*****************************************
VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI
*****************************************

S takovýmto obrázkem se v Solnici v současné době potkáváme dnes a denně ve všech částech města.
Ale buďme rádi, že již brzo budeme mít čistírnu odpadních vod a že nebudeme mít problémy
s vypouštěním odpadů – jak se o tom píše na straně 5 – 6 našeho Zpravodaje. Tak ty rozkopané cesty
ještě nějaký ten měsíc vydržíme a na podzim si oddechneme, až bude hotovo a čistírna zahájí zkušební
provoz. Pak už jen zbývá jen maličkost, aby se každá naše domácnost na systém připojila. Než se tak
stane, můžete se zúčastnit mnoha kulurních i sportovních akcí , o kterých se také dočtete na našich
stránkách.
Jana Součková
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*************************************
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
*************************************
Dne 26. března 2007 v 17.00 hod. se konalo 3. zasedání městského zastupitelstva v Solnici .
Přítomno : všech 15 členů zastupitelstva města Solnice – dle prezenční listiny
Dále byli přítomno: 8 občanů města
Z programu vybíráme :
• Kontrola usnesení z minulého zasedání
• Majetkové záležitosti města
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006
- Rozpočet města na rok 2007
- Výhledový rozpočet města do roku 2009
- Inventarizace 2006
- Prodej, koupě, pronájem pozemků

•
•

Různé
Zpráva o hospodaření městských lesů v roce 2006
Rozpočet Vodovodního svazu Císařská studánka na rok 2007
Rozpočet Mikroreginu Rychnovsko na rok 2007
Rozpočet Mikroregionu Bělá na rok 2007
Další informace
Diskuse, usnesení, závěr

Z usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje :
ü Závěrečný účet Města Solnice za rok 2006 včetně Zprávy o výsledku o přezkoumání hospodaření města
Solnice za rok 2006 a to bez výhrad
ü Rozpočet Města Solnice na rok 2007 dle přílohy č. 2
ü Výhledový rozpočet Města Solnice do roku 2009 dle přílohy č.3
ü Přijaté a vydané dotace za rok 2006 dle přílohy č. 1
ü Prodej pozemků parc. č. 50/2 o výměře 20m2 , 50/3 o výměře 10 m2 , parcelu č.st. 144 o výměře 58 m2 ,
parc. č. 91/4 o výměře 13 m2 a parcely oddělené geometrickým plánem č. 154 – 8/2007: parc. č. 91/5 o
výměře 13 m2 , parc. č. 638/3 o výměře 72 m2 v katastrálním území Ještětice, manželům Josefu a
Marcele Dusbabovým za cenu 20,- Kč/m2 .
ü Směnu pozemků parc. č. 1894/7 o výměře 697 m2 a parc. č. 1894/8 o výměře
206 m2 za pozemky parc. č. 1894/5 o výměře 283 m2 a parc. č. 1918/15 o
výměře 240 m2 , vše
v katastrálním území Solnice s firmou AUTO SAS Manipulační techniky, Ke Dvoru 780/10, 160 00
Praha 6. Rozdílná výměra
směňovaných pozemků ( 380 m2 ) bude uhrazena ve prospěch Města
2
Solnice za cenu 50,- Kč/m .
ü Úplatný převod pozemků pod stavbami na budoucím parkovišti pro průmyslovou zónu Solnice –
Kvasiny, pozemky parc. č. 3039 o výměře 537 m2, parc. č. st. 273/1 o výměře 5085 m2 a parc. č. st.
273/3 o výměře 861 m2 v obci a katastrálním území Kvasiny od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, územní pracoviště Hradec Králové, odbor odloučené
pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou
ü Koupi nemovitostí ( budov a příslušenství)
- budova č. p. 167 na pozemku parc. č. st. 243/1
- budova bez č. p. na pozemku parc. č. st. 273/3 zapsaných na listu vlastnictví č. 553 pro obec a
katastrální území Kvasiny za cenu 5. mil. Kč. Od vlastníka VCES a.s. Na Harfě 246/3, Praha 9
ü zprávu o stavu městských lesů a hospodaření v nich v roce 2006
ü paušální částku nákladů na žáky z jiných obcí, na žáka ZŠ 4.000,- Kč a na žáka MŠ 4.300,- Kč
ü měsíční odměnu pro předsedu kulturní komise Mgr. Jana Součka ve výši 800,- Kč od ledna 2007
Zastupitelstvo města bere na vědomí :
ü kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2/2006 bez připomínek
ü informaci o průmyslové zóně Solnice – Kvasiny
ü informaci o výstavbě ZTV pro sídliště Litohradská pro individuální výstavbu rodinných domků
ü informaci o změnách nájemních smluv se zamědělskými podniky na pronájem pozemků. Tato změna
byla vyvolána pozemkovými úpravami, které proběhly v roce 2006
ü rozpočet vodovodního svazu Císařská studánka na rok 2007
ü rozpočet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko na rok 2007
ü rozpočet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bělá na rok 2007
Zastupitelstvo města revokuje :
ü bod 1/3 usnesení č. 18/2006 z 18. června 2006 : směnu pozemků v k. ú. Solnice parc. č. 1918/1, 1894/3,
1894/5 o celkové výměře 473 m2 , jež jsou ve vlastnictví AUTO SAS za pozemek parc. č. 1894/2 o
výměře 849 m2 , jež je ve vlastnictví Města Solnice. Rozdíl výměry směňovaných parcel bude doplacen
Městu Solnice za cenu 50 Kč/m2 .
Zastupitelstvo města zmocňuje :
radu Města Solnice jednáním o bezúplatném převodu pozemků pod stavbami na budoucím parkovišti pro
průmyslovou zónu Solnice – Kvasiny, pozemky parc. č. 3039 o výměře 537 m2 , parc. č. st. 273/1 o výměře
50850 m2 a parc. č. st. 273/3 o výměře 861 m2 v obci a katastrálním území Kvasiny od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, územní pracoviště Hradec Králové,
odbor odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou , Havlíčkova 136 , Rychnov nad Kněžnou.

*************************************
Společenský dům Solnice
*************************************

Kalendář akcí :
Květen 2007 : TRAVESTIE SHOW - vstupné 100 Kč
5.5.2007, sobota od 19:00 hod
Společenský dům Solnice
V podání 3-členné skupiny DRAGON LADIES
Pořádá kulturní a sportovní komise Městského úřadu Solnice

PALETA
10.5. 2007 , čtvrtek od 13:00 hod.
Společenský dům Solnice
Pořádá Ústav Sociální péče Kvasiny

DEN MATEK
- vstupné 50 Kč
12.5.2007, sobota od 20:00 hod.
Venkovní taneční zábava na terase u Společenského domu
Pořádá kulturní a sportovní komise Městského úřadu Solnice

Hudební večer s interprety Evou a Vaškem - vstupné 120 Kč
18.5.2007 , pátek od 19:00 hod.
Společenský dům Solnice
Pořádá Český svaz žen Solnice

PRODEJNÍ AKCE
21.5. 2007 , pondělí od 10:00 do 16:00 hod.
Společenský dům Solnice
- prodej taxtilu, obuvi, drogerie…

Červen 2007:

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
3.6. 2007 , neděle od 18:00 hod. vstupné : dospělí 40 Kč, děti 20 Kč
Společenský dům Solnice
Pořádá Občanské sdružení Brouček
Název : „Pohádka o princezně, která snášela zlatá vejce“
Hraje : Divadelní spolek Zdobníčan Vamberk

PRIMA DEN - vstupné : startovné 10 Kč, dospělí 10 Kč
9.6.2007, sobota od 9:00 do 16:00 hod.
V okolí Společenského domu v Solnici
Pořádá Občanské sdružení Brouček
Dopoledne – koloběžkiáda, aneb jízda na čemkoli
Odpoledne – doprovodný program

PRODEJNÍ AKCE
21.6. 2007 , čtvrtek od 10:00 do 16:00 hod.
Společenský dům Solnice
- prodej taxtilu, obuvi, drogerie…

****************************************
INFORMACE
****************************************
Informace k vypouštění odpadních vod z domácností
a k vydání příslušného povolení
V návaznosti na již podané právní informace týkající se zániku platnosti povolení k nakládání s vodami ke dni
1.1.2008 jsou stále častěji kladeny dotazy k vypouštění odpadních vod z domácností a k vydání jejich povolení.
Z tohoto důvodu pro obce a především fyzické osoby produkující odpadní vody v domácnostech, poskytujeme
následující informace.
Důležité pro zjištění , zda domácnost potřebuje mít uděleno povolení je, kam jsou odpadní vody z domu
sváděny, případně vypouštěny.

Povolení k vypouštění odpadních vod nemusí mít:
1.
2.

3.

domácnosti , které své vyprodukované odpadní vody svádějí do žumpy, což je bezodtoká vodotěsná jímka.
Předpokladem je zajišťování jejího pravidelného vyvážení.
domácnosti, které vypouštějí odpadní vody do veřejné kanalizace ukončené centrální čistírnou
odpadních vod. Tyto splaškové odpadní vody nesmí být předčišťovány, majitel musí mít uzavřenu
písemnou smlouvu se správcem kanalizace o odvádění odpadních vod a platit stočné.
domácnosti, které vypouštějí odpadní vody do kanalizace zaústěné přímo do vodního toku, by se měly o
podmínkách pro vypouštění odp. vod smluvně dohodnout s jejím vlastníkem nebo provozovatelem.
Tyto odpadní vody samozřejmě vyžadují předčištění. Podle charakteru kanalizace a splnění určitých
podmínek pro její provozování podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodeovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, se i v těchto případech může jednat o kanalizaci veřejnou, kdy potom majitel musí mít se správcem
kanalizace uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod a může po něm být vyžadováno hradit stočné.

Povolení k vypouštění odpadních vod mají povinnost mít :
1.

2.

domácnosti, které odpadní vody vypouštějí do vod povrchových ( vodního toku). Tyto odpadní vody musí
být vždy předčištěny v odpovídajícím účinném čistícím zařízení podle místa vypouštění. Tímto zařízením
zpravidla může být septik doplněný biologickým stupněm čištění, nebo domovní typová čistírna
odpadních vod.
domácnosti, ze kterých odpadní vody odtékají tzv. trativodem a zasakují do půdy, vypouštějí odp. vody
do vod podzemních. Také tyto odpadní vody musí být vždy předčištěny v odpovídajícím účinném čistícím
zařízení. Jeho účinnost čištění bude závislá podle místa vypouštění a požadavku vyplývajícího ze
zpracovaného hydrogeologického posudku, který musí být podle zákona k podané žádosti vždy předložen.
Vypouštění odp. vod do vod podzemních lze povolit pouze z jednotlivých rodinných domů nebo ze staveb
pro individuální rekreaci.

Žádost o povolení k vypouštění odp. vod musí být vyplněna celá a doloženy požadované přílohy. Otázka
množství, kvality vypouštěných odp. vod uváděných v žádosti a některých požadovaných příloh, je již poměrně
odbornou záležitostí, proto doporučujeme si podklady připravit ve spolupráci s profesně znalou osobou.
V souvislosti s probíhající kampaní k zániku povolení znovu upozorňujeme obce, které mají uděleno povolení
k vypouštění odpadních vod z kanalizací do vodních toků, ale i jednotlivé občany mající v minulosti uděleno
povolení k vypouštění odpadních vod, aby si ověřili datum vydání svého povolení a zkontrolovali jeho platnost.
V případě, že povolení je dosud platné a nabylo právní moci před 1. lednem 2002 , přestává na konci
tohoto roku platit a je nutné požádat o jeho prodloužení v termínu do 1.7. 2007.
Příslušným vodoprávním úřadem, který povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, prodlužuje platnosti již vydaných povolení nebo povoluje stavby k čištění odpadních vod, je pro
všechny obce v územní působnosti Města Rychnov nad Kněžnou, obce s rozšířenou působností – MěÚ Rychnov
nad Kněžnou, Odbor životního prostředí.
Problematika vypouštění odpadních vod a možnosti řešení je rovněž vcelku přehledně a
srozumitelně popsána v nově podávaných informacích na již poukazovaných internetových
stránkách Ministerstva zemědělství ČR. www.zanikpovoleni.cz
V příppadě nejasností se s dalšími konkrétními dotazy je možno obrátit na pracovníky MěÚ
Rychnov nad Kněžnou, odboru ŽP – vodní hospodářství. Na internetových stránkách Města Rychnov nad
Kněžnou www.rychnov-city.cz , pod odborem životního prostředí, jsou k dispozici ke stažení žádosti o
povolení k vypouštění odpadních vod a i nové žádosti o pradloužení platnosti povolení k nakládání s vodami a o
prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod.
Pracovníci vodoprávního úřadu odboru životního prostředí posuzují a postupně vyřizují všechny došlé žádosti
s cílem pomoci žadatelům řešit problém vypouštění odpadních vod z jejich nemovitostí v souladu s platnými
předpisy. V žádném případě nebude snahou úřadu udělovat pokuty těm, kteří podají žádost a nemají dosud
vypoštění odpadních vod v pořádku.
Dle sdělení příslušných ministerstev ( zemědělství, životního prostředí) má být cílem probíhající kampaně
zmapovat stávající stav vypouštění odpadních vod na celém území ČR, zejména v obcích a městech, kde není
dosud odpovídající čištění odpadních vod.
Vzhledem k velkému množství došlých žádostí a z důvodu plnění neodkladných pracovních úkolů, nebude náš
úřad schopen při jejich vyřizování dodržet stanovené lhůty.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Luboš Meloun
vedoucí odboru ŽP

*********************************************
UPOZORNĚNÍ
*********************************************
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným
komunálním odpadem,
protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečná látky.
Správným místem pro vyřazené světelné zdroje ( trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je
sběrný dvůr v ulici Poříčí v Solnici, který slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení
z domácností. Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky.
Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich
můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému
zpětnému odběru a sběrný dvůr je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně
využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a
výbojek , prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem.

Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky
nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při
nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení.
V případě , že zákazník tuto informaci nedostane , je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení
odebrat v neomezeném množství , aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak
mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.
Zpětný odběr použitých výrobků , jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další
zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče,
za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při
prodeji nových výrobků odděleně od ceny.
Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení , který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a
Elektrowin snižuje počet černých skládek . Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně
označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak
na náklady EKOLEMPu přepravovány k recyklaci.
Systém zpětného odběru a ekologické zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a
vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu
určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje
k ochraně životního prostředí, k minimalizaci elektroodpadu jako součásti netříděného komunálního odpadu a
zvýšení míry opětovného použití, recyklace a ostatních způsobů využití odpadu , získání materiálu ( sklo, hliník,
měď aj.).

******************************************
FOTBAL
******************************************
Máte doma „Rosického“ nebo „Čecha ?“
Fotbalový oddíl SK Solnice hledá na doplnění své přípravky šikovné chlapce
i dívky ročníku narození 1998 a mladší.
Zájemci se mohou hlásit na fotbalovém hřišti v Solnici a to v úterý a ve
čtvrtek od 16.00 hod. Případně tel. u trenérky Z. Kadavé na tel.
736 252 353.

*********************************************
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
*********************************************
Projektový den ve škole
Současná škola prochází rozsáhlou reformou a s ní úzce souvisejí i metody práce, které zajišťují co
největší trvalost poznání. Je nepochybně prokázáno, že člověk si nejvíce pamatuje to, co sám vyvodil,
vyzkoušel, co jiným vysvětloval. Proto se do výuky zařazují metody a formy práce, které nejsou
pouhým předáváním hotových poznatků, ale vycházejí z aktivní práce žáků ve skupinách a z propojení
různých předmětů, oborů činnosti.
Proto jsme pro naše žáky připravili projekt „ Meteorologie“. Proč zrovna meteorologie? Toto
téma je součástí učiva na základní škole, 23.3. je vyhlášen Světovým dnem meteorologie a

s meteorologií úzce souvisí i projekt Globe, ve kterém je naše škola zapojena už mnoho let. 4. dubna si
žáci 9. ročníku vyzkoušeli učit žáky ze 6. a 7. ročníku. Nashromáždili si potřebné informace, připravili
si potřebné pomůcky, rozdělili se do 8 skupin a 2 vyučovací hodiny pracovali se svými mladšími
spolužáky.
I přes počáteční nervozitu obou stran proběhly hodiny v pohodě. Někdo byl připraven lépe, někdo
hůře, ale určitě to byla pro vycházející žáky neocenitelná zkušenost. Některé skupiny se tak zabraly do
práce, že si neudělaly ani přestávku. Po skončení výuky si sami žáci – učitelé zhodnotili svou práci,
ale i mladší žáci hodnotili své nové učitele. Až na 3 negativní reakce byla tato metoda přijata kladně,
zaujala téměř všechny a ukázala, že bylo vykročeno správnou cestou.

Hana Jakubcová

Bodlinka v ZŠ Solnice
Naše škola se zapojila do projektu Krkonošského národního parku-pojmenovaného Bodlinka.
V rámci tohoto projektu se naše děti staraly o mládě ježka západního, kterého pojmenovaly
stylově Bodlinka. Bodlinka se stala miláčkem hlavně menších dětí.
- 10 Pro malá mláďata jako byla Bodlinka je nejhorší první zima, kterou velké procento z nich
nepřežije(mají malou tukovou zásobu). Proto jsme Bodlinku ubytovali u nás ve škole a pomohli jí
tuto zimu přežít. Bodlinka u nás bydlela od půlky listopadu do půlky dubna. Ubytovali jsme ji ve
skladu, kde měla teplo, klid a pohodlí. Děti měli služby a střídaly se v péči o Bodlinku. Služba
spočívala hlavně v krmení, výměně čerstvé vody, výměně podestýlky, mytí a vážení. Můžeme
směle říci, že se u nás Bodlince líbilo. Bodlinka během pobytu nabrala dostatečnou tukovou
zásobu - přibrala 250g(z 650g na 800g) i díky štědrosti kuchařek ze školní jídelny, které vždy
našly pro Bodlinku něco na zub.
Bodlinku jsme slavnostně vypustili zpět do přírody 12. dubna. Důkazem, že měly děti
Bodlinku rády, je i to, že se s ní přišlo rozloučit více jak 50 dětí.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se o Bodlinku starali. Bodlince popřát, aby se
v přírodě měla alespoň stejně dobře jako u nás a aby se jí dařilo.
Renata Netíková, Tomáš Palán

*********************************************
TURISTIKA
*********************************************
Solnická solná stezka XXXV. Ročník
2. června 2007
START a cíl v prostorách Společenského domu v Solnici od 6,30 do 17,00 hodin. Autobusy odjíždí
na trasy T1, 2, 3, 4, od 7.00 do 10.00 hodin.
Startovné : 25,- Kč, děti 10,- Kč na trasy s autobusy
10,- Kč, děti 5,- Kč na trasy bez autobusů
TRASY :
T4 – 12 km

Mezistart v Dobrém na návsi, odtud silnicí (červený krep) směr Podbřezí k pile u řeky, dále
po vlastním značení (červený krep) do lomu Masty – kontrola. Údolím podle potoka ke
Svineckému dvoru, po státní silnici do Brocné. Odtud po silnici směr Skuhrov, odbočíme
do Borovin a k Ústavu sociální péče. Po občerstvení v ústavu přejdeme řeku a po levé
straně řeky jdeme po trase naučné stezky přes zámek do Solnice.

T3 – 16 km

Mezistart v Rovné u kapličky , po silnici ( oranžový krep) směr Dobré. Pod vesnicí odbočíme na červenou
turistickou značku, před lesem odbočíme na vlastní značení ( oranžový krep) ke koupališti v Dobrém, na náves –
kontrola a poté po trase č. 4 do ústavu a do Solnice.

T2 – 20 km
Mezistart u Prázovy boudy, dolů po žluté turistické značce na státní silnici směr Kounov, kontrola u hotelu Zlatý
potok (modrý krep) . Od hotelu podle řeky k mostu, dále po vlastním značení přes kopec do Dobrého na náves –
kontrola. Poté po trase č.4 do ústavu a do Solnice.

T1 – 25 km
Mezistart u Prázovy boudy po žluté turistické značce do Šedivin ke kostelu, po červené tustické do Nedvězího.
V Nedvězí na vlastní značení (červený krep) do Kounova na náves – kontrola u hotelu Zlatý potok. Odtud po
trase č.2 a 4 do ústavu a do Solnice.

T5 – 11 km
Solnická, po trase naučné stezky, značeno tabuklami naučné stezky. Od Společenského domu na náměstí, podle
radnice do Šárky, odtud k vodojemu a altánu. Holovkou přes potok k čerpací stanici vodovodu. Po asfaltce směr
Ještětice, za STK doprava směr Nové Dvory na silnici Brocná – Kvasiny směr Kvasiny. Ze silnice odbočíme do
Borovin a dojdeme do ústavu sociální péče. Odtud po levé straně řeky do zámku a do Solnice.

T6 - 3+3 km
Z náměstí do Šárky a do ústavu, zpět podle řeky, do zámku a do Solnice.

CYKLOTRASY
Start – u Společenského domu v Solnici
Startovné - děti 10,- Kč / dospělí 30,- Kč
Každý účastník jede na vlastní nebezpečí, děti do 15 let povinně s přilbou a
dospělým doprovodem !
Občerstvení v cíli je zajištěno – na vlastní náklady
Účastníci horské trasy se mohou občerstvit v ÚSP Kvasiny

Trasa č.1 horská : max. 80 km
Solnice, Skuhrov – cyklotrasa č.4243, rozcestí nad Ant. Údolím, Lomy, Rovenské Šediviny ( po žluté turistické),
Šediviny, Dobřany, Sněžné, Nový Hrádek ( po červené turistucké), Frymburk ( cyklotrasa č. 4035), Peklo (po
modré), Sendraž ( po silnici), Mezilesí, Blažkov, Slavoňov, Bohdašín, Ohnišov, Bačetín, Dobré ( cyklotrasa
č.4244), Svinná (cyklotrasa č. 4245), Brocná, Solnice

Trasa č.2 trekingová : 60 km
Solnice ( cyklotrasa č.4241) , Černíkovice, Lično ( na kopci doprava) , Ostašovice , Křivice, před Týništěm
doprava, po 50 metrech doleva přes závoru, Bědovické obory, Třebechovice centrum (přes hlavní hradeckou
cestu), Krňovice (skanzen), Marokánka – po cyklotrase č.4158 směr Borohrádek, Zdelov ( lesem trasa č. 4317),
směr Část. Horky, Čestice, Olešnice, Hoděčín, Lično, Černíkovice, kolem kostela po trase č. 4241 do Solnice.

Trasa č. 3 pro rodiče s dětmi : 20 km
Solnice, Litohrady, zem. dr. Karolín, Lokot ( přes hlavní mezi domy), po polní a lesní cestě do Synkova,
zámecký park ( obora), zámek Častolovice, Hřibiny, Ledská, nad Ličnem, Černíkovice, kolem kostela po trase
č.4241 do Solnice.

*****************************************
SK SOLNICE
*****************************************
SK Solnice informuje
Sportovní klub uspořádal 28.3.2007 výroční valnou hromadu, kde byla hodnocena činnost všech oddílů.
Přítomni byli i zástupci města a to pánové Kubíček a Hostinský. Za OS ČSTV V Rychnově nad Kněžnou pak
předseda p.Langr Jan. Zástupci města předali dobrovolným trenérům mládeže dárkové balíčky.

Oddíl kuželek :
Skončila kuželkářská sezóna 2006-2007. Umístění jednotlivých družstev, „A“ družstvo se
umístilo v druhé kuželkářské lize na 11. místě, družstvo „B“ v oblastním přeboru II. třídy na
místě 9., družstvo „C“v oblastním přeboru III.třídy na místě 2. Družstvo dorostu v oblastním
přeboru na místě 5. V krajských přeborech jednotlivců se celkem zúčastnilo šest závodníků a
nejlepšího výsledku pak dosáhl p. Bartoníček Jiří ml., který skončil na 2 místě a postoupil na přebor ČR, který se
konal v Náchodě.

Oddíl fotbalu
Pokračují soutěže jarní části, kde nás v krajských soutěžích reprezentují družstva přípravky, mladších a starších
žáků, dorostu a mužů. Termíny utkání která se uskuteční na domácím hřišti najdete ve vývěskách oddílu.

Oddíl atletiky
V krajských soutěžích závodí družstva mladších žákyň a žáků. V prvním kole, které se konalo v Týništi n.Orlicí ,
se družstvo žáků umístilo na 1 místě, a družstvo žákyň na místě 2. Oddíl spolu se ZŠ Solnice uspořádá 22.
května již 15. ročník o putovní pohár starosty města v soutěži žákovských školních družstev v rámci okresu
Rychnova n.Kn.

Oddíl stolního tenisu
V ukončené sezóně skončilo družstvo mužů v regionální soutěži druhé třídy na pátém místě.

Zpracoval : M.Hrubý

************************************************************
Z HISTORIE
*************************************************************
František Jiří Košťál

Ve spárech dravcových

Paní Alena Dariusová rodem Postolkovská
- pokračování

Všichni tři – farář, kaplan i učitel zadívali se na starocha harfeníka s patrným udivením. Tohle žádného
v Solnici při tolikerém uvažování ani nenapadlo.
Ale bodrý staroch pokračoval dále. „Inu – inu, to přece milí pánové, je známo, že Prajši jsou na naše
české peníze jako chrti, jako všichni rozpoutaní šatani. A tak ši myšlím, že by ten náš širotek moh se dostat
zpátky, třeba i za peníze. Ale my mušíme nejdřív vypátrat, kde je a já k tomu se hlavně nabízím“.
„Kvůli záchraně Alešově každá myšlenka dobrá a každá pomoc vhod,“ odtušil farář Sutic a potřásl
upřímně rukou bodrého harfeníka. „Možno, že váš náhled je docela správný a ctí vás vaše rozhodnutí k pomoci
ubohým. Jen tomu se při tom obdivuji, že vy již staroch se chcete na takové pátrání vydati. Přiznávám se pak, že
my všichni bychom rádi věděli, jak si to pátrání představujete, aby to nebylo nadarmo.“
„Inu, jednoštpane, štarej jšem, to je pravda,“ odpovídal Janda usmívaje se, „a pro to štáří jšem už cesty
do švěta dal štranou, ale což nedodá nové šíly, když jde o to vykonati dobrý škutek? Vy jste už Jednoštpane, taky
v letech, ale nebyl jšte před poutí a o pouti na hradbách našich jako mladíček?“
Sutic se jen usmál a Kramplička a Harfička rozkládal dále. „Tak vidíte, jednoštpane. A jak si to
představuju? – Vydám se já i syn a dcera, ti budou mou na té cestě podporou a já štarý a žkušený harfeník jejich
radou. Vydáme se do vesnic, osad i měst, kde jsou Prajši jako páni. Mužiku i Prajši rádi poslouchají a my se
neprozradíme, že jsme ze Solnice. Dáme se se svou muzikou výše nad Hradec a uděláme to, jako bychom vyšli
od Nechánic. Pak to vezmem od Hořic až na Opočensko. Rozumíte, páni, my muzikanti při svých hrách zvíme
mnoho, když chceme! Rozjaří se vojáci, sousedi a my budeme mít při tom všude oči , uši i rozum. A pak, vždyť
na té straně jsou i lidé i naší víry, budeme se všude, byť nenápadně vyptávati. Zastavíme se v každé dědince, u
každého statku a spustíme se svou hudbou u každé samoty. A také zažpíváme . Jen bych vzácní pánové
roztomilí, potřeboval vědět , kterou že píseň ten náš široteček tak rád zpívával? Mohlo by to být dobré,“ potřásal
hlavou staroch. „On by se třeba někde z úkrytu ozval. – Pane Bože, dej nám to dočekat!“
„Kterou – kterou že píseň?“ ozval se rychle učitel Kalous. „Ach , již vím.
V posledním čase nejvíce se mu zamlouvala píseň postní „Matka pláče, ruce spíná“. – Tu zpíval přímo
s rozechvěním. Jako by měl předtuchu, že i jeho matka bude pláčem a žalem schvácena“.
„Tu – tu že?“ Staroch Janda jak tu seděl , povyskočil jako mladík , postavil se před pány a spustil.
Zazpíval pánům prvou sloku známé písně. A na podiv netřásl se mu hlas ani dost málo a ani tak příliš nešeplal.
Chtěl dobrosrdečný muž proukázati, že ještě něco dokáže.
„Matka pláče, ruce spíná,
ach můj Bože rozmilý,
Božského jejího syna
Kati na kříž přibili.
V této přežalostné době
chce umříti s Ježíšem,
bledá na zem klesá v mdlobě,
líto jest Marie všem.“
„To jsem rád, že on široteček umí tuhle píseň zamilovanou, tu já také miluji – a umím ji celou“ , usmíval se
Janda a byl rád, že jednošpán i pan učitel a mladý panáček s nhím souhlasí.
„S našimi pány je, panečku , něco pěkné pojednání,“ liboval si doma před synem a dcerou. A hned
rozhodoval: „Děti, dětičky, teď brzo na kutě a zítra na cestu. Pán Bůh nám dej, abychom byli šťastni.“
Uplynul týden, ano bylo již ve středu týdne druhého, co Harfička a Kramplička v jedné osobě se synem
a dcerou byli na cestách , když tu středu druhého týdne už na samou noc, proběhl mladý Janda, nu byl také
skoro třicátník, Solnicí a ani ve své chalupě nezastaviv spěchal přímo k faře. A tam vypravoval, že jako tu cestu
vzali tak, jak starý tatík navrhoval. Tak jako by pocházeli z Nechanic. Všude že skrze toho Prajse je sice dost
bídy a nářku, ale konečně že i v takových časích a to obvzláště proto, aby se na jiné myšlenky přišlo, byli všude
dost rádi viděni. Na velký zisk že stejně nepočítali, protože jim předně šlo o dobrý skutek, ale to obživení mezi
tamním lidem že přece ještě je. A vojáci, kde na ně přišli a rozjařili je, třeba že to byli zavilí Burkušové, že přece
pustí nějaký ten groš, majíť grošů, tolarů a zvláště těch českých renčníků dosti. Tatík prý se činí, jakoby přímo

omládl, tak že jim hudba i zpěvy pěkně jdou a tak že byli nad očekávání přijati. Nejprve že to vzali na Miletín,
pak se otočili na Vřešťov, Chotěborky, Hustiřany, Habřinu, Černožice, Holohlavy, Smiřice, Vlkov, Čibuz a
Černilov. Tam se to pruským vojskem přímo hemží. A tu že brali všechny osady a ze všech stran od Černilova
Horního přes Výravu a Libřice a Lhotu Královou a zas dolů na Skršice, Černilov Dolní a Librantice.
Pak že se dali cestou od Librantic na Jilovice, za těmito že přišli na velký les a hned za ním v nižší
porostlině na pokraji že je velký a vysoký ovčín. Dole po obou stranách širokých vrat , jimiž se vyhánějí a
vhánějí ovce, jsou chlévy, nahoře z jedné strany senníky. Na druhé straně nad jedním z chlévů, ne v průčelí, ale
pod lomenicí, že si povšimli dvou větších oken. Jakoby tam někdo přebýval. Nad nimi, ve zděné lomenici pod
samým přístřeškem ještě jedno menší okénko. Jinak proti ovčínu ještě dosti rozlehlé
dřevěné stavení s byty po obou stranách vchodu a stodolou v pozadí. V těch bytech po obou stranách obytného
stavení, jak se přesvědčili, bydlila rodina ovčákova a hajný taktéž s rodinou.
Mladý Janda ale hned vysvětloval, že jak k ovčínu došli a trochu si jej prohlédli, starý tatík nebyl
k upokojení a k oběma šeptal : „Tam nahoře to okénko, to jako by byl kriminál. Nevím, ale mně to tak připadá:“
A jak z protějšího stavení vyšly obě rodiny i ovčákova i hajného, už tatík nabízel : „Nu , zahrajeme,
zahrajeme vám na dobrou noc, zahrajeme z ochoty, za to nic – nic, ovčáčkové rozmilí. Leda kdyby bylo plácku,
plácečku, tak jen noclížeček, noclížeček třeba na seníčku. My jsme lidé skromní a pokorní a vejdeme se všude.
Vy, dobří lidé, my dobří lidé: a tak že smíme zahrát?“ Ti tam před velkou chalupou byli rozpačití, ale tatík
spustil a my s ním.
Hráli jsme zprvu jen tak obyčejné pisně, ale bylo vidět, že ti prostí lidé rádi nás poslouchají, ač jaksi
v rozpacích ohlíželi se vzhůru ke dvěma oknům. I my tam hleděli, a více ještě k okénku nahoře, kde se nám
zdálo, že skutečně někdo dlí. Byl již soumrak, ale spíše potvrzeno naše zdání, jakoby okénkem zamihl se bílý
stín. Ovšem , že i jinde se nám zdávalo: „Tady, tady by to mohlo být!“ Naše mysl byla rozechvěna. A zejména
chvěl se tatíček. Nic jiného neměl na starosti než osvobození sirotkovo. Mohli jsme se ovšem klamati, jako
zklamali jsme se již jinde.
Ale tady to bylo tak, jakoby srdce naše skutečně bilo bytosti nám milé blíže. A hráli jsme dál. Zas rádi
poslouchali, ač rozpačitost nemizela. Ohlíželi se pořáde k těm dvěma oknům. Dohráli jsme již čtvrtou píseň,
když tatíček se obrátí k oběma rodinám na náspí , ovčákově i hajného, a povídá: „Že vy jste taky křesťané?“ Byli
na to tiše, jen pokývali, ale tatíček už vedl řeč dále : „My dobří lidé, vy dobří lidé,“ a dal nám znamení, že
zahrajem a on že zazpívá „tu naši“ . Spustili jsme zajímavou předehru a pak tatíček vpadl a zpíval :
„Matka pláče, ruce spíná.
Ach můj Bože rozmilý…“
Věděli jsme, jak to tatíček umí. Ale to překonával sama sebe. Ti na náspí ani nedutali, jak byli dojati. A
zapomněli i ohlížet se ke dvěma oknům. Ny však nespouštěli oči z malého okénka, tam nejvýše v přístřeší. A
tatíček zpíval : „Ó bolesti, ó žalosti srdce tvého čistého,“ když tam nahoře okénko se pozachvělo a nejen
pozachvělo. Bylo slyšeti prudký náraz, jakoby někdo snažil se je otevříti. Ale nepodařilo se to. Zato rozletělo se
jedno ze dvou oken doleji pod ním a k nám dolehlo pusté lání: „Co že to za chásku tam dole?“ přitom i spousta
výhrůžek. Již jsme věděli, proč obyvatelé velké chalupy dívali se tak rozpačitě tam nahoru. Hřímal tam odtud
zlostí pruský voják, za ním se objevil i druhý. A také s hrozným láteřením.
V tu chvíli hajný nám pokynul rukou a my hned porozuměli. Na ráz jsme uchopili své nástroje , - vzali
tatíčka do svého středu a prchali jsme od ovčína zpět do hlubokého lesa.
„Že on je tam za tím okénkem chudinka náš siroteček! – Jináč to už nekouká , a my musíme utíkat –
oh – oh ,“ zanaříkal si cestou náš tatíček a pořád se nám zpět ohlížel. A rozum velel neuvažovati , ale prchati .
Hajný , v němž jsme naráz poznali
dobrosrdečného a upřímného muže, zajisté že nám bez příčiny k útěku nekynul. Prchali jsme, dokud starý tatíček
mohl. Ale najednou, ač jsme jej chvílemi podpírali, ano skoro nesli, zaúpěl, že už dál takhle rychle nemůže a
nemůže. Kynulo však nám, husté křoví a již chystali je rozhrnouti a za ním se ukrýti, když stanul před námi sám
vousatý hajný.
„Dobře jste se, jak jsem vám kynul, v tom směru drželi,“ zahovořil přidušeně. Prušáci nakázali mně a
ovčákovi, abychom vás stíhali, co jste a odkud jste. Ovčáka jsem poslal na opačnou stranu, já sám vás
pronásleduji , abych vás zachránil. Poznal jsem, že jste dobří lidé a upřímní katolíci. Jsem také katolík, ale
bohužel, že nastala doba, kdy musíme s vírou svou se v tichosti skrývati. Vládnouť u nás Prušáci a s nimi jsou na
vrchu naši krajané evandělíci. Zdá se mi, jako bych ani nesloužil své vrchnosti. Ve všem poroučí jenom Prus.
Eh, ať si poroučí, poručiti v jednom však mi nemohou, abych vám, svým bratřím ve víře nepomohl. Mějte jenom
trpělivost a tiše se ubírejte za mnou!“
Hajný sám rozhrnul křoví v těch místech skoro nepropustné a vedl nás. Tak přišli jsme na mýtinu
porostlou mlázím a vysokou travinou. „Tady se přikrčte“, radil hajný“své nástroje, zvláště harfu přivažte si na
záda a plazte se po čtyřech mýtinou tam k tomu vysokému lesu. Na konci mýtiny, těsně před lesem, je lesní
vozovka. Před ní, ještě na mýtině se přikrčte a počkejte na mne. Rychle do mýtiny a hezky při zemi, aby vás
mlází krylo, neboť v každou chvíli může sem přispěchat ovčák. Na to já jsem počítal, - proto vám chci krýti
záda, chci jej odvésti na jinou stranu. Smluvil jsem se s ním o setkání tady v těchto místech, abych od sebe

odvrátil podezření, že vás chráním. Víte, on není ani pro mne, tím méně ovšem pro vás spolehlivý člověk. Je
všeho schopen jen proto, aby se Prušákům zavděčil. Rychle – rychle!“
Poslechli jsme ani nedutajíce. A lezli jsme po čtyřech opatrně vpřed. Byli jsme asi v polovici mýtiny,
když jsme zaslechli hovor. Tedy hajný s ovčákem se setkali. Nedoniklo k nám každé jednotlivé slovo, ale to
jsme poznali, že jeden z nich cosi vykřikuje, kdežto druhý, asi hajný mu klidně odpovídá. Pak rozhovor se
vzdaloval, až zanikl. Poznali jsme, že hajnému podařilo se ovčáka odvésti na jinou stranu. Šplhali jsme se však
dále, jak nám hajný poradil. Bylo už hodně přítmí , když zasvítil dobrodinec spravedlivých lidí za noci –
měsíček. Na kraji mýtiny, před úvozem, přikrčili jsme se k sobě. Tatíček namáhavou cestou vůčihledně znaven
skorem nám usínal, ale přece měl na paměti svého sirotka.
„Ten hajný to je anděl a ne člověk, snad nám poví i něco o zajatci v tom okénku. Pán Bůh ho osviť i
dál!“
A usnul nám tiše, spokojeně. Spal jako člověk, který důvěřuje, že už je blízko cíle. Také sestra si
podřímla. Jen já bděl očekávaje, že hajný splní dané slovo a přijde za námi. Po dosti dlouhé době uslyšel jsem
přitlumené kroky úvozem a jakoby zúmyslné odkašlávání. Neozval jsem se, až jsem se plně přesvědčil, že je to
náš hajný. Tu jsem se teprve přihlásil.
Hajný přidušeně rozkládal : „Nu, mohli bysta konečně tady přenocovati, je vlahá noc, ale po takové
trampotě si přece zasloužíte pohodlnějšího noclehu. Zavedu vás na nocleh k našincům a ti vás odvedou zítra dále
v úplné bezpečí.
pokračování příště

****************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
****************************************
Narozené děti :

únor
:
březen:

Adam Kříž , Solnice
Radek Dvořáček Solnice
Jan Luščák , Solnice

Ať je po celý život provází láska a štěstí !!
Sňatek uzavřeli :

březen :

Jan Malárik , Solnice
Iva Barešová , RK – Lipovka
Dominik Nosál , Solnice
Vendula Černá , Solnice
Roman Zima , Solnice
Jana Zemková , Solnice
Luboš Švec , Solnice
Veronika Paštová , Solnice

duben :

Václav Žítek , Hradec Králové
Iva Řeháková , Solnice

Hodně šťastných společných dnů plných lásky a vzájemné úcty !!

Zemřeli :

únor :
březen :
duben :
květen :

Alois Ehl , Solnice
Josef Rak , Solnice
Jaromír Martinčík , Solnice
Vlasta Havlíčková , Solnice

Čest jejich památce !

*****************************************
ČČK informuje
*****************************************
Dne 21. března 2007 od 15. hodin se v hotelu Panorama , Rychnov nad Kněžnou, konalo slavnostní předání
zlatých a stříbrných plaket MUDr. J. Janského bezpříspěvkovým dárcům krve. Zlatou plaketu za 40
bezpříspěvkových odběrů krve a stříbrnou plaketu za 20 bezpříspěvkových odběrů krve dárcům slavnostně
předali MUDr. Martin Thiel a členka České komory ČČK Praha Mgr. Milena Herelová. Dárcům také přišli
poděkovat s dárkem zástupci zdravotních pojišťoven. O příjemnou atmosféru se postaral pan Vlček se svou
kapelou. Bronzová plaketa za 10 bezpříspěvkových odběrů krve byla rovněž dárcům předána do výše uvedeného
termínu.
Z našeho města byla plaketa předána těmto občanům :

BDK - 20 odběrů
Letenská Pavla - Solnice, Okružní 533
BDK - 10 odběrů
Ovesný Michal - Solnice, Zámecká 232
Knejp Radek
- Solnice , Hradčanská 606
Děkujeme
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