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

Právě se Vám dostává do ruky první číslo roku 2006, s pořadovým číslem 49. První číslo
Solnického zpravodaje vyšlo v prosinci roku 1990. Již nyní připravujeme tak trochu vzpomínkové
vydání 50. čísla. Pokud si chcete zavzpomínat s námi a máte pro nás zajímavé příspěvky nebo
připomínky, nezapomeňte nám je poslat do poloviny května.
Děkujeme

Jana Součková
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****************************************
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
****************************************
Dne 7.prosince 2005 v 17.00 hod. se konalo 16. zasedání městského zastupitelstva Města Solnice ve velké
zasedací místnosti na Městském úřadě v Solnici
Přítomno : 15 členů zastupitelstva města Solnice
Dále bylo přítomno : 10 občanů
Z programu vybíráme :
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Majetkové záležitosti města
- Úprava rozpočtu města na rok 2005
- Rozpočtové provizorium na rok 2006
- Prodej, koupě, pronájem pozemků
- Příspěvek na fasádu
3. Různé
- Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2005
- Plán práce kontrolního a finančního výboru na rok 2006
- Rozpočet Vodovodního svazu Císařská studánka na rok 2006
- Rozpočet DSO Mikroregion Bělá na rok 2006
- Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 2.1.2003 – základní škola
- Rozpočet na rok 2006 Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko
- Smlouva o spolupráci
4. Diskuse, usnesení, závěr
Z usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje :
1. úpravu rozpočtu Města Solnice na rok 2005 dle přílohy č.1
2. rozpočtové provizorium na rok 2006 dle přílohy č.3
3. koupi podílů pozemků parc. č. 2246/1, 2246/3, 2246/4 v Solnici za cenu 51,68 Kč /m2 (dle znaleckého
posudku č. 643-116/05 ze dne 5.12..2005)
4. plán práce finančního výboru na rok 2006
5. plán práce kontrolního výboru na rok 2006
6. dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 2. ledna 2003 mezi Městem Solnice a Základní školou
Solnice
7. přijaté a vydané dotace dle přílohy č. 2
8. příspěvek na venkovní fasádu domu č.p. 48 v Solnici – vlastník Ing. Stanislav Fröhde
Zastupitelstvo města neschvaluje :
1. Smlouvu o spolupráci mezi Vodovodním svazem Císařská studánka a Městem Solnice
Zastupitelstvo města bere na vědomí :
1. kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 15 bez připomínek
2. zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2005
3. zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2005
4. rozpočet na rok 2006 Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bělá
5. rozpočet na rok 2006 Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko
6. rozpočet Vodovodního svazu Císařská studánka na rok 2006 včetně výhledu rozpočtu na roky 2006 – 2010
Zastupitelstvo města pověřuje :
1. radu dopracováním smlouvy o spolupráci mezi Vodovodním svazem Císařská studánka a Městem Solnice
tak, aby byla doložena kladným stanoviskem majetkoprávního a kontrolního odboru Krajského úřadu
Hradec Králové a souhlasem všech dotčených obcí.

****************************************
NAŠE LESY
****************************************
Zpráva o stavu městských lesů a hospodaření v nich v roce 2006
Pěstební činnost
Byly zalesněny vzniklé holiny – 0,38 ha – a vylepšeny úhyny v kulturách z minulých let – 0,19 ha. Procenticky vyšší objem
vylepšování způsobilo sucho na podzim roku 2004. Bylo provedeno zalesnění v prostoru 2 A 4 ( vznik po kůrovci v létě
2004), 5 B 9 a 6 A 13 ( ze zimy 2003 – 2004). Důvodem odložení byla snaha využít zde přirozené obnovy dubu ( byl
semenný rok s dostatkem žaludů), která se však nepodařila podle představ. Dále se podařilo obnovit 0,30 ha přirozenou
obnovou. Celkové zalesnění bylo tedy provedeno na ploše 0,87 ha. Tato čísla svědčí o snižování zalesňované plochy
z důvodu zašetřování mýtných těžeb a zvýšení využití přirozené obnovy.
Všechny kultury byly podle potřeby ošetřovány a to ožínáním buřeně – 8,65 ha – většina ploch dvakrát ( více kvůli vlhkému
létu) a ochranou proti zvěři. Prováděno bylo oplocování – 740 m , neoplocené plochy byly natírány repelenty – 4,17 ha
( v tom též nátěry zmlazených jedlí) . V odrůstajících kulturách je nutná ochrana alespoň části jedinců proti vytloukání. Tato
opatření jsou zvláště nutná v lokalitách Háj a Doubrava. Značné úsilí stála údržba oplocenek , které byly několikrát
poškozeny vichřicemi a tradičně celoročně i lidmi. Vzhledem ke stáří se objevuje i poškození přímo zvěří nebo podehnitím.
Prováděna byla likvidace starých, již nepotřebných oplocenek.
Klest po těžbě je odklizen buď spálením – z 159 m3 , nebo vyklizením na hromady – 155 m3 . Štěpkování , jako nejdražší
způsob nebylo prováděno ( nebyla kůrovcová těžba). Snahou je snižovat podíl pálení, důvodem je zachování živin klestu
v lese.
V ostatní pěstební činnosti (OPČ) byly prováděny hlavně výřezy hmoty nehroubí před probírkami a příprava ploch pro
zalesnění ( výseky poškozených náletů, ostružiní apod.) Prováděly se též prostřihávky náletů a tvarování korunek
v odrůstajících kulturách.
Věnovali jsme se i prořezávkám, dokončeno bylo 4,67 ha, což je více než roční plánovaná plocha. Při všech těchto pracích je
uplatňován trend k změně druhové struktury lesa ( důraz na jedli a listnáče).
Těžební činnost
Na počátku roku byly prováděny hlavně mýtní těžby, během roku pak probírky. Z nahodilé těžby byly více prováděny jen
následky větrných polomů a to ze dvou letních bouřek a z vichřice v prosinci. Vytěženo bylo 614 m3 , z toho probírky 175 m3,
obnovní těžba 220 m3 , nahodilá těžba 219 m3 . Z nahodilé bylo 170 m3 větrné kalamity, jen 2 m3 napadeno
kůrovcem, 29 m3 různé souše, 18 m3 použito na lapáky . Z celkové maximálně povolené těžby 6600 m3 je tak za prvních pět
let platnosti plánu vytěženo 2975 m3 neboli 45%. Podle dřevin to bylo 351 m3 smrku, 27 borovice, 74 modřínu, 53 dubu, 75
topolu, 26 břízy, zbytek (8) několik ostatních dřevin. Probírek bylo dokončeno 8,06 ha , další jsou rozpracovány.
Přibližování bylo prováděno plynule. Přiblíženo bylo 569 m3 a na lokalitě „P“ zůstalo 54 m3 na skladě. Většina dřeva byla
odvezena. Celkem to bylo 511 m3 , na lokalitě „OM“ zůstalo 108 m3 Větší množství dřeva na skladě je způsobeno
odstraňováním následků větrné kalamity z prosince.
Ostatní práce
Při ochraně lesa jsme nakladli jen první sérii lapáků na kůrovce na smrku. Na jaře byl stav brouka minimální, počátek léta mu
také nepřál a tak k nárůstu stavu nedošlo. Objevilo se jen několik kůrovcových souší. Jako opatření proti tracheomykoze
dubu jsme pálili větve ze skácených stromů. Zdá se, že je to opatření účinné. Pro zvýšení biologické ochrany lesů jsme
vyrobili a vyvěsili 10 sýkorníků a vyčistili a opravili vyvěšené v minulosti. Z minulých let namnožení hlodavci způsobili do
jara značné škody na kulturách a mlazinách. Rovněž značné byly i škody způsobené zvěří. Po zhodnocení těchto škod bude
nutné některé výsadby rekonstruovat. V značné míře se také objevilo hynutí mladých modřínů způsobené houbovou
chorobou. . Výskyt jiných škůdců nebyl ve větší míře zaznamenán.
Pokračovali jsme v údržbě hlavní přístupové cesty v Háji. Byly čištěny příkopy, pročištěny propustky, nejvíce poškozená
místa opravena kamenivem. Povezena byla kamenivem část cesty od Hajnovy chaty. Kolem obou těchto cest se osekává
krajnice. Obě cesty byly na podzim ve velmi pěkném stavu. Bohužel se na zvláště na na lesních cestách projevují škody od
projížděk na koních.
Řadu prací pro Město Solnice jsme provedli i mimo les ( kácení a údžba zeleně, údržba polních cest, práce na stezce pro
KČT, palivo pro TS apod.)
Ekonomické hodnocení
Příjmy z prodeje dřeva byly 452 374,- Kč, dotace na práce v lese 13 230,- Kč, dotace na zalesňování zemědělských půd
29 798,- Kč. Celkové příjmy 495 402,- Kč. Náklady činily celkově 728 830,- Kč. Výsledkem je tedy ztráta 233 425,- Kč. Je
výsledkem dohodnutého použití rezervy z minulých let na opravy cest (35 249) a práce pro město ( 61 298) . Dále byl
pozdržen odvoz dřeva ke konci roku, jehož hodnota je minimálně 150 000 Kč. Po započtení těchto dohodnutých změn plnění
rozpočtu by hospodaření bylo zhruba vyrovnané. Přesto je nutno poukázat na nízké zpeněžení dřeva ( 885,-Kč/m3 ).
K zlepšení tohoto byla dohodnuta po pololetí opatření, která by se dosu pro malý objem prodeje nemohla projevit. Pokud se
neukáží jako účinná, bude jednáno o dalších změnách. Snížení celkových příjmů způsobil také nižší příjem dotací na lesní
hospodářství, způsobený převodem mezi státem a krajem.

Na účtu zůstává finanční rezerva z prodeje lesní půdy v minulosti.
Předpoklad na rok 2006
Předpokládáme provedení mýtních těžeb v nejstarších smrkových porostech na Homoli a v Háji. Prováděny budou probírky
v Háji a na Homoli. Opět ponecháme rezervu v těžbě pro případ kůrovcové kalamity. Vzniklé holiny budou samozřejmě
zasázeny, předpokládáme jejich oplocení. Další pěstební činnost bude prováděna podle potřeb a principů používaných dosud.
Podle stavu finančních prostředků budou dále opravovány cesty, předpoklad je 30 000 ,- Kč nákladů. Ekonomický výsledek
předpokládáme opět vyrovnaný, tomuto bude přizpůsobeno veškeré hospodaření. Z finanční rezervy bude ale použito asi
100 000,- Kč na dokončení akcí ve spolupráci s KČT Solnice ( panely, altánek, lávka). Tato částka by potom po sečtení
s vlastní činností v lese měla figurovat jako ztráta.
V. Hutník - správce lesa

*************************************
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
*************************************
Tři králové přišli zase k vám
….
Sobota 7. ledna 2006 patřila v Solnici
koledníkům. Ti zvonili u dveří domácností za tradičního popěvku a
vybírali do pokladniček dobrovolné příspěvky pro Tříkrálovou
sbírku, kterou šestým rokem pořádala Česká katolická charita
Letos vyrazilo do ulic Solnice a Ještětic 7 skupinek náležitě vystrojených koledníků. V každé z nich byla jedna
osoba starší osmnácti let, která byla připravena se lidem legitimovat nejen speciální průkazkou, ale také
občanským průkazem. Koledníci Tříkrálové sbírky odměnili i letos domácnosti, které se rozhodly přispět na
humanitární účely nejen tradičním popěvkem, ale také speciálním kalendáříčkem a sáčkem bílého zlata – cukru.

Výsledkem letošní sbírky bylo 34.253,- Kč
Děkujeme : Všem občanům, kteří přispěli na dílo charity
Tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek

************************************
SPOLEČENSKÝ DŮM
************************************

Společenský dům zakoupilo Město Solnice v roce 2004 od Základní organizace OS KOVO při ŠKODA AUTO
a.s. Mladá Boleslav, závod Kvasiny za 1.300.000,- Kč. Vnitřní zařízení bylo zakoupeno za dalších 200.000,- Kč.
Protože na nemovitosti nebyla léta prováděna komplexnější údržba, bude nutné v horizontu několika let do této
stavby investovat nemalé finanční prostředky. S nejzákladnějšími opravami bylo již započato. Na podzim v roce
2004 byla provedena výstavba nové plynové kotelny. Tím se Společenský dům stal nezávislým na dodávce
tepla z kotelny Sokolovny.
Náklady na tuto investici byly 1.428.000,- Kč.
V roce 2005 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení. Stávající zařízení bylo z hygienického hlediska
nevyhovující. Zároveň se sociálním zařízením byla provedena rekonstrukce hlavního vstupu do budovy, kde byl
proveden bezbariérový přístup pro vozíčkáře. Celkově tato akce přispěla ke kulturnějšímu prostředí a vzhledu
celého areálu.
Náklady na tuto investici byly 1.114.400,- Kč.
V roce 2006 se připravuje rekonstrukce kuchyňského zařízení. Stávající zařízení neodpovídá současným
provozním a hygienickým předpisům. Zázemí s možností zajistit podávání kvalitních teplých jídel umožní
pořádat v tomto zařízení organizačně
náročnější akce. Vzhledem k tomu, že se jedná pravděpodobně o největší sál v okrese Rychnov nad Kněžnou,
bude jistě zájemců o takové akce dost.
Provoz Společenského domu zatím organizačně zajišťuje vlastními silami Městský úřad Solnice. Do budoucna
bude nutné zajistit provoz externí firmou, která by mohla toto zařízení více využívat.

Kalendář akcí :
Únor 2006 :

SPORTOVNÍ PLES - vstupné 80 Kč
25.2.2006, sobota od 20:00 hod
hrají Strejci

Březen 2006 : 5. MĚSTSKÝ A ŠKOLNÍ PLES – vstupné 80 Kč
4.3. 2006 , sobota od 20:00 hod.
hraje Combi
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - vstupné 30 Kč
21.3.2006, úterý od 19:00 hod.
* hraje Opočenské ochotnické divadlo
* název „Tři v tom“
20. DIVADELNÍ PLES - vstupné 150 Kč
24.3.2006 , pátek od 20:00 hod.
hraje Combi
Duben 2006 : BAZAR DĚTSKÝCH POTŘEB
3.-5. 4. 2006 , pondělí – středa
*oblečení, hračky, knížky, sportovní potřeby
*pořádá Občanské sdružení Brouček
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
9.4. 2006 , neděle od 15:hod.
*hraje divadélko Mrak
*název „Velikonoční pohádka“
*vstupné 20 Kč dítě, 40 Kč dospělý
- 7 VELIKONOČNÍ KONCERT – vstupné 30 Kč
15.4. 2006 , sobota od 17:00 hod.
* hraje Dechovka Choceňačka
Květen 2006 : DEN MATEK - VEČERNÍ ZÁBAVA - vstupné 30 Kč
6.5. 2006, sobota od 20:00 hod
* pořádá Občanské sdružení Brouček
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
24.5. 2006 , středa od 19:00 hod.
* hraje divadelní společnost Josefa Dvořáka
* hlavní role Josef Dvořák
* název „Spaste duši, revizor“
* vstupné 150 Kč – 130 Kč
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
28. 5. 2006, neděle od 15:00 hod.
* hraje Divadélko Mrak
* název „Pirátská pohádka“
* vstupné 20 Kč dítě, 40 Kč dospělý

Červen 2006 : KONCERT WABIHO DAŇKA
Termín bude upřesněn od 19:00
* vstupné 100 Kč – 80 Kč
DEN DĚTÍ - prima den s koloběžkiádou a závodem
na čemkoli
10. 6. 2006, sobota
* od 9:00 hodin do večerních hodin
* od 16:00 hodin diskotéka
* vstupné pro soutěžící 10 Kč , ostatní 20 Kč

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

který se koná dne 4. března 2006
od 20,00 hodin ve Společenském domě v Solnici
vstupné : 80,- Kč

hraje : Combi

vystoupení dětí mateřské a základní školy, bohatá tombola
Předprodej vstupenek 21. 2. 2006 od 15,00 hod. v ZŠ SOLNICE
********************************************************************************************************************

Divadelní soubor Dobrovský Solnice
zve občany na

aneb

který se koná v pátek, dne 24. března 2006
od 20,00 hodin ve Společenském domě v Solnici
vstupné : 150,- Kč
hraje : Combi
Předprodej vstupenek 8. 3. 2006 v MŠ SOLNICE u pí. Součkové/ tel. 494 596 475/

*****************************************
ODPADY
*****************************************
Termíny vývozu popelnic na rok 2006
Svoz komunál - čtrnáctidenní.

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

3.1
14.2.
14.3.
11.4.
9.5.
6.6.
4.7.
1.8.
12.9.
10.10.
7.11.
5.12.

Sběrný dvůr odpadů Solnice
Odpady s.r.o.
---------------------------------Adresa :
Spáleniště 55
518 01 Dobruška
tel. 608 028 591 Ing. Kejval
---------------------------------PROVOZNÍ DOBA :
STŘEDA
7 - 15 hodin
SOBOTA
10 - 12 hodin

17.1.
28.2.
28.3.
25.4.
23.5.
20.6.
18.7.
15.8.
26.9.
24.10.
21.11.
19.12.

31.1.

29.8.

*****************************************
INFORMACE
*****************************************
ELEKTRONICKÁ PODATELNA
Elektronické podání pošty je možné buď prostřednictvím
e-mailové zprávy podepsané zaručeným
elektronickým podpisem, nebo na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD) doručeným do podatelny
Městského úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.
Poznámka : nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané
akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§11 zákona č. 227/200 Sb.) Další informace o elektronickém
podpisu najdete na www.ica.cz.
Adresa elektronické podatelny : e-podatelna@solnice.cz

*****************************************
TURISTIKA
*****************************************
Klub českých turistů Solnice informuje :
Klub turistů má 41 členů, většinou aktivních účastníků akcí.
Solničtí turisté konají :
 pravidelné středeční vycházky do okolí Solnice. Tyto vycházky tuží kolektiv, napomáhají organizačně.

Výlety organizujeme 1x měsíčně, zaměřili jsme se


na poznání blízkého polského pohraničí. Objevili jsme Janovické Rudawy, Batorovské skály, Soví hory,
Krkonoše z Polska a norský kostelík Wang, Polské stavy, Vraní hory,…. Na některých výletech nás
provázeli i lidé odborně fundovaní, kolem Úpice p. Jiří Šolc – kronikář města Červeného Kostelce. Na
hvězdárně bývalí žáci.
Výlety : Vápenný Podol a Lichnice, Pecka, Hradeckými lesy, Úpice s hvězdárnami, Polanica , Nový Hrádek,
Neratov, Batorovské skály a Wambeřice, Krkonoše, Machov, Rokytnice, Žaltman. Všechny výlety byly za
překrásného, slunečného počasí, s vysokou účastí.
 V roce 2005 jsme uskutečnili dva větší zájezdy :
Jizerské hory – účast 52 osob – Frýdlantské cimbuří, Smrk, a Swieradow zdroj, Szrenica. Pobyt
v Raspenavě s kytarami a zpěvem.
Šumava zaměřena na poznání Šumavy z německé a rakouské strany Luzný, Třístoličník, ale i
Boubín. Je obdivuhodné, že i zde jsme dokázali naplnit
autobus. Účast 53 osob. Zájezdy uspokojili
všechny programem, ale i večery při kytarách.
 Připravujeme Pálavu 19.5.2006 s výjezdy na Ötscher a Podyjí.
Podkarpatskou Rus od 28.7.2006.
O kvalitě zájezdů svědčí i to, že v průběhu týdne byly obsazeny a není problém je uskutečnit.
 Solnická solná stezka :
V roce 2005 vzhledem k nepříznivému počasí účast velmi vysoká.
Pro rok 2006 počítáme s trasami z Kačerova s využitím autobusů. Kladem je spolupráce s obcí,
Ústavem sociální péče v Kvasinách a Unesco klubem Solnice.

Příprava naučné stezky :
•
•
•
•
•
•

Organizačně zajišťujeme Naučnou stezku č. 1
Panely jsou již vyrobeny, ukotvení zajištěno, altán na „Holovce“ je ve
výrobě
Jednáme i o stavbě kaple pod Holovkou, kaple, která původně byla nad
pramenem Císařské studánky.
Do budoucna chceme spolupracovat s Městem Solnice na úpravách okolí
města, spolupracovat se školou, nabízet kvalitní průvodce pro děti.
Kladem většiny našich akcí bylo pěkné počasí, přejme si, aby nám přálo i
v roce 2006.
Kalendář našich akcí, zprávy o výletech, najdou občané na www. stránkách Solnice, nebo na vývěsce.
Josef Holec, předseda KČT Solnice

*************************************
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
*************************************

Národní divadlo
V sobotu 7. ledna 2006 uspořádala Základní škola v Solnici zájezd pro žáky 9. tříd do Prahy na divadelní hru
Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu.
Program byl doplněn prohlídkou památného místa našich dějin – starobylého Vyšehradu. Žáky zaujaly stavební
památky / rotunda sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla,
mohutné hradby i Myslbekova sousoší, Čertovy kameny /,
ale také místo posledního odpočinku našich osobností na
Slavíně. Pěkný výhled na město a Vltavu z hradeb trochu
kazil smogový den.
Odpoledne už bylo věnováno Národnímu divadlu a
divadelnímu představení. Všem se líbila nádherná
výzdoba, kterou dosud znali jen z obrázků. Okouzlily nás
skvělé herecké výkony všech představitelů.
Návštěvu zakončila noční procházka po Smetanově
nábřeží, přes Karlův most na Kampu. Silným dojmem
zapůsobily barevně nasvícené historické památky včetně
Pražského hradu.
J. Podzimek

*****************************************
UNESCO KLUB SOLNICE
*****************************************
Řádění na sněhu a ledu
Již třetí ročník sportovní akce, při které se pravidelně setkávají klienti ústavů sociální péče
spolu s žáky základních škol z celého regionu se uskutečnil v pátek 2. února 2006 v solnickém
sportovním areálu. Mottem setkání bylo heslo „Nerozčiluj se“.
Organizace sportovního dne se ujala tradičně solnická organizace Unesco klub, spolu
s kvasinským ústavem a Základní školou Solnice. Na rozdíl od předchozích ročníků, kdy se účastníci
dopravovali na horské svahy do Deštného v Orlických horách, se sportovní den konal tentokrát v Solnici, pod
názvem „Řádění na sněhu a ledu“.
„Ve zdejším areálu máme mnohem lepší zázemí, vybavení sportoviště nám také umožnilo rozšířit soutěž
o další soutěžní disciplíny,“ objasnil jeden z hlavních organizátorů Jaroslav Podzimek.
Každý ze zúčastněných si tak mohl mimo sáňkařskou soutěž ve sjezdu zasoutěžit i v rychlobruslení,
běhu na lyžích, případně se zapojit do klání družstev v koulení na kuželky. Terén dovoloval i další novinku –
petanque, která měla mezi účastníky velký úspěch. Plánovaná soutěž o nejkrásnější stavbu ze sněhu se kvůli
špatným stavebním podmínkám sněhu nekonala. Po závěrečném vyhodnocení všech soutěží odpoledne zakončila
diskotéka.
„Městský úřad Solnice nám vyšel maximálně vstříc zapůjčením sálu v Společenském domě, kde se mohli
dopoledne při promítání filmu ohřát soutěžící, a odpoledne si všichni zatancovali,“ uvedl Podzimek, který dodal,
že letošní sportovní den hodnotí jako velmi úspěšný. „Integrační akce splnila svůj účel . Snažíme se pomocí této
i podobných akcí bourat předsudky, které mnohdy ve společnosti panují,“ uvedl Podzimek.
Přestože organizátoři přizvali většinu rychnovských základních škol, zúčastnili se jenom žáci ze Solnice
a Kvasin. „Nevím, proč se letos školy nezapojily, možná je to i tím, že při minulých ročnících jsme účastníkům
zajišťovali do Deštného dopravu autobusem, což letos padlo,“ uvažovala další z organizátorek , ředitelka
solnické Základní školy, Hana Jakubcová. Dodala, že solnické a kvasinské děti se s klienty setkávají pravidelně,
je na nich vidět, že se nad jejich „jinakostí“ nijak nepozastavují a je to pro ně běžná věc.

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

Ve spárech dravcových

O pouti a po ní – pokračování
Brzo po požehnání přihnali se oba husaři vyslaní s depeší o pomoc do města. A zvěstovali, že v zápětí
přiharcoval s nimi oddíl jízdy , huláni od pluku Palvi , že se dali za Domašínem do lesa a že se utábořili v „Háji“
ve „hluchém dolu“. A za nimi že již je také na pochodu značný oddíl pěchoty i čtyři děla.
„Sláva Bohu!“ oddychli si oba zpěváci a kráčeli uspokojeni ke svým domovům. Šli s opravdovým
přáním, aby Burkuši dostali už jednou co proto. Husaři přinesli dobrou zprávu , že pomoc je nablízku. Jak
všechno obyvatelstvo bylo jí potěšeno a uspokojeno, netřeba šíře vyličovati. Officír Tarant nařídil však, aby
všichni chovali se tak, jakoby ničeho o vojsku v „hluchém dolu“ ani netušili. Z toho, že ani část pomocného
vojska do Solnice nedorazila a všechno vojsko jen „Háj“ obsadilo, soudil, že velitel pomocného oddílu má něco
za lubem. I rozjel se sám k „Háji“.
Po návratu na náměstí před radou obecní a farářem Suticem i shromážděným lidem oznamoval : Velitel
vojska v „Háji“ , že zvláště vyprávěním o špehounech byl utvrzen, že Prušáci ani dnes nedají městu pokoje. Ať
se tedy občané připraví na obranu jako včera. Na pomoc jim pošle část pěchoty , ale až se zetmí, aby Prušáci
ničeho nepozorovali. A z počátku aby odráželi občané útoky sami. Vojáci budou v pohotově, aby zakročili ve
chvíli nejrozhodnější. Když by nové útoky Prusů se opakovaly, ať na svahu „Háje“ na výšině nad řekou Bělou
zapálí zas ohně solnická mládež jako včera, aby prušáci měli dojem, že se nic nezměnilo vůči včerejšku
v obranných poměrech Solnice. Budou tím asi v útocích troufalejší, tím rozhodnější bude ješjich porážka, až
včas budou překvapeni značnou silou našich.
Tak na nepřítele chytře nalíčeno. Solničtí chystali se k obraně dnešní jednak nadšeni včerejškem,
jednak v tom vědomí, že mají vydatnou pomoc nablízku, o mnoho veseleji a odhodlaněji. Když k večeru se
stmívalo, rozhlaholily se zvony, aby hlásaly , že slavnost poutní je u konce. Ale slavily svátek jenom chvíli.
Na ráz dáno na zvonici znamení, aby se bilo ve velký zvon na poplach. Hlídky v okolí města
rozestavené kvapily k městu zvěstujíce, že Prušáci se hrnou na město silnicí, úvozy a polem s velkou silou. Brzo
zaduněly rány děl a koule rozpryskly se o bránu dobrušskou. A pak kolem a kolem radčanských hradeb zase
prudké ohně a útok na město. Útok silný a úporný. Ale silná a úporná byla i obrana. Farář Sutic zase byl ve svém
živlu. Radil, opatroval, povzbuzoval, povznášel. A starý
Pekárek jako by odjakživa vojákoval. Oplácel pruským vetřelcům dnešní ráno v příkopě.
„Tak ty tak,“ – křičel, když se mu vousatý Prušák dral přes pícháč.. „Tak ty tak – ty že chceš být
nahoře? I jen si táhni do příkopa, vy, Prajzi, se i po příkopech rádi zdržujete.“
Ale Prušáci dnes v obléhání nečinili přestávek. Řada jich byla dolů smetena a nová se drala nahoru,
mezi tím co stříleno na město z děl a proti obráncům na hradbách z pušek. Střelba byla tak rychlá a prudká,
jednotlivě i v celých salvách, že obhájci již nestačili se ani ukrývat. A když ukrývali se za pícháče, měli zas
pruských vousáčů nahoře proti sobě tolik, že jen s největším vypětím sil je dolů shazovali. Také už dnes bylo
více raněných, nežli včera.
Ale sousedé se drželi, vždyť věděli, že nadejde doba rozhodná. A nadešla. Nad řekou u háje, v místě,
pod nímž býval splav odvádějící vodu do přečinského dvora pod Homolí, vzplanuly zase ohně. A kolem nich
hemžení a hluk. Hoši solničtí zase byli ve svém živlu. Dnes však z toho mezi obléhajícími žádný zmatek. A nová
chuť do útoku. Bylo viděti, že Prušáci jsou na vše připraveni, že domnívají se, jakoby dnešní ohně byly jako
včera jim pouze pro postrach. A na ráz v pozadí vyrojila se značná tlupa smrťových husarů a rozehnala se
s tasenými palaši tryskem pod „Homoli.“
Zde schyluje se výšina nad řekou Bělou od „Háje“ v údolí. Husaři přebředli Bělu a rozehnali se do
výšiny k ohňům, kolem nichž dnes veselo, beze strachu. Hoši Solničtí tím hlučněji jásali a dováděli. Tak přepadli
husaři milé ohněstrůjce se strany, ze které útok čekán nebyl. Přišli zezadu. A tasenými šavlemi rozmetávali ohně.
Vykřikli hoši a prchali do křovin, do stráně nad řekou.
„Ha, ha, ha, tak vypadají obhájci města Solnice z blízka“, rozchechtali se husaři a hnali se řadou ohňů
dále. Ale naráz zbledli. Proti nim a mezi ně zasvištěly koule z „Háje“ a dusot koní a hlučné provolávání věstilo
jim, že se naproti žene i jízda. To huláni, kteří vlastně čekali Prušáky při širokém úvozu mezi Volšinou a
Litochlebskou, teď se sem hnali, aby vynahradili, v čem se opozdili. Než již i pěchota prudkou střelbou z „Háje“
poučila Prušáky, že se příliš odvážili. Padal kůň za koněm a i kolik jezdců se válelo v ohništích, jež chtěli
rozdupati, aby vší silou přepadli Solnici ze strany opačné. Sevřeli ji a ubili.

Zaskřípěl zuby jejich osmahlý náčelník a již chtěl zaveleti k ústupu. Leč v tom sebou trhl. Tam na
pokraji stráně skrčen v křovisku vyhlížel jeden z hochů. Hoch dle všeho odvážný, nejodvážnější ze všech, neboť
z ostatních neodvážil se výše, aby viděl, jak prušákům zle vede se, ani jediný. Dohasínající hranice u stráně
ozařovala osmáhlou tvář chlapcovu i jeho jiskrný zrak. Bylo pozorovati, jak ve smělém pohledu svítí radost nad
tím, jak si Prušáci vlezli do nástrahy.
„Že ten kluk synek té – té – eh,“ – zahučel náčelník. A už zapomenuv na všechno nebezpečí
rozkazoval nejbližšímu husarovi : „Sesedni z koně a tam toho
kluka v křoví mi čapni – a k nám s ním!“
Rozkaz vykonán ihned. Za chvíli ozval se ve křovisku výkřik z hrdla chlapcova jediný. Husar, jakmile
se svezl s chlapcem se stráně hnal se s ním řekou na druhý břeh a zavřel kořisti své ústa hrubou dlaní.
Vzkřikli ještě dole někteří z chlapců ve křoviskách u samé řeky, postřehnouce jednoho ze svých druhů
v náručí smrťového husara. Ale výkřiku toho nahoře nad strání slyšeti nebylo. Tam rozvířil se boj od muže
k muži. Huláni dorazili. I mihly se píky a šavle, náraz a třeskot zbraně o zbraň a mezitím pěchota si hleděla pilné
střelby, provádějíc v řadách Prušáků pravé spousty. Nevyplatilo se náčelníku pruského oddílu opoždění
s chlapcem, byť to bylo jen na okamžik. Ujel sice, ale byl raněn. Z celého oddílu dobrá polovina zůstala na
bojišti. Zraněný náčelník i zbytek oddílu zachránili se tím, že blízko v pozadí byl les – Homole.
A v Solnici?
Tam vzplanutí ohňů u „Háje“, jak víme, vyvolalo nový a prudší útok na město. Prušáci i tu lezli do
nástrahy a do pasti. Drali se na město přimo jako zběsilí. Než v tom na ráz setkali se při hradbách s novým
nenadálým odporem. Občany vystřídala pěchota, vyčkávající na dané znamení od háje. Proti salvám z tábora
zazněly salvy za strany obhájců. Na valy vyvežena čtyři děla a teď i tato zahřměla mezi obléhající. Povstal
zmatek nad zmatek. Ve chvíli Prušáci stahovali se k ústupu.
Leč v tom nová úsilnější střelba s hradeb. Brána dobrušská otevřena a jízda i pěší rozehnali se útokem
na ustupující. A celý pruský obléhající tábor v divém přímo úprku. Nepamatovali si Prušáci ani cesty, kudy
přitrhli. Několik jich prchalo směrem k hrošecké cestě a tam zapadli do rybníka „Kabátu“ a zahynuli v něm. Na
podzim při vypouštění rybníka nalezeno tu množství ohlodaných mrtvol. A v ležení před Radčany tolik
zraněných a ubitých. I dvě děla zůstavili Prušáci na bojišti.
Solnice zachráněna. Nedivme se, že i v pozdní době rozhlaholily se zvony solnické na oslavu vítězství
tak dokonalého. A celým městem se neslo vděčné díkůvzdání Bohu, Matce Boží, ochránkyni města. A potom
jásot za jásotem. Starý mistr Pekárek dnes měl ránu i ve tváři, kdykoliv se dotekl tváře a obvazku na ní, sám na
sebe se rozzlobil. „Proč semhle, k ďasu, sahám? Pro zlost? Já však nechci míti zlosti. Pane faráři“ – volal na
tohoto rozmarně, „račte hádat, jak dlouho bych si dnes přál býti ještě na živu?“
„Nu a jak? Hodně dlouho, že? Přál bych vám toho ze srdce!“ usmíval se farář. „Vás holečku, když se
nechytla prajská smrt, jiná již těžko se chytí!“
„Eh – eh, co s dlouhým životem? K stáru bývá člověk na obtíž, já bych, mílý náš duchovní otče , byl
spokojen třeba i jen rokem!“
„Ale jděte, to je na vás přece jen málo!“ Odporoval farář.
„Ale jemnostpane, to já s jednou podmínkou.“ „A jakou?“ pousmál se znova duchovní, věda, že má
Pekárek něco špásovitého za lubem.
„Inu s tou, duchovní otče náš, abych v tom jednom roce v každý den viděl, jak Prajzi dostávají tolik,
kolik se jim dostalo dnes. To jsme jim ale popřáli polízané!“
Veselo v tu noc po pouti po celém městě. Na spánek u nikoho ani pomyšlení.
Tváře všech zářily a všem lehko u srdce. Že všem?
Již drahnou chvíli prodírala se zástupy lidu, a zvláště mezi chlapci, vysoká, ztepilá žena v tmavém šatě,
který jí tak pěkně slušel, někoho hledajíc. Netázala se, jako by si byla jista, že ten někdo odněkud pojednou
vyrazí, zavýskne a k ní se přitulí.
Ale čekala marně. I vzkřikla pojednou mezi chlapce. „Pro Bůh, kde je můj syn, můj Aleš? Vy jste mi jej vzali
s sebou!“
Mezi chlapci zaražení. Jeden pak z nich odhodlal se sděliti, co viděl ve křovisku u řeky, jak smrťový
husar uháněl s chlapcem v náručí přes řeku.
„Oh – to byl jistě on, náš zlý duch,“ vzkřikla žena a klesla k zemi jako podťata. „Urval mi mé jediné
dítě, mého Aleše,“ zaúpěla ještě jednou na zemi a zůstala jakoby bez života.
Uprostřed všeobecného veselí - výkřik, výkřik bolesti – ten se vydral z hrdla ubohé matky.

Paní Alena Dariusová rodem Postolkovská
Mnoho a mnoho zkázek v minulosti mého milého rodiště, Solnice, tkví v mé paměti již z doby, kdy
jsem jako tichý, snivý, ve staré děje zabraný student pátral po pamětech ze starších let. Mnoho vypověděly mi
dobré rty prostinké mé matičky, již všelicos znala a pamatovala si z vyprávění svých rodičů a – zvláště
z vyprávění dědečkova. A staří sousedé, kteří se u nás scházívali, přidávali rádi k těmto zkazkám tu a tam po
drobítku. Více ovšem jsem se o minulosti města Solnice dočetl . Čerpal jsem z Ehrenbergera, ze starých

manuálů, příručních to zápisníků, a nejvíce tu na Skuhrově z farních knih pamětních jak Solnice, tak i
Skuhrova,bedlivě sestavených Josefem Ehrenbergerem, farářem svého času i ve Skuhrově i v Solnici a napotom,
kanovníkem vyšehradským. A pak i ze zápisků z přítomného vypravování nám již známého kantora Ondřeje
Lukavského. Zápisky ty opisem uchoval vzpomínek minulých bdělý ošetřovatel a zapisovatel František Ševc,
vlastnitel usedlosti z Debřec u Skuhrova. Mnoho jsem slyšel i pročetl, ale vždycky jsem se jaksi pozastavoval
nad tím, jak se ocitla v Solnici jména některých rodin , jako u „Kašparidesů“, „Simonidesů“ a jiných podobného
znění. Některá tato jména trvala tam, i když v těchto staveních bydleli obyvatelé jiného jména. – To vysvětlilo
se mi však později tím, že i v Solnici přišel jsem na stopy vzdělanosti klasické, tj. na stopy vzdělanosti na
základě horlivého pěstění jazyka latinského a řeckého. I v Solnici čítávali se horlivě spisy latinské i řecké. Ve
století šestnáctém a zejména za doby Rudolfovy nebylo žádnou zvláštností, že mnohý měšťan a i řemeslník ,
s sebou nosíval latinské básně Vergiliovy i řecké básně Homerovy. Z minulosti města Solnice jest známo, že v té
době i punčochář Jan Vindyš mluvil zběžně latinsky a že i o řečtinu se pokoušel. Takovým měšťáckým latinářům
zalíbilo se přeměňovati ona jména na latinsko a na řecko. Jelen přeměněn na „Gelenius“, „Jesen“ „Gessenius“,
mistr Zvonař „magister Campanus.“ A jinde Karel na řecký zvuk „Karolidesů, Štěpán na „Stefanides“ , Kašpar
na „Kašparides“, Šimon Simonides.“
Tak i v Solnici zůstaly památky na vysokou kdysi vzdělanost po Čechách. Více však pozastavil jsem se
nad tím, když přišel jsem na jméno rodové DARIUS. O Dariovi, králi Medském učili jsme se již z biblické
dějepravy, z vyprávění o proroku Danielovi. Přitom jako student jsem slyšel i četl, že bylo několik Dariů na trůně
perském. A nyní Darius v Solnici. Jak se ten tady octl? Snad pátráním vše se osvětlí.
pokračování příště

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

Dušan Štěrba , Ještětice
Jakub Hartman , Solnice

leden :

Tobiáš Hanuš , Solnice

Ať je po celý život provází láska a štěstí !!

Zemřeli :
prosinec :

Jiří Weimar , Solnice

leden :

Eliška Rýdlová , Solnice

Č est jejich památce !

****************************************************************
Z ÁPIS DO MŠ
******************************************************

Zápis dětí do Mateřské školy v Solnici
se koná dne 11. dubna 2006
od 14,00 do 18,00 hod. v budově mateřské školy.

------------------------------------------------------------------Hledáte byt nebo dům, který by vám říkal pane?
Chystáte se na rozsáhlejší rekonstrukci svého bydlení ?
Nechcete čekat na zvýšení DPH a cen stavebních prací?
Potom neváhejte a využijte HYPOÚVĚR Modré pyramidy
Co vám HYPOÚVĚR přináší :
- svobodu –mimořádné vklady a splátky bez sankcí
- jistotu – dlouhodobá fixace úrokové sazby
jednoduché a rychlé vyřízení
akontaci od 0 %
nízké měsíční zatížení
- nízké požadavky na příjmy

Váš poradce : PORADENSKÁ KANCELÁŘ
MěÚ Solnice
Tel . 777 096 271
--------------------------------------------------------------------

Uzávěrka příspěvků : 15.2.2006
Vychází nákladem 200 výtisků
Uzávěrka příštího čísla : 15.5.2006
Cena : 5,- Kč
Adresa redakce : Redakce Zpravodaje , MěÚ Solnice
J.Souckova@email.cz

