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

Právě se Vám dostává do ruky poslední číslo roku 2006. Snažili jsme se po celý rok Vás informovat o
současném dění v Solnici i o historii našeho města. Doufáme, že i tento „Solnický zpravodaj“,
s pořadovým číslem 52, Vám přinese mnoho zajímavého .
Poděkování patří všem dopisovatelům pravidelných rubrik za jejich články , a těším se na další
spolupráci s nimi v novém roce.

Jana Součková
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*****************************************
VOLEBNÍ VÝSLEDKY
*****************************************
Zvolení členové zastupitelstva
( řazeno dle obdrženého počtu hlasů voličů)
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Volby do zastupitelstva v obci
Počet členů
Zapsaní Vydané obálky Účast v % Odevzdané obálky
zastupitelstva voliči
15

1 675

918

54,81

918

Výsledky dle volebních stran
Platné hlasy celkem : 12 179
Kandidátní listina
Sdružení nezávislých kandidátů
Křesť. demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká str. národně sociální

počet hlasů v %
8 129
66,74
3 850
31,61
200
12,31

počet mandátů
10
5
0

Počet
hlasů
826

*************************************
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
*************************************
Dne 30. října 2006 v 17.00 hod. se konalo 1. zasedání městského zastupitelstva v Solnici .
Přítomno : všech 15 členů zastupitelstva města Solnice – dle prezenční listiny
Dále byli přítomni : - ing. Josef König – předseda okrskové volební komise
- 9 občanů města
- Jednání zastupitelstva vedl nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva města p. Josef
Ulrich
Z programu vybíráme :
• Zpráva volební komise
• Slib členů zastupitelstva města
• Volba starosty, místostarosty a 3 členů rady
• Volba finančního a kontrolního výboru
• Diskuse, usnesení, závěr
Z usnesení :
Zastupitelstvo města bere na vědomí :
ü výsledky voleb
Zastupitelstvo města ustanovuje :
ü celkový počet členů rady 5
ü p. Karla Holce, p. PharmDr. Evu Paličkovou a p. Zdeňka Hodovala členy volební komise
ü p. Janu Součkovou a p. Mgr. Marii Šprincovou členy návrhové komise a ověřovateli zápisu
Zastupitelstvo města volí :
ü p. Ladislava Kubíčka starostou města
ü p. ing. Jana Hostinského místostarostou města
ü p. Milana Seidla, p.ing. Jiřího Šedivého a p. Janu Součkovou členy rady města
ü finanční výbor :
ing. Jitku Spěváčkovou, předsedkyni finančního výboru
p. Mgr. Josefa Holce, člena finančního výboru
p. Miroslava Vaníčka , člena finančního výboru
p. Ivanu Sedláčkovou , členku finančního výboru
p. Pavla Štěpánka , člena finančního výboru
ü kontrolní výbor :
p. Tamaru Jindrovou, předsedkyní kontrolního výboru
p. Zdeňka Hodovala, člena kontrolního výboru
p. ing.Milana Červinku , člena kontrolního výboru
p. Ludmilu Dunajčákovou, členku kontrolního výboru
p. Karla Zahradníka , člena kontrolního výboru
ü zástupce města do výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ve složení : p. Ladislav Kubíček, p.
Miroslav Daněk a p. Josef Ulrich
ü zástupce města do výboru DSO Mikroregionu Bělá ve složení p. Ladislav Kubíček, p, Pavel Faltus , p.
Hana Ženatová
Zastupitelstvo města stanovuje :
- odměny neuvolněným členům zastupitelstva města se poskytují dnem 1. listopadu 2006 ( dle §77, odst.2.
zákona č.128/2000 ve znění pozdějších předpisů – zákon o obcích)
Zastupitelstvo města ukládá :
- radě města ustanovit pracovní komise
- předsedům finančního a kontrolního výboru vypracovat plán práce na rok 2007 do příštího
zastupitelstva
Zastupitelstvo města potvrzuje :
- platnost dosavadního jednacího řádu zasedání zastupitelstva

