SOLNICKÝ ZPRAVODAJ

1

1

1

úvod

Vážení a milí čtenáři,
skončily prázdniny – začala škola. Všem dětem přejeme šťastné vykročení do
školních lavic, hodně úspěchů a jedniček!
Dospělí už mají po dovolené, tak Vám nabízíme něco ke čtení. V tomto čísle naleznete současné aktuality a zajímavosti ze Solnice, plán kulturních akcí ve Společenském domě až do Vánoc, společenskou kroniku i něco z historie. Historický
materiál je velmi zajímavý, ale obsáhlý. Proto jsme ho rozdělili do několika částí.
První část naleznete v tomto vydání, pokračování příště.
Také paní Hrochová, poradkyně vnitřní a vnější výživy, nám přislíbila pravidelné
příspěvky do našeho Zpravodaje. První příspěvek je v tomto čísle – 63.
Doufáme, že Vás nové číslo „Solnického zpravodaje“ zaujme a že se s Vámi budeme setkávat i nadále.
Jana Součková

2

www.solnice.cz

1

oBSAH

1

Zprávy ze zastupitelstva ................................................................................................... str. 2
Rozhovor s … ...................................................................................................................... str. 4
Dům s pečovatelskou službou .......................................................................................... str. 5
Občanské sdružení PDZ informuje ................................................................................... str. 6
Ohlédnutí za Unesco World cupem .................................................................................. str. 7
Kalendář akcí ....................................................................................................................... str. 8
Zahrada Východních Čech ............................................................................................... str. 11
Inzerce škol ....................................................................................................................... str. 12
Životní styl = zdraví, krása .............................................................................................. str. 12
Z historie ............................................................................................................................ str. 14
Společenská kronika ......................................................................................................... str. 16

1

ZPRÁvY ZE ZASTUPITELSTvA

1

14. zasedání zastupitelstva Města Solnice se konalo dne 22. června 2009 od
17.00 hodin v hospodě U Haničky v Ještěticích.
Přítomno: 14 členů zastupitelstva města
Omluvena: Ing. Jitka Spěváčková
Dále bylo přítomno: 20 občanů
Z programu:

 Majetkové záležitosti města
– Úprava rozpočtu města na rok 2009
– Prodej, koupě, pronájem městského majetku

 Různé
– Obecně závazná vyhláška č. 01/2009
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 Vodovodního svazu
Císařská studánka včetně závěrečného účtu za rok 2008
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Rychnovsko včetně závěrečného účtu za rok 2008
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Bělá včetně závěrečného účtu za rok 2008
– Zpráva letopisecké komise
– Plynoﬁkace Ještětic

 Diskuse, usnesení, závěr
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Z usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
 Úpravu rozpočtu města na rok 2009 dle přílohy č. 2
 Přijaté a vydané dotace na rok 2009 dle přílohy č.1
 Pronájem pozemku 1890/4 v k.ú. Solnice za udržování, v případě realizace křižovatky
do sídliště Nad Farou investor na své náklady oplocení přemístí
 Prodej pozemku p.č. 504/11 v k.ú. Solnice za cenu 50,- Kč/m2
 Koupi podílů pozemků p.č. 2246/1, 2246/3, 2246/4 v k.ú. Solnice za cenu 50,- Kč/m2
 Koupi pozemku 785/37 – část o výměře 34,0 m2 za cenu 200,- Kč/m2
 Věcné břemeno na přechod a přejezd na p.č. 785/37 (chodník před ČS – bude GP) za
cenu 181.980,- Kč – jednorázově
 Koupi části pozemků p.č. 5732 a 5731 v k.ú. Solnice za cenu 100,- Kč /m2 pro cyklostezku (GP dle skutečného záboru)
 Darování nebo koupi části pozemku p.č. 5730 v k.ú. Solnice od Královéhradeckého
kraje
 Obecně závaznou vyhlášku Města Solnice č. 01/2009, o stanovení koeﬁcientu pro
výpočet daně z nemovitostí
 Zprávu letopisecké komise
Zastupitelstvo města bere na vědomí:

 Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 13/2008 bez připomínek
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 Dobrovolného svazku obcí





Vodovodní svaz Císařská studánka včetně závěrečného účtu za rok 2008 bez připomínek
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Rychnovsko včetně závěrečného účtu za rok 2008 bez připomínek
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Bělá včetně závěrečného účtu za rok 2008 bez připomínek
Informaci o plynoﬁkaci Ještětic – dle současných podmínek nebude se provádět
Informaci o průmyslové zóně Solnice – Kvasiny

15. zasedání zastupitelstva Města Solnice se konalo dne 29. července 2009 od
17.00 hodin ve velké zasedací místnosti v 1. poschodí na Městském úřadě.
Přítomno: 13 členů zastupitelstva města
Omluven: PharmDr. Eva Paličková, Milan Seidl
Dále byli přítomni: 4 občané
Z programu:

 Majetkové záležitosti města
– Smlouva o výpůjčce mezi SÚS Královéhradeckého kraje p.o. a Městem Solnice na
pozemky pro cyklostezku
– Koupě pozemků p.č. 236/2 a pú.č. 498/5 v k.ú. Kvasiny
– Prodej plynárenského zařízení dle kupní smlouvy č.78/09/KS
 Diskuse, usnesení, závěr
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Z usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
 Smlouvu o výpůjčce na pozemek p.č. 5730
 Koupi pozemků p.č. 236/2, 498/5 vše v k.ú. Kvasiny za cenu 90,- Kč/m2
 Kupní smlouvu č. 78/09/KS – převod plynárenského zařízení za cenu 499.800,- Kč
vč. DPH
Zastupitelstvo města pověřuje:

 Radu města jednat o možnosti podpronajmu zemědělských pozemků p. Holmanovi
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P. Jaroslavem Axlerem.
Od 1. srpna 2009 přišel na solnickou faru nový kněz,
P. Jaroslav Axler, který po téměř 11 letech vystřídal P. Františka Hofmana. Položila jsem mu několik otázek, abychom jej
blíže poznali.
Odkud pocházíte a jak jste se dostal do Solnice?
Narodil jsem se ve Vysokém Mýtě a vyrůstal s rodiči a bratrem v Chocni. K vám do Solnice mne poslal královéhradecký
biskup. Přicházím po čtyřech letech kněžství, které jsem prožil na Vysočině ve Skutči.
Jaká byla cesta k vašemu povolání?
Po gymnáziu jsem nastoupil do přípravného ročníku před teologickou fakultou v Litoměřicích a rok později jsem začal studovat KTF UK v Praze a žít v semináři – koleji pro budoucí
kněze. Po třech letech jsem přerušil studia a nastoupil v charitě na civilní službu ke starým
a nemocným. Této zkušenosti si obzvlášť cením, protože to byla náročná, ale krásná
služba. Začal jsem si také více než před tím cenit daru zdraví. Po civilní službě jsem zbylé
dva roky dostudoval v Římě, což bylo veliké obdarování. V ročníku jsme měli spolužáky
z celého světa a proto jsem mohl poznat jiné způsoby myšlení, jiné kultury. V roce 2005
jsem se vrátil do vlasti a začal působit jako kněz.
Proč jste se stal knězem?
Viděl jsem to jako možnost smysluplně naložit se svým životem. Chtěl být na blízku lidem,
být pro druhé.
Jak žije kněz, jak vypadá jeho den?
Den kněze je každý jiný. Určitě se ráno modlí a nasnídá ☺ a poté záleží, co je který den potřeba. Některý den se připravuji na vyučování, kázání nebo na jiné mluvené slovo pro lidi.
Ke každému dni patří také bohoslužba. Jelikož je kněz také statutárním zástupcem far-
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nosti, musí zařizovat různé administrativní úkony, jednání s úřady, plánování farních akcí
apod. V Solnici se také stará o velkou zahradu za farou.
A jak trávíte volný čas?
Scházíme se s přáteli – kněžími, rád vyrazím do přírody, která je zde v Orlických horách nádherná nebo do kina. Mám rád historii, divadlo Járy Cimrmana a v zimě jízdu na snowboardu.
Máte nějaké motto či oblíbený citát?
Ježíšova slova z evangelia: „milujte se navzájem jako jsem já miloval vás“ a jinak tzv. třikrát R: „radost rozdáváním roste.“
Děkuji za rozhovor.
Jana Součková
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Takto jsme my, obyvatelé Domu pečovatelské služby v Solnici, spolu se svými pečovatelkami strávili pěkné chvíle společného posezení v našem krásně rozkvetlém parčíku,
o který se vzorně stará paní Šklíbová s panem Fléglem.

