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úvod

Vážení a milí čtenáři, milé čtenářky,
sluníčko už se osmělilo, počasí se umoudřuje, konečně je tu jaro v plné své kráse.
A právě to je ten správný čas vyrazit někam ven, za přírodou, kulturou, sportem,
zábavou i poznáním.
V tomto - již 61. čísle - naleznete spoustu informací o tom, co se chystá v blízké
době v našem městě. Mimo to si přečtete o současnosti i minulosti Solnice. V oddíle „Z historie“ naleznete již poslední, závěrečný díl dějepisného obrázku z dob
pruského usilování o země české Františka Jiřího Košťála – „Ve spárech dravcových“.
Doufáme, že Vás nové číslo „Solnického zpravodaje“ zaujme a že se s Vámi budeme setkávat i nadále.

Jana Součková
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11. zasedání zastupitelstva Města Solnice se konalo dne 10. prosince 2008 od
17.00 hodin ve velké zasedací místnosti v 1. poschodí na Městském úřadě v Solnici.
Přítomno: 14 členů zastupitelstva města
Omluvena: ing. Jitka Spěváčková
Dále bylo přítomno 8 občanů
Z programu vybíráme:

 Majetkové záležitosti města
– Úprava rozpočtu města na rok 2008 včetně dotací
– Rozpočtové provizorium na rok 2009
– Dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné mezi Městem Solnice
a p. Růženou Bubnovou
– Změna katastrální hranice mezi Katastrálními územími Ještětice a Hroška
 Různé
– Plán práce kontrolního a ﬁnančního výboru na rok 2009
– Revitalizace Lokotského potoka
– Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko a Mikroregionu Bělá na rok 2009
 Diskuse, usnesení, závěr
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Z usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:













Úpravu rozpočtu na rok 2008 dle přílohy č. 1
Přijaté a vydané dotace na rok 2008 dle přílohy č. 2
Rozpočtové provizorium na rok 2009 dle přílohy č. 3
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Revitalizace Lokotského potoka“ mezi Městem Solnice a ČR – Zemědělská vodohospodářská správa dle přílohy č.4
Změnu katastrální hranice mezi katastrálními územími Ještětice a Hroška – skutečně zaměřená hrana příkopu, pozemek p.č. 558/2 (nové číslo parcely po pozemkových úpravách bude 700)
Dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné mezi Městem Solnice a paní
Růženou Bubnovou dle přílohy č. 5
Plán práce ﬁnančního výboru na rok 2009
Plán práce kontrolního výboru na rok 2009
Souhlas vlastníka s dotčenou stavbou – Revitalizace Lokotského potoka
Novou formulaci bodu 1/12 z usnesení č. 8/2008 ze dne 26.3.2008 a to, že zastupitelstvo schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 79/2008 ve výši dle přílohy č. 6
Přestavbu jednoho bytu v domě č.p. 6 na bezbariérový a pronajmutí p. Jiřímu Chráskovi

Zastupitelstvo města bere na vědomí:







Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 10/2008 bez připomínek
Rozpočet Mikroregionu Rychnovsko na rok 2009
Rozpočet Mikroregionu Bělá na rok 2009
Rozpočet Vodovodního svazu Císařská studánka na rok 2009
Informaci o stavu FRB

Zastupitelstvo města revokuje:

 Bod č. 1/12 usnesení zastupitelstva Města Solnice č. 8/2008 ze dne 26.3.2008: „měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády 79/2008“ z důvodu chybné formulace

12. zasedání zastupitelstva Města Solnice se konalo dne 4. března 2009 od 17.00 hodin
v malé zasedací místnosti v přízemí na Městském úřadě v Solnici.
Přítomno: 14 členů zastupitelstva města
Omluven: Milan Seidl
Dále byli přítomni 3 občané
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Z programu vybíráme:

 Majetkové záležitosti města
– Kupní smlouva o koupi pozemků
– Schválení dotace na rozšíření stávajícího pracoviště CzechPOINT
 Diskuse, usnesení, závěr
Z usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:

 Znění kupní smlouvy č.j. USZVM/HRK/5351/2008-HRKM na pozemky:
stavební parcela č. 273/1
stavební parcela č. 273/3
pozemková parcela č. 3039 vše v k.ú. Kvasiny
mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem
Solnice

 Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade kontaktního místa CzechPOINT
na Městském úřadě v Solnici z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2,
oblast integrace 2.1, výzva č. 02 – „eGovernment v obcích –CzechPOINT“. V rámci tohoto programu zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na CzechPOINT ve výši
68.540,- Kč.
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KAM S ŽÁdoSTÍ o PŘIZNÁNÍ SoCIÁLNÍCH dÁvEK v okrese
Rychnov nad Kněžnou
DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
Na Úřadech práce se podávají žádosti o některou z těchto dávek státní sociální podpory:
přídavek na dítě
sociální příspěvek
příspěvek na bydlení
dávky pěstounské péče
rodičovský příspěvek
pohřebné (pouze nezaopatřené děti, popř. jejich rodič)
porodné
Kontaktní místa:
Pracoviště státní soc. podpory v Rychnově n. Kn., Havlíčkova 136, tel. 950 159 111
Pracoviště státní soc. podpory v Dobrušce, Nám. F. L. Věka 26, tel. 950 159 531
Pracoviště státní soc. podpory v Opočně, Kodymova 130, tel. 950 159 541
(pracoviště k 1.4.2009 rušeno)
Pracoviště státní soc. podpory Týniště n. O., Mírové nám. 271, tel. 950 159 550
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Pracoviště státní soc. podpory v Rokytnici v OH, Nám. T. G.Masaryka 4, tel. 950 159 560
Pracoviště státní soc. podpory v Kostelci n.O., Palackého nám. 38, tel. 950 159 570

DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE
U pověřených obecních úřadů (obec II. typu) se podávají žádosti o dávky, kterými se řeší
pomoc v hmotné nouzi:
příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc
Pověřené obecní úřady:
Městský úřad Dobruška – odbor soc. věcí a zdravotnictví, Nám. F.L.Věka 11, tel. 494 629 580
Městský úřad Opočno – hospodářsko-ﬁnanční a správní odbor, Kupkovo náměstí 247,
tel. 494 669 625
Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor soci.věcí, Palackého nám. 38, budova B.,
tel. 494 337 111
Městský úřad Týniště nad Orlicí – odbor správní, Mírové náměstí 90 tel. 494337303-304
Městský úřad Rychnov n.Kn. – odbor soc. věcí, Havlíčkova 136, tel. 494 509 111
Městský úřad Rokytnice v OH – sociální oddělení, nám J.Šimka 3, tel. 494 379 028
Městský úřad Vamberk – sociální oddělení, Husovo nám. 1, tel. 494 548 126
U obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ( obec III. typu) se podávají žádosti o:

 Příspěvek na péči – příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu







nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní
péče o vlastní osobu a v soběstačnosti
Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
Příspěvek na úpravu bytu
Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
Příspěvek na provoz motorového vozidla
Příspěvek na individuální dopravu
Bezúročné půjčky – pouze pro občany těžce zdravotně postižené (při přiznání příspěvku
na pořízení vozidla)

Obecní úřady s rozšířenou působností:
Městský úřad Dobruška – odbor soc. věcí a zdravotnictví, Nám. F.L.Věka 11, tel. 494 629 580
Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor sociálních věcí, Palackého nám. 38, budova B,
tel. 494 337 111
Městský úřad Rychnov n. Kn. – odbor sociálních věcí, Havlíčkova 136, tel. 494 509 111

Dávky důchodového pojištění
Žádost o některou z dávek důchodového pojištění nebo zabezpečení (starobní důchod, plný
invalidní důchod, částečný invalidní důchod, vdovský důchod, sirotčí důchod) se podává

 u Okresní správy soc. zabezpečení, Štemberkova 1433, Rychnov n. Kn., tel. 494 507 111
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Dávky nemocenského pojištění
Žádost o některou z dávek nemocenského pojištění (nemocenské – od 15. dne pracovní
neschopnosti, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství; první 3 dny žádná dávka ze zákona nenáleží, od 4. dne náleží náhrada mzdy, kterou
vyplácí zaměstnavatel) se podává

