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

Právě se Vám dostává do ruky poslední číslo roku 2007. Snažili jsme se po celý rok Vás informovat o
současném dění v Solnici i o historii našeho města. Doufáme, že i tento „Solnický zpravodaj“,
s pořadovým číslem 56, Vám přinese mnoho zajímavého .
Poděkování patří všem dopisovatelům pravidelných rubrik za jejich články , a těším se na další
spolupráci s nimi v novém roce.

Jana Součková
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*************************************
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
*************************************
Dne 24.září 2007 v 17.00 hod. se v hospodě U Haničky v Ještěticích konalo 5. zasedání městského
zastupitelstva v Solnici .
Přítomno : všech 15 členů zastupitelstva města Solnice – dle prezenční listiny
Dále byli přítomno: 19 občanů města
Z programu vybíráme :
• Kontrola usnesení z minulého zasedání
• Majetkové záležitosti města
- Úprava rozpočtu města na rok 2007
- Prodej, koupě, pronájem pozemků
• Různé
- Smlouva s Pečovatelskou službou Rychnov nad Kněžnou

•

Dohoda Sdružení SPLAV , o.s. a MAS VYHLÍDKA
Dlouhá strouha - porost
Dopis zastupitelům – p. Harapát
Informace o postupu prací průmyslové zóny
Diskuse, usnesení, závěr

Z usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje :
ü
ü
ü
ü

Přijaté a vydané dotace dle přílohy č. 2
Úpravu rozpočtu na rok 2007 dle přílohy č. 1
Vrácení částky 1 mil. Kč z FRB ( fondu rozvoje bydlení ) , ponechání úroků na účtu FRB
Koupi části pozemku parc. č. 5590 za cenu 15,- Kč /m2 na výstavbu repliky kapličky. Výměra
kupované části pozemku bude určena po vyhotovení geometrického plánu
ü Uzavření smlouvy mezi Městem Solnice a Sociálními službami Rychnov nad Kněžnou o.p.s. o zajištění
a poskytování pečovatelské služby občanů Města Solnice
ü Vykácení aleje jasanů podél cesty na začátku území „Šárka“. Zároveň doporučuje vykácení koordinovat
se zmlazením břehových porostů u vodního toku „Dlouhá Strouha“ s Povodím Labe s. p. Hradec
Králové . Na místo
vykácených porostů doporučuje výsadbu nových stromů dle doporučení
odborné
firmy.
ü Koupi vlastnického podílu 1/18 pozemků parc. č. 2246/1, 2246/3, 2246/4 v katastrálním území
Solnice vydražením
Zastupitelstvo města neschvaluje :
ü Prodej pozemků parc. č. 497/6 a 2262/1 v k. ú. Solnice

Zastupitelstvo města bere na vědomí :
ü Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4/2007 bez připomínek
ü Dohodu Sdružení SPLAV , o.s. a Místní akční skupiny Vyhlídka o společné účasti v Programu rozvoje
venkova, opatření IV. Leader a realizaci programu Leader pod společným názvem žadatele – „Sdružení
SPLAV , o,s.“ Pro tento účel souhlasí se zařazením svých katastrálních území působnosti Sdružení
SPLAV, o.s. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se strategickým plánem rozvoje Sdružení SPLAV,
o.s. pro období 2007 – 13, zahrnujícím obě spojená území a souhlasí s jeho realizací na svém území
ü Výsledek projednání dopisu od p. Harapáta bez připomínek
ü Informaci o průmyslové zóně Solnice – Kvasiny
ü Informaci o koupi objektu „Sokolovna“ a příslušných pozemků

Srdečně zveme všechny občany na

Štědrovečerní

mši,

která se koná dne 24. 12. 2007
od 22,oo hodin
v kostele sv. Jana Křtitele v Solnici.