Andulka Schůtová nám k tomu zahrála na harmoniku a my jsme si s ní s chutí zazpívali.
Věříme, že podobné setkání si ještě často zopakujeme!
Spokojení klienti DPS Solnice
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oBČANSKÉ SdRUŽENÍ PdZ
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Občanské sdružení Péče o duševní zdraví funguje od roku
1995. Působí na území Pardubického a Královéhradeckého
kraje.
Posláním činnosti sdružení je pomáhat dlouhodobě duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí podle své
volby, spokojeně a co nejsamostatněji.
Sociální služby sdružení jsou určeny lidem nad 18 let věku,
kteří se léčí pro duševní onemocnění. Služby jsou dobrovolné, bezplatné, působí hlavně v přirozeném prostředí duševně nemocných lidí a aktivně je zapojují do řešení jejich
osobní situace.

Jakou pomoc můžeme lidem s duševní nemocí nabídnout? Několik příkladů:
 vyřizování sociálních dávek a veškerých úředních záležitostí
 organizační pomoc s ﬁnančním hospodařením, vyřizováním dluhů a splátkových kalendářů
 organizační pomoc při vyřizování povinností kolem bydlení (placení nájmu a energií, jednání s vlastníky domu atp.)
 pomoc při řešení krizových situací jako jsou mezilidské konﬂikty, rodinné spory, nevýhodné smlouvy atp.
 praktický trénink dovedností, které jsou potřebné pro samostatný život a vedení
domácnosti
 pomoc a poradenství jak si poradit s projevy nemoci, jak a komu ve svém okolí si včas
říci o laickou či profesionální pomoc
Kontakt:
Péče o duševní zdraví
Panská 1492 (2. patro Spol. centrum)
Rychnov nad Kněžnou 516 01
tel.: 494 322 025
mobil: 773 915 745
www.pdz.cz
e-mail: pdz-rk@pdz.cz

SOLNICKÝ ZPRAVODAJ

1

UNESCo WoRLd CUP
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Již sedmý ročník Unesco World Cupu přilákal v sobotu 22. srpna
2009 do solnického sportovního areálu desítky návštěvníků. Akce byla
jako tradičně připravena Unesco klubem Solnice a Občanským sdružením Brouček.
V devět hodin program slavnostně zahájil předseda Unesco klubu
Jaroslav Podzimek. Po celý den připravili organizátoři bohatý doprovodný program, který začal koloběžkiádou pro nejmenší. Za Společenským domem měl své místo Klub vojenské historie Solnice s vojenskou technikou, velký
počet diváků si získali modeláři se svými modely aut, lodí i letadel. Byla připravena i závodní dráha, takže bylo možné vidět některé modely v akci.

Hasiči z kvasinské automobilky přijeli s vysokozdvižnou plošinou a návštěvníkům ukázali slaňování a záchranu osob. V sále Společenského domu proběhla ukázka bojového
umění v podání rychnovské skupiny SHIN KYO. Po poledni obohatil Unesco cup průjezd
historických vozidel Felicia. (viz také obálka našeho Zpravodaje). Vyvrcholením akce byl
koncert skupiny Black Buřiňos, který sklidil veliký úspěch.
Po celý den bylo možné navštívit stánek Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde zdarma
měřili tlak, cukr a cholesterol.

