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

Plesová a divadelní sezóna je právě v plném proudu. V našem Zpravodaji si jistě vyberete
z bohaté nabídky „Kalendáře akcí Společenského domu“. Ale zajisté Vás také zaujmou ostatní články
Zpravodaje s pořadovým číslem 57., které se zabývají současností i historií Solnice.
Solnický Zpravodaj vychází pravidelně čtvrtletně. Pokud máte nějaké zajímavé příspěvky,
rady nebo nápady – rádi je na našich stránkách zveřejníme.

Jana Součková
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*************************************
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
*************************************
Dne 10. prosince 2007 v 17.00 hod. se konalo 6. zasedání městského zastupitelstva v Solnici .
Přítomno : všech 15 členů zastupitelstva města Solnice – dle prezenční listiny
Dále byli přítomno: 10 občanů města
Z programu vybíráme :
• Kontrola usnesení z minulého zasedání
• Majetkové záležitosti města
- Úprava rozpočtu města na rok 2007 včetně dotací
- Rozpočtové provizorium na rok 2008
- Prodej, koupě, pronájem pozemků
- Provozování v době zkušebního provozu čistírny odpadních vod
• Různé
- Plán práce kontrolního a finančního výboru
• Diskuse, usnesení, závěr
Z usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje :
ü koupi nemovitosti – objektu Sokolovny č.p. 330 na stavební parcele č. st. 443 s doprovodnými stavbami
a porosty, pozemkem parc. č. st. o výměře 1584 m2 , pozemku parc. č. 2378 o výměře 5 m2 , v obci a
katastrálním území Solnice za celkovou cenu 1.748.440 ,- Kč ve čtyřech splátkách rozdělených do
kalendářních roků 2008 , 2009 , 2010 a 2011
ü přijaté a vydané dotace dle přílohy č. 1
ü úpravy rozpočtu na rok 2007 dle přílohy č. 2
ü rozpočtové provizorium na rok 2008
ü smlouvu o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s.p., Hradec Králové na pozemku parc. č. 3172
v k.ú. Ještětice (Ještětický potok, Hroška – výstavba poldru)
ü smlouvu o zřízení věcného břemene s VČP Net , s.r.o., Hradec Králové na pozemky parc. č. 3063 a
3172 v k.ú. Ještětice (STL plynovod pro obce Byzhradec, Voděrady a Bolehošť – I. etapa plynovodu)
ü prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Jih, katastrální území Solnice, dle přílohy č. 3 za cenu
130,- Kč/m2
ü pronájem nebytových prostor pro Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., v č.p. 8 a č.p.6
v Solnici včetně smlouvy o výpůjčce
ü vnitroorganizační směrnici pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Solnice )
viz příloha č.4)
ü smlouvu o provozování ČOV Města Solnice s firmou AQUA SERVIS , a.s., Rychnov nad Kněžnou po
dobu zkušebního provozu
ü plán práce kontrolního a finančního výboru
Zastupitelstvo města revokuje :
ü bod 11 Usnesení č. 17/2006 ze 17. zasedání zastupitelstva města Solnice, konaného dne 20. března 2006
: schvaluje koupi nemovitosti Sokolovny a přilehlých pozemků za cenu nejvýše 1 mil. Kč.
Zastupitelstvo města bere na vědomí :
ü kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 5/2007 bez připomínek
ü informaci o průmyslové zóně Solnice – Kvasiny
ü informaci o stavu a čerpání FRB
Zastupitelstvo města doporučuje :
ü silnice II / 321 – obchvat města Solnice 3 etapa : provedení varianty č. 1 – tj. mimoúrovňové křížení
silnic II /321 a III / 3213
ü zachovat stávající systém svícení veřejného osvětlení

ü Zastupitelstvo města pověřuje :
ü radu a starostu jednat dále o směně a prodeji pozemků parc. č. 176/2, části 2282/32 a st.186 a části
pozemku parc. č. st.187