*************************************
Městský úřad informuje
*************************************
Centrální čistírna odpadních vod
K 1.
lisopadu
byla
uvedena do zkušebního
provozu
čistírna
odpadních vod pro obce
Solnice (vč. Ještětic) a
Kvasiny. Celé dílo bylo
postaveno za 174 milionů
Kč. Tato částka byla
100% hrazena z dotace
státu, protože stavba byla
zahrnuta do zlepšení
infrastruktury
obcí
sousedících
s průmyslovou
zónou
budovanou pro rozšíření
automobilky ŠKODA-AUTO. Ze svých prostředků obce hradily náklady na výkupy pozemků a
ostatní výdaje (např. za projektovou dokumentaci), což i tak byly nemalé částky.
Tato investiční akce, která probíhala na celém katastrálním území obce, byla náročná, strávili jsme na
ní téměř tři roky. Pro nás občany to bylo náročné tím, že v trasách pokládky nové kanalizace a
centrálního přivaděče byly nutné uzávěrky ulic a objížďky, takže nám to znepříjemňovalo po určitý
čas život. Ale většina občanů byla trpělivá a snášela tyto „útrapy“ bez stesků. Na druhé straně mají
občané po starostech s vlastními čistírnami odpadních vod a septiky, protože se mohou připojit na
kanalizaci přímo.
Aby čistírna mohla pracovat, je třeba, aby na kanalizaci bylo připojeno co nejvíce nemovitostí.
Podmínkou je, aby splaškové vody byly nepředčištěné – to znamená, že se musí vyřadit z provozu
septiky propojením kanalizace před a za septikem. Protože doba na stavební práce tohoto druhu
nebude zřejmě vzhledem k pokročilé roční době příhodná, přepokládáme, že se letos připojí velcí
znečišťovatelé – činžovní domy, sídliště a provozovny. Vlastníci rodinných domků pravděpodobně
budou připadat v úvahu až v jarních měsících roku 2008. Vše bude záležet na tom, jak složité práce
bude toto přepojení znamenat.
Pro vlastníky nemovitostí jsme projednali se správcem vodovodů a kanalizací AQUASERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou (telefon 494 539 125, paní Krčmářová nebo pan Müller) možnost
se s problematikou připojení své nemovitosti obrátit na tuto firmu a ta podle situace buď poradí, nebo
při složitějších případech zprostředkuje projektanta i dodavatelskou firmu, která provede připojení .
Musíme ovšem upozornit občany, že veškeré náklady na provedení připojení (nebo přepojení mimo
septik) si každý vlastník nemovitosti hradí ze svých prostředků.
Pavel Faltus, tajemník MěÚ

!!! nenechte si ujít !!!

v objektu čistírny odpadních vod
/ přístup z ulice Domašínské - naproti Holmanom /

sobota 1. prosince 2007
od 8.00 do 12.00 hodin

*************************************
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
*************************************
Lékařská pohotovost v Královéhradeckém kraji
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo 13. září 2007 novou podobu lékařských pohotovostí. Moderní a
kvalitní službu budou zajišťovat čtyři oblastní nemocnice v okresních městech Kraje a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Co přináší nový model lékařské pohotovosti.
Především se od 1. října 2007 služba přesunula z dvanácti míst do čtyř oblastních nemocnic a Fakultní nemocnice
v Hradci Králové. Tím se služba maximálně zefektivní , zkvalitní péči , ušetří lidem zbytečné cesty mezi pohotovostí a
nemocnicí a přitom ušetří nemalé finanční prostředky. Zdravotnický holding Khk zřídil ve spolupráci se Zdravotnickou
záchrannou službou speciální telefonní linku. Na čísle 841 155 155 získá volající veškeré potřebné informace o místech a
provozní době pohotovostí, o možnostech ošetření a s operátorem může konzultovat vzniklou situaci. V případě potřeby
může na lince navíc konzultovat své obtíže s pohotovostním lékařem. Volání na tuto linku je v ceně místního hovorného a
dostupná je nepřetržitě 24 hodin denně.
Proč byla nutná změna
Dosavadní systém Lékařské služby první pomoci (LSPP) byl velmi zastaralý a nevyhovující. Naprostou většinu
jeho úloh převzala Zdravotnická záchranná služba (ZZS) , která poskytuje odbornou pomoc v případě všech neodkladných
stavů bezprostředně ohrožujících život, mohou vést k prohlubování chorobných změn k náhlé smrti , mohou bez rychlé
pomoci způsobit trvalé chorobné změny , působí náhlé utrpení a bolest nebo způsobují náhlou změnu chování a jednání
postiženého ohrožujícíh jeho samotného nebo okolí.
Lékařská pohotovost tak nyní slouží pouze pro případy odkladné péče, kdy dojde k náhlé změně zdravotního stavu
nebo zhoršení chronického onemocnění a nelze čekat na řádné ošetření praktickým lékařem.
Jak budou fungovat pohotovosti nově
Od 1. října 2007 lékařskou pohotovost ( dříve LSPP) zajišťují přímo nemocnice. Jsou to čtyři oblastní nemocnice –
v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. V Hradci Králové se do systému zapojí Fakultní nemocnice. .
Pohotovosti fungují pro stavy odkladné péče v době, kdy není dostižitelný praktický lékař, tedy o víkendech a svátcích od 8
do 20 hodin. Před návštěvou pohotovosti doporučujeme konzultovat stav na telefonu 841 155 155 ( za cenu místního
hovorného) , kde občané získají od operátora potřebné informace o místě pohotovostního ošetření a s lékařem se mohou
poradit o vzniklých obtížích. Linka funguje 24 hodin denně a je již v provozu.
Pokud by nastala situace zvýšené návštěvnosti pohotovostí, např. chřipkové epidemie apod. , vyhradil si
Zdravotnický holding možnost okamžitě obnovit ordinační doby na dalších místech Kraje. Současně nabídnou více míst
ošetření a větší kapacitu pro zvýšený příjem pacientů
tím ochrání nemocnice před zahlcením. Změna se týká pouze pohotovostí pro dospělé. Netýká se dětských ani
stomatologických pohotovostí a netýká se ani pomoci při neodkladných stavech, která je poskytována Zdravotnickou
záchrannou službou ( telefon 155).

