadních materiálů. Tento pokus nemá v ČR
obdoby. Tuto akci organizovala společnost
EKO – KOM a.s. Bylo celkem zhotoveno
1025 znaků (jejich fotograﬁe jsou umístěny
na www.znakymestaobci.cz).
Solnický znak byl vybrán mezi třicet
znaků pro výstavu v Hradci Králové a odtud
putoval na celostátní přehlídku, která vyvrcholila 13. – 16. ledna na veletrhu GO a
Regiotour 2011 v Brně. Zde bylo vystaveno 400 žákovských děl.
Znak má velikost 100x100 cm. Žákům se ho podařilo zhotovit za sedm vyučovacích
hodin. Využili nejen plastových uzávěrů od petlahví, ale i polystyrénových tácků, plastových
pytlů a odpadového balicího papíru. Vyzkoušeli i několik druhů lepidel.
Pracovali se zaujetím, pečlivostí a radostí z práce, kdy z odpadového materiálu vzniklo
dílo nové s estetickou hodnotou.
Rekord bude zapsán do České knihy rekordů Agenturou Dobrý den Pelhřimov.
Mgr. Dana Rozehnalová, učitelka VV
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Úspěchy našich zpěváků
Brzy ráno v úterý 8. února bylo před naší školou cítit lehké napětí. Zpěváčci, kteří byli
v prosinci vybráni odbornou porotou ve školním kole, jeli reprezentovat ZŠ Solnice do
Opočna na oblastní kolo celostátní soutěže Karlovarský skřivánek. Všichni byli natěšení,
ale i trošku nervózní před svým vystoupením. V Opočně byla letos obrovská konkurence
a velmi vysoká úroveň soutěžících. Zpěváčci, kteří reprezentovali naši školu, zabojovali
a někteří si odvezli krásné ceny:
Nikol Zimová (5. tř.) - 3. místo v kategorii A1
Barbora Mikolajczyková (8.B) - 1. místo v kategorii B
Tomáš Kubíček (7.A) - čestné uznání v kategorii B
Hana Konečná (8.B) - 2. místo v kategorii C
V neděli 13. února od 16ti hodin se v Kodymově domě v Opočně konal koncert vítězů,
na kterém si všichni naši ocenění žáci znovu zazpívali nastudované písně před plným
sálem. Všem se vystoupení moc povedlo a již teď se těší na soutěžení v příštím roce.
Všem zpěváčkům gratulujeme a děkujeme za jejich píli a úsilí při reprezentování naší
školy.
Lucie Cabalková

