SOLNICKÝ

ZPRAVODAJ

č. 55

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

Prázdniny přeskočily do své poslední čtvrtiny, dovolené už jsou většinou za námi, reklamní
letáky nabízejí nové potřeby pro školáky - a tak se pomalu loučíme s létem.
A my vám nabízíme nové číslo Solnického zpravodaje – tentokrát již s pořadovým číslem 55.
V něm si můžete přečíst o mnoha zajívavých věcech, které hýbou naším městem , zapátrat trochu
v historii, seznámit se se společenskou kronikou ….. a hlavně – nezapomeňte se přijít podívat na „Den
otevřených dveří v ZŠ Solnice“ - o kterém se dočtete na straně 12.
Jana Součková
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*************************************
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
*************************************
Dne 18. června 2007 v 17.00 hod. se v Základní škole Solnice konalo 4. zasedání městského zastupitelstva
v Solnici .
Přítomno : všech 15 členů zastupitelstva města Solnice – dle prezenční listiny
Dále byli přítomno: 7 občanů města
Z programu vybíráme :
• Kontrola usnesení z minulého zasedání
• Majetkové záležitosti města
- Úprava rozpočtu města na rok 2007
- Prodej, koupě, pronájem pozemků

•
•

Různé
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 Vodovodního svazu Císařská studánka včetně
závěrečného účtu za rok 2006
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Rychnovsko včetně závěrečného účtu za rok 2006
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Bělá včetně závěrečného účtu za rok 2006
Informace o školním vzdělávacím programu ZŠ
Zpráva letopisecké komise
Diskuse, usnesení, závěr

Z usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje :
ü Přijaté a vydané dotace dle přílohy č. 1
ü Úpravu rozpočtu na rok 2007 dle přílohy č. 2
ü Půjčku z FRB manželům Blance a Miroslavu Olbrichovým, Ještětice č.p. 4, Solnice ve výši 22.000,- Kč
na izolace proti zemní vlhkosti
ü Prodej pozemků společně s jejich součástmi a příslušenstvím v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny, za
cenu 75,- Kč/m2 dle přílohy č. 3
ü Prodej stavebních parcel v ulici Litohradská za cenu 395,- Kč/m2 ( původní pozemky parc. č. 1652/1,
1655 a 2187 – po pozemkových úpravách pozemky parc. č. 5071 a 5072)
ü Koupi pozemku parc. č. 133/1 v k. ú. Solnice o výměře 5961 m2 za cenu 250,- Kč/m2
ü Koupi pozemku parc. č. 5479 v k. ú. Solnice o výměře 632 m2 za cenu 30 tis. Kč
ü Koupi pozemku parc. č. 5223 v k.ú. Solnice o výměře 7842 m2 za celkovou cenu 33.910,- Kč
ü Přijmutí daru st. parc. o výměře 75 m2 včetně stavby kapličky a pozemku parc. č. 5081 o výměře 117
m2 ( orná půda)
ü Zprávu letopisecké komise za rok 2006
ü Finanční dar M. Kratěnové - 15,0 tis. Kč
a O. Kratěnovi - 15,0 tis. Kč
Zastupitelstvo města bere na vědomí :
ü kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3/2006 bez připomínek
ü zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Rychnovsko včetně závěrečného účtu za rok 2006 bez připomínek
ü zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 Vodovodního svazu Císařská studánka včetně
závěrečného účtu za rok 2006 bez připomínek
ü zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Bělá včetně závěrečného účtu za rok 2006 bez připomínek
ü informaci o školním vzdělávacím programu Základní školy v Solnici
ü informaci o průmyslové zóně Solnice – Kvasiny

*****************************************
SILNICE
*****************************************
Silniční uzavírky v úseku Častolovice – Solnice
Od pondělí 23. července 2007 jsou prováděny stavební práce na rekonstrukci silnice č.
II/321 v úseku Častolovice – Domašín – Solnice. Stavba byla zahájena frézováním
nevyhovujícího živičného krytu, sanacemi, vybudováním nových opěrných zdí a úpravou
odvodnění. Po celou dobu opravy silnice budou uzavřeny jednotlivé úseky silnice s tím,
že veškerá doprava je převedena na silnice I. tříd tj. přes Rychnov n. Kn. a Kostelec n.
Orl. Místní provoz bude možný po souběžných silnicích III. tříd a místních
komunikacích. S ohledem na značný rozsah stavebních prací je tak nutno zhruba do října počítat s dopravními
komplikacemi.