 u Okresní správy soc. zabezpečení, Štemberkova 1433, 516 01 Rychnov n.Kn. – jde-li
o osobu samostatně výdělečně činnou (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství), jdeli o uchazeče o zaměstnání (peněžitá pomoc v mateřství)
Městský úřad, odbor sociálních věcí, Rychnov n.Kn., leden 2009
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Zpráva o stavu městských lesů a hospodaření v nich v roce 2008
Činnost lesního hospodářství byla ovlivněna propadem cen dřeva a z toho vyplývajícím
dohodnutým omezením těžby dřeva. Tím samozřejmě poklesly příjmy a bylo nutné omezit také další činnosti v lesích (podrobnosti dále).
Pěstební činnost
Vzniklé holiny byly zalesněny a to včetně ploch přesunutých z minulého roku. Provedeno bylo 0,59 ha a vylepšeny úhyny v kulturách z minulých let – 0,04 ha. Přirozená obnova se podařila vypěstovat na 0,20 ha. Celkové zalesnění bylo tedy provedeno na ploše
0,83 ha. Jaro bylo pro ujímání se výsadeb příznivé, a tak se naštěstí škody způsobené suchem příliš neprojevily.
Všechny kultury byly podle potřeby ošetřovány ožínáním buřeně a ochranou proti zvěři.
Prováděno bylo oplocování, neoplocené plochy byly natírány repelenty. V odrůstajících
kulturách je nutná ochrana alespoň části jedinců proti vytloukání. Tato opatření jsou
zvláště potřebná v lokalitách Háj a Doubrava. Značné úsilí a prostředky stála údržba oplocenek, které byly několikrát poškozeny vichřicemi a tradičně celoročně i lidmi. Prováděna
byla likvidace starých, již nepotřebných oplocenek. Zkušebně bylo provedeno oplocení
části dospělého porostu s náletem jedlí v Háji.
Klest po těžbě je odklizen buď spálením, nebo vyklizením na hromady. Štěpkování, jako
nejdražší způsob prováděno nebylo. Z důvodu zachování živin z klestu v lese je snahou snižovat podíl pálení. Toto se bohužel nedařilo pro výskyt kůrovce na konci léta a na podzim.
Věnovali jsme se i prořezávkám, dokončeno bylo 1,57 ha, což je o něco více, než roční
plánovaná plocha.
Těžební činnost
Na počátku roku byla prováděna hlavně likvidace větrné kalamity. Byly to nejen následky
vichřice Emma, ale také části porostů rozvrácené po několika silných větrech v průběhu
roku 2008, tak i let minulých. Část takto nakáceného dřeva byla ponechána jako 1. série
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lapáků kůrovce. Další lapáky byly pro celoroční sucho a teplo postupně káceny, i přesto se
rozmnožení kůrovců nepodařilo zabránit. Mýtní těžba byla provedena jen v malém množství. Rovněž výchovné probírky byly omezeny. Číselně to znamená , že bylo vytěženo celkem 450 m3.
S přibližováním dřeva začínají být problémy. V lesnictví se totiž začíná projevovat nedostatek pracovních sil. Další komplikací bylo, že naši sousedé měli dřevo ve stejné době
jako my. Přesto se přibližování dařilo až na výjimky provádět plynule. Podobné problémy
se projevovaly i v odvozu. Nula na skladech byla způsobena pozastavením těžby na konci
roku.
Ostatní práce
Při ochraně lesa jsme kladli lapáky na kůrovce na smrku. Jako opatření proti tracheomykoze jsme pálili větve ze skácených stromů. Pro zvýšení biologické ochrany lesů jsme
vyrobili a vyvěsili 20 sýkorníků a vyčistili a opravili budky vyvěšené v minulosti.Po delší
době, protože jsme vysázeli část ploch smrkem, se objevily škody způsobené klikorohem.
Byly nakoupeny trubky na pasti na klikoroha a tyto použity. Výskyt jiných škůdců nebyl ve
větší míře zaznamenán.
Pokračovali jsme v údržbě hlavní přístupové cesty v Háji a cesty od Hajnovy chaty tamtéž. Byly čištěny příkopy, nejvíce poškozená místa opravena kamenivem. Kolem těchto
cest se osekává krajnice.
Řadu prací pro Město Solnice jsme provedli i mimo les. Většinou však byly podle nové
smlouvy placeny z rozpočtu na údržbu zeleně, nikoliv z rozpočtu lesního hospodářství.
Ekonomické hodnocení
Příjmy z prodeje dřeva byly 644.515,- Kč, dotace na práce v lese 17.775,- Kč. Celkové
příjmy 662.290,- Kč. Náklady celkově 560.520,- Kč. Výsledkem je tedy zisk 101.760,- Kč.
Tento zisk je výsledkem dohodnutých úspor a omezení činnosti v lese a hlavně prodejem
zásoby dřeva z konce minulého roku. Je tím vyrovnána ztráta z roku minulého. Přes propad cen se podařilo udržet průměrné zpeněžení z předchozího roku – je 1.144 Kč,- za m3
(loni 1.109,- Kč). Na účtu zůstává ﬁnanční rezerva z prodeje lesní půdy v minulosti.
Předpoklad na rok 2009
Jelikož ceny dřeva zůstaly na nízké úrovni a jejich zvýšení se nedá předpokládat, bude
v roce 2009 činnost v lese opět redukována na nejnižší míru.
Mýtné těžby plánujeme na počátku roku provádět jen v malém množství – uvolňování
náletů a výběry v Háji, Doubravě a Vrchovišti. Jako rezerva pro případné zvýšení cen nebo
potřeby místních obyvatel a podnikatelů jsou pro těžbu připraveny dva porosty v Háji a
na Homoli. Prováděny budou probírky v Doubravě, na Homoli a v Háji.
Vzniklé holiny budou zasázeny, předpokládáme jejich oplocení. Jiná pěstební činnost
nbude prováděna podle potřeb a podle principů používaných dosud. Podle stavu ﬁnančních prostředků budou dále opravovány cesty, předpoklad je 20.000,- Kč nákladů. Ekonomický výsledek předpokládáme vyrovnaný, tomuto bude přizpůsobeno veškeré
hospodaření.
Vasil Hutník – správce lesa
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Zápis dětí do Mateřské školy v Solnici,
spojený se dnem otevřených dveří
se koná v úterý, dne 21. dubna 2009
od 14.00 do 18.00 hodin
v budově mateřské školy.

vynášení zimy - 20. března 2009.
Děti z Mateřské školy v Solnici před radnicí při vynášení zimy.

