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Vážení a milí čtenáři,
dostává se Vám do ruky nové číslo Solnického zpravodaje, s pořadovým
číslem 58. Od tohoto čísla bude zpravodaj vycházet v novém formátu a
v novém termínu. Díky ﬁrmě EXNER studio, s.r.o. pana Martina Exnera
přijde Solnický zpravodaj do každé rodiny čtyřikrát do roka. Termín vydání byl změněn proto, aby korespondoval se čtvrtletním Programem
kulturních a společenských akcí v Solnici. Tento již nebude samostatně
vycházet a bude součástí našeho zpravodaje.
Takže se můžete těšit na nové číslo vždy v červenci, říjnu, lednu a dubnu.
Časopis začal vycházet v prosinci roku 1990. Redakční
radu při jeho vzniku tvořily čtyři ženy: Soňa Klímová, Jaroslava Daňková, Eliška Krejčí a Marie Janečková. Toto
první číslo bylo věnováno především komunálním volbám konaným 24. listopadu 1990 a prvnímu zasedání
nově zvoleného zastupitelstva. Ale mohli jsme si přečíst
i program solnického kina, tehdy ještě fungujícího, první
pohled do historie Solnice – „Co skrývala báň“, nebo recepty na vánoční cukroví.
Od roku 1995 převzala záštitu nad vydáváním Solnického zpravodaje
Kulturní a školská komise. Šéfredaktorkou se stala paní Jaroslava Daňková. Ta stála prakticky za všemi již vydanými čísly, i těmi dalšími - až do
čísla 20 – tedy do konce roku 1998. Když jí zákeřná nemoc nedovolila pokračovat v práci, převzala po ní štafetu další členka kulturní komise –
Jana Součková.
Počátečních 20 čísel bylo psáno na prvním počítači Městského úřadu v Solnici ve formátu T-602 (pokud si pamětníci ještě vzpomenou), takže graﬁcká
stránka Zpravodaje byla taková, jakou jí povolovala daná technika. Obálka
byla vytištěna rychnovskou tiskárnou zpočátku v černé, později v zelené barvě
na tvrdém, obyčejném papíře. Časopis se kopíroval na městské kopírce a členové kulturní komise ve volných chvílích Zpravodaj skládali, aby mohl být
dán k prodeji – za cenu 5,- Kč.
Od čísla 22 byl Zpravodaj psán ve formátu Word s využitím další počítačové techniky – internetu, skeneru , digitálního fotoaparátu …, takže
měl ustálený formát a měnící se graﬁckou symboliku. Byl tištěn bohatou
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škálou typů písem a doplňován o aktuální i staré fotograﬁe. Jen škoda,
že nevycházel v barvě.
Od roku 2002 dostal Solnický zpravodaj novou tvář. Díky graﬁckému
studiu pana Martina Exnera ze Solnice mělo již číslo 34 barevnou obálku
s fotograﬁemi na kvalitním lesklém papíře, vnitřní stránky byly stále černobílé. V této době Solnický zpravodaj začal vzcházet elektronické podobě na www. stránkách Města Solnice. www.solnice.cz.
Technika pokročila, náročnost čtenářů také, takže
jsme se odhodlali k další změně. Jestli to bude změna
k lepšímu, musíte posoudit Vy.
Přeji Vám krásné prázdniny a dovolenou se Solnickým zpravodajem v ruce.
Jana Součková
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8. zasedání zastupitelstva Města Solnice se konalo dne 26. března 2008
od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti v 1. poschodí na Městském
úřadě v Solnici.
Přítomno: 13 členů zastupitelstva města
Omluveni: PharmDr. Eva Paličková, p. Miroslav Daněk
Dále bylo přítomno 6 občanů
Z programu vybíráme:

• Kontrola usnesení z minulého zasedání
• Majetkové záležitosti města
- úprava rozpočtu města za rok 2007 včetně dotací
- rozpočet města na rok 2008
- výhledový rozpočet města do roku 2010
- inventarizace 2007
- prodej, koupě, pronájem

• Různé
- zpráva o hospodaření městských lesů
- rozpočet Vodovodního svazu Císařská studánka na rok 2008
- rozpočet Mikroregionu Rychnovsko na rok 2008
- rozpočet Mikroregionu Bělá na rok 2008
- zpráva o činnosti ﬁnančního výboru za rok 2007
- zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2007
- měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva

• Diskuse, usnesení, závěr
Z usnesení
I. Zastupitelstvo města schvaluje:
• rozpočtové opatření na rok 2007 dle přílohy č. 1
• přijaté a vydané dotace dle přílohy č. 2
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•
•
•
•

rozpočet Města Solnice na rok 2008 dle přílohy č. 3
výhledový rozpočet Města Solnice do roku 2010 dle přílohy č. 4
výsledky inventarizace majetku Města Solnice za rok 2007
směnu pozemků parc. č. 2282/32 o výměře 5 m2 a 2430 o výměře 10 m2
mezi manželi Daňkovými a Městem Solnice a prodej pozemků parc.
č. 176/2 o výměře 88 m2 a parc. č. st. 186 o výměře 4 m2 manželům Daňkovým. Za prodávané pozemky a za rozdíl výměry směňovaných pozemků uhradí manželé Daňkovi ve prospěch účtu Města Solnice částku
ve výši 50,- Kč/m2.
• pronájem nebytových prostor sestávajících z následujících objektů: Budova bez čísla popisného na stavební parcele č. 273/3, budova č. p. 167
na pozemku parc.č. 273/4 a 273/1, objekty bez čísla popisného na pozemku parc. č. 273/1, vše v k.ú. Kvasiny, ﬁrmě ŠKODA AUTO a.s.
Mladá Boleslav.
• uzavření nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových do podepsání kupní smlouvy na pozemky parc. č. stavby
273/1, st. 273/3 a 3039 v k. ú. Kvasiny za cenu dle výměru Ministerstva
ﬁnancí ČR.

• předběžný souhlas s postoupením pozemků parc. č. 8/13 , 79/4 a 79/1
•
•
•
•
•

v k.ú. Ještětice SÚS Rychnov nad Kněžnou z důvodu rekonstrukce živičné komunikace.
příspěvek na provedení fasády domu č.p. 45 v Solnici ve výši 44.880,- Kč.
zprávu o stavu městských lesů a hospodaření v nich v roce 2007
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 79/2008
zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2007
zprávu o činnosti ﬁnančního výboru za rok 2007

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č.6/2007 a 7/2008
bez připomínek
• rozpočet Vodovodního svazu Císařská studánka na rok 2008
• rozpočet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko na rok 2008
• rozpočet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bělá na rok 2008
• informaci o stavu čerpání FRB
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CZECH POINT

Od 1. března 2008 je možné na Městském úřadu v Solnici obdržet výpisy z veřejných evidencí – obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí a z neveřejných evidencí – rejstřík trestů. Tato možnost se
otevřela zprovozněním pracoviště Czech POINT. Úřední hodiny pracoviště
jsou totožné s úředními hodinami Městského úřadu v Solnici.
Co je to Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT,
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí:
• Obchodní rejstřík
• Živnostenský rejstřík
• Katastr nemovitostí
Výpisy z neveřejných evidencí:
• Rejstřík trestů
Ceník:
Evidence