*********************************************
Pečovatelská služba NADĚJE
*********************************************
S platností od 1.1.2007 přichází nový zákon o sociálních službách. V souvislosti s novým zákonem
někteří naši spoluobčané obdrželi sdělení, že se jim zastavuje výplata sociální dávky pro tzv. bezmocnost.
Osoby, kterým je již v současnosti poskytována dávka ze státního rozpočtu, která zohledňuje jejich
složitou životní situaci a potřebu prostředků, tzn. osoby pobírající zvýšení důchodu pro bezmocnost a také
občany, jejichž osoba blízká, často rodinný příslušník, dostává příspěvek na péči o osobu blízkou .
Obě tyto dávky zaniknou a automaticky se přemění v příspěvek na péči, který vždy dostane osoba
potřebná sociální služby ( 1. a 2. stupeň závislosti).
3. a 4. stupeň závislosti :
Žadatel si podá písemnou žádost , kde uvede kdo, instituce, fyzická osoba , bude zajišťovat službu a v jakém
rozsahu.
Šetření, při němž se zjišťuje schopnost samostatného života v přirozeném sociálním prostředí, dpmácnost, a
podobně z hlediska péče o vlastní osobu.
Vyjádření posudkového lékaře o vyšetření zdravotního stavu klienta.
Úřad práce vyrozumí účastníka , provede záznam a odešle na příslušný obecní úřad
( v našem případě Rychnov n. Kn.)
Obecní úřad (RK) vydá rozhodnutí a přizná příspěvek na péči. Může být stanoven i zvláštní příjemce
příspěvku. Musí to být fyzická osoba a její zájmy nesmí být ve střetu zájmu se zájmy příjemce příspěvku.
V případě pochybností o kvalitě zvláštního příjemce, má pak obecní úřad i klient samotný , právo
požádat o písemné vyúčtování poskytovaného příspěvku. Předmětem kontroly je, zda byl příspěvek využit na
zajištění pomoci a zda pomoc poskytovaná je přiměřená. Při zjištění nedostatků v hospodaření s penězi
poskytnutými na zajištění služby musí nejdříve následovat písemné upozornění a až při druhém zjištění
nedostatku, se výplata pozastaví, či dokonce odejme.
Přínos nového sociálního zákona pro uživatele služeb – příjemce soc. dávky
Právo svobodné volby mezi :
…. péčí v rodině
…. pečovatelskou službou
…. pobytem v zařízení ústavní péče

…… osobní asistencí
……. centry denních služeb
……. kombinací různých druhů služeb

Zákon předpokládá možnost individuálního přizpůsobení obsahu služby ve smlouvě s poskytovatelem,
která musí zahrnovat :
označení smluvních stran ( ten kdo službu kupuje, ten kdo službu nabízí )
…druh poskytované služby
…rozsah poskytované sociální služby
…místo, čas a poskytování služby
…výši a způsob úhrady za poskytovanou službu
…ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
…výpovědní důvody a výpovědní lhůty
…doba platnosti smlouvy
Pro klienty Pečovatelská služba Naděje, Solnice to znamená, že postupně s klienty budou uzavírané smlouvy,
popřípadě obnovené, které budou obsahovat dané administrativní náležitosti, vyplývající ze zákona.
Zákon dále zakotvuje :
…jistotu pokračování zdravotního a důchodového zabezpečení pro uživatele služeb a pro pečující osoby
…právo požadovat od obce informace o možnostech a způsobech poskytování služeb na jejím území
…právo požadovat od obce zprostředkování kontaktu na poskytovatele
…právo účastnit se střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v obci v případě, že obec takový plán zpracovává
Příspěvek na úhradu služeb podle míry závislosti :
Stupeň míry závislosti
příspěvek osoby do 18 let
Lehká závislost
3.000
Středně těžká
5.000
Těžká závislost
9.000
Úplná závislost
11.000

nad 18 let
2.000
4.000
8.000
11.000

Povinnosti žadatelů o příspěvek
…podrobit se vyšetření zdravotního stavu
…podrobit se sociálnímu šěetření
…osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek - jeho výši nebo výplatu a dát písemný souhlas k ověření těchto
skutečností
…do osmi dnů písemně ohlásit příslušnému úřadu (RK) změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho
výši , či výplatu
…využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci
…vrátit příspěvek nebo jeho část v případě neoprávněného vyplácení
Důležité upozornění pro uživatele
Zanikne dosavadní příspěvek při péči o osobu blízkou a jinou osobu a také zvýšení důchodu pro bezmocnost. Osoby, kterým
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost podle dosavadního zákona - náleželo
zvýšení důchodu pro bezmocnost podle dosavadních právních předpisů, se ode dne nabytí tohoto zákona považují za osoby
závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
Zpracovalno ze speciálních novin pro zdravotně postižené, příloha časopisu Vozíčkář
Informační servis Svaz měst a obcí České repunbliky

