*****************************************
VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI
*****************************************

Vánoce i Nový rok za sebou již dávno zabouchly dveře a před námi je další z mnoha našich kalendářů,
složený z dnů , týdnů a měsíců letošního roku.Vánoční dárky zevšedněly, zapomněli jsme na
novoroční předsevzetí a opětně kamsi prcháme časem. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota – a
v neděli večer smutně zjišťujeme, jak ten týden rychle utekl. Rychle utekl i čas od vydání posledního
loňského „Zpravodaje“ a již je tu nový s pořadovým číslem 41.
Doufáme, že i v roce 2004 se budeme pravidelně setkávat prostřednictvím těchto stránek, a že Vám
„Solnický zpravodaj“ přinese vždy mnoho zajímavého ze života i historie našeho města.

Jana Součková
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*************************************
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
*************************************
Dne 8. prosince 2003 v 18.00 hod. se konalo 7. zasedání městského zastupitelstva v Solnici .
Přítomno : všech 15 členů zastupitelstva města Solnice
Dále bylo přítomno 9 občanů města
Z programu vybíráme :
1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

2. Majetkové záležitosti města
A. Úprava rozpočtu města 2003
B. Rozpočet města na rok 2004
C. Prodej , koupě, výpůjčka pozemků a nemovitostí
3. Různé
A. Vyhláška o místních poplatcích
B. Mikroregion Rychnovsko – zakladatelská smlouva
C. Inventarizace
D. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
E. Plán práce kontrolního a finančního výboru
4. Diskuse, usnesení, závěr
Z usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje :
 Úpravu rozpočtu města na rok 2003 dle přílohy včetně ponechání finančních prostředků
Základní škole v Solnici ve výši do 150.000,- Kč a Mateřské škole v Solnici ve výši do
50.000,- Kč z roku 2003 na rok 2004.
 Rozpočet města Solnice na rok 2004 ve znění dle přílohy
 Dotace na rok 2003 dle přílohy
 Prodej pozemku parc. č. 83/3 o výměře 60 m 2 panu Ladislavu Jirouškovi, bytem Poříčí 243,
Solnice za částku 20,-Kč/m2 .

Koupi nemovitosti – Společenského domu , Družstevní ul. č.p. 555, Solnice, včetně pozemku
par. č. 732 v k. ú. Solnice za cenu 1.300.000,-Kč a movitého majetku za cenu 200.000,- Kč.
 Výpůjčku pozemků parc. č. 2153/1, 2153/2 a 2153/3 v k.ú. Kvasiny pro stavbu příjezdové
komunikace do průmyslové zóny v Kvasinkách.
 Finanční příspěvek na fasádu domu č.p. 26 – vlastníkům Alžbětě a Pavlovi Rybičkovým.
 Obecně závaznou vyhlášku Města Solnice č. 01/2003 o místních poplatcích ve znění dle přílohy.
 Plán práce finančního výboru na rok 2004
 Plán práce kontrolního výboru na rok 2004
Zastupitelstvo města bere na vědomí :
 Kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva bez připomínek
 Zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2003
 Zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2003
Zastupitelstvo města pověřuje :
 Starostu města Solnice podpisem zakladatelské smlouvy dobrovolného svazku obcí
„Mikroregion Rychnovsko“.
 Radu města Solnice vyhlášením inventarizace majetku města a jmenováním členů hlavní
inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí pro rok 2003, 2004, 2005 a 2006.
 Finanční výbor likvidací vyřazeného majetku
 Radu města Solnice navýšením výdajů rozpočtu při koupi Společenského domu ve výši
1.500.000,- Kč.
 Pana Daňka Miroslava vypracováním zprávy o vývoji situace v Rychnově nad Kněžnou
v souvislosti s případným odtržením města Rychnov nad Kněžnou od AQUA SERVISU
Rychnov nad Kněžnou a poskytnutím informace o výhodnosti či nevýhodnosti samostatného
provozování vodovodů a kanalizací městem Solnice, případně v budoucnosti založenou
společností s.r.o. Solnice.