*********************************************
UPOZORNĚNÍ
*********************************************
Konec výstavby ČOV a kanalizace - výzva pro občany
S blížícím se dokončením stavby Čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v Solnici a souvisejících kanalizačních
řadů v Solnici, Ještěticích a Kvasinách bychom touto cestou rádi informovali občany o povinnostech, které pro
ně po uvedení ČOV do zkušebního provozu vyplynou.
V současné době se dokončuje stavba kanalizační sítě v Solnici a souběžně probíhají stavební práce na
kanalizačních řadech v Ještěticích (předpoklad dokončení prací – červenec 2007), v Kvasinách (předpoklad
dokončení prací – konec října) a na vlastním objektu ČOV v Solnici (předpoklad dokončení prací – konec října).
Zde by měl být dle harmonogramu prací zahájen v listopadu 2007 její zkušební provoz. Na ČOV budou
odváděny kanalizační sítí a za využití 4 čerpacích stanic odpadní vody z celého řešeného území. Pro zajištění co
nejúčinnějšího čištění je z hlediska využívaných biologických procesů na objektech v ČOV nutné zajistit
přivedení surových odp. vod (tzn. bez předčištění). Za tímto účelem zbývá zajistit přepojení všech objektů na
kanalizační síť, což se týká těchto případů:
1) Objekty
dnes
už
napojené
na
současnou
kanalizaci,
kde odpadní vody jsou
předčišťovány ( septiky, domovní ČOV ). Zde je nutné zajistit odvádění odpadních vod přímo.
• v případě ponechání stavby septiku nebo nádrže DČOV v terénu a zajištění přímého propojení odp. vod
z domu do kanalizační přípojky, kdy čistící zařízení zůstane na místě, ale bude odstaveno z provozu –
tyto práce svým rozsahem nevyžadují žádné povolení.
• v případě prací většího rozsahu a úplného odstranění stávajícího čistícího zařízení je nutné požádat
příslušný vodoprávní úřad (MěÚ Rychnov n. Kn., odbor životního prostředí) o povolení odstranění
stavby.
2) Objekty, které se budou nově připojovat na dostavěnou kanalizaci, nebo bude zřizováno nové připojení. Zde
se bude jednat o stavbu nové kanalizační přípojky (není stavbou vodního díla), jejíž rozsah prací je třeba
projednat s příslušným stavebním úřadem (MěÚ Rychnov n. Kn., odbor stavební), který podle řešeného
případu vydá územní souhlas nebo stavební povolení.
Povinnost přepojit se na veřejnou kanalizaci ukončenou centrální ČOV v případech,
kdy je to technicky možné, vyplývá pro občany ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů.
Vlastníky objektů v Solnici, Ještěticích a Kvasinách produkujících odpadní vody vyzýváme k přípravě
prací spočívajících v přepojení kanalizačních přípojek bez předčištění a k zajištění splnění této povinnosti
v jednoduchých nebo v připravených případech již v letošním roce (nejdříve od října).
V této souvislosti upozorňujeme, že kanalizace v Solnici a v Kvasinách je kanalizací jednotnou, takže je možno
přivádět i vody srážkové, kdy na síti jsou budovány dešťové odlehčovací komory. Možnosti přímého odvedení
dešťových vod do vodního toku nebo zasakování, kdy jimi nebude zatížena kanalizační síť, jsou samozřejmě
vhodné. V Ještěticích, odkud budou centralizované odpadní vody přečerpávány do Solnice, je prováděna stavba
kanalizace pouze splaškové, do které dešťové vody nesmí být napojeny a jejich odvedení musí být zajištěno
jiným způsobem.
Povinnost napojit se na kanalizaci mají i objekty, které dnes vypouštějí předčištěné odpadní vody samostatně
do vodního toku. Pojem uvedený v zákoně o vodovodech a kanalizacích „v případech, kdy je to technicky
možné“ v praxi znamená i napojení např. tlakovou kanalizační přípojkou. (Samozřejmě budou i lokality, které
nelze napojit do centralizovaného odkanalizování a zde si vlastníci objektů musí zajistit samostatně
zneškodňování odpadních vod jiným způsobem souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb.) Protože náročnost
přípravy v těchto případech bude složitější (nalezení vhodného technického řešení, příprava projektové
dokumentace, finanční zajištění), předpokládáme realizaci těchto připojení v průběhu zkušebního provozu ČOV
v Solnici (rok 2008).

Vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, kteří včas nezahájí přípravné práce, může být povinnost přepojit
se na kanalizaci uložena rozhodnutím příslušného obecního úřadu tak, jak vyplývá z § 8 zákona o vodovodech a
kanalizacích č. 274/2001 Sb..
Po dokončení vlastního přepojení bude požadováno nahlásit č.p. objektu, který již splnil tuto povinnost na
příslušný městský nebo obecní úřad, aby mohla být ve spolupráci s budoucím provozovatelem – firmou Aqua
servis a.s., Rychnov nad Kněžnou vedena evidence napojených uživatelů.
Po dokončení napojení všech objektů na veřejnou kanalizační síť se účelnost naší společné práce projeví i
v čistotě tekoucích povrchových vod našimi obcemi – v Bělé a v Ještětickém potoku.
zpracovala :
Dita Kunertová,. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor ŽP
-

informace jsou získané z harmonogramu postupu stavebních prací na stavbě a ze souvisejících právních
předpisů

