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ÚVOD

Vážení a milí čtenáři, milé čtenářky,
přejeme Vám úspěšné vykročení do roku 2009,
pevné zdraví, radost, štěstí a pohodu.
Vaše redakce Zpravodaje
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10. zasedání zastupitelstva Města Solnice se konalo dne 11. září 2008 od
17.00 hodin ve velké zasedací místnosti v 1. poschodí na MÚ v Solnici.
Přítomno: 12 členů zastupitelstva města
Omluveni: Ing. Jitka Spěváčková, Mgr. Marie Šprincová, p. Miroslav Daněk
Dále bylo přítomno 14 občanů
Z programu vybíráme:
y Kontrola usnesení z minulého zasedání
y Majetkové záležitosti města
– Úprava rozpočtu města na rok 2008 včetně dotací
– Prodej, koupě, pronájem pozemků
y Různé
– Požární cisternové auto
– Průmyslová zóna - informace
y Diskuse, usnesení, závěr

SOLNICKÝ ZPRAVODAJ

3

Z usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
y Úpravu rozpočtu na rok 2008 dle přílohy č.1
y Přijaté a vydané dotace za rok 2008 dle přílohy č. 2
y Vrácení částky 3,0 mil. Kč z FRB na účet Ministerstva pro místní rozvoj a ponechání úroků na účtu FRB
y Příspěvek na provedení fasády domu č.p. 40 ve výši 4.140,- Kč
y Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Solnice (půjčitel) a Sborem dobrovolných
hasičů v Solnici ( výpůjčitel)
y Účast Města Solnice na projektu „Společné posílení a modernizace technických kapacit hasičských sborů Královéhradeckého kraje a Straze Pozarnej Dolnoslezského vojvodství“
y Předložený návrh o nájmu požárního cisternového vozidla a jeho následné
koupi
y Vyčlenění ﬁnančních prostředků z rozpočtu města v maximální výši 1 500 000,Kč na projekt „Společné posílení a modernizace technických kapacit hasičských
sborů Královéhradeckého kraje a Straze Pozarnej Dolnoslezského vojvodství“
y Finanční prostředky na projekt „Společné posílení a modernizace technických
kapacit hasičských sborů Královéhradeckého kraje a Straze Pozarnej Dolnoslezského vojvodství“ budou uvolňována ročně ve výši 300 tis. Kč po dobu
pěti let
y Bezúplatný převod pozemků parc. č. 121/3, 504/53, 504/54 a 1394/4,
všechny vedené jako „ostatní plocha“ v k.ú. Solnice, které jsou využívány jako
místní komunikace, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zastupitelstvo města neschvaluje:
y Prodej pozemku parc. č. 1890/4 v k.ú. Solnice
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
y Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 9/2008 bez připomínek
Zastupitelstvo města pověřuje:
y Radu města Solnice zadáním vypracování studie přístupu do sídliště „Nad Farou“
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Vážení a milí spoluobčané,
vánoční svátky jsou za námi a nastal nový rok
2009. Je tedy i čas ohlédnutí se za rokem uplynulým.
Rok 2008 byl velmi významným pro náš region
i z hlediska chodu věcí veřejných. Byl to rok volební,
v němž proběhly senátní a krajské volby. Volby přinesly pro náš region změny, které si přála většina
voličů. Díky Vašim hlasům jsem se stal pro nové volební období Vaším senátorem. Chtěl bych Vám tímto ještě jedenou poděkovat za projevenou důvěru
a zároveň slíbit, že se ze všech sil budu snažit splnit
svůj volební program. Hlas každého z Vás se stal
pro mě velkou výzvou a odpovědností zároveň.
Nadcházející nový rok v nás probouzí vzpomínky, předsevzetí, vytýčení cílů, ale
i malá či velká přání, směřující k nám nebo k našim blízkým. Již v předvánoční době
jsem se snažil vyřídit co nejvíce úkolů, abych se již od začátku roku 2009 mohl starat o rozvoj našeho regionu. Nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2009 bych rád pro
Vás otevřel senátní kancelář nejenom v Rychnově nad Kněžnou, ale i v Chrudimi
a v Holicích. Také jsem se rozhodl vyjít Vám vstříc – a neprodat našeho „Antlona“. Snad nám on – i Vaše přízeň – vydrží po celých šest let. Přes zimu z něj uděláme „Pojízdnou senátorskou kancelář“ (PSK), abychom za Vámi mohli kamkoliv
přijet. V současných dnech probíhá registrace „Fondu Miroslava Antla pro rozvoj
regionu“. Fond bude sloužit ﬁnanční podpoře spolkových, sportovních, kulturních
a dalších aktivit v našem regionu. Starostům a obcím budou v novém roce k ruce
odborníci, kteří zdarma zpracují projekty na získání dotací a grantů z fondů.
V Senátu jsem byl mj. zvolen místopředsedou ústavně-právního výboru. V této
funkci mohu zúročit téměř třicetileté zkušenosti z oblasti spravedlnosti, bezpečnosti a pořádku. Jedním z mých prvních úkolů je snaha o zpřísnění vládního, resp.
poslaneckého, návrhu trestního zákona.
Těším se na naše společná setkání, která by měla vést i k tomu, aby na základě Vašich podnětů docházelo ke zlepšování podmínek pro spokojený život občanů
našeho regionu.
Přeji Vám všem úspěšné vykročení do roku 2009. A k tomu Vám všem přeji
pevné zdraví, radost a optimismus – i tolik potřebného štěstí.
Váš senátor JUDr. Miroslav Antl
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Cyklisté ze Solnice se mohou radovat
Dne 4. prosince 2008 byla provedena kolaudace dlouho očekávané cyklostezky mezi Rychnovem nad Kněžnou a Ještěticemi.
Cyklistická stezka zajistí převedení cyklistické dopravy a pěšího provozu z velmi frekventované silnice I/14 mimo tuto silnici. Silnice I/14 neodpovídá z hlediska šířkového uspořádání normové kategorii, protože postrádá zpevněnou krajnici o šířce 0,5 m. Taková krajnice právě má sloužit pro provoz cyklistů a chodců.
Cyklistická stezka začíná na okraji zastavěné části města Rychnov nad Kněžnou u parkoviště ČEZ a.s., prochází nezastavěným územím a končí na okraji zastavěné části Lipovky. V zastavěné části Lipovky je cyklistická stezka přerušena
v úseku dlouhém 61 metrů (v tomto úseku bude využíváno pro průjezd prostoru
autobusové zastávky). Dále pokračuje nezastavěným územím a končí na okraji
zastavěné části Solnice u autobusové zastávky před hřbitovem. Úsek Solnice –
Ještětice začíná na okraji zastavěné části Solnice na výjezdu z benzinové čerpací
stanice a pokračuje až na okraj zastavěné části Ještětice.
Cyklistická stezka je situována jako samostatné těleso souběžně se silnicí I/14
za příkopem. Pouze v částech, kde je oplocení pozemků, je cyklostezka vedena
v bezprostřední blízkosti silnice.
Údaje o stavbě:
Zahájení stavby
Ukončení stavby:
Finanční náklady akce:
Investor:
Dodavatel stavby:

20. července 2008
30. listopadu 2008
19 063 472 Kč vč. DPH
Město Solnice
STRABAG a.s., Rychnov nad Kněžnou

Za každé auto vysazený strom
Snad každý rozumný člověk uznává, že bojovat se změnami klimatu je třeba.
Ví to i jeden z největších podniků v České republice, Škoda Auto. Rozhodl se zapojit do boje s globálním oteplováním.
Jednou z možností, jak se bránit skleníkovému efektu, je vázat CO2 do dřeva
stromů. Škodovka tedy přišla s akcí: Za každé prodané auto v ČR jeden vysazený
strom. To znamená, že v roce 2008 nechá vysadit tolik stromů, kolik vloni pro-
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dala aut. Automobilka nabídla možnost zapojit se obcím v okolí svých závodů,
mimo jiné i Solnici.
Město Solnice naplánovalo výsadby ve třech lokalitách. V plánu byla rekultivace skládky zeminy v lokalitě U čtyř lipek podle projektu Michala Gerži. Jedná
se jak o vytvoření lesostepní vegetace (travnatá plocha se stromy a keři, v současné krajině bohužel vzácný biotop), tak i o zajištění svahů proti erozi. Lokalita
byla oplocena a zasázena. Dále bylo naplánováno obnovení lesního porostu na
bývalém mysliveckém poli v Doubravě. Cílem bylo navrátit na jinak nevyužité
území les. Plocha byla oplocena pracovníky Lesního hospodářství Solnice a následovně vysázena dobrovolníky Hnutí Duha Podorlicko. Třetí akce, rekonstrukce
rekreačního lesa v lokalitě Šárka podle projektu ﬁrmy Zahrada s.r.o., je vázána
na ukončení rekonstrukce náhonu Povodí Labe. Povodí dosud práce neukončilo
a začátek výsadby bylo nutné odsunout ne jaro 2009. Všechny lokality přešly
(nebo již byly) pod správou Lesního hospodářství Solnice a její pracovníci se budou i nadále věnovat nutné údržbě výsadeb.
Díky ﬁnanční pomoci škodovky se podařilo vysadit přes dva tisíce stromů a keřů
tam, kde dosud nebyly. Dřeviny samozřejmě budou nejen vázat CO2 , ale plnit i celou řadu dalších funkcí. Kromě již zmíněné ochrany před erozí je nezanedbatelným
přínosem i zvýšení biodiverzity a estetiky krajiny. Lze jen doufat, že automobilka
přes problémy, které má v důsledku globální hospodářské krize, najde i v dalších
letech ﬁnance na podporu environmentálních akcí. Už proto, že jejich produkty,
auta, jsou jednou z příčin globálního oteplování.
Vasil Hutník, lesní správce