*************************************
NAŠE LESY
*************************************
Zpráva o stavu městských lesů a hospodaření v nich v roce 2003

Pěstební činnost
Byly zalesněny vzniklé holiny – 1,22 ha – a vylepšeny úhyny v kulturách minulých let – 0,14 ha. Nebylo
provedeno zalesnění jedné holiny v prostoru 3 B 7, kde bylo vhodnější přesunout práce do příští sezony.
Důvodem bylo suché jaro / nutnost zastavení výsadby/ , nedostatek oplocenek / zde oplocení nutné a oplocování
byl velký rozsah/ a potřeba řádného dočištění plochy / mnoho paliva, nálety, ostružiní/. V čísle zalesnění jsou i
práce na zalesňování zemědělských půd, konkrétně byla dokončena plocha nad lomem v Dolcích, pro nejasnosti
s hranicemi parcely je nutno dokončit louku u Holmanů. Podařilo se obnovit 0,14 ha přirozenou obnovou.
Všechny kultury byly podle potřeby ošetřovány ,a to ožínáním buřeně – 8.08 ha – část plochy i dvakrát / pro
sucho menší rozsah prací/ a ochranou proti zvěři. Prováděno bylo oplocování – 958 m – neoplocené plochy byly
natírány repelenty – 4,19 ha. Místy jsme přistoupili i k letním nátěrům proti okusu, někde jsme umístili
individuální ochrany stromků / různá pletiva/. V odrůstajících kulturách je nutná ochrana alespoň částí jedinců
proti vytloukání. Tato opatření jsou zvláště nutná v lokalitách Háj a Doubrava. Značné úsilí a prostředky stála
údržba oplocenek, které byly několikrát poškozeny vichřicemi a tradičně celoročně lidmi. Vzhledem k stáří se
objevuje i poškození přímo zvěří nebo podehnitím.
Klest po těžbě je odklizen buď spálením – z 456 m3 - nebo vyklizením na hromady – 110 m3 . Snahou je snižovat
podíl pálení, důvodem je zachování živin z klestu v lese. Bohužel počínající kůrovcová kalamita nás donutila
k pálení většího rozsahu.
V ostatní pěstební činnosti byly prováděny hlavně výřezy hmoty nehroubí před probírkami a příprava ploch pro
zalesnění / výseky poškozených náletů, ostružiní apod./. Nově jsme začali s tvarováním korunek v odrůstajících
kulturách.
Jen minimálně jsme se věnovali prořezávkám, dokončeno bylo 0,81 ha. Důvodem je stav mladých porostů, které
v současnosti výchovu nepotřebují.
Při těchto pracích je uplatňován trend k změně druhové struktury lesa / důraz na jedli a listnáče/.
Těžební činnost
Na počátku roku bylo prováděno hlavně dokončení likvidace větrné kalamity, během roku pak probírky. Od
konce léta se projevovaly následky sucha a těženo muselo být množství souší a kůrovcem napadených stromů.
Vytěženo bylo 752 m3 , z toho probírky 82 m3, obnovní těžba 235 m3, nahodilá těžba 435 m3. Z nahodilé bylo
257m3
větrné kalamity, 70 m 3 napadeno kůrovcem, 74 m3 různé souše, 33 m3 použito na lapáky. Z celkové maximálně
povolené těžby 6600 m3 je tak za první dva roky platnosti plánu vytěženo 1834 m 3 , neboli 28%. Podle dřevin to
bylo 519 m3 smrku, 52 borovice, 90 modřínu, 61 dubu, 10 lípy, zbytek /20/ několik ostatních dřevin. Probírek
bylo dokončeno 6,70 ha, projevilo se dokončení prací z loňského roku.
Přibližování bylo prováděno plynule . Přiblíženo bylo 735 m 3 a na lokalitě „P“ zůstalo 135 m 3 na skladě. U
odvozu vznikaly bohužel prodlevy ze strany odběratelů, nakonec však byla většina dřeva odvezena. Celkem to
bylo 807 m3 , na lokalitě „OM“ zůstaly jen 2 m3 .
Při těžebních pracích zůstává prioritou maximální sortimentace, kterou jsou zvyšovány ceny dřeva a snižovány
škody při přibližování. S hlavním odběratelem se podařilo dohodnout odběr v 4 a 5 m délkách sortimentů.
Ostatní práce
Při ochraně lesa jsme nakladli řadu lapáků na kůrovce na smrku. Na jaře byl stav brouka minimální, suchým
létem se vše změnilo. Stromy zasýchaly a kůrovec se na nich úspěšně množil. Výsledkem je napadení smrku ve
všech lokalitách a ve všech věkových třídách. Objevil se i kůrovec na modřínu. Jako opatření proti
tracheomykóze dubu jsme pálili větve ze skácených stromů. Zdá se, že je to opatření účinné. Pro zvýšení