*************************************
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
*************************************
V posledních měsících došlo ke změnám v organizaci pečovatelské služby. Od roku 1995
poskytovala tyto služby pro naše občany soukromá firma Naděje na základě dohody s Městem
Solnice, které ze svého rozpočtu hradilo soukromé pečovatelské službě rozdíly mezi skutečnými
náklady na poskytnuté úkony a úhradou klientů. Zákon o sociálních službách platný od 1.1.2007 nově
upravuje poskytování těchto služeb na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby a to přímo mezi
žadatelem ( občanem) a poskytovatelem ( organizací). Tento zákon stanoví velice přísné podmínky
poskytování pečovatelských služeb , které prakticky vylučují malé organizace z celého systému. O
jejich oprávněnosti samozřejmě můžeme mít své pochyby, ale přesto musíme splnit zákonné
požadavky. Obdobné problémy řeší v současnosti všechny menší obce, kterým byly tyto služby
s účinností nových právních předpisů prakticky zlikvidovány.
Pečovatelská služba Naděje nepodala žádost o své zaregistrování podle platného zákona,
ukončila svou činnost a v souvislosti s tím vyjádřilo městské zastupitelstvo manželům Kratěnovým
své poděkování za jejich dlouholetou práci pro solnické občany. Městský úřad Solnice oslovil Městský
úřad Rychnov nad Kněžnou, který je příslušným úřadem s rozšířenou působností a ve spolupráci
s KÚ Hradec Králové tuto situaci řeší. V současnosti pro občany Solnice poskytují pečovatelskou
službu Sociální služby města Rychnova nad Kněžnou o.p.s., které nabízejí stejně široké spektrum
činnosti pro solnické i pro rychnovské občany. Bylo vytvořeno samostatné středisko pro Solnici a
pracují zde zkušené pečovatelky s vazbami na naše město.
Závěrem bych chtěl občany upozornit, že novým zákonem byly zavedeny dávky, které může
občan využít k financování svého pečování. I když tedy dochází ke zvýšení cen daných vyhláškou, je
možno využít na úhradu těchto potřeb adresný příspěvek.
Ing. Jan Hostinský
místostarosta města Solnice

Na drahách 1595, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
tel : 494 532 959, 494 533 906
fax: 494 532523, email : pecovatelky@centrum.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Komu poskytujeme služby:
• senioři
• zdravotně postižení
Které služby poskytujeme:
• bydlení v Domě s pečovatelskou službou (DPS)
• pečovatelské úkony (úklid v domácnostech, pomoc při osobní hygieně, nákupy, praní a žehlení prádla,
doprovod do zdravotnického zařízení a na úřady, hlídání klienta v domácnosti, dovoz autem dle přání
klienta)
• stravování v jídelnách
• dovoz a donáška obědů do domácností
• pobyt v denním centru Domovinka
• osobní hygiena ve středisku osobní hygieny
• další služby dle požadavků klienta lze domluvit
Podmínky, za kterých služby poskytujeme:
• klient musí pobírat starobní či invalidní důchod
• částečná sebeobsluha u klienta
• nutné vyjádření ošetřujícího lékaře
• přidělení bytu v DPS schvaluje Rada města Rychnov nad Kněžnou na základě
doporučení komise zdravotně sociální při Městském úřadě v Rychnově n.Kn.
• klienti hradí úkony pečovatelské služby dle platného ceníku
Pro kolik zájemců služby poskytujeme:
• v DPS je 112 bytů
• pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech, o sobotách, nedělích
a ve svátcích, od 7.00 do 20.00
•
terénní pečovatelská služba je poskytována v bytech klientů na území města
Rychnov nad Kněžnou a přilehlých obcí

KLUB SENIORŮ
Komu poskytujeme služby:
• senioři z města Rychnov nad Kněžnou a přilehlé obce
Co nabízíme :
• společenské a kulturní vyžití v klubu seniorů ( přednášky, posezení , atd. )
• procházky po okolí
• výlety
Podmínky :
• členové musí být starobní důchodci

•

členové platí členské příspěvky

Kde a kde se naše činnost koná :
• klubovna – Palackého 694, Rychnov nad Kněžnou ( Budova Všeobecné zdravotní pojišťovny )
• Po, Út 13.00 – 16.00 hod, St, Čt - příležitostně, dle potřeby

Osoba, na kterou se mají zájemci o službu obracet:
Ing. Ivana Podlešáková
Na Drahách 1595, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
tel: 494 532 959

*************************************
Společenský dům Solnice
*************************************
Kurz tance pro manželské páry a taneční dvojice 2007
Pro taneční nadšence i pro ty, kteří si chtějí zopakovat veškeré společenské tance před plesovou
sezónou, jsme i letos připravili ve spolupráci s Městem Solnice Kurz tance pro manželské páry a
taneční dvojice.
Celkem je připraveno 8 lekcí, kdy závěrečná lekce je formou plesu, kde je předáno osvědčení o
zdárném absolvování kurzu. Kurz je naplánován od opakování základních kroků až po výuku nových
sestav pro náročnější tanečníky, aby si všichni odnesli do plesové sezóny potřebné informace a
dovednosti. Samozřejmě se můžete těšit na nové sestavy do standardních i latinsko-amerických tanců.
Lekce jsou plánovány na pátky od 20.00 do 22.00 hodin.

Všemi osmi lekcemi vás povedou manželé Josef a Klára Solárovi.
Taneční kurz se uskuteční v prostorách Společenského domu v Solnici.
Od září 2007 si budete moci v Déčku – DDM Rychnov nad Kněžnou na vrátnici zakoupit vstupenky.
Termíny tanečních 2007 jsou :
1. lekce - 19.10. 2007
2. lekce - 26.10. 2007
3. lekce - 2.11. 2007
4. lekce - 9.11. 2007
5. lekce - 16.11. 2007
6. lekce - 30.11. 2007
7. lekce - 7.12. 2007
8. lekce - 14.12.2007 závěrečný ples