Budeme opět jezdit vlakem?
Je to již několik let, co jsem jela naposled spolu s dětmi z Mateřské školy
v Solnici na výlet vlakem do Častolovic. Někdy jsme jely také do Rychnova nad
Kněžnou na koncert či do divadla. Pro děti to byl neobyčejný zážitek, protože
s rodiči jezdí vlakem minimálně. Ale pro mne to byl zážitek také. Bohužel v tom
opačném slova smyslu. Po zdolání překážek v podobě vysokých schůdků, měly
děti nakázáno: ničeho se nedotýkat, na nic nesahat, nic nejíst, čurat se může až
v Častolovicích na travičku. Radost dětí z jízdy vlakem však přebila moje obavy.
Pak nám spoj po osmě hodině zrušili. Od té doby jezdíme pouze autobusem.
Nedávno jsem se dočetla, že čtrnáctého prosince 2008 nastává pro cestující
příjemné překvapení. Okamžikem půlnoci začal platit nový jízdní řád a také s tímto datem nastaly na trati Častolovice Solnice podstatné změny k lepšímu:
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První – tou dobrou zprávou je nasazení modernizovaných vozidel
v šedesáti procentech spojů. Jde o
částečně bezbariérové nízkopodlažní
motorové jednotky Regionova.
Polstrované sedačky a luxusní interiér včetně vakuového záchoda pro
invalidy dají zapomenout na vagony,
ve kterých věčně neteče voda, jako
na zlý sen. Přeprava kol prý bude
také samozřejmostí. Nezapomnělo
se ani na ty nejmenší. V Regionovách
budou i přebalovací pulty. Bezva!
Druhou – tou horší zprávou je, že
v novém jízdním řádu nejsou žádné zásadní změny. Budou prý obnoveny rychlíky
Praha, Hradec Králové, Častolovice. Klodzko, Wroclaw. To je moc hezké, ale na
trati Solnice – Častolovice nepřibyl v jízdním řádu ani jeden spoj, který bychom
mohly s dětmi využít. Takže co dělat – novým vláčkem se neprojedeme.
Možná se na něj na nádraží půjdeme podívat.
Jana Součková
Odjezdy vlaků ze Solnice do Častolovic:
pracovní dny:
sobota:
neděle:

4:39
4:39

5:50

6:16

7:51

14:18

15:50
15:50
15:50

22:18

7:23

12:44

15:20
14:47
14:47

20:44

23:11

Odjezdy vlaků z Častolovic do Solnice :
pracovní dny:
sobota:
neděle:

5:08

5:42
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Pečujete o dítě s handicapem?
– pomůžeme vám najít „KLÍČ K HANDICAPU“
Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem
ORION z Rychnova nad Kněžnou vstupuje do jedenáctého roku svého trvání. Desáté narozeniny oslavilo společným setkáním rodin s dětmi s postižením ve svém zařízení – v Centru ORION na Panské ul. V Rychnově. Děti
ukázaly rodičům program, který nacvičily na hudebním kroužku, dále všem přijela
předvést své umění skupina mladých lidí z klubu Capoeira ze Žamberka a Vamberka, nad jejich obratností a mrštností se všem tajil dech. Velice příjemné a milé
bylo vystoupení rychnovského hudebního sdružení X-tet, všichni si s nimi rádi
zazpívali známé melodie.
Činnost ORIONU se za desetiletou dobu svého trvání podstatně rozšířila
a posunula jinam. Cíl ale zůstává stále stejný. Je jím maximální možná podpora rodinám s handicapovanými dětmi, aby všichni mohli žít běžným způsobem
života. Aby děti mohly navštěvovat školu, aktivně trávit svůj volný čas jako jejich
vrstevníci, stejně jako zažívat všechny další věci, které jsou chápány ostatními lidmi jako samozřejmé, pokud je mohou bez obtíží využívat. Děti využívají osobní asistenci ve školách i školkách, odpoledne dochází na kroužky, jezdí na koních, velice
rádi navštěvují canisterapii. Rodiče využívají poradenství psychologa i speciálního
pedagoga. Společná setkání, poznávací výlety, rekondiční pobyty, sportovní soutěže apod. mají pro rodiny veliký význam. Jsou to chvíle odreagování, odpočinutí
od běžných denních starostí. Dochází na nich k cennému předávání rad, nápadů
a zkušeností, jak se dají překonávat problémy a překážky, které jim připravil život.
OS ORION je nezisková organizace. Finanční prostředky na zabezpečení
svých aktivit získáváme od Měst a Obcí regionu Rychnov nad Kněžnou, z Královéhradeckého kraje, MPSV i MŠMT a z částečných úhrad od rodin s postiženými
dětmi. Oslovujeme také ﬁrmy, které působí v regionu, s žádostí o sponzorský
příspěvek. Díky projektu „Chceme být s vámi“ jsme byli podpořeni evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu
rozvoje lidských zdrojů.
Od ledna 2009 se rozroste nabídka aktivit našeho sdružení také o oblast
vzdělávání. Nový projekt nazvaný „Klíč k handicapu“, který OS ORION podalo
v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ byl opět
podpořen Evropským sociálním fondem a to částkou 16 miliónů korun. Projekt
potrvá tři roky a je zaměřen nejen na skupinu dětí a mladých dospělých s postižením tělesným, mentálním a kombinovaným, ale i na jejich rodiče a zdravé
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sourozence – protože právě rodina a celé rodinné zázemí vytváří potřebné podmínky k výchově a vzdělávání. Dále je určen pracovníkům v oblasti vzdělávání
a výchovy dítěte se zdravotním postižením. Všichni společně budou hledat klíč
k handicapu dítěte, s ohledem na jeho schopnosti a možnosti ho dále rozvíjet
tak, aby i dítě s postižením mohlo prožít kvalitní život.
Součástí projektu jsou kurzy motivační i adaptační – jejich cílem je naučit rodiče vyrovnat se s problémy, které s sebou nesou speciální vzdělávací potřeby
jejich dítěte, dostat je z jejich sociální izolace, orientovat se v problematice speciálního vzdělávání, naučí je také komunikaci, zvládání stresových situací apod.
Jsou sem zařazeny kurzy jazykové a počítačové – pro děti i rodiče. Součástí projektu je i EEG Biofeedback trénink – speciální terapie pro rozvoj mozku. Všechny
tyto aktivity budou probíhat pod dohledem klinického psychologa a speciálního
pedagoga. Rodiny budou moci využívat dopomoci osobních asistentů, bude jim
nabídnut i svoz dětí speciálním autobusem, aby i děti z okolí Rychnova mohly
využívat nabízené aktivity.
Tento projekt „Klíč k handicapu“ bude trvat tři roky. Má současně ověřit význam komplexního vzdělávání dětí s postižením, jejich rodičů i sourozenců
a pracovníků, kteří se těmto dětem věnují. Výstupem projektu proto bude zpracována metodika, kde budou shrnuty aktivity a doporučeny postupy při výchově a vzdělávání dětí s handicapem. Součástí také bude vytvoření časosběrného
dokumentárního ﬁlmu, který bude představen na konferenci pro pracovníky škol,
školských zařízení a organizací, zabývajících se danou problematikou.
Bližší informace o tomto projektu i o možnostech, které nabízí rodinám dětem
s handicapem a pracovníkům v přímé péči s nimi, ochotně podají pracovnice OS
ORION v Rychnově nad Kněžnou, Panská ulice 1493 (budova bývalé České pojišťovny), telefon: 494 530 079, www.os-orion.cz.
za OS ORION:

PharmDr. Ilona Mikušová, vedoucí projektu
Mgr. Miroslava Červinková, ﬁnanční manažer projektu
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Vánoce 2008 v DPS Solnice
Předvánoční čas jsme i my, klienti Domu s pečovatelskou službou v Solnici, prožívali v přípravách na blížící se nejkrásnější svátky v roce.
S vánoční výzdobou započala paní Šklíbová zavěšením krásného adventního věnce na dveře svého bytu,
pokračovala ozdobením obou oken v chodbě 2. poschodí i vstupního prostoru chodby. Tato krásná výzdoba podnítila paní pečovatelku Šmídovou k nápadu
uspořádat u nás vánoční besídku, takže jsme si společně stanovily jednotlivé úkoly pro uskutečnění této akce. Paní Šklíbová a obě
pečovatelky připravily pohoštění (cukroví, chlebíčky) a spolu s nimi i ostatní ženy
se postaraly o drobné dárky.
V úterý 16.12.2008 v 15.00 hodin se tedy sešly u slavnostně ozářeného
stromečku. Obě naše pečovatelky nelitovaly ztrátu svého volného času i v tuto
předvánoční dobu, kdy hospodyně jsou plně zaměstnané ve vlastních rodinách,
a vzorně nás všechny obsluhovaly kolem stolu plném dobrot. Popřát hezké Vánoce a šťastný nový rok přišla i bývalá pečovatelka, paní H. Černá. Hezkou vánoční náladu obstarala i zpěvačka COMBI Andulka Schůtová se svou harmonikou a s vánočními koledami.
Po rozdání dárků byly pečovatelky (paní Šmídová a paní Jirušková) požádány, aby dárek zanesly nemocné paní Danielisové a vyřídily jí naše společné přání
všeho dobrého k Vánocům a novému roku. Byly také pověřeny předáním dárku
panu J. Mrázovi, který ležel v nemocnici.
Hezké předvánoční posezení pokračovalo písničkami „na přání“, kterých se za
doprovodu harmoniky zúčastnili téměř všichni přítomní, a skončilo v báječné atmosféře až kolem 19.30 hod.!
My, všichni klienti DPS, děkujeme ještě tímto uveřejněním v solnickém Zpravodaji nejen všem pečovatelkám, ale především Městskému úřadu v Solnici, který nám v tomto DPS umožňuje v našem pozdním věku, spojeném se značnými
zdravotními problémy, prožít své dny v příjemném prostředí a s pozornou péčí
pečovatelek. To všude nemají !!!
Klienti DPS Solnice
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Z činnosti kolektivu mladých hasičů

Od podzimu 2007 při SDH Solnice působí i kolektiv mladých hasičů. Scházíme
se jednou týdně v hasičské zbrojnici, tělocvičně nebo, při tréninku s vodou, na
koupališti či hřišti v Kvasinách. S dětmi jsme se od začátku zapojili do celoroční
činnosti mladých hasičů pod názvem „hra Plamen” a již po prvním roce, kdy se
děti seznamovali se spoustou nových věcí a činností se nám podařilo dosáhnout
prvních úspěchů.
„Hra Plamen” probíhá vždy po celý školní rok. Začíná na podzim závodem
branné všestrannosti, kde kromě běhu děti střílí ze vzduchovky, váží uzle a prokazují základy znalostí z topograﬁe, zdravovědy a hasičské techniky. Vrcholem
jsou pak třídenní závody na konci školního roku, kde se závodí v klasických hasičských disciplínách, jako je požární útok a různé štafety. Při vyhodnocování soutěže se přihlíží i k další činnosti v průběhu roku (sběr druhotných surovin, kulturní
a sportovní akce, vzdělávání v oblasti hasičské teorie a praxe).
Loni na podzim se v závodu branné všestrannosti konaném v Lukavici mladší
žáci umístili na 6. místě a starší žáci na pěkném 4. místě a k získání medailí jim
chyběl jen krůček. Tři starší žáci se ještě zúčastnili běhu na 60 m s překážkami.
Zdeněk Novák se umístil na 7. místě, Libor Rázl na 8. místě ze sedmadvaceti
účastníků a Petr Šklíba měl dva neplatné pokusy.
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Přes zimu jsme v klubovně hasičské zbrojnice probírali teoretickou přípravu
a hráli různé hry. Pro zpestření činnosti jsme se jeli vykoupat do bazénu v Ústí
nad Orlicí a zabruslit si na zimní stadion do Rychnova nad Kněžnou. Obojí se dětem moc líbilo.
Po krátké jarní přípravě jsme se 10. 5. 2008 zúčastnili soutěžního klání v Houdkovicích, kde mladší děti dosáhli výborného výsledku a odvezli si domů pohár za
první místo. Starší se umístili na 5. místě. Okrskové soutěže se zúčastnili pouze
starší žáci a získali pěkné 3. místo.
Vrchol sezóny, okresní kolo hry Plamen, se konalo 30. 5. – 1. 6. 2008 v Přepychách. Děti zde zúročili nabyté zkušenosti a za úmorného vedra po podání výborných výsledků se mladší žáci umístili na celkovém 2. místě, z deseti zúčastněných, a starší na 4. místě, z pětadvaceti zúčastněných.
V červnu si ještě byli porovnat síly s jinými kolektivy mladých hasičů v Opočně,
kde mladší obsadili 2. místo a starší 4. místo a v Čánce, kde se i starším konečně podařilo získat umístění, a to rovnou 1. místo. Mladší se umístili na 3. místě.
Letos 11. října ve Slatině nad Zdobnicí byl zahájen další ročník okresního kola
hry Plamen opět závodem branné všestrannosti. Opět se nám podařilo získat
pěkná výchozí postavení pro jarní kolo této hry. Starší se umístili pátí a mladší
čtvrtí. Letos jsme měli i jednoho dorostence, který obsadil 2. místo. V běhu na
60 m s překážkami jednotlivců Zdeněk Novák získal vynikající 2. místo a L. Štěpánek s M. Provazníkem 18. a 19. místo z třiatřiceti účastníků.
S příchodem zimy chystáme pro děti opět několik výletů a zimní přípravu v tělocvičně a klubovně.
Rádi mezi sebou přivítáme další chlapce i dívky od 6 let, které zajímá naše
činnost a chtěli by se o ní dozvědět víc.
Doufáme, že v další činnosti nás bude i nadále podporovat město, protože
bez jeho pomoci bychom se neobešli. I letos nám ﬁnančně podpořilo a mohli
jsme si tak pořídit nějaké nové vybavení, vzít děti na několik výletů a zpestřit jim
vyžití. I touto cestou chceme ještě jednou poděkovat zástupcům města Solnice
za projevený zájem o naši činnost a doufáme, že nám budou i nadále nakloněny.
A my se pokusíme i v příštím roce dosáhnout alespoň takových soutěžních výsledků jako za uplynulý rok.
Ing. Věra Králová
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I. čtvrtletí roku 2009
LEDEN
10. ledna
sobota
22. ledna
čtvrtek

Staropražští heligonkáři
- koncertní vystoupení
- ve Společenském domě v Solnici
Bazar dětských hraček
- pořádá OS Brouček
- v prostorách OS Brouček
- děti si mohou přijít prodat nebo vyměnit své hračky

od 16 hod.
od 15 do 17 hod.

24. ledna
sobota

Babský ples
od 20 hod.
- pořádá Český svaz žen Solnice
- ve Společenském domě v Solnici
- hraje Combi
- vstupné 80,- Kč
- předprodej vstupenek v pátek 23.1. ve SD od 17 do 19 hod.

29. ledna
čtvrtek

Informační schůzka k hodinám aerobiku
- pořádá OS Brouček
- v prostorách OS Brouček

od 16 hod.

31. ledna
sobota

Hasičský ples
- pořádá Sbor dobrovolných hasičů Solnice
- ve Společenském domě v Solnici
- hraje Fantasy music

od 20 hod.

Brouččí bál
- pořádá Občanské sdružení Brouček
- v hospodě „U Haničky“ v Ještěticích
- vstupné dospělí 20,- Kč / děti 10,- Kč

od 15 hod.

ÚNOR
1. února
neděle

6. února
pátek

Ples Obchodní akademie Kostelec n. O.
od 19.30 hod.
- pořádá Obchodní akademie T.G.Masaryka Kostelec nad Orlicí
- ve Společenském domě v Solnici
- hraje J. K. Band

11. února
středa

Divadelní představení
- název „KUMŠT“
- komedie o životě a o schopnosti umět žít
- pořádá kulturní komise Města Solnice
- ve Společenském domě v Solnici

od 19 hod.
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- hrají: Jan Tříska, Jan Hrušínský, Jan Kačer
- režie: Jan Hřebejk
- předprodej vstupenek od středy 4.2. na MÚ v prac. době
14. února
sobota

Sportovní ples
- pořádá Sportovní klub Solnice
- ve Společenském domě v Solnici
- hrají Strejci
- vstupné 80,- Kč

21. února
sobota

Ples ŠKODA Auto a.s.
- uzavřená společnost

28. února
sobota

3. ročník turnaje „O solný krystal“v nohejbalu
- pořádá kulturní komise Města Solnice
- ve Společenském domě v Solnici
- registrace účastníků od 8 hodin
- přihlášky na tel. 776 67 37 95, p. Mir. Šklíba
nebo na Miroslav.Skliba@seznam.cz
startovné 100,- Kč /osoba

od 9 hod.

1. března
neděle

Aerobic maraton
- pořádá kulturní komise Města Solnice
- ve Společenském domě v Solnici
- přihlášky na tel. 777 14 44 21 p. Souček Jan
nebo na hans.soucek@email.cz
startovné 120,- Kč/osoba

od 10 h. do 14 h.

6. března
pátek

Městský a školní ples
- pořádá Město Solnice, ZŚ Solnice a MŠ Solnice
- ve Společenském domě v Solnici
- hraje Dynamic
- předprodej vstupenek od pondělí 2.3. v budově ZŠ v Solnici
- vstupné 80,- Kč

od 20 hod.

14. března
sobota

Dětský karneval
- pořádá Občanské sdružení Brouček
- ve Společenském domě v Solnici
- vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč

od 15 hod.

od 20 hod.

BŘEZEN

16. – 19.3. Bazar dětských potřeb
po – čt
- pořádá Občanské sdružení Brouček
- ve Společenském domě v Solnici
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- 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.
20. března
pátek

Loučení se zimou
- pořádá Občanské sdružení Brouček
- upálíme Moranu
- navštívíme místní hasiče
- průvod vychází z náměstí v Solnici

24. března
úterý

Koncert Pavla Žalmana Lohonky
- koncertní vystoupení
- pořad obsahuje nejúspěšnější písničky jeho 40leté
hudební dráhy a písničky z nového CD „Mezi kameny“
- pořádá kulturní komise Města Solnice
- ve Společenském domě v Solnici
- předprodej vstupenek od úterý 17.3. na MÚ v prac. době

od 9.30 hod.

od 19 hod.

.
DUBEN
3. dubna
pátek

1

Country bál
- pořádá kulturní komise Města Solnice
- ve Společenském domě v Solnici
- předprodej vstupenek od 25.3.2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V SOLNICI

od 20 hod.

1

Den tolerance
Dne 14. listopadu 2008 proběhl na zdejší základní škole mimořádný projekt
pod názvem „Den tolerance“.
V rámci této akce přijala pozvání Mgr. Iva Laštovicová se svými svěřenkyněmi
Naďou a Míšou z Láry Fáry z Rychnova nad Kněžnou. Děvčata společně s našimi dětmi připravovala výborné míchané nápoje, které si mohl každý z účastníků
ochutnat.
Prvky canisterapie předvedla se svým psem Jonášem Mgr. Jana Křížová. Slovo
canisterapie se v současné době objevuje stále častěji a znamená terapii, která
využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Trpělivost psa Jonáše připravila dětem neskutečný zážitek.
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V druhé části dne si děti formou her vyzkoušely, jaké to je být na chvilku nevidomý, neslyšící, popř. tělesně postižený. Děti byly rozděleny do různorodých
skupin sestavených z žáků 1. – 5. třídy. Cílem herních aktivit ve skupině nebylo
vítězství, ale vzájemná spolupráce a ochota si pomáhat. Během těchto činností
sbíraly děti pomocné ruce „Tolerantíka“. Den byl ukončen společným setkáním
a vyhodnocením celého dne na schodišti školy.
V rámci této akce si žáci mohli zakoupit magnetky s obrázky zvířátek, výtěžek
byl věnován na konto občanského sdružení „Život dětem“.
Celý den vyzněl ve znamení lidskosti a ochoty si pomáhat. Nadšený potlesk
a spokojený úsměv ve tvářích našich dětí to jen dokazoval.
„Osud člověka je přece nevyzpytatelný“.

Zápis žáků do 1. ročníku
Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Solnice se bude konat v úterý 27. 1.
2009 od 14.00 do 16.30 hodin v budově školy. S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný dotazník (obdržíte v MŠ Solnice, popř. v základní škole). Zapsat je třeba i děti, u nichž se předpokládá odklad povinné školní
docházky.
Budeme se na Vás těšit.
Mgr. Hana Jakubcová
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Halová kopaná Rokytnice v Orlických horách
Dne 26. 11. 2008 se starší žáci ZŠ Solnice zúčastnili turnaje v halové kopané v Rokytnici. Základním kolem prošli ve skupině B se dvěma výhrami nad ZŠ
Lhoty u Potštejna a ZŠ Javornice, jednou remízou se ZŠ Rychnov Javornická
a jednou porážkou od ZŠ Opočno. Ve skupině B skončili na druhém místě. V semiﬁnálovém zápase porazili žáky Dobrušky a postoupili do ﬁnále. Bohužel ve ﬁnálovém zápase s žáky Opočna prohráli a obsadili celkovou druhou příčku.
Sestava: Radek Zahradník, Tomáš Zahradník, Ondřej Stieber, Michal Švorc, Michal Vaněk, Petr Trnka, Lukáš Cink, Miroslav Mertlík, Vojtěch Pavel.
Konečné pořadí:

ZŠ Opočno
ZŠ Solnice
ZŠ České Meziříčí
ZŠ Dobruška
ZŠ Kostelec nad Orlicí
ZŠ Rychnov nad Kněžnou
ZŠ Lhoty u Potštejna
ZŠ Doudleby nad Orlicí
ZŠ Javornice
ZŠ Rokytnice v Orl. Horách

Mgr. Jan Souček
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František Jiří Košťál - Ve spárech dravcových
Paní Alena Dariusová, rodem Postolkovská
…..pokračování….
Bouře rozburácela se nad hradem. Aleš uděšen pozoroval děsné řádění bouře. I husar na stráži se probudil. Druhý husar hnal se již k němu do úkrytu, když
nad věží se zablesklo a silný ohnivý blesk sjel po věži. Hned za ním při děsném
rachotu snesl se blesk druhý. Aleš omráčen klesl na lůžko. Nevěděl ani, že husar
na stráži střemhlav padá do vězení, že s věže řítí se dolů zdivo, že na nádvoří
ozval se výkřik.
Když se Aleš z omráčení vzpamatoval, neviděl již husara na stráži. Rozhlédl
se a viděl, že svinut leží u jeho nohou, bez hnutí, ztuhlý – mrtev! Hrůza jím zatřásla a nedbaje na nic šplhal se k otvoru. Na nádvoří stál dobrosrdečný výrostek
a s podivením díval se na Aleše, který najednou v otvoru se objevil.
„Ty – tys za bouře byl ve věži? Nu, to jsi měl štěstí. Podívej se, tady zabitý“,
rozhovořil se výrostek. Aleš slezl dolů, stanul na nádvoří vedle výrostka a znova
roztřásl jej úžas. Proti němu, těsně při věži druhý husar také bez hnutí, bez života. Jak chtěl ve věži u soudruha se ukrýti, řítící se kamení s věže jej usmrtilo.
„To byla bouře“, rozhovořil se hoch, „i nad naším mlýnem dole to třáslo. A jak
tys dostal se nahoru? A ten voják? To není náš! To je Prajz!“ Aleš hned neodpovídal, jenom bázlivě se rozhlížel kolem. A pak ustrašeně zašeptal:“Tys sem přišel
ze mlýna?“
„Ano, chtěl jsem vědět, co se tu dělo. Myslil jsem, že celý hrad je rozvrácen.“
„A prosím tebe,“ šeptal Aleš dále bázlivě se ohlížeje, „neviděl jsi tu už nikoho jiného?“ A ukázal na zabitého husara. „Neviděl, a proč se ptáš?“ „Víš, oni byli čtyři, co
mne tu věznili.“ „Tys tu byl v zajetí?“ „Ano, jsem Dariusů za Solnice.“ Výrostkem
to trhlo. „Tys ten hoch, co ho Prajzi mamince ukradli? Ubohý hochu, nesháněj
se po hlídačích a buď teď rád, že tebe Pán Bůh toho všeho chránil. Pojď rychle
k nám!“
V okamžiku oba hoši zmizeli v houštině. Volterův Jakub, syn mlynářův, odváděl Aleše na svobodu. Ve mlýně o celé události od mlečů dobře věděli. Aleš jenom vysvětlil, že nahoře pod branou je i druhý husar zabitý bleskem a druzí dva,
že asi šli do Solnice vyjednávati s matkou. Mlynář dal rychle zapřáhnouti a Aleš
vzadu ukryt a opatřen dobře strážnými, stárkem, mládkem i mladým Jakubem
( to kvůli těm dvěma spomocníkům, kdyby je náhodou potkali), ujížděli ke Skuhrovu. S jakými pocity, můžeme si pomysleti. Dole ve Skuhrově potkali se s pa-
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nem učitelem Ondřejem Lukavským. Nezdržel se Jakub Volterů, aby nezavolal
na pana učitele, koho že to vezou. Ondřej Lukavský objímal již Aleše, a Jakub rád
vyprávěl, co se dělo na Klečkově. Byla radost po celém Skuhrově.
Povoz, přibrav ještě pana učitele, rozhrčel se přes Kvásiny na Solnici. Na radu
Lukavského zavezli Aleše nejprve na faru, aby pan farář paní Alenu dříve připravil. Sám pak Ondřej Lukavský rozběhl se po Solnici, aby vypravoval, jak se Aleš ze
zajetí navrátil. Když za chvíli vedl farář Sutic Aleše městem, kde kdo se k němu
tlačil. A všude radost a veselé provolávání. Duchovní musil až napomínati, aby
aspoň před domem paní Aleny se mírnili, že musí matku napřed připraviti.
Paní Alena od doby, co byl Aleš po druhé urván, jakoby nežila a tratila se. Nestarala se o nic, stále myslíc jen na milované dítě. Až dnes byla vzrušena návštěvou dvou únosců. Učinili na ní dojem, jak si přáli. Odcházeli s jistotou, že matka je
odhodlána za vrácení Alešovo obětovati všecko, že zaplatí, cokoliv budou chtíti.
Paní Alena důvěřovala a byla povznesena blahou nadějí.
Vtom vešel farář Sutic. Začal o Alešovi jenom tak z daleka. Paní Alena slíbila
oběma vyjednavačům mlčení a proto nechtěla mnoho říci. „Slyšela jsem,“ pravila, „slyšela, ale…“ a chtěla říci, že má dosud jen naději a ne jistotu. Farář Sutic
ovšem neporozuměl a proto vyhrkl“ „Jakže, vy jste již slyšela, že je Aleš na svobodě?“
„Můj Aleš na svobodě? Kde – kde?“ vzkřikla paní Alena. „Tu, matičko má drahá,
tu,“ Aleš stál již rozrušen ve dveřích a již vběhl do pokoje. „Aleši!“ – „Matičko!“ –
a matka a syn po tak dlouhém odloučení splynuli v něžném objetí.
I byla radost na domě kamenném a rozruch a nadšení po celé Solnici.
Dovršení radosti. Závěrek.
Přítomný oddíl našeho vypravování jest již kratinký. Jeť jen dopověděním, vysvětlením a doplňkem zpráv o osobách, které nás tak zajímaly. Spisovatel lituje
jedině, že zápisky nesoucí se k těmto událostem nutí jej, aby ukončil povídku –
smutně.
Byla radost z osvobození Alešova na kamenném domě a rozruch a nadšení
po celé Solnici. Všichni, kdo k dílu tomuto přispěli, byli náležitě odměněni: starý Harﬁčka – Kramplička, jeho syn a dcera, Jakub z Klečkovského mlýna i tamní
chasa. Zvláště na hajného od ovčína, který se ze své rány jen těžce vykřísal, bylo
náležitě pamatováno. Konšel Myška sám se vypravil k ovčínu a brzo milý hajný
přistěhoval se do Solnice a stal se šafářem u paní Aleny.
dokončení příště
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Narozené děti:

Úmrtí:

září:

Jan Křepela, Solnice
Miroslav Šeps, Solnice
Adam Koráb, Solnice
Filip Kouřim, Solnice

listopad:

Karel Hencl, Solnice
Karel Čihák, Solnice
Josef Vaněček, Solnice

prosinec:
říjen:

Nicol Němečková, Solnice
Aneta Drašnarová, Solnice

Antonín Jetel, Ještětice
Marie Faltová, Solnice

VO, SO a SOU
v Kostelci n. Orl., Komenského 873
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