Poděkování osmákům
Třeťáci děkují žákům osmých ročníků a paní učitelce Renatě Vaverkové za předvedení
skvělého projektu „Voda-základ života". Dvouhodinový výukový program vedli sami
osmáci. Ti si připravili pro mladší děti jedenáct stanovišť, na kterých je formou pokusů seznamovali s vlastnostmi vody. Chlapci a dívky ze třetí třídy byly touto činností velmi nadšeni. Dověděli se mnoho nového o vodě a tyto znalosti určitě uplatní v hodinách prvouky,
kde se o základních podmínkách života již začínají učit.
Děkujeme!
Mgr. Jana Hanusová
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Exkurze do historie nejen regionu
Zajímat se o historii je nejen dobrý koníček, ale také zdroj poučení. Známé hrady
a zámky bývají v sezóně častým cílem výletů. Kromě těchto atraktivních míst ale můžeme
ve svém okolí nalézt ještě mnoho skrytých svědků historie, které nám při zběžném pohledu unikají, i když jsou neméně zajímavé. Dozvíme se však o nich jedině, pokud na výlet
vyrazíme s odborníkem.
A právě takovou příležitost pro zájemce na letošní rok připravilo Středisko experimentální archeologie Villa Nova Uhřínov spolu s archeologickým kroužkem ZŠ Solnice. V celkem šesti exkurzích tak máte letos možnost podívat se do významných míst, kudy kráčela
historie, a to nejen v Čechách, ale dokonce i v Polsku.
První exkurze se uskutečnila už 12. března a 24 výletníků vyrazilo na Svaté Pole – po
stopách cisterciáckého kláštera, který ve středověku výrazně přispěl ke kolonizaci Orlických
hor. Autobus vyrazil z Rychnova v 7.45 hodin, další zájemce pak nabral v Solnici.
Odborným výkladem exkurze provází Mgr. Bohumír Dragoun, pracovník rychnovského
a deštenského muzea i hlavní „hybatel“ uhřínovské Villa Novy, který je znám svým nevšedním zaujetím pro archeologii.
První zastávkou byla Semechnice – Chlum, kde si účastníci prohlédli místo, kde stávalo
hradiště a mohylník z období lidu popelnicových polí, ale také prachárnu, kde se kdysi vyráběl střelný prach.
Dále navštívili grangium – církevní dvůr v Očelicích, kostel a tvrz v Ledcích, klášter
v Klášteře nad Dědinou, prohlédli si městské založení v Městci, v Třebechovicích si dopřáli
oběd a potom ještě navštívili kostel sv. Jakuba ve Vysokém Újezdě a pamětihodnosti
Vranova.
„Bezvadně nám vyšlo počasí a všichni účastníci si pochvalovali výborný výklad v podání
Bohumíra Dragouna, který ví o historických památkách první poslední“ řekl nám k průběhu
exkurze vedoucí solnického archeologického kroužku Mgr. Jaroslav Podzimek.
První exkurze se tedy velice podařila. Jaké budou ty další? 23. dubna je to Lanškrounsko – kraj, který je málo spojen s turistikou, ale i zde lze nalézt množství zajímavých památek (cena 180 Kč). Na exkurzi po stopách obrany Kladska a Žabicka zájemci pojedou
14. května (200 Kč). Pak přijde na řadu dvoudenní exkurze 17. – 19. června „Za sv. Vojtěchem, aneb po stopách výpravy knížete Břetislava“, která účastníky zavede do polského
Hvězdna a Poznaně. Další dvoudenní výprava zamíří pro změnu po stopách Velké Moravy,
a to 16. – 18. září. Jede se mimo jiné na Velehrad a do Mikulčic, cena 1100 Kč. Poslední
letošní exkurze je zaměřena na památky Novoměstska, kam zájemci zamíří 15. října, cena
180 Kč.
Pokud se chcete archeologických exkurzí zúčastnit, můžete se obrátit na Bohumíra
Dragouna, tel. 602 936 946 nebo Jaroslava Podzimka, tel. 732 566 148.
převzato z Orlického týdeníku
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Zápis dětí do Mateřské školy v Solnici,
spojený se dnem otevřených dveří
se koná v úterý, dne 19. dubna 2011
od 14.00 do 18.00 hodin v budově mateřské školy.

Přijďte se podívat mezi nás.
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Kvasiny–ObčanskésdruženíPferdaotevřelo10.března2011
dveřetréninkovépekárnyproveřejnost,kterásemohlaseznámit
snovousociálníslužbou–sociálněterapeutickoudílnou.
„Dneotevřenýchdveřísezúčastnilavícejakstovkaosob,byli
jsmevelmipotěšenitakovýmzájmemveřejnosti“,říkáMgr.Jana
Křížová,koordinátorkaprojektu.„Nechybělizdeanizástupciměsta
RychnovanadKněžnouaobceSolnice,ÚSPKvasiny,Domovana
Stříbrnémvrchu,občanskéhosdruženíOrion,základníapraktické
školyKolowratskávRychnověnadKněžnouaspoustadalších“,dodáváKřížová.
„Tréninkovápekárnavzniklanazákladě
poptávky lidí s mentálním postižením
aosob,kteréoněpečují.Výšezmiňovaní
hledalivhodnéaktivityvzhledemkjejich
typuastupnipostižení.Našesociálně-terapeutickádílnajeurčenáosobám,které
nejsouschopnynaléztprácinaotevřeném
či chráněném trhu práce, zároveň si ale
chtějízdokonalovatpracovnídovednosti
a návyky prostřednictvím sociálně pracovníterapie,kterájeproněvnašemzařízení bezplatná“, dodáva Bc. Marie
Kašparová,vedoucípekařskédílny.
„Nejvícenašiklientibojujísdrobnýmčajovýmpečivem“,přemýšlínadvýkonyosob
smentálnímpostiženímterapeutkaIvaBartošová.„Manipulacesdrobnýmikouskyjepro
některéznichopravduobtížná.Velmioblíbenéjepečeníbábovkyneboštrúdlu.Postupně
sesnažímerozšiřovatsortimentodalšívýrobky,abyseklientistáleučiliněconového.“
Vsoučasnédobědocházídotréninkové
pekárny15lidísmentálnímpostižením,
kteřížijívÚSPKvasiny,vDomověDědina
vPřepycháchaČeskémMeziříčíavrodinách.
Pekařské výrobky si můžete zakoupit
vtréninkovékavárněLáryFáryvRychnově
nadKněžnouaNáchodě.