Mgr. Josef Solár

*********************************************
ZAJÍMAVOSTI
*********************************************
V Solnici byl objeven hřbitov Českých bratří ze 16. století
Na zdejším nalezišti , které dokumentuje existenci českobratrského hřbitova v 16. století, pokračuje
archeologický výzkum. Pracuje se zde od loňského roku.
První lidské kosterní pozůstatky byly náhodně nalezeny při výstavbě opěrné zdi. Přivolaní specialisté
konstatovali, že jde pravděpodobně o rozsáhlé pohřebiště. V první fázi vykopali šest jedinců. Dnes výzkum
pokračuje a okresní archeoložka Martina Beková soudí, že ani stávající počet koster nemusí být konečný.: „Za
pomoci městského úřadu se provedla na lokalitě skrývka zeminy. Vidíme dnes z výšky zřetelně šedesát
hrobových jam, což ale nemusí znamenat, že v nich je uloženo šedesát těl.“
Důvodem těchto nesrovnalostí může být fakt, že českobratrský hřbitov fungoval přibližně sto let, z toho
třicet let bylo jeho využívání zakázáno. „Když se začal hřbitov používat legálně, nebylo jasné, jak jsou
předcházející hroby uloženy. Mohlo se stát, že při kopání nových hrobů došlo k překřížení hrobových jam i
rakví“

Podle archeoložky je datování do 16. století a určení, že jde o českobratrský hřbitov jasné : „My jsme
věděli o tom, že zde někde tento hřbitov existuje, ale nevěděli jsme přesné místo. O tom, že jde o České bratry,
svědčí i důkazy o přísných pohřebních rituálech nebo prosté oblečení mrtvých těl.“

Průzkum by měl být uzavřen do konce roku. Kosterní pozůstatky byly převezeny k antropologickému
výzkumu a po něm budou uloženy na solnický hřbitov.
Převzato z Rychnovského deníku

*************************************
NAŠE ZDRAVÍ
*************************************

Solná jeskyně už i v Rychnově
V poslední době se hodně hovoří o novince v péči o zdraví obyvatel – solné jeskyni .
Účinky pobytu v solné jeskyni jsou přirovnávány k účinkům pobytu u moře, kdy jedna návštěva může nahradit
až 3 takto strávené dny.
Pobyt v solné jeskyni je doporučován lidem trpícícím následujícími obtížemi : astma, chronická
bronchitida, dušnost, zápal plic po akutním stadiu, bronchiektazie, kašel (zejména v noci anebo po cvičení),
kuřácký kašel, těžké vykašlávání mukozních hlenů, záchvaty suchého kašle , šelesty (zejména s nízkým tónem)
s proměnlivou polohou během akustace, nachlazení a chřipka, zánět dutin, chronická rýma a dýchací alergie,
alergie na průmyslové škodliviny a škodliviny v domácnosti, časté akutní poruchy dýchacího systému, angína,
zánět hltanu, ekzémy, lupenka, celulitida, kožní choroby, cystická fibrióza, systémové poruchy, poruchy
nervového systému, onemocnění srdce a cév.

Přijďte i Vy poznat léčivé a relaxační účinky povytu v naší jeskyni, která byla
otevřena v Rychnově nad Kněžnou začátkem července tohoto roku.
Bližší informace na adrese :
Studia krásy SPOT, Palackého 113, Rychnov nad Kněžnou
tel : 739 054 480
Jitka Kubínová

*****************************************
UNESCO KLUB SOLNICE
*****************************************
Již pátý ročník Unesco World Cupu pořádá ve dnech 25. a 26. srpna 2007
Unesco klub Solnice

Program Unesco World Cupu 2007 Solnice
Sobota 25.8. 2007
9.00
9.30
9.45
11.00
14.00
19.00

slavnostní zahájení UWC 2007 ve sportovním areálu v Solnici
zahájení soutěží v kuželkách, volejbale, stolním tenise
soutěže pro děti
předvádění řízených modelů aut, lodí a letadel
voriáda
táborák a taneční posvícenská zábava / Ještětice /

Neděle 26.8. 2007
9.00 zahájení turnaje v nohejbale, pokračování soutěží
9.00 – 16.00 Den otevřených dveří v ZŠ Solnice
/ kulturní vystoupení na schodišti v 10.00 hod./
/ posvícenská kachna ve školní jídelně /
9.30 přespolní běh o posvícenské koláče pro malé i velké
10.30 posvícenské soutěže pro všechny / např. tlučení kohouta /
11.30 ukázky řízených modelů
15.00 promenádní koncert lázeňského orchestru na náměstí
16.30 slavnostní ukončení UWC 2007 ve sportovním areálu v Solnici

voriáda 2006 na solnickém koupališti

PROPOZICE 2007 :
UNESCO World CUP – VOLEJBAL
Datum a místo : 25.8.2007 sportovní areál Solnice
Přihlášky : na adresu pořadatele do 24.8.2007
Ředitel turnaje : Mgr. Jan Souček
Kontakt : Mgr.Jaroslav Podzimek, Mírová 1437 , 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Mobil : 732 566 148
e – mail : jaroslavpodzimek@seznam.cz

UNESCO World CUP – KUŽELKY
Datum a místo : 25.-26. 8.2007 kuželna SK Solnice
Přihlášky : na adresu pořadatele do 24.8.2007
Ředitel turnaje : Martin Kozel
Kontakt : SK Solnice, UNESCO klub Solnice – CZ, Komenského 594, 517 01 Solnice
Tel.: 494 532 494
Mobil : 732 566 148
E – mail:: sksolnice@mujbox.cz