8

1

www.solnice.cz

KALENdÁŘ AKCÍ
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Iv. čtvrtletí roku 2009
Říjen
1. října
čtvrtek
a každý další
čtvrtek

AEROBIC
– děti od 4 let
– dospělí
– vhodné i pro 1. a 2. stupeň ZŠ
– pořádá OS BROUČEK v prostorách OS Brouček
– vezměte si sportovní oblečení a obuv

16.00 – 17.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.

2. října – 4. prosince
Taneční pro manželské a partnerské páry
od 20.00 hod.
pátek
– ve Společenském domě v Solnici
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
– 7 lekcí ( 2.10., 9.10.,16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 27.11.
+ závěrečný ples 4.12.
– informace na tel. 776 673 795 pan Šklíba
– vstupné pár 1200,- Kč
5. října
pondělí

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

6. října
úterý

Přednáška o zdraví duše i těla
od 18.00 hod.
– téma: detoxikace organismu, tibetská medicína, metoda EAV,
rozdíl mezi klasickou a celostní medicínou
– přednáší Milada Hubálková
– v salonku Společenského domu v Solnici
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
– vstupné jednotné 30,- Kč

7. října
středa

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

od 10.00 hod.

7. října
středa

Drakiáda
– pořádá Občanské sdružení Brouček
– za Společenským domem v Solnici
– pouštění draků
– možnost opékání vuřtů – donést sebou

od 15.00 hod.

od 10.00 hod.
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12. – 15. října Bazar dětských potřeb
pondělí
– pořádá OS Brouček
– čtvrtek
– ve Společenském domě v Solnici
– 12.10. příjem věcí 9 – 11 hod., 14 – 17 hod.
– 13.10. prodej věcí 9 – 11 hod., 14 – 17 hod.
– 14.10. prodej věcí 9 – 11 hod.
– 15.10. výdej věcí 9 – 11 hod., 14 – 16 hod.
29. října
čtvrtek

Listopad
5. listopadu
čtvrtek

Divadelní představení s koncertem
od 19.00 hod.
– název: Žárlivost
– hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jitka Moučková
– režie: Luděk Munzar
– na začátku představení vystoupí ﬂétnový soubor Sarabanda
– ve Společenském domě v Solnici
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
– předprodej vstupenek od 21.10.2009 na MÚ v pracovní době
– vstupné 140,-/170,- Kč

Narozeninová párty
– Brouček slaví 6. narozeniny
– v prostorách OS Brouček
– program plný zábavy
– pořádá OS Brouček

14. listopadu Dětské divadelní představení
sobota
– název: Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
– ve Společenském domě v Solnici
– hraje: Divadelní společnost Kapsa
– vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč

od 9.00 hod.

od 15.00 hod.

od 19.30 hod.
18. listopadu Divadelní představení
středa
– název Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert
– hraje Divadelní soubor Pelclova divadla Rychnov n. Kn., autor Jan Drda,
režie Jiří Holý
– ve Společenském domě v Solnici
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
– předprodej vstupenek od 11.11. na MÚ v pracovní době
– vstupné jednotlivé 70 Kč
od 20.00 hod.
20. listopadu Taneční večer Standardu a Latiny
pátek
– přijďte si zatančit waltz, tango, quickstep, valčík, polku, jive, cha-chu,
rumbu, sambu, country a další tance
– reprodukovaná hudba – DJ Miroslav Novotný
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
– ve Společenském domě v Solnici
– vstupné jednotné 50,- Kč
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28. listopadu Zimní jídelníček
od 9.00 hod.
sobota
– praktická ukázka zdravého vaření ze surovin, které nám poskytuje zimní
období
– účastníci si jídlo sami uvaří pod vedením odbornice Emilie Hatlapatkové
a pak zkonzumují
– ve cvičné kuchyňce ZŠ Solnice
– účastnický poplatek 150,- Kč (suroviny, energie)
– závazné přihlášky do 16.11. na tel. 736 439 953
– max. pro 20 osob
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
28. listopadu Setkání s Mikulášem a jeho družinou
sobota
– soutěže, diskotéka,čerti s Mikulášem
– pořádá Občanské sdružení Brouček
– ve Společenském domě v Solnici
– vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč

Prosinec
14. prosince
pondělí

od 15.00 hod.