/Foto z této akce též na obalu Zpravodaje/
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II. čtvrtletí roku 2009
Duben
3. dubna
pátek

Country bál
od 20 hod.
aneb chuťovka nakonec
– pořádá kulturní komise Města Solnice
– večer plný zabíjačkových specialit
– hraje country skupina Poutníci
– stylové předtančení v průběhu večera
– předprodej vstupenek od 30.3. na MÚ v Solnici v pracovní době
– vstupné jednotné 80,- Kč

6. dubna
pondělí

Cestopisná přednáška
– téma: Altaj – kolem nejvyšší hory Sibiře
– přednáší Vladimír Lemberk
– v budově Základní školy v Solnici – vstup ze dvora
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
– vstupné 30,- Kč

od 17 hod.

7. dubna
úterý

Prodejní akce
– prodej obuvi, textilu, drogerie a spotřebního zboží
– ve Společenském domě v Solnici

od 10 hod.

8. dubna
středa

Prodejní akce
– prodej obuvi, textilu, drogerie a spotřebního zboží
– ve Společenském domě v Solnici

od 10 hod.

16. dubna
čtvrtek

Prodejní akce
– prodej obuvi, textilu, drogerie a spotřebního zboží
– ve Společenském domě v Solnici

od 10 hod.

23. dubna
čtvrtek

Jiří Krampol a Radim Uzel
od 20 hod.
– večer plný hereckých historek pod dohledem sexuologa
– pořádá kulturní komise Města Solnice
– ve Společenském domě v Solnici
– předprodej vstupenek od 20. dubna na MÚ v pracovní době
– vstupné jednotné 110,- Kč

28. dubna
úterý

Prodejní akce
– prodej obuvi, textilu, drogerie a spotřebního zboží
– ve Společenském domě v Solnici

od 10 hod

10

30. dubna
čtvrtek

www.solnice.cz

Pálení čarodějnic
od 19.30 hod.
– lampiónový průvod vychází od bývalých solnických papíren
– u „Čtyř lipek“
– občerstvení zajišťují hasiči

Květen
11. května
pondělí

Prodejní akce
– prodej obuvi, textilu, drogerie a spotřebního zboží
– ve Společenském domě v Solnici

od 10 hod.

13. května
středa

Prodejní akce
– prodej obuvi, textilu, drogerie a spotřebního zboží
– ve Společenském domě v Solnici

od 10 hod.

Červen
5. a 6. června Volby do Evropského parlamentu
pátek, sobota – ve Společenském domě v Solnici
6. června
sobota

Solnická solná stezka
– pořádá Klub českých turistů Solnice a Unesco klub Solnice
– pěší trasy a cyklotrasy nejen pro dospělé, ale i pro děti
– trasy a mapy naleznete na www.solnice.cz
– start od kuželny v Solnici
– startovné: děti 10,- Kč, dospělí 30,- Kč

15. června
středa

Prodejní akce
– prodej obuvi, textilu, drogerie a spotřebního zboží
– ve Společenském domě v Solnici

27. června
sobota

Unesco World Cup – malá kopaná
– sportovní areál Solnice
– pořádá Unesco klub Solnice
– bližší informace na tel. 494 534 409 nebo 604 409 982

od 7 hod.

od 10 hod.

Týdenní rozvrh aktivit v oS Brouček
Po
Út

9.00 – 11.30
9.00 – 11.30

program
program

St

9.00 – 11.30

program

Čt
Pá

9.00 – 11.30
9.00 – 11.30

program
program

16.30 – 18.00
16.15 – 17.45
16.00 – 18.00
18.00 – 18.30
18.45 – 20.15
15.00 – 18.00

AJ dospělí
AJ dospělí
paličkování
AJ děti
AJ dospělí
hrátky
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Ve dnech 3 – 5. dubna 2009 na ploše více jak 2000 m2 se uskuteční jarní výstava ve výstavištím areálu v Častolovicích pod názvem „Velikonoce – svátky jara“. Na této výstavě
budou ukázány nejen staročeské tradice z Východních Čech, ale také praktické ukázky paličkování, malování a zdobení kraslic, pletení pomlázek, výroba velikonočních předmětů, práce
na hrnčířském kruhu, drátkování a další. Každý návštěvník uvidí velikonoční prostírání našich
předků s gastronomickými pochutinami. Chybět nebudou ani výrobky z proutí, rákosu, lýka,
keramické a dřevěné výrobky, perníkové ozdoby a upomínky. Podrobně bude ukázán největší křesťanský svátek a jeho charakteristika. Představeny budou i symboly Velikonoc
včetně živých zvířátek, koledy, říkadla a další tradiční zvyklosti. Do soutěže o nejlepší kolekci
kraslic se může každý přihlásit dva dny před výstavou. Nejlepší tři kolekce budou odměněny
věcnými cenami. Současně bude probíhat i veliký stánkový prodej všeho, co připomíná
Velikonoce, včetně zahrádkářských potřeb, květin, okrasných stromků, zeleninové sadby
atd. V době od 9.00 hod. do 17.00 hod., kdy bude výstava otevřena, bude připraveno i bohaté občerstvení. Bližší informace na tel. 721 311 719 a na www.zahradkari.com.