UNESCO World CUP – NOHEJBAL
Datum a místo : 26.8.2007 sportovní areál SK Solnice
Přihlášky : na adresu pořadatele do 25.8.2007
Ředitel turnaje : František Bednář
Kontakt : Jana Bednářová, Nad Zvonicí 653, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Mobil : 604 409 982

Podrobnosti k soutěžím na http://www.ib777.com

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

Ve spárech dravcových

Paní Alena Dariusová rodem Postolkovská
- pokračování

Vzbudili jsme tatíčka. On, duše dobrá s čím usínal, s tím se probudil. Jak uslyšel , že je tu náš hajný a že
půjdeme dále pod bezpečný krov, již se rychle sbíral.
Pak hbitě se k němu přitočil, za ruku ho chopil a dívaje se mu upřímně do očí, zašeptal důvěrně : „
Anděle náš dobrý, viďte, že jsme vypozorovali, že tam nahoře za okénkem je mladý zajateček a že se na píseň –
Matka pláče, ruce spíná – chtěl k nám přihlásiti?“
Hajný sebou nejprve trhl, zamyslil se, ale pak pravil přidušeně a vážně : „Zdálo se mi, že jste tou písní
měli něco za lubem. Neptám se vás teď po tom, povíte mi to však třeba sami od sebe. Ale to vám pravím, že
jsem hned poznal, že chcete asi prokázati dobrý skutek a tím jsem i poznal, že jste našinci vírou a smýšlením.
Vy jdete za dobrým skutkem, kdežto co se tam děje, je skutek zlý, hodný jen nadutých Prušáků a jejich spojenců.
Ano dědoušku, tam nahoře je v zajetí mladý hoch . To ví ostatně u nás každý. Strážcové jeho, oba Prušáci, kteří
neustále bývají napilí, pochlubili se už kolikráte, že jejich zajatec je synek z vysokého rodu, že je jejich pánu
vítanou kořistí, na kterou se může už napřed pít, protože se hoch tak zadarmo nevydá. A věřte mi, kdyby jen ti
dva Prušáci toho chlapce tam střehli, jak on je čiperný, jistě by jim již dávno byl unikl. Ale horší nad oba je jeho
hlídačka, matka našeho ovčáka. Jako on ve službách Prušáků, tak i stará babice, opakuji, horší nad něho. Má prý
ovšem slíbenu zvláštní odměnu a ona odjakživa byla známa nenasytnou lakotou! Na tuto ji Prušáci chytili ,
ačkoli na splnění slibů Prušáků spoléhati, je jako na písku stavěti. Babka nad ubohým chlapcem bdí tak, že se
nemůže ani hnout. Dnes Prušáci se zas napili tolik, že usnuli. Proto stará ovčářka sešla dolů. Proto jsme vám také
neodmlouvali, když jste jevili ochotu, že nám zahrajete. Dívali jsme se vzhůru jen kvůli Prajzům, a báli jsme se,
abyste jich neprobudili. Jinak jsme byli rádi, že nás alespoň na chvíli v těch trudných časích pobavíte. On i ovčák
poslechne troch té hudby rád a ovčářka také, zvláště když to bylo zadarmo. Jen to ji mrzelo, že se chlapec nahoře
ke svému okénku tak přitlačil. Proto , čehož jste asi nepozorovali, škubla sebou a spěchala ke svému zajatci.