Co dělat v případě závažných stavů
Volat 155 – tísňovou linku Zdravotnické záchtanné služby. Školení operátoři na základě Vašich informací
rozhodnou o dalším postupu . Pokud se ukáže, že se nejedná o neodkladný stav a zásah záchranné služby není nutný, poradí
operátoři volajícímu další správný postup. Takové, byť vlastně „zbytečné“ volání na tísňovou linku, není tresté. Pokud má
volající oprávněný důvod k obavám o život a zdraví postiženého, pak je právě na profesionálních operátorech, zdravotnících
a lékařích, aby vyhodnotili situaci, pomohli a poradili.
Systém je „pojištěný“ proti omylu a funguje i opačným směrem. Pokud někdo zavolá na linku 841 155 155 a
operátor zjistí, že se může jednat o neodkladný stav, vyrazí na místo rovnou záchranná služba.
Kde najít informace
Telefon 841 155 155 – informace o místech a ordinačních hodinách pohotovostního ošetření, možnost konzultace
s pohotovostním lékařem o vhodném dalším postupu.
Internet www.zhkhk.cz – vebová stránka Zdravotnického holdingu s informacemi o krajském zdravotnictví,
oblastních nemocnicích a rozcestníkem.
Internet www.zzskhk.cz – vebová stránka Zdravotnické záchranné služby s informacemi o jejich práci a službách,
výjezdových stanovištích.

******************************
SPOLEČENSKÝ DŮM
******************************
Kalendář akcí - prosinec 2007
Mikulášská besídka
Neděle 2.12.2007 od 15 hodin

•

• čertovská show s Mikulášem a čertem
doprovodný program se soutěžemi a ohnivou diskotékou
• pořádá Občanské sdružení Brouček
• vstupné : děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč

Mikulášská zábava
Sobota 8.12.2007 od 20 hodin
•

Prodejní akce
•

Pondělí 10.12.2007 od 10 hodin

prodej obuvi, textilu, drogerie a spotřebního zboží

Prodejní akce
•

pořádá ČSŽ Solnice
• hraje Combi
• vstupné 50,- Kč

Středa 19.12.2007 od 10 hodin

prodej obuvi, textilu, drogerie a spotřebního zboží

•

Vánoční koncert
Neděle 23.12.2007 od 18 hodin
učinkují : Orchestr Václava Hybše, Naďa Urbánková, Jan Šmikátor a další
• pořádá kulturní komise Města Solnice
• předprodej od 17.12. na MěÚ Solnice v pracovní době
• vstupné : 120,- /180,- Kč

*********************************************
Základní škola Solnice
*********************************************
Terénní praktika Rzy

6.
třída ZŠ Solnice na
prohlídce
tvrze
„Skutina“
Ve dnech 17. - 20. 9.
2007 se žáci šestých
ročníků
Základní
školy
v Solnici
zúčastnili terénních
praktik ve Rzech u
Olešnice. Akce se
konala
v rámci
nového vzdělávacího
programu
školy.
Cílem praktik bylo
vzájemné
poznání
s nově
příchozími
žáky, vyzkoušení netradičních forem výuky mimo školní lavice, sebepoznání. Pro žáky byl vytvořen pestrý
pogram, během něhož si osvojovali vědomosti a dovednosti ze zeměpisu, přírodopisu a nechyběly ani netradiční
sportovní aktivity. Zaměstnání bylo rozděleno do několika bloků tak, aby docházelo ke střídání různorodých
aktivit v průběhu dne. Během celé akce měli žáci možnost se seznámit také s regionem Orlických hor. Navštívili

arboretum pana Grulicha v Sedloňově, výstavu prací výtvarnice Jarmily Haldové , dřevěnný pohyblivý betlém
v Olešnici a multimediální
panel Orlických hor na místním obecním úřadě, dělostřeleckou tvrz Skutina a při zpáteční cestě i dřevěnný kostel
v Sedloňově. Všechny aktivity během kurzu byly postaveny na spolupráci při osvojování nových vědomostí
i při prezentaci výsledků
práce. Všichni se také podíleli na hodnocení jednotlivých aktivit i sebehodnocení. Na závěr kurzu byl uspořádán
závod, ve kterém žáci museli využít osvojené znalosti a dovednosti a hlavně si prověřit schopnost pracovat ve
skupině. Z dalších netradičních aktivit můžeme vyjmenovat i tvorbu bojového tance, hru na lahve s vodou,
večení debatu u táboráku, noční stezku odvahy, tvorbu erbu třídy, diskusi s ornitologem, seznámení
s morseovou abecedou a především sběr hub.
Věříme, že se nám podařilo připravit pestrý, netradiční a nejen vyučovací program, na který budou všichni
účastníci kurzu rádi vzpomínat. Vedením kurzu byla pověřena třídní učitelka šestého ročníku Mgr. Zuzana
Holoubková. Na programu kurzu se podíleli RNDr. Zdeňka Kubínová, Mgr. Kateřina Plíhalová, Mgr. Hana
Jirásková a Mgr. Jan Souček.
Mgr. Jan Souček