Kontakt:Mgr.JanaKřížová(koordinátorprojektu),605/106148,jana@pferda.cz
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Znáte historii domu, v kterém bydlíte?
Váženíčtenáři,
pokračujemevseriálu„Znátehistoriidomu,vkterémbydlíte?“.Tentokrát
jsmezpovídalipamětnicipaníZuzanu
Hostinskou:
„KroměsvéhoranéhodětstvísipamatujinasvéprvníbydlenívSolnici.
BylotozaválkyvMahlerovětovárně,
nynějšímPetrisu.Kroměvýrobníchhal
tambylyvhlavníbudověibyty.Pan
Mahlersesmatkouasestroupřestěhovaldonovévily/dnesDružstevní
č.24/amyjsmebydleliponich.Byla
tam předsíň, šatna, malá kuchyňka,
dětskýpokoj,ložniceavelkýpokojspředělemnapracovnuaobývacímísto.PodnámibydleliRešloviavnízkémdomku/nyníopravnakolp.Hradeckého/byldomovníkpanPodivín.PamatujiseještěnabaronkuKopﬁngerovouroz.Kolowratovou,kterásemjezdilana
letníbyt.Továrnabylapůvodnětextilní,vyrábělasetukostkovanáipruhovanápovlakovinanaposteleabavlněnéšatovky.Zaválkyhalysloužilyjakoskladyapozdějitubyloubytovanéněmeckévojsko.Vr.1944domovníkmatkuupozornil,žebynemělaposlouchat
anglickérádio,protožejetoslyšetdolůpookapu,ataksepřestěhovaladovilypanaprof.
ŠabatyvuliciNaKopcích,kterábylapostavenapodleprojektuarch.Kotěry.Jáužvté
doběbylavTerezíně.Říkalose,žepřistavběbylynalezenylidskékostiažetoneníšťastný
dům.“
Poválečnálétasevšímzamíchala.VbývaléMahlerovětovárněvzniklačalounickádílna
proautomobilku.V90.letechtuﬁrmaPetriszačalavyrábětmj.ineprůstřelnévesty.Při
přestavběKotěrovyvilybylnajejímpozemkuodkrytčeskobratrskýhřbitov.Zásluhuna
tomměliarcheologickýkroužeknašíškolyvedenýp.učitelemMgr.Podzimkem.Ataksi
nyní,váženíčtenáři,můžetepřinedělníprocházcepromítatvduchuosudylidívtovárně
Petrisiatmosféruvily,kterájesicerelativněmladá,alehistoriemístanászavededominulostihodněvzdálené.
EvaPaličková
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Velikonoční výstava v Častolovicích

