Z P R A V O D A J č. 39
*****************************************
VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI
*****************************************

Vysoký
tlak
nadále ovlivňuje počasí ve
střední Evropě, a tak extrémně horké počasí trvá a potrvá i
nadále.Na mnoha místech padly minulý týden teplotní
rekordy.Na něco takového byli dosud lidé v těchto zeměpisných
šířkách zvyklí jen při dovolené v exotických krajinách. Letošní
léto netřeba jezdit nikam. Sahara se zkrátka přestěhovala na
starý kontinent.
Pokud se právě nechladíte v bazénu, nabízíme Vám trochu
prázdninového čtení. Právě totiž vyšel „Solnický Zpravodaj“
s pořadovým číslem 39.
Vaše redakce
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Dne 25. června 2003 v 18.00 hod. se konalo 4. zasedání městského zastupitelstva v Solnici .
Přítomno : 14 členů zastupitelstva města Solnice
Omluven : Milan Seidl
Dále bylo přítomno : 11 občanů města
Z programu vybíráme :
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání
2) Majetkové záležitosti města
- zpráva o přezkoumání výsledků hospodaření města za rok 2002
- zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2002 a závěrečný účet svazku obcí
Vodovodního svazu Císařská studánka
- prodej a koupě pozemků
- půjčky na opravu bytového fondu
- smlouva o budoucí smlouvě kupní s VČP a.s. Hradec králové na pozemek v k.ú. Ještětice,
p.č.3063
3) Různé
- zpráva letopisecké komise
- plynofikace, přeložka komunikace II/321, pozemkové úpravy
4) Diskuse, usnesení, závěr
Z usnesení :
Zastupitelstvo města bere na vědomí :
1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva města bez připomínek
2. Informaci místostarosty o areálu plovárny
Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření města za rok 2002 s výhradou
2. Dodatek ke zprávě o provedení přezkoumání výsledků hospodaření města Solnice za rok 2002
bez výhrad
Trvá bod 1 v kapitole III. – zastupitelstvo ukládá radě města do příštího
3. Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření a závěrečný účet za rok 2002 svazku obcí
„Císařská studánka“ bez výhrad
4. Prodej pozemku p.č. 59/1 v k.ú. Ještětice p. Pavlovi Nejmanovi, Ještětice 10 za cenu 15,- Kč
za jeden m2 - zarovnání hranic pozemků. Pozemek st.p.120 v k.ú. Ještětice prozatím
neprodávat
5. Půjčku Pavle a Radkovi Myšákovým, Ještětice 66
6. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní s VČP a.s. Hradec Králové na pozemek v k.ú. Jeětětice
p.č. 3063 / stavba regulační stanice plynu/
7. Zprávu letopisecké komise
Zastupitelstvo města ukládá :
1. Radě města do příštího zastupitelstva města předložit návrh na využití objektu stojícího na
pozemku st.p. č.120 v k.ú. Ještětice

Dne 23. červvence 2003 v 18.00 hod. se konalo 5. zasedání městského zastupitelstva v Solnici .
Přítomno : 13 členů zastupitelstva města Solnice
Omluveni : A. Thér, M. Kratěnová
Z občanů se nedostavil žádný.
Z programu vybíráme :
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Majetkové záležitosti města
- Koupě pozemků
- Darovací smlouva na pozemky u bytového domu č.p. 575 a 576
3. Diskuse, usnesení, závěr
Z usnesení :
Zastupitelstvo města bere na vědomí :
1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva města bez připomínek
Trvá bod 1 v kapitole III. – zastupitelstvo ukládá radě města do příštího
- 3 zastupitelstva města předložit návrh na využití objektu stojícího na st. parc. č.-120 v k.ú.
Ještětice
2.
Informaci o úmrtí pracovníka technických služeb města Solnice pana Jozefa Halamy.
Zastupitelstvo města schvaluje :
1. Koupi pozemkových parcel č. 1911/2, 1911/3, 1929/4, 1933/1, 1965/1, 1965/2, 1973,1985,
2154/3,2171/4 za cenu 100,- Kč za 1m2 za část zastavěnou komunikací a za cenu 26,- Kč za
1m2 za ostatní část pozemků v katastrálním území Solnice.
2. Koupi části pozemkových parcel č. 1964, 1977, 1969/1, 2168, 2130/2, které budou zastavěny
komunikací za cenu 100,- Kč za 1m2 v katastrálním území Solnice
3. Koupi pozemkových parcel č. 395, 423 a 424 za cenu 100,- Kč za 1m 2 za část zastavěnou
komunikací a za cenu 26,- Kč za 1m2 za ostatní část pozemků v katastrálním území Kvasiny
4. Podpis darovací smlouvy na pozemkové parcely č. 1874/14, 1874/16, 2185/1, 1874/12
v katastrálním území Solnice. Stavební bytové družstvo PRŮKOPNÍK Rychnov nad Kněžnou
darovací smlouvou daruje Městu Solnice pozemky u bytového domu v Sadové ulici č.p. 575 a
576.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu přechodného nedostatku povrchové vody ve
vodním toku Bělá MÚ v Solnici s odvoláním na vodní
zákon vyhlašuje s okamžitou platností zákaz odběru
povrchové vody z Dlouhé strouhy a Mlýnského náhonu
v katastrálním území Solnice.
Tento zákaz platí do odvolání !!

MUZEUM
*****************************************
Výzva obyvatelům.
Jistě si vzpomínáte na výstavu nazvanou „Stará Solnice“, která měla nebývalý ohlas u
obyvatelstva i odborné veřejnosti. Výstava se týkala historie města, budov a veřejných prostranství.
Další výstavou, kterou připravujeme, chceme vzdát hold lidem, kteří v Solnici žili nebo pro Solnici
cokoliv významného učinili nebo je jen prostě zaznamenal fotoaparát při jakési společenské či jiné
události.
Dosud jsme ve spolupráci s okresním archívem vybrali 132 osobností, mezi nimiž figurují
legionáři ( 55), občané židovského původu odvlečení do koncentračních táborů (31) a další významné
osobnosti na poli kulturním, politickém a odborném. Předpokládáme, že obdržíme i od Vás občanů
typy na další významné osobnosti, které jsme opomněli a které se významnou měrou zapsali do
historie Solnice. V části výstavy též hodláme prezentovat zajímavé fotografie z různých solnických
událostí a slavností. Zde pak vyčleníme koutek fotografií prostých občanů, kteří už nejsou mezi námi a
které chceme vzpomenout a připomenout je ostatním.
Zanedlouho se může stát, že Vás navštívíme s prosbou o informace, s prosbou o zapůjčení
fotografií, dokumentace a předmětů, které se vztahují k vybraným osobám. Věříme, že nám vyjdete
vstříc a že ve Vás najdeme vítečné spolupracovníky při přípravě výstavy. Zapůjčené exponáty budou
převzaty členy naší komise nebo přímo podatelnou radnice. Na rubu budou řádně označeny příslušnou
identifikační značkou, abychom mohli zapůjčené v pořádku vrátit.
V neposlední řadě vyzýváme Vás pamětníky, které tato tématika zajímá, nebo i Vás,
které unavuje jen sedět u televize a chcete něco víc, přijďte nám pomoci s výstavou.
Za muzejní komisi
Miroslav Daněk

ZDRAVOTNICTVÍ
*****************************************
Stomatologická pohotovost
V souvislosti s přesunutím lékařské služby první pomoci do nových prostorů dojde od 1.září
2003 ke změně v zabezpečení zubní pohotovosti. Služba bude poskytována dle rozpisu
v privátních praxích jednotlivých zubních lékařů ve stejném rozsahu, tj. sobota, neděle,
svátek od 8.00 do 12.00 hod. Informace o místě služby budou k dispozici v ordinacích
stomatologů, na LSPP, telefonických ústřednách nemocnic, obecních úřadech. Dále jsou

zveřejňovány prostřednictvím tisku. Tento systém již je zaveden v celém královéhradeckém
kraji.

Rozpis služeb stomatologické lékařské první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
dat. služby
06.09
07.09.
13.09.
14.09.
20.09.
21.09.
27.09.
28.09.
04.10.
05.10.
11.10.
12.10.
18.10.
19.10.
25.10.
26.10.
28.10.
01.11.
02.11.
08.11.
09.11.
15.11.
16.11.
17.11.
22.11.
23.11.
29.11.
30.11.
06.12.
07.12.
13.12.
14.12.
20.12.
21.12.
24.12.
26.12.
27.12.
28.12.
01.01.

jméno, adresa lékaře

MUDr.Tomanová Libuše,poliklinika Mírové nám.Týniště n.O.
MUDr.Vavřičková Hana,poliklinika Mírové nám.Týniště n.O.
MUDr.Veselská Renata, poliklinika Mírové nám. Týniště n.O.
MUDr.Vyčítalová Marie,ul. Dr.Lützova 244,Vamberk
MUDr.Zdeňka Jiří,ul. Kvasinská 129, Solnice
MUDr.Ptačovská Eva,Komenského 481,Kostelec n. O.
MUDr.Bahník František, Třebízského 799,Kostelec n.O.
MUDr.Beránek Jan,Komenského 828,Týniště n.O.
MUDr.Čapková Marie,Komenského 366,Doudleby n.O.
MUDr.Domáňová Iva, poliklinika Jiráskova 1389, RK
MUDr.Handl Jindřich,Panská 24, RK
MUDr.Hlavsová Lenka,Komenského 259,Kostelec n.O.
MUDr.Hrbáčová Eva,Na Trávníku 1232, RK
MUDr.Ježková Marie,Komenského 481,Kostelec n.O.
MUDr.Kašková Kateřina, Kvasiny 202
MUDr.Kašparová Dagmar,Voříškova169,Vamberk
MUDr.Kašparová Helena,Smetanovo náb.334,Vamberk
MUDr.Krejčová Ivana,poliklinika Mírové nám.,Týniště n.O.
MUDr.Malátková Ludm., poliklinika Jiráskova 1389,RK
MUDr.Plšková Ivona,Svatohavelská 266, RK
MUDr.Pokorná Jaroslava, Potštejn 317
MUDr.Přibylová Marta, Komenského 209,Častolovice
MUDr.Seidlová Zdenka,Skuhrov nad Bělou 17
MUDr.Skřičková Zdena,poliklinika Jiráskova 1389,RK
MUDr.Stejskalová Věra,zdrav.střed.Kout 566,Borohrádek
MUDr.Havlová Marie,U Stadionu 1166, RK
MUDr.Šťastná Ludislava, zdr.střed. Rokytnice v Orl.h.
MUDr.Štěpánová Jiřina,poliklinika Jiráskova 1389, RK
MUDr.Štulík Richard, poliklinika Jiráskova 1389, RK
MUDr.Tancurinová Jana, poliklinika Jiráskova 1389, RK
MUDr.Tomanová Libuše,poliklinika Mírové nám.Týniště n.O.
MUDr.Vavřičková Hana,poliklinika Mírové nám.Týniště n.O.
MUDr.Veselská Renata, poliklinika Mírové nám. Týniště n.O.
MUDr.Vyčítalová Marie,ul. Dr.Lützova 244,Vamberk
MUDr.Zdeňka Jiří,ul. Kvasinská 129, Solnice
MUDr.Bahník František, Třebízského 799,Kostelec n.O.
MUDr.Beránek Jan,Komenského 828,Týniště n.O.
MUDr.Čapková Marie,Komenského 366,Doudleby n.O.
MUDr.Domáňová Iva, poliklinika Jiráskova 1389, RK

telefon
494 542 102
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 321 740
494 323 152
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 531 955
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 596 174
494 541 663
494 501 711
494 371 783
494 515 696
494 534 841
494 546 544
494 322 706
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 539 225
494 595 292
494 515 692
494 515 693
494 515 697
494 542 102
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 371 088
494 383 417
494 515 694

PSÍ DOMOV LUKAVICE

V době prázdnin pořádá Psí domov Lukavice každé pondělí a středu od
13 do 16 hodin seriál programů „Léto se zvířaty“.

Nabízí se vám Psí školka aneb Hrátky se psy, půjčování pejsků na vycházky, výlety se zvířaty, ale také
vyjížďky na koních, ukázky canisterapie aneb Jak pes dokáže být lékařem lidské duše a také psí
kosmetiku ( stříhání, koupání atd.).
Bližší informace na tel. 494 542 162
nebo 608 524 973

UPOZORNĚNÍ
*****************************************
Vyhláška 79/2003 Sb.
ze dne 10. března 2003
o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993
a mincí po 20 haléřích vzoru 1993
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. d) zákona č.6/2003 Sb., o České národní
bance :
§1
(1) Dnem 31. října 2003 se ukončuje platnost mincí po 10 haléřích vzoru 1993.1) a mincí po
20 haléřích vzoru 1993.2)
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. listopadu 2003 do 31. října 2004
všechny banky provádějící pokladní operace, od 1. listopadu 2004 do 31. října 2009 pouze Česká
národní banka, a to za podmínek stanovených touto vyhláškou a zvláštním právním předpisem.
(3) Výměnu lze provést na pokladnách bank a české národní banky v hotovosti nebo
uložením na účet vedený u příslušné banky, popřípadě u České národní banky.
(4) Částka předložená k výměně v hotovosti vyjádřená v haléřích musí být dělitelná číslem 50
beze zbytku. Mince, které takovou částku přesahují , se nevyměňují. Při uložení mincí na účet je
částka připsána v plné výši.
§2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2003.
Guvernér :
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Příspěvky čtenářů
Jeden příběh z minulosti Vám dnes povím.
Byl v Solnici kdysi smeťák, Jmenoval se „Štumfák“ a byl to původně lom po těžbě opuky, ze které jsou
staré domy v Solnici vystavěny. Domy se sklepem jsou ovšem vystavěny z opuky vlastní, nikoliv
obecní. Dole se kopal sklep a nahoře se z toho stavěl barák.
Štumfák se nalézal po levé straně silnice směrem do Rychnova, tam kde se silnice rozbíhá z kopečka.
Dnes je již zavezený. Kopci naproti jsme říkali Víznerák.
My kluci jsme byli dobří přátelé obou míst, na Víznerák se chodilo sáňkovat a na švestky, na Štumfák
rozdělávat ohýnky, v zimě se tam držela voda a bruslilo se na šlajfkách. Na jaře led popraskal a dalo
se plavit na kře doprostřed a zpět, pokud jste ovšem cestou neztratili klacek na odpichování. Prostě
místa našich skvělých zábav.
Vám, kdo pohrdlivě krčíte nos vysvětluji, že tehdejší smetník nebyl hromadou páchnoucích odpadků.
Bylo zde nalézt např. části starých mlátiček a fofrů na čištění obilí. Slušný byl výkon prolézt starým
dřevěným strojem a nenatrhnout si kalhoty. Hledači pokladů Tom Sawyer a Hucklebery Finn by zde
obnovili svoji slávu. Nalezly se zde : starý psací stroj, louskáček na ořechy velikosti boty, boty
otevřené jako louskáček na ořechy, staré hrnce, pitvorné lahve a malované hrnky(ach) , součástky
starých automobilů a vraků(ach), také papírové krabice a prkna ,která dobře hořela, obaly z umělých
hmot ještě nebyly(ach), nebo staré hodiny. Bydleli zde také králíci a koroptve.
Z těch nepříjemných věcí hromádky popela, občas nežijící drůbež, ta ovšem rychle zmizela, neboť
šelmy byly.Určitě byli dost možná i vlci. Nějaká ta kost se také našla, v našich očích určitě lidská. Také
tam ovšem byly věci slušně nebezpečné, všelijaké pokroucené plechy, železa a dráty nastražené na
naše nohy. Občas jsme nalezli náboj do flinty, zde jsme byli trochu rozpačití.
Rodiče vycvičení přebytkem munice po válce bděli a odpor k ní do nás vštěpovali i fyzicky. Avšak když
kluk Jirka našel na dřevěné rukojeti khaki váleček, zvědavost zvítězila a my jsme ho otloukali o patník
a střídavě u ucha naslouchali, zda v něm už začalo praskat. V takovém případě jsme věděli že
vybuchne a byli jsme připraveni hodit ho do prostoru kopřiv, kde jsme tušili poslední úkryt fašistů. Tak
jsme to přece viděli v jednom filmu v solnickém kině, kde handgranát vybuchl velmi vhodně a přesně
podle potřeb hrdiny. V tom se kinematografie nezměnila ani dnes. V tom válečku však andělíčku náš
strážníčku nezapraskalo a leží v zkamenělém trní hluboko pod podnikem SAS dodnes.
- 9 Všelijakých odřenin a škrábanců bylo dost, my jsme si jich zvlášť nevšímali, byly normální. Odřené
koleno přes dvě předešlé hojící se odřeniny bylo ovšem něco s čím se dalo chlubit. Nevím odkud mezi
námi dětmi platilo, že počůrat odřeninu znamená si ji desinfikovat. Dost to štípalo, metoda se
používala jen málo, ale byla zde. Nevěděli jsme o desinfekci nebo léčbě nic. Penicilín se tenkrát
vyskytoval neznámý jen na špatně zavřeném švestkovém kompotě.
Stalo se tenkrát, že někdo z doktorů nebo z nemocnice vyhodil na Štumfák hromádku prázdných
ampulek od léků, krabiček, šťourátek a také několik injekčních jehel. Co napadlo kamaráda Frantu,
než se s nimi píchat do palce a zkoušet zda jsou ostré? S maminkou na injekci v ordinaci by ovšem
řval, ale tady to bylo něco jiného. Zde byl svobodný člověk a nenuceně se bavil. Jedna jehla ostrá
byla, Franta se škrábl a palec mu jako malý balónek otekl do nevídaných rozměrů. Ovšem rady si
věděl, přeci počůrat. Přestože ale metodě věřil, zrovinka nějak nezabírala. Zúčastnit se bylo základem
každé hry, my kluci, nás bylo nejméně sedm jsme ho podpořili a prst mu desinfikovali všichni.
Zázraky jsou u dětí zcela normální, věřím ale já, že jen v místech kouzelných. Nám bylo devět let a
kouzel dostatek. Co palci zbývalo. Poslechl, splaskl a byl jako dřív. Někteří se ovšem netrefili, dodnes
mám podezření že schválně, také jsme se trochu tlačili u té první pomoci a Franta, pocvrndaný hrdina
musel stejně domů.
A jak to bylo dál?
Dospělý František v zkoumání věcí pokračoval, nastrčil někde palec a motor z auta těžší než jeho
odhodlání mu ho rozplácl.
My děti, přátelé smeťáku jsme zde už nebyli, vyrostli jsme a doktoři dodnes neznající protilátky
v pramínku malých kluků a také asi z nezájmu o opět zajímavě vytvarovaný palec jinak nedali, než
uříznout. Prý to bolelo a nejspíš za trest se majitel nesměl ani dívat, jak to dělají….
Osud je osud, úspěšně se mu bráníte jen v dětství. V dospělosti ho možná uřídíte trochu doleva nebo
doprava, ale zastavte ho.
Toto je pravdivá zpráva o našem dětství. Kdo z kluků jste to přečetl, řekněte, bylo to snad jinak ?

Ladislav Trejtnar, Solnice
Pozn. redakce :
Děkujeme panu Trejtnarovi za jeho příspěvek do „Solnického zpravodaje“. Rádi ho otiskujeme a
věříme, že i další občané se stanou našimi dopisovateli.

TURISTIKA
*****************************************
Rekordní „Solnická solná stezka“ vedla přes skanzen
 31.ročník SSS přilákal v sobotu 7.6.2003 rekordní počet účastníků. Ve slunečném, až
tropickém dni vyrazilo do přírody 426 startujících (z toho 84 cyklistů).
 Na trasu nejdelší – 27 km na Velkou Deštnou se vydalo 25 vytrvalců, na 20 km do Jedlové
vyšlo 39 lidí. Nejhojnější účast byla na trase přes Biskupskou cestu – 117 účastníků. Rodičům
s dětmi se líbila trasa 7 km se zastávkou v Ústavu sociálních služeb v Kvasinách.
 Nejstarším účastníkem na letošní pěší SSS byl pan Miloslav Krsek (78 let), nejmladším
dvouletý David Mlejnek s Kristýnou Lukovskou.
 Na cyklotrase 85 km byl nejstarším Miroslav Branda (71 let) a nejmladším Tomáš Moravec
( 8 let)
 Na cyklotrase 35 km byl nejstarším Zdeněk Houštěk (54 let) ,nejmladším pětiletý Honzík
Zeman.
 Nejvzdálenějšími účastníky byli manželé Kanyzovi (68 a 58 let) z Litoměřic.
 I když trasy vedly letos jen po českém území, česko – polský charakter posledních ročníků byl
zachován. Na pochod přijeli autobusem i školáci z města POLANICA – ZDRÓJ.
 Dokonce jsme poprvé uvítali i děti z ústavů z Kvasin, Chotělic a Opočna.
 Kromě hezké přírody zaujala účastníky zastávka ve skanzenu VILLA NOVA v Uhřínově, kde
byla jedna z kontrol. Ze zajímavého výkladu se turisté dozvěděli nejen o středověkých
stavbách ve skanzenu, ale i o tom, jak naši předkové žili, pracovali a zajišťovali si obživu.
Zejména děti zaujaly instalované mlýnské kameny , na nichž si mohly samy umlet hrst
mouky.
 Dík za uskutečnění tohoto 31. tradičního pochodu patří všem organizátorům z Klubu českých
turistů, Základní školy v Solnici, Unesco klubu a Měst. Úřadu v Solnici.
**************************
Kromě „Solnické solné stezky“ podnikají solničtí turisté i
pravidelné středeční vycházky a celodenní sobotní výlety.
K nejzdařilejším patřily letos týdenní výlety do Nízkých Tater
a Dolomitů.

Marie Šprincová

UNESCO KLUB SOLNICE
Uplynulou sobotu a neděli / 9. a 10. srpna 2003/ se ve sportovním areálu SK Solnice sešli milovníci
nenáročných sportů. Soutěžilo se v malé kopané, kuželkách, šachu a petanque.
Pořadatel - Unesco klub Solnice - nazval tuto akci :

UNESCO Wold CUP 2003
Partneři : Městský úřad v Solnici, Federal Mogul Kostelec n.Orl., Fa Dostál Roveň, VCES Solnice, Lesy
Janeček Kvasiny, D+B Rychnov n. Kn., MUDr.Zdeňka, Maja Rychnov n.Kn., Kredo Solnice, Gambrinus,
Barvy Laky – Dalibor Vilímek Rychnov n.Kn., Ústav sociální péče Kvasiny, Základní škola v Solnici,
Renova Solnice, Villa Nova Uhřínov, Noviny Rychnovska, Orlický týdeník.
Všechny akce se odehrály v překrásném sportovním areálu v Solnici. Ačkoliv po celý víkend panovaly
tropické teploty, které spíše lákaly k vodě, byli jsme svědky velmi kvalitních výkonů v malé kopané, kuželkách,
rapid šachu i petanque. Po celý turnaj panovala přátelská atmosféra v duchu hesla „Nerozčiluj se“. Jediným
zádrhelem bylo, že do perfektně připraveného volejbalového areálu v Kvasinách přijelo jen mužstvo z Rychnova
a turnaj se nemohl uskutečnit.
Jako první začali kuželkáři již v pátek, aby využili možnou kapacitu kuželny. Zápasy probíhaly už od
17.00 hod. a ve 22.00 hod. se nechtělo ani končit.
V sobotu po uzavření přihlášek byl turnaj v 9.00 hod. slavnostně zahájen českou a slovenskou hymnou.
Účastníky turnaje, hosty a diváky přivítal starosta Solnice p. Ladislav Kubíček, po něm přítomné pozdravil
prezident Unesco Cupu ze Spišského Podhradia p. Michal Barbuščák. V sobotu proběhl turnaj v malé kopané,
pokračovaly kuželky a šachisté odehráli osm kol. Sportovci i diváci využívali dvou hřišť na petanque, za dva dny
se jich zde vystřídala více jak stovka. Byli jsme zde i svědky mezinárodních klání mezi Českou republikou,
Slovenskem a Polskem.
Po skončení sportovních utkání poseděla většina u zaslouženého občerstvení
na několika místech v areálu nebo u táboráku. Řada si s chutí poslechla nebo zazpívala písničky v podání rodiny
Buriánkových z Doudleb.
V neděli pokračoval turnaj kuželkami, rapid šachem a petanque. Po jejich skončení byly vítězům
předány poháry a věcné ceny a Unesco World Cup 2003 v Solnici ukončen. Většina startujících v závěru
vyjádřila spokojenost s průběhem prvního ročníku a chtěla by se turnajů zúčastnit i v dalších letech.

Výsledky turnajů :
Malá kopaná
1. Čivava /Rychtera Přem., Dyntera, Zehetgruber, Fidler Pavel, Fidler Lukáš/
2. AC –ROMA RK / Buri, Buček, Džuky, Jonáš, Levaj /
3. 2.1 FC Promile / Mihulka, zima, Seidl, Olejarz, Rychtera Pavel /
Celkem v 1. ročníku startovalo 34 hráčů v 5 mužstvech dvoukolově každý s každým.
Rapid šach
1. Holeček Vladimír / Frýdek – Místek /
2. Dvořák Miloš / RK /
3. Kotyza Bohumil / RK /
4. Hastík Svatopluk / Jeseník /
5. Marečková Martina / RK /
6. Matouš Luboš / Doudleby /
7. Daniel Jiří / RK /
8. Podzimek Martin / RK/
9. Kubec Oldřich / Javornice /
10. Daniel Robert / RK/

9 b.
8 b.
8 b.
8 b.
7 b.
6 b.
6 b.
6 b.
6 b.
5 b.

Turnaj se konal na 11 kol švýcarským systémem, celkem se ho zúčastnilo 17 hráčů z 8 oddílů. Nejstarším
hráčem byl Vladimír Holeček z Frýdku místku, nejmladším Martin Hrouza z Opavy.
Kuželky
1. Sonnevend Vladimír / Solnice/
2. Rynt Josef / Smiřice/
3. Kejzlar Jaroslav / RK /
4. Holanec Petr / RK /
5. Sejkora Josef /RK/

272 kuželek
267
267
249
246

Turnaj se hrál na 60 Hs, celkem se jej zúčastnilo 53 hráčů z 12 oddílů registrovaných i neregistrovaných soutěží.
Nejstarším účastníkem byl Kuchař Vladislav z RK, nejmladším Libor Baudyš ze Solnice. Nejlepší hráčkou byla
Tereza Cíglerová ze Solnice.
Poděkování patří všem výše uvedeným sponzorům a partnerům, starostovi města Solnice panu Ladislavu
Kubíčkovi, místním hasičům v čele s panem Hodovalem, organizačnímu výboru Unesco klubu Solnice –
CZ a dalším desítkám dobrovolných spolupracovníků, kteří svou prací pomohli ke zdárnému průběhu 1.
ročníku UNESCO WORLD CUP 2003 v Solnici.

*****************************************

Z HISTORIE
*****************************************
Z historie Poštovního úřadu v Solnici
Josef Juza

- pokračování

V okrese Opočno:
-

do místní obce Bílý Újezd, Roudné

-

do místní obce Byzhradec, Slavenic

-

do místní obce Dobré, Chmeliště

-

do místní obce Hroška, Ostrov

-

do místní obce Rovné

-

do místní obce Lhota, Podbřezí, Masty (Skalka)

Do obvodu solnické pošty náležela i samostatná obec Velký Uhřínov.
Doručování pošty do výše uvedených míst odpadlo až pozdějším zřízením poštovních úřadů
v Černíkovicích, ve Skuhrově nad Bělou a v Kvasinách.
Je pochopitelné,, že radost ze zřízení samostatné pošty v Solnici byla přenáramná. Ale ještě větší byla,
když druhého dne kolem deváté hodiny dopolední zahlaholila u podkostelního mlýna poštovní trubka
melodii „Jede,jede,poštovský panáček“…. A před domem kupce Eduarda Štolovského, čp. 20
zastavila poštovní bryčka se svou typickou žlutou barvou na bocích a s černými císařskými orly po
každé straně.
Prvním solnickým poštmistrem byl vážený solnický občan a rodák Eduard Štolovský. Pocházel
z rodiny Jana Štolovského, hostinského. Absolvoval v Rychnově nižší gymnázium a vyučil se
kupcem. Když přišel o Zámeček, zakoupil v Kostelní ulici chalupu, kterou přestavěl a založil si zde
obchod smíšeným zbožím. Kupecký krám pana poštmistra byl v přední části obchodem a skladištěm,
v další výčepnou kořalky odkud se teprve vcházelo do poštovní expedice. Pan poštmistr se proto 5.
prosince 1869 vzdal kořalečného šenku a obchodu.
V roce 1888 vymohl lesmistr Karel Svoboda u ředitelství pošt v Praze pro solnické telegraf. Sloupy
byla postaveny na náklad velkostatku. Zřízení telegrafní stanice v Solnici / úřední povolení přišlo
z Vídně pod č. 21268 dne 16. dubna 1890/ nemohl pan poštmistr Štolovský panu lesmistru dlouho
odpustit, protože se musel na stará kolena učit telegrafovat. Nakonec se smířil s morseovou abecedou
a panem lesmistrem. V roce 1901 odešel pan poštmistr Štolovský do výslužby a pošta se přestěhovala

na solnické náměstí čp. 11. Tehdy byl majitelem domu Vilém Langr, obchodník, který dům v roce
1904 prodal p. Josefu Hynkovi, rovněž obchodníku za 1400 zlatých. První solnický poštmistr Eduard
Štolovský zemřel 25. března 1915 (*7.1.1833)
Telegrafní úřady byla zřizovány jako samostatně fungující úřady a nebyly spojeny s odvětvím
poštovním. V Rychnově n. Kn. byl otevřen Telegrafní úřad v roce 1869 v čp. 46 na Starém náměstí.
Teprve od roku 1888 byl telegraf spojen s poštovnictvím.
Ještě za poštmistra Štolovského byla v roce 1894 poštovní jízda Rychnov – Solnice – Dobruška
zrušena a změněna na jízdu Rychnov – Solnice a pěší pochůzku Solnice – Dobruška.

Po penzionování poštmistra E. Štolovského převzal 16. června 1901 solnický poštovní úřad poštmistr
Karel Wanzel ( 1858 – 1935). I on měl upřímný zájem na zdokonalování poštovních služeb pro
solnické občany, např. v roce 1913 povolilo vídeňské ministerstvo obchodu u Poštovního úřadu
v Solnici zřízení telefonní stanice s vedlejší centrálou na Rychnov n. Kn.
Je zřejmé, že jeden listonoš by na tak rozsáhlý územní rajon solnického
Poštovního úřadu nestačil. Určitě, za poštmistra Štolovského byl
listonošem Danielis – „stará vojna“, Za poštmistra Wanzela byli nejméně
dva listonoši, jeden pro místní doručování ( Alois Myška, 1862 – 1928 )
z čp. 38 a Karel Bek ( 1890 – 1941) jako přespolní doručovatel pro Byzhradec, Hrošku a Ještětice. Pro
doručování do obce Litohrady byl podle potřeby sjednáván zvláštní posel. U peněžní přepážky
pracoval zpravidla poštmistr p. Wanzel a u listovní a balíkové přepážky slečna Marie Holcová.
V roce 1913 ( 1. prosince) nastoupil po poštmistru Wanzelovi , který odešel na místo vrchního
poštmistra v Mezimostí v jižních Čechách nový solnický poštmistr Miroslav Pulchart z Hořovic ( 1879
– 1944)
V Solnici pobyl do roku 1929, s přestávkou období po roce 1919, kdy odešel pomáhat organizovat
poštovní úřady na Slovensko / Přešov, Košice, Rimavská Sobota aj./ Od 1. listopadu 1913 byla
zavedena poselná jízda z Velkého Uhřínova do Rychnova n. Kn. přes Lukavici a zpět, ale přes Solnici,
Kvasiny a Skuhrov n. B. Od 14. května 1926 byla změněna jízda Velký Uhřínov přes Skuhrov n.B. ,
Kvasiny do Solnice a zpět, takže již do okresního města nezajížděla.
Jak již byla zmínka v životopise p. Adolfa Vaníčka, nastoupil u solnického poštmistra p. Pulcharta
v červnu 1925 na bezplatnou půlroční praxi. Po poštmistru Pulchartovi nastoupil na jeho místo Karel
Kalabis. Solnickým poštmistrem se stal oficiálně 30. listopadu 1929. Tohoto roku byl na solnické
poště zapojen nový telefonní přepojovač pro 25 účastníků. Poštmistrův syn je známý hudební
skladatel. Karel Kalabis prožil na místě solnického poštmistra 9 let, v lednu 1939 rodina odešla do
Jindřichova Hradce. Do Solnice přišel poštovní asistent Bohuslav Fridrich a na poště pracovalo 5
zaměstnanců. Počátkem 30. let dopravoval poštu mezi Rychnovem a Vamberkem Vilém Havel,

majitel autobusové dopravy. 27. srpna 1934 byl přepaden poštovní vozka Alois Volf, když vezl
k Velkému Uhřínovu na tzv. Biskupské cestě peněžní pytel s penězi na výplatu dělníků. Jízda
z Velkého Uhřínova do Solnice byla 31. května 1935 zrušena a byla zavedena autojízda Solnice –
nádraží Solnice. Dne 8. července 1935 projevil souhlas Vilém Havel s bezplatnou dopravou ze
Skuhrova n.B. a Kvasin do Solnice.
Koncem roku 1938 byla v Ještěticích konečně zřízena telefonní hovorna. Dne 6. června 1939 se stal
správcem solnické pošty Adolf Vaníček. Dne 1. března 1941 byl jmenován poštovní revident
Bohuslav Fridrich poštmistrem v Solnici ( 1895 – 1979). Počátkem roku 1941 byly z nařízení úřadů
vyřazeny z provozu 4 místní telefonní stanice židovských obyvatel. Každý zaměstnanec poštovního
úřadu musel koncem roku 1941 podepsat prohlášení tohoto obsahu:
„Prohlašuji že nejsem Židem, nebo židovským míšencem I. nebo II. stupně, že nemám za manžela /
manželku/ Žida nebo Židovku, míšence I. nebo II. stupně, jakož i že jsem nebyl legionářem“.
Od 1. ledna 1942 bylo na solnickém poštovním úřadu systematizováno 6 pracovních míst. Ke konci
roku 1947 bylo zapojeno v Solnici 35 telefonních stanic. K 1. červnu 1948 se zvyšovala váha
doručovaných balíků na 10 kg. Na
solnické poště bylo v té době celkem 7 zaměstnanců. Byli to poštmistr Bohuslav Fridrich a Rudolf
Havelka z Ještětic čp. 29, Duzbabová Ludmila, Solnice čp.235, Rohr František, Solnice čp.322, Šafář
Eduard z Litohradů čp.17, Rajchl Miloslav, Solnice čp.2 a Betlach Josef z Rychnova n. Kn.
Dnem 1. srpna 1949 přešla samota Slavinec do obvodu pošty Opočno a samota Boroviny do obvodu
Skuhrov n.B. Doručovací obvod přespolní tvořily obce Byzhradec, Hroška, Ještětice a Litohrady.
Početní stav zaměstnanců solnické pošty se snížil k 1. srpnu 1949 na 5. Ke konci roku 1951 odešel do
důchodu Bohuslav Fridrich a správcem pošty byl pověřen Josef Rybka z Rychnova nad Kněžnou.
Lze se zmínit, že na poštovním úřadě probíhaly výměny peněz při peněžních reformách v roce 1918,
1945 a 1953. Při poslední peněžní reformě k červnu 1953 bylo vedle pošty zřízeno výměnné středisko
v Pohostinství U Nosků a v dřevařských závodech v SolniciDo svého odchodu do důchodu k 1. 7. 1963 vedl pan Adolf Vaníček poctivě a svědomitě Poštovní
kroniku města Solnice. Jeho odchodem nejsou údaje zaznamenávány.

.

SPOLE
NIKA

ČENSKÁ KRO

*****************************************
Narozené děti :
květen:

červen :
červenec :

Adéla Poklopová , Solnice
Šárka Kovářová, Ještětice
Jakub Šklíba, Solnice
Tomáš Holoubek, Solnice
Kateřina Raková , Solnice
Luboš Hlaváček , Solnice

Ať je po celý život provází láska a štěstí !!
Sňatek uzavřeli :
červen :

Jan Kratěna , Solnice
Jiřina Hovorková , Synkov - Slemeno
Tomáš Bukovský, Skuhrov n.Bělou
Kamila Vacková,Solnice
Martin Motl, Javornice
Markéta Rybičková,Solnice
Milan Červinka,Voděrady
Jana Železná, Solnice
Miroslav Kovář, Ještětice
Marcela Richterová, Nové Město n. Metují

červenec :

Michal Ságner, Solnice
Radka Melicharová, Solnice

Hodně šťastných společných dnů plných lásky a vzájemné úcty !!
Zemřeli :
květen :
červenec:

Jiří Jetel , Solnice
Jozef Halama,Solnice
Jaroslav Fajl , Solnice
Bohuslav Štěpán , Solnice

Čest jejich památce !!

Uzávěrka příspěvků : 12.8. 2003
Vychází nákladem 200 výtisků
Cena : 5,- Kč
Adresa redakce : Redakce Zpravodaje , MěÚ Solnice
J.Souckova@email.cz