Přišla píseň – Matka pláče, ruce spíná – a již víte, co se dělo. Zajatec chtěl vás lépe slyšeti, chtěl otevříti, ona mu
v tom zabránila, probudila Prušáky a bylo zle!“
„Zle a nelze,“ pronesl rozechvěle náš tatíček, „když jenom víme, co víme, a jen
když jsme na stopě našemu sirotečkovi. Anděle náš , za to zasluhujete plné naší důvěry.
Proto vám věrně povíme zas my, co víme o vašem ubohém zajatečkovi.“ Přidušeně a skoro šeptem vypověděli
jsme hajnomu všecko.
Politoval hajný celou rodinu v našem „kamenném domě.“ Když pak nás dovedl v noční úkryt do
chalupy v podlesí, kde byli dobří spolehliví lidé jako sám hajný ( jmenuje se Jakub Vavřina) , tu slíbil nám, že
bude nenápadně bdíti nad chlapcem a že nám podá zprávy, kdyby se něco zvláštního přihodilo. A také přimluvil
obyvatelům chalupy, kdyžby snad ovčák tady na druhý den slídil, aby mu neprozradili, že jsme u nich našli
přístřeší. Ostatně že ráno se sem sám ještě dostaví. Usnuli jsme po tom všem na půdě chalupy všichni tři více než
kdy jindy spokojeně. A na druhý den probudili jsme se dosti pozdě. Tatíček se sestrou se rozhodli, že si ještě
odpočinou a já vydal jsem se na cestu, abych vám, důstojný otče, podal o všem zprávu.“
Farář Sutic vyslechl zprávu mladého Jandy se zjevným účastenstvím a s patrným rozechvěním a
dojetím. Když mladý Janda ukončil , chopil se obou jeho rukou, stiskl je vřele a pravil: „Díky Bohu, přinášíte
zprávu potěšující. Pán Bůh buď vám za ní odplatitelem. Když jenom víme, že náš Aleš žije a kde je.
V kamenném domě je chvála Bohu již také lépe, mysl paní Aleny již se nám nad radost rozjasnila. Bůh dá, že
uzdraví se nám matka trpitelka a tak jenom když víme, na čem jsme. Poznávám nyní, jak on měl tatíček věš
pravdu, když řekl, že tu jde o peníze. Víme i od paní Aleny, že toho bezcitného skutku byla schopna jen bezcitná
touha po penězích. Stalo se tak ke všemu ještě od příbuzného paní Aleny, který neváhal připojiti se v řady
nepřátel vlasti a naší císařovny. Díky vám, milý Jando, a tatíčkovi vašemu. Těším se na to, až sám bude o všem
vyprávěti svým zvláštním milým způsobem. A teď, milý Jando, pohovíte si u nás. Po takové cestě zasloužíte
občerstvení. Zůstanete u nás na skromnou večeři. Zavolám pana pátera i pro pana učitele si pošlem a budete
muset vypravovat znova. I já rád ještě vás poslechnu. Zítra, jestliže dovolí pan doktor, povíme vše paní Aleně.
Myslím, že ji ta zpráva uzdraví. Zaplať vám všecko Bůh!“
Rovněž tak vroucně mladému Jandovi děkovali při večeři kaplan Markocius a učitel Kalous. Ráno pak
od fary i školy nesla se městem Solnicí zpráva, že Harfička a Kramplička se svou rodinou vyšpehoval úkryt
mladého Aleše . Chalupa starého Krampličky u hradeb byla od mnohých zvědavců obléhána. Ale nadarmo.
Mladý Janda byl již od časného rána na cestě ke svým. Měl o ně starost, zvláště o starého tatíčka.
Tak neslo se od úst k ústům a od ucha k uchu, co mladý Janda vyprávěl před pány ny faře. A jako již
dříve, když paní Alena z mrákot procitla a sdělila, koho že podezírá z násilného skutku na Alešovi, bylo z toho
po Solnici všeobecné roztrpčení a záští proti bezcitnému pachateli. „Poturčenec horší Turka. Vlastní krajan a
k tomu příbuzný horší i samotného Burkuše.“
„Tak v tom zmatku o pouti proti nám i jeden z Postolovských ?“ křičel u svého krámu rozezleně
Pekárek. „Krajan, bratr, Čech , ba skoro jako Solnický a proti nám ? A proti naší ubohé a hodné paní? Že se tam
ta země, kady chodí, pod ním neslehne! Toho já dostat, panáček by zvěděl, že v rukou starého Pekárka je ještě
spravedlnost !“ A starý Pekárek rozezlen vyhrnoval až i rukávy.
A kde kdo kolem mu přisvědčoval. Za všeobecné nevole, projevované ze všech
stran nad jednáním jednoho z Postolkovských , kráčel farář Sutic kostelní ulicí ke „kamennému domu“. Bylo
deset hodin a pan farář věděl, že v tuto dobu dostavuje se k nemocné paní Aleně městský felčar a doktor
Daňhelis. Pekárek křičel u svého krámu již dříve, ale před jemnostpánem přece se jaksi mírnil. „Ah náš
jemnostpán,“ jen se pousmíval.
„Ale vždyť já vás slyším, milý mistře, už támhle od krámu našeho pekaře Bartoše. Nu však vy víte, co
se ho nazlobíte, že těsto zadělává vždycky jen v zástěře a měl by ho prý dělat ve fraku a v rukavičkách, když
jeho pečivo přijde i na zámek a na stůl pana převora. Ale žert stranou, starý bojovníče. Víte-li , co si teď o vás
myslím?“
„Prosím nevím, jemnostpane,“ odpovídal řezník, a byl rád, že se s ním jemnostpán tak pěkně zastavil.
„Inu, myslím si, copak by náš milý mistr Pekárek vyváděl, kdyby teď Prušáci táhli od Oujezda na
Solnici?“
„Jemnostpane, nechám hned všeho a místo jedné sekyry vezmu dvě a budu hledět, abych dostal na ránu
zrádce Postolkovského. Dal bych mu za nás, za paní Alenu a za ubohého Aleše!“
Farář Sutic stiskl ruku bodrému řezníkovi a dodal: „Když jenom víme, jak to je a za to si zaslouží díků
náš…“
„Ano jemnostpane, Krampička – Harfička. Ale to já povídám, jak se ten člověk vrátí, nejlepší telecí
osrdí – můj Bože, on je tak rád s koprovou omáčkou, nejlepší osrdí mu donesu ctí a darem!“
„To je hezké od vás,“ usmíval se farář Sutic, „o ostatním, doufejme, že vše dobře dopadne.“ S takovou
se spokojeně rozešli. Farář Sutic rozuměl svým a ti zase jemu.
Před kamenným domem setkali se doktor s farářem, jakoby na sebe čekali. Farář podal doktorovi o
všem zprávy. Tento s radostí spěchal do domu, aby paní Alenu připravil na radostnou zprávu. Pan farář čekal
dole, ale již tu byli někteří občané z náměstí a i sám purkmistr Maryška. Byli žádostivi bezpečných zpráv o