Vánoční koncert
od 18.00 hod.
– účinkuje Orchestr Václava Hybše a jeho hosté
– pořádá Kulturní komise Města Solnice
– ve Společenském domě v Solnici
– předprodej vstupenek od 7.12.2009 na MěÚ v Solnici v prac. době
– vstupné 140,-/200,- Kč
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výSTAvA ZAHRAdA výCHodNÍCH ČECH
ve dnech 9. – 11. října 2009 se uskuteční 11. oblastní zahrádkářská výstava pod názvem
Zahrada Východních Čech ve výstavním areálu v Častolovicích.
Otevřena bude od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Pro návštěvníky je připraveno:
přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých Východních Čech
vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní, rezistentní
ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů
přehlídka staročeských a stále dobrých odrůd jablek
samostatné expozice hroznového vína, paprik a ořechů
současně pěstovaná zelenina, včetně pěstitelských specialit
výstava chryzantém, jiřin,begonií, ﬁal a pokojových květin
výstava včelařů a kaktusářů, hub a dalších zajímavostí
stánkový prodej všeho, co zahrádkář potřebuje, prodej ovocných stromků a keřů
bonsají
 prodej okrasných dřevin, a cibulovin, květin, keramiky a odborné literatury, ovoce
a zeleniny
 soutěž o nejlepší misku ovoce a zeleniny
 bohatý doprovodný kulturní program a velmi dobré občerstvení











Bližší informace na tel. 721 311 719 a na www.zahradkari.com
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ŽIvoTNÍ STYL = ZdRAvÍ, KRÁSA
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Pod tímto označením se budeme pravidelně setkávat a povídat si na různá témata s tím
spjatá. Vždy se zaměřím na nejčastěji kladené otázky svých klientů, či aktuálním potřebám
v našem životě.
Dnešní téma:
Letošní způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným, aneb pokožka a péče o ní. Průběh
letošního léta je skutečně zvláštní a právě proto se musíme o svou pleť starat správně.
Važte si své pleti, je jediná kterou máte. Je naším největším orgánem, povrch kůže měří
1,6 až 2 m2. Pokrývá celé naše tělo a je naší přirozenou mechanickou ochranou. Chrání nás
před působením chemických látek, před zářením a je naší tepelnou izolací. Je sídlem čidel
a má význam pro náš metabolismus. Lidská pokožka se skládá z několika vrstev, vnější epi-
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dermis, střední škáry /corium, dermis/. Podkožní vazivo obsahuje tukovou tkáň /subcutis/.
Barva kůže závisí na prokrvení a množství pigmentu. Množství kožního pigmentu závisí i
na věku. S naším věkem pigmentu přibývá. I v určitých fázích života přibývá kožní pigment. Třeba v těhotenství, ale i při užívání hormonální antikoncepce. Pokud již se žena
rozhodne pro tuto svou ochranu, měla by ji raději brát na noc. Protože vždy, když si tabletu vezme, má přechodně zvýšenou hladinu hormonů. Je tedy zbytečné exponovat se
takto slunečnímu záření. Pigmentace může nastat i po určitých lécích, ale i dlouhodobým
tlakem na určitá místa těla. I zde platí, že prevence je lehčí, než případná léčba.
Pokud již k nepříjemné pigmentaci došlo, nelze jen nad ní mávnout rukou a říci si, že se
již nedá nic dělat. Když se nebudeme o pleť starat, může se pigmentace rozšířit.
Existuje několik metod jak pigmentové skvrny odstranit, jako jsou bělicí krémy,chemický
peeling či různé lasery, ale prevence je skutečně nejlepší. Pozor na solární opalování. Stále
se o tom jen mluví a mluví, ale touha po pěkné opálené pleti žene mnoho mladých lidí do
těchto center. Zvláště děti a mladiství by si skutečně neměli se svým zdravím zahrávat.
Naše pokožka se sice stále obnovuje buněčným dělením, buňky postupují od spodní
vrstvy k povrchu, kde se odlučují. Celý tento proces rohovatění probíhá 26-28 dní. Tento
čas máme na to, abychom dali své pokožce tu nejlepší péči a výživu. Je prokázáno, že až
80% lidí, si pokožku poškodí již v dětství. Používejte denní hydratační krém s faktorem sluneční ochrany SPF 15. /SPF-sun protecting faktor/. Označuje poměr doby strávené na
slunci do zčervenání s ochranným ﬁltrem, proti době do zčervenání bez ﬁltru. SPF určuje
jakou část UVB záření tento faktor propustí do kůže. Na opalování a delší pobyt na slunci
používejte opalovací krémy s faktorem SPF 20-30.
Kůže je skutečně naším zrcadlem,které doma také leštíte. Mějte tedy to své pěkně naleštěné, ať se v něm vaší drazí dobře a dlouho vidí.
Drahé melíry a nehty nám odrostou, ale pleť nám zůstane. Neříkejte si nikdy, že již na
vás nezáleží, protože každý z vás je jedinečný. Mějte rádi i sami sebe.
Jak pečovat o svou pleť si povíme příště.