Cena
za 1. stranu

Cena za každou další
započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč
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Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:
• Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je
pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku.
• Obchodní rejstřík – IČ subjektu
• Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele (fyzické osoby)
• Katastr nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
• Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost
a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT
je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá
o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
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„Zámeček“ v Solnici změnil vlastníka, který má v úmyslu konečně probudit tento „spící objekt“ k životu. Postupně bude uvedena do provozu
restaurace, včetně venkovní zahrádky, pivnice, Rytířský sál, který bude
vhodný pro kulturní a slavnostní akce, bistro a později vinárna s nezbytnou hudbou a příjemným posezením. Ubytování v apartmánech je v provozu již nyní.
Takže těšme se, že to všechno dobře dopadne a Solnice konečně bude
mít podnik, jehož úroveň snese srovnání s většími městy.
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET SENÁTORA
Vážení a milí voliči!
Můj šestiletý mandát senátorky
Parlamentu ČR, ke kterému jste
možná i vy přispěli svým hlasem, letos na podzim končí. Dovolte tedy, abych vám alespoň
krátce složila závěrečný účet.
Před 6ti lety jsem vám slibovala, že v Praze budu hájit zájmy
venkova a toho jsem se snažila
držet. Venkovská problematika
byla mou hlavní prioritou a
možná i proto jsem se stala
před čtyřmi lety předsedkyní
Stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova, stejně jako místopředsedkyní Spolku pro obnovu venkova ČR. Jsem ráda, že mou
zásluhou se začalo vážně pracovat např. na změnách rozpočtového určení daní obcí apod.
Starostové obcí a měst nejen
v mém volebním obvodu byli
a jsou mými hlavními partnery a je mi potěšením s nimi spolupracovat.
Slibovala jsem, že budu dohlížet na to, aby Parlamentem ČR neprocházely špatné a nedomyšlené zákony. Věřte, že i o to jsem se snažila, ale…
Netušila jsem, že zdravý selský rozum a logika věci v Praze příliš nefunguje a stranická kázeň je nade vše.
Ústavních stížností jsem se svými kolegy spolupodepsala hned několik, např. ve věci výše zmiňovaného rozpočtového určení daní, odblokování církevních pozemků, vytěsnění drobných akcionářů a dalších. Tím
byl vytvořen zejména potřebný tlak na to, aby se věci začaly řešit.
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Nejen tím, že jsem 14 let předsedkyní Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, jsem se snažila pomáhat Orlickým horám a Podorlicku,
a to jak v programech rozvoje, tak v propagaci a dalších aktivitách.
Prezidenta Klause jsem nevolila, avšak respektuji jej jako prezidenta
České republiky. Snažila jsem se prosadit přímou volbu. Stále si totiž myslím, že každý občan naší republiky by měl mít právo si sám volit svého
prezidenta (popř. starostu či hejtmana).
To je obhajoba základních tezí mých slibů před 2. kolem senátních
voleb před šesti lety. Je nyní na vašem zvážení, zdali jsem jako vaše senátorka obstála. Na mých webových stránkách www.domsova.cz se o mé senátní i mimosenátní činnosti dozvíte podstatně více. Věřte, že jsem si stále
vědoma odpovědnosti vůči vám, voličům, a proto se snažím svůj mandát
vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsem stále nestraník, ale přesto straním: slušnosti, čestnosti, poctivosti, odbornosti a spravedlnosti. Jsem nezávislá, ale mé rozhodování závisí na svobodě, jak té
vnitřní, tak i té kolem mne, na mém svědomí, smysluplnosti života, práce
a zejména potřebě domluvit se a spolupracovat.
Na podzim se pokusím svůj senátorský mandát obhájit. Kandiduji jako
nestraník za SNK ED, s podporou malých středových stran – Strana zelených (SZ), Volba pro město (VPM), Unie svobody (US), Strana pro otevřenou společnost (SOS), LiRA a Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst.
Jsem přesvědčena o tom, že Senát odvádí kus dobré a poctivé práce,
není zbytečný a zaslouží si větší pozornost. Měl by být protiváhou příliš
zpolitizované Poslanecké sněmovně. Proto přijďte volit! Nedopusťte, aby
se volby staly záležitostí jen velkých politických stran a tudíž: „Nevolte
levou ani pravou, volte srdcem a hlavou!“
Vaše senátorka,
Václava Domšová
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Sbor dobrovolných hasičů – jednotka požární ochrany III převzala slavnostně v sobotu 24. června 2008 modernizovaný záchranářský vůz, určený k výjezdům. Firma v Pečkách automobil repasovala, náklady dosáhly
1,4 milionu korun. Zdejší sbor nejsou pouze dobrovolníci, část členů se
kvaliﬁkovala na zásahovou jednotku. K pátým narozeninám vzniku zásahové jednotky se solničtí hasiči dočkali po dlouhých 75 letech druhého,
téměř nového vozu.

Prvním novým autem byla v roce 1933 Škoda 206, která oslaví své 75. narozeniny se solnickými hasiči v červenci. Až zřízením zásahové jednotky požární ochrany III se hasiči dočkali dalšího auta, byla jím CAS 32T 148.
„Vozidlo jsme získali od Hasičského záchranného sboru Rychnov nad
Kněžnou jako vyřazený, nepotřebný materiál. Město, náš zřizovatel, v loňském roce žádalo Krajský úřad Královéhradeckého kraje o ﬁnance na repasování, tedy na zmodernizování nově získaného vozu“, uvedl velitel
zásahové jednotky Pavel Štěpánek.
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Solničtí hasiči z původně požadovaných pěti set tisíc dostali 400 tisíc korun.
„Zmiňovaný milion jsme na základě žádosti získali z nadačního fondu stavební
ﬁrmy, jež má v Solnici sídlo“, prozradil
Štěpánek. Nové vozidlo měla ve své dílně
ﬁrma v Pečkách, kde se na požadavky solnických záchranářů auto modernizovalo
tak, aby bylo schopné zásahů u požárů a
dalších událostí, k nimž hasiči jezdí.
První vůz Škoda 206 se od počátku jmenuje Máňa. Záchranáři se tedy
rozhodli i druhou „krasavici“ pojmenovat. Tu přišel na Barboru pokřtít
místní farář František Hofman. Po slavnostním ceremoniálu hasičům popřál : „Ať tenhle záchranářský vůz co nejméně potřebujete v terénu. Ať vyjíždí co nejméně k tragickým událostem“. Barča, jak ji hasiči už důvěrně
říkají, získala v sobotu na přehlídce vozů solnických hasičů čestné místo
hned vedle Máňi, Škody 206.
Veřejnost tak měla možnost si nejen prohlédnout výbavu obou vozidel, ale také ocenit pokrok v záchranářství právě za pětasedmdesát let,
která dělí modernizaci Tatry od koupě Škody 206.
Pokračováním oslav věnovaných převzetí repasovaného vozu byl i den
otevřených dveří pro děti. Prostory hasičské zbrojnice v pondělí 26. května
navštívily desítky dětí z Mateřské školy a Základní školy Solnice. Poslední,
třetí skupinou byli klienti z kvasinského Ústavu sociální péče pro mládež.
Děti si nadšeně v šatně zkoušely dýchací techniku a přilby, jež patří
k oděvům záchranářů. „Nejčastěji naše malé návštěvníky zajímalo, co mají
udělat pro to, aby se stali hasiči. Máme tu i hasičský kroužek, takže jsme
se domluvili s místní školou, že právě tuto činnost nám pomůže více propagovat mezi žáky“, vysvětlil Štěpánek.
převzato z Rychnovského deníku
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Dodatek:
Slavnostní události byli přítomni zástupci města, starosta pan Ladislav
Kubíček, místostarosta Ing. Jan Hostinský. Dále zástupci hasičského záchranného sboru východočeského kraje, náměstek ředitele HZS KHK
Mgr. Roman Solnička, zástupce územního odboru HZS z Rychnova nad
Kn. pan Jiří Oberreiter a starosta OSH RK p. Antonín Ulrich.
Starosta města pan Kubíček obdržel od záchranného hasičského sboru
Královehradeckého Kraje plaketu za zásluhy o rozvoj požární ochrany
v našem regionu.
Více informací o naší jednotce a SDH naleznete na www.solnice.cz
Pavel Štěpánek,
velitel zásahové jednotky
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