Připravujeme pro Vás

BESÍDKU
v úterý 19. prosince do 14,30 hodin v jídelně Pod Poštou
Krátkým vystoupením dětí z mateřské školy si můžete vytvořit příjemnou předvánoční chvilku,
posedět při čaji, kafíčku, drobném pohoštění. Zároveň se nabízí možnost prohlédnout si nové
dovybavení pečovatelské
služby, různé pomůcky, které je možno
zapůjčit.
Celá akce potrvá do 19.00 hod.
Budeme Vám připraveni odpovědět i na Vaše zvídavé dotazy, případně Vás poinformujeme o našich
záměrech, které pro Vás připravujeme od ledna 2007.
Magdalena Kratěnová

*********************************************
VÝSTAVA
*********************************************
Pozvánka
jménem Obecního úřadu a Mladých hasičů v Mezilesí
Vás co nejsrdečněji zveme na

9 . výstavu

betlémů

a floristických prací v Mezilesí
u Nového Města nad Metují na sále místního hostince
Výstava se koná :
pátek 8. prosince 2006 od 9.00 do 18.00 hodin
sobota 9. prosince 2006 od 9.00 do 18.00 hodin
neděle 10. prosince 2006 od 9.00 do 17.00 hodin
Všechny tři dny doprovází výstavu dětský sbor žáků ZUŠ z Nového Města nad Metují
Uvidíte umění řezbářů, můžete si zakoupit různé vánoční svícny, věnce, betlémy, medovinu či dokoupit dárky
Občerstvení v hostinci Pod kaštanem bude také zajištěno.
Ivan Macháček, starosta obce

***************************************************
Naše lesy
***************************************************
Změny v městských lesích
K lednu příštího roku přejde pod správu Lesního hospodářství Města Solnice také správa pozemků
v majetku města v extravilánu obcí. Důvodem jsou změny, které přinesly provedené pozemkové úpravy a
nutnost lepší koordinace péče o tyto pozemky. Cílem je vyjasnit uživatelské vztahy u zemědělských pozemků a u
ostatních pozemků zajistit jejich údržbu. Dlouhodobě by tato údržba ( hlavně cest a břehů melioračních příkopů)
měla vést ke stavu, kdy budou buď souvisle zarostlé stromy a keří , nebo pravidelně sečeny s využitím posečené
hmoty. Zdůrazňuji, že je to cíl dlouhodobý. Současné uživatelské vztahy se, pokud to nebude nutné, nebudou
měnit. Občané, kteří mají zájem některé pozemky nově užívat, nechť mne prosím kontaktují ( kontakt viz
dole)
Ve spolupráci s Klubem českých turistů v Solnici byla připravena naučná stezka okolím Solnice,
Ještětic a Kvasin. Slavnostně otevřena byla v říjnu. Její informační panely seznamují s přírodními a historickými
zajímavostmi tohoto území. Zkušenosti s jejím využíváním a s problémy jejího poškozování budou vyhodnoceny
a následně budou zváženy možnosti dalších tras do okolí Solnice.
Po dohodě s majiteli koní a jezdci na koních z okolí byla také vyznačena „koňská stezka Háj“, která
umožňuje vyjížďky na koních a spojení Solnice s Lipovkou a Domašínem. Hlavním cílem bylo omezit
poškozování lesních porostů a cest a usměrnění pohybu koní na jednu zpevněnou cestu. Zároveň stezka
zpřístupňuje městské lesy další skupině občanů se zájmem o pobyt v přírodě.
V lesích bylo zahájeno vyznačování stromů určených k rozpadu. Jde o nový prvek, jehož účelem je
zvyšování biodoverzity lesního prostředí a zlepšení zdravotního stavu lesa působením organismů na tyto stromy
vázané. Tento požadavek vychází ze zásad přírodě blízkého lesního hospodářství a nově se objevuje jako
podmínka pro obdržení státních dotací. Modrými tečkami jsou vyznačovány stromy, ať živé nebo již odumřelé,
které nebudou smýceny a po jejich pádu z lesa odklizeny. Na stromy v různé fázi rozpadu je vázána velká
skupina živočišných a rostlinných druhů s veskrze pozitivním působením na stav lesa.
Vzhledem k velmi vysokému zájmu mo palivové dřevo budeme muset zvýšit jeho cenu. Nejsme totiž
schopni zájem pokrýt z vlastních zdrojů a budeme muset vhodný sortiment dřeva nakupovat od jiných vlastníků.
Listnaté tvrdé palivo bude stát 500,- Kč za prm, jehličnaté 350,- Kč za prm a listnaté měkké 250,- Kč za prm.
Cena je bez dopravy a upzorňuji za prm ( prostorový metr, metr ve hrání) nikoliv za m3 ( neboli kubík).
Kontakt : Vasil Hutník, Lupenice 54 , 51741 Kostelec nad Orlicí
Telefon : 494 544 515 ( nejlépe večer)
Mobil : 721 438 402
E-mail : vasil.hutnik@tiskali.cz