Alešovi. Farář vypravoval. Nedopověděl ještě a již oknem volal jej doktor nahoru. V předsíni upozorňoval
jenom duchovního, by nezmiňoval se zlém nakládání s Alešem. Paní Alena nesmí se příliš rozlítostniti.
Farář Sutic vešel k nemocné. Ubohá paní Alena, vyhublá a bledá, nadzvedla se a sepjala ruce proti
příchozímu. „Drahý otče duchovní, vy přinášíte mi zprávy o mém Alešovi. On žije, vy víte kde, prosím vás,
vypravujte!“ Pan farář pohladil nemocnou po skráních a prosil jí, aby jej vyslechla s klidem a v důvěrou v Boha.
Když dopověděl, setřela paní Alena slzu s oka, jež vyhrkla jí nad tím, jak o její dítě se postaral prostý
solnický harfeník a jeho rodina, a dodala, zřejmě jsouc zprávou potěšena a posílena : „Bohu díky, když jenom
Aleš žije! Nyní abych ho zpět dostalo a u sebe měla! Pak bude zase dobře.“ Nemocná paní vzchopila se na lůžku
tak, že usedla si volně.
„Odměním se, dá Bůh, hodné rodině našeho harfeníka a i můj muž bude jim vděčným. Ale nyní musím
Pána Boha prosit o brzké uzdravení a snažit se, abych byla silna ke všemu, co podniknouti nutno.“
„Co míníte, paní naše dobrotivá?“ tázal se pan farář.
„Přemýšlím o tom již od té doby, co jsem se z mrákot k novému životu probudila. Nyní pak – dík buď
za to Bohu a dobrým lidem – když vím, jak je s Alešem, jsem utvrzena v úmyslu podrobiti se moci i touze
lakotné po našem jmění. Vím, že jinak mi nepřítel města i můj Aleše nevrátí. Chci proto obětovati , co mohu,
svůj blahobyt i své jmění za Aleše. Jsem milující matka, vím a cítím to, že bych při všem, co mám, byla
svrchovaně nešťastnou, kdybych neměla svého Aleše. Jeť v zajetí jedině proto, že matka jeho je zámožnou. Vím
a cítím, že souhlasil by se mnou můj manžel. A když bych jej vítala, jsouc třeba i žebračkou, bude se mnou
spokojen, jenom když mu zachráním syna – našeho Aleše!“
Oba páni, kněz i lékař, byli rozhodnutím paní Aleny zřejmě dojati. „Ctí vás rozhodnutí vaše, paní
dobrotivá,“ odtušil farář Sutic, „ale bylo by záhodno vyjednávati a to co nejdříve.“
„Také jsem i na to pomýšlela,“ vysvětlovala klidně paní Alena. „A tu jsem připadla na to, že moje záhy
zvěčnělá matka byla rodem Mladotová ze Skalky. Na Skalce u vzdáleného příbuzného , pana Antonína Mladoty,
je vrchní velitelství našich nepřátel. A tu bych myslela, že by bylo dobře, požádati pana Mladoty o
zprostředkování jak u velitele, tak i u toho Postolkovského.“
„Toť dobrá myšlenka, vzácná paní,“ přisvědčili oba páni. A farář Sutic ihned doložil: „Přijde teď na to,
co jsem navrhoval hned druhého dne po únosu Alešově. Nyní tuším, že proti tomu nebude námitek, když víme,
na čem jsme, jak se strany vaší, tak i pokud se týče Aleše. Já totiž již tehdy navrhoval, abychom vydali se
k vrchnímu pruskému veliteli s prosbou. Vím nyní, že by to bývalo nadarmo. Takto však jsem hotov a nabízím
se vydati se na cestu k vyjednávání.“
„A myslím, že i z našich předních občanů se k ušlechtilému skutku někdo připojí. Vy sama na cestu
vydati se nemůžete. Jste přece jen ještě slabá. Proto bych myslil, aby Aleš brzkou přítomností pomáhal nám vás
plně uzdraviti, byste jednání o vrácení Alešovo svěřila rukám našim, rukám upřímných přátel. A přátel vašich je
u nás tolik, co nás tu v Solnici vůbec je.“ Tak spolu s farářem k vyjednávání nabízel se i doktor Daňhelis.
Paní Aleně je již tak, že na den i sám se může může vypraviti, aniž by měl strachu, že by se co ve stavu
jejím zhoršilo. Ostatně ví, že naděje na Aleše uzdraví obětavou matku co nejdříve. Vroucně a se slzami v očích
děkovala paní Alena za nabízenou obětavost. „Při všem , co mne potkalo, musím Bohu děkovati, že jsem
nezůstala bez přátelství. Ten, jenž vidí až do hlubin lidských srdcí ví, jak vroucně ho prosím, aby všem odplatil
vším dobrem, neskonalou milostí!“ A na paní Aleně Dariusové bylo viděti, jak zprávy o Alešovi a pomoc obou
pánů a jednání ji osvěžily. Důvěra i naděje jsou nejlepšími lékaři.
Farář Sutic s lékařem Daňhelisem, jak byl zvyklý, jednal rázně. Zvláště nyní, kdy věděl, že výprava za
vyjednáváním nebude naprázdno. Věděli, oč se jedná. Mělo se vyhověti chtivosti peněz jednoho z pruských
důstojníků. Ale v tomto ohledu potřebovali oba, kněž i lékař k ruce někoho, který by dovedl opatrně čeliti
hrabivosti pruského násilníka. Řekněme upřímně , v otázce peněžní nebyli zvláště honěni ani farář Sutic ani
felčar Daňhelis. Farář a vikář Sutic byl na Solnici od roku 1723 až 1752. A nahospodařil tam mimo to,
co stál jeho pohřeb , čtyři stovky. Za padesát zlatých přikoupil k faře, aby farář mohl na svém se procházeti,
zadní část zahrady od souseda Marina Selichara. Stopadesát zlatých odkázal nadaci za spásu své duše a
ostatních dvě stě zlatých na zvelebení oltáře „Milostného Ježíška“ , před nímž si vyvolil po životě záslužném
odpočinutí. Hrob jeho je na témže místě ve farním chrámu Páně solnickém v podzemní hrobce.
A felčar Daňhelis ? Byl rodák solnický. Studoval a dostal se k vojenským. Byl prý na svou dobu dosti
rozumný lékař a léčil prý dosti zdárně. Přišed z vojny byl již morous, ale morous srdce dobrého. Starý mládenec,
který mnoho nepotřeboval a také ani za své rady a léky nepožadoval. Rád tykával každému. Říkával, když se
někoho tázal, co je panu doktorovi dlužen : „Dlužen mi nejsi nic, ale dej, co můžeš. Na to, co asi teď potřebuji,
mi to vystačí.“ Proto byl v Solnici i dosti oblíben.
Tito dva dobráci a v ohledu peněžitém lidé nepraktičtí potřebovali k sobě někoho praktičtějšího. A toho
jim doradil purkmistr Maryška v osobě prvního radního Myšky. Byl soukromník a při tom handlování člověk.
Rozuměl tedy obchodu. Od menších mistrů skupovával výrobky a pro ně nakupoval vlnu. Byl z obchodních cest
dosti světa znalý a uměl pohovořiti sprostě , i jak se říká, po pansku.
Konšel Myška převzal také, k čemu byl vybídnut, se vší ochotou. Pan farář Sutic, když bylo tříčlenné
poselstvo ustanoveno, spěchal, aby vše oznámil veliteli, hejtmanu Suboticovi. Vojenská správa tentokráte