Rada jak zvládat ranní vstávání a připravit tělo na celodenní zátěž. Na začátek první dva
lehké cviky:
1) Stojíme vzpřímeně, břicho vtažené, pánev podsazená, chodidla mírně od sebe ale celou
plochou na zemi. Zhluboka se několikrát soustředěně nadechnout a vydechnout.
2) Pomalu s nádechem vypažíme až do mírného záklonu. Vytahujeme celé tělo a ruce do
výšky a díváme se vzhůru.
Jeden aforismus na závěr:
Bojuj proti lidstvu-jsi hlupák.
Bojuj sám se sebou-jsi světec.
Případné dotazy a náměty posílejte na e-mail. adresu:
Libuse.hrochova@seznam.cz
Nejčastější, či nejzajímavější dotazy vyberu a odpovím v některém dalším pokračovaní.
Libuše Hrochová
poradce vnitřní a vnější výživy

14

1

www.solnice.cz

Z HISToRIE

1

SOLNICE – město a bývalé panství
Z různých pramenů napsal G.J.LAŠEK,
ředitel měšťanských škol ve Vamberce roku 1910
Vysoce urozenému P.T. Pánu, panu baronu Vilému z Königswarterů,
pánu panství solnického nejuctivěji věnuji
ČÁST I.
(místopisná)
Starožitné město Solnice od dávna zajímalo mne svou minulostí i přítomností. Vypisoval jsem z různých knih, časopisů, brožur apod. všeliké zprávy o tomto městě, z nichž konečně sestavil jsem spisek tento, jenž má býti jaksi námětem k sepsání důkladné
monograﬁe Solnice, což bude ovšem úkolem povolaného odborníka.
Město Solnice mělo mnoho vzácných různých památek písemních, z nichž pěkně bylo
možno vylíčiti život starých Solničanů zvláště z doby, kdy tu zakořeněno bylo husitství a
kvetly zde cechy řemeslnické. Bohužel památky tyto zčásti byly zničeny surovou rukou
žoldnéřskou, z části pak potraceny hlavně neznalostí věci, něco také rozebrali místní spisovatelé a jen něco málo zachováno době naší.
Účelem spisku tohoto jest seznámiti Solničany aspoň s nejdůležitějšími událostmi, které
se v tomto městě sběhly, proto do podrobnosti nezabíhám.
Prameny, z nichž dílko sestaveno, uvádím na místech příslušných, za cenné příspěvky,
které mně v této příčině ochotně podali pp. říd. uč. Karel Adamičko, uč. Jan Bek a uč.
Rudolf Běhounek, srdečně děkuji.
Město Solnice vydalo svému národu úctyhodnou řadu inteligence, snad vyskytne se
záhy některý Solničan, který z lásky ku svému památnému rodišti se pokusí o napsání monograﬁe Solnice pokud možno zevrubné a dokonalé.
V milé, utěšené krajině, příjemnou zelení a hojným stromovím bohaté na úpatí hor
orlických prostírá se útulné a přívětivé starožitné město Solnice.
Město položeno jest po obou březích řeky Alby či Bělé, přítoku Orlice Divoké, do níž
ústí pod Častolovicemi, zabírá po pravém břehu větší část města s náměstím a radnicí,
kdež jest umístěna také škola. Mimo radnici uvádíme z památných budov místních zámeček, sídlo druhdy pánů z Vlkanova a farní kostel, z veřejných budov jmenujme nemocnici,
opatrovnu a sokolovnu.
Solničtí již po delší dobu pečují o postavení nové budovy školní a starají se o pořízení
měšťanské školy chlapecké pro město a okolí.
Město Solnice činí milý dojem úpravností a čistotou, v ulicích i na náměstí podél domů
pořízeny jsou pohodlné chodníky, náměstí zdobí park a řady stromů. Ještě před krátkou
dobou byly domy solnické z valné části dřevěné s podsíněmi, z nichž zvláště vynikal dům
bývalého starosty, pana Doubravského, pozoruhodnou konstrukcí staročeského tesařského umění.
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Tyto dřevěné domy ustoupily dobou naší domům moderně postaveným. Nákladně pořízeným vodovodem rozváděna je voda účelně po všem městě. Solničtí pečují nyní také