horní řada zleva :
Kristýna Nejmanová,
Kateřina
Hlavsová,
Veronika Hanušová,
Eliška Kirschlagerová,
Lucie
Pavlová,
Veronika Hanušová,
Veronika
Tomšová,
Pavel Janeček
dolní řada zleva :
Jaroslav
Hartman,
Patrik
Kubíček,
Stanislav Tarant,
ležící : Viktor Rykr

************************************************************
SPORT
*************************************************************
SK Solnice informuje
Dotace na rekonstrukci kabin, investiční akce
Sportovnímu klubu byla zařazena do invenčního plánu ČSTV roku 2007 akce rekonstrukce kabin oddílu fotbalu.
Celkový rozpočet této akce představuje 3 mil.200tis.Kč. Z toho dotace od ČSTV činí 2mil.600 tis.Kč. Rozdíl což
činí 600 tis.Kč musel sportovní klub zajistit z vlastních zdrojů. Vedení klubu se proto obrátilo na vedení města
Solnice, které odsouhlasilo podporu v částce 300 tis.Kč. Na dalších 300 tis.Kč si SK musel vzít úvěr u České
spořitelny.
Celkovou akci na základě výběrového řízení zajišťuje firma V-STAV Rychnov nad Kněžnou. Dokončení a
kolaudace celé akce je naplánováno na konec listopadu. Provoz zařízení je naplánován na začátek fotbalové
sezony.

Dotace Královehradeckého kraje na dovybavení atletického zařízení vč. opravy střechy
buněk.
Sportovní klub byl vybrán svým projektem na dovybavení atletického zařízení, který finančně činí 70 tis.Kč.
Královehradecký kraj poskytl dotaci 50 tis.Kč. Rozdíl tj. 20 tis.Kč musel SK zajistit z vlastních zdrojů. Byla
provedena oprava střechy dvou buněk, nakoupeny a osazeny obrubníky v sektoru vrhu koulí, byly nakoupeny
stojany pro skok vysoký a další drobné zařízení.

Dotace na údržbu od ČSTV
Celková dotace 100 tis. Kč se spoluúčasti SK ve výši 30% byla využita na opravy spodní části objektu kabin
fotbalu, výměnu oken v klubovně kuželek a opravy v prostorách ubytovny.
Hrubý Milan , předseda SK

Archiv výsledků:
Sezóna 2007/2008
Krajský přebor mladších a starších přípravek - skupina C
Podzim 2007:
7.kolo KP

Červený Kostelec

14.10.2007

Solnice MP

Červený Kostelec

8:1

Baudyš 4, Nosek 2, Novák, Jablonský

Solnice MP

RSCM Rozkoš

1:0

Baudyš

Solnice MP

MFK Rychnov n.K

3:1

Nosek 2, Baudyš

Solnice SP

Červený Kostelec

8:0

Bulušek 3, Jedlička 2, Tomeš 2, Kadavý

Solnice SP

RSCM Rozkoš

5:0

Jedlička 6, Tomeš, Hovorka, Kadavý

9:0

Hovorka 2, Bulušek, Jedlička, Tomeš

Nosek

Solnice SP
6.kolo KP

MFK Rychnov n.K.
Rychnov n.K.

7.10.2007

Solnice MP

MFK Rychnov n.K

1:1

Solnice MP

Broumov

0:5

Solnice MP

FK Náchod

1:3

Baudyš

Solnice SP

MFK Rychnov n.K

7:0

Jedlička 3, Bulušek 3, Hovorka

Solnice SP

Broumov

6:0

Jedlička 3, Hovorka, Tomeš, Bulušek

3:2

Kadavý 2, Jedlička

Solnice SP

FK Náchod

5.kolo KP

Broumov

Solnice MP

Broumov

0:4

Solnice MP

RSCM Rozkoš

5:1

Solnice MP

MFK Nové Město

0:3

Solnice SP

Broumov

2:0

Jedlička, Kadavý

Solnice SP

RSCM Rozkoš

5:0

Jedlička 3, Bulušek, Kadavý

Solnice SP

MFK Nové Město

2:0

Jedlička, Kadavý

Hronov

23.9.2007

4.koloKP

30.9.2007

Baudyš 2, Bednář 2, Nosek

Solnice MP

Hronov

1:2

Novák

Solnice MP

Červený Kost.

5:0

Baudyš 3, Bednář, Novák

Solnice MP

Broumov

0:1

Solnice SP

Hronov

8:0

Bulušek3,Jedlička 2, Hovorka, Kadavý, Málek

Solnice SP

Červený Kost.

7:0

Jedlička 3, Málek 2, Hovorka, Kadavý

Broumov

2:0

Tomeš, Jedlička

Solnice SP
3.kolo KP

Hronov

16.9.2007

Solnice MP

Hronov

1:2

Baudyš

Solnice MP

RSCM Rozkoš

3:0

Baudyš 2, Prokop

Solnice MP

FK Náchod

2:6

Novák, Baudyš

Solnice SP

Hronov

4:0

Jeřábek, Bulušek, Jedlička, Kadavý

Solnice SP

RSCM Rozkoš

7:0

Bulušek 3, Hovorka 3, Jedlička

FK Náchod

1:0

Bulušek

Baudyš 2, Prokop

Solnice SP
2.kolo KP

Hronov

9.9.2007

Solnice MP

Hronov

3:1

Solnice MP

MFK Nové Měs.

0:5

Solnice MP

MFK Rychnov

3:1

Solnice SP

Hronov

Solnice SP

MFK Nové Měs.

Solnice SP
1.kolo KP

15:0

MFK Rychnov
Solnice

4:0
10:0

Baudyš 2, Feichtinger
Kadavý 4, Hovorka 3, Bulušek 3, Málek 2, Jedlička,
Pavel, Blažek
Jedlička 3, Tomeš
Jedlička 4, Bulušek 3, Hovorka, Tomeš, Kadavý

1.9.2007

Solnice MP

Červený Kostele

4:0

Solnice MP

FK Náchod

0:6

Baudyš 2, Feichtinger, Novák

Solnice MP

MFK Nové Měs.

3:3

Solnice SP

Červený Kostele

12:0

Nosek, Feichtinger, Baudyš

Solnice SP

FK Náchod

2:0

Hovorka, Jedlička

Solnice SP

MFK Nové Město
n.M.

5:0

Jedlička 4, Kadavý

Bulušek3,Jedlička3,Hovorka2,Cvejn2,Kadavý,Málek

Okresní přebor mladších žáků
- výsledky v příštím čísle

Výročí Rychnovska
26. října 1857. * FRANTIŠEK JIŘÍ KOŠŤÁL , kněz římskokatolické církve, spisovatel, solnický rodák.
Po studiu na rychnovském gymnáziu teologická studia započal v Litoměřicích a ukončil v Hradci Králové.
Nastoupil jako kaplan do Skuhrova , kde byl v roce 1888 ustanoven místním farářem. Psal historické povídky,
příběhy ze života lidu na Rychnovsku. Byl výtečným řečníkem a kazatelem, posiloval české národní uvědomění.
150. výročí narození
( + 18.5.1909 , Skuhrov nad Bělou)

