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Úvod

vážení a milí čtenáři,
Právě se vám dostává do ruky nové vydání Solnického zpravodaje,
s pořadovým číslem již 59. vychází nákladem 800 výtisků a je distribuován zdarma roznáškovou službou České pošty do každé domácnosti v katastrálním území Solnice (Solnice, Ještětice). Tuto variantu jsme zvolili
proto, aby se zvýšila informovanost obyvatel o dění ve městě, o činnosti
dobrovolných spolků, kulturních akcích pořádaných v Solnici a tentokrát
i o blížících se volbách.
ohlas na Solnický zpravodaj č. 58 byl vcelku příznivý. Ne všichni obyvatelé věděli, že tento čtvrtletník vůbec vychází. Někteří jej ještě nikdy
nečetli, a to vychází již od roku 1990.
Aby byl zpravodaj pro vás zajímavý, budeme rádi, když nám pošlete
své připomínky, náměty a články – rádi je otiskneme. Kontaktovat nás
můžete na MěÚ v Solnici osobně, písemně, telefonicky, faxem, neb elektronicky na e-mail: J.Souckova@email.cz
Jana Součková
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ZPRávy Ze ZASTUPITeLSTvA
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9. zasedání zastupitelstva Města Solnice se konalo dne 16. června 2008
od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti v 1. poschodí na Městském
úřadě v Solnici.
Přítomno: 14 členů zastupitelstva města
omluven: Karel holec
dále bylo přítomno 8 občanů
Z programu vybíráme:
• Kontrola usnesení z minulého zasedání
• Majetkové záležitosti města
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007
a závěrečný účet města za rok 2007
- Úprava rozpočtu města na rok 2008 včetně dotací
- Prodej, koupě, pronájem pozemků
• Různé
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 vodovodního svazu Císařská studánka včetně závěrečného účtu za rok 2007
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko včetně závěrečného účtu
za rok 2007
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 dobrovolného svazku obcí Mikroregion bělá včetně závěrečného účtu za rok 2007
- Zpráva letopisecké komise
• diskuse, usnesení, závěr
Z usnesení:
I. Zastupitelstvo města schvaluje:
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Solnice za rok
2007 a závěrečný účet města za rok 2007
• Úpravu rozpočtu na rok 2008 dle přílohy č.1
• Přijaté a vydané dotace za rok 2008 dle přílohy č.2
• Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Solnice a Králové-
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hradeckým krajem na pozemky k rozšíření silnice II/318 a II/321 Častolovice – Solnice
bezúplatný převod pozemků p.č. 489/8 a p.č. 697 ostatní plocha v k.ú.
Ještětice , které budou využívány jako komunikace od Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových
Směnnou smlouvu mezi Městem Solnice a p. benešem Rudolfem, Kvasiny 151
dohodu mezi Městem Solnice a KeToN INveST a.s. se sídlem Říčany,
Černokostelecká 1623
Prodej stavební parcely 5072/3 v k.ú. Solnice za cenu 315,- Kč/m2 manželům Štecherovým, Solnice
Prodej stavební parcely 5072/7 v k.ú. Solnice za cenu 50,- Kč/m2 paní
Fiedlerové, Solnice
Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 1894/2 a st. 815 v k.ú. Solnice
za cenu 1,- Kč/m2 za rok
Smlouvu o nájmu nebytových prostor , čtvrté podlaží č.p. 46 v Solnici
občanskému sdružení „brouček“za cenu 21.148,- Kč/rok + služby
Příspěvek na provedení fasády domu č.p. 43 v Solnici ve výši 20.000,- Kč
Pronájem nemovitosti č.p. 330 Sokolovna Sportovnímu klubu Solnice
Zprávu letopisecké komise

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 8/2008 bez připomínek
• Rozvrhové usnesení Krajského soudu v hradci Králové na majetek
úpadce Solnické papírny s.r.o., v olšinkách 195, Solnice
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku vodovodního
svazu Císařská studánka za rok 2007 včetně závěrečného účtu dSo vodovodního svazu Císařská studánka za rok 2007 bez připomínek
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2007
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko včetně závěrečného účtu dSo Mikroregion Rychnovsko za rok 2007 bez připomínek
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2007
dobrovolného svazku obcí Mikroregion bělá včetně závěrečného účtu
dSo Mikroregion bělá za rok 2007 bez připomínek
• Zprávu o hospodaření fondu rozvoje bydlení
III. Zastupitelstvo města pověřuje:
• Finanční výbor a radu určit cenu za pronájem a služby nemovitosti č. p. 330
Solnice
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Ve dnech 17. - 18.října 2008 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Několik tisíc volebních místností se ve dnech 17.-18.října 2008 otevře
pro volby do krajských samospráv a také do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. volby do krajských zastupitelstev proběhnou ve všech krajích
s výjimkou hl.m. Prahy a volby do Senátu v 27 volebních obvodech.
do v pořadí již třetích krajských voleb od vzniku vyšších územně samosprávních celků v roce 2000 můžete zasáhnout svým hlasem již za necelý měsíc. Krajská zastupitelstva jsou volena jednou za 4 roky a představují volený samosprávný orgán. Z členů krajských zastupitelstev jsou
následně voleni členové krajských rad – výkonných orgánů samosprávy
- a krajští hejtmani. volby se konají celkem ve 13 krajích s výjimkou Prahy,
kde se volby do zastupitelstva uskuteční společně s komunálními volbami
v roce 2010. v minulých krajských volbách byla volební účast kolem 30%
voličů. Senátní volby se konají jednou za dva roky a dochází při nich k obměně třetiny mandátů. Senátoři jsou voleni na 6 let. ve volbách v roce 2006
byla volební účast v prvním kole kolem 40% a v druhém kole průměrně
pouze 20 % oprávněných voličů.
Jak tedy můžete hlasovat v letošních podzimích volbách?
a) Kdo?
volit mohou občané ČR, kteří dosáhli věku alespoň 18 let.
b) Kam se bude volit?
do zastupitelstev krajů (všech krajů s výjimkou Prahy)
volby se konají v krajích: Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém, vysočině a ve Zlínském kraji.
do třetiny Senátu Parlamentu ČR
volby se konají v 27 obvodech: brno - město, Česká Lípa, děčín, Frýdek
- Místek, hradec Králové, Cheb, Karviná,Kladno, Kolín, Louny, Pelhřimov,
Plzeň - město, Praha 1, Praha 5, Praha 9, Přerov, Příbram, olomouc,
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ostrava - město, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Trutnov, Uherské
hradiště, vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou.
c) Kdy se konají?
první kolo senátních voleb a voleb do krajských zastupitelstev: v pátek
17. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8 do 14 hodin
případné druhé kolo senátních voleb: v pátek 24. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 25. října 2008 od 8 do 14 hodin
d) Kde?
ve volebních místnostech v rámci celé ČR.
Solnice: volební okrsek č.1 – Společenský dům Solnice
volební okrsek č.2 – hospoda „U haničky“ Ještětice
e) Jak?
nejpozději 3 dny před volbami jsou voličům distribuovány hlasovací
lístky, v případě ztráty či poškození obdržíte novou sadu lístků a obálku
přímo ve volební místnosti po prokázání totožnosti a státního občanství
ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem je voliči umožněno hlasování:
pro volby do zastupitelstev krajů: za zástěnou ve volební místnosti volič
vloží do obálky 1 lístek s politickou stranou, hnutím či koalicí, který se
rozhodl volit a obálku s lístkem vhodí do volební schránky
- preferenční hlasy: lze zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty uvedené na 1 vybraném hlasovacím lístku
pro volby do Senátu: za zástěnou ve volební místnosti volič vloží do obálky 1 hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat, hlasovací lístek se nijak neupravuje
při společném konání voleb do Senátu a zastupitelstev krajů, je třeba hlasovací lístek pro volby do Senátu vložit do žluté úřední obálky a hlasovací
lístek pro volby do zastupitelstev krajů do šedé úřední obálky, jinak je neplatný
v případě závažných (zdravotních) důvodů lze požádat obecní úřad nebo
okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou
pak vysláni 2 členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou
f) Kdy a jak budou oznámeny výsledky voleb?
výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách volby.cz
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JUDr. Miroslav Antl
Váš hlas pro spravedlnost, bezpečnost a pořádek
Nezávislý kandidát za ČSSD do Senátu Parlamentu České republiky. Volební obvod č. 48
– Rychnovsko, Dašicko, Sezemicko, Holicko, Choceňsko.
Někdejší státní žalobce, bývalý náměstek policejního prezidenta a bezpečnostní ředitel.
Dlouhodobě přednáší trestní právo na vysokých
školách, zejména na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové.
Je mj. čestným členen Českého klubu olympioniků, ale i členem dozorčí
rady „Nadace Východočeská onkologie“ aj.
Stejně jako většina z vás, i já si uvědomuji, že poměry v české politice
jsou rok od roku horší. Z veřejné služby pro občany se stal nástroj, jak jednoduše přijít k osobním výhodám a k penězům pro vlastní prospěch, orgány státní moci i státní správy prorůstá korupce. Můj přístup k politice
lze charakterizovat následujícími římskými citáty: „Kde je třeba skutků,
tam slova nestačí“ a „Blaho lidu budiž nejvyšším zákonem“. Mohu vám nabídnout práci nad rámec svých povinností, tak jak jsem ji konal nejen
v pozici státního zástupce, ale prakticky po celý život.
v našem regionu chci velmi aktivně (a to i ﬁnančně) podporovat zejména spolkovou činnost hasičů, sokolů, myslivců, chovatelů, sportovců
a dalších sdružení. Již po několik měsíců se potkávám s dobrovolnými
hasiči a společně připravujeme koncepce na ﬁnanční podporu Shd, přednáším pro studenty středních škol i pro seniory, přivedl jsem renomovanou společnost na čerpání grantů, která již pomáhá obcím i podnikatelům. v našem regionu jsme dále např. dohodli charitativní fotbalová
utkání s „Kozlovnou“ Ládi vízka. v Rychnově nad Kněžnou pořádáme
atraktivní basketbalové utkání „All stars“ týmu, složeného z ligových
hráčů a veteránů. Sportovcům, včetně těch nejmenších, přivezeme sportovní vybavení. Spolupracujeme i na organizaci 1. ročníku hudebního fes-
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tivalu v Rychnově nad Kněžnou. Protože práci senátora vnímám jako
službu občanům, resp. jako poslání, rád bych v těchto aktivitách pokračoval a využil tak své zkušenosti a široké kontakty k rozvoji našeho regionu a zlepšení kvality života občanů. Tedy pro vás …..
od dubna 2008 jsem navštívil desítky obcí a osobně jsem hovořil s
mnoha stovkami lidí. většinou diskutujeme o problematice bezpečnosti
v regionu. Lidé se o ni stále více bojí – a volají po pořádku a spravedlnosti.
Spravedlnost je podle většiny z vás pouze pro mocné a vlivné sponzory.
Jsem zkušeným právníkem – a těch je v Senátu PČR skutečně málo,
přestože je Senát PČR vnímán jako jakási „právní pojistka“. oblastí, které
rozumím a chci se jí také naplno věnovat, je oblast spravedlnosti, bezpečnosti a pořádku. v této oblasti pracují v Senátu PČR dva výbory,
v nichž jsou pouze dva právníci, přičemž jednomu končí mandát.
Těším se, že se v nejbližších dnech osobně uvidíme a budu vám moci
zdarma věnovat „Krimi knihu“, kterou jsem pro vás napsal. Podrobné informace o mých cestách za vámi po regionu naleznete na www.miroslavantl.cz.
Miroslav Antl
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INFoRMACe Z RAdNICe
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Informace o postupech občanů při nakládání s komunálním odpadem
Nakládání s komunálním odpadem na katastrálním území Solnice
a Ještětice řeší obecně závazná vyhláška Města Solnice č.02/2006, vydaná
zastupitelstvem Města Solnice v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 185/2001Sb., zákon o odpadech, a zákona č.128/2000Sb., zákon
o obcích.
Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na
území Města Solnice trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území
města zdržují.
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v článku 3 a 4 obecně závazné vyhlášky jsou stanoveny jednotlivé postupy a způsoby shromažďování, třídění a předávání k využití a odstraňování komunálního odpadu. S obecně závaznou vyhláškou je možné se
seznámit na stránkách www.solnice.cz a na městském úřadě.
Pro fyzické osoby, které bydlí nebo se zdržují na území Města Solnice
a mají tak zákonem danou povinnost odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit
a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného výše uvedenou vyhláškou, pokusíme se touto informací o stručné seznámení se
stanoveným systémem.
Pro nakládání s komunálním odpadem, k jeho shromažďování a třídění jsou určeny sběrné nádoby.
Směsný netříděný odpad:
Pro směsný netříděný komunální odpad jsou určeny sběrné nádoby:
typ 100 l kovová, typ 240 l plastová (popelnice) , typ 1100 l kovová, plastová (kontejner). Nádobu pořizuje fyzická osoba na svůj náklad. v případě potřeby odvozu obsahu nádoby, ve stanoveném termínu dnem
svozu její vlastník – uživatel vystaví nádobu opatřenou svozovou známkou na stanovené místo. Za vyprázdnění a odvoz směsného odpadu hradí
cenu ve výši hodnoty předem zakoupené svozové známky.
Nebezpečné složky komunálního odpadu a vyjmenované použité
výrobky:
do nádob se směsným odpadem nepatří a nesmí být ukládány nebezpečné složky komunálního odpadu, např. zbytky barev, rozpouštědla, kyseliny, motorové oleje, jedlé oleje, baterie a akumulátory, suché články,
NiCd baterie, zářivky, výbojky, textilní materiály, oděvy. Plasty, papír, sklo,
kovy, léky, odpady z azbestu, pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení a jiné. Pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu
a vybraných výrobků je určené místo na sběrném dvoře ﬁrmy odpady
s.r.o., ulice Poříčí č.p.286. Provozovatel sběrného dvora ve stanovených
dnech ( úterý, sobota) odebere nebezpečné složky komunálního odpadu
buď zdarma, nebo za úplatu, dle vystaveného ceníku služeb.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat zpětnému odběru některých
použitých výrobků vyjmenovaných v části páté zákona o odpadech:
elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,
pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností. Pro zpětný odběr
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těchto použitých výrobků od spotřebitele je určené místo ve sběrném
dvoře ﬁrmy odpady s.r.o., v ulici Poříčí č. p. 286. Na tomto místě je zpětný
odběr prováděn bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele.
držitel použitého výrobku pocházejícího z domácností se ho může zbavit buď jeho předáním na toto místo zpětného odběru, nebo odevzdáním
ke zpětnému odběru v místě prodeje při nákupu nového. vyjmenované
výrobky nesmí být odkládány do nádob se směsným ani tříděným odpadem. Nedodržení tohoto zákonného ustanovení je považováno za přestupek.
Tříděný odpad:
Pro tříděný komunální odpad jsou určeny sběrné nádoby typ 240 l,
plastové, označené popisem a barevným odlišením - pro ukládání skla
(barevné, bílé), plastů, papíru, nápojových kartonů, kovů. Nádoby jsou
umístěny na určitých stanovištích v obytné zástavbě města. Svoz občany
vytříděných odpadů provádí provozovatel sběrného dvora, ﬁrma odpady
s.r.o. do nádob s výše uvedeným označením nesmí být odložen jiný
odpad, věci, výrobky, materiál, stavební odpad, zemina, biologický odpad
a jiné. objemnější odpady, jejich odvoz a odstranění podléhá individuálnímu projednání s provozovatelem sběrného dvora.
Rada Města Solnice spolu s představitelem ﬁrmy odpady s.r.o. v Solnici
děkuje občanům, kteří plní zákonné povinnosti a dodržují stanovené pravidla ve sběru a třídění komunálních odpadů a prosí ty, občany, kteří daná
pravidla porušují, aby přehodnotili své počínání.
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ZA PRodANÝ AUToMobIL ...

1

... VySAZeNý STROM
Firma Škoda Auto a.s. přichází s nabídkou na zlepšení životního prostředí. Při vědomí, že její výrobky – automobily – přírodě zrovna neprospívají, chtějí ještě letos za každý automobil prodaný v České republice
zajistit vysazení jednoho stromu.
Jde o 69.000 nových stromků a ﬁrma přednostně jedná v regionech,
kde má svoje výrobní objekty. Také Solnice se zapojí do tohoto projektu.
Za přispění automobilky bude osázena skládka zeminy „U čtyř lipek“, nevyužitý pozemek v doubravě a rekonstruován parkový les v „Šárce“.
Škodovka kromě příspěvku na sazenice nabízí také pomoc svých zaměstnanců při výsadbě stromků. Má však podmínku: výsadba nebude prováděna v hospodářském lese. Tuto podmínku Solnice plní a tak se
můžeme těšit na více než 1.000 nových stromků v regionu.
vasil hutník,
správce městských lesů

Zveme všechny malé i velké děti, rodiče i prarodiče, kteří
nemají rádi nudu, ale dávají přednost zábavě, dobrodružství, novým informacím a kolektivu dětí, do OS
Brouček.
Najdete nás na náměstí v domě služeb ve 3. patře v době
pondělí – pátek od 9,00 do 11,30 hodin a ještě ve čtvrtek
od 15,00 do 18,00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

SoLNICKÝ ZPRAvodAJ

11

Celkem sedm moderních souprav Regionova (řada 814) jezdí od září
v Královéhradeckém kraji. Jde o dvouvozové motorové vlaky, které jsou
bezbariérové, mají speciálně upravené WC pro cestující na vozíku a jsou
označené brailovým písmem pro nevidomé. o víkendech vozí jedna
Regionova cestující na trati doudleby n. orlicí – Rokytnice. Na novou soupravu Regionova se mohou v prosinci těšit cestující, kteří jezdí z Častolovic přes Rychnov nad Kněžnou do Solnice.

1 SPoLeČeNSKÝ důM SoLNICe
Kulturní kalendář - 4. čtvrtletí 2008
 Drakiáda
• 3. 10. 2008, pátek od 15.00 hodin
• pořádá občanské sdružení brouček
• v okolí Společenského domu v Solnici
• soutěže, pouštění draků
• vstupné dobrovolné

1
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 Bazar dětských potřeb
• 6. – 9. 10. 2008, pondělí – čtvrtek
• pořádá občanské sdružení brouček
• ve Společenském domě v Solnici
• 6. 10. příjem věcí: 9 – 11 hod., 14 – 17 hod.
• 7. – 8. 10. prodej věcí: 9 – 11 hod., 14 – 17 hod.
• 9. 10. výdej věcí: 9 – 11 hod., 14 – 17 hod.
 Podzimní výlet do Deštného v Orlických horách
• 10. 10. 2008, pátek od 8.30 hodin
• pořádá občanské sdružení brouček
• odjezd autobusem v 8.30 hodin ze Solnice
 estrádní vystoupení
• 11. 10. 2008, sobota od 18.00 hodin
• setkání harmonikářů
• pořádá Český svaz žen Solnice
• ve Společenském domě v Solnici
• vstupné 80,- Kč
 Večer s Janou Hlaváčovou a jejím hostem
• 14. 10. 2008, úterý od 19.00 hodin
• pořádá Kulturní komise Města Solnice
• ve Společenském domě v Solnici
• večerní klubový pořad s hostem
• předprodej vstupenek od 6. 10. 2008 na MěÚ v Solnici
v pracovní době

• vstupné jednotné 110,- Kč
 Taneční pro manželské a partnerské páry
• 17. 10. – 19. 12. 2008, pátek od 20.00 hodin
• pořádá kulturní komise Města Solnice
• ve Společenském domě v Solnici
• vždy v pátek – 7 lekcí ( 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11., 28.11.,
12.12. + závěrečný ples 19.12.)
• informace na tel. 776 673 795 pan Šklíba
• vstupné pár 1.200,- Kč

SoLNICKÝ ZPRAvodAJ
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 Aerobic maraton
• 19. 10. 2008, neděle od 10.00 hodin
• pořádá Kulturní komise Města Solnice
• ve Společenském domě v Solnici
• přihlášky na tel. 777 144 421 Mgr. Jan Souček
nebo hans.soucek@email.cz
• startovné 200,- Kč/osoba

 Cestopisná přednáška
• listopad 2008
• přesný termín a námět přednášky budou upřesněny
• pořádá Kulturní komise Města Solnice
• v budově Základní školy v Solnici
• přednáška dle vlastních zážitků Jiřího Preclíka
ze Skuhrova nad bělou
• vstupné jednotné 30,- Kč

 Koncert Václava Neckáře
• 6. 11. 2008, čtvrtek od 19.00 hodin
• pořádá Kulturní komise Města Solnice
• ve Společenském domě v Solnici
• předprodej vstupenek od 29. 10 na MěÚ v Solnici v pracovní době
• vstupné jednotné 210,- Kč
 Oslava 5. narozenin Občanského sdružení Brouček
• 7. 11. 2008, pátek od 9.00 hodin
• pořádá občanské sdružení brouček
• v prostorách oS brouček
 Dětské divadelní představení
• 9. 11. 2008, neděle od 17.00 hodin
• pořádá Kulturní komise Města Solnice
• ve Společenském domě v Solnici
• název: Trampoty čertíka Culínka
• vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
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 Ukázka paličkování
• listopad 2008
• přesný termín a čas konání bude upřesněn
• pořádá občanské sdružení brouček
• v prostorách oS brouček
• pro všechny možnost přihlásit se do kurzů
 Poutníci - koncertní vystoupení
• 20. 11. 2008, čtvrtek od 19.30 hodin
• pořádá Kulturní komise Města Solnice
• ve Společenském domě v Solnici
• předprodej vstupenek od 12.11. na MěÚ v Solnici v pracovní době
• vstupné jednotné 12,- Kč
 Mikulášská besídka
• 29. 11. 2008, sobota od 15.00 hodin
• pořádá občanské sdružení brouček
• ve Společenském domě v Solnici
• soutěže, diskotéka, čerti s Mikulášem
• vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč
 Divadelní představení
• 3. 12. 2008, středa od 19.00 hodin
• pořádá Kulturní komise Města Solnice
• ve Společenském domě v Solnici
• název: Prolhaná Ketty, divadelní společnost háta
• hrají: Mahulena bočanová, Zbyšek Pantůček,
Lumír olšovský, Ivana Andrlová…

• vstupné 130,- / 150,- Kč
• předprodej vstupenek od 24.11. na MěÚ v Solnici v pracovní době
 Večer společenského tance pro veřejnost
• 5. 12. 2008, pátek od 20.00 hodin
• pořádá Kulturní komise Města Solnice
• ve Společenském domě v Solnici
• reprodukovaná hudba - ing. Miroslav Novotný
• vstupné jednotlivé 50,- Kč

SoLNICKÝ ZPRAvodAJ
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 Ježíškování
• 19. 12. 2008, pátek od 16.00 hodin
• pořádá občanské sdružení brouček
• v prostorách oS brouček
 Vánoční koncert
• 20. 12. 2008, sobota od 18.00 hodin
• pořádá Kulturní komise Města Solnice
• ve Společenském domě v Solnici
• účinkuje: orchestr václava hybše a jeho hosté
• předprodej vstupenek od 15. 12. na MěÚ v Solnici

1

obČANSKá PoRAdNA AGAPÉ

1

AGAPÉ, o.s.
občanská poradna Rychnov nad Kněžnou, člen Asociace občanských
poraden

Ocitli jste se v obtížné životní situaci?
Chcete znát svá práva a povinnosti?
Nevíte, na koho se obrátit?
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Nabízíme služby odborného sociálního poradenství dle zákona č.108/2006
Sb., o sociálních službách:
• poradenství v oblastech orientace v soc. systémech, práva aj.
• praktické, věcné a správné informace
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• zprostředkování kontaktu s navazujícími službami
BEZPLATNĚ, DISKRÉTNĚ, NESTRANNĚ A NEZÁVISLE
Oblasti poradenství:
• sociální dávky
• rodinné a partnerské vztahy
• sociální pomoc
• bydlení
• pracovně-právní vztahy
• právní systém
• majetkoprávní vztahy
• náhrada škody
• pojištění (důchodové, nemocenské)
• ochrana spotřebitele
• veřejná správa a další
Provozní doba:
Po: 10.00 – 13.00
ÚT: zavřeno
ST: 9.00 – 12.00
ČT: 8.00 – 12.00 (pro objednané)

13.30 – 17.00
13.30 – 17.00 (pro objednané)
13.00 – 17.00
13.00 – 16.00 (telefonické dotazy)

Provozovatel:
AGAPÉ, o.s. se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou
Statutární zástupce: Ing. Jiří bárta.
vedoucí poradny/kontaktní osoba: Petra Kozlová
Panská 1492 (budova společenského centra – 2. patro),
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel: 494 535 112
email: oprk@wo.cz, www.oprk.cz, www.obcanskeporadny.cz

SoLNICKÝ ZPRAvodAJ
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UNeSCo WoRLd CUP

1

... ohLÉdNUTí
Šestý ročník Unesco World Cupu přilákal v sobotu
23. srpna do sportovního areálu v Solnici stovky návštěvníků. Akci připravil tradičně Unesco klub Solnice
spolu s místním občanským sdružením brouček.
Předseda Unesco klubu Solnice Jaroslav Podzimek
přivítal všechny přítomné včetně přátel z partnerského polského města Polanica Zdroj.
o půl desáté byly zahájeny hlavní soutěže akce, a to
turnaje v kuželkách a nohejbale. Nechyběla tradiční
voriáda a tlučení kohouta o posvícenské koláče.
velký počet diváků si získaly modely lodí, které se proháněly na hladině zdejší nádrže, nebo modely bugin a závodních vozů, jež měly připravenou speciální dráhu.
Program pro děti se odehrával v režii zdejšího sdružení brouček.
Pro nejmenší děti byla připravena koloběžkiáda , trať s mnoha stanovišti
zaměřenými na vědomostní soutěže a na zručnost. Starší děti pak vyjely
na kolech na trasu, kde si na jednotlivých překážkách zkoušely jízdu zručnosti.
odpolední program nezaostával za dopoledními akcemi. vystoupil taneční kroužek místní základní školy, hasiči z kvasinské Škody Auto, a.s.
přijeli s plošinou a početnému publiku ukázali jak techniku slaňování,
tak záchranu osoby a její evakuaci. Klub rychnovských karatistů návštěvníkům ukázal možnosti sebeobrany v případě, kdy osobu napadne
útočník tyčí či nožem.
Kvůli nepřejícímu počasí museli organizátoři přesunout koncert lázeňského orchestru z náměstí do Společenského domu v Solnici. Silný
vítr byl důvodem proč nevzlétl vzdušný balon.
večer se však rozhořela hranice táboráku a ke slovu se dostala skupina
Ještěřice.
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Součástí této akce bylo i slavnostní otevření
zrekonstruovaného dětského hřiště v místním
areálu.
Prozatím v areálu stojí kolotoč, průlezka se
skluzavkou, vahadlová houpačka a zrekonstruované houpačky. v prostoru sídliště
v ulici družstevní pak pískoviště a pružinová
houpačka. všechny dřevěné hrací prvky vyrobila ﬁrma Tomovy parky s.r.o.
veškeré nosné prvky sestav jsou vyrobeny z akátového dřeva, které se vyznačuje vysokou přirozenou trvanlivostí, houževnatostí dřevní hmoty a
odolností vůči povětrnostním vlivům. Při výrobě jsou respektovány přirozené vlastnosti dřeva, zejména jeho křivost. Životnost výrobků je, dle
péče, i několik desítek let. Přes výjimečnost a originalitu hracích prvků
mají tyto výrobky certiﬁkáty dle ČSN-eN 1176, které zaručují bezpečnost
pro děti.
v příštím roce je v plánu další rozšíření hřiště.

1

ČeSKÝ SvAZ ŽeN SoLNICe

1

Křest česko-polské kuchařky u nás
Myšlenka na vytvoření malé knihy kuchařských
receptů se zrodila na setkání solnických a polských žen v roce 2007 v Jaszkowej Górnej na
konferenci Trans-Net Wspotraca Grimy Klodsko a Mikroregionu Rychnovsko. Tam byla
uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci
mezi Kolo Gospodyň Wiejskich v Jaszkovej
Górnej a ČSŽ Solnice.
Polské ženy se tam představily jako výborné
kuchařky a hostitelky. Nápad vypracovat společnou kuchařku česko-polských receptů byl velmi
dobrý a lákavý pro obě strany. České a polské ženy vybíraly a shromažďovaly chutné národní, regionální nebo místní recepty několik týdnů.

SoLNICKÝ ZPRAvodAJ
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Tým lidí, ve kterém byly zastoupeny i ženy ze Solnice pod vedením
paní A. Knejpové se tak podílely na realizaci projektu česko-polské spolupráce, který má název „U přátel jako doma.“
Koncem letošního léta byla publikace s recepty vydána. Graﬁcké zpracování provedla místní ﬁrma eXNeR studio s.r.o.
dne 29. srpna byl uskutečněn slavnostní křest kuchařky v solnické kuželně. Přítomen byl pan starosta L. Kubíček, zástupce Mikroregionu Rychnovsko pan ing. v.hulman, paní A. Knejpová, zástupce polské strany pan
Krecht, paní halina Jurak, dále členky ČSŽ Solnice a nechyběla delegace
polských žen. Po slavnostním aktu, který provedli výše jmenovaní hosté,
se večer vedl v duchu přátelství, pohody a dobré nálady. Nechybělo ani
dobré pohoštění.
Kuchařka je na světě a může sloužit českým i polským ženám nikoliv
jen na čtení, ale jako návod na přípravu chutných a dobrých jídel.
Přejeme dobrou chuť!
Smacznego!
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Pro zajímavost vybíráme jeden recept polské kuchyně pro podzimní čas:
Houby podle Nelsona
30 g sušených hřibů ( nebo 225 g čerstvých)
125 ml mléka
6 středně velkých napůl uvařených brambor nakrájených na pláty
2 cibule nakrájení na tlusté plátky
2 lžíce másla ( 30 g )
Sůl a pepř podle chuti
125 ml kysané smetany
Propláchnout sušené houby a namočit je na 1 hodinu do mléka. Přivést
je k varu a pomalinku vařit další hodinu. houby, které jsou čerstvé povařit asi 10 minut.
Předehřát troubu na 230 °C . do zapékací misky rozložit polovinu brambor. Usmažit na másle cibuli a rozložit ji na brambory. Potom přidat slité
houby (uschovat mléko). osolit, opepřit a pokrýt zbytkem brambor. Zalít
smetanou rozmíchanou s mlékem z hub. Péct asi 20 minut.
Činnost ČSŽ v Solnici
Svaz žen má dlouholetou tradici. v současné době má 80 členek. Ženy
připravují během roku řadu akcí, které jsou již veřejnosti známé.
v lednu, každý rok, pořádáme „babský bál.“ Je to první ples, který je vždy
hojně navštěvován. v měsíci březnu uspořádáme malé posezení, kde ples
zhodnotíme a ženy odměníme malou kytičkou.
Spolupracujeme s oS brouček. Na jejich „dětský karneval“ jsme zakoupily
hračky, které přinesly dětem velkou radost.
Svoji účast projevujeme i na „Školním a městském plese.“ Ženy tradičně
pečou oblíbené cukroví do tomboly, řada z žen pomáhá i při organizaci
plesu.
v letošním roce jsme uspořádaly jednodenní výlet. Navštívily jsme „Železniční muzeum“ v Jaroměři, podzemní chodby v Josefově a zámek v Ratibořicích. Počasí se vydařilo, nálada byla výborná, výlet se moc líbil.
14. září pojedeme do Polska na dožínky. Jsme pozvány oplátkou na křest
kuchařky na polské straně. Máme zájem rozvíjet přátelství a spolupráci
s ženami sousedního Polska, a proto jsme pozvání přijaly a rády se slavností zúčastníme.
Nezapomínáme na své starší členky, které mají během roku své životní jubileum. Posíláme jim gratulaci, nebo je osobně navštívíme.
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Prostřednictvím solnického zpravodaje bychom chtěly paní A.Knejpové,
předsedkyni ČSŽ v Solnici, poděkovat za práci, kterou pro nás vykonává.
Přejeme jí hodně zdraví a chtěly bychom, aby ve vedení ČSŽ ještě setrvala.
členky ČSŽ Solnice

1

hASIČI

1

hasiči ze Solnice na Pyrocaru
dne 30. 8 - 31. 8. 2008 se naše jednotka zúčastnila s nově repasovaným
vozem Tatra 148 CAS 32 největšího setkání hasičů a jejich techniky v Přibyslavi.
Akce Pyrocar je velké setkání, či spíše přehlídka hasičských automobilů
a jejich osádek, která se konala již po druhé a to opět na letišti Přibyslav,
tedy ve městě historie hasičstva. Mnoho z účastníků, pocházejících z řad
zejména dobrovolných hasičů, Pyrocar 2008 označilo jako hasičskou pouť.
Nejprve ve stručnosti Pyrocar 2008 v číslech. Na přibyslavské letiště se
v průběhu dvou dnů dostavilo celkem 284 nejrůznějších hasičských automobilů zejména od sborů dobrovolných hasičů ze všech koutů republiky a také ze zahraničí. Jednalo se nejčastěji o cisternové automobilové
stříkačky na všech možných podvozcích. Zastoupeny byly značky Tatra,
MAN, Iveco, LIAZ, Škoda a další. Kromě cisteren zde bylo mnoho dopravních automobilů, dále pak automobilové žebříky, plošiny a také ostatní
speciální mobilní požární technika. K vidění bylo i poměrně dost hasičských automobilových veteránů včetně té nejstarší kategorie, tedy i ručních stříkaček. o požárních vozech na Pyrocaru by se dala napsat tlustá
kniha, bylo jich bezmála 300, a psát zde o každém nelze. Jinak dle sčítání
organizátorů bylo vystavenou technikou ujeto od hasičských zbrojnic až
na letiště celkem 35. 944 km.
Pyrocar 2008 přilákal více jak 23 000 lidí, hasiči si mezi sebou vyměňovali zkušenosti a poznatky o své automobilové technice, která byla
opravdu velmi rozmanitá. Mnoho sborů má na autech různé „vychytávky“, hasiči si je sdělují navzájem a mohou tak mnohdy i zásadně vylepšit své zásahové vozy. Toto je de facto smysl Pyrocaru od jeho počátku.
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Požární technika byla rozprostřena po celé, k tomu určené obrovské
ploše letiště. Před Pyrocarem mnoho hasičů přemýšlelo, jak budou vozy
rozděleny. Nápady jako dle typu, stáří apod. bylo však nereálné uskutečnit. Člověk tak mohl vedle sebe spatřit starou Pragu v3S a moderní volvo.
Takovýchto kontrastů bylo k vidění víc, což samozřejmě nebylo na škodu,
když se dala přímo porovnat technika, kterou od sebe dělí několik desetiletí. osádky vozidel, tedy hasiči byli ve všem velmi vstřícní na dotazy
návštěvníků a dalších kolegů odpovídali po celou dobu trvání akce. Tolik
tedy Pyrocar 2008, jehož vyvrcholením byl sobotní ohňostroj. Nezbývá
než poděkovat organizátorům a samotným účastníkům se slovy, že se
všichni sejdeme na příštím ročníku.
Pavel Štěpánek,
velitel JSdh města Solnice
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Z hISToRIe

1

František Jiří Košťál - Ve spárech dravcových
Paní Alena dariusová, rodem Postolkovská
... pokračování ...
Jak blízko bylo touto písní jeho vysvobození! hřích plodívá však hřích
a ubohý chlapec měl trpěti dále. Když poselstvo solnické došlo na Skalku
k vyjednávání, došel také na Skalku za Postolkovem jeden z hlídačů Alešových, aby od rytmistra vymohl zálohu. Utráceliť oba husaři více, nežli
slušelo. Nepřišel však rytmistrovi vhod. odbyl ho jen malou peněžitou
částkou dosti nevrle. Nepomyslil ani, že tím padne do rukou zrádcových,
Postolkov vyjednával se solnickými a husar vše vyslechl. „Pro sebe čtyři tisíce – pro nás po stovce,“ zasyčel a jako posedlý uháněl za vranov k ovčínu. hned pak druhu důvěrně pověděl, co vyslechl. „Pro sebe čtyři tisíce
– pro nás po stovce! hanba, což nemáme hocha my v rukou – zdaž nemůžeme také míti tisíce?“
Zajiskřily se oči i druhému strážci. „Tohle, brachu, bylo by pěkné, ale
nepůjde to!“ Páni jsou páni a mají moc!“ - „Ale peníze jsou peníze a za peníze všude dosti spomocníků. Popřejeme i jiným, abychom sami domohli
se tisíců.“ oba vojáci podali si ruce na důkaz, že si rozumějí, že budou
jednati, aby zradili pána a zmocnili se Aleše a peněz za něho. Neohlíželi
se na to, že poruší vojenskou poslušnost. v tomto ohledu nebývali burkušové dosti spolehliví. Za tehdejších časů mnohým Prušákům se v Čechách tak zalíbilo, že prchali od pluků a nechtěli se vraceti do své vlasti.
Někteří odhodivše vojenský kabát chopili se práce a zřídili si i domácnost
říkajíce, že v Čechách líp dělníku než u nich na severu hodnému hospodáři. Jiní zvyklí kořistění chtěli svou prováděti i dále, i když pruské vojsko
krajiny české opouštělo. Zůstali, spojovali se s lidmi podezřelými a nepoctivými a ohrožovali dále majetek českých sedlákův. bývali postrachem
celých širých okolí. Pruská hrabivost byla dračím semenem, které ujalo se
bohužel i mezi českými krajany. Nebylo by zlodějů, kdyby nebylo přechovávačů. Nebylo by pácháno tolik pruských násilí, kdyby byli neměli
domácích pomocníků.
oba zrádci husaři vynašli si dva vydatné spomocníky. Jeden z nich měl
hned nápad, aby chlapce ukryli za záda pruské moci a blíže k Solnici, aby
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mohli vyjednávati. Poradil také o takové skrýši na pustém hradě za Skuhrovem. Úmysl svůj provedli hned v noci. husaři čekali jenom na spomocníky. Jak se tito k ovčínu přiblížili, vrhl se jeden na ovčářku a druhý
dobýval se k Alešovi. ovčářka bránila se, volala o pomoc, ale nakonec podlehla násilí a ranám. volání o pomoc uslyšel jediný hajný, kdežto jeho rodina a ovčák se ženou zůstali pohříženi ve spánek. hajný domníval se, že
to volá o pomoc zajatý chlapec. Nerozmýšlel se a pospíchal k ovčínu. Ale
jen vyběhl a již zasažen šavlí do hlavy klesl k zemi. Černý čin zrady dokonán.
Aleše pak dolů snesli, spoutali, ústa mu zacpali a oči zavázali. Jeden
z husarů přinesl s hůry ještě podušky a rozložili je na žebřinu. Na ní připoutali Aleše těsně provazy, všichni čtyři vzali ji na ramena a vydali se na
cestu z ovčína do hlubokého lesa. Šli k Městci, očelicům a přes Přepychy
na voděrady. husaři znali dobře rozložení pruských posádek a také se
jim vyhnuli. U voděrad měli již Prušáky za zády. Šli pak dále na byzhradec a protáhli se jako hadi mezi Solnicí a Ještěticemi. Ubohý Aleš! Tak
blízko matičce a přece tak vzdálen! od borovin dali se pak do Svinneckých lesů a pak starou vozovou cestou od Nové vsi ke Klečkovu.
Na strmém ostrohu, který obtéká řeka bělá, stával kdysi pevný hrad zvaný
„hrad nový,“ známější však pode jménem Klečkov. býval kdysi i majetkem českého krále Jiřího z Poděbrad a statečně odolával i loupeživému
Koldovi z Náchoda. Po zpustnutí stal se brlohem lidí nebezpečných, zlodějů a lupičů.
v době našeho vypravování byly zbytky hradu ještě dosti zachovalé a
ostroh úplně zarostlý mladým, hustým lesem. Neznámému bylo dostati
se na hradiště ztěžka. Ale spomocníci husarů dokázali, že jsou v těchto
houštinách doma. Provlékli se po různých zatáčkách brzo tam, kde chtěli,
kde měli uschované hrnce i kotlíky k vaření. bylo to ještě před nádvořím,
kde stála vysoká, dosti zachovalá věž s klenutou branou, kterou se vcházelo v nádvoří hradu – k tak zvanému paláci. Sem dopravili lupiči Aleše
a složili na nádvoří před branou. Jeden ze spomocníků odkvapil něco sehnat ke snídani. Zatím se již rozednívalo. Alešovi sdělali dříve již uvolněný obvazek z úst, jinak však nechali jej ještě připoutaného k žebřině se
zavázanýma očima. Pohrozili mu, aby ani nedutal.
Co jeden sháněl snídani, ostatní upravovali pro Aleše vězení pod branou věže. bývalý vjezd do brány, před níž býval hluboký příkop, byl z této
strany zasypán kamením a rumištěm. Na straně k nádvoří zanesli otvor
do poloviny, aby tam mohli chlapce zanésti a aby měl dostatek vzduchu
i světla. Upravili si také místo ke hlídání. Pak snášeli suchou travinu
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a mech – Alešovi za lůžko. Mezitím vrátil se i ten, který šel pro snídani.
vypravoval, že raději zaskočil nahoru do vsi, aby dole ve mlýně nevzbudil
zbytečnou pozornost. donesl mléko, chléb a tři slepice. A hned vařil.
Kdyby byl Aleš viděl, byl by měl dojem, že je mezi cikány.
Aleš byl unaven, v polosnění a byl by upadl ve spánek, kdyby ho byl netlačil obvazek na očích. byl povděčen, když mu rozpoutali nohy a ruce a
odvázali jej od žebřiny. Podali mu pak hrneček teplého mléka a kus
chleba. Mléko vypil ještě s chutí, ale do chleba neměl mnoho chuti. Mezitím i podušky z ovčince doneseny do brány. Posnídal milý Aleš a následovala cesta do nového vězení. vynesli jej nahoru k otvoru a pak se s ním
spustili dovnitř. Zde mu rozvázali oči. Pohrozili mu a řekli: „hochu, tady
je tvé nové vězení. Jsi zrovna v takových rukou jako rytmistrových. Chtěl
tě matce vrátiti za peníze a to my taky učiníme. Chovej se tiše a pokojně.
vyplatí-li nám tvá matka, co chtěla vyplatiti rytmistrovi, budeš brzo na
svobodě.“ Nechali pak Aleše samotného. Ubožák byl tak schvácen, že již
ani nemyslil. Pokoušely se o něho mdloby. Klesl na lůžko a upadl v hluboké strnutí, které za chvíli proměnilo se v osvěžující spánek.
Když se probudil, začal teprve uvažovati o svém stavu. blažilo jej, že
matička o něho již jednala, že se o něho stará. bál se neustále o matičku.
Když věděl, že se jedná o peníze, byl pokojnější. Neznal dosud ceny peněz
a nevěděl, že se jedná o celé jmění. důvěřoval.
Uplynuly tři dni. Třetího dne radili se spomocníci o výpravě k paní
Aleně do Solnice, na kterou se již připravili. Snesli si lepší sváteční oblek
a z výpravy vrátili se hladce oholeni. husaři se jim smáli, že vypadají jako
konšelé. Chtěli u paní Aleny vzbuditi dojem počestných lidí, kteří jen náhodou přišli na stopu Alešovu. Chtěli vzbuditi její důvěru, aby jim svěřila
vyjednávání o vrácení Alešovo. Čtvrtého dne, co starý Klečkov měl obyvatele, již před polednem vypravovali se oba muži čistě vystrojeni k vyjednávání do Solnice.
bylo vedro a dusno. husar, který před chvílí přinesl Alešovi oběd, jen
odsupoval. Pak se usadil zase u otvoru a Aleš zpozoroval, že asi usnul.
Zmohlo jej asi dusno. Také o Aleše pokoušel se spánek. venku dusněji
a dusněji, jako bývá před bouří. Nad horami kupily se hrozivé boudy
mraků. Za chvíli ze vzdáli zarachotila bouře a rozhučel se prudký vítr. Za
nimi snesla se mračna nad hrad i okolí. Prvé velké krůpěje zaplískaly v listoví a již spustil se prudký liják. blesk šlehal za bleskem, rána za ranou,
až se celé hradiště otřásalo.
... pokračování příště ...
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SPoLeČeNSKá KRoNIKA

Sňatky:
červen:

Aleš bursík
denisa daňková, Solnice
Petr Myška, bydžovská Lhotka
Adéla drábková, Solnice
Jiří Fišer, Týniště nad orlicí
Šárka Zahradníková, Solnice
david Zaňka
Kateřina Filipová, Solnice
Libor Tomáš
Michaela Cíglerová, Solnice
bořek brodecký, Solnice
vladimíra hlaváčková, Solnice
Jan dikoš, Kvasiny
Petra voltrová, Ještětice

červenec:

Štěpán Prudil, horní Poříčí
Jitka Kubíčková, Solnice
Michal Macek
Tereza Rejfířová, Solnice

srpen:

Jiří Souček, Solnice
Lenka dundová, holice
Petr Špringr, Solnice
eva Macková, Rohenice
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Jiří dvořák, Ještětice
Lucie Semeráková, hořičky
Tomáš Pilc, Solnice
Iva Sýkorová, Lipovka

Narozené děti:
červen:

Kristýna Švecová, Solnice
Natálie Štěrbová, Ještětice

červenec:

Adéla Jarkovská, Solnice

srpen:

daniel Ryšavý, Solnice
valerie Součková, Solnice
Charlotta Gabriela Tomková, Solnice

Úmrtí:
červen:

Ludmila horáková, Solnice

červenec:

Josef Koukola, Solnice
Jaroslav Záleský, Solnice

Uzávěrka příspěvků: 15. 9. 2008
vychází nákladem: 800 výtisků
Uzávěrka příštího čísla: 15.12. 2008

Adresa redakce:
Redakce Zpravodaje, MěÚ Solnice
e-mail: J.Souckova@email.cz
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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

w w w . e x n e r s t u d i o . c z

velkoplošný TISK
rychlo TISK
malonákladový TISK
grafické studio t reklamní a technická fotografie t web design