1
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1

Fotbaloví žáci SK Solnice – sportovní chlouba města (nejen) roku
2008
Rok 2008 se z hlediska sportovních výsledků žákovských týmů SK Solnice stal suverénně
nejúspěšnějším obdobím v celé historii mládežnické kopané v Solnici. Ve výčtu úspěchů se
objevují hned tři tituly přeborníků královéhradeckého kraje či rychnovského okresu. Kromě
toho se mohou solničtí mládežníci pochlubit i řadou dílčích úspěchů v přípravném období
před vlastní sezónou na turnajích v halách nebo umělých trávnících.
Největšího úspěchu roku 2008 dosáhli hráči v té době kategorie starších přípravek, kteří
po suverénním vítězství v základní skupině přeboru královéhradeckého kraje (podzim 2007)
postoupili do jarních bojů o medailová umístění, v nichž se utkávali s celou řadou výborných
žákovských týmů např. z Opočna, Náchoda, Broumova nebo Trutnova. Po nervy drásajícím
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závěru v posledním turnaji ﬁnálové skupiny uhájili prvenství v soutěži a stali se historicky
prvními fotbalovými přeborníky královéhradeckého kraje z města Solnice. Tito hráči ročníku
narození 1997 se vybojovaným úspěchem kvaliﬁkovali na červnové mistrovství ČR kategorie starších přípravek, které se uskutečnilo na hřištích v Semilech. Ze šampionátu, na němž
se tým prezentoval výbornými výkony, si odvezl lichotivé osmé místo z celkového počtu
patnácti družstev, přičemž pouhý rozdíl ve skóre po odehrání základní skupiny rozhodl
o tom, že solničtí hráči nepostoupili do ﬁnálové skupiny a nezískali nejhůře bronzový kov.
Zmiňované družstvo v roce 2008 také dosáhlo velkých úspěchů v přípravných turnajích,
ze sedmi halových turnajů přivezlo šest zlatých a jednu bronzovou medaili (za zmínku stojí
např. vítězství na prestižním Proxima Cupu v Hradci Králové), zvítězit dokázalo i na rychnovském Memoriálu Matěje Frinta hraném na umělé trávě.
Řada hráčů ročníku 1997 reprezentovala v minulém roce výběr rychnovského okresu,
se kterým obhájila prvenství v zimní halové lize královéhradeckého kraje (halové turnaje),
po podzimní části 2008 vede tento výběr i soutěž okresních výběrů na klasických hřištích.
Na halových a venkovních turnajích se však výsledkově ani svými výkony neztráceli i hráči
ročníků 1995-1996 a 1998-2001.
Druhým významným úspěchem žáků v uplynulém období bylo vítězství mladších žáků
v B-skupině krajské třídy královéhradeckého kraje, v této soutěži ztratili hráči body za pouhou jednu remízu při jednadvaceti vítězstvích!
Třetím titulem byl titul okresního přeborníka Rychnovska v kategorii mladších žáků.
V podzimní části roku 2008 reprezentovali solnickou žákovskou kopanou týmy v kategoriích mladších a starších přípravek, kteří se v přeboru královéhradeckého kraje umístili ve
středu tabulek svých skupin, a mladších žáků v krajské třídě. Oba žákovské týmy si zatím
vedou velice dobře, mladší žáci vedou suverénním způsobem tabulku a starší žáci se po
podzimu dělí o prvenství s týmem z Třebechovic. Prioritou pro jarní část soutěže starších
žáků tak zůstává pokus o přímý postup do krajského přeboru. Bude to úkol těžký, ale při poctivém přístupu k tréninkům i vlastním zápasům nemusí být nereálný.
Výkony některých hráčů neunikly samozřejmě pozornosti větších oddílů, a proto logicky
svištěla přestupová lasa. O solnické žáky se živě zajímají takové kluby, jak např. FC Hradec
Králové.
Bez kvalitních, nadšených a do fotbalu zapálených trenérů by samozřejmě nebyli kvalitní,
nadšení a do fotbalu zapálení hráči. Výchově fotbalových nadějí se s elánem a zodpovědným přístupem věnuje tým trenérů v čele s Martinem Kadavým a jeho manželkou Zdenou.
Nespornou zásluhu na výsledcích i fotbalovém růstu mladých hráčů mají i pánové Dušan
Fenyk, Josef Janeček, Miloš Vondráček nebo Milan Nosek. Jejich přičiněním se fotbalu na hřištích věnuje několikrát týdně více než padesátka dětí, které mají svoji pravidelnou zálibu a nevyhledávají nekalé aktivity pro zahánění případné nudy. A to je jistě důležitější než /přes
jejich nespornou váhu/ dosahované sportovní výsledky.
Nadšení výše uvedených trenérů s sebou přineslo i některé pozitivní vedlejší efekty. Jedním z nich bylo vytvoření dokonale „rodinného prostředí“ kolem všech žákovských týmů.
Na zápasech i na trénincích se pravidelně schází velký počet rodičů a dalších příznivců malých fotbalistů, kteří je v jejich snažení podporují a věnují fotbalu značnou část svého volného
času. Toto není v dnešní uspěchané době plné zaneprázdněných rodičů vůbec pravidlem! Popsaný jev se jistě odráží i na úspěšných sportovních výsledcích týmů. Parta trenérů a rodičů
se setkává i mimo fotbalová hřiště, podílí se např. i na organizaci dnes již populárního sportovního plesu.
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Důležité je také zmínit i velkou podporu vedení města a výboru SK Solnice, bez které by
byla výchova fotbalových mládežníků dosti obtížná. Zejména starosta města pan Ladislav
Kubíček (na podzim 2008 oﬁciálně blahopřál reprezentantům k úspěchu z MČR) se prezentuje jako skutečný fotbalový patriot. Jistě není sám. A také z tohoto důvodu mohou mladí
hráči v současné době využívat dokonalého zázemí v rekonstruovaném areálu SK Solnice,
trénovat na jeho kvalitních travnatých plochách, umělé trávě v Černíkovicích, v pěkné tělocvičně Základní školy ve Skuhrově nad Bělou nebo absolvovat letní soustředění.
Nezbývá, než popřát všem hráčům, trenérům i ostatním fotbalovým nadšencům hodně
úspěchů při sportování, trenérské práci a dalších s fotbalem souvisejících aktivitách.
Za všechny spokojené rodiče mladých talentů napsal Mgr. Oldřich Málek
Adresa webových stránek mládežnických týmů SK Solnice: http://www.volny.cz/sksolnice