biologické ochrany lesů jsme vyrobili a vyvěsili 30 sýkorníků a vyčistili dva malé rybníčky pro obojživelníky.
Rovněž jsme opravili a vyčistili budky již vyvěšené. Při opravě cesty v Háji jsme příkop upravili tak, aby zde i
nadále mohl žít zjištěný čolek horský. Výskyt jiných škůdců nebyl ve větší míře zaznamenán.
Dokončili jsme opravu hlavní přístupové cesty k Háji. Byly vyřezány a prohloubeny příkopy, část byla souvisle
vyrovnána odpadem z opravy silnice. Částečně byly stavební sutí opraveny linky v Doubravě a na Homoli.
Řadu prací pro Město Solnice jsme provedli i mimo les / kácení a úpravy zeleně, palivo pro TS apod./.
Ekonomické hodnocení
Příjmy z prodeje dřeva byly 834.947,- Kč, dotace na práce v lese 109.212,-Kč, dotace na zalesňování
zemědělských půd 23.185,- Kč. Celkové příjmy 967.344,- Kč. Náklady činily celkově 712.618,- Kč. Výsledkem
je tedy zisk 254.726,- Kč.
Tento zisk je výsledkem vyšší než plánované těžby a velkým rozsahem příspěvků na hospodaření od státu. Se
záměrem vyrovnaného hospodaření bylo celý rok plánováno. Řada prováděných prací je nadstandardními
činnostmi / více oplocenek , biologická ochrana , opravy cest , péče o kultury apod. /, které by při nedostatku
financí nebyly prováděny. Jsou prováděny i práce mimo les / za 32.279Kč/ a část dřeva předána Městu / palivo
pro TS/ zdarma.
Na účtu zůstává finanční rezerva z prodeje lesní půdy v minulosti . Průměrné
- 5 zpeněžení dřeva pokleslo na 1.067,- Kč. Hlavním důvodem je celkový pokles cen dřeva, který je uváděn kolem
10%. Mnoho dřeva bylo také prodáno jako palivo, což je důsledek hnilob smrku zničených větrem.
Předpoklad na rok 2004
Předpokládáme provedení mýtních těžeb v nejstarších smrkových porostech ve Vrchovišti a v Háji. Prováděny
budou probírky v Háji a v Doubravě, případně v Dolcích. Hrozbou je velké množství stromů napadených
kůrovcem a tomu bude muset být přizpůsobena těžební činnost.
Vzniklé holiny budou samozřejmě zasázeny, předpokládám jejich oplocení. Toto opatření se mi zdá přes vysoký
počáteční vklad jako nejvýhodnější, a to i ekonomicky. Další pěstební činnost bude prováděna podle potřeb a
podle principů používaných dosud. Dokončeno bude zalesnění louky u Holmanů.
Podle stavu finančních prostředků budou dále opravovány cesty.
Ekonomický výsledek předpokládám opět malý zisk, tomuto bude přizpůsobeno veškeré hospodaření. Výši
příjmů nedokáži odhadnout, záleží na množství dřeva z kůrovcové kalamity a jeho prodejnosti. K zvážení je
využití finanční rezervy vzniklé vynuceným prodejem půdy v minulosti a loňským ziskem.
Vasil Hutník, správce lesů

***************************************
ODPADY
***************************************
Termíny vývozu popelnic v Solnici na rok 2004
Svoz komunál - čtrnáctidenní
6. 1.
16. 3.
25. 5.
3. 8.
12.10.
21.12.

20. 1.
30. 3.
8. 6.
17. 8.
26.10.

3. 2.
14. 4.
22. 6.
31. 8.
9.11.

17. 2.
2. 3.
27. 4.
11. 5.
7. 7./středa/ 20. 7.
14. 9.
29. 9./středa/
23.11.
7.12.