o i o lepší osvětlení města a o zřízení plovárny. Je tu pošta, telegraf, lékárna, dva lékaři,
záložna, četnická stanice, panský chudobinec, různé spolky vlastenecké a.j.
Ze spolků vzdělávacích a jiných uvádíme: Nejstarší (z roku 1821) Ochotnický spolek
„Dobrovský“, Sbor dobrovolných hasičů (z roku 1880), Řemeslnickorolnickou besedu
(z roku 1885), Občanskou záložnu (z roku 1894), Lidumil (z roku 1897), Sokol (t r. 1899),
Vodní družstvo meliorační (z r. 1903), Odbor N.J.S. a Ú. M.Š. (z r. 1904), Zpěvácký spolek
„Dvořák“ (z r. 1905), Včelařský spolek pro Solnici a okolí (z r. 1908), Družstvo pro vystavění spolkového domu v Solnici (z r.1908), Veřejná čítárna (z r. 1907), Organisace nár.
soc. atd.
Část města zvaná „Hradčany“, upomíná dosud na bývalá opevnění města. Kostel
farní a fara jsou po levém
břehu řeky, ještě počátkem
minulého století stávala při
nich škola.
Od stezky kladsko – polské
odbočuje cesta k Vrcdhovinám, ke Krčínu, ke Spům,
Dobrušce, Skalce, Bílému
Újezdu, Ještěticům, Solnici,
Rychnovu, Žamberku, Kyšperku, podle Lanškrouna k
Rudolticům, dále k památnému Třebánovu, do Svitav,
kdež s cestou trstenickou se spojila. Stezku tuto odbočnou střežiti bylo povinností velké
strážnice rovenské, jež umístěna byla na vrchu východně od Rovného, z něhož valný kraj
k západu a k jihu bylo možno shlédnouti.
Stezka tato dělí Solnici od severu k jihu tak, že jdouce od Dobrušky, máme po levé
straně dvě třetiny, po pravé jednu třetinu města.
Na straně západní prostíral se druhdy velký rybník „Bahno“ řečený, jenž vody své přijímal z potoka v horních Kvasinách z Alby vybočujícího, účelem tohoto potoka bylo nejspíše
zaplavovati hradební příkopy tvrze, koryto jeho od mlýna Ludvíkova po celých Hradčanech
bylo velmi široké a hluboké.
Potok ten opatřoval vodou též rybník řečený „Kubát“ na severo západní straně Solnice
a to tak, že veden byl náhon z onoho potoka od stavení Hartmanova podél silnice k Ještěticům a sesílil potok od Studánky, aneb vedla sem struha podél „Štěpnice“ přes louku
přímo do rybníka Kubátu. Z rybníku Bahna nejspíše byl veden příkop k Černíkovicům
a k řece Albě, v čas potřeby bylo jej možno velmi snadno naplniti vodou.
Do města vedly tři brány: dobrušská, jižní a severní.
Město Solnice čítá bezmála 1700 obyvatel a má asi 260 domů. Místní dráha rychnovsko – solnická odbočuje z Častolovic přes Rychnov do Kvasin, kdež končí stanicí pro Solnici i Kvasiny.
Solnice jest panství allodialní, jehož nynějším majitelem jest baron z Königswarterů, má
rozlohy 2856 ha a náleží k němu parní pila s mechanickým truhlářstvím.
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Znak města je: ve stříbrném štítě dvě černá křídla orličí, přes něž běží
zlaté pružiny s jetelovými listy.
Solnice vynikala druhdy průmyslem zvláště tkalcovským a stávkařským. Dobou naší průmysl zdejší valně ochábl, ale i přes to jsou tu posud
tři mlýny, bělidla, barevny, valcha soukenická, závody na čištění, barvení
a předení žíní a chlupů, výrobna bavlněného zboží, posud čilé punčochářství, tkalcovství. Do roka koná se tu několik výročních trhů.
Od okresního města Rychnova nad Kněžnou vzdálena jest 1 hodinu cesty severně a je
s ní spojena dobrou silnicí.
Při řece Albě zřízeny jsou k osvěžení místního občanstva sady Dobrovského, kdež dobou
letní bývají pořádány koncerty a různé slavnosti.
pokračování příště

