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

Končí prázdniny – začíná škola. Všem dětem přejeme šťastné vykročení do školních lavic a
hodně úspěchů a jedniček!
Nás dospělé čekají zanedlouho komunální volby. Věřím, že nově zvolení zastupitelé budou
mít na srdci hlavně další rozvoj Solnice, aby se nám v našem městě dobře žilo. Určitě je toho dost a
dost, co se dá zlepšit, odstranit a vybudovat.
Proto si přejme – zvolme dobře !
Jana Součková
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****************************************
Z P R Á V Y Z E Z A S T U PITELSTVA
****************************************

Dne 28. června 2006 v 17.00 hod. se konalo 18. zasedání městského zastupitelstva Města Solnice ve velké
zasedací místnosti na Městském úřadě v Solnici
Přítomno : 15 členů zastupitelstva města Solnice
Dále bylo přítomno : 7 občanů
Z programu vybíráme :
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Majetkové záležitosti města
- Úprava rozpočtu města na rok 2006
Prodej, koupě pozemků

3.

4.

- Smlouva o zřízení věcného břemene - kanalizace
- Smlouva darovací
- Půjčky z fondu rozvoje bydlení
Různé
- Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Solnice
- Zpráva letopisecké komise
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Vodovodního svazu Císařská studánka a
závěrečný účet Vodovodního svazu Císařská studánka za rok 2005
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Mikroregionu Rychnovsko a závěrečný účet
Mikroregionu Rychnovsko za rok 2005
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Mikroregionu Bělá a závěrečný účet
Mikroregionu Bělá za rok 2005
- Zrušení obecně závazných vyhlášek
- Potvrzení stávajícího počtu členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstva obcí
Diskuse, usnesení, závěr

Z usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje :
1.
2.

úpravu rozpočtu na rok 2006 dle přílohy č. 2 a přijaté dotace dle přílohy č. 1
koupi pozemků v k. ú. Solnice parc. č. 1882/3, 1882/4, 1882/5 ,1882/24 o výměře celkem 1204 m 2 od
prodávajícího KETON INVEST a.s.,
Černokostelecká 1623, 251 01 Řičany za cenu 60.105,- Kč
3. směnu pozemků v k. ú. Solnice parc. č. 1918/1, 1894/3, 1894/5 o celkové výměře 473 m2 , jež jsou ve
vlastnictví AUTO SAS za pozemek parc. č. 1894/2 o výměře 849 m2 , jež jsou ve vlastnictví Města Solnice.
Rozdíl výměry směňovaných parcel bude doplacen Městu Solnice za cenu 50,- Kč / m2 .
4. Prodej pozemku v k. ú. Solnice parc. č. 57/1 o výměře 50 m2 ( přesná výměra bude upřesněna po zaměření
skutečného stavu) Správě a údržbě silnic Hradec Králové na rozšíření komunikace II/321 za cenu danou
znaleckým posudkem
5. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Solnice parc. č. st.296, st.297 a 274 na stavbu
kanalizace uzavřenou mezi Městem Solnice a manžely Rybičkovými, bytem Komenského 350, 517 01
Solnice s jednorázovým vyrovnáním ve výši 150 tis. Kč
6. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Solnice parc. č. st.273/1 na stavbu kanalizace
uzavřenou mezi Městem Solnice a pány Procházkou Rudolfem a Šklíbou Aloisem , oba bytem Vašátkova
ul. 25, 517 01 Solnice s jednorázovým vyrovnáním ve výši 20 tis. Kč
7. darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Solnice a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace.
Touto darovací smlouvou daruje Město Solnice stavbu „Zabezpečení přejezdu trati Českých drah“
v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny Správě železniční dopravní cesty ,s.o.
8. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Solnice dle přílohy č. 3
9. zprávu letopisecké komise za rok 2005
10. zrušení obecně závazných vyhlášek :
• Vyhláška k zamezení nepovoleného prodeje na území obce z roku 1991
• Vyhláška městské rady v Solnici o veřejných dražbách obecního majetku z r. 1992
• Vyhláška o mateřských školách z roku 1994
• Vyhláška o užívání vymezeného veřejného prostranství z roku 1996
• Vyhláška o udržování čistoty a pořádku na území z roku 1997 ( č. 22)
• Obecně závazná vyhláška Města Solnice o chovu a držení zvířat z roku 1997 (č.23)
• Obecně závazná vyhláška Města Solnice o hospodaření s byty v domech zvláštního určení z roku 2000 (
č.36)
• Obecně závazná vyhláška městské rady Solnice o nařízení mimořádných veterinárních opatření z roku
2000 ( č. 38)
11. půjčku z fondu rozvoje bydlení p. Ing. Zdeně Sedláčkové, Solnice, Ještětice č.p. 5 ve výši 70.000,- Kč na
obnovu střešní krytiny
12. stávající počet členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí v r. 2006
Zastupitelstvo města bere na vědomí :
1.
2.

kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 17 bez připomínek
informaci o průmyslové zóně Solnice – Kvasiny

3.
4.
5.
6.

informaci o stavu účtu fondu rozvoje bydlení
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Vodovodního svazu Císařská studánka a závěrečný
účet Vodovodního svazu Císařská studánka za rok 2005
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Mikroregionu Rychnovsko a závěrečný účet
Mikroregionu Rychnovsko za rok 2005
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Mikroregionu Bělá a závěrečný účet Mikroregionu
Bělá za rok 2005

Zastupitelstvo města pověřuje :
1.

místostarostu jednáním o získání pozemku č. p. st.248 pana Davídka A za účelem dobudování parkovací
plochy

Vážení spoluobčané
20. a 21. října 2006 proběhnou komunální volby a tím končí mandát zastupitelstva města
zvoleného v minulých volbách. Využívám této příležitosti, abych poděkoval všem zastupitelům a zejména
radě a předsedům výborů, komisí za moudré rozhodování a oporu.
Vděčím Vám, spoluobčanům, že jsem mohl být v čele dělného zastupitelstva, děkuji za velice dobrý
a korektní vztah se všmi občany Solnice a Ještětic. Oceňuji rovněž velmi dobrou spolupráci se všemi firmami
a institucemi, drobnými podnikateli působícími v katastru obce.
Přeji Vám všem pevné zdraví a dobrou volbu ve Vašem rozhodování na další období.
Ladislav Kubíček
starosta Města Solnice

****************************************
V O L B Y
****************************************
V úterý 15. srpna odpoledne skončila lhůta, do které bylo možno na pověřené
úřady odevzdávat kandidátní listiny do komunálních voleb. Ty se budou konat 20.
až 21. října 2006. V Rychnově z osmnácti spádových obcí bylo odevzdáno padesát
jedna kandidátních listin.

Kandidátní listiny :

Městský úřad v Solnici, příslušný jako registrační úřad , zaregistroval kandidátní listiny 3 volebních
stran :
 „Sdružení nezávislých kandidátů“
/ volební materiály přinášíme na straně 7 – 8 Zpravodaje/
 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
/ volební materiály přinášíme na straně 10 – 11 Zpravodaje/
 Česká strana národně sociální
/ tato strana neměla zájem o zveřejnění svých volebních materiálů
na stránkách našeho Zpravodaje/

KANDIDÁTNÍ

LISTINA

pro volby do zastupitelstva města S O L N I C E
Název volební strany :

Česká strana národně sociální

1. Milan Harapát , 57 let
2. Mgr. Miroslav Palička, 74let

svářeč a živnostník
Solnice
člen České strany národně sociální
učitel v.v.
Solnice
člen České strany národně sociální

KANDIDÁTNÍ

LISTINA

pro volby do zastupitelstva města S O L N I C E

Název volební strany :

Sdružení nezávislých kandidátů

1. Ladislav Kubíček , 58 let
2. Milan Seidl , 49let
3. Ing. Jiří Šedivý, 58 let
4. Mgr.Lenka Hovorková,44 let
5. Tamara Jindrová , 46 let
6. Jana Součková , 52 let
7. Zdeněk Hodoval, 54 let
8. Karel Holec, 40 let
9. Miroslav Daněk, 55 let
10. Miroslav Zeman , 39 let
11. Mgr. Josef Holec, 64 let
12 .Jiřina Štěpánková, 41 let
13. Pavel Štěpánek, 34 let
14. Karel Zahradník, 52 let
15. Mgr. Jan Souček, 30 let

starosta
není členem žádné politické strany
soukromý podnikatel
není členem žádné politické strany
soukromý podnikatel
není členem žádné politické strany
zástupkyně ředitele ZŠ
není členem žádné politické strany
péče o osobu blízkou
není členem žádné politické strany
ředitelka MŠ
člen Občanské demokratické strany
vodohospodář
není členem žádné politické strany
soukromý podnikatel
není členem žádné politické strany
soukromý podnikatel
není členem žádné politické strany
řidič
není členem žádné politické strany
důchodce
není členem žádné politické strany
vedoucí pobočky ČS
není členem žádné politické strany
prof. hasič
není členem žádné politické strany
soukromý podnikatel
není členem žádné politické strany
učitel ZŠ
není členem žádné politické strany

Solnice
Ještětice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Ještětice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice

Volební program –

„Sdružení

nezávislých kandidátů“

Solnice

Volební program „Sdružení nezávislých kandidátů“ Solnice je orientován ve prospěch všech obyvatel Solnice a
Ještětic, snaží se řešit problémy, které se jich nejvíce dotýkají. Zastupitelé tohoto sdružení budou mít vždy na zřeteli
prospěch města a svá rozhodnutí budou činit tak, aby byl zajištěn rozvoj obou obcí.
Své záměry jsme rozpracovali do několika oblastí s konkrétně zaměřenými úkoly :

Bezpečnost :
Jsme si vědomi toho, že pro klidný a spokojený život občanů i města je třeba zvýšit bezpečnost v ulicích a
zlepšit rychlost a účinnost postihů za přestupky. V této oblasti chtějí zastupitelé prosadit zejména :
- spolupráci s městskou policí Rychnov nad Kněžnou
Podnikání :
Podnikatelské aktivity významnou měrou ovlivňují prosperitu obce i občanů. Zastupitelé „Sdružení
nezávislých kandidátů“ budou podporovat :
- méně výnosné, ale potřebné podnikatelské aktivity
- dokončení průmyslové zóny
- včasné informování podnikatelské veřejnosti o zakázkách místního významu, možnostech podnikání
v obci
- zajištění propagace jejich výrobků a služeb / vývěska, rozhlas, Zpravodaj../
Doprava :
Dopravní situace v každém městě je častou příčinou nespokojenosti obyvatel. Zastupitelé chtějí v této oblasti :
- podporovat vybudování obchvatu Solnice od nové přípojky k a.s. Škoda Kvasiny směrem na
Častolovice
- realizovat stezku pro pěší a cyklisty mezi obcemi Solnice a Ještětice, nově pak cyklostezku Solnice Rychnov nad Kněžnou
- řešit stav místních komunikací
Životní prostředí :
Za stav životního prostředí musí být odpovědný každý občan i každá obec. Zastupitelé „Sdružení nezávislých
kandidátů“ považují tuto oblast za důležitou a budou usilovat o :
- dokončení výstavby čistírny odpadních vod
- působení na občany v rámci zlepšení likvidace všech druhů odpadů, důsledné třídění a ukládání
- ochranu zdroje pitné vody „Císařská studánka“ , likvidaci všech
ekologických zátěží v ochranném pásmu vodního zdroje
- zahájení plynofikace Ještětic
Bydlení :
Cílem „Sdružení nezávislých kandidátů“ je stabilizovat počet občanů města Solnice a vytvářet podmínky pro
jeho další rozvoj. Proto míníme :
- realizovat komplexní zabezpečení stavebních parcel pro rodinné domky v lokalitě za Fiedlerovými
-

vytipovat, jednat a připravit další pozemky pro výstavbu rodinných domů

Zdravotnictví :
Zdravotnictví se v Solnici podařilo vyřešit. Sdružení chce udržet :
-

současný standart zdravotnických služeb
dobrou úroveň zdravotního areálu

Školství :
V oblasti školství se chceme zaměřit zejména na :
- dokončení rekonstrukce Základní školy , včetně provedení nové fasády na budově
-

ve vztahu k zvýšení populace v obci řešit kapacitu mateřské školy
podporu veškerých aktivit mimoškolní činnosti a mimoškolního vzdělávání

Kultura a sport :
Pro zvýšení možnosti kulturního a sportovního vyžití občanů se budou zastupitelé snažit
-

o vyřešení sportovního areálu a přilehlých obecních prostor, pro vybudování sportovně kulturního komplexu
o podporu tzv. „malé kultury“ / spolková činnost/

-

o podporu veškeré organizované tělovýchovné aktivity pro všechny věkové kategorie obyvatelstva , zejména pak
mládeže

Sociální potřeby obyvatelstva :
Sociální péče je citlivá oblast, která by měla být zaměřena vždy na ty nejpotřebnější .Z tohoto důvodu budou
zastupitelé sdružení prosazovat :
-

vypracování programu cílené sociální péče včetně sociálních dávek
další úpravy domu s pečovatelskou službou a tím zkvalitnění poskytovaných služeb

Rozvoj a vzhled města, starost o majetek a občany :
Cílem snažení „Sdružení nezávislých kandidátů“ je dobře fungující samospráva obce , rozvážné hospodaření
s majetkem a jeho ochrana. Proto budeme :
-

-

podporovat veškeré aktivity občanů v souvislosti s úpravou vzhledu domů – fasád
prosazovat provedení oprav na budovách v majetku města
pokračovat v úpravách náměstí – chodníky, obnova zeleně
zajistit odpovídající prostory pro zvýšení akceschopnosti hasičské jednotky
podporovat legislativní změny ve prospěch větší samostatnosti a pravomocí obcí
i nadále podporovat myšlenku, že MÚ je tu pro občany a kromě běžné náplně by měl být jakýmsi poradenským
centrem občanů v souvislosti s jejich potřebami.

KANDIDÁTNÍ

LISTINA

pro volby do zastupitelstva města S O L N I C E

Název volební strany :

Křesťanská a Demokratická Unie –
Československá Strana Lidová

1. Ing.Jan Hostinský , 41 let

učitel OA, mistostarosta
není členem žádné politické strany
2. Ing.Jitka Spěváčková , 35let
učitelka
není členem žádné politické strany
3. Josef Ulrich, 69 let
důchodce
člen KDU-ČSL
4. Ing. Milan Červinka,32 let
administrátor IS
není členem žádné politické strany
5. Mgr. Marie Šprincová, 64 let
učitelka v.v.
není členem žádné politické strany
6. Milan Cink , 38 let
TH pracovník
není členem žádné politické strany
7. Antonín Thér , 63 let
důchodce
není členem žádné politické strany
8. Roman Ehl , 35 let
podnikatel
člen KDU-ČSL
9.Ing.Iva Podlešáková , 55 let
ředitelka soc. služeb
není členem žádné politické strany
10. PharmDr.Eva Paličková,42 let vedoucí lékárny
není členem žádné politické strany
11. František Udlínek, 60 let
technický pracovník
není členem žádné politické strany
12 .Renata Forejtková, 35 let
zubní instrumentářka
není členem žádné politické strany
13. Jana Ehlová , 36 let
v domácnosti
člen KDU-ČSL
14. Iva Sedláčková, 31 let
dělnice
není členem žádné politické strany
15. Jiří Ehl, 71 let
důchodce
člen KDU-ČSL

Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice
Solnice

Volební

program

KDU – ČSL

Vážení spoluobčané !
V posledních letech Solnice prochází mnohými změnami, odstraňují se letité problémy a díky rozvoji okolního
průmyslu spojeného především s výrobou automobilů, jsou naši občané konfrontováni se všemi dobrými
stránkami, ale někdy i složitějšími problémy prosperity.
Volební program je souborem úkolů, které si před sebe stavíme, základním motivem naší práce je však dobrý
vztah obce a občana, vstřícnost a spolupráce.
Rozvoj obce :
Chceme zabezpečit infrastrukturu parcel ve vytipovaných lokalitách, prvním bodem našeho snažení je oblast
sídliště „Litohradská“, v pozdějších fázích i výstavba bytových domů. Další rozvoj je dán připravovaným novým
územním plánem.
Komunikace :
V Solnici se stav komunikací postupně lepší, mnoho problémů vyřeší opravy po výstavbě ČOV. Chceme :
- dokončit opravy na náměstí
- vybudovat cyklostezku podél cesty do Ještětic ( projektová dokumentace se připravuje, pozemky jsou
zajištěny)
- podílet se na vybudování cyklostezky ze Solnice do Rychnova nad Kněžnou
- dále rozvinout budovanou turistickou stezku
Vzhled města :
V této oblasti se mnohé zlepšilo, budeme pokračovat v minulých snahách i prosazovat věci nové :
- rozšířit pomoc při opravách fasád domů
- pečovat o čistotu města
- rozšiřovat městskou zeleň
- upravit autobusové stání
Školství :
V této části městského života jsme dosáhli skutečně velkého pokroku, areál ZŠ je těsně před dokončením celkové
rekonstrukce. Práce však nekončí, chceme dále úzce spolupracovat s vedením i celým kolektivem školy a
podpořit všechny formy mimoškolních aktivit.
Vzhledem k rozvoji města je našim záměrem rozšířit a zrekonstruovat areál mateřské školy.
Zdravotnictví :
- vybudovat automobilové stání pro byt lékaře
- udržovat zdravotní středisko v dobrém technickém stavu
Sociální péče :
V této oblasti nás v souvislosti se změnou legislativy čeká mnoho „úřednické“ práce. Budeme podporovat :
- tradičně dobrou pečovatelskou službu
- upravovat dům s pečovatelskou službou
- pomáhat sociálně slabým spoluobčanům
Ekologie :
Zásadní prioritou je budování čističky odpadních vod, která zabezpečí čistotu vody v našem okolí i pro budoucí
generace. Zároveň je ČOV nezbytnou podmínkou dalšího plánovaného stavebního rozvoje Města Solnice.
Samozřejmě budeme podporovat činnost separačního dvora, jehož služby jsou neustále rozšiřovány a daný
systém sběru a likvidace odpadů nám mohou i ve větších městech závidět.
Sport , kultura a spolková činnost :
Pro aktivní využití volného času občanů chceme podporovat :
- řešení problému plovárny v celku se sportovním areálem a v návaznosti na společenský dům
- rozšiřování provozu společenského domu a jeho postupnou rekonstrukci
- zlepšování podmínek městské knihovny. V této oblasti se nám již mnohé podařilo ( knihovní fond na
počítači, připojení na internet) , nyní musíme rozšiřovat knižní nabídku a přitáhnout další čtenáře
Hasiči :

V uplynulém volebním období jsme mnoho investovali do budování výjezdové skupiny, byla získána nová
technika, čeká nás však řešení problému stavu hasičské zbrojnice
Bezpečnost :
V posledních letech narůstají problémy s bezpečností a klidem ve městě. Budeme prosazovat :
- vyšší přítomnost policie ve městě
- rozšíření videosystému v prostoru náměstí
- dodržování klidu ze strany provozovatelů restaurací a ubytování
Bohužel je stávající legislativa v této oblasti někdy spíše na překážku řešení problémů.
Jsme připraveni spolupracovat se všemi zvolenými poslanci na rozvoji našeho města, dobrá práce zastupitelstva
je prvním předpokladem našeho úsilí.

Zahrada Východních Čech v Častolovicích
Ve dnech 6. – 8. října 2006 se koná oblastní zahrádkářská výstava pod názvem „Zahrada Východních
Čech“ v Častolovicích. Pořadatelem této výstavy je ZO ČSZ Častolovice, ÚR ČSZ Rychnov nad Kněžnou a
Obec Častolovice. Výstava se koná v celém areálu sokolské zahrady, sokolovny, nové budovy a bude otevřena
v pátek a sobotu v době od 8,00 hodin do 18,00 hodin, v neděli od 8,00 hodin do 17,00 hodin. Návštěvníci na
výstavě mohou vidět nejen ty nejlepší výpěstky od zahrádkářů a velkopěstitelů ovoce, zeleniny a květin, ale také
ovoce od třech výzkumných ústavů České republiky. Dále budou vystavovat podniky, firmy a instituce výrobky
a předměty, které každý zahrádkář ke své činnosti potřebuje.
Novinkou na výstavě bude otevření nové budovy, kde v přízemí bude výstava a v prvním patře bude
slavnostní zahájení výstavy, přednášky, besedy a ukázky. Další zajímavostí bude výstava bylinek z botanické
zahrady univerzity Karlovy fakulty z Hradce Králové. Návštěvníky jistě potěší další novinky : ukázky pěstování
žampiónů, různé způsoby vyřezávaného a upraveného ovoce, ochutnávky různých zdravotních nápojů, ukázky
ze zahrádkářského muzea, překrásné květiny z dovozu z Holanska a další zajímavosti. Po celou dobu je zajištěna
zahrádkářská poradna. Chybět nebude ani soutěž o nejlepší misku ovoce, do které se může každý přihlásit dva
dny před zahájením výstavy na tel. 721 311 719. Vyhodnocení bude poslední den výstavy v 16,00 hodin. Toto
vše bude probíhat ve velké květinové aranžerii pod motem „Radost, Krása, Užitek“.
V celém průběhu výstavy bude zajiětěn nejen kulturní a zábavný program, ale i bohaté občerstvení. Pro
návštěvníky je připraven prodej všeho, co každý zahrádkář potřebuje, Ovocné stromky a keře, růže a další
podzimní květiny, semena, cibuloviny, nářadí všeho druhu, zahrádkářský nábytek, výrobky z kamene a dřeva,
pracovní a zahrádkářské oblečení, okrasné doplňky do zahrádek, keramika a mechanizace, okrasné dřeviny a
bonsaje. Samozřejmostí bude prodej ovoce a zeleniny, chemická a biologická ochrana rostlin.
Pořadatelé zvou všechny příznivce zahrádek a milovníky přírody a krásy do Častolovic, již na 7.
zahrádkářskou výstavu. Bližší informace na tel. 721 311 719, nebo na www.zahradkari.com

*****************************************
UNESCO KLUB SOLNICE
*****************************************
Hravý Unesco World Cup přilákal stovky lidí
Již čtvrtý ročník Unesco World Cupu uspořádal ve dnech 12. a 13. srpna 2006 Unesco klub
Solnice

Přehlídka sportovních i dalších volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé probíhala na několika místech
v Solnici i sousedních Kvasinách . Areál solnického koupaliště hostil turnaj v nohejbalu, ale i přehlídku lodních i
automobilových modelů, pro ty nejstatečnější voriádu a plavbu na pneumatice či soutěže pro děti v házení
čehokoliv na cokoliv. Kromě již vyjmenovaných aktivit měli návštěvníci možnost zkusit pétanque, kroket,
kuželky a šachy. Nechybělo občerstvení i sobotní tanec s country kapelou Ještěřice.
Hlavní organizátor Jaroslav Podzimek byl v sobotu spokojen, v neděli plány narušilo plačtivé počasí:
„V sobotu byla účast výborná, nad naše očekávání, nedělní déšť pochopitelně někoho odradil. I tak jsme
spokojeni, veřejnost vzala tuto akci za svou a rok od roku chodí stále víc lidí.“
převzato z Rychnovských novin

Zdeněk Rejchrt pti plavbě na pneumatice

*********************************************
Pečovatelská služba NADĚJE
*********************************************
Magdalena Kratěnová
Otto Kratěna

telefon : 732 477 654 ( číslo dostupné 24 hodin)
telefon : 728 827 157 ( číslo dostupné 7.00 – 18.00 hod.)

Cíl :
Našim cílem je umožnit seniorům důstojný život ve svých domovech , v prostředí jim blízkém. Rodinám usnadnit ošetřování
v domácím prostředí.
Klientům, po vzájemné konzultaci, zachovávat maximální míru samostatnosti a dostatek sociálních kontaktů.

Komu :
Jsme tady pro pro :

seniory – věková kategorie
zdravotně postižené
pro rodiny s dětmi kojeneckého věku

Co :
Poskytujeme tyto služby :
- úklid domácnosti
- ranní toaleta + podávání léků
- doprovod do zdrav.zařízení, na úřady

- nákupy, pochůzky
- asistence při osobní hygieně v bytě
- zprostředkování kontaktu s lékařem

- žehlení prádla v domácnosti
- jednání na úřadě, instituci
- dovoz a donáška obědů
- krátkodobé hlídání klienta
- žehlení prádla ve středisku – i mimo cílové skupiny
- výdej obědů v jídelně – i mimo cílové skupiny
- osobní hygiena ve středisku, individuální i méně pohyblivých klientů s asistencí pečovatelky
- doprava do střediska osobní hygieny ve spolupráci s MěÚ v Solnici

Kde :
Služby poskytujeme :
v domácnosti klientů
v domě s pečovatelskou službou Masarykovo nám. čp. 8 , Solnice
v jídelně Pod Poštou čp. 6 v Solnici
Kdy : v pracovní dny : od 6.30 do 15.00 hodin
po dohodě s klientem

Podmínky :

klient pobírá starobní neb invalidní důchod
dlouhodobá pracovní neschopnost vedená k invaliditě
částečná sebeobslužnost klienta
vyjádření ošetřujícího lékaře
na doporučení odborného lékaře – přechodně
Jak lze službu domluvit :
kontaktovat přímo manžele Kratěnovi telefonem na uvedená čísla : 732 477 654
728 827 157
prostřednictvím Městského úřadu v Solnici
tel. č. 494 596 151

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

Ve spárech dravcových

Paní Alena Dariusová rodem Postolkovská
- pokračování

Ale nadešel okamžik, kdy zámeček a proti stojící kamenný dům se sblížily. Starý zapisovatel místních
pamětí solnických poznamenal o roce 1732, že podzim i zima toho roku byly samá mlhovina a temnota i při
úplňku měsíčném. Zejména listopad a prosinec byly stále bez sněhu a stále panovalo hustě mlhavo a temno. A za
mlh a temna dějí se zlořády. Strašilo rozpoutané zlodějství.
Za takové noci už v prosinci Alexander Darius vyšel z hospody u Doubravských na podsíni taktéž
kamenné, kde ve společnosti předních měšťanů solnických chvíli drahnou až k jedenácté hodině vytrval a ubíral
se do svého „zámečku“. Posvítil si lucernou na kamenný dům, povzdechl, poslal ke ztemnělým oknům tichý
pozdrav a zašel na nádvoří zámečku.
Alexander Darius zvláštním milovníkem hospodského besedování nebyl. Mezi měšťany zdejší zašel
však přece občas rád. Jednou za čas do desíti vydržel a bavíval celou společnost výborně. Hospodský
Doubravský nemohl si ho vynachváliti. Dnes pak obvzláště byl vesel a svým roztomilým vyprávěním všechny
přítomné přímo unášel. Míjela hodina za hodinou, až jedenáctá všechny vytrhla. Předrželi dnes na hospodě u
Doubravských rychtářskou hodinu. Panu Dariovi bylo dnes nějak zvlášť milo. Jakoby cítil, že nedaleko jest
sblížení s tou, na níž vzpomínal s úctou i upřímnou oddaností.
Vešel tedy do nádvoří zámečku. A jako bdělý správec a hospodář zašel nejprve ke skladu solnímu.
Zadrkal usnuvším hlídačem , probudil jej ku bdělosti a šel nahoru do prvého poschodí, do bytu. Postavil svítilnu
v koutě na stolek u kamen a rozchodil se pokojem. Zdálo se mu , že je dnes v pokoji jaksi dusno. Popošel k oknu
a otevřel je. Venku čirá tma a mlha, že ji mohl krájeti. Stanul tak na chvilku Alexander Darius u okna, jen co by
se osvěžil. Té sychravé prosáklé mlhoviny přece si do bytu mnoho pustiti nechtěl. A již uzavíral jednu půli okna,
když ze sousedství kamenného domu z pozadí, kde byly stáje a čeledník, dolehl k němu jakýsi ruch a ozvalo se i
několik výkřiků. „Tam se něco děje“, zatušil Alexander Darius a druhou půli okna ani nezavřel.

A již byl dole se zbraní poboční v pravici a již odkvapil ke skladu solnímu a ve chvíli s pánem kvapil i
hlídač k zadním vratům dvorku Aleny Postolkovské. Oba doběhli včas . Dva lupiči měli již několik kusů
dobytka vyvedeno na dvůr , kdežto
ostatní ještě hospodařili uvnitř hospodářského stavení za domem. Jednoho z nich srazil správce solnice na ráz
k zemi, kdežto s druhým zápolil hlídač. Potyčkou upozorněni vyrazili ještě tři lupiči na dvůr. Chtěli se pustiti
v zápas, ale na ráz poznali, že mají co činiti s hrdinou a vojákem. Šavle Alexandrova poznamenala hbitě jednoho
z těch tří, kdežto ostatní dali se na útěk. To vše ovšem nedálo se bez šramotu a křiku. Zejména solní hlídač
Junek, když svou pikou druhého lupiče zdolal, křičel co mohl : „Já tři dám, chlape, krást. - Nevíš, že my dva – já
a náš pán – jsme od vojenského stavu a každou nespravedlnost rozsekáme?“ A když ti ostatní tři, jeden z nich
ovšem valně pošramocený, mihli se kolem něho v útěku, již se hnal s pikou i s rámusem za nimi : „ Holečkové,
my umíme takové chásce zasolit. „ A hned nato volal do náměstí : „Zloději, lupiči, vzhůru!“ Na tento křik ozvala
se ponocná píšťala a tu a tam v oknech i ve dveřích se rozsvětlilo. A rozsvětlilo se i v zadním domu ke dvoru.
Vyšel nejprve starý šafář a za ním Alena Postolkovská se svou starou příbuznou.
Alexander Darius chtěl věc odbýti tak, aby majitelka domu i hospodářství zvěděla o tom, co jí hrozilo ,
až ráno. Ale pro hlídače a jeho křik úmysl jeho byl překažen. Na výkřiky polekaných žen musil podati
vysvětlení. Vyběhl právě z chléva, kde vyprostil služku svázanou provazy , uvolnil jí zacpaná ústa hadry a
chystal se do čeledníku. Vysvětlení nepodal jako sebevědomý hrdina, který tu tolik zachránil, ale skorem
rozpačitě. Bylo mu líto Aleny, jež tu stála jako vyplašená laň, všecka se chvějíc úzkostí.
„Prosím , upokojte se , již je po nebezpečí,“ řekl konejšivě a kvapil k čeledníku. Cestou zakopl o
několik uzlů kořisti, kterou měli lupiči připravenou, aby ji odvlekli i s kusy dobytka. Před čeledníkem nalezl
druhou služku podobně svázanou s chuchvalcem v ústech. Vyprosti i tu, ale zde mu to dalo mnoho práce, než
ubohou služebnou vzkřísil, aby aspoň vydechla. A když nad ní schýlen ji třel, již tu byla Alena. „Ach, vy jste
řekl – abych se upokojila a tady šlo o životy! Ta ubohá snad mrtvá.“ „Nikoliv, již mi vydechla, již i tu vyhráno,
upokojte se, hle, již i oči otvírá.“
„Bohu díky!“ zašeptala Alena a bezděky stiskla pravici statného souseda. „Vy , pane, jste nás dnes zachránil,“
zašeptala vděčně. – Takto mluvili spolu oba blízcí sousedé solničtí po prvé.
Potom zřídil Alexander Darius ještě pořádek ve spoustě, již lupiči způsobili. Obě služky vyděšené i
churavé uvedeny do domu k ošetření, jehož se ujala sama Alena. Dobytek dopraven na místo, v čeledníku se
usadil šafář a víc k upokojení Aleny a její příbuzné přidán mu hlídač solní Junek se svou pikou.
Oba zranění lupiči byli dopraveni na obecní šatlavu k ošetření i vyšetření. „Zbůjníci“, povídal o nich
solní hlídač, „dostali co proto, mají dost – a přece ještě svítí očima jako dva krahujci! Sviťte si! Já a můj pán
jsme vás natrhli a právo vás dotrhne.“ Zkrátka a dobře, solní hlídač a starý voják Junek svými vývody a
výřečností nemálo přispěl k ukonejšení myslí všech i po takovém rozrušení. Alexander Darius poradil ještě
majitelce kamenného domu, aby v těchto nejistých časech raději nechávala v chlévě i v čeledníku čeleď
mužskou. A ujišťoval další ochranou, kdyby třeba bylo, ač myslí, že lupiči více se neodváží.
Alena znova děkovala málo slovy, ale zato tím vřeleji. Alexander Darius blaze vzrušen odspěchal do zámečku a
Aleně Postolkovské dnes poprvé kmitla hlavou myšlenka, že ochránce jejího majetku mohl by býti i jejím
ochráncem po celý život. – Myšlence této se ani nevzpírala. Ano , vytrvala při ní jako při milém snu.
Přání obou vyplnilo se dosti brzo. Hned v masopustě v příštím roce Alena Postolkovská se stala chotí
Alexandra Dariusa. Pan solní správce odstěhoval se do kamenného domu a dům ožil a rozkvetl štěstím mladých
manželů. Štěstí toto dovršeno narozením syna, jemuž při křtu svatém dáno jméno po otci – Alexander. Míjel den
za dnem a měsíc za měsícem, rok za rokem. V takovém štěstí a v upřímnosti , v něžné péči o synka i v radosti
z něho ubíhal čas jako voda. Zdálo se, že těžkosti a zármutek se dostaviti ani nemohou. Ale dostavily se přece.
Neblahé usilování Bedřicha o Slezsko i zemi českou rozestřelo se jako černá peruť dravce nade vším, co už zas
po Čechách rozkvétalo. Kde se dravčí spáry zatkly, tam zmizelo štěstí i blaho rodinné . Vpády věrolomných
nepřátel do Slezska i Čech r. 1740 hned po nastolení císařovny Marie Terezie překvapily Rakousko k odvetě, ano
i k obraně úplně nepřipravené. Starý vítězný vojevůdce princ Eugen kdysi dobře radil, aby se jasný a
dobrosrdečný panovník Karel VI. nespoléhal na listiny a smlouvy, ale aby zajistil dceři své Marii Terezii ochranu
dobře připraveným vojskem, avšak rady jeho nedbáno. Starý Eugen zemřel a armáda druhdy vítězná zanedbána
docela. Všeho vojska a k válce ještě naprosto nedostatečného měla Marie Terezie na počátku své vlády asi na
30.000 mužů. A to ve stavu bídném bez pokročilejších zbraní. Prušáci už měli dávno železné nabijáky a vojáci
císařovny dosud dřevěné. Hned v první bitvě u Molvie se ukázalo, že je nedostatek dobrých důstojníků . Na kvap
voláni starší důstojníci ku plukům.
A tím se stalo, že vzpomenuto i na Alexandra Dariusa. Beze všech ohledů a doptávání se na jeho nynější
poměry povolán do zbraně. Tím navždy zpečetěn snad osud obnoveného solního skladu v Solnici ( neboť pak
v těch rozvířených dobách zanikl na dobro) a ohroženo rodinné štěstí a blaho v „kamenném domě“. Alexander
Darius musel opustiti choť i zdárného a nadějného synka. Viděl jej z kolébky utěšeně se rozvíjet ku prvním
slovům, krokům, viděl v něm svou ráznost a něžnou příchylnost matčinu --- Aleš byl obou radostí, když se
modlil, rozezpíval se, do kostela s nimi chodil a ke škole dospěl. Oba manželé učili se s ním, s ním si hráli,
zpívali, s ním se radovali. A teď? Manžel musel opustiti manželku a otec jediného synka !

Následovaly tenkráte staré vojáky na pochodech i do táborů jejich ženy, ano i paní důstojníků – ale na to zde
nebylo ani pomyšlení. Alexander Darius nepřipustil, aby jeho paní Alena byla potřísněna byť i jen práškem
válečného reje. A pak malý Aleš. Na svůj věk sice vzrůstný, ale přece jennom osmiletý! Zvláštní chlapec. Oči mu
zářily pýchou i zanícením, když slyšel, že tatínek půjde bojovati proti Prušákům. A vyptával se malý Aleš, jestli
má tatínek šavli dosti ostrou, aby, když se jí rozežene , padaly „všem hlavy dolů,“ jak to umíval kdysi „ten
udatný rytíř Bruncvík“. Ale to bývalo jen chvilkové. Jindy propukal klučina v nářek, jak se jemu a matičce bude
stýskati, až tu tatínka nebude.
Okamžik truchlivý konečně nadešel. Manželé rozloučili se příkladně a po křešťansku. Oba vykonali před
rozchodem sv. zpověď , přistoupili společně ke stolu Páně, aby se posílili ke chvíli smutného rozloučení. A to
nastalo pak na návrší za branou rychnovskou . Dlouho dívali se paní Alena i její synek za manželem a tatíčkem
na cestu k Rychnovu, až jim zmizel docela. Bez tatíčka! Paní Alena stála se slzou v oku – a Aleš tule se lítostivě
k matičce.
Pak chopila matka svého synáčka za ruku a pravila : „Pojď, půjdeme do kostela a pomodlíme se za
tatínka, aby nám ho Pán Bůh ve zdraví zachoval.“
A cestou pravil chlapec: „ Budeme se , matičko , tak modliti za tatíčka každý den a Pán Bůh mu pomůže
a vyhrá nad těmi ošklivými Prušáky.“
Pohladila Alena Aleše a oba zašli do kostela. Od té doby neodložila paní Alena Dariusová, rozená
Postolkovská, černého šatu. Žila jen synu svému, motlitbě a vzpomínkám na milovaného mamžela. Tento sice
sliboval časté zprávy o sobě, ale mohl je podávati jenom velmi zřídka. Na podání zprávy z Vídně do Prahy bylo
tenkráte sedm dní. A mohl psáti jen při příležitosti, když některý oddíl vojska, v němž byli jeho známí, táhl do
východních Čech, blízko Solnice. Proto také takové zprávy zněly krátce a úsečně.
„Pán Bůh vás opatruj, duše drahé! Buďte mi zdrávi! Modlete se , abychom se brzo shledali, jak po tom i
já co nejupřímněji toužím.“ – Leč i taková krátká zpráva způsobila radost na „kamenném domě“ v Solnici a
povzbudila v blahé doufání.
Než paní Alena neměla odložiti svůj černý, smuteční jako vdovský šat dlouho – a dlouho. Po míru
vratislavském r. 1742, jímž Slezsko a Kladsko připadlo Bedřichovi za kořist , voje císařovny obrátily se šmahem
do Bavor. Potom bojiště přeneseno do Porýnska a Italie. Alexander Darius vyznamenav se pod vedením
chrabrého vůdce chorvatských pandurů Trenka, byl povýšen za hejtmana. Ale zprávy o tom došly do Solnice
teprve tehdy, když již Bedřich Pruský vpadl do Čech po druhé a to r. 1745. Nu a jaký byl rok 1745 od června a
pak v červenci v Solnici a v okolí, již víme.
Paní Alena Dariusová v hlubokém smutku měla jediné potěšení, že její syn Aleš prospívá jak věkem a
tak i duševně. Aleš rostl tak, že při jeho docházejících dvanácti letech ukazovalo se, čím dále tím více, jak bude
jednou statný postavou jako jeho otec. K matce dětsky přítulný jevil pohledem i všemi pohyby odhodlanost a
neohroženost. Přitom však byl i učenlivý a vnímavý pro vše ušlechtilé, ve škole prospíval, že byl chloubou
starého učitele Kalouse. Čilému hochu tomu nestačilo ani, co ve škole slyšel, když vyžebronil na učiteli , kde
jakou tento měl knížku jako pomůcku vyučování. Také i do fary docházel s prosbou a brzo nebylo mu dosti ani
na tom, co mu farář Sutic půjčoval. I kaplana Markocia si v tomto ohledu brzo, jak se říká, kolem prstů otočil.
Tento vida příchylnost chlapcovu k širšímu vzdělání, než jaké tenkráte tehdejší škola poskytovala, kde jakou
knihu pro hocha sháněl a půjčoval. Aleše zval do bytu i na procházky a přiučoval jej. Tak to bylo i v roce 1745.
–
V sousedství Solnice usadili se nenávidění Burkuši – Prušáci – Prajsi – Braniborci .
pokračování příště

****************************************
S P O L E ČE N S K Á K R O N I K A
****************************************
Narozené děti :
květen:

červen :
červenec :

Natálie Janečková , Solnice
Viktorie Roštlapilová , Solnice
Ondřej Ságner , Solnice
Tereza Tomšová , Solnice
Zuzana Jakubcová , Solnice
Jáchym Bartoš , Solnice
Patrik Vašátko , Ještětice

Johana Hájková , Solnice
Lada Marie Jílková , Solnice
Ať je po celý život provází láska a štěstí !!

Sňatek uzavřeli :
červen :

Luboš Voltr , Ještětice
Martina Nosková , Skuhrov nad Bělou
Roman Luščák , Solnice
Kateřina Krejčí , Solnice
Roman Tesař , Rychnov nad Kněžnou
Iveta Koblásová , Solnice
Michal Krobot, , Solnice
Květoslava Jiroušková , Solnice
Josef Prokopec , Deštné v Orl. horách
Helena Dušánková , Solnice

červenec :

Petr Kouřím , Solnice
Irena Beková , Solnice
Hodně šťastných společných dnů plných lásky a vzájemné úcty !

Zemřeli :
květen :
červen :
červenec :
srpen :

Jaroslav Pinkas , Solnice
Marie Jirsová , Solnice
Květuše Šubertová , Solnice
Anna Krčmářová , Solnice
Čest jejich památce !

Oznámení sociální komise při Městském úřadě v Solnici
Sdělujeme všem občanům – seniorům důchodového věku, že i letos je možnost využít finančního příspěvku na
mimořádné výdaje.
KDE : žádost podáte na MěÚ Solnice – matrika – u paní Pantůčkové
CO POTŘEBUJETE : - doklad o výši důchodu – hranice u jednotlivce 9.000,- Kč
- u manželské dvojice 16.000,- Kč
- doklad o zakoupení nebo účet o platbě
NA CO lze žádat : -vylepšení stávajícího bytu ( výměna oken, přípojka plynu )
žadatel
musí být majitel bytu

- doplatky nebo jednorázová úhrada plynu, vody, el. energie
- nové
brýle, lednička, telefon, televize apod.
Příspěvek se neposkytuje na doplatky léků !
Žádosti se přijímají do konce listopadu 2006, jsou následně přehodnocené, a v případě, že mají všechny
náležitosti, jsou proplácené.
Všechny informace o žadateli jsou důvěrné a také tak se s nimi manipuluje.
Nehrozí zveřejnění, nebo neoprávněná manipulace s nimi.
Za sociáln í komisi M. Kratěnová

Uzávěrka příspěvků : 1.9.2006
Vychází nákladem 200 výtisků
Uzávěrka příštího čísla : 30.11.2006
Cena : 5,- Kč
Adresa redakce : Redakce Zpravodaje , MěÚ Solnice

J.Souckova@email.cz