Vednech15. – 17. dubna 2011 pořádáZOČZSvČastolovicíchjiž11.jarnívýstavupod
názvem„Velikonoce–svátkyjara“.Tatovýstavajiždnesmásvojinovodobouhistoriia
všemnávštěvníkůmpřibližujestaročeskévelikonočnítradice.Ukazujenejenzvykyakrásu
tohotoobdobí,aledáváinávody,jaksizpříjemnitazkrášlitpříchodjara.Výstavase
uskutečnívcelémvýstavištímareálu,tj.vsokolovněv1.patřeapřízemí,zahrádkářské
budověanasokolskézahraděabudeotevřenakaždýdenvdoběod09.oohod.do17.oohod.
Výstavníplochaserozšířínatéměř1500m2.Vystavenybudoujakkraslicerůzněmalovanéazdobené,takivšechnyvěcipřipomínajícívelikonočníkrásu.Každýnávštěvníkbude
mocizhlédnoutpraktickéukázkyzdobenívajíčekmalováním,tepáním,oplétánímadalšímitechnikami.Vletošnímrocebudevelmizajímavýsouborstaročeskýchřemesel.Výrobadřevěnýchhraček,vyřezáváníloutek,pleteníkošíkůapomlázek,malováníperníků,
paličkováníaháčkování,ukázkyprácenahrnčířskémkruhu,keramikavrůznémprovedení
avelikostech,ﬁgurkyapředmětyzešustí,pedingu,sisalu,rákosu,kroucenéhopapíru
amnohodalšíhobudekaždýnatétovýstavěvidět.Zdobenékraslicebudouukázány
ztéměřceléČR.Znojmo,ČervenýKostelec,HradecKrálové,Mělník,HavlíčkůvBrodařada
dalšíchoblastíbudereprezentovatkrajinnéprvkyašikovnostlidí.PřekrásnékrojezPodorlickavaranžeriijarnírozkvetlézahradybudoupříjemnýmpřekvapením.Největšíkřesťanskýsvátekvrocebudezastoupennejencharakteristickýmivýjevy,aleinázorninami
apřírodnímidoplňky.OdškaredéstředyažpoVelikonočnípondělíbudouvyobrazenakřesťanskápříslovíazvyky.Chybětnebudeaniširokýsortimentvelikonočníchpamlskůacukroví. Velmi zajímavé bude porovnání pečení našich babiček /staročeské velikonoční
mazance,beránci,koblihy/svelkopekárenskýmivýrobky.UkázkaVelikonočníhoprostírání
spřekrásnouvelikonočnígastronomiíbudeozdobouprostředníhosálunavýstavišti.
Samostatnáexpoziceproutěnéhozbožíakeramikyozdobíhlavnísálvýstavy.Vletošnímrocebudepoprvévystavenaucelenáexpozicesnázvem„Výrobkyšikovnýchrukou“.
Zdenávštěvnícibudoumociuvidětvše,cosetýkávelikonočníchozdobaupomínek.Také
uměleckádružstvasVelikonočnítematikoubudounavýstavězastoupena.Jejichzdobené
předmětybudouchlouboucelévýstavy.Největšímzážitkemnejenprodětibudoujistě
ukázkyněkterýchsymbolůVelikonoc,mimojinéizvířátkazajíciaberánci.Všechnytyto
expozicebudouskloubenysezelenýmtrávníkemajarnímikytičkamijakřezanými,tak
ivkvětináčích.Vletošnímrocesepoprvékaždýnávštěvníkseznámísvelikýmmnožství
květin–begonií,narcisůaostatníchcibulovin,včetněkvětinzdovozuzHolandska,které
budounaaranžoványvcelémareáluvýstaviště.
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Velmizajímavábudeisoutěžonejlepšíkolekci3ksvelikonočníchkraslic,dokterése
můžekaždýpřihlásit.Soutěžbudevyhodnocena17.4.v16,oohod.Odevzdáváníkraslic
lzeprovéstpřímonavýstavištivČastolovicích.Provšechnynávštěvníkybudepřipraven
rozšířenýprodejvšeho,cojespojenospříchodemjara.Protožejetovýstavazahrádkářů,
nebudechybětaniprodejkvětin,cibulovin,okrasnýchstromků,zeleninovésadby,koření
arůznýchpochutin.Kdobrénáladějistěpřispějeibohatéobčerstvení.NavýstavudoČastolovicVászvoupořadatelé–zahrádkáři.Bližšíinformacenatel.721311719ana
www.zahradkari.com.

1

kalendář akcí

1

ii. čtvrtletí roku 2011
Duben
3. dubna
neděle

Zumba Colours aneb Zumba v barvách
od15.00hod.
– sedvěmaZINinstruktoryŠtěpánkouaVojtourozzáříme
nedělníodpolednevbarvěoranžové
– vstupsdoplňkemnebočástíoblečenívbarvěoranžovépodmínkou
– 1xlekcesVojtou,1xlekceseŠtěpánkou
– vstup120,-Kčbezrezervace–slosováníozumbadárky
hlavnícenapoukázkanaZumbashop.czvhodnotě500Kč
– pořádáŠtěpánkaJizbová

13. dubna
středa

Velikonoční výzdoba
– výtvarnádílnaseZuzkou
– pořádáOSBrouček
– vprostoráchOSBrouček

15. dubna
pátek

Přednáška
od19.00hod.
natémaJezuité v Čechách
– povídánísP.PhDrTomášemPetráčkemc.D.zKTFUKPraha
– pořádáFarnostSolnice
– vsalonkuSpolečenskéhodomuvSolnici

16. dubna
sobota

Country bál
od20.00hod.
– pořádáSChIsKČRo.s.Houdkovice–www.schisk.estranky.cz
– veSpolečenskémdoměvSolnici
– bohatátombola
– hrajecountrykapelaKalumet
– předtančeníAlabama–countrydanceŽamberk
– rezervacevstupeneknatel.č.731848087nebo
– e-mail:Kixicek@seznam.cz
– předprodejvstupenek14.4.od16do18hod.vSDvSolnici
– vstupnéjednotné80,-Kč

od9.00hod.
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19. dubna
úterý
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Malování velikonočních kraslic
– výtvarnádílnasMartinou
– možnostzakoupeníjižhotovýchkraslic
– pořádáOSBrouček
– vprostoráchOSBrouček

od9.00hod.

23. dubna – 14. května
Výstava amatérské fotograﬁe
– pořádáKulturníkomiseMěstaSolnice
– vgaleriizámkuvKvasinách
– otevřenovevšednídnyod9.00do15.00hod.
ovíkendechaVelikonocíchod13.00do17.00hod.
28. dubna
čtvrtek

Velký výlet za čarodějnicí
– čarodějnástezkasplněnímúkolů
– pořádáOSBrouček
– odchodv9hod.známěstívSolnici
– grilovanékuřenaobjednánívOSBrouček

30. dubna
sobota

Pálení čarodějnic
od19.30hod.
– lampiónovýprůvodvycházíodbývalýchsolnickýchpapíren
– u„Čtyřlipek“
– občerstvenízajišťujíhasiči

Květen
6. května
pátek

Beseda o dětské psychologii
– přednášejícíPhDr.LudmilaLangrová
– vprostoráchOSBrouček
– pořádáOSBrouček

od9.00hod.

od9.30hod.

7. května
sobota

Koncert skupiny KATAPULT
od20.00hod.
– pořádáMZRECORDS.euHoudkovice
– veSpolečenskémdoměvSolnici
– předprodejvstupenekvsítiTICKETART(www.ticket-art.cz)
– vstupnéjednotné250,-Kč

11. května
středa

Výroba mini alba
– výtvarnádílnaseZuzkou
– vprostoráchOSBrouček
– pořádáOSBrouček

13. května
pátek

Přednáška
– natémaSvět očima misií
– povídánísředitelkoupapežskéhomisijníhodíla
Mgr.BroňouHalbrštátovou
– pořádáFarnostSolnice
– vsalonkuSpolečenskéhodomuvSolnici

od9.00hod.

od19.00hod.
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15. května
neděle

Pohádka pro děti
od15.00hod.
– hrajeLoutkovédivadélkoDráček,jehožpartneremje
StaročeskýpivovárekDobruška
– 4pohádky–Osmutnéprincezně,JakseHonzanaučilbát,
Olínémvodníkovi,OndraadrakKruťák
– veSpolečenskémdoměvSolnici
– pořádáKulturníkomiseMěstaSolnice
– vstupnéděti20,-Kč,dospělí40,-Kč

20. května
pátek

Výlet do Častolovic
– pořádáOSBrouček
– odjezdbudeupřesněn
– návštěvaparkuaminizoo

31. května
úterý

Divadelní představení
od19.00hod.
– názevSmíšené/po/city–komedieodvoustárnoucíchpřátelích
spřekvapivýmkoncem
– hrají–JanaHlaváčová,PetrKostka,JaroslavSatoranský,Jaroslav
Hampl
– režieLuděkMunzar
– veSpolečenskémdoměvSolnici
– pořádáKulturníkomiseMěstaSolnice
– vstupné150,-/180,-Kč
– předprodejod25.5.naMÚvpracovnídobě

Červen
1. června
středa

Dětský den ve ﬁrmě Auto SAS Solnice
– pořádáOSBroučekspolusﬁrmouAutoSASSolnice
– začátekv15hodin

od14.30hod.

4. června
sobota

Solnická solná stezka
– pořádáKlubčeskýchturistůSolnice
– pěšítrasynejenprodospělé,aleiproděti
podrobnostinawww.solnice.cz/SSSnebnavývěsce/
– startodSpolečenskéhodomuvSolnici

od6.30hod.

24. června
pátek

Výlet za zvířátky do Skuhrova nad Bělou
– projížďkynakoních,opékáníšpekáčků
– pořádáOSBrouček
– odjezdv8.40hod.zeSolnice

od8.40hod.
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tuRiStický pocHod
TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 23.4.2011
Turistický pochod: Líšnický puchýř
X. ročník: Za mystikou plochých návrší

Trasy:
4-8-16-32kmpěškyinakolech,64kmasfalt-kolka
Start:
sokolovnaLíšnice8:00-10:00hod
Cíl:
tamtéždo19:00hod.,startovné30Kč
Každýúčastníkobdržíoplatekačajnatrase
Usokolovnybudepřipravenoposezenísmožnostíobčerstvení
Namáléivelkéturistysetěšípořadatelé
Informacena: www.pochody.cz
www.obeclisnice.cz
Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
i po desáté jinudy.

Lesem zvaným Sekýří
trasy delší zamíří
k plochým kopcům tajemným
v kraji našem přítomným.

1
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SOLNICE
město a bývalé panství
ZrůznýchpramenůnapsalG.J.LAŠEK,
ředitelměšťanskýchškolveVamberceroku1910
Vysoce urozenému P.T. Pánu, panu baronu Vilému z Königswarterů,
pánu panství solnického nejuctivěji věnuji
pokračování
Roku1388opustilVznatazeSkuhrovahradSkuhrovausadilsenahraděvPardubicích,
kdežzemřel.Zbožíjehovšechna,poněvadžneměldětí,spadlonakrále,jenzbožískuhrovskézůstaloještěnějakýčasvdrženípánůzMezeříče,znichžsepřipomínáJanaJaroslavroku1386,nebtohorokuobdařilSolniciprávemhradeckým.
Roku1454provolánySkuhrovaSolnicezaodúmrťakrálLadislavdarovaljenejvyššímupurkrabí,ZdeňkovizeStemberka,jenžtážprávapostoupilroku1455správcikrálovstvíČeského,JiřímuzPoděbrad.
PřidělenísesynůJiříkovýchdostaloseLitickosRychemberskemBočkovizKunštátu
(roku1472dne9.března),brzovšakvešelvdrženíjehoJindřich,knížeMinstberský.
Nežpoúmluvěodědictvíroku1472učiněnénastalysporymezibratřími,zejménamezi
ViktorinemaknězemJindřichemstaršímprodílpáněBockův,jaktomunasvědčujelistina,
jížViktorínpotvrzujesmlouvyté,kterábezsmířeníjehosknížetemJindřichemst.učiněna
jest.
Roku1495prodánopanstvíVilémuzPernštejna.CeléXV.aXVI.stoletízůstalaSolnice
přistraněpodobojí,kroměkališníkůžilozdedostiČeskýchbratří,kteřízdemělisvůjvlastní
sbor.JanzPernštejnachovajesenelítostněkJednotěbratrskénasvýchpanstvích,bratry
zRychnova,SolniceaVamberkavypudil.
JakmilebylFerdinandI.vzpourustavůroku1547utišilaprohlásil,ževzemipříštěnáboženství jiného trpěti nebude, leč pod jednou a pod obojí, vydal Jan na Pardubicích
10.září1547listvypovídajícína„zlopověstnousektupikhartskou.“Poručil,abyodpřečteníavznámostuvedenípřítomnéholistudošestinedělpořádzběhlýchzpanstvíJanovýchpryčodejítimuseli,lečbysekjednénebdruhéstraněnáboženstvíobrátili.„Což
kdybyseodtěchPikhartůnestaloaonivesvémúmysluzatvrzelesetrvavšepodobrém
způdynašídědičné(nejvícevRychnověaSolnici),pryčodejítinechtěli,tuťvšechnusvou
milostivou ochranu od nich odvracíme, bereme, obcím aby takových achtovaných lidí
vsoběnechovaly,přikazujeme,řemeslům,abyjichzpořádkuvystršilyasmistrovství
asknapstvísázely,poroučímeanižkohoprojakékolilidempikartskýmčiněnéprotivenství
aškodypokutovatibudeme,itakésoldátynaněpřivolatihotovijsouce,kdybyonikmandátuJ.M.králeaktomutonašemupřísnémurozkazuzdornýmianeposlušnýmiukázatise
měli“.
Hořkýmžalemjsoucesklíčeniustanovilisibratříjednuspolečnouschůzkupřihlavním
sboruvRychnově,kdežtoměliknězeJanazChmeliště,muževýmluvnéhoamoudrého.
Tamsešloseosobdodvousetkporaděotom,cobyvnastávajícítěžképotřeběučiniti
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prospělo.PomnohémmodleníaslzíprolévánípotěšovalpřítomnýchknězJanřečívýbornouuváděje,žeBůhsvýchvěrnýchnikdyneopustíamodlivsespřítomnými,abyjichDuch
sv.posilnil.Navrhoval,„abyvšichnipospoludošlikJiřímuzWildenbrunu,úředníkurychnovskému,připomínajeoněmto,žeon,ačpapeženec,jestmužspravedlivýažebypřímluvoujehoupánavjednotěposlouženobýtimohlovýborně.Ihnedvšichnivdlouhém
truchlivémprůvodushlavamiobnaženýmibralisekpříbytkuúředníkovuazdenevinysvé
sedokládajíceopřímluvuupánažádali,jakoito,abyodnichpánovipovědětisoběneobtěžoval,žebyoniodsrdcerádizvláštnípoplatekkaždoročněodváděli,kdybynastatcíchpánovýchtrpěniaponechánibýtimohli,aproodvráceníhněvukrálovskéhoodpána
žebyichrámcesvézbořiliavskrytostiPánubohusloužitihotovibyli,jenabyvírusvou
opustitiazvlastiodejítinemusili.“
NatakovouřečJiříúředníkpolitovavsklíčenébratryapotěšivjaknejlépevěděl,přímluvu
svousliboval.Vrátivšeseodtudrozešlisenatom,abymuže,některéjinověrcezprostřed
spoluobčanůsvýchspřímluvčímlistemJiříkovýmkpánuvypravili.Toposelstvípřijalina
sebezRychnovaKrištofRadilaJanSynáček,zeSolniceOndřejJetelaVáclavPlachý,
azVamberkaJanHoloubekaJiříPelikánaprovoděnimotlitbouvšehobratrstvazapořízeníšťastnéodešlidoPardubic,kdežpánpřihoněmeškal.
Třetíhodneposlovésvečerempřišedšenalezlishromážděníhojnépřihlavnímsboru
vRychnovědleúmluvynapředučiněné.OndřejJetelSolnickýpředeslavpropotěchujednotymnohopěknýchzpísmasv.povědění,netajiltoho,žezmařenajestnadějeveliká.Tu
všichnivtichéoddanostivevůliBožísepodávaliaodtédobyvšudebeznářkuabědováníučiněnypřípravykodchodu.Nadenpředuplynutímurčenýchšestinedělopouštělivypovězencidomovsvůj.ZRychnovarodin25,zeSolnice18,odjinudúhrnem400osob.
VedleúmluvysešlisevRychnově,kdežvozkovébyvšeaždotohomístanajati,všecko
zbožíjejichnanáměstísložili.
Tusenahodiloněkolikvozkůolomouckých,kteřízPrahysprázdnýmivozyjedoucebratřímsenabídli,ževěcijejichzaskromnépovoznédáledopraví.Atakseubíralivystěhovalcikhranicímslezským.Obyvateléokolníchmíst,jakoBrandejští,Kostelečtí,Žamberečtí,
Kunvaldští,Javorničtíajiní,uvelikémpočtušlionomuprvnímuzástupudalekovstřícadoprovázelijejskrzelesyanebezpečnékrajinyhorskéažnapomezíčeské,kdežbratříshlasitýmpláčempůdulíbajícesvlastíseloučili.Vystěhovalcititonalezlivšude,izahranicemi,
přátelsképřivítáníadostavšesedoKladska,bylizdeodpurkmistraaradyměstsképřivítániavšemipotřebamizadarmoopatřeni.OdtuddalisedoVratislaviadoPoznaně,kdež
poněkterýčastolikéžvítanéhoútočištěsejimdostalo.
pokračování příště
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SpolečenSká kRonika

narozené děti:
prosinec:

VojtěchPross,Solnice
SoﬁeJanovcová,Solnice
ŠárkaHejlková,Solnice
VáclavCvejn,Solnice

únor:

AnnaŠvancarová,Solnice

Ať je po celý život provází láska a štěstí!!

úmrtí:
únor:

EvaBartáková,nar.1950,Ještětice
MarieKrčmářová,nar.1967,Solnice
JosefMačát,nar.1955,Solnice

březen:

AnnaPischelová,nar.1926,Solnice
EmilTomáš,nar.1938,Solnice
VěraJindrová,nar.1925,Solnice

Čest jejich památce!

1
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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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