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

Tento způsob léta si s námi zatím hezky pohrává. Dva dny funíme vedrem a zbytek týdne
sušíme paraplata nebo navlékáme tlusté svetry. Jsme ovšem pořád ještě uprostřed léta, a tudíž v naději,
že bude líp. Přesto nic nezměníme na tom, že prázdniny se přehouply do své druhé půlky , končí
dovolené a prázdniny a brzo začnou všední povinnosti – práce, škola….. A tak v této uvolněné době
Vám nabízíme trochu čtení.
V tomto - již 47 čísle - naleznete spoustu informací o tom, co se událo a co se chystá v blízké
době v našem městě. Mimo to si přečtete o současnosti i minulosti Solnice. V oddíle „Z historie“
naleznete totiž pokračování 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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*************************************
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
*************************************
Dne 20. června 2005 v 17.00 hod. se konalo 14. zasedání městského zastupitelstva Města Solnice v zasedací
místnosti na Městském úřadě v Solnici.
Přítomno : 13 členů zastupitelstva města Solnice
Omluveni : Miroslav Daněk, Antonín Thér
Dále bylo přítomno : 7 občanů města
Z programu vybíráme :
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Majetkové záležitosti města

3.
4.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2004 včetně závěrečného účtu města za rok 2004
Výhledový rozpočet města do roku 2010
Úprava rozpočtu města na rok 2005
Prodej, koupě pozemků
Půjčky na opravu bytového fondu
Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - ŘSD
Různé
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 Vodovodního svazu Císařská studánka a
závěrečný účet Vodovodního svazu Císařská studánka za rok 2004
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 Mikroregionu Rychnovsko a závěrečný účet
Mikroregionu Rychnovsko za rok 2004
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 Mikroregionu Bělá a závěrečný účet
Mikroregionu Bělá za rok 2004
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Solnice, okres Rychnov nad
Kněžnou
Zpráva letopisecké komise
Diskuse, usnesení, závěr

Z usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje :
1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet Města Solnice za rok 2004 bez výhrad
2. výhledový rozpočet Města Solnice do roku 2010 dle přílohy č.1.
3. úpravu rozpočtu Města Solnice na rok 2005
4. koupi pozemku parc. č. 1867/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Solnice o výměře 473 m2 za cenu
30,- Kč / m2 .
5. koupi pozemků v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny – viz. Příloha č. 2 za cenu 110,- Kč/m2 .
6. koupi pozemků na stavbu ČOV parc. č. 1616/1, 1616/4, 1622/1, 1622/2, 1622/3, 1624/1, 1624/2, 1637/2
v k.ú. Solnice za cenu do 100,- Kč/m2 .
7. prodej pozemku č. 5376 (číslo dle provedené pozemkové úpravy) v k.ú. Solnice o výměře cca 20 000 m2 za
cenu 3,09 Kč /m2 Českému radioklubu OK 10 EA se sídlem v Solnici s podmínkou přednostního práva
odkupu tohoto pozemku zpět Městem Solnice za stejnou cenu 3,09 Kč/m2 .
8. darování pozemku parc. č. 545/1 (parc.č. 5620 po provedených pozemkových úpravách) v k.ú. Solnice
Vodovodnímu svazu Císařská studánka.
9. smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR , Praha 4 viz. Příloha č.4.
10. pravidla a podmínky prodeje stavebních pozemků v Průmyslové zóně Solnice – Kvasiny za zvýhodněnou
cenu a vzor Smlouvy o budoucí kupní smlouvě – viz. Příloha č. 3.
11. zařízení školního stravování – školní jídelnu jako nový druh a typ školského zařízení, jehož činnost bude
příspěvková organizace Základní škola Solnice , okres Rychnov nad Kněžnou vykonávat s účinností od
1.1.2006
12. dodatek č.2 zřizovací listiny ze dne 23.9.2002 příspěvkové organizace s názvem Základní škola Solnice,
okres Rychnov nad Kněžnou s účinností od 1.1.2006
13. zprávu letopisecké komise
14. půjčku paní Markétě Ovesné, Solnice, Zámecká č.p.232
15. darování a přijmutí daru pozemků mezi Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje se sídlem
v Hradci Králové a Městem Solnice dle seznamu, jež je přílohou č.5. Jedná se o pozemky, které jsou
zastavěny komunikacemi a jež obhospodařuje Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, a místními
komunikacemi, jež obhospodařuje Město Solnice.
Zastupitelstvo města bere na vědomí :
1.
2.
3.
4.
5.

kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 12. a 13. bez připomínek
Závěrečný účet spolu se zprávou auditora o přezkoumání hospodaření Vodovodního svazu Císařská
studánka za rok 2004 bez připomínek
Závěrečný účet spolu se zprávou auditora o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za
rok 2004 bez připomínek
Závěrečný účet spolu se zprávou auditora o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bělá za rok 2004
bez připomínek
zprávu o čerpání půjček na opravu bytového fondu

Zastupitelstvo města pověřuje :
1. starostu ke schválení Závěrečného účtu na valné hromadě DSO Mikroregion Rychnovsko
2. radu a starostu Města Solnice uzavřením kupní smlouvy s Českým radioklubem OK 10 EA se sídlem
v Solnice po provedení pozemkových úprav
3. radu a starostu Města Solnice uzavřením darovací smlouvy s Vodovodním svazem Císařská studánka po
provedení pozemkových úprav
Zastupitelstvo města revokuje :
1. usnesení zastupitelstva města č. 8/2004 ze dne 15.3.2004 bod I/6
2. usnesení zastupitelstva města č. 8/2004 ze dne 15.3.2004 bod I/8

*********************************************
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BROUČEK
*********************************************
- pro děti od 0 do 6-ti let a jejich rodiče, zejména pro ty na mateřské dovolené
- v přístavbě Zámečku u autobusové zastávky
- nabízí:
• pravidelný dopolední program i odpolední program pro děti i rodiče

•
•
•
•

-

besedy a přednášky pro rodiče s hlídáním dětí
společná plavání rodičů s dětmi
akce pro veřejnost, zejména pro rodiny s dětmi

hlídání dětí ve středečním ZVYKÁNKU
můžete se přijít kdykoli nezávazně podívat
pokud se vám u nás bude líbit můžete se stát i členem

ČLENSTVÍ V BROUČKU
Aktivní členství - 200 Kč./pololetí nebo 300 Kč./rok
•
•
•

vstup na běžné denní aktivity zdarma
vstup na všechny akce a odpolední činnosti poloviční
stačí když jednou za rok pomůžete s organizací akce nebo se jinak přičiníte o rozkvět sdružení ( něco
vyrobíte, zařídíte apod.)

Pasivní členství - 20 Kč./pololetí
+ permanentka se vstupy za 10 Kč
- vstupné na akce není zvýhodněno

BROUČEK PŘIPRAVUJE
Semináře s hlídáním dětí
zaměřené na lepší uplatnitelnost na trhu práce
po mateřské dovolené
ZDARMA
Témata:

Počítačová gramotnost – základy práce na PC
Přijímací pohovor – jak se připravit a chovat
Právní a ekonomické minimum – na co si dát pozor při sepisování smluv aj.
Základní podnikatelské znalosti a dovednosti, jak začít podnikat
Obchodní korespondence a personální dokumenty

Prosíme všechny zájemce, aby se co nejdříve přihlásili v OS Brouček a vyplnili zde dotazník , který mapuje
váš zájem o další obory
Semináře jsou určeny rodičům na mateřské dovolené či dlouhodobě nezaměstnaným
Počet míst je omezen a účastníci budou vybíráni dle pořadí v jakém se přihlásili

SEMINÁŘE I HLÍDÁNÍ DĚTÍ JE ZDARMA
financováno z Globálního grantu, realizovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

VYHLÁSILI JSME
Rodinnou soutěž

o nejhezčího BROUČKA

brouček může být jakýkoli a z čehokoli
tvořit jej může (a měla by) celá rodina
odevzdat jej můžete v Broučku do konce listopadu 2005
Nejhezčího Broučka vyhodnotí nezávislá porota a bude odměněn PLYŠOVÝM KRTEČKEM na
Mikulášské besídce
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BROUČEK PO PRÁZDNINÁCH
•
•

srpen – SVATOJÁNSKÁ NOC
září – Malování na hedvábí
BROUČČÍ PLAVÁNÍ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
BESEDA - První pomoc s p. Matuškou
NÁVŠTĚVA U RZP – prohlídka sanity

•

říjen – Drakiáda
Bazar dětského oblečení
Keramika na Vánoce
BROUČČÍ PLAVÁNÍ
BESEDA - O zdravé stravě s prodejem
NÁVŠTĚVA na kozím dvorku

•

listopad – Oslava 2. roku OS Brouček – dětská párty
BROUČČÍ PLAVÁNÍ
BESEDA O lyžování s dětmi
NÁVŠTĚVA v cukrárně

•

prosinec –„ Mikulášská besídka“
BROUČČÍ PLAVÁNÍ
BESEDA s maminkami o pečení
NÁVŠTĚVA na betlému v Třebechovicích
„ Ježíškování „ v OS Brouček

PŘESNÁ DATA A ČASY AKCÍ SE DOZVÍTE NA PLAKÁTCÍCH, NÁSTĚNCE OS BROUČEK
PŘED KUBÍKEM, V DENNÍM TISKU A PROSTŘEDNICTVÍM MĚSTSKÉHO ROZHLASU
Děkujeme
• městu Solnice a obcím Kvasiny, Černíkovice, Lično, Skuhrov nad Bělou
za podporu naší činnosti a vstřícné jednání.
• Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje za finanční podporu našich projektů.

•

•

Živnostníkům a firmám ze Solnice a okolí za pochopení a za sponzorské dary
Především: Benzinová a čerpací stanice Solnice , Dena – Miroslav Matuška , Drogerie Dušek , Drogerie
Palička , Galanterie Netíkovi , Hračkářství SOLNICE, Hospoda U Haničky Ještětice, Květinářství
Forejtková, Obchod Benešovi – Kvasiny, Potraviny Ježkovi, Potraviny Vozdek, Renova Solnice, Svět
oříšků, Tisk Jirsová, Truhlářství p. Holub, Uzenářství Vacek, Večerka Kvasiny

……..a zejména našim manželům Petru Krasskovi, Jardovi Kovářovi, Pavlu Nejmanovi, Pavlu Tošovskému,
Mírovi Štěrbovi, Martinu Kozlovi za podporu, pomoc, pochopení ,…

Jsme členy Sítě Mateřských center České republiky.
Pokud chcete přispět na rozvoj Sítě mateřských center,
právě probíhá akce TESCO – CHARITA ROKU

Přispět můžete:
• příspěvkem do sbírkové kasičky v obchodě Tesco
od 20. 4. do 30. 11. 2005
• zasláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS MC na číslo 87777*
„ Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější.
Přispějte odesláním dárcovské SMS.“
* Účtování DMS: 30,- Kč + DPH. Síť mateřských center v ČR obdrží nejméně 27,- Kč.
Projekt DMS je společným projektem Asociace provozovatelů mobilních sítí a Fóra dárců.

*********************************************
SK SOLNICE INFORMUJE
*********************************************

Oddíl fotbalu
Fotbalový reprezentant Jaroslav Plašil v Solnici.

Ve středu 26.6. se konalo přátelské utkání mladších žáků SK Solnice a FC Hradec Králové, které vyhráli domácí
hráči přesvědčivě 4 : 0 . Před tímto zápasem proběhla autogramiáda reprezentanta ČR ve fotbale pana Jaroslava
Plašila, rodáka z Lična. Ten pak společně se starostou Města Solnice provedl slavnostní výkop. Akce měla
zdařilý průběh , za což patří dík všem aktérům.
Celostátní turnaj žáků v Solnici.
Ve dnech 25. a 26..6. proběhl na travnatých hřištích v Solnici celostátní turnaj žáků. Turnaje se zúčastnilo šest
družstev. Vítězem se stalo družstvo z Rychnova nad Kněžnou, před družstvem z Českých Budějovic a domácí
Solnicí.
Úspěch solnických elévů na turnaji v Mladé Boleslavi.
Velmi kvalitně obsazeného turnaje se solničtí elévové zúčastnili dne 25.6. v Mladé Boleslavi. Po velmi dobrém
výkonu dokázali v turnaji zvítězit, když dokázali porazit všechny soupeře. Všem hráčům i trenérům gratulujeme.

Oddíl kuželek :
III. liga kuželelek sezona 2004 – 2005 skončila
Družstvo mužů úspěšně ukončilo III. ligu své soutěže a to na druhém místě za družstvem
Liberce s minimálním rozdílem dvou bodů. Je to již po třetí za sebou, kdy v postupu do vyšší
soutěže chyběly tyto dva body. Třetím nejlepším hráčem celé soutěže se pak stal pan
Bartoníček Jiří mladší. V nové nastávající sezóně , která začne 10. září, družstvo odehraje
domácí zápasy v kuželně v Rychnově nad Kněžnou.
Účast na mistrovství ČR seniorek v Karlových Varech
Jako jediná z oddílu se kvalifikovala a zúčastnila mistrovství ČR a to v Karlových Varech, paní Bára
Sonnevendová. Ve velmi náročném závodě pak skončila na 20 místě.

Oddíl atletiky :
Žákovská liga družstev o Putovní pohár starosty Města Solnice
Dne 27.5. se konala žákovská liga základních škol o pohár starosty Města Solnice. Celkovým
vítězem se pak stalo družstvo Základní školy Rychnov nad Kněžnou – Masarykova.
Vyhodnoceni byli i nejlepší jednotlivci, kteří obdrželi věcné ceny.
Oddíl atletika pořádal i 1. kolo krajského přeboru nejmladšího žactva

Na atletickém stadionu se konalo 24.5. krajské kolo nejmladšího žactva. Za účasti 12
přihlášených šestičlenných družstev se konalo I. kolo této soutěže. Vítězem se pak stalo
družstvo z Nového Města n. Metují. Soutěž pokračuje dalšími dvěma koly.
Okresní přebor staršího žactva a dorostu
Dne 1.6. se konal okresní přebor žactva a dorostu jednotlivců. Po prvé soutěžní disciplíně vrhu koulí však přišla
průtrž mračen a přebory musely být pro nezpůsobilost atletické dráhy ukončeny.
Zpracoval : Milan Hrubý

*****************************************
SK SOLNICE - oddíl kopané
*****************************************
Srdečně zveme všechny chlapce, kteří mají zájem
zlepšit si fyzickou kondici a chování , poznat

kolektiv nových kamarádů a především hrát fotbal
na

„Nábor mladých fotbalových nadějí“
Akce je určena především pro ročníky narození
1995 – 2000 a bude probíhat v měsíci září každé
úterý + čtvrtek od 16.00 do 18.00 na fotbalovém hřišti v Solnici
Na všechny budoucí hvězdy evropských fotbalových trávníků se těší
Trenéři mládeže SK Solnice

*****************************************
UNESCO KLUB SOLNICE
*****************************************
Turnaje v nohejbalu, volejbalu, šachách a kuželkách, plavbu na voru či duši,
ukázky řízených modelů lodí a automobilů, ale i westernový den s koncertem
skupiny Ještěřice a táborák s opékáním : To všechno zažili ti, kteří v sobotu a
v neděli / 6.8. – 7.8. 2005 / navštívili sportovní areál v Solnici.
Zdejší Unesco klub totiž pořádal 3. ročník Unesco World Cupu.
Ačkoliv rozmarné počasí a více akcí na víkendový termín v okolí jistě letos
snížilo počet návštěvníků, přesto si myslím, že pořadatelé mohli být s průběhem
Unesco World Cupu spokojeni.

*********************************************
TURISTIKA
*********************************************
XXXIII. ročník SSS

I přes nepřízeň počasí odstartovalo na 33. ročník Solnické solné stezky 376 účastníků

.

 Na nejkratší trasu – 6 km – se vydalo 47, převážně rodičů s dětmi a 48 chovanců z Ústavů sociální péče.








Uvítali jsme 9 chovanců z Chotělic, 9 z Opočna, 9 z Ráby , 21 z Kvasin a Domečků v Rychnově nad
Kněžnou.
Nejvíce lákaly trasy 12,5 km a 18 km, na které byli účastníci vyváženi autobusy. Z Klečkova šlo 80 lidí.
Na trase z Jedlové na Panorámu přes Mnichovou ke Klečkovu a zpět pochodovalo nejvíce – 88 lidí.
Nejméně zajímavou se ukázala trasa kolem Solnice – 14,5 km, kterou šlo pouze 8 lidí. Zpestřením
všech zde bylo 8 jezdců na koních.
Na cyklotrase 35 + 15 km jelo 64, na trase 50 km 21 cyklistů.
Nejstarším účastníkem letošního ročníku byl KAREL ČERMÁK ( 71 let)
ze Solnice. Nejstarší ženou Marta Paličková ( 65 let) , také ze Solnice.
Nejmladší účastnicí byla ještě ne dvouletá KRYSTÝNKA HOLUBOVÁ, která se zúčastnila SSS se
svými rodiči již podruhé. Nejmladšího , tříměsíčního HONZÍKA VAŠÁTKA , vezla matka v kočárku.
Nejvzdálenějšími turisty na SSS byli manželé KANYZOVI z Litoměřic.






Vítáme skutečnost, že se rok od roku zvyšuje hlavně počet solnických občanů a chlapců a dívek z ÚSP.
Za to, že letošní pěší i cyklistické trasy byly kvalitně vyznačeny, vedly turisticky zajímavými místy
patří dík 35 organizátorům KČT Solnice a panu učiteli Mgr. Janu Součkovi.
Dík patří i panu Štěpánkovi, řediteli ÚSP v Kvasinách a jeho zaměstnancům nejen za chutné
občerstvení, ale i za vytvoření velmi příjemné atmosféry pro všechny účastníky.
Závěrem děkujeme Městskému úřadu v Solnici, Obecnímu úřadu v Kvasinách a Základní škole
v Solnici.
Za KČT Solnice Mgr. Marie Šprincová

Organizátoři čekají na první účastníky SSS
Zleva : Irena Šklíbová , Vlasta Faltusová , Marie Šprincová , Jaroslava Zezulková , Eva Brandová , Zdena
Beková , Irena Holcová a Vlaďka Beková

18.9.
14.10. – 2.12.

divadlo pro děti

Pekelná pohádka
Hraje : Divadélko Mrak

Taneční
pro manželské a nemanželské páry
Předprodej vstupenek telefonicky – p. Šklíba
Miroslav – 776 673 795 , nebo na Mú v Solnici
v úředních hodinách

1.10.

10.11.

Vinobraní
od 17 hod. k dobré pohodě a poslechu
hraje dechovka Valanka
od 20 hod. k tanci hrají Combi

divadlo pro dospělé

CO v detektivce nebylo
Arthur Watkyn
komedie s detektivní zápletkou
hrají : P.Nárožný, V.Vydra,J.Švandová,
L.Trojan a další

18.12

Vánoční

koncert

učinkují :
Carrmina,
Mladý týnišťský
Big Band

************************************************************
Z HISTORIE
*************************************************************
František Jiří Košťál

Ve spárech dravcových

Před poutí – pokračování
„Vidíte – vidíte, jak tamhle ten nezvaný host se dere na naší pout – hoši – sousedé, dolů s ním!“
Nejrozhodněji, nejudatněji drželi se řezníci. Zvláště starý Pekárek se svými třemi syny. Sám staroch
shazoval Prušáky, až to bylo u něho na podiv, jak mrštně – a ještě měl dosti času , aby povzbuzoval své syny.:
„Václave, Prokope, Jirko“ bylo ho slyšet v té vřavě skoro napořád –„Hoši , dejte si pozor! Prajzi jsou neomaleni
a jednou ranou se nespokojí, cinkněte je hned dvakrát po sobě!“
Solničtí se svým farářem v čele odrazili i druhý útok, když od Kvásinského zámku branou rychnovskou
dorazili sem husaři.
„Dobře – dobře tak“, chválil statečné obránce jejich náčelník, „ale pozor“ varoval, „a ne se tak
vysazovat nad koly! Nepřítel ze vzteku začne třeba zas střílet.“
A jen to dořekl, znova zasvištěly koule z obou děl k městu a nad hradby. A jedna vrazila do mlýnice
horního mlýna, až i kolo porouchala, druhá doletěla až na náměstí. A hned v zápětí zablesklo se z pušek v prvých
řadách Prušáků a obránci byli obsypáni přímo krupobitím kulek.
Tyto narážely v koly hradební, zaryly se vně a bzučely nad hlavami obránců za koly. Starý Pekárek
chtěl něco k tomu poznamenati, ale už zalkál. Chytil se za levé rameno. Farář Sutic odváděl jej opatrně dolů, ale
staroch Pekárek byl v okamžiku zase nahoře. „Ani to za to leknutí nestálo“ , vysvětloval svým hochům, „vždyť to je jen škrábnutí. Pan farář mi ránu dobře zavázal, a proto budeme se bíti dále. Hoši, já jim to nedaruju,
ať jim i vy za tatíka oplácíte několikeronásobně“.
A bylo třeba takové odvahy mezi obránci. Prušáci po výstřelech hnali se k pícháčům po třetí. Nyní
obranu řídili husaři a to dosti vydatně a se zdarem. Ale náčelník jejich , pozoruje urputný útok nepřátel, poznal,
že tito stůj co stůj hotoví se zlomiti všechen odpor a vynasnaží se dobýti města za každou cenu.
Byloť silně pod mrakem a měsíc ode dne sv. Markety po úplňku, měl vyjíti teprve po půlnoci. Nastalé
zatmění bylo Prušákům na výhodu a na prospěch. Sami si pohodlně zapálili množství ohňů kolem města.
Obránci města naopak musili se světly a ohněm spořiti, aby oblehatelům neukazovali cesty. Náčelník husarů
viděl udatnost obhajců , ale vypozoroval i zavilost nepřátel. Vydrží snad ti obhájci jeden, dva nárazy urputných
útoků, ale což, nepovolí-li nepřítel ani potom?
Proto připadl na myšlenku zbaviti se nepřítele jinak . Cítil za povinnost

napraviti, co zavinila husarská nerozvážnost. Třetí útok byl zase za velké povznesenosti obhájcův odražen a toho
užil náčelník ku provedení svého úmyslu. Odvolal se hradeb faráře Sutice a purkmistra, jímž tehdy byl Vavřinec
Maryška, muž nad jiné prozíravý a těmto dvěma sdělil svůj úmysl. K zamýšlenému plánu bylo třeba oddílu
husarů, koní, co jich je ve městě i všech, kdo umějí jezdit na koni. Dále potřebí něco bubnů, k nim bubeníků i
trubačů a zástup vzrůstnějších hochů. O ostatním náčelník sám rozhodne.
V půlhodině vše sehnáno, - účastníci dole na kostelní ulici shromážděni. A branou rychnovskou ubíral
se ven z města průvod koňáků. V předu polovina husarů a s nimi, kdo uměl sedět v sedle, a průvod pěších ,
trubačů, bubeníkův a i hochů, z nichž mnozí ještě ani nevyšli ze školy. Všichni odhodláni a nadšeni. Vysvětlil
jim to všem dobře farář Sutic žádaje, by ve všem poslechli náčelníka.
Vtom znova zazněly od Radčan rány z děl a nová salva prušáckých pušek proti obráncům města u
dobrušské brány. Farář Sutic sebou trhl. „Chraň nás Bohorodička“ povzdechl a již spěchal ke svým.
Zvláštní výprava vybrala se mezitím z brány rychnovské, kryta temnem noci ve vší tichosti zamířila
k cestě častolovické, k lesu nad městem – k Háji. Farář Sutic již docházel k Radčanům. Tam hůře nežli při
předešlých útocích! Kaplan Markocius právě od pícháčů dolů snášel Michala Šarouna, mistra počestného cechu
ševcovského z Kvásinské ulice. Koule z pruské pušky zranila jej zrovna nad okem. Felčar Daňhelis měl první
práci. A za chvíli výkřiky z obojí strany. Prušáci už mířili jaksi jistěji. Měl farář Sutic co povzbuzovati, aby
výkřiky raněných nezpůsobily zmatek.
„Jen statečně dále a dále,“ volal nedbaje sám svého bezpečí, „setrvejme v obraně, vždyť kdo setrvá,
bude spasen. A starý Bůh náš ještě žije – on paveza naše mocná, nedejme se!“
Byl to nový úporný boj o zachránění města. Prušáci i přes padající soudruhy z pícháčů drali se, jakoby
ze země vyrůstali, znova a znova vzhůru. Leč v tom proti záři ohňů průských jiná záře, silnější, a světlejší,
ozářila město s výšiny u Háje. Celá řada ohňů najednou vzplála a zaznělo mohutné troubení a víření bubnů.
„To pomoc, císařští táhnou od Častolovic,“ zajásali obránci města a shazovali Prušáky dolů s hradeb
jako hniličky.
Co obleženým bylo povzbuzením, obléhajícím bylo postrachem. Zaraženi coufali Prušáci od města. U
Háje ohně planou víc a více a kolem nich se to jen hemží. Hoši solničtí činí se jen což. Záře ohňů přivábila sem i
sousedy z Domašína. Polnice zvučí a bubny víří. Ojedinělé zvuky polnice a zavíření bubnu ozvalo se pojednou
v samé blízkosti města.
„Naši jsou již tady“, zajásali Solničtí. Na straně pruské krátký úsečný povel – a již úporný nepřítel táhl
od Solnice s nepořízenou . Za chvíli ticho a temno kolem hradeb. Obránci města se za pícháči objímali. „Buď
Bohu chvála i Bohorodičce – a vám sousedi“, - jásal a provolával farář Sutic. A lid všecken v povděk tulil se ke
svému duchovnímu jako k otci.
Zraněných obhájců bylo dvanácte. Žádná zranění však nebylo nadosmrti. Nejhůře v tom byl mladý
punčochář Vích. Tento se v posledním útoku dostal s pruským pěšákem do křížku a spadl přes ohrazení dolů.
Milý Vích zle se poranil v obličeji a měl zlomenou pravou ruku. A pak mistr obuvnický Michal Šaroun. Ale ani
s tím nebylo tak zle, jak se myslelo. Felčar Daňhelis aspoň ho těšil, že o oko nepřijde. Koule ho vzala na čele nad
okem hodně šourem, servala mu kus kůže a proto tolik se zakrvácel, že myslelo se, že mu oko vytéká. Až když
rána dobře byla vymyta a zavázána, poznal, že na oko vidí. A už nenaříkal.
Povídal jen : „Kdybych jen věděl, která hříšná duše pruská mi tohle provedla, té bych to nedaroval,
nebo jsou tohle nějaké manýry střílet poctivým lidem do očí?“ A starý Pekárek mu přimlouval : „Mlč a buď rád,
že jsou Prajzi v prachu. Jak jsi se dnes držel, zasloužil bys, abys byl co nejdříve cechmistrem“.
Žertovalo se všude, když se po tak krutém nepříteli uvolnilo. Na hradbách zůstaly i pro tuto noc ovšem
hlídky a husaři byli v pohotovosti při ohních na náměstí. I u Háje planuly ohně ještě dál a dál a dlouho do noci.
Zdálo se to býti nutným, aby Prušáci měli dojem, že se tu skutečně utábořili císařští, aby byli blízko k ochraně
města.
Hoši solničtí, jimž připadlo sehnati ohně a udržovati je, se proto nepohoršili. Byli hrdi, že jim dopřána
tak čestmá úloha při hájení rodného města. „To jsme Burkušům nahnali strachu,“ libovali si chlapci a ani se jim
od ohňů nechtělo.
Tak bylo před solnickou poutí r. 1745.

O pouti a po ní.
Na druhý den – v neděli – probudil se skuhrovský učitel Ondřej Lukavský ve škole na návrší proti
kostelu sv. Jakuba věru až na podiv brzo. Události včerejšího dne, rozčílení ze zběsilého tahu Prušáků
Skuhrovem a pak to, jak se o včerejší noci o Solnici jednalo, mu mnoho spáti nedalo. Po Prušákův zhoubnému
tahu svolal narychlo rychtář Kouřím ve Skuhrově obecní radu a nařídil, aby v noci na výšinách stály hlídky
občanů. Není-li možno se ubrániti, třeba alespoň sousedy upozorňovati.
Taková hlídka byla na „hořeňušce“, na výšině mezi Hamernicí a Hrašticí. Odtud bylo viděti , že na
návrší proti solnickým Radčanům planou ohně a bylo slyšet výstřely z děl a i hromadné salvy z pušek. Bylo
slyšeti, jak občas zaduněl velký zvon na poplach. Jakoby hrany zněly. „V Solnici je nějak neblaze“, sdělovaly si
hlídky.

Z toho strachy i úzkost. Byli si vědomi všichni, že zmocní-li se Prušáci Solnice, pošine se ležení i sem
na Hraštici a Skuhrov. Budou míti pak nepřítele přimo na krku.
Ze všech nejvíce chvěl se o Solnici učitel Ondřej Lukavský. Bylať jeho milé rodiště. Již bylo na tom, že
se milý učitel s několika odvážnějšími mladšími muži rozběhnou přes Kvásiny k Solnici, když v tom ohně proti
Radčanským pohasly, střelba ustála a velký zvon umlkl. Ale zato les Háj nad Solnicí byl jakoby v jednom
osvětlení. „Že císařští přitrhli Solnici na pomoc!“ rozumovali i na výšinách kolem Skuhrova.
Pozdě ubíral se Ondřej Lukavský ve škole na lůžko, ráno, jak již víme, byl až na podiv brzo vzhůru,
jako již od kolika let vždy o pouti solnické. Jsa od roku 1737 učitelem ve Skuhrově, byl v této době mužem ještě
mladým, ani ne třicátníkem, kdežto solnický kantor Kalous byl již starcem. Z té příčiny vypomáhal tomuto rád o
slavnosti poutní v rodném městě.
Bývaloť o pouti od rána, než došlo na maturu, tj. ranní a pak slavnostní velkou, vždy tolik mší sv. po
sobě, jež obětovali kněží sem přizvaní. A Kalous neměl to rád, aby některá mše svatá byla bez průvodu varhan a
zpěvu. Dokud mohl, zastal varhany sám, ale teď již od několika let byla výpomoc svěží síly Ondřeje ze
Skuhrova v tomto ohledu dobrá.
A mladý Skuhrovský a nejvyšší pán nad Skuhrovem, jak se mu tenkrát říkalo ( fary ve Skuhrově
nebylo), mohl vypomoci. Služby boží ve Skuhrově, jakožto filiálním kostele přifařeném k Solnici, bývaly pouze
každou třetí neděli po sv. Jakubu, až o skuhrovské pouti. V tomto ohledu nic proto nevadilo, aby se kantor
Lukavský časně do Solnice nevypravil i dnes.
Ale dnes jej více než touha po výpomoci hnalo k rodišti něco jiného. Mohl jen domysliti, že dnešní pout
v kostele solnickém nebude jako v dřívějších letech. Nepřátelé u Brocné a Újezda zkazili všecko. Ale více hnala
mladého učitele k Solnici touha , aby zvěděl , co a jak bylo v Solnici včera v noci. Proto probudiv se chvátal a
ani snídaně si nedopřál. Byl tehdy ještě svoboden a vaříval si sám. Bodejť by se dnes snídaní meškal! V Solnici
stará paní Kalousová podá mu kalfásek s takovým kyselem, polévkou z kvasu, že by takového na stůl nepostavil,
kdyby je i celý den kuchtil. Proto raději k Solnici!
Brzo byl již nad Hrašticí „na hořenušce“ a odtud zamířil ku první chalupě na Hamernici. Bylo to stavení
Vojtěcha Muchy, které mělo v lomenici nápis :“S pomocí boží a pod ochranou sv. Prokopa, patrona hutníkův a
hamerníků grunt tento léta Páně 1659 byl jest vyzdvižen“.
Stalo se totiž, že za války třicítileté, jako v Čechách mnoho vzkvétajících zapadlo, tak zapadla i
starobylá hut skuhrovská již ve století patnáctém, ne-li dříve, kvetoucí. Nejdéle se udržel hamr, tj. závod na
zpracování kujného železa. Rudu k němu dodávaly prokopané kopce kolem Skuhrova a Dobrého. Ale i hamr
zanikl a několik mistrů hamerníkův obdrželo, aby se uživili, kusy polí na výšině nad horními Kvásinami
v sousedství pozemků hraštických, kde dříve bývalles. Že se zde usadili hamerníci, dostalo se těm místům
pojmenování „na Hamernici.“ Bydlilo tu pět osadníkův. A dva z nich Muchové.
K jednomu z nich, k Vojtěchovi, zamířil učitel Ondřej Lukavský. Týž Mucha byl výborný zpěvák. A
bylo to skoro podivné u muže tak vzrůstného a silného, že jiného nezpíval než soprán a alt. Měl vůbec takový
vysoký ženský hlas. Říkalo se o něm, že na první pohled chlap, ale jak promluví, tak ženská. S dětmi zpíval jako
dítě, s děvčaty jako děvče. A když byly nesnáze o takovéto hlasy, vyzpíval všecko za oboje. Kolikráte se řeklo :
„No, dnes ty mladé a svěží hlásky se držely,“ a on to zatím se tak držel Vojta Mucha, vysoký a urostlý čahoun i
ouborek dohromady, potomek starých , silných Muchů , hamerníků ze Skuhrova . Byl výborný a spolehlivý
spomocník Ondřeje Lukavského na kůru skuhrovském i v okolí. Chodíval již po několik let zazpívat si i o pouti
solnické. Pro Muchu stavil se dnes Ondřej Lukavský.
Ale nemusil se ani stavovati. Vojtěch Mucha již čekal. Vyšel naproti a skoro jako zazpíval : „Tak půjdem?“
„Ovšem, - ovšem, vidíte přece, že rovnou k vám mířím.“ „Nu, snad si přece zazpíváme“, rozkládal již
cestou Vojta, „se Solnicí bylo v noci zle, ale na konec tam ta havěť,“ – a Vojta si při tom odplivl směrem
k Brocné, - „vzala do zaječích a táhla na kutě. Snad dnes bude pokoj. Prajská moc je veliká moc, ale prajský
strach je také veliký strach. Bylo to u Háje ohňů,- bubnování a troubení. Snad zadem bude k Solnici cesta
bezpečná,“ rozkládal Vojta. „A kdyby někde nějaký Burkuš se nachomejtl- vždyť jsme dva – a máme dobré
nohy“.- Lukavský přisvědčil a šli po staré cestě k Solnici mezi borovinami a Kvásinami. Doleji v Hamernici
proti živnosti druhého Muchy, Prokopa, odplivl si Vojtěch podruhé. Tady už začínaly následky včerejšího
přechodu Prušákův od Kvásin na Hamernici. Tady asi vlečen mladý Jiří Arnošt do zajetí.
„Ti to tady zplundrovali,“ zavzdychal Lukavský. A čím více se blížili k Solnici, tím po polích všude
kolem cesty hůře a hůře. Na některých kusech polí úroda zničena na dobro. „Smutné podívání“, zavzdychal
znova Lukavský, „ale pojďme touhle neblahou stopou, uchováme vše pro paměť svou i budoucích , co umí zlá
vojna“.
„A takovýhle nepřítel a vetřelec, každý Burkuš zloduch a ne člověk, dar boží a boží požehnání takhle
ničit, to dokáže jen Prajz a nikdo jiný“ horlil Vojta Muchů. Došli až na kopec ke Skopytovu mostu, za hoření
mlýn, aby viděli spousty způsobené ležením, z něhož v noci dály se útoky proti Solnici. Na mnohých místech
nebylo ani znáti, že tu včera bujelo obilí a pozvedalo mysl hospodářovu v naději na vydatnou žeň. Pole bylo
podobno více mlatu nežli poli. Kol a kol ohárky, stopy ohňův a boje. Tak pozorovali vše naši dva jediní poutníci

z okolí, aspoň na této straně se žádný poutníček, ani ne od vždy věrné Byzhradce, neobjevoval. Pozorovali vše
s netajenou bolestí, když přiblížili se k hradbě na Radčanech.
A z hradby už to nad nimi zahlaholilo : „Hahoj, - co jste zač vy dva? Dále, od hradu dále, ať vás
nestihne něco nenadále! – Povídám, co jste zač?“
Ondřej Lukavský a Vojta Muchů zadívali se vzhůru a na hradbách bdělý strážce s přísným vzhledem a
skoro jako v útočném postavení . Drželtě v rukou i mušket, skoro jakoby už a už na ně chtěl vypálit. Mířil dosti
hrozivě.
Oba poznali, že to nikdo jiný než starý řezník Pekárek. Zjev starého, po všem okolí dobrým šprochem
známého řezníka způsobil, že oba poutníci zapomněli poněkud na to, co smutného kolem viděli, a že ozvali se
tímtéž způsobem, jakým jindy k ním dobrosrdečný Pekárek mluvíval.
„My dva tuto dobří lidé, vždy věrní poutníčkové a dva pěvci Matky Boží Solnické. Či pan mistr
Pekárek, který i k nám na Hamernici a Skuhrov po ptaní chodívá, na nás již zapomněl? A jak to přijde, že pan
mistr dnes o pouti nevysekává, ale s mušketem bdí na hradbách?“
„Ach , zaplať Pán Bůh,“ ozval se Pekárek, „opravdu dva dobří lidé! A Skuhrováci, kteří však
neskuhrají jako ta modrá havěť“ a Pekárek zahrozil mušketem k Bílému Újezdu.
pokračování příště
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