***************************************************
Naše lesy
***************************************************
Zpráva o stavu městských lesů a hospodaření
v nich v roce 2007
Veškerá činnost byla ovlivněna orkánem Kyril, který v lesích města Solnice sice nezpůsobil extrémní škody, ale
různě zkomplikoval naši práci ( podrobnosti dále)
Pěstební činnost
Vzniklé holiny nebyly všechny zalesněny ( důvodem je zdržení při likvidaci sněhové kalamity a hlavně pro sucho na jaře –
zalesňování bylo předčasně ukončeno) a zalesnění se odsunulo na další rok. Provedeno bylo 0,33 ha a vylepšeny úhyny
v kulturách z minulých let – 0,06 ha. Přirozená obnova nebyla vykázána pro nejistotu jejího udržení v suchém jaru. Celkové
zalesnění bylo tedy provedeno na ploše 0,38 ha. Část ze zalesnění je provedená rekonstrukce mlazin zničených zvěří a
hlodavci, nebo vážně poškozených houbovou chorobou na modřínu v letech minulých ( následky se projevují postupně).
Naštěstí škody ze sucha se příliš neprojevily.
Všechny kultury byly podle potřeby ošetřovány a to ožínáním buřeně – 5,87 ha – většina ploch
dvakrát ( kvůli dlouhému vegetačnímu období) a ochranou proti zvěři . Prováděno bylo
oplocování – 263 m, neoplocené plochy byly natírány repelenty – 3,14 ha ( v tom též nátěry
zmlazených jedlí). V odrůstajících kulturách je nutná ochrana alespoň části jedinců proti
vytloukání. Tato opatření jsou zvláště nutná v lokalitách Háj a Doubrava. Značné úsilí a
prostředky stála údržba oplocenek, které byly několikrát poškozeny vichřicemi a tradičně
celoročně i lidmi. Vzhledem ke stáří se objevuje i poškození přímo zvěří nebo podehnitím.
Prováděna byla likvidace starých, již nepotřebných oplocenek.
Klest po těžbě je odklizen buď spálením – z 278 m3 , nebo vyklizením na hromady – 164 m3.
Štěpkování jako nejdražší způsob bylo prováděno omezeně – 6 m3. Snahou je snižovat podíl
pálení, důvodem je zachování živin z klestu v lese. Toto se bohužel nedařilo pro výskyt kůrovce
na konci léta a na podzim.
V ostatní pěstební činnosti (OPČ) byly prováděny hlavně výřezy hmoty nehroubí před
probírkami a příprava ploch pro zalesnění ( výseky poškozených náletů, ostružiní apod.). Prováděli se též prostřihávky náletů
a ve větším množství tvarování korunek stromů v odrůstajících kulturách.
Věnovali jsme se i prořezávkám, dokončeno bylo 2,13 ha, což je o něco více než roční plánovaná plocha. Všechny potřebné
zásahy jsou provedeny.
Při všech těchto pracích je uplatňován trend k změně druhové struktury lesa. ( důraz na jedli a listnáče).
Těžební činnost
Na počátku roku byla prováděna hlavně likvidace větrné kalamity. Byly však odstraněny jen zlomené a vyvrácené kmeny,
domýcení poškozených stromů a proředěných porostů bylo odsunuto na později. Důvodem byl propad cen dřeva. Část takto
nakáceného dřeva byla ponechána jako I. serie lapáků kůrovce. Další lapáky byly pro celoroční sucho a teploty postupně
káceny, přesto se rozmnožování kůrovců nepodařilo zabránit. Ke konci roku se zdálo, že i tato kalamita byla zbržděna. Mýtní
těžba byla provedena jen v malém množství na několika lokalitách kvůli uvolnění náletů. Rovněž výchovné těžby (
probírky) byly omezeny. Přesto se podařilo probírky na 2,43 ha dokončit a další jsou rozpracované. Číselně to znamená –
vytěženo celkem 552 m3 , z toho probírky 25 m3 , obnovní těžba 38 m3 , nahodilá těžba 489 m3. Z nahodilé bylo 364 m3
větrné kalamity , 57 m3 napadeno kůrovcem , 4 m3 různé souše , 64 m3 použito na lapáky
( z celkové maximálně povolené těžby 6600 m3 je tak za šest let platnosti plánu vytěženo 4 001 m3 neboli 61 %). Podle
dřevin to bylo 465 m3 smrku, 1 jedle, 15 borovice, 18 modřínu, 29 dubu, 16 jasanu, 7 habru a 1 břízy.
S přibližováním začínají být problémy, v lesnictví se začíná projevovat nedostatek pracovních sil.
Další komplikací bylo, že jsme dřevo měli ve stejném období jako naši sousedé. Přesto se dařilo až na vyjímky provádět
plynule. Přiblíženo bylo 487 m3 na lokalitě P zůstalo 81,24 m3 na skladě. Celkem bylo odvezeno 457 m3 , na lokalitě OM
tak zůstalo 30 m3. Odvoz i přibližování bylo ke konci roku pozastaveno – čekáme na lepší ceny.
¨

Ostatní práce
Při ochraně lesa jsme kladli lapáky na kůrovce smrku. Jak již bylo řečeno výše, počasí přesto umožnilo rychlý rozvoj
kůrovců a napadení suchem oslabených porostů.
Jako opatření proti tracheomykoze dubu jsme pálili větve ze skácených stromů. Zdá se, že je to opatření účinné.
Pro zvýšení biologické ochrany lesů jsme vyrobili a vyvěsili 10 sýkorníků a vyčistili a opravili budky vyvěšené v minulosti.
Škody zvěří byly díky absenci zimního počasí minimální. Stále se však objevují usýchající stromy ohryzané v minulé zimě.
Výskyt jiných škůdců nebyl ve větší míře zaznamenán. Podezřelé je však prosýchání jasanů.
Pokračovali jsme v údržbě hlavní přístupové cesty v Háji a cesty od Hajnovy chaty tamtéž. Byly čištěny příkopy, pročištěny
propustky, nejvíce poškozená místa opravena kamenivem. Kolem těchto cest se osekává krajnice.
Řadu prací pro Město Solnice jsme provedli i mimo les. Většinou však byly podle nové smlouvy placeny z rozpočtu na
údržbu zeleně, nikoliv z rozpočtu lesního hospodářství . Zde zůstala jen příprava plantáže na palivo a vánoční stromky a
výroba dřeva k různým účelům ( řezivo a palivo pro TS)
Ekonomické hodnocení
Příjmy z prodeje dřeva byly 506.422 ,- Kč, dotace na práce v lese 25.130,- Kč. Celkové příjmy 531.552,- Kč. Náklady činily
celkově 734.065,- Kč . Výsledkem je tedy ztráta 202.513,- Kč. Tato ztráta je výsledkem dohodnutého použití rezervy
z minulých let na práce pro město (25.552) a na některé nadstandartní práce ( vyvětvování , 100 % oplocování , opravy cest).
Dále je důsledkem zastavení prodeje dřeva ke konci roku..
Pokud by se nezvýšily ceny dřeva, bude nutné část těchto věcí neprovádět. Přes propad cen se podařilo udržet průměrné
zpeněžení z předchozího roku – je 1.109,- Kč za m3 (loni 1.113,- Kč). Přesto je nutno této oblasti nadále věnovat pozornost.
Na účtu zústává finanční rezerva z prodeje lesní půdy v minulosti.
Předpoklad na rok 2008
Mýtné těžby plánujeme na počátku roku provádět jen v malém množství – dokácení části proředěných orkánem – aby zůstala
rezerva pro případ kůrovcové kalamity. Prováděny budou probírky v Doubravě a Černém lese, v menší míře v Háji.
Vzniklé holiny (včetně převedených z roku 2007 ) budou zasázeny, přadpokládáme jejich oplocení ( část již oplocena je).
Budou rekonstruovány další silně poškozené mlaziny. Jiná pěstební činnost bude prováděna podle potřeb a podle principů
používaných dosud.
Podle stavu finančních prostředků budou dále opravovány cesty, předpoklad je 20.000,- Kč nákladů. Ekonomický výsledek
předpokládáme vyrovnaný ( přijmy i náklady ve výši cca 700.000,- Kč), tomuto bude přizpůsobeno veřejné hospodaření.
V. Hutník – správce lesa

*************************************
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
*************************************
Farní charita v Rychnově nad Kněžnou již spočítala výtěžek
letošní tříkrálové sbírky. Humanitární akce měla v regionu již sedmým
rokem dvě centra, a to v Rychnově a v Dobrušce.
Na Rychnovsku a Kostelecku koledovali Tři králové ve 22 obcích a do 80
kasiček vybrali 388 tisíc korun, což je o pět tisíc více než loni. Na
Dobrušsku a Opočensku se vybralo do 60 kasiček 284,5 tisíc , což činí
nárůst oproti loňskému roku o šest tisíc korun
„Pětašedesát procent ze získané částky bude vráceno na účet
rychnovské Farní charity. Peníze použijeme na podporu činnosti
Stacionáře sv. Františka v Rychnově, doplnění nabídky zdravotně
technických pomůcek do půjčovny v Dobrušce a na podporu rodin
s postiženými a více dětmi,“ vysvětlila ředitelka rychnovské charity Eva
Šmídová.

Sobota 5. ledna 2008 patřila v Solnici skupinkám Tří králů, chodících od
domu k domu, zpívajících koledy a žádajících o příspěvek na dobrovolnou
sbírku, která pomůže lidem v tísni.

Letos vyrazilo do ulic Solnice a Ještětic 7 skupinek náležitě vystrojených koledníků. V každé z nich byla jedna
osoba starší osmnácti let, která byla připravena se lidem legitimovat nejen speciální průkazkou, ale také
občanským průkazem. Koledníci Tříkrálové sbírky odměnili i letos domácnosti, které se rozhodly přispět na
humanitární účely nejen tradičním popěvkem, ale také speciálním kalendáříčkem a sáčkem bílého zlata – cukru.

Výsledkem letošní sbírky v Solnici bylo 36.323,- Kč
Děkujeme : Všem občanům, kteří přispěli na dílo charity
Tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek

***************************************************
CYKLOSTEZKA
***************************************************
Cyklostezka z Rychnova do Solnice povede podél silnice
Asfaltový pruh , široký minimálně dva a půl až tři metry, nebude osvětlený, ale v zimě udržovaný.
Náklady na cyklostezku se odhadují na 15 milionů.
Stavební odbor Městského úřadu zahájil územní řízení na novou cyklostezku
Rychnov nad Kněžnou – Solnice – Ještětice . Realizace projektu se odhaduje
minimálně na 15 milionů . Ty by měla získat Solnice na rozvoj průmyslové zóny.
„Město Rychnov nad Kněžnou zaplatilo polovinu nákladů na zřízení
projektu, který přišel na více než dvě stě tisíc korun. Cyklostezka začíná v Rychnově
nad Kněžnou u rozvodny a vede podél silnice první třídy přes slévárnu , kolem
autobazaru až k solnickému hřbitovu,“ komentoval projekt rychnovský místostarosta
Miroslav Richter s tím, že dál bude cyklostezka pokračovat až na druhém konci
Solnice a odtud povede do Ještětic a do budoucna až do Bílého Újezda.
„Půjde o neosvětlenou asfaltovou komunikaci o minimální šířce 2,5 až 3 metry, v zimě ale
udržovanou,“ upřesnil uvolněný místostarosta.
Vedoucí rychnovského stavebního odboru při MÚ Petr Dušek potvrdil, že všechny potřebné doklady již
mají k dispozici, a proto bylo územní řízení zahájeno.. „Již při pozemkových úpravách se zde počítalo
s cyklostezkou, a proto pruh u silnice kolem Solnice již patří městu, Rychnov má souhlas majitelů pozemků , ale
ke stavebnímu řízení je již bude muset odkoupit,“ upřesnil podmínky Dušek.

**********************************************
ŽELEZNICE
**********************************************

v Na Rychnovsku přibyla nová železniční zastávka, a to na železniční trati 022 Častolovice – Rychnov
nad Kněžnou – Solnice. Od 18 ledna 2008 ji mohou využívat cestující na zmíněné trati . Zastávka je
umístěna v bezprostřední blízkosti kvasinské automobilky a má především složit pro dojíždění
zaměstnanců na směny do tohoto největšího podniku v Královéhradeckém kraji.

******************************
SPOLEČENSKÝ DŮM
******************************

Kalendář akcí :
únor 2008 :

Sportovní ples
23.2.2008, sobota od 20:00 hod.
pořádá Sportovní klub Solnice
Společenský dům Solnice - hrají : Strejci
předprodej vstupenek v pátek 22..2. 2008 ve Společenském domě
od 15:00 do 20:00 hodin
vstupné : 80,- Kč

březen 2008 : II. ročník turnaje „O solný krystal“ v nohejbalu
1.3.2007 , sobota od 9:00 hod.
pořádá kulturní komise města Solnice
Společenský dům Solnice
registrace účastníků od 8.00 hodin
přihlášky na tel. 776 673 795 pan Miroslav Šklíba
nebo na miroslav.skliba @seznam.cz - startovné 100,- Kč / osoba

Aerobic maraton
2.3.2007 , neděle od 9:00 do 14:00 hodin
pořádá kulturní komise města Solnice
Společenský dům Solnice
přihlášky na tel. 777 144 421 pan Jan Souček
nebo na hans.soucek @email.cz
startovné 120,- Kč / osoba / celek
80,- Kč/osoba / hodina

Dětské divadelní představení
4.3. 2008 , úterý od 18:00 hod.
Společenský dům Solnice
název „ O Růžence“- hraje : Divadelní společnost Kapsa
pořádá kulturní komise města Solnice
vstupné : dospělí 40,- Kč / děti 20,- Kč

Městský a školní ples
7.3.2008, pátek od 20:00 hod.
pořádá Město Solnice, ZŠ Solnice a MŠ Solnice
Společenský dům Solnice - hraje : Dynamic
předprodej vstupenek od pondělí 3.3. 2008 v budově ZŠ v Solnici
vstupné : 80,- Kč

Dětský karneval
9.3.2008 , neděle od 15:00 hod.
Společenský dům Solnice
pořádá Občanské sdružení Brouček
vstupné : dospělí 20,- Kč / děti 10,- Kč

Bazar dětských potřeb
10.3. – 13.3. 2008 , pondělí až čtvrtek
Společenský dům Solnice
pořádá Občanské sdružení Brouček
příjem věcí : pondělí 9 – 11 hod., 14 – 17 hod
prodej věcí : úterý 9 – 11 hod., 14 – 17 hod., středa 9 – 11 hod.
výdej věcí : čtvrtek 9 – 11 hod., 14 – 16 hod.

JOSEF KLÍMA
15.3. 2008 , sobota od 17:00 hod.
Společenský dům Solnice
pořádá kulturní komise města Solnice
zábavná produkce „Život reportéra“
předprodej vstupenek od 10.3. 2008 na MěÚ v pracovní době
vstupné: jednotné 50,- Kč

Vynášení zimy
20.3.2008, čtvrtek od 9:30
Pořádá Občanské sdružení Brouček
průvod vychází od prostor OS Brouček v Solnici
vstupné dobrovolné

Divadelní představení
30.3. 2008, neděle od 18:00 hodin
Společenský dům Solnice
pořádá kulturní komise města Solnice
název : „Barevné SEXteto“
autor : Neil Simon
hraje : Divadelní spolek Dobrovský Solnice
režie : Miroslav Daněk
vstupné : jednotné 60,- Kč

duben 2008 :

Zdeněk Troška a Michal Herzán
9.4.2008, středa od 19:00 hodin
Společenský dům Solnice
pořádá kulturní komise města Solnice
zábavná produkce „Cestou necestou se Zdeňkem Troškou“
předprodej vstupenek od 1.4. na MěÚ v pracovní době
vstupné :jednotné 100,- Kč

*****************************************
Pozvánka do divadla
******************************************
Divadelní spolek Dobrovský Solnice
Vás zve na premiéru divadelní hry

Hrají :
Florence Olivie Sylvie Mickey Verna Renee -

na motivy hry Neila Simona
režie : Miroslav Daněk
Kateřina Daňková
Jarmila Škodová
Jana Dusilová
Helena Čermáková
Lucie Lukešová
Jana Součková

Premiéra divadelní hry se uskuteční ve Společenském domě v Solnici.
Termín a čas bude upřesněn na plakátech a hlášením místního rozhlasu.

*****************************************
ODPADY
*****************************************
Termíny vývozu popelnic na rok 2008
Svoz komunál - čtrnáctidenní.

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

2.1
12.2.
11.3.
8.4.
6.5.
3.6.
1.7.
12.8.
9.9.
7.10.
4.11.
2.12.

15.1.
26.2.
25.3.
22.4.
20.5.
17.6.
15.7.
26.8.
23.9.
21.10.
18.11.
16.12.

29.1.

29.7.

30.12

Sběrný dvůr odpadů Solnice
Odpady s.r.o.
Adresa :
Spáleniště 55
518 01 Dobruška
tel. 608 028 591 Ing. Kejval
---------------------------------PROVOZNÍ DOBA :

STŘEDA
SOBOTA

7 - 15 hodin
10 - 12 hodin

******************************
TURISTIKA
******************************
Kalendář akcí KČT Solnice 2008
12.3.
vycházka
Krucký
22.3.
výlet
Malá Skála
26.3.
vycházka
Kubcová
9.4.
vycházka
Laubová
23.4.
vycházka
Letenská
26.4.
výlet
Králíky - rozhledna
30.4.
kolo
Rak
7.5.
vycházka
Mašek
10.5.
výlet
Špičák
14.5.
kolo
Rak
21.5.
vycházka
Melicharová
31.5.
příprava sss
Mašek, Rak
4.6.
vycházka
Suchánková
6.6.
značení
Holec
7.6.
sss
všichni
11.6.
kolo
Rak
14.6.
výlet
Okolo Pěčína
18.6.
vycházka
Šulc J.
20.-23.6. vícedenní Lysá hora
15.6.
kolo
Rak
2.7.
vycházka
Tomášovi
5.7.
kolo
skanzen Krňovice, lesy Týniště
12.7.
výlet
Slezia
16.7.
vycházka
Vesková
23.7.
kolo
Rak
25.-3.8. vícedenní Košice
13.8.
vycházka
Zezulková
16.8.
výlet
Vysočina, Nové Město na M.
20.8.
kolo
Rak
27.8.
vycházka
Bek K.
3.9.
kolo
Rak
10.9.
vycházka
Bek M.
17.9.
kolo
Rak
20.9.
výlet
Krkonoše
24.9.
vycházka
Holec
20.9.
výlet
Dobrošov
8.10.
vycházka
Kopecký
20.9.
22.10.
5.11.
15.11.
19.11.
3.12.
15.11.
19.11.
31.12

výlet
Maruše
vycházka
Kotková
vycházka
Krucký
výlet
Ostaš
vycházka
Kubcová
vycházka
Letenská
výlet
Rampuše
vycházka
Mašek
výlet
Silvestr – Dobruška

Holec

auto

Holec

auto

Krucký autobus

16.00
7.00
16.00
16.00
16.00
8.00
17.00
17.00
8.30
17.00
17.00
17.00

Šulc S.

vlak

17.00
7.50
17.00

Holec
Rak
Holec

auto

17.00
17.00
8.00
5.00
17.00
17.00

Holec
Holec

auto

Laubová auto
Holec

autobus

Mašek

auto

Holec
Žabokrtský
Holec

17.00
6.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
6.00
17.00
8.20
16.00
8.00
16.00
16.00
auto
6.15
16.00
16.00
auto
8.00
16.00
autobus 8.00

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

Ve spárech dravcových

Paní Alena Dariusová rodem Postolkovská
- pokračování

„Neslýchaná věc,“ rozkřikl se znova konšel Myška, „Prušáci okradli Prušáka“, a už se rozběhl a přímo
se vřítil do lesa. A uháněl úprkem odtud.
„Ten člověk se zbláznil,“ pronesl bezděky ovčák. „Není však sám, má matka také třeští a naříká, že se
zaprodala do pruské služby. Jest to pěkná odměna !“
Postolkov zasyčel a zrudl znova. Rozběhl se do ovčína. Prohledal vše a vrátil se všecek skleslý.
„Důstojný pane,“ teď našel již pravý titul pro starého kněze, „za tohle já nemohu, toho jsem nečekal.“
„I snad také můžete, pane z Postolkova,“ odtušil zarmoucený farář, „já přál bych si v tuto chvíli, abych
tak smutně nemusil se vraceti do Solnice !“
A tak se rozešli. Postolkov ujel s vyhrůžkami, že ty chlapy proradné musí vypátrati. - Doktor Daňhelis
podal raněným v chalupě, pokud mohl, první pomoc a oba pak s farářem zachmuřeni usedali do povozu ke
smutné zpáteční cestě.
Po konšelu Myškovi se sháněli, ale marně. „Nu, však on se neztratí,“ zahučel doktor Daňhelis, „měl asi
něco za lubem.“ A beze slova pohrouženi v chmurné myšlenky odjížděli oba páni ke Skalce a pak k Solnici.

Nové zajetí. Jak řízením Božím přišla
radost od Klečkova do Solnice.
Viděli jste tak někdy ubohé ptáče, které ve svém letu uvízlo v tenatech? Jestliže jste neviděli, můžete si
domysliti. Chce za svými, kteří volně svým směrem, svou cestou ulétají – a ono marně nožkami slabounkými a
zobáčkem se namáhá vyprostiti se z tenat - marně pozvédá křidélka svá u volný povzlet. Až konečně po
dlouhém zápasu smutně tikajíc , znaveno a vysíleno poklesne v tenata hlouběji , aby zahynulo nadobro. Pak
zmlkne i tikání uchyceného ptáčete a jen ještě zmírající vzhled drobného očka žaluje němě na bezcitnost těch,
kteří mu nástrahu zlou v cestu položili.
Tak bylo s naším mladistvým Alešem Dariusem. Tam ve stráni poblíže „Mořenglova splavu“ schvátila
ho znenadání železná ruka pruského smrťového husara.
Rozmáchl se vší silou k vyproštění, zaúpěl , ale železná ruka proměnila se ve spár krutého dravce a naráz sevřela
jej tak, že všechen odpor byl marný. Prušáci umívali odjakživa i ve své náruči přímo rdousiti. Ubohému zajatci
vyhrkly jenom slzy. A v těch bylo mnoho. Zvláště bolestná vzpomínka na dobrou upřímnou matičku. Husar
unášel chlapce dál a dál přes luka pod Homolí, pak v pole u Kalabrie a pak vpravo k Oujezdu.
U „Háje“ dokonával se mezitím boj císařských s Prušáky a i smrťoví husaři poraženi museli se dát ve
zbabělý útěk. Ale zde vítěz z tohoto boje jediný odnášel si kořist – pruský silák dvanáctiletého chlapce. A
uháněl s ním co mohl nejrychleji. Zastavil se jen chvílemi, aby si oddechl, anebo aby se přesvědčil , zdali Aleš
dýchá. Dýchat ubohý Aleš ještě směl, neboť vycítil pruský husar, že jeho pánu se jednalo o zajetí živého a ne
mrtvoly. Ale pohnout se – zanaříkat si nesměl. Železná pěsť, čili lépe řečeno spár dravcův ihned byl v činnosti.
Tak donesl husar Aleše do Oujezda. Divili se v tamním táboře, co že si to za kořist přivlekl. Ale husar
odpovídal : „Pan gróf Postolkoff poručil, já poslechl. Ostatním našincům se tuším tak nevede dobře. Narazili
jsme na císařské. Gróf Postolkoff chtěl se pomstíti, že nás včera při ohních hoši oklamali. Jednoho z nich, takové
klouče jsem přinesl. Teď jen kam s ním?“
„I někam do sklepa a pozor, aby ti nevyfouk, musíš jej rytmistrovi odevzdati !“
To bylo hned na pokraji Oujezda při strážném ohni. Husar postavil Aleše na zem, ale jednou rukou svíral jej
zezadu za hrdlo. Aleš nerozuměl, co si vojáci povídají, ale cítil, že se jedná o něm. Slzy vyhrkly mu znova.
„Teď pláčeš“, rozkřikl se naň jeden z vojáků, „ale včera u lesa to jsi rozvazoval! S vámi musí se ztuha,
abyste zkrotli.“ Husar odvlekl pak Aleše, jak mu bylo poraděno, do staré hospody. Z ní musel hostinský Martin
Dolek i s rodinou utéci. Prušáci ho vypili, vyjedli, a když mu nezbylo ničeho, ještě mu nabili. Teď tu hospodařili
sami.
Do prázdného sklepa zanesl husar Aleše, a aby nemohl utéci, svázal ruce i nohy chlapcovy a na dvéře,
jejichž zámek Prušáci rozbili, přivalil kde jaký starý sud. To měla být první noc zajetí Alešova. Před večerem

doma ještě tak volně se rozbíhal městem i v poli, přišel pak k večeři , po ní s matičkou rozmlouval o vzdáleném
tatíčkovi, rozkládal i o tom, čemu se dnes přiučil. Vzpomínal pak, jak přiblížila se hodina ke spánku, jak
s matičkou se modlil, jak se mu usínalo, když matička mu lůžko vystlala, v něm jej zlíbala a křížkem mu žehnala
na dobrou noc.
A teď v temnotě , ve sklepě je uzavřen a spoután jako zločinec! Nemůže učiniti kroku, nemůže ani
rukama tápati, aby poznal, kde by opřel svou hlavu. Jedinou v tomto ohledu spásnou myšlenku podalo mu
přibouchnutí dveří u sklepa a navalování těžkých opěr na dveře. I došplhal se pracně ke dveřím , usedl na prah a
o dveře opřel znavenou hlavu. Ano, Aleš byl vysílen tím, co ho dnes postihlo. Bylo mu chvílemi tak, že se zdálo,
že zloba ho zmůže, že spánek slitovník zamkne víčka, ale zase vzpomínky na ubohou matičku rozhonily se mu
mladistvou hlavou a nedaly mu usnouti. Spíše rozechvěly jej v nový usedavý pláč.
Byl mladý Aleš na svůj věk dosti vyspělý, bystrý, kurážný, ale srdcem přece
jenom ještě dítě milující svůj domov a svou matičku. Ztrarit obojí najednou schvátilo by i junáka , natož
ubohého chlapce. A jak ztratit ! Drsné , jako kleště svírající ruce pruského vojáka , temný sklep, těsná pouta na
rukou i na nohou !
„Ach můj Bože,“ zaúpěl chlapec až se to rozléhalo z kouta do kouta, „matička dobrá mne líbala, křížek
mně v čelo vtiskla na dobrou noc – má noc jak děsná, smutná, jsem opuštěn, nemohu ani ruce sepnouti a
požehnati se křížem na tak smutnou noc v prušáckém zajetí.“
Zaúpění toto, ač tak bolestné, bylo přece na chvíli spásou. Malý Aleš vzpomněl si na modlitbu.
Vzchopil se . Sehnul hlavu co nejdoleji a nadzdvihl spoutané ruce, ač mu to způsobovalo bolesti , neboť provaz
na rukou se mu zadíral až do kůže. Nadzdvihl spoutané ruce co nejvýše a oběma vtiskl si sám na čelo křížek na
dobrou noc a pak modli se , jak s matičkou činíval , za otce vzdáleného, za matičku dobrou i za sebe. Motlitba
přinesla mu klid a Aleš po ní usínal. Než pojednou se zase probudil. Pocítil lehký dotek na nohou, na rukou, ano
i v obličeji. Pohnul sebou a poznal, že byl obklopen malými tvory, kteří hbitě uskakovali s jeho těla . Myši
navštívily ubohého zajatce. Zachvěl se Aleš a zase nemohl usnouti. Ve vězení mohlo ho potkati i něco horšího.
Což kdyby se tu objevily krysy? Ale i ty malé myši nedávaly se odbýti, přitíraly se znova a znova a přehupovaly
se přes něho. Jakoby si usmyslily, že tam, kde je člověk, musí býti chléb anebo aspoň drobečky. A zatím
ubohému zajatci nedostalo se ani sousta.
Ale přišlo něco jiného, co zabránilo , aby spánek se snesl na znavená víčka ubohého zajatce. Rozezlený
řev poražených Prušáků od Háje a u Solnice rozehnal se Oujezdem. V divokém úprku přikvapily první prořídlé
čety, za nimi druhé, třetí a na konec celá povalená výprava ! Jako dovedli Prušáci slavit nvítězství s hlukem, tak
dovedli také řáditi, když byli poraženi. Jest známo, jak i sám král Bedřich zuřil, když byl nucen couvati, když mu
naši časem způsobili citelnou porážku. Vojáci nezůstávali pak za svým králem. Řev rozkácených Burkušů
donikal až do truchlivého Alešova vězení. A byl tak silný, že se i myši od Aleše rozprchly. Jednotlivé rozezlené
výkřiky vyjadřovaly pusté hrozby proti Solnici.
Slyšel ubohý zajatý hoch častěji jméno rodného města, zachvíval se úzkostí, co tam se děje a jak je
s drahou matičkou. Rozmodlil se znova a tak úpěnlivě, aby bylo dobře rodnému městu , všem milým i opuštěné
matičce. Modlitbou zapomněl na své utrpení a v duchu byl mezi svými. S tím vědomím na konec i usnul.
A spal milý Aleš tvrdě a dlouho. Necítil, že jej zas obklopuje hejno myší, necítil nic, znaven, vysílen
poklesl konečně v hluboký a blahodárný spánek. Nadešel druhý den a bylo již hezky před polednem, když ke
sklepu zamířily kroky pruského vojáka, uchvatitele Alešova, a když ruce jeho odvalovaly všechno to zatížení
ode dveří temného sklepení. Leč Aleš, jak tvrdě spal, toho hned neslyšel. Až dveře se otevřely, tu hlava
chlapcova jsouc bez opory poklesla vzad na práh. Zaláteřil pruský husar, ale jaksi ustrašeně.
„Což, aby se s tím hochem něco stalo?“ Máť jej přece přivésti k pánu živého a zdravého. Neměl ho
přece poutati, měl spíše sdíleti s ním sklepení, aby hoch nezůstal sám. Ale v tom, jak Aleš hlavou vzad zapadl,
vtom se i probudil. Ze krásných snů, že je doma , drsná skutečnost . Chtěl si protříti oči , leč ruce tuhým
zpoutáním byly jako
zmrtvělé. Rozdíval se smutně kolem sebe a vzpamatoval se. Prušák byl tomu jaksi rád.
„Oh, to klouče živo a zdrávo. Nu,“ zamumlal, „marné starosti, mráz kopřivu nespálí,“ a hleděl na Aleše
dokonce i přívětivě. „Je už den, hodně den, teď nám neutečeš jako v noci a proto dáme tohle dolů!“ A rozvázal
provazy na nohou i na rukou chlapcových. Poté pokynul Alešovi rukou, aby povstal a šel po shcodech ze sklepa.
Aleš se nutil, aby povstal , ale nemohl. Silným stažením provazů jakoby se mu zastavila krev, měl údy jak
ztuhlé, zmrtvělé. Nadzvedl se, ale klesl hned na práh. Husar byl nucen vynésti jej po schodech sám.
Na dvoře hospody na čerstvém vzduchu trochu pookřál, pokusil se postaviti na nohy, ale i na další cestě
musel jej husar spíše nésti nežli vésti. Ostatně nebylo to daleko. Přes náves ke statku Vojtěcha Hlavsy. Tam
odpočíval při včerejší výpravě na Solnici zraněný rytmistr mezi Prusy nazývaný hrabě „Postolkoff.“ Byl zraněn
šavlí na čele a na pravé ruce. Čelo bylo pod obvazem a ruka na závěsu. Ale když ráno, ovšem také pozdě,
procitl, vzpomněl přece na chlapce, jehož dal v noci odvléci. Rány ho pálily, ale větší nade vše byla jeho žádost,
jestli jeho husar chtil toho pravého, je-li ten hoch skutečně synem Aleny z Postolkova. To by bylo pro něho lepší
vítězství než dobytí Solnice. Ty rány musí býti dobře zaplaceny.

Husar přivedl Aleše k zraněnému důstojníku. Povšiml si Postolkov , že hoch nemůže na nohou státi,
proto mu pokynul levou rukou, aby si sedl. A pak se tázal: „Jak se jmenuješ hochu?“ „Alexandr Darius,“ odtušil
tiše chlapec a na ráz poznal v důstojníku vůdce včerejší výpravy k Háji a vycítil, že tento byl původcem jeho
zajetí. Zachvěl se, když však poznal, že důstojník se škodolibě usmívá, zadíval se mu do očí přímo a vzdorně.
„Klouče smělé,“ pokýval hlavou spokojeně Postolkov, „vždyť já tě dobře poznal, takhle jsi se díval
včera na nás, když jsme byli zaskočeni. Toť pohled hrdé a neústupné tvé matky. Hochu, teď jsi můj!
Nepropustím tebe, dokud nezkrotím pýchu všech Solnických a hrdost tvé máteře. Nabízel jsem kdysi vyrovnání ,
ale teď budu poroučeti. Když mám tebe v rukou, dočkám se, že se mi bude nabízet vyrovnání s prosbou ,
v prachu na kolenou. Můj jsi hochu ! Na tobě záleží, jak s tebou budeme zacházeti. Běda tobě, kdybys pomýšlel
na útěk ! Zavedeš ho sem, vedle do přístěnku,“ poručil Postolkov husaru. „Budeš mi na očích a budeš pod
takovým dozorem, že myšlenka na útěk nesmí se ani ozvati v hrdé tvé hlavičce. Budeš vedle mne a se mnou.
Musíme se přece seznámiti, když jsme blízcí příbuzní.“ A Postolkov se jízlivě usmál.
Aleš byl v přístěnku. V průčelí malé okénko, při zdi postel, naproti stolek a dubová stolice. Dveře do
velké světnice otevřeny . A v ní „prý“ příbuzný, ale zlý, zamračený a nepřátelský. Husar donesl pro Aleše
snídani, ale hoch se jí ani netkl. Všecko se s ním točilo. Zkleslý skácel se na lůžko a obrácen ke stěně plakal.
Vzpomínal na matičku.
Postolkov nahlédl do přístěnku a jenom zabručel. „Vyplač se, hrdá hlavičko, začneš brzo jinou - - !
Chlapci honily se při slzách a pláči hlavou trapné myšlenky. Je tedy v moci příbuzného. Bylo mu hned nápadno,
že pruský důstojník mluvil dosti plynně česky, ač poněkud zadrhoval. A on prý krajan, příbuzný.
pokračování příště

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

Daniel Luščák , Solnice

prosinec :

Jiří Dyntar , Solnice
Lucie Plašilová , Solnice

leden :

Lucie Žítková , Solnice
Tadeáš Macháček, Solnice
Vít Janeček , Solnice
Violeta Marie Šindlerová , Solnice
Ať je po celý život provází láska a štěstí !!

Zemřeli :
listopad :

Jindřiška Záluská , Solnice

prosinec :

Bohumila Boršová , Solnice
Antonie Dalecká , Solnice
Rudolf Šumichrast , Solnice

¨
leden :

Pavel Andrš , Solnice
Oldřiška Beranová , Solnice
Ladislav Kašpar , Solnice
Čest jejich památce

*************************************
HORKÉ LINKY
*************************************
Policie
Hasiči
Záchranka
Tísňová linka
Havárie na silnici
Plyn
Voda poruchy
Linka bezpečí dětí a mládeže
Linka důvěry
Národní linka prevence AIDS
Krajská hygienická stanice
Česká inspekce živ. prostř.
Česká obchodní inspekce
Přesný čas
Předpověď počasí
Stav ovzduší
Programy kin
Programy TV

158
150
155
112
1230 , 1240
1239
495 406 102
800 155 555
495 273 259
466 500 075
800 144 444
495 058 111
731 405 205
495 518 752
14 112
14 116
14 110
14 145
14 146

Uzávěrka příspěvků : 15.2.2008
Vychází nákladem 150 výtisků
Uzávěrka příštího čísla : 15.5.2008
Cena : 5,- Kč
Adresa redakce : Redakce Zpravodaje , MěÚ Solnice
J.Souckova@email.cz