1

SPoLEČENSKÁ KRoNIKA

Narozené děti:

úmrtí:

červen:

červen:

Beatrice Marcinková, Solnice
Václav Plocek, Solnice
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Jaroslav Vašata, Solnice

červenec: Jaromír Plocek, Solnice
červenec: Veronika Kapcová, Solnice
Emma Bártková, Solnice
Adam Bartoš, Solnice
Adam Valenta, Solnice
srpen:

Rita Horváthová, Solnice
David Zaňka, Solnice
Daniel Zimmer, Solnice
Radim Lorenc, Ještětice
Matěj Valter, Solnice
Michal Andrš, Solnice
Vladimír Kříž, Solnice

srpen:

Milena Sejkorová, Solnice
Jarmila Čtvrtečková, Solnice
Marie Petrů, Solnice
Helena Martinů, Solnice

Čest jejich památce!

Ať je po celý život provází láska a štěstí!!

SOLNICKÝ ZPRAVODAJ
Uzávěrka příspěvků: 15. 9. 2009
Vychází nákladem 800 výtisků
Uzávěrka příštího čísla: 15. 12. 2009
Adresa redakce:
Redakce Zpravodaje, MěÚ Solnice
J.Souckova@email.cz

 nové multi tarify - zákazník si zvolí cenu a rychlost
 nově rychlost 10 Mbit/s od 349,- Kč  nově rychlost 8 Mbit/s od 279,- Kč
 připojení je realizováno v pásmu 2,4 GHz, 3,5 GHz, 5 GHz a 10 GHz
 u vybraných tarifů NENÍ uplatňováno FUP od 23.00 do 6.00 hod.
 smlouva na dobu neurčitou
 přechod od jiného poskytovatele s vlastní technologii - ZDARMA
Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH a při ročním předplatném.
Dále nabízíme:
 prodej a servis výpočetní techniky  výhodné telefonování bez paušálu
 v rámci VoIP telefonů VOLÁNÍ ZDARMA!