1

Mateřská škola v Solnici je škola s více než třicetiletou tradicí. Byla postavena v roce 1977, jako závodní
mateřská škola Východočeských dřevařských závodů.
V květnu 1991 byla převedena do majetku Města Solnice. Od 1. ledna 2003 přešla mateřská škola do právní
subjektivity, jako příspěvková organizace.
Objekt Mateřské školy v Solnici se nachází v klidném prostředí na okraji
města, po levé straně silnice vedoucí k Orlickým horám. Areál mateřské školy
tvoří v současné době dvě budovy propojené hospodářským pavilonem a rozlehlá školní zahrada. V budovách jsou umístěny 4 třídy, v hospodářské budově se nachází kuchyň, prádelna, sklady a kanceláře. Mateřská škola byla
vystavěna jako škola tzv. pavilónového typu. Každá třída má svůj oddělený
vchod, šatnu, sociální zařízení, prostornou třídu a hernu.
Nyní, po 30 letech provozu, potřebuje Mateřská škola v Solnici celkovou
rekonstrukci – výměnu oken, zateplení, modernizaci kuchyně, připojení
na ČOV… Také z kapacitních důvodů škola již nedostačuje. Proto se ve-
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dení Města Solnice rozhodlo pro přístavbu a rekonstrukci školy. Studii a
projektovou dokumentaci zpracoval Atelier architektury Šuda – Horský
a.s. Jedná se o nadstavbu 2 oddělení pro 50 dětí a stavební úpravy hospodářského pavilonu. Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála VCES a.s.
Město, jako zřizovatel, investuje do akce necelé čtyři miliony, zbývajících
dvacet milionů přišlo z pokladny Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje. Práce na stavbě byly zahájeny v 2. června 2008.

Žáčci mateřské školy museli opustit svoje třídy, náhradní prostory nám
nabídla Základní škola v Solnici. Mladší děti jsou ve družině a starší děti
v tělocvičně. Stravujeme se ve školní jídelně základní školy. Doufáme, že
se v září budeme moci vrátit do svých tříd.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům technických služeb
Města Solnice a místním hasičům za pomoc při stěhování a vyklizení celé
budovy. Další velké poděkování patří ředitelce Základní školy v Solnici
p. Mgr. Haně Jakubcové i všem učitelům, za poskytnutý azyl pro děti. Největší poděkování patří starostovi Města Solnice, panu Ladislavu Kubíčkovi,
který je duchovním otcem, koordinátorem a realizátorem celého tohoto
projektu.
Jana Součková,
ředitelka MŠ
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SPOLEČENSKÝ DŮM SOLNICE
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - 3. čtvrtletí 2008
 UNESCO CUP A PRIMA DEN
• sobota 23. 8. 2008
(spolupráce Unesco klubu a OS Brouček)
Program:
9.00
Slavnostní zahájení UWC 08
ve sportovním areálu v Solnici
Otevření dětského hřiště
9.30

Zahájení soutěží v kuželkách, volejbale, nohejbale
Koloběžkiáda – soutěže pro děti
Přespolní běh o posvícenské koláče pro malé i velké
Předvádění řízených modelů aut, lodí a letadel

13.00

Voriáda
Posvícenské soutěže pro všechny/např. tlučení kohouta/
Ukázky z činnosti a techniky Policie ČR a hasičů ze Solnice
a Kvasin
SHIN-KYO – předvedení bojového umění
Vystoupení tanečního kroužku ZŠ Solnice
Předvádění řízených modelů aut, lodí a letadel
Horkovzdušný balón

15.00

Promenádní koncert lázeňského orchestru na náměstí

16.30

Vyhlášení výsledků sportovních soutěží

19.00

Táborák a taneční posvícenská zábava/ Ještěřice

 OPOČENKA – koncert dechové hudby
• neděle 14. 9. 2008 od 14. hodin
• ve Společenském domě v Solnici
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 Připravujeme na další čtvrtletí:
• 14. 10. 2008 – Jiřina Jirásková – Společenský dům Solnice
• 19. 10. 2008 Aerobic marathón – Společenský dům Solnice

1

POZVÁNKA UWC 2008

1

V sobotu 23. srpna 2008 pořádá UNESCO klub Solnice již 6. ročník
UWC 2008. Na stále bohatším programu a zajištění se každým rokem podílí více organizací i pořadatelů. Chtěli bychom pokračovat také v obnovování pozapomenuté tradice solnického posvícení, které připadá na
28. srpen /Stětí sv. Jana Křtitele/.
V letošním roce se na akci budou podílet Městský úřad Solnice, Brouček Solnice, SK Solnice, hasiči ze Solnice a Kvasin, ZŠ Solnice, Policie ČR
z Rychnova n. Kn., Modelklub a oddíl SHIN - KYO z Rychnova n.Kn a další.
Je připraveno mnoho soutěží o ceny i posvícenské koláče pro velké
i malé účastníky, pro ty, kteří soutěžit nechtějí, nabízíme ukázky z různých činností společenských organizací, chybět nebudou ani kulturní
pořady včetně promenádního koncertu na náměstí a taneční posvícenské zábavy se skupinou Ještěřice. Po celou dobu akce je ve sportovním
areálu zajištěno bohaté občerstvení. Věříme, že si najdete čas na tuto akci
a využijete naší nabídky zasoutěžit si a pobavit se. Vstup na všechny akce
je zdarma.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
J. Podzimek
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OHLÉDNUTÍ ZA XXXVI. ROČNÍKEM
SOLNICKÉ SOLNÉ STEZKY
TRASY PRO PĚŠÍ
Klub českých turistů v Solnici pořádal
v sobotu, dne 7. června 2008 již 36. ročník
solné stezky. Na jednotlivé trasy z hor
do Solnice vyvezl účastníky autobus.

 TRASA č. 1 – 34km
Uhřínov – Luisino údolí – pramen
Kněžny – Polanka – Slavěnka – Ústav
sociální péče (občerstvení) – Solnice

 TRASA č. 2 – 25km
Uhřínov – pramen Kněžny – Polanka, Slavěnka – ÚSP (občerstvení) – Solnice

 TRASA č. 3 – 17km
Uhřínov - Slavěnka – ÚSP (občerstvení) – Solnice

 Trasa č. 4 – 10km
Malý Uhřínov – Slavěnka – ÚSP (občerstvení) – Solnice

 TRASA č. 5 – 6km
rozcestí pod Ptačím kopcem – Slavěnka – ÚSP (občerstvení) – Solnice

• Počasí XXXVI. ročníku SSS přálo, a tak jsme čekali větší účast, zejména obyvatel Solnice. Na trasu nejdelší – 34km šli pouze 4, z toho jeden ze Solnice!

• Na trase 25 km pochodovalo 39 účastníků, z toho 13 Solničanů, ale i 5 Pražanů!

• Nejvyhledávanější trasu 17km absolvovalo 118 lidí, z toho 35 Solničanů.
10km trasu šlo 76 účastníků, z toho 25 obyvatel Solnice.
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• Nejkratší trasu šli hlavně místní a z nejbližšího okolí. Z 42 účastníků
•
•
•
•
•

•

jen 19 ze Solnice.
Nejvzdálenějšími bylo 7 Pražanů a 3 z Horních Počernic.
Nejstarší účastnicí byla 78 letá paní Anna Naumecová a její o rok starší
manžel Stanislav Naumec z Chrudimi.
Nejmladšími, ještě v kočárku byli Michaela Zimová, Josef Daníček a
Jakub Petera, všichni narození v roce 2007!
Tradičně se účastnilo 9 jezdců a 8 koní, v hojném počtu i různé rasy psů.
Těší nás účast početných rodinných kolektivů, např. z rodiny Hynkovy
(všichni v červených tričkách) se zúčastnilo 10 lidí na 10 km, z rodiny
Bekovy 6 na 6 km, 7 členů Šte�ovy rodiny a po 4 z rodiny Petrovy,
Vondráčkovy, Rohlenovy, Novákovy, Rolejčkovy, Vašátkovy a Čermákovy.
Celkem tedy absolvovalo SSS 279 pěších turistů, 24 organizátorů
a 89 cyklistů, dohromady tedy 392 účastníků.

CYKLOTRASY:

 Trasa č. 1 – 65 km
Solnice – Lukavice – Liberk – Rampuše – Kovárna – Javorníce – Zakopanka – Peklo – Rychnov nad Kněžnou – Litohrady – Solnice

 Trasa č. 2 – 55 km
Solnice – Lukavice – Liberk – Rampuše – Kovárna – Nebeská Rybná
– Pěčín – Slatina - Peklo – Rychnov nad Kněžnou – Litohrady – Solnice

 Trasa č. 3 – 20 km
Solnice – Lukavice – Skuhrov – Hraštice – Brocná – Solnice

65km zvládlo 29 cyklistů, 55km 21 cyklistů a 20km trasu ujelo 39 cyklistů – celkem se tedy na cyklotrasy vydalo 89 kolařů.
Nejstaršími účastníky z řad cyklistů byli pánové Miroslav Branda a Jaroslav Pavel (1932), nejmladšími naopak byli Jaroslav Ehl, Petr Krassek
a Martin Kozel (všichni narození v roce 2004).
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Velké poděkování za realizaci XXXVI. ročníku SSS si zaslouží všichni
organizátoři – tj. ti, kteří vytyčili pěkné trasy, ti kteří byli na kontrolách,
ti, kteří zajistili rozvoz autobusy a všem na startu a cíli.
Dík patří i oběma starostům – p. Kubíčkovi a p. Ulrichovi a všem z Ústavu sociální péče v Kvasinách – zejména za výborný guláš!
Mgr. Marie Šprincová

1

Z HISTORIE

1

František Jiří Košťál - Ve spárech dravcových
Paní Alena Dariusová, rodem Postolkovská
... pokračování ...
Alešovi bylo vše podivno a nejasno. Rozpomínal se , že matička mluvívala s tatíčkem o sporech, které měla s příbuznými. Snad je tento zapřísáhlý nepřítel dobré matičky z těchto příbuzných – ale jak přišel mezi
Prušáka? Vzpomněl si také na rozmluvu matiččinu s pruským důstojníkem u dubové lávky a jak vybídla jej rozechvělá matička: „Pojď, Aleši, musíme se modliti za tatíčka i za sebe!“ „To byl on!“ šlehlo hlavou ubohého
Aleše a znova se dal do pláče. Co se se všemi stane? Co se stane s rodištěm?
Co s drahou matičkou? On proto zajat, aby byl zástavou, zárukou. A proč?
Novou úzkostí zachvěl se o matičku. Umiňoval si, že bude hodným, poslušným, aby jen matičce neuškodil. S modlitbou na rtech usnul Aleš ve
svém druhém vězení.
Když pochvíli šel se podívati Postolkov na mladého zajatce, řekl spokojeně: „Spi jen, lépe je tak, než abys ječel. Až se vyspíš, dáš se i do jídla.
Až se dostaví hlad, dostaví se i rozum a zkrotneš!“ Netušil však odrodilec
Postolkov, s jakými úmysly chlapec usnul.
Nazítří Aleš probudil se časně ráno, žaludek hlásil se ke svému právu,
ale Aleš měl na mysli více matku než jídlo. Trpělivě čekal, až se ve velké
světnici probudí jeho pán. Pak ještě slabostí vrávoraje přispěchal k němu,
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padl na kolena, sepjal ruce a zvolal: „Pane, já budu hodný a poslušný,
jenom pro Boha prosím, neubližujte mé matičce!“
Prostý projev dětské lásky pohnul by i kamenem, ale Postolkov odpověděl docela suše: „Těší mne, hochu, že dostáváš rozum. Budeš-li hodný a
poslušný, dobře pro tebe! Jdi – tam v přístěnku máš ještě od včerejška snídani.“ Aleš poslouchal jako dítě, jako ovečka, jenom kvůli matičce.
Prušáci po porážce u Solnice a u Háje soptili pomstou. Nadejde chvíle, že
Solnici pokoří a rozvalí. Na tom stavěl také Postolkov svůj plán. Při dobytí
města bude slaviti vítězství nad paní Alenou Dariusovou. Musí mu odevzdati všechen svůj statek, musí před ním padnouti na kolena, aby jí navrátil zajatého kloučka. Chtěl nejprve podržeti Aleše u sebe v Oujezdě. Ale na
pokoření Solnice nebylo tak hned pomyšlení. Vojenská posádka ve městě
byla značně posílena a v lese v Háji byl zřízen trvalý vojenský tábor. Ve
stráni nad řekou Bělou usazena i děla. Posádka ve městě pečovala co nejusilovněji o zpevnění městských hradeb. Na výhrůžky prušácké o pomstě
odpovídali císařští náležitými přípravami k obraně města. Bylať Solnice
důležitým bodem k ochraně celého okolí.
Prušáci, ač skřípěli zuby, musili i sami opevňovati se v Bílém Újezdě,
aby po případě nebyli překvapeni vojskem císařovniným od Solnice. Tím
i původní plán rytmistra Postolkova zmařen. Musil zanechati pokoření a
pomýšleti toliko na výkupné, o které se také hrabivému Postolkovskému
nejvíce jednalo. Jenom peníze a peníze! Bude diktovati co nejvíce a nesleví. Pak vítězoslavně shrábne peníze a jako vítěz vysměje se poražené. Takové jsou dnes pruské soudy.
Čekal klidně , až začnou ze Solnice pokusy o vyjednávání. Soudil právem,
že paní Alenu asi napadne, kdo Aleše asi unesl. Ale pokusy se nedály – víme
také již, z jakých důvodů. – Aleš stával se Postolkovu ve přístěnku nepohodlným. Aleš poslouchal a trpěl rád, jenom aby netrpěla matička. Netušil ubohý,
že doma drahá matička zápasí mezi životem a smrtí. Netušil, že by se s milovanou matičkou již ani nesetkal, že by ji našel málem za bílou zdí solnického hřbitova. – Dobře bylo, že to netušil. „Kvůli matičce“, bylo jeho heslem
a posilou. Choval se oddaně a byl poslušným na slovo. I slzy tlumil, aby si jimi
ulevoval na svém lůžku, aby do velké světnice nevniklo ani zavzlýknutí. Zato
tím víc se modlil. Ochota a poslušnost jeho k vězniteli byla až dojemná.
Leč to právě bylo příčinou, že Postolkov nechtěl míti chlapce den ode
dne na očích. Jímavou oddaností vystupovala tím více před vyděračným
důstojníkem nevina chlapcova. V prvý den se těšil, že chlapec zkrotne, teď
by si byl přál, aby Aleš byl vzdorovitým, aby s tím kloučetem mohl jednat
přísně. Proto raději s ním stranou, v bezpečný úkryt! – Rozjel se tedy kra-
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jem obsazeným pruským vojskem a vyhledal Alešovi známý nám již úkryt
na samotě, v ovčíně za Vranovem. Husaru, uchvatiteli Alešovu, přidal na
stráž ještě druhého vojáka a k nim přibral starou, lakotnou ovčákovu
matku, aby chlapce živila a zároveň nad ním bděla. Na slíbenou odměnu
dala se ovčářka chytit a hlídala Aleše opatrněji, než sami vojáci. Husar,
únosce Alešův věděl, že pan Postolkov čeká na vykoupení chlapcovo penězi. Musí to být hoch ze vznešeného rodu a proto se mu nesmí ubližovati,
aby zůstal živ a zdráv. Jenom pro peníze měl rytmistr tolik ohledu k zajatému chlapci. Když tohle vše uslyšel druhý husar, rozesmál se a pravil:
„Když pán, tak i voják. Na účet toho hlídání můžeme si něco dopřáti.“
A dopřávali si. Že při svých pitkách nemlčeli, je nám již známo.
Alešovo vězení pod přístřeškem ovčína bylo asi jako přístěnek ve statku
Vojtěcha Hlavsy. Stále uzavřené okénko otvírala ovčářka, jenom co mu jídlo
dávala. Bez pomoci z dola uniknutí nebylo možno. A pod okénkem dvě
okna, z nichž co chvíli ukazovaly se hlavy dvou smrťových husarů. Když
tito se zapomněli při pitkách, stará ovčářka ustlala si na noc přede dveře
mladého zajatce. Sami pruští vojáci říkali o ní, že ta ženská spala pořáde a
nikdy. Zdřímla si přes tu chvíli , ale měla oči i sluch všude. Stará, rozbroukaná, lakotná žena neměla citu k unesenému chlapci, měla na paměti
jenom peníze. Nedovedla také oceniti , jak hodný to chlapec. Aleš neuslyšel od ní ani jediného vlídného slova. Pro lakotu zapřela i svůj ženský cit.
Když poprvé přijel Postolkov do ovčína přesvědčit se, jak je s chlapcem, poznal, že je stále tichý, poslušný a trpělivý. Usmál se a prohodil: „S takovýmhle
zajatcem můžete být spokojeni!“ Vojáci ani nedutali, ale ovčářka zabroukala:
„Je to nějaký modlil, pořád žádá modlitební knihy a čtení“: Postolkov se pousmál a prohodil: „Kdo se modlí anebo čte, dá jinak pokoj“! Věděl pomocí slídičů, že matka Alešova těžce onemocněla, že byla již smrti blízka a proto že
nemohla se pokoušeti o vrácení chlapcovo. Nenápadní slídiči předstírali soucit s ubohou paní Alenou, dozvěděli se všecko, donesli i zprávu, že tato se již
uzdravuje. Až bude docela zdráva, jistě o chlapce se přihlásí.
Zatím trpěl Aleš oddaně dále. Útěchou mu byla modlitba, jí rozmlouval s Bohem, rozmlouval se svými drahými v Solnici a byl jim blízko. Důvěra v Boha, ochránce všech nešťastných konala v chlapcově duši přímo
divy. Jenom lakota staré ovčářky a zpustlost vojínů neměly pro něho porozumění. Cítil však s ním hajný, ale ten musil mlčeti. Důvěrou v Boha byl
vězněný Aleš povznesen nade všecky.
Vzpomínkami na své blízké zabýval se Aleš, když dole, mezi ovčínem
a stavením, ozvala se hudba. Zvuky její připadaly mu jako milý pozdrav
z domova. Přitiskl se co mohl k okénku a poslouchal rozechvěn celou svou
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duší. Když zazněla pak známá a milá mu píseň: „Matka pláče, ruce spíná“,
nezdržel se již a zalomcoval okénkem. Pudilo jej cosi k těm zpěvákům.
Víme však, jak to nakonec dopadlo. Když ovčářka jej odtrhla a na něho se
zle obořila, byl poprvé v zajetí popuzen.

... pokračování příště ...

1

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
POZVÁNKA NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
JANA KUBÍČKA

Kdo je Jan Kubíček?
Narodil se na podzim roku 1988 a rok života v komunismu ho již nestačil nijak poznamenat. Výtvarné nadání podědil po své
matce, dosud nedoceněné malířce. Ve
snaze „také něco zkusit“ si brával starou
zrcadlovku a vydával se na výlety do přírody. Zdlouhavost výrobního procesu jej
ale přiměla k pořízení si digitální zrcadlovky s možností dalšího operativního
zpracování získaného materiálu.
V současnosti preferuje právě tento
způsob práce. Fotografuje vše, co mu přijde zajímavé – portréty, akty, přírodu,
sport. Zabývá se i reportážní fotograﬁí.
Některé z jeho fotograﬁí si nyní můžete
prohlédnout na jeho první samostatné
výstavě, která proběhne od 2. 6. 2008 do
31. 7. 008 v Rychnově nad Kněžnou v kavárně Láry Fáry v Panské ulici, v budově
Národního domu.

1
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
únor :
duben :

květen :
červen:

Alice Fiedlerová, Solnice
Michal Krobot, Solnice
Patrik Krobot, Solnice
Lukáš Friml, Solnice
Jakub Schod, Ještětice
Eliška Štěrbová, Ještětice
Martin Holub, Solnice
Jonáš Grunt, Solnice
Tereza Kouřímová, Solnice

Sňatky:
duben :

Tomáš Grunt, Byzhradec
Renata Křičenská, Solnice

Úmrtí:
únor:
březen:

duben:

květen:

červen:

Oldřich Kollert, Solnice
František Prokop, Solnice
Bohuslav Železný, Solnice
Eliška Rohrová, Solnice
Jiří Dostálek, Ještětice
Josef Štěpánek, Solnice
Zdeňka Štěpánová, Solnice
Marie Melicharová, Solnice
Miroslav Sejkova, Solnice
Jan Krejčí, Solnice
Zdeňka Záleská, Solnice
Karel Podstavek, Solnice
Božena Dohnálková, Solnice
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PENZION U KOCOURA

23

1

Tento projekt rozšíření ubytovací kapacity “U Kocoura” v Orlických
horách je spoluﬁnancován Evropskou unií a Královehradeckým krajem.

Penzion „U Kocoura“ v Solnici nabízí celoroční ubytování pro všechny
věkové kategorie. Penzion se nachází v Královehradeckém kraji v podhůří Orlických hor ve středu města Solnice.
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Nabízíme:
• 8 dvoulůžkových apartmánů s kuchyňkou a možností přistýlky (mikrovlná
trouba, vestavěný vařič, lednice, rychlovarná konvice, vybavení na vaření a stolování)
• 1 bezbarierový apartmán s kuchyňkou
a možností přistýlky (mikrovlná
trouba, vestavěný vařič, lednice, rychlovarná konvice, vybavení na vaření a stolování)
• 1 jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením
• Půjčovna, úschovna kol a lyžárna
• Součástí penzionu je restaurace s minutkovou kuchyní
• Parkování u objektu na vlastním pozemku zdarma
• Pokoje jsou vybaveny televizí, satelitem
a přípojkou na internet

Uzávěrka příspěvků: 1. 7. 2008
Vychází nákladem: 800 výtisků
Adresa redakce:
Redakce Zpravodaje, MěÚ Solnice
J.Souckova@email.cz

EXNER studio, s.r.o.
Sídlo společnosti:
Na Okrouhlíku 1160
500 02 Hradec Králové
Provozovna:
Okružní 341
517 01 Solnice
Tel., fax: 494 596 559
Mobil: 603 218 411
775 718 411
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velkoplošný TISK
rychlo TISK
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