*********************************************
Základní škola Solnice
*********************************************
Archeologický kroužek
Nejen pracovnice rychnovského Muzea a Galerie Orlických hor (MGOH) Martina Beková, ale i děti ze
solnické školy , pomáhají při vykopávkách ve městě z období mezi patnáctým a šestnáctým stoletím.
Soukromý stavebník ze Solnice při přestavbě svého domu a budování opěrných zídek v centru města
narazil začátkem července na lidské kosti. Nález okamžitě ohlásil policii z obavy trestného činu. Ta k ohledání
naleziště přivolala i pracovníky rychnovského MGOH, kteří zjistili, že kosterní pozůstatky jsou starší, než se
původně očekávalo.
Pro nestálé srpnové počasí bylo následně místo vytyčeno a zakryto, přičemž archeologické práce opět
začaly až v září. „Kosti jsou částečně dislokované, to znamená, že zde neleží úplně vcelku, jak bývá u původního
pohřebiště obvyklé. Je teda zřejmé, že s nimi bylo manipulováno. Na základě dosavadních nálezů se domnívám,
že jde o hřbitov v zasídlené oblasti. V tuto chvíli jsme schopni datovat naleziště na patnácté až šestnácté století, a

to díky drobným střípkům ve vrstvě, do které byly hroby hloubeny.“ Komentovala nález vedoucí archeologie
Martina Beková, podle které jsou dvě verze.
Buď jde o českobratrský hřbitov, o kterém se ví, že zde byl, ale zatím nebylo jeho původní místo přesně
lokalizováno, a nebo jde o katolický hřbitov. Ve druhém případě však archeologové žádné informace nemají.
Nejen profesionálové, ale i děti se v současnosti snaží začistit zbytek naleziště, které těžká pozemní
technika při stavebních pracích nezničila. Nadšení z práce neskrývá ani vedoucí solnického kroužku Jaroslav
Podzimek : „Děti jsou zapálené , když mohou pracovat společně s profesionálním archeologem. Odpoledne,
když skončí škola, sem zejména deváťáci hned pospíchají, aby zde pomohli odkrývat zeminu a následně začistit
kosterní pozůstatky. Určitě v tom cítí dobrodružství.“ Uvedl přítomný pedagog, který se archeologii věnuje celý
život a pod jeho rukama prošla i známá jména jako například Bohumír Dragoun.
Podle památkového zákona musí v tomto případě hradit archeologický výzkum organizace, která ho
provádí. „Jde však o soukromý pozemek se stavbou určenou k bydlení, a tak nemáme práce komu účtovat. Proto
pomoc dětí velice vítáme,“ reagovala na dotaz ohledně finančně napjatého rozpočtu ředitelka MGOH Irena
Krejčí. Také Martina Beková připustila, že nemá peníze na zaplacení brigádníků a tudíž jí spolupráