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úvod

Vážení a milí čtenáři,
ahoj, tak tě tady vítám léto! To se udělalo krásně teplo, což? Všichni odkládají
svršky a do ulic vyrážejí jen v tričku. Hned jsem si všimla, že lidé mají k sobě jaksi
blíž. Kupříkladu v autobuse, ve frontě u pokladen. Nezdá se Vám? Mně zase dělá
radost sluníčko. Takže se sluňte, zavítejte k vodě a sportujte. My Vám k tomu nabízíme trochu prázdninového čtení. Právě totiž vyšel „Solnický Zpravodaj“ s pořadovým číslem 70.
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
K navození letní nálady jsme sáhli do sbírky veršů Šel malíř chudě do světa od
Jaroslava Seiferta /1901-1986/. Báseň byla napsána r.1949 a připomene nám,
jak se za pouhých 60 let změnila krajina i lidé….

Žně
O žních je konec vaší kráse,
máky a chrpy v obilí!
A s kosou v ruce, s brouskem v pase,
ženci k vám dojdou za chvíli.

A plný žebřiňák se loudá,
na nízké větvi visí klas,
a zas je připravena hrouda,
symbol a věčný předobraz.

Snop za snopem se rychle vrší
a žnec si stírá mokrou tvář.
A na mlat zlaté zrní prší
jak roztavená svatozář.

Žnec starostlivě vzhlíží k nebi,
je modré, kam jen dohlédne.
Už po vsi voní čerstvé chleby
a zvoní právě poledne.
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3. zasedání zastupitelstva Města Solnice se konalo dne 28. března 2011 od 17.00 hodin
ve velké zasedací místnosti v 1. poschodí na Městském úřadě.
Přítomno: 14 členů zastupitelstva města
Dále bylo přítomno: 11 občanů
Z programu:

 Majetkové záležitosti města
– zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 a závěrečný účet
města za rok 2010
– rozpočet města na rok 2011
– výhledový rozpočet města do roku 2013
– inventarizace za rok 2010
– prodej, koupě, pronájem

 Různé
– Zpráva o hospodaření městských lesů v roce 2010, včetně LHP do roku 2020
– Zpráva o činnosti kontrolního a ﬁnančního výboru za rok 2010

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

 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Solnice za rok 2010 a závěrečný
účet města za rok 2010 a to bez výhrad

 rozpočet Města Solnice na rok 2011 dle přílohy č. 1 a úpravu rozpočtu na rok 2011
dle přílohy č.2

 výhledový rozpočet Města Solnice do roku 2013 dle přílohy č. 3
 přijaté a vydané dotace dle přílohy č.4
 výsledky inventarizace majetku města za rok 2010
 zprávu o stavu městských lesů a hospodaření v nich v roce 2010
 bezúplatný převod nemovitostí - pozemek p.č. 498/8 v k.ú. Ještětice od ČR – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Solnice

 věcné břemeno na parcelu p.č. 5737 – právo jízdy a chůze ve prospěch p.č. 5740 vše
v k.ú. Solnice za cenu 100,- Kč jednorázově

 bezúplatné převzetí silnice III/3213 včetně příslušenství a pozemků pod ní od křižovatky s II/321 po hranici s k.ú. Litohrady a dále převzetí budoucí místní komunikace
– viz příloha č.5
 jednorázovou náhradu za věcné břemeno na uložení obecně prospěšné stavby kanalizace Solnice – Ještětice ve výši 50,- Kč za běžný metr a jednorázovou náhradu za uložení celé trasy kanalizace na pozemku p.č.3032 a 3034 ve výši 100,- Kč
 příspěvek na úpravu průčelí domu čp. 7, Masarykovo náměstí , ve výši 180,- Kč/m2
 pronájem nebytového prostoru v čp. 6 za cenu 190,- Kč/m2 a rok
 pronájem nebytového prostoru v čp. 46 za cenu 300,- Kč/m2 a rok
 zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2010
 zprávu o činnosti ﬁnančního výboru za rok 2010
 zveřejnit záměr prodat pozemek p.č. 1031 v k.ú. Solnice
Zastupitelstvo města neschvaluje:
 záměr prodat pozemek p.č. 497/5, 172/14 a 2399 v k.ú. Solnice
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
 kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2/2010 bez připomínek
 Lesní hospodářský plán Městské lesy Solnice do roku 2020 bez připomínek
4. zasedání zastupitelstva Města Solnice se konalo dne 13. června 2011 od 17.00 hodin
ve velké zasedací místnosti v 1. poschodí na Městském úřadě.
Přítomno: 15 členů zastupitelstva města
Dále bylo přítomno: 5 občanů
Z programu:
 Majetkové záležitosti města
– úprava rozpočtu města na rok 2011
– prodej, koupě, pronájem
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 Různé
– zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Bělá včetně závěrečného účtu za rok 2010
– zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Vodovodního svazu
Císařská studánka včetně závěrečného účtu za rok 2010
– zpráva letopisecké komise

 Diskuse, usnesení, závěr
Z usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
 úpravu rozpočtu na rok 2011 dle přílohy č.1
 přijaté a vydané dotace dle přílohy č.2
 smlouvu o zřízení věcného břemene na cyklostezku s Městem Rychnov n. Kn. (povinný
z věcného břemene) a Městem Solnice (oprávněný z věcného břemene)
 bezúplatný převod pozemků parc.č.5730/6 o výměře 909 m2 a parc.č. 5730/7
o výměře 727 m2 z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2,
500 03 Hradec Králové na Město Solnice
 prodej části pozemku p.č. 5031/1, dle GP č. 1001-144/2011 označené jako nově
vytvořená parcela p.č. 5031/4 o výměře 6 m2 a části pozemku p.č. 5032/1 dle GP
č. 1001-144/2011označené jako nově vytvořená parcela p.č. 5032/7 o výměře
70 m2 vše v k.ú. Solnice Městu Rychnov nad Kněžnou se sídlem Havlíčkova 136,
Rychnov nad Kněžnou za cenu 50,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem ponese
Město Rychnov nad Kněžnou. Kupní smlouva bude obsahovat závazek kupujícího,
který umožní vlastníkům okolních zemědělských pozemků využívat předmět prodeje
k přístupu na své nemovitosti.
 smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí p.č. 121/3, 504/53, 504/54, 1394/4,
1402/6 vše v k.ú. Solnice od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město na
Město Solnice.
 smlouvu o zániku věcného břemene a kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 2363
v k.ú. Solnice o výměře 16 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od Olgy Kollertové a Miroslava
Kollerta, Dobrušská č.p. 75, 517 01 Solnice
 snížení ceny nájmu za pozemek p.č. 5188 o výměře 5724 m2 na 2.000,- Kč/rok
(z důvodu nezprovoznění fotovoltaické elektrárny)
 jednorázovou úhradu 8.954,- Kč za věcné břemeno přečerpávací stanice ČOV a kanalizace Solnice, Ještětice, Kvasiny na pozemku p.č. 5461 a 5463 k.ú. Solnice
 zprávu letopisecké komise
Zastupitelstvo města revokuje:
 usnesení č. 19/2010 bod I./6 uzavření smlouvy o dorovnání 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 pověřena Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové) s budoucím vlastníkem Městem Solnice.
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 část Usnesení č. 18/2010 bod I./13 – na dočasnou stavbu fotovoltaické elektrárny za
20.000,- Kč/rok

 usnesení č.18/2010 bod I./14 ﬁnanční nabídku 150.000,- Kč/rok/1 MW od ﬁrmy
TESS CZ spol. s.r.o. Třebešov 10
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
 kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3/2011 bez připomínek
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 DSO Vodovodního svazu
Císařská studánka Solnice včetně závěrečného účtu za rok 2010 bez připomínek
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 DSO Mikroregion Bělá
včetně závěrečného účtu za rok 2010 bez připomínek.
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poděkování

1

U příležitosti Světového dne Červeného kříže proběhlo na Kolowratském zámku
v Rychnově nad Kněžnou dne 12. května 2011 slavnostní předávání zlatých křížů bezpříspěvkovým dárcům krve za 80x darovanou krev.
Červený kříž je celosvětově patronem bezpříspěvkového dárcovství krve a jejích složek.
V České republice uděluje mnohonásobným dárcům 6 druhů vyznamenání. Za 10, 20 a 40
odběrů jsou to bronzová, stříbrná a zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského a za 80,
120 a 160 bezpříspěvkových odběrů jsou to pak takzvané Zlaté kříže třetího, druhého a
prvního stupně. V Královéhradeckém kraji se každoročně jedná přibližně o 2 000 oceněných.
Dárcům krve přišli poděkovat také zástupci měst a obcí z regionu, zástupci zdravotních
pojišťoven a především představitelé rychnovského Červeného kříže, kteří předávání plaket organizovali. Pro dárce organizátoři připravili kulturní program a také malé pohoštění.
Z řady našich spoluobčanů byl Zlatým křížem III. stupně za 80x darovanou krev oceněn
Luboš Zaňka, Solnice, Komenského 351
Za město Solnici i jménem svým bych moc chtěla poděkovat za to, že si člověk uvědomí,
že žije ve společnosti, že žije mezi lidmi. Doufám, že dárci nebudou ubývat a že si to uvědomí i spousta lidí, kteří krev dát můžou.
Jana Součková
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stoleté Hospody

Solnický Zámeček dal podtitul knize Stoleté hospody 2
Kdo projíždí Solnicí na Rychnovsku,
nemůže si nevšimnout dnes honosně
vyhlížejícího hotelu Zámeček, který
nese ještě jeden název - Hostinec U Kamenného stolu. Ano, právě tady se
v roce 1948 natáčela slavná ﬁlmová komedie podle knihy Karla Poláčka se
Sašou Rašilovem a plejádou tehdy populárních herců.
Například Rudolfem Hrušínským a
Svatoplukem Benešem, kteří ztvárnili
dva bratry, kteří spolu od dětství nemluví, pouze si v případě potřeby onikají.
V době natáčení ﬁlmu byl ještě Zámeček hospodou, ovšem obyvatelé Solnice jistě vědí, jaký osud ho postihl. Restaurace zanikla, objekt se stal po znárodnění
majetkem zemědělců, chátral a nakonec mu hrozilo zbourání. Na jeho místě mělo dokonce
vzniknout autobusové stanoviště.
To se nakonec nestalo a Zámeček opět slouží jako místo k odpočinku či přenocování.
V roce 2008 jej totiž nový majitel po důkladné rekonstrukci opět otevřel.
Příběh Zámečku dvakrát zaujal tvůrce seriálu Stoleté hospody a dal dokonce podtitul knižnímu vydání druhého dílu.
Při tvorbě seriálu pomohli autorovi jak místní obyvatelé, tak i dvě dámy, které dnes žijí
v Praze. Jednou z nich je dcera posledních majitelů zámečku Aloisie Obstová a druhou
dcera posledního hostinského Ludmila Jelínková.
Příběh Zámečku je bohatý. Zahrnuje vzpomínky na natáčení ﬁlmu i neradostné osudy
dcery majitelů, kteří museli v Zámečku v 50. letech minulého století skončit, když je režim
odsoudil jako kulaky. Zámeček je také trochu i příběhem Jiřího Šlitra, který zde jako mladík hrával s přáteli, než odešel do Prahy.
V knize je příběh solnického Zámečku o něco delší a autoři v ní také využili více fotograﬁí
z rodinného archivů obou žen. Kniha je k dostání v rychnovských knihkupectvích, ale také
na radnici v Solnici nebo přímo v Zámečku.
Petr Broulík, MF Dnes
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Český svaz žen Solnice
My solnické ženy jsme v sobotu 9. 4. 2011 vyrazily do polské vsi Wojborz kde se uskutečnilo již 14. setkání Velikonočních tradic Kladské země. Jelo nás devět malým „skoroautobuskem“, který bravůrně řídila p. Letenská. Vezly jsme mimo velikonočních dekorací
i samé dobroty, jak pečené, tak vařené i něco pro zahřátí a jako první pomoc, kdyby se některé z nás udělalo nevolno. Potřetí se tohoto setkání zúčastnili zástupci Mikroregionu
Rychnovsko. V letošním roce jimi byly 3 skupiny žen - Český svaz žen ze Solnice v čele
s předsedkyní p. Knejpovou, Obec Libel v čele se starostkou p. Šedovou, Obec Skuhrov
nad Bělou v čele s místostarostou p. Bukovským.
Po příjezdu nám byl přidělen stůl, na kterém jsme měly možnost prezentovat naší šikovnost a nápaditost. Možná, že se teď ptáte, proč převažovaly ženy. Odpověď je jednoduchá. Celá akce se nesla v duchu vynikajících jídel a dobrot. Každá skupina žen měla za
úkol úpravu velikonočního stolu. A tak na více jak 100 stolech jsme měly možnost vidět
pochoutky známé i neznámé, různých vůní, tvarů a úprav. Během celého dopoledne chodili členové poroty mezi stoly a posuzovali a ochutnávali … A věřte, že bylo co ochutnávat - od tradičních polských jídel, až po nejnovější novinky v kulinářství. Některé stoly
překypovaly pochoutkami tak, že již nebylo místo na nějaké dekorace, jiné stoly byly nazdobeny s větším či menším vkusem. U našeho stolu se většina návštěvníků zastavovala,
prohlížela, chválila, ochutnávala a hlavně obdivovala. Zkrátka České ženy mají vybranější
vkus a jemnější techniku. Vedle politiků jsme mezi hosty viděli i několik církevních hodnostářů včetně wroclavského biskupa. U našich stolů se zastavil mezi mnoha jinými i starosta gminy p. Longawa, který ochutnal nabídnutou dobrůtku a zapil ji sklenkou české
slivovice.
Vedle ozdobených stolů zde probíhalo několik soutěží - soutěž o nejlépe vyzdobený palmový list, soutěž o úpravu velikonočního košíčku, soutěž v malování kraslic. V této soutěži jsme měly také 3 želízka - z Lible to byly p. Alena Poldíková a p. Miloslava Sejkorová
a ze Solnice to byla p. Jarmila Vaníčková. Malérečky a „maléreček“ (soutěže se účastnil
vedle asi 14 žen i jeden muž) měli jednu a půl hodiny na výzdobu soutěžní kraslice. Všichni
byli velice šikovní a bylo znát, že mají za sebou již mnoho vyzdobených kraslic. O to větší
byla naše radost, když při vyhlašování výsledků byla na druhém místě vyhlášena p. Plodíková z Lible.
Ale to jsme již netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků v úpravě velikonočních stolů. Těch
bylo speciálními cenami ohodnoceno asi 15. Tyto ceny věnovali různí politici a tak zde byly
vidět od souprav ručníků přes soupravy nádobí i ledničky. Když už jsme si myslely, že z českých stolů nebude oceněn ani jeden, z reproduktorů se ozvalo „ … Mikroregion Rychnovsko…“. Při přebírání ceny bylo s pořadateli ujasněno, který stůl z našich tří si vydobyl tuto
cenu. A byl to stůl solnických žen - náš stůl! Umíte si jistě představit, jaká byla naše radost! Byla nám předána krásná kazeta froté ručníků a osušek.
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Už jsme chtěli jet domů, když nás organizátoři ještě zastavili s tím, že dostaneme ještě
jednu cenu. Všechny skupiny žen byly totiž za svoje výtvory oceněny speciální cenou – nerezovým kastrolem, pod kterým se dá topit, aby se při podávání udrželo jídlo teplé.
A to už byl skutečný konec. Toto velikonoční setkání v nás zanechalo velký dojem - nejen
množstvím a druhy různých jídel a pochoutek, jejich úpravou, množstvím velikonočních
ozdob, setkáními s přáteli ale hlavně náladou a atmosférou. A tak se těšíme na příští, již
15.setkání Velikonočních tradic Kladské země, které bude v roce 2012 v polském Radkově.
J. Kopecká

Solnické ženy v Polsku
(zleva: R. Zahradníková, M. Kovářová, J. Kopecká a D. Štefanidesová)
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Skončila 1. výstava amatérské fotograﬁe
A jak dopadla?
Když si vzpomenu, že na začátku roku jsme vlezli do něčeho, s čím nikdo z nás neměl
zas až tak velké zkušenosti a věděli jsme pouze o několika lidech, kteří nedají svůj fotoaparát z ruky ani ve spánku a že jsou ochotni nějakou tu fotku představit veřejnosti, tak
dnes můžu s potěšením oznámit, že výstava dopadla dobře. Podařilo se nám totiž naplnit čtyři výstavní místnosti v zámku v Kvasinách fotograﬁemi různých žánrových oblastí.
Byly k vidění fotograﬁe pořízené při běžných vycházkách i při dalekých cestách, záběry
dokumentující historii i současnost, momentky, letecké záběry, záběry podmořské fauny
a také fotograﬁe vyjadřující názor autora k současným životním problémům nebo fotograﬁe nutící návštěvníky k zamyšlení. Z návštěvní knihy jasně vyznělo, že v takovýchto akcích bychom měli určitě pokračovat dál, že vystavovatelů bude určitě dost, výstavních
prostorů také a že nám dozajista přibude další práce – vždyť jenom zajistit popisky k jednotlivým fotograﬁím na příští výstavě zabere hodně času. Mrzí mě však jedna věc – na výstavě se neobjevila ani jedna fotograﬁe autorů mladších patnácti roků, tedy dětí ze
základních škol. Snad se v podzimním termínu někdo objeví - zvlášť, když výstavu navštívilo i několik tříd základních škol.
A teď jen několik údajů a čísel:
– sešlo se celkem 30 vystavovatelů z našeho regionu
ze Solnice
Bořek Milan, Zezulka Lukáš, Rak Josef, Balous Václav, Cvejn Karel,
Vávra Radek, Janečková Ingrid, Pajda Michal, Janeček Michal, Šindler
Pavel, Ivanovová Pavla, Plocek Jan
ze Skuhrova n.B. Křoustek Karel, Dohnálek Vlastimil
z Kvasin
Sedláček Michal, Sláma Jan, Hégr Jan, Nosek Josef, Baran Michal,
Podstavek Vojtěch, Nehera Ivan, Tarant Petr, Arnošt Tomáš,
Holoubek Ladislav
z Brocné
Bartoš Kamil
z Byzhradce
Holoubek Jakub
z Bílého Újezda Arnošt Zdeněk
z Osečnice
Vogl Miloš
z Černíkovic
Michalička Bohuslav, Šustek Petr
– vystaveno bylo celkem 260 fotograﬁí
– výstavu navštívilo něco málo přes 500 zájemců
– nejvzdálenější návštěvníci byli z Přelouče, Příbrami a Prahy
Chtěl bych toto cestou poděkovat všem vystavovatelům za jejich ochotu risknout tuhle
akci, dále těm, kteří se podíleli na organizaci a instalaci výstavy, paní Soně Klímové za poskytnutí galerijních prostorů a zároveň i paní Kubalíkové, která se ochotně ujala činnosti
průvodce výstavou.
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Pro zájemce o účast v podzimní výstavě uvádím předběžné informace:
– téma „Z dovolené, výletů, cestování a toulek.“
– termín konání výstavy: říjen, listopad 2011
– podrobnější informace budou zveřejněny v zářijovém čísle Solnického zpravodaje, ve
zpravodajích obcí regionu Bělá a na internetových stránkách Města Solnice
Foťte a vystavujte.
za kulturní komisi MěÚ v Solnici
Václav Balous

1

provozní doBa os Brouček

1

provozní doba o prázdninách v os Brouček
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.
1.8.
8.8.
15.8.
22.8.
29.8.

1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

8.7.
15.7.
22.7.
29.7.
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.
2.9.

zavřeno
ÚT, ČT
ÚT, ČT
zavřeno
zavřeno
ÚT, ČT
ÚT, ČT
ÚT, ČT
ÚT, ČT

9.00 – 11.00 hod.
9.00 – 11.00 hod.

9.00 – 11.00 hod.
9.00 – 11.00 hod.
9.00 – 11.00 hod.
9.00 – 11.00 hod.

aqua servis informuje

1

Firma AQUA SERVIS, a.s. svádí boj s hlodavci v kanalizačních sítích
Deratizace je obor, který se zabývá hubením škodlivých hlodavců (hlavně potkanů, krys,
myší, hrabošů a hryzce vodního), kteří nejenže ničí stavební objekty, podzemní inženýrské
sítě, znehodnocují potraviny, ale jsou i přenašeči nejrůznějších nemocí, které způsobují
např. zánět jater, salmonelózu, leptospirózu (Weilovu žloutenku), tularemii či mor a jiná závažná onemocnění.
Vzhledem k tomu, že všichni hlodavci mají v příznivých podmínkách mimořádné rozmnožovací schopnosti (jeden pár potkanů může mít ročně až 800 potomků), je třeba proti
nim vést soustavný boj, aby nedocházelo k jejich přemnožení.
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„Velkým problémem pro kanalizaci a velkou
výhodou pro hlodavce je používání drtičů domovních odpadků. Rozdrcené zbytky nejenže
ucpávají stokovou síť a podporují nárůst populace těchto nevítaných obyvatel kanalizace, ale působí i problémy při procesu
čištění v čistírnách odpadních vod,“ upřesnil
Jiří Petřík, vedoucí provozu kanalizací a ČOV.
Dle Zákona č. 258/200 Sb. je povinna provádět deratizaci každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a
pracovních postupů.
V současnosti se na deratizaci nejvíce používají antikoagulační přípravky II. a III. generace, které spolu s použitím tzv. pulzační metody (umisťování relativně malých nástrah na
velký počet míst a jejich pravidelné doplňování po 10-14 ti dnech), zajišťují až 96- ti procentní účinnost deratizace. V kanalizačních sítích se jedná o umisťování jednotlivých dávek
(cca 100 g nástrahy odolné vůči vlhku) na podesty v kanalizačních šachtách. Kontroly se
provádějí po 10-14-ti dnech a pokračují, pokud trvá odběr nástrah.
„Deratizace kanalizační sítě, kterou spravuje ﬁrma AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou, je prováděna pravidelně dvakrát ročně, vždy v termínu duben a září. Deratizace je
prováděna tak, aby byla deratizací ošetřena celá kanalizační síť daného města „ dále uvedl
Jiří Petřík.
V případě zjištění zvýšeného výskytu hlodavců mimo stanovený termín deratizace se
provádí mimořádná deratizace včetně následných kontrol a doplnění nástrah.

1

Historie domů v solnici

1

Znáte historii domu, v kterém bydlíte?
Vážení čtenáři,
dnes jsme navštívili paní Soňu Burgetovou. Nebude nám vypravovat o domě, v kterém
bydlí teď, ale o budově, kterou od svých příbuzných koupila v 50. letech její maminka
a paní Burgetové připadla jako dědictví. Jedná se o dům č. 7 na náměstí /vedle pošty/.
Ale nechme už hovořit paní Burgetovou:
„Z rodinného vzpomínání se mi vybavuje, že se výstavba domu odhadovala na rok 1850,
kdo byl ale stavitelem a prvním majitelem, to ovšem nevím. Za první republiky dům patřil
Janu Micherovi. Byl to vdovec a žil tu s dcerou Madlenkou. Pan Michera se oženil podruhé
a nevěstou byla sestra mé babičky. V přízemí si otevřeli krupařství, vchod do krámku vedl
z náměstí. V patře sídlila četnická stanice.
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K stáru s obchodem skončili a četnická stanice byla r.1945 zrušena.
Pan Michera měl synovce Josefa Micheru a jeho život opravdu
stojí za zapsání. Josef se vyučil
knihtiskařem a odešel do Ruska.
V Moskvě založil tiskárenský průmysl a stal se jeho ředitelem. Tam
se také oženil, bohužel brzy ovdověl. Jeho druhá žena byla Češka. Josef Michera byl vzdělaný,
zásadový, charakterní člověk. Měl
rád umělecké předměty a začal je
v Rusku sbírat – obrazy, mince,
knihy, šperky, kroje…Před ruskou
revolucí r.1917 utekl domů. Stal se ředitelem typograﬁe v Bratislavě. Při odchodu do důchodu se vrátil do Solnice a jeho sbírky zabraly celé první poschodí.
V r. 1957 Josef Michera zemřel a pozůstalé tetě Marii nastaly zlé časy. Už dříve byli
manželé státní bezpečností osočováni, že ty sbírky v Rusku ukradli a že ve skutečnosti
všechno patří Sovětskému svazu. Teď se nátlak ještě znásobil. Teta byla každý den vyslýchána a musela čelit bezdůvodnému obviňování. Psychicky nejhůře nesla cestu do Bratislavy na pohřeb příbuzné – tajní ji doprovázeli i ve vlaku, i na pohřbu a hned po obřadu
ji upozornili, že hned druhý den k ní přijdou domů a opět začnou výslechy. Ale nepřišli a ona
zůstala několik dní v hrozném strachu. Následky byly tragické – tetu našel soused s podřezanými žilami! Byt byl zapečetěn, nám bylo povoleno si odkoupit jen pár věcí a zbytek
zmizel neznámo kam – údajně do Národní galerie a do muzeí, ale při hledání po r. 1968
se nikde nic v žádném muzeu nenašlo. Je jasné, že cennosti ze sbírky krášlí domácnosti
dnes už většinou bývalých soudruhů… Jen jedna věc se podařila – pracovník Náprstkova
muzea našel ve sklepě pytel mincí, uspořádal je a vydal o nich publikaci.
Já jsem se s manželem přistěhovala do Solnice v r. 1957 a po tetině tragickém skonu
jsme obývali patro. Dole bydlela teta Madlenka. Byla plná energie, dokonce se jí i ve vysokém věku zahojila zlomenina stehenního krčku a ona si i bez hole ještě pak dlouho vykračovala jako mladice. Dožila se 95 let. Bydlení tam bylo příjemné – silné opukové zdi
zajistily v zimě teplo a v létě chládek. Ve sklepě byla prádelna, dřevník a kozí chlívek. Líza
byla nevypočitatelná potvora, mohla k ní jen teta. Když se nám naskytla možnost stavby
rodinného domku, dům jsme prodali a přestěhovali se. Koupilo ho JZD.“
Tady vyprávění paní učitelky končí. V domě se vystřídali další majitelé, ale to už je nad
rámec našeho článku. Kroupy ani krupici si tu už nekoupíme, ani nebudeme muset utíkat
před paličatou kozou, ale jisté je, že tlusté opukové zdi vydrží určitě ještě několik desetiletí. Mimochodem – kameny jsou poskládané na sebe s nesmírnou trpělivostí s minimem
malty. Skuliny mezi většími balvany jsou vyplněné malými kamínky do posledního místečka.
Eva Paličková
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Klub českých turistů ve spolupráci s kulturní komisí se ve středu 15. 6. vydal na trochu
neobvyklou vycházku. Nebyla ani moc náročná co se týče nachozených kilometrů, zato se
víc napracovaly paměťové buňky. Účastníky totiž provázel správce městských lesů pan
Hutník a objasňoval principy hospodaření v lese.
Cestu si rozdělíme po jednotlivých zastávkách, protože jak nám bylo vyloženo, i na relativně malé ploše, kterou jsme prošli, se nachází několikero druhů půdních a povětrnostních podmínek, takže každý kus lesa vyžaduje jiný přístup.
1. Za novým kruhovým objezdem jsme odbočili vlevo na polní cestu směrem k Háji. Hned
na kraji lesa p. Hutník zavzpomínal: „Když jsem tady v 90. letech začal pracovat, byla
v těchto místech jen obrovská kupa větví a kmenů. Dnes tu je nový porost, hromada
zmizela přirozeným způsobem-tlením. Nové rostliny se ponechaly volnému vývoji. Snažíme se o větší zastoupení listnáčů. S převahou smrků jsou u nás problémy – jednak
kůrovec, jednak klima. Jsme v nadmořské výšce zhruba 300 m, smrk má optimum ve
výšce 700-800 m. Vzhledem k mělkému kořenovému systému tady trpí i suchem.
Proto se snažíme dávat přednost modřínu, jedli a listnatým stromům, které mají kořeny
hlubší.“
2. Zastavujeme na pasece, kde se prohnal vítr a srazil i smrky i modříny. Modřín tu do opukového podloží nemohl řádně zakořenit. Místo se ponechává volnému vývoji. Zde je příležitost vysvětlit dva druhy hospodaření – klasický /paseka se osází většinou
jehličnany/ a přírodě blízký. V druhém případě se myslí na několik zásad:
a) přirozená obnova
b) výběr vhodných dřevin /cizí se nevysazují – borovice vejmutovka, douglaska, červený dub…/
c) neprovádí se holá seč /v solnických lesích max. do velikosti 30 arů, zákon povoluje
1 ha, výjimečně 2 ha/
d) nepoužívá se chemický postřik, mladé stromky se pouze natírají proti okusu zvěří
e) rostlinná hmota se ponechá přirozenému rozkladu /hnití, tlení/, tím se v lese zachovají živiny. Les se na rozdíl od pole pouze sklízí, nehnojí se, takže je nutné prořezávky neuklízet a nechat ležet i „tlusté“ dřevo, zachová se v něm život hmyzu,
hub apod.
3. Stojíme pod nádherným jilmem. Při hledání hub bychom ho my neznalci asi minuli, ale
teď si saháme na drsné listy a posloucháme výklad o houbové chorobě, která tyto
stromy v 50. a 60. letech téměř zlikvidovala. Šířil ji bělokaz jilmový, houba prostupovala
cévním systémem, až ho zcela ucpala a strom odumřel. Další jilmy rostou na Vrchovišti
a Holovce.
4. Rychlé zastavení pod vzrostlým dubem. Zalíbil se nám termín „strom určený na dožití“důkaz dodržování bodu e/-ve větvích vidíme hnilobné poškození, ale strom není pokácen, čeká se na přirozený úhyn.
5. Pan Hutník zvedá ze země spadlou ptačí budku. Vybírá z ní smrkové šupiny a odhaduje, že v ní hnízdil brhlík. Mech by byl příznačný pro sýkory, kořínky a tráva pro lejsky
a rehky.
6. O kus dál leží napůl rozpadlý lampion – důkaz nezodpovědného chování lidí.
7. Jdeme po cestě, která odděluje náš les od rychnovského. Rychnovský les je „výběrový“
- stromy k pokácení se vybírají postupně, zbytek se nechává dorůst. Rozlišujeme tři
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patra vzrostlých dřevin. U našeho lesa si p. Hutník pochvaluje, že tu kdysi musel pracovat osvícený správce, který se držel zásad opočenských vrchnostenských lesníků a
vyznával přírodě blízké hospodaření.
8. Oplocenka se vzrostlou jedlí, okolo je spousta semenáčků. Vidíme rozdíl ve vzrůstu vně
i uvnitř oplocenky – vliv okusu zvěří. V oploceném prostoru jsou rostliny pochopitelně
větší a zdatnější, ovšem problémem je zase ostružina.
9. Míjíme několik vysokých borovic. Nám připadají krásné, ale dozvídáme se, že se jim tu
moc nedaří, nemají kvalitní kmeny. Půda je tu pro ně moc výživná, raději mají písčitou.
V městských lesích je tolerujeme pouze z náletu, ale nesázíme je.
10. Smrčina ze 70. let – „továrna na dřevo“ – pouze smrky vysázené do řad, žádný podrost, jen jehličí. Smrk degraduje půdu.
11. Na tmavém pozadí jehličnanů zasvítilo několik bříz. Bříza si získala špatnou pověst
právě v 70. letech, protože vytlačovala tolik propagovaný smrk. Všechny ostatní listnáče souboj se smrkem prohrají. Bříze se zde nebráníme, dřevo se cení jako kulatina
i palivo.
12. Jdeme po cestě zpevněné cihlovou drtí. Ve využití suti z bouraných staveb vidí p.Hutník přirozenou recyklaci materiálu. Suť přírodě /na rozdíl od vápence nebo škváry/ nikterak neškodí.
13. Na rozloučenou nám kupodivu nepokývne ani dub ani jedle, ani osika, ale…třešeň!
Podivujeme se, že je nejstarší z ovocných dřevin, ale neví se jistě, jestli tu je původní
nebo donesena osídlenci. Z hlediska lesního hospodářství je velmi perspektivní-má
kvalitní dřevo, rychle roste, listí zkvalitňuje půdu. Důkaz rychlého růstu vidíme poblíž
ve srovnání s dubem-rostliny byly vysázeny stejně, ale třešeň jednoznačně duby převyšuje.
14. Poslední zastavení nemohu opomenout. Podvečerní příroda vykouzlila ze všedního
dne svátek: široký obzor hor od Velké Deštné až po Sendraž, Solnice jako na dlani,
v ohradě několik koní…Barevnost obrazu doplnilo ﬁalové pole svazenky /a nebyl by
to p. Hutník, aby nám hned nevypočítal její užitné vlastnosti – medonosná, proti plevelu, zelené hnojení/.
Vážení čtenáři, lesní hospodaření má od státu mizivou, spíše nulovou podporu, a přitom
má les zásadní význam pro zachování života na Zemi. Po zasvěceném výkladu odborníka,
u něhož nepochybujeme, že má svou práci rád a věnuje jí i svůj volný čas, se určitě na les
budeme dívat trochu jinýma očima než dosud.
Eva Paličková

1

l á r y fá r y

1

Výrobky Pekařské dílny Láry Fáry zpestřily den otevřených dveří
v Johnson Controls
Rychnov n. Kněžnou – 21. května dopoledne bylo v areálu společnosti Johnson Controls
dosti živo – právě zde v sobotu probíhal den otevřených dveří. Vedení ﬁrmy umožnilo občanskému sdružení Pferda při této příležitosti představit ojedinělý projekt Pekařské dílny
Láry Fáry.
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Borůvkové či meruňkové koláče, sladké rohlíčky s povidly,
linecké pečivo, jablečný závin s rozinkami nebo voňavé muﬃny s čokoládou – to vše mohli ochutnat
návštěvníci, kteří se přišli na den
otevřených dveří podívat. Všechny tyto dobroty připravili lidé
s mentálním postižením za asistence terapeutů. Sociální službu –
sociálně terapeutickou dílnu, zřídilo o.s. Pferda v listopadu 2010.
Na výrobcích Pekařské dílny si můžete pochutnat v tréninkových kavárnách v Rychnově a v Náchodě, které jsou jedním z mnoha projektů o.s. Pferda.
Občanské sdružení je zapojeno do Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji, který je ﬁnancován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Díky podpoře společnosti Johnson Controls jsme mohli představit činnost o.s. Pferda
nejen formou prezentace, ale především nabídkou sladkého pečiva. Klienti terapeutické
dílny si mohli také spolu s ostatními návštěvníky prohlédnout výrobní prostory a celý areál
ﬁrmy.
Nechybělo spousta atrakcí pro děti – skákací hrad, výtvarná dílna, motokáry a několik
tanečních vystoupení. Přestože se v závěru akce přihnalo pár černých mraků
s deštěm, atmosféra celého dne byla příjemná a velice vstřícná. Velký dík za podporu patří
vedení ﬁrmy, konkrétně pak p. Svatošové. Těšíme se na další spolupráci!
Bc. Lenka Mihulková (terapeutka, o.s. Pferda)

1

kalendáŘ akcí

1

iii. čtvrtletí roku 2011
Září
3. září
sobota

Solnické loučení s létem
– pořádá Unesco club Solnice a OS Brouček
– v okolí Společenského domu v Solnici
– koloběžkiáda,
– ukázky Klubu vojenské historie
– kuželky
– bohatý sportovní program
– občerstvení zajištěno

od 9.00 hod.
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7. září
středa

Ubrousková technika
– výtvarná dílna se Zuzkou
– v prostorách OS Brouček
– pořádá OS Brouček

16. září
pátek

Pohádková noc
aneb noční cesta do pohádky
– trasa kolem řeky v Solnici – bude upřesněna
– start na parkovišti u VCES
– pořádá OS Brouček

od 9.00 hod.

od 19.00 hod.

19. – 26. září Bazar dětských potřeb
pondělí - pondělí
– pořádá OS Brouček
– ve Společenském dom ě v Solnici
– příjem věcí Po 9 – 11 hod., 14 – 17 hod., Út 9 –11 hod.
– prodej věcí St 9 – 11 hod., 14 – 17 hod., Čt 9 – 11 hod.,
14 – 16 hod.,
– pátek zavřeno
– výdej věcí Po 9 – 11 hod., 14 – 16 hod.
Říjen
3. října
pondělí

1

Drakiáda
– pořádá OS Brouček
– za Společenským domem v Solnici
– pouštění draků

od 16.00 hod.

arcHeologický kroužek

Série historických exkurzí s B. Dragounem pokračuje
Další ze série exkurzí, které pořádá pro milovníky historie
Středisko experimentální archeologie VILLA NOVA Uhřínov a
archeologický kroužek ZŠ Solnice, se uskutečnila v sobotu
21.května.
Tentokrát se zájemci vydali po stopách obrany Kladska a
Žabicka do Polska. Prohlédli si největší horskou pevnost
Evropy Stříbrná Hora, která byla vybudována na konci sedmileté války v letech 1765 – 1777. Její rozloha všechny udivila a o pevnosti jim vyprávěl „voják“ v krásném historickém
kroji.
V Žabovicích Šl. si prohlédli ruiny zámku, komplex městečka
ze 13. století a především pozoruhodnou šikmou věž, která
vypadá, že každou chvíli spadne, ale přesto stojí stovky let.

1
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Nesmíme zapomenout, že průvodcem celou exkurzí byl opět ředitel Villa Novy, archeolog a muzejní pracovník dr. Bohumír Dragoun, který u všech památek poskytl fascinující výklad. Například na hradě Bardo Šl. mohl vyprávět o tom, jak tu za studentských let
pomáhal při archeologickém výzkumu, během něhož byly v troskách hradu zničeného roku
1425 husity nalezeny pozůstatky někdejšího hradního pána, jeho manželky a dětí.
Další podobnou exkurzi v tomto projektu se pojede 18. června, a to „Po stopách velké
Moravy.“ Konkrétními cíly jsou archeoskanzen Modrá u Velehradu, Velehrad, Uherské Hradiště, Střílky a Osvětimany. Zájemci se mohou hlásit u Jaroslava Podzimka, tel.
732 566 148, email: jaroslavpodzimek@seznam.cz
převzato z Orlického týdeníku

1

1

zuBní poHotovost

zuBní poHotovost – rozpis služeB – iii. čtvrtletí 2011
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8,00 – 12,00 hodin
Datum

Jméno lékaře

Adresa ordinace

Telefon

02.07.
03.07.
05.07.
06.07.
09.07.
10.07.
16.07.
17.07.
23.07.
24.07.
30.07.
31.07.
06.08.
07.08.
13.08.
14.08.
20.08.
21.08.
27.08.
28.08.
03.09.
04.09.
10.08.
11.09.
17.09.
18.09.
24.08.
25.09.
28.09.
01.10.
02.10.

MUDr. Pokorná Věra
MUDr.Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Vavříčková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Ježková Marie
MUDr. Kahlerová Blanka
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar

J.Pitry448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec n. O.
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kn.
zdr.stř. Kout 566, Borohrádek
polikl. Mírové nám.88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdr.stř. Rokytnice v Orlických hor.
nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
polikl. Mírové nám.88, Týniště n.O.
J.Pitry 344, Opočno
polikl. Mírové nám.88, Týniště n.O.
polikl. Mírové nám.88, Týniště n.O.
nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec n. O.
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týniště n.O.
Komenského 366, Doudleby n.O.
poliklinika Rychnov nad Kn.
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn.
Komenského 259, Kostelec n. O.
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn.
Komenského 481, Kostelec n.O.
J.Pitry 448, Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk

494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 696
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 531 955
494 539 255
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 667 123
494 596 174
602 514 715
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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
Jan z Pernštejna zemřel roku 1458, 8. září. Synové jeho Jaroslav, Vratislav a Vojtěch
prodavše některé menší statky, ostatním zbožím otcovským se podělili, přičemž, jak Paprocký připomíná, každý v dílu svém více než po 10 zámcích s několika sty vesnicemi vzal.
Jaroslav, kterýž hlavně statky v Čechách dědil, prostopášností svou vše prohýřiv, nucen
byl statek po statku prodávati. Tak i vkladem roku 1556, 16. října prodal zámky Potštýn,
Litice i Rychnov s dvory poplužnými knížeti Arnoštovi falckrabí na Rýně, s městy, městečky a zámky za 60.000 kop gr. českých. Nový majitel spoustu velikou statků v jedno spojených pomalu rozprodal a konečně Rychnova samotného podržel.
Tak páni z Pernštejna výkvět svých poddaných z panství svých pro víru vypudili k veliké
zajisté škodě své vlastní i také ku škodě zubožené vlasti.
Přičiněním Viléma z Pernštejna povoleny městu Solnici Ferdinandem I., králem českým
výroční trhy v den sv. Šimona a Judy a v den sv. Jana Křtitele, vždy osm dní trvající.
O tom čteme v knize privilejí města Solnice: „Roku 1528 ten čtvrtek po sv. Bartoloměji
uděleny byly městečku Solnici dva jarmarky na sv. Šimona a Judy a druhý na sv. Jana Křtitele od krále českého Ferdinanda hned psané od pust. 2 privilegia, od purkmistra a rady
města Hradce nad Labem vidimované.“
V téže knize zapsáno dále : „Na rok 1539 role na farářství od kostela až po černý les
prodané byly 27 osobám za 200 kop míš. Závdavku složeno 24 kopy, ostatek na léta platili. Z těch rolí přijde panu faráři 9 kop na dva termíny v knize gruntovní na listu 48.“
Roku pak 1559 ty role na farářství prohandlovány byly za role na kopcích, jež po odešlých luteránech a husitech pozůstaly aneb mocí pobrány byly a ourok na kopy, jenž se
panu faráři platí, totiž 10 kop míš. přenešen byl.
V XVI. století byl držitelem panství solnického Arnošt, falckrabě rýnský a kníže bavorský, který prodal je r. 1558 s mnoha vesnicemi panu Benjaminovi z Vlkanova s panstvím
Skuhrovským. Při nastoupení Benjamina z Vlkanova byla všechna bývalá sídla na něm,
jako Skuhrov, Nový Hrad a Hlodný pusta. Aby je obnovil a potom jako orel na vysokých
skalách bydlel, to bývalý měšťanin zvyklý pohodlnému bytu nechtěl, nýbrž si hleděl nové,
pohodlné a veselé sídlo zříditi, k čemuž se Solnice nejpříhodnějším místem na panství býti
zdála. Koupiv tedy dům městský, na tom místě „dům nový neb sídlo pánů z Vlkanova při
městě Solnici“ postaviti dal. V zápise jednom r. 1568 nazývá se tento dům tvrzí, později
také zámkem slove.
Na poddané své laskav nejsa a toliko zisk svůj obmýšleje, platy z vázky zvýšili. Šetrný
jsa, měl všelijaké klenoty a drahocenné věci, jako např. „vlasy panenské stříbrné pozla-
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cené“, končíře ( rapíry), meče a tesáky stříbrem položené,
ručnici dlouhou, kladivo železné, v němž byla ručnice, terč
neb pavezu okrouhlou, bibli českou a mnohé knihy a konečně nádobu oltářní, „ze které se při večeři pána našeho
Ježíše Krista tělo jeho v chlebě podává“.
Po jeho smrti rozdělili se pozůstalí po něm synové
Martin a Bedřich o panství ( r. 1576, 1. května), radnici a
obecní věci oběma dílům ve společnosti zanechavše.
Martin obdržel na svůj díl nový dům čili sídlo se sladovnou, ratejnou, polovici městečka s podacím, městečko
Skuhrov s podacím, mlýnem a pilou, vsi Ještětice se dvorem, mlýnem a vápenicí, Újezd s podacím, Masty, Brocnou, Brocenku, Svinný Velký, Hraštici, Proloh, Rybníčky,
zámky pusté Skuhrov a Nový Hrad. Na díl Bedřichův přišly polovice Solnice s podacím, s mlýnem a domem za
branou horní v nově postaveným, louka při Skuhrově, vsi
Litohrad, Kvasiny s dvorem popl. a cihelnou, Svinný Malý
se dvorem, Lukavice Horní, Debrece, Úřín Velký s rychtou
svobodnou, Úřin Malý, Bukovina, Benátky a zámek pustý Hlodný.
Dotčené díly celkem tak zůstaly až do smrti obou bratří, toliko s tím rozdílem, že r. 1595
dne 16. září ves Újezd s krčmou a ves Masty od dílu Martinova ke druhému dílu odprodány.
Při dělení tomto sice bratří dobře pochodili, ale poddaným jejich, měšťanům solnickým,
bylo hůře, poněvadž měli nad sebou dva, později dokonce čtyři pány. Bedřich, jenž jim přál
a od nich pěkný plat z várek a vody vedení bral, povolil jim za to (r. 1584), aby mohli piva
svá bílá i červená do všech krčem Bedřichových vystavovati, arci že při tom na svůj prospěch pamatoval, an z každé várky jednou tolik povazného platu dostával. Však solničtí
jej milovali a dlouho si o něm vypravovali, že on roku 1595 prodav dům svůj Janu Vlachovi, hned druhý den smlouvu zrušil řka: „Nemíním toho učiniti, abych tu mezi vámi, moji
věrní milí, svého hnízdečka míti neměl!“ Avšak přes ty a takové průpovědi, které o jejich
laskavosti svědčiti měly, přece oba páni jenom zisk svůj vyhledávali. Z těch příčin také Solnickým práv a výsad ujímali, jakož i toho dovedli, že císař Rudolf II., přehlédnuv privilegie
Solnických, jim poručil, aby svým pánům člověčenství slíbili a účty z peněz sirotčích a zádušních činili. Památku jejich připomíná starožitná křtitelnice za nich roku 1591 v Hradci
ulitá.
pokračování příště

Křtitelnice jest krásné dílo staročeského umění z roku 1591. Má podobu převráceného
zvonu, stojí na třech lvích nohách, jest ozdobena znakem městským a znakem pánů
z Vlkánova, tehdejších pánů podacích, a má nápis: „Za urozených pánů, pana Martina
a Fridricha bratří vlastních z Vlkánova a na Solnici tato křtitelnice udělána jest od mistra
Václava Konváře v městě Hradci nad Labem roku 1591, za purkmistra Michala Niče, primasa Samuela Dusíka a jiných radních, Jana Junka, Daniele Davidova, Jana Roznovského
a Jana Jarosova“.
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společenská kronika

narozené děti:
únor:

Amelie Izabela Dyntarová, Solnice
Lukáš Schod, Solnice

březen:

Kateřina Flídrová, Solnice

duben:

Adam Nosek, Solnice
Jakub Švec, Solnice
Matěj Vašátko, Ještětice
Jindřich Hrubý, Solnice
Petr Bilec, Solnice
Matěj Hejčl, Ještětice
Karolína Horáková, Solnice

Ať je po celý život provází láska a štěstí!!

úmrtí:
duben:

Adolf Kučera, Solnice
Karel Flégl, Solnice

květen:

Blažena Danielisová, Solnice
Karel Záleský, Solnice
Natálie Malá, Solnice
Eva Vodrážková, Solnice
Jaroslav Sejkora, Solnice

Čest jejich památce!
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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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