s výpravou souhlasila. Hejtman Subotica radil jen, aby k tak úctyhodné službě ochotní pánové nevydávali se na
Skalku přes Oujezd, tam že to pořád proti Solnici zlobou soptí. Aby proto raději volili příhodnou okliku , kde
není tolik Prušáků jako v Oujezdě. Konšel Myška měl hned dobrý nápad. „Vezměme to“ navrhoval, „přes Dobré
. – Tam jsou jen skrovné hlídky pruské a těm se již nějak prodereme ke Skalce.“
Tak se brzo, hned třetí den po návštěvě faráře Sutice u paní Aleny , vypravili všichni tři přes Dobré na
Skalku. Mezi Dobrým a Skalkou bylo tenkráte vice lesů. A ač v nich Prušáci dost zle hospodařili, přece kryly
tyto naše vyjednavatele tak, že nikde nesetkali se s obtížemi se strany pruských vojáků. A štěstí jim přálo i
v tom, že když na pozemky skalecké se dostali, uzřeli samého pana Mladotu. V těch zlých časích , kdy měl
nemilé hosty na samém zámku, bylo asi volněji v polích a mezi čeledí. Mladotové byli vůbec páni velmi
lidumilní. Pod jejich vládou nepociťoval lid ani obtíží roboty. Mladotové ulevovali lidu, kde mohli a s láskou
pomáhali ubohým trpícím v celém okolí. Sem utíkali se nešťastní jako do milosrdného zátiší. Všichni věděli
předem, že pod vlídným úsměvem urozeného pána a paní prchne starost i žal.
Lid lnul i k nynějšímu panu Antonínu Mladotovi . A hleděl také za vše dobré se odvděčiti. Náklonnost
lidu osvědčí se nejlépe v dobách zlých. Zámek obsadil v hlavní části vrchní velitel Horovitz . Dle jména také
původem Němec. Pan Mladota i s rodinou musel se uskrovniti v dolních místnostech zámku, tmavých i vlhkých.
Prušáci neuměli si vážiti ani hostitelů.
pokračování příště

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

duben
:
červen :
červenec :

Tomáš Píč , Solnice
Matyáš Heligman , Solnice
Jan Martinec , Solnice
Anna Martincová , Solnice

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

květen :

Jan Faltus , Solnice
Magdaléna Turková , Třinec

červen :

Jiří Křepela , Solnice
Kateřina Lukášková , Lipovka
Václav Jansa , Solnice
Ladislava Sedláčková , Solnice
Tomáš Kopecký , Solnice
Soňa Slováčková , Lično
Oldřich Vašátko , Ještětice
Martina Schodová , Ještětice
Daniel Kuchař , Ještětice
Ilona Pinková , Ještětice
Jiří Rozsypal , Solnice
Kateřina Holubová , Solnice

červenec :

Radoslav Ženata , Solnice
Petra Pospíšilová , Kačice
Petr Horák , Miletín
Zdeňka Feichtingerová , Solnice
Miloš Gajda , Solnice
Alena Charvátová , Čestice

Hodně šťastných společných dnů plných lásky a vzájemné úcty !!
Zemřeli :

květen :
červenec :

Josef Fiedler , Solnice
Miloš Gajda , Solnice
Jarmila Kočová , Solnice

Čest jejich památce !
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