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

Ve spárech dravcových

Paní Alena Dariusová rodem Postolkovská

- pokračování
Mnoho škody způsobovali šlechetnému pánu v polích i lesích. I na Skalce osvědčovalo se přísloví : „Kam v pole
Prajs, tam jako by v pole padlo tisíc zajíců a kde Braniborek, tam hejno kobylek.“
Ale bylo dojímavo, jak okolní lid cítil s milovaným pánem . Kde Prušáci zalehli obilí, zdupali půdu, lidé
okolní sami se hlásili, že ji zkypří, aby tam mohly býti zasety aspoň přižínky. Kde spustošili les, tam čistili
ochotně, aby z jara mohlo býti vše znova osázeno. Vůbec upřímná přilnulost okolního lidu k panu Mladotovi
zářila před očima Prušáků v každém směru. I u samého vrchního velitele, generála Horovitze, vzbuzovala tato
oddanost lidu k panu Mladotovi vážný dojem. Tím se stalo, že i mocný pan Horovitz, znaje vliv pana Mladoty na
celé okolí, choval se k němu později šetrněji.
Dobrotivého pana Mladotu dostihlo trojčlenné poselstvo solnické v polích mezi Studánkou a Skalkou.
Ihned se ukázalo, jak purkmistr Maryška měl dobře, že Myšku k poselství doradil. Znaltě se hbitý soukeník
s urozeným pánem velmi dobře, protože již dříve býval často na Skalce za příčinou nákupu vlny. Pan Mladota
uvítal hosty co nejzdvořileji. Farář Sutic přednesl stručně zprávu o tom, co se stalo s paní Alenou a s Alešem a
k jaké oběti je paní Alena odhodlána. Prosil pak urozeného pána o laskavé zprostředkování při pruském
velitelství. Pan Mladota zřejmě dojat stiskl ruce všem a vyzval je, aby ho následovali na zámek, že hned dojde
k veliteli a poprosí o podporu při vyjednávání s Postolkovským. Trvalo to dosti dlouho, než pan Mladota vrátil
se od generála Horovitze a vyzval posly, aby se dostavili nahoru k veliteli.
Generál Horovitz přijal je chladně a upjatě. Jen málo se pozachvěl, když farář Sutic mluvil v zájmu
ubohé paní Aleny a jejího syna, dokládaje : „Kdybyste světlý kníže, i na nás všechny a na město naše zanevřel
co nejúporněji, těmto dvěma prokažte milosrdenství mocnou přímluvou u pana Postolkova. Na vás záleží, aby
násilí bylo vyrovnáno.“
Generál Horovitz dal domluviti stařičkému knězi . Ale pak zase hájil Postolkovského, že prý k tomu, co
farář nazval násilím, „gráf Postolkov“ ( tj. hrabě Postolkov) byl oprávněn a že vina byla na straně paní Aleny.
Mohla se vyrovnati v dobrotě a nebylo by došlo k tomuto prostředku. Ale když nyní paní „gräfin“ Postolkoff (
prý hraběnka Postolkovská ) obrací, je prý zcela ochoten u hraběte Postolkoffa se přimluviti, aby jí vydal syna za
přiměřený díl z dědictví po předcích mu právem náležejícího. Je li pánům libo, mohou počkati u pana Mladoty
do odpoledne. Gráf Postolkoff prý asi ke druhé hodině přijede na Skalku. On, generál, že dá pánům věděti,
v kterou asi chvíli by s ním mohli pojednati.
Pan farář poděkoval pruskému generálu za nabízenou ochotu co nejuctivěji. A Horovitz nezdržel se, aby
nepoznamenal : „Takto vypadáte vy, faráři a ostatní Solničané , dosti zdvořilí, ale na svých hradbách jste proti
nám přímo zuřili.“
„Vaše Excellence,“ vysvětloval farář , „jiný jest člověk, když bojuje za nejdražší statky, a jiný, když
prosí o milosrdenství. Račte mi zároveň uvěřiti, že v této chvíli, kdy nám kyne vaše ochota, aby sirotek vrácen
matce, že nikdy bych neřekl : Toť přísný velitel Horovitz, před jehož povelem se chvěje celé naše podhoří a
zvláště naše město!“
Pousmál se generál a obratnými slovy faráře Sutice zřejmě dobře naladěn, prohodil : „Musím doznati,
důstojnosti, že umíte dobře pohybovati se i na hradbách i v saloně!“ A propustil poselstvo dosti milostivě.
Odděchli si milí naši tástupci dole na předsíni bytu pana Mladoty. Bylo jim, jakoby těžký kámen se
svalil z jejich beder. Toho generála Horovitze báli se nejvíce. I děkovali panu Mladotovi, že jim jinak upjatého a
nepřístupného pána naklonil, že to s ním šlo dosti lehce. Toho „vida – vida“, rozumoval konšel Myška, „grófa
Herr fona Postolkoffa“ se už tolik nebáli. „Neseme mu peníze, jaké před ním strachy!“ odbýval starost, jak to
s ním dopadne, milý Myška.
Ale bylo to horší, než se nadáli. Postolkoff nechal pány hosty čekati dlouho, než se mu uráčilo je
přijmouti. Teprve ke čtvrté hodině vyzval je, aby se dostavili do besídky panské zahrady v podzámčí. A choval
se k nim mnohem upjatěji než sám generál Horovitz. Menší páni dávají své „panstvo“ více cítit nežli vyšší.
Ovšem pálila ho ještě rána ze solnického Háje. Leč i přesto mluvil k němu za ostatní i jménem paní Aleny pan
farář co nejzdvořileji.
Ale Postolkoff odpovídal jízlivě. „Je dosti, že s takovou přicházíte. Myslel jsem již, že hrdá paní
Dariusová i velkomožní páni ze Solnice obětují raději syna a příslušníka svého, než by snížili se promluviti
vážně s tím, který odvážil se hájiti své právo. Jednal jsem , pánové , jako voják proto že jste proti nám

vypravili i chlapce , a jednal jsem jako příbuzný, proto že se mi stala křivda. Abych věděl , na čem jsem ,
oznamte mi, co má vzácná paní sestřenka nabízí mi náhradou za ušlý díl z dědictví za rozhýčkaného miláčka.
Raději bych jednal s ní samou, když však tvrdíte, že je těžce nemocná - - -„
„Pravdu tuto může dotvrditi přítomný pan Daňhelis, náš městský lékař,“ poznamenal farář Sutic.
„Copak mi nabízí?“ tázal se Postolkoff. Došlo i na konšela Myšku. Pravil, že paní Alena Dariusová
jim k nabídce zmocnění nedala, že se pouze vyjádřila, aby ujednali se s jejím panem příbuzným o výši náhrady.
Postolkov sebou trhl a chvíli přemýšlel. Pak rozhodnutí diktoval krátce, úsečně a neúprosně. „Žádám jako
oprávněný dědický podíl a jako náhradu za vydání chlapcovo dohromady čtyři tisíce zlatých rýnských. Pro oba
vojáky, hlídače zajatého a pro jeho ošetřovatelku třista zlatých rýnských.“
„Ach, to je celé jmění, vzácný pane,“ zanaříkal Myška. „S takovou obětí paní Alena Dariusová dnes ani
nehospodaří. Peněz v hotovosti je vůbec všude pořídku, ubohá paní musila by všechno rozprodati. Prosím uctivě,
abyste ráčil uskrovniti svůj požadavek. Báli bychom se s takovou před ubohou nemocnou paní předstoupiti.“
„Ona však má velikánský poklad, na který mám i já právo. Ať jenom jím hne, neslevím z ničeho,“ stál
tvrdě na svém Postolkov. Konšel Myška vynaložil všechno umění, líčil i dotvrzoval se svědectvím i pana faráře i
doktora, že jsou to jen lidské báchorky. Pak dopodrobna vypočítával stav všeho jmění paní Aleny, aby dokázal,
že na ten čas tolik jí sehnati nemožno. A zase prosil o slevu. Ale mohl Myška sebe závažnější důvody pro slevu
uváděti a prositi o zmírnění požadavku, „gráf Postolkoff“ stál beze všeho milosrdenství na svém.
Rozchod s Postolkovem byl o mnoho smutnější, než se samým generálem. Odcházeli všichni tři
žádajíce ještě, aby směli přijít zítra neb pozítří k dalšímu jednání, jak se sama paní Alena rozhodne. Postolkov
kynul jen suše rukou, že souhlasí. Pak jakoby si vzpomněl, že tito tři čelní mužové v městě přišli jenom jako
obětaví vyjednavatelé, že za soudy a spory Postolkovské nemohou, uklonil se a dodal již přívětivěji, že vymůže
jim u velitele průvodní list, aby měli na Skalku volný přístup k dalšímu jednání.
Páni solničtí odebrali se ještě k panu Mladotovi , sdělili mu vše a prosili, aby se i u pana generála i u
pana Postolkova přimluvil o zmírnění požadavku. Postolkov opatřil jim průvodní list a solnické poselstvo ubíralo
se vážně a ve starostech ke svému domovu. Obnos požadovaný Postolkovem znamenal tehdy skutečně celé
jmění. S jízlivým úsměškem díval se „gróf Postolkoff“ za poselstvem. V očích hořela mu nenávist k ubohé paní
v Solnici, jež toliko se prohřešila, že byla jedinou dědičkou svého otce, že hájila jmění své proti příbuznému a že
svěřila je do rukou - prý dobrodruha až z Chorvat.
„Gróf Postolkoff“ díval se za poselstvem vítězoslavně. Netušil však, že jeho vyjednávání mělo
nepovolaného svědky. Jak Postolkov s poselstvem z besídky panské zahrady odešel , rozhrnulo se lískové ořeší
, a jím vyhlídl smrťový husar . Byl to týž , který malého Aleše unesl. Rozhlédl se a zahrozil za Postolkovem.
„Pro sebe čtyři tisíce a pro nás po stovce! Kdo s velkými pány jídá, nepřejídá se. Maso snědí a kosti nechají.
Uvidíme však“ ------- a již zmizel v ořeší.
Postolkov čekal návrat poselstva spíše pozítří než zítra. Ale toto dostavilo se ihned na druhý den. Paní
Alena Dariusová ulekla se zpočátku výše požadovaného obnosu, ale pak trvala na tom, co řekla faráři a
doktorovi, že kdyby před chotěm měla se objeviti i jako žebračka, když jenom bude míti drahého Aleše. Doznala
pak, že měla ještě peněžní hotovost, když se vdávala a že i manžel měl úspory. K tomu pak, když se jim Aleš
narodil, že přidávali každý ze svého a že ushromáždili pro synka přes dva tisíce zlatých. Je hotova vyplatit dva
tisíce tři sta zlatých hned a ostatní dva tisíce že si vypůjčí na své jmění. Ať se o slevu s jejím příbuzným
nevyjednává! Jeť ona ve svém neštěstí natolik hrdou, že se milosti doprošovati nebude. A je si vědoma, že by tak
jednal i její manžel. Jen toho že se dožaduje, aby příbuzný „hrabě Postolkoff“ ve chvíli vydání syna Aleše přijal
hotově dva tisíce tři sta zlatých, na ostatní dva tisíce že dá záruku pověřenou. Činí tak proto, aby Aleše měla co
nejdříve doma. K vyplacení ostatních peněz zavazuje se ve lhůtě, kterou si má určiti sám Postolkov.
Tento učiněné návrhy nakonec přijal. Sám generál Horovitz doznal, že oběť paní Aleny je úctyhodná až
dojímavě.
Hned na třetí den potom vypravili se Postolkov, farář Sutic a lékař Daňhelis i konšel Myška přes
Opočno, Čánku, Lhotu a Vranov do osamělého ovčína mezi Jílovicemi a Vranovem. Postolkov na koni, ostatní
páni povozem. Solničtí jeli všichni tři, že chtěli vidět, jak Aleš vzkřikne a jak zajásá, že je na svobodě. A pan
farář se těšil, jak ubohého chlapce přitiskne k srdci, jak ho pohladí a první polibek mu vtiskne jménem dobré
matičky a druhý za sebe, jak si ho k sobě na voze na klín vezme a celou cestu mu bude vypravovati o lásce a
oběti dobré matičky. Ale dojeli k ovčínu a tam zmlklo. Obě velká okna a i to malé pod přístřeším zotvírána.
Kolem a kolem jakoby nebylo živé duše.
„Co to znamená?“ vzkřikl Postolkov a rozběhl se k chalupě. V tu chvíli vyhlídl z chalupy uděšený
obličej ovčákův. „Kde je chlapec , mluv, co se tu dělo?“ Ostatní byli už v patách za Postolkovem, netušíce nic
dobrého. Ovčák potáceje se vyšel ve straších a úzkosti z chalupy.
„Oh, pane, ti dva tam, vaši vojáci, ukradli zajatého hocha. Při tom zkrvavěli mou matku. To je vděk a
odměna za hlídání, tolik se jim nasloužila a tohle za to ! Rovněž i hajný chtěl hocha vyrvat vašim vojákům, ale ti
ho těžce zranili. Má žena i žena hajného rozběhli se po doktořích, jedna na Opočno, druhá do Třebechovic, aby
jenom někoho přivedly. Je tu zle – zle.“ Postolkov zrudl. Doktor rozběhl se ihned k nemocným a farář Sutic stál

jako ztrnulý. A konšel Myška? „Člověče“, rozkřikl se, „mluvíte pravdu? Toho zajatého hocha že ukradli
Prušáci? Jeho hlídači?“
„Ano, nikdo jiný – a křičeli při tom : „Může chtít za něho tisíce náš pán, můžeme je chtít i my.“ Proto
postavila se jim na odpor matka má, proto bránil jim hajný – a podívejte se jenom dál, co provedli.“
pokračování příště

****************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
****************************************
Narozené děti :
srpen:
, Solnice
září :
Ještětice
říjen :

Nelli Říhová , Solnice

Damian Plocek

Michaela Zimová , Solnice
Lukáš Jelen , Solnice

Aleš Rosa

Petr Kudlička , Solnice
Vojtěch Švorc , Solnice
Ať je po celý život provází láska a štěstí !!

Sňatek uzavřeli :
srpen :

Aleš Trávníček , Rychnov nad Kněžnou
Alena Plocková , Solnice
Petr Schod , Ještětice
Nikola Rajmová , Ještětice
Filip Řehořík , Praha
Blanka Kovářová, Solnice

září :

Tomáš Drašner, Ještětice
Petra Janáčková , Kostelec nad Orlicí
Radek Lorenc, Rychnov nad Kněžnou
Hana Martinů , Solnice
David Zářecký , Solnice
Petra Ondřejová , Zubří

Říjen :

Pavel Derunov , Solnice
Jana Izáková , Rychnov nad Kněžnou

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

Vlastimil Danielis , Ještětice

říjen :
¨

Jaroslav Šejvl , Solnice
Anna Danielisová , Solnice

listopad :

Marie Učíková , Solnice

,

Průmyslová střední škola Letohrad
Komenského 472, 561 51 Letohrad
tel. 465 676 310
www.sps.letohrad.cz,
e-mail: sps.kancelar@orlice.cz
nabízí čtyřleté maturitní obory :

STAVEBNICTVÍ
velice dobré uplatnění absolventů v praxi, mnozí pokračují ve studiu oboru na VŠ

TECHNICKÉ LYCEUM
především příprava ke studiu na různých technických a ekonomických VŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobota 13.10. a 1.12.2007 od 8 do 13 hodin

Městský úřad v Solnici
a redakce Zpravodaje
přejí všem čtenářům
příjemné prožití konce
roku 2007 a úspěšné
vykročení do roku
2008

Uzávěrka příspěvků : 15.11.2007
Vychází nákladem 150 výtisků
Uzávěrka příštího čísla : 15.2.2008
Cena : 5,- Kč
Adresa redakce : Redakce Zpravodaje , MěÚ Solnice
J.Souckova@email.cz