Hledáme nové fotbalové hvězdy
Fotbalový oddíl SK Solnice hledá pro doplnění
týmů nejmladších fotbalistů šikovné chlapce ročník nar.
1998-2004. Zájemci se mohou přihlásit na fotbalovém
hřišti v Solnici od 2.4. 2009 vždy v úterý a ve čtvrtek od
16.00 – 17.30 hod.
Další info na www.volny.cz/sksolnice/
Na všechny nové hráče se těší trenéři mládeže
SK Solnice

6. sportovní ples
V sobotu 14. 2. 2009 uspořádal v Kulturním domě v Solnici místní fotbalový oddíl již
6. Sportovní ples. Rodiče a přátelé mladých fotbalistů připravili za pomoci sponzorů bohatou tombolu (690 cen), vyzdobili sál a zajistili vše potřebné pro zdárný průběh plesu. Předtančení připravili trenéři mládeže a tvořila je ukázka z tréninku nejmladších fotbalistů.
Pořadatelé využili této akce také k poděkování a ocenění všech současných trenérů a týmu
r. 97, který v roce 2008 dosáhl 8. místem na mistrovství ČR historického úspěchu solnické
kopané.
O půlnoci proběhla již tradiční soutěž v kopech na branku. V konkurenci 105 „sportovců“
zvítězila Zuzana Fenyková ze Solnice, která dokázala treﬁt malou branku hned 4x za sebou
a porazila tak i řadu aktivních hráčů.
Jediný „problém“ tak nastal až po 2. hodině,kdy kapelník do té doby perfektně hrající skupiny Strejci usoudil, že už toho bylo dost a i přes snahu pořadatelů o prodloužení produkce
vystoupení kapely ukončil a připravil tak ještě ze 2/3 zaplněný taneční parket o další zábavu.
I přes toto nedopatření věříme,že se všem návštěvníkům ples líbil a těšíme se se všemi
příští rok znovu nashledanou!
Oddíl kopané SK Solnice děkuje všem, kteří pomohli s uspořádáním letošního plesu.
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František Jiří Košťál - Ve spárech dravcových
Paní Alena Dariusová, rodem Postolkovská
... pokračování
O tomto konšelu Myškovi se pak vesele vypravovalo, proč tak od ovčína utíkal, když Alešovo vězení bylo prázdné. Měl u sebe peníze, ty dva tisíce pro první výplatu. I pomyslil si:
„Postolkov mohl by po mně hmátnout a peníze by byly jeho! Odrodilec a prajský pochop je
schopen všeho. Nemáš však, holečku, hocha, nebudeš míti také peněz!“ A již byl v lese. Dostal se pak tak obratně do Solnice, že ani jediného Burkuše nepotkal.
Jak asi užasli spomocníci husarů, když přes prolouská a novoveská pole k hradu se dostali
a nalezli oba husary zabité, můžeme si pomysliti. Zděšení dali se na útěk. Měli na čase,
neboť v zápětí dostavili se obyvatelé ze Skuhrova a okolí, aby se přesvědčili, co se zde dělo.
Mrtvoly husarů byly zakopány, jak se za těch časů dělo se všemi zlosyny. Zakopány do jámy
nahoře v proložském lese, kde stávala kdysi stará hradní strážnice.
Zatím těšili se paní Alena a Aleš ze štěstí a blaha, že jsou zase u sebe. Měli si tolik a tolik
povídati a jen se na sebe usmívali. Toužili jedině, aby mezi nimi byl i drahý tatíček. To stalo
se, zrovna tak jako s Alešem, mimo nadání.
Císařští, stojíce v hlavním táboře u Hradce tak dlouho nečinně a nechávajíce Prušákům plenit Novoměstsko, Opočensko, Jaroměřsko, Náchodsko a Broumovsko, zkrátka severnější
kraje Čech, rozhodli se konečně koncem srpna toho neblahého roku 1745 k vypuzení Prušáků z Čech. Za tím účelem i ze vzdáli stahovaly se pluky k zesílení armády císařovniny. Posádky od Hradce až po Solnici silně byly rozmnoženy. Již 29. srpna toho roku rozložil se po
vrších od Solnice k Domašínu oddíl vojska pod velením svobodného pána Trojanoviče. Před
svátkem narození Panny Marie přitrhl i celý pluk Pavli. Tímto oživly kopce od Homole po
Solnici a odtud až k Hraštici a ke Svinnému. S plukem Pavli přišlo i dovršení radosti do kamenného domu v Solnici. Hrdina z bojišť bavorských, hejtman Alexander Darius, dostal se
se svým plukem do Solnice, ke svým. Zajásala paní Alena a Aleš, když neočekávaně objevil
se ve dveřích, a již oba se vrhli v drahou náruč. Hrdina z krutých bojišť nestyděl se za slzy
radosti, že je mezi svými. Ples a jásot ozýval se i po Solnici. Tolik vojska v Solnici a okolí
nikdo dosud nepamatoval. Byla domněnka, že tu bude svedena rozhodná bitva a že tu Prušáci dostanou výplatu.
Řezník Pekárek, kde koho potkal, na každého volal: „Sousede, z tohohle bude něco! Co
my nařízli, to tahle chasa – rány do hlavy, vždyť jí je jako mlhy – dořízne a Prajs bude na
nudle!“ Prušáci u Újezda proti té chase, co jí bylo jako mlhy, se jaksi necítili a proto začali couvati. Svůj ústup však provázeli násilím. Faráři Mikuláši v Oujezdě vzali poslední tři kusy dobytka, odvlekli koně i čeledína Matouše Štolu. Na Podbřezí vypálili čtyři statky a několik
chalup ve Lhotě. V Dobrušce na Solnickém předměstí zapálili jedenácte stodol. Nářek lidu a
dým doprovázel i jejich ústup.
Návrat Alexandra Dariusa byl v této době pro celou Solnici štěstím. Plno vojska ve městě
a okolí. Ani vojsko císařovnino nebylo však bez vady, ano namnoze nevázané. Nevázanost
tuto přineslo si z bojišť v cizině. Násilí různého druhu provádělo se rádo na klidných obyvatelích. Stesky a žaloby ozývaly se i proti „našim“. A tu hejtman Alexander Darius vydatně působil u vrchního velitele ve prospěch utiskovaných. Vrchní velitel Pavli jmenoval pak hejtmana
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Alexandra Dariusa tak zvaným „Salva guardiou“ čili „salakvardou“ pro Solnici a okolí. Salakvardou býval vyšší důstojník, který měl hájiti majetek občanů proti výstupkům zvrhlých vojáků. Z toho jmenování nová radost pro Solnici, že pan Alexander Darius měl zůstati v Solnici,
i když pluk Pavli odtáhl. Měl prostředkovati , kdyby tudy i jiné vojsko táhlo, měl chrániti i
proti sběhům, jakých tehdy dosti bylo jak u armády pruské, tak i armády naší. Ze jmenování
pana Alexandra Dariusa byla radost a zatím se tento měl státi obětí svého povolání.
Odtáhly císařské regimenty ryčně za Prušákem a stahovaly se k Jaroměři s chvástáním,
že Prušáka utlukou. Ale jak Myslimír Ludvík v „Pamětech Náchodských“ poznamenal, „tohle
vojsko nemohlo mít štěstí, protože mnoho vyvádělo“. Dne 19. září bylo také poraženo od
Prušáků u Zárova. Zas naplnili vítězní Prušáci širý kraj, zas nové útisky a násilí. Štěstí ještě,
že pruský Bedřich i přes to vítězství necítil se v Čechách nadále dosti jistým a že odtáhl do
Slezska. Bohužel, že zůstali tu četní sběhové jeho armády. Nejednou se stávalo, že tito sběhové oblékali i rakouskou uniformu. A tito chtěli drancovati, pleniti a loupiti dále. Kam zaťali
dravčí spáry, ničili všechno štěstí i klid.
V říjnu ohrožovali takoví pruští násilníci od lesa „Homole“, kde si zařídili jako pravidelné vojenské ležení. Odtud vydávali se na lup po celém okolí. Salakvarda Alexander Darius, zůstaloť mu přiděleno deset mužů, vyčkával dlouho příležitosti, aby je mohl přepadnout a učiniti
neškodnými. Podařilo se mu to na kopci nad velkým rybníkem, kde tito násilníci ještě v říjnu
1745 do jednoho byli zrubáni. Byli zahrabáni na místě, kde jsou nynější jatky.
Dne 25. prosince toho roku měl být dán mír všem národům pod žezlem císařovny a královny Marie Terezie. Toho dne byl uzavřen mír v Drážďanech a měl přinést Čechům blahé vědomí, že Bedřich již více než postoupené Slezsko království českému neurval. Den ten měl
se státi dnem radosti a plesání a zatím v Solnici největší žal a zármutek.
Nové lupičské roty sběhů pruských i rakouských objevily se v „borovinách“ a činily vpády
do Solnice a zvláště do Brocné a Ještětic. Brali pasákům dobytek na polích i doma ve stájích. Salakvarda Alexander Darius napadl zbojníky u ještětického dvora, sám maje pět mužů,
kdežto sběhů bylo sedm. Jak Ondřej Lukavský vypravuje, „pustil se Alexander Darius v zápas
jako hrdina zle palašem na loupežníky dotíraje a byl by jistě zvítězil, kdyby jeden z těch bezbožníků zrádně ze zadu ranou z pušky ho byl přímo neprostřelil“. Zrádná koule projela tělem
hrdinovým a on mrtev skácel se s koně k zemi. Dosud jako památník neblahého tohoto činu
stojí na tom místě kříž u dvora ještětického.
To stalo se dne 23. prosince 1745. Smutný nastal štědrý večer v domě padlého hrdiny.
V den „Narození Páně“ odpoledne byl pohřeb. Při pohřbu klesla paní Alena jako zlomena
k rakvi nad hrobem a když ji chtěli nadzvednouti, poznali, že je mrtva. Ve svátek sv. Jana
Evangelisty byla pohřbena vedle manžela. Mladý Darius byl úplně sirotkem. Aby se mu v „kamenném domě“ příliš nezastesklo, svěřen dům ochraně šafářově a Aleš zůstával na faře.
Po čase, když se uklidnil, svěřil se faráři Suticovi, svému druhému otci, se svými úmysly.
„Chci býti,“ pravil, „vojínem a hrdinou, jako byl můj drahý otec. Poraďtež mi, prosím vás,
abych se k tomuto povolání řádně připravil“. Dobrý farář vrtěl nad tímto rozhodnutím hlavou, ale Aleš stál na svém. Došel tedy farář Sutic na kvásinský zámek ke převoru Otců Karmelitánů. Výsledek jednání byl, že ke konci ledna 1746 převor odvážel si Aleše Dariuse
s sebou do Prahy.
A již roku 1756, když začala nová válka s Pruskem, tak zvaná sedmiletá, byl Aleš Darius
lieutnantem v oddílu polního maršálka Hladíka. Zúčastnil se i vítězné bitvy u Kolína v červnu
1757. V této bitvě setkal se svým příbuzným a nepřítelem Postolkovem, těžce raněným. Nemstil se za všechno utrpení, ale dal jej odvézti z bojiště v tichý útulek kláštera Otců Františků
v Zásmukách. Postolkov dokonal zde dobrodružný svůj život.
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Aleš Darius byl i při smělém vpádu polního maršálka Hladíka do Berlína, při němž odvážný
velitel s pěti tisíci mužů překvapil Berlín a vynutil si výplatu 600.000 dolarů. Sama královna
pruská prchala před hrdiny odvážného maršálka z Berlína do Postupimi.
Po vítězné bitvě pro vojsko císařské u Kunnersdorfu 1759 povýšen byl Aleš Darius do
důstojenství, jakému se těšil jeho otec. Při tak zvané přeháňce nebo vojenském „rumlu“
proti Prusům roku 1778 vyznamenal se Aleš Darius při přepadení Bystřice, odkudž mnoho
kořisti převezeno do Čech, zejména do Solnice a okolí.
Poté brzo, jsa blízek padesáti létům, zatoužil Aleš Darius po klidu. I uchýlil se do Solnice
a ujal se správy svého „kamenného domu“, oženiv se s dcerou měšťana Doubravského Aloisií. Rod Dariusů vymřel v Solnici kolem roku 1880.
konec
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Narozené děti:
leden:

Matouš Drašner, Ještětice
Šimon Štěpán, Solnice

únor:

Elena Kuchařová, Ještětice
Vojtěch Dohnálek, Solnice
Linda Mimrová, Solnice
Marek Bilec, Solnice

březen:

Barbora Kosová, Solnice

úmrtí:
prosinec: Oldřiška Dušková, Solnice
únor:

Jan Friml, Solnice
Žoﬁe Vobořilová, Solnice
Vladimír Čupaj, Solnice
Alois Bek, Solnice

březen:

Marie Kapalová, Solnice
Josef Novák, Solnice
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Zámeček Solnice
Rychnovsko – Deník vyhlásil soutěž Hospůdka roku 2009. Po dobu tří měsíců můžete prostřednictvím kupónů v tištěném vydání Deníku / do konce dubna/ hlasovat pro vaši nejoblíbenější hospůdku.

Hospůdka roku
ZÁMEČEK SOLNICE
Adresa: Komenského 54, 517 01 Solnice
Telefon: 498 771 810, 731 637 808
E–mail: provozni@zamecek–solnice.cz
Provozní doba: Po–Čt 10–22, Ne 10–22, Pá–So 10–23 hod.
Klasická česká kuchyně a speciality mezinárodní kuchyně
Kapacita: restaurace 50 míst, salonek 40 míst, rychlé občerstvení (Po–Pá 7–16 hod.) 30 míst, zahrádka, ubytování

www.solnice.cz
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exnerstudio

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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