Solnice , Základní škola a Mateřská škola v Solnici
zvou občany na

který se koná dne 6. března 2004

od 20.00 hodin v Kulturním domě v Solnici
vstupné : 80,- Kč

hraje : Dynamic

vystoupení dětí mateřské a základní školy, bohatá tombola

Předprodej vstupenek 24. 2. 2003 od 15,00 hod. u pí. Šolcové v ZŠ Solnice

*****************************************
Oddíl kopané mládeže Solnice zve na

1.SPORTOVNÍ PLES
Hudba : J. Pilc

Který se koná 28. února 2004 od 20,00 hod.
v Kulturním domě v Solnici.
Vstupné s místenkou 70,- Kč

Předprodej vstupenek :

Ve čtvrtek 26. února 2004 od 15,00 do 18,00 hod v kadeřnictví LIA v Kvasinské ul.
V pátek 27. února 2004 od 15,00 do 19,00 hod. v Kulturním domě

Bohatá tombola
Srdečně zvou pořadatelé

*****************************************
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
*****************************************
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví, neseme
vám“.........
ozývalo se 6.ledna 2004 u dveří nejednoho domu či bytu
také v Solnici, kde se podobně jako v celé České
republice konala „Tříkrálová sbírka“.

Diecézní charita dokončila počítání výtěžku letošní Tříkrálové sbírky. Koledníci letos vybrali
přibližně 5.800.000 korun, což je asi o 300 tisíc korun více než v loňském roce.
Na Rychnovsku skupinky koledníků do svých pokladniček dostaly 297.038 korun.

Tříkrálová sbírka Solnice – Ještěřice
Obvod
2001
2002
2003
2004
1
5.716,00
5.800,00
8.194,30
6.306,50
2
3.278,50
6.028,20
5.452,60
6.512,00
3
4.186,20
3.190,00
5.839,00
4
5.224,50
2.342,20
2.472.60
3.193,00
5
4.974,20
2.677,00
3.398,10
3.585,00
6
3.214,70
2.870,40
4.234,00
3.370,00
celkem
22.407,90
23.903,80
26.941,60
28.805,50
Poděkování patří :
Vedoucím skupinek
Tříkrálovým koledníkům
Všem občanům, kteří přispěli na velké dílo katolické charity

*****************************************
VÝZVA OBČANŮM
*****************************************
V tomto roce uplyne 70 let od zahájení výroby automobilů v Kvasinách.
V rámci pátrání po materiálech z historie kvasinské automobilky,
vyhledávám veškeré obrazové a písemné doklady, které by pomohly
přiblížit významné události i běžný život v závodě.
Jednou z významných událostí v historii nepříliš vzdálené , byla
návštěva zástupců koncernu VW v Kvasinách. Ta proběhla dne 28.
května 1991 za značného zájmu místních občanů. Toho dne přistála na upravené ploše
v závodě helikoptéra, ze které vystoupili zástupci koncernového vedení.
Tuto událost sledovalo podél oplocení závodu značné množství lidí. Byl-li mezi nimi
někdo takový, kdo má z tohoto dne fotografie, byl bych velice rád, kdyby se mi ozval.
Obdobně to platí i o přistání helikoptéry na louce u volejbalových hřišť, které proběhlo
přibližně ve stejné době.
Při této příležitosti bych chtěl oslovit všechny obyvatele Solnice, kteří mají doma
nějaké obrazové, nebo písemné doklady související s existencí automobilky v naší obci a
jsou ochotni tyto materiály zapůjčit k jejich okopírování, nechť mě kontaktují buď
přímo na tel. 494 553 061 , 494 553 065 , Fax: 494 553 412,
E-mail : vladimir.holoubek@skoda-auto.cz nebo prostřednictvím redakce Solnického
zpravodaje.
Veškeré materiály budou za použití moderní reprografické techniky okopírovány pro
potřeby archivu závodu a originály následně vráceny majitelům.
Předem děkuji .
S pozdravem

Holoubek Vladimír

************************************************************
BROUČEK ZVE
*************************************************************
BROUČEK je občanské sdružení v Solnici. Vzniklo z dobrovolné aktivity
několika maminek na “mateřské dovolené“¨. Je neziskovou organizací, jejíž chod
je zcela závislý na příspěvcích obcí, sponzorství okolí a ostatních finančních
dotacích.
BROUČEK se zabydlel ve školní družině na Základní škole v Solnici.
Funguje třikrát týdně od 9:00 do 11:00 h.
Pondělí = rozvoj komunikačních dovedností – hrajeme si se zvuky a slovíčky,
vyprávíme pohádky. Středa = pro kutily a malíře – činnosti zaměřené na
uvolňování ruky a vedoucí ke správnému držení tužky. Pátek = rozvíjení
pohybových dovedností – tanec a pohybové hry i cvičení na nářadí.
Do všech činností se aktivně zapojují jak děti, tak rodiče, kteří načerpají náměty
na hry a činnosti respektující vývojový stupeň dětí.
„BROUČEK“ se snaží zajistit kvalitní didaktické hračky a ostatní pomůcky
respektující především vývojový stupeň dětí.

BROUČEK PŘIPRAVUJE
„BROUČÍ BÁL“
zábavné odpoledne plné, hudby, her a soutěží pro nejmenší.
29.2. v 15:00 hod. v Ještěticích v Hospodě U Haničky.
Malí broučci a berušky mají vstup zdarma, členi 15 Kč., ostatní 25 Kč.
Čeká na Vás také bohatá tombola.
BROUČÍ BÁL bude opravdu přizpůsoben našim nejmenším a není vhodný
pro děti starší šesti let, pokud máte doma staršího sourozence, zvažte prosím
jeho společnost.

PODĚKOVÁNÍ
Jménem všech malých broučků bychom rádi poděkovali Městu Solnice a p. starostovi za
vstřícný postoj, finanční podporu a spolupráci při zakládání OS BROUČEK. Děkujeme
také obci Kvasiny za dary věnované občanskému sdružení.
! BROUČEK UPOZORŇUJE !
Upozorňujeme všechny maminky, které Broučka navštěvují, že o jarních prázdninách
tzn. 16.,18.a 20. února se schůzky z provozních důvodů nekonají! Děkujeme za pochopení.

************************************************************
ZÁPIS DO MŠ
*************************************************************
Zápis dětí do Mateřské školy v Solnici
se koná
dne 20. dubna 2004
od 14,00 do 18,00 hodin
v budově mateřské školy.

************************************************************
TURISTIKA
*************************************************************
Ohlédnutí za turistickým rokem 2003
Klub českých turistů zahájil rok 2003 tradičním novoročním
výšlapem. Trasu přes Byzhradec do Hrošky absolvovalo 42 účastníků za
krásného slunečného dne.
Pravidelné středeční vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí Solnice,
pěšky či na kole nás zavedly často i do míst, která jsme neznali.
Sobotní celodenní výlety vedly do údolí Moravské Sázavy a na
rozhlednu Lázek, přešli jsme polské Soví hory, poznali hrad Grodno, polské
Krkonoše, obešli Malý a Velký Stav, navštívili norský kostelík Wang
v Karpaczi, přešli Vraní hory s milou chatou Andrzejovkou , navštívili Broumov a
zdolali Ruprechtický Špičák. Krásná trasa kolem Jizery ze Semil nás zavedla do Bozkovských jeskyň
a na Kozákov, v mlze jsme přešli Jestřebí hory a Žaltman, poznali Toulovcovy maštale, s turisty
z Dobrušky jsme byli opět v Dušníkách.
Vyvrcholením byly dva zájezdy, které jsme organizovali i pro turisty ze širokého okolí do
Tater a do italských Dolomit. Dobyli jsme Baranec, Velký Choč, přešli Slovenský Ráj, hřeben
Nízkých Tater, v Itálii Sellu, Šlern, Ortler, Texel, navštívili mnohá pěkná města – Merano, Bozano,
Brixen, poznali život v malém tyrolském městečku Klausen, kde jsme 10 dní bydleli.
Co je ale hlavní, ze solnických turistů se vytvořila dobrá parta, která se těší nejen na zájezdy a
vycházky, ale i na přátele, kolektiv.
Vydařil se i 31. ročník SSS. Ve slunečném počasí vyrazilo do přírody 426 startujících / z toho
84 cyklistů/. I když trasy vedly jen po českém území, česko – polský charakter posledních ročníků byl
zachován. Na pochod přijeli autobusem i školáci z města POLANICA – ZDRÓJ. Poprvé jsme přivítali
i 36 dětí z okolních ústavů sociálních služeb.
V těchto dnech připravujeme další – již XXXII. Ročník SSS, na který Vás srdečně zveme.
Za KČT
Josef Holec
Marie Šprincová

Klub českých turistů Solnice – kalendář 2004
14.2.
18.2.
3.3.
17.3.
20.3.
31.3.
14.4.
18.4. – neděle
28.4.
12.5.
15.5.-16.5.
26.5.
30.5.-neděle
5.6.
9.6.
19.6.
23.6.

Dobruška – Valy
autobus - 8,20
vycházka
vycházka
vycházka

16.00
16.00
16.00

Rak
Krucký
Kubcová
Šprincová

16.00
17.00

Holec
Sršňová
Krucká

17.00
17.00

Šulc
Melicharová
Mašek

Hanička, Neratov
auta – 7,30
vycházka
vycházka

Deštné – Nové Město
autobus – 8.00
vycházka
vycházka

Rychlebské hory
auta – 5.00
vycházka
příprava SSS

SSS
vycházka

17.00

Holec
Bořková
Mašek,Holec

5.30

všichni

17.00

u Fišara

17.00

Holec
Letenská

Janovické Rudavy
auta – 6.00 pasy
vycházka - kola

2.7.-11.7.
17.7.
21.7.
30.7.-8.8.
18.8.
21.8.
1.9.
4.9.
15.9.
25.9.
29.9.
13.10.
16.10.
27.10.

Polské Tatry
Orlické hory na kolách
autobus – 8.00
vycházka

Alpy
vycházka

přihlášky

Holec

17.00
přihlášky
17.00

Rak,Mašek
Suchánková
Holec
Sršňová

17.00

Andrš
Rak

17.00

Krucká
Kopecký

17.00
16.00

Mašek
Suchánková
Letenská

16.00

Holec
Letenská

Krkonoše
auta – 6.00
vycházka

Mladkov
auta – 7.00
vycházka

Olešnice , Vrchmezí
auta – 7.00
vycházka
vycházka

Suchý vrch
auta – 7.00
vycházka

KČT Solnice - Josef Holec , Hradčanská 69, 517 01 Solnice , 494 596 309

*****************************************
UNESCO KLUB SOLNICE
*****************************************
SÁŇKOVÁNÍ
Ani nepřízeň počasí nedokázala odradit bezmála dvě stovky dětí ze základních
škol a sociálních ústavů od účasti na závodech, které se v pátek 30.1.2004
uskutečnily v Deštném v Orlických horách, kam je přijel přivítat i samotný
vládce hor Rampušák.
Sáňkování a pekáčování pro děti ze základních škol a klienty ústavů sociální
péče uspořádal v Deštném Unesco Klub Solnice, Ústav sociální péče
v Kvasinách a Základní škola Solnice.
Podle slov Jaroslava Podzimka, předsedy Unesco Klubu, se v Deštném sešlo více než sto osmdesát
dětí. Kromě místních do Deštného přijeli žáci například ze Základních škol v Solnici, Kvasinách,
Skuhrově, Bílém Újezdě, Černíkovicích.
Spolu se žáky základních škol soutěžily i děti ze sociálních ústavů z okolí. Počasí komplikovalo práci i
zaměstnancům firmy Sport Profi provozující v Deštném většinu sjezdovek, která pro akci na jedné
z nich upravila čtyři zhruba padesátimetrové tobogány.
Jak uvedl Jaroslav Podzimek, pomohli jim i další partneři. Například s dopravou některých dětí , o níž
se postarala jedna autobusová společnost. „Takováto akce by se bez přispění sponzorů nemohla vůbec
uskutečnit.A já musím zdůraznit, že ve chvíli, kdy jsme se na někoho obrátili se žádostí o pomoc, velmi
ochotně vycházel vstříc, když se dověděl, že jde o den věnovaný dětem a klientům ústavů“ zdůraznil
Jaroslav Podzimek.
Všechny děti, které se závodů zúčastnily dostaly medaile, bonbony a drobné odměny. V polní
kuchyni pro ně uvařili i guláš a samozřejmě horký čaj na zahřátí.
Děti do Deštného přijel pozdravit i samotný vládce Orlických hor Rampušák. Ty ho nadšeně
přivítaly, přestože jim pro závody tentokrát nedokázal připravit lepší podmínky.Větší část dne totiž
v Deštném drobně sněžilo a vál nepříjemný vítr.
Převzato z Novin Rychnovska

************************************************************
Z HISTORIE
*************************************************************

V loňském roce jsme si první částí vzpomínání připomněli 100. výročí
otevření
opatrovny pro děti v Solnici. Byla to první předchůdkyně
současné mateřské školy.
Dnes je na řadě dokončení. Ihned po vydání první části se mi dostalo kladné
odezvy z řad občanů – bývalých žáčků. Potěšilo mne, že to bylo samé hezké a
veselé vyprávění. Přála bych i současnému školství takové krásné vzpomínky
Jana Součková, ředitelka MŠ

Mateřská škola v Solnici
zpracoval kronikář Jindřich Krsek v roce 1961
Historie vzniku – pokračování
Ve školním roce 1954/55 bylo zapsáno 25 dětí, z nichž bylo 21 zaměstnaných matek.
Zdravotní péči měl MUDr. Richard Ruml, z Rychnova nad Kněžnou a zubní lékařka MUDr. Zdenka
Verhunová z Vamberka. Na školní zahradě byl zřízen bazén.
V letech 1955 – 58 vystřídaly se na škole pěstounky Ludmila Šmídová, Jaroslava Schůtová a
Olga Klárová. . Dne 1. září 1958 se vrátila na školu učitelka Marie Šlechtová – Peřinová. Byla však
30. srpna 1959 přeložena do Rychnova nad Kněžnou. Od 1. září 1959 bylo zavedeno stravování dětí
opět přímo v budově mateřské školy.Kuchařkou se stala Helena Holoubková.
V témže roce zavedeno ústřední topení, které finančně zajistil MNV částkou 19.000,- Kč,
dokončena instalace vodovodu, zavedena elektrická tělesa na klosetech, sprchy, postavena kotelna,
místnost za kuchyní rozdělena přepážkou na ředitelnu a spíž. Vystřídaly se tu učitelky Božena
Beková, která se stala ředitelkou mateřské školky, M. Hlaváčková a Bohuslava Jarkovská.
Roku 1960 postavena přístavba kotelny a dokončena instalace ústředního topení. Od 1.
listopadu 1960 byl vládním usnesením změněn příplatek rodičů na stravování dětí v mateřských
školách a odstupňován podle příjmů rodičů a podle počtu dětí v rodině.
Do 1.000,- Kč čistého měsíčního příjmu obou rodičů neplatí rodiče vůbec nic, taktéž při počtu 5 i více
dětí. Kuchařkou se stala Marie Nosková z Bílého Újezda.
V roce 1961 měla býti postavena přístavba mateřské školy, neboť na rok 1962 povoleno druhé
oddělení.
Ke stavbě přispěly místní závody :
Velodružstvo 40.000,- Kčs, Východočeské dřevařské závody 12.000,-Kčs a dovozy materiálu,
Východočeské papírny opatřily zdarma projekt nástavby / projektant Josef Mansfeld z Nového Města
nad Metují/ a věnovaly částku 50.000,- Kčs. ONV Rychnov nad Kněžnou dotoval 10.000,Kčs.Projekt papírny předaly v dubnu 1961. Celkový náklad na přístavbu mimo ústřední topení a
elektriku činil 250.000,- Kčs. Do září byl zajišťován materiál a do konce roku 1961 provedena
přístavba přízemí v hrubém zdivu.
Rodiče dětí mateřské školy a občané odpracovali 780 brigádnických hodin. Zaměstnanci – dělníci
MNV a tajemník MNV odpracovali na dokončovacích pracích 220 hodin.
Ve školním roce 1961- 62 bylo zapsáno do mateřské školy 35 dětí, vesměs zaměstnaných
matek. Aby byly uspokojeny nároky rodičů, otevřen od 1. září 1961 dětský útulek v Ještěticích, do
něhož dojíždí ze Solnice 10 dětí / v budově školy č. 60 / Finančně jej zajišťují Automobilové závody.
Zpracoval kronikář Jindřich Krsek

Dne 14. května 1962 bylo započato s nástavbou 1. poschodí. Tuto akci mohl provést MNV
jedině zásluhou Východočeských papíren. Ti zapůjčili na tuto stavbu 5 zedníků. Těchto 5 lidí za velké
pomoci brigádníků z řad rodičů a občanů udělali nástavbu v době tří týdnů. Po této stavební etapě se
do školy opět mohly vrátit děti, které byly prozatímně umístěny v polytechnické dílně základní
devítileté školy v Solnici.
O prázdninách / v době
uzavření
školy/
byl
vybudován hlavní vchod a
postaveno schodiště do 1.
patra.Pokrytí
střechy
zajistil pan Grabmüller,
tesař z Papíren a pokrývač
pan Kapal ze Solnice.
Po celý školní rok
1962 – 63 pokračovala
stavba 1. poschodí. Mimo
odborné
práce
elektroinstalatérské,
vodoinstalace a zavedení
ústředního topení bylo vše
vybudováno
zdarma
brigádnicky. Celkem bylo
k 1. 9. 1963 odpracováno
4.000
brigádnických
hodin, čímž bylo ušetřeno
24.000,- Kčs.
K 1.9. 1963 byla na škole velká změna. Původní jednotřídka byla rozšířena na školu
dvojtřídní. Mohla tak vyhovět všem požadavkům rodičů. K docházce bylo zapsáno 59 dětí, takže
kapacita školy byla plně využita.
Vnitřní zařízení školy bylo pořízeno částečně z rozpočtu MNV, částečně pomocí SRPŠ a místních
závodů. ONV finančně s vnitřním zařízením nepomohl. V této době byla ředitelkou Božena Beková.
Učitelkami Emílie Mlynářová, Alena Žatečková a Emílie Dvořáková.
Božena Beková byla ředitelkou školy až 31. srpna 1971. Na škole pracovala nepřetržitě
neuvěřitelných 24 let, kde jako mladá učitelka začínala ve skutečně primitivních podmínkách. Byla
jmenována Okresní školní inspektorkou na Okresním národním výboru v Rychnově nad Kněžnou. Za
jejího působení se ze staré opatrovny budova proměnila na skutečně moderní a odpovídající mateřskou
školu té doby. Za to vše jí patří úcta a obdiv.
Na její místo nastoupila Jarmila Čermáková, která na škole pracovala jako učitelka od
1.9.1970. Ředitelkou byla 7 let, až do 31.8.1978, kdy odešla do důchodu. Počet zapsaných dětí se od
roku 1963 nemění. Pohybuje se neustále okolo 60 dětí.
Další ředitelkou mateřské školy byla jmenována Lenka Plašilová, která na škole působila jako učitelka
od 1.4. 1977. Jako ředitelka pracovala v MŠ také 7 let, do 30.6.1985.
Na škole se za tu dobu vystřídala celá řada učitelek, kuchařek a uklízeček , že je zcela nemožné zde
je všechny vyjmenovat . Jejich snahou však vždy bylo vytvořit dětem co nejpřirozenější prostředí,
aby se ve škole cítily jako doma, aby se všemu naučily a aby ve škole našly nové kamarády.
Poslední ředitelkou Mateřské školy v Solnici se stala Jana Součková. Nastoupila na místo
ředitelky 1. července 1985 a jako ředitelka mateřské školy pracuje dosud, i když už ve zcela jiné
budově.
Nová doba sebou nese mnoho nového, a to se týká i požadavků na provoz mateřských škol.
Budova, která byla vystavěna v roce 1904 a zrekonstruována v roce 1963 přestala vyhovovat
požadavkům doby v předpisech hygienických i prostorových . Nabídla se možnost sloučit Mateřskou
školu – město s poloprázdnou Mateřskou školou VČDZ v Solnici. Po zdlouhavých jednáních se tak
také stalo. Východočeské dřevařské závody převedly bezúplatným převodem svou novou mateřskou
školu na Město Solnice a obě školy se spojily v jeden celek.

Stalo se tak 1. května 1991.
A to je konec historie jedné staré budovy!?! Kdepak – není. V roce 1992 byla zcela přebudována a
nyní se v ní nachází moderní zdravotní středisko. A tak stará budova na Kvasinské ulici čp. 129 ve
zcela novém kabátě slouží občanům dál.
/ vybráno z kroniky Mateřské školy/

Topenářství Vodoinstalatérství
--------------------------------------Josef ŠULC
732 229 231
Privát : Okružní 343, 517 01

*****************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
*****************************************
Narozené děti :
listopad:
leden :

Kristýna Holubová , Solnice
Josef Zima , Solnice
Tereza Dunajčáková , Solnice
Patrik František Šindler

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

Václav Novák, Solnice
Veronika Nováková , Solnice
Hodně šťastných společných dnů plných lásky a
Zemřeli :
prosinec :
leden:

Jana Štěpánková , Solnice
Štefan Korman , Solnice
Milan Dušek , Solnice

vzájemné úcty !!

Čest jejich památce !!



Uzávěrka příspěvků : 7.2.2004
Vychází nákladem 200 výtisků
Cena : 5,- Kč
Adresa redakce : Redakce Zpravodaje , MěÚ Solnice
J.Souckova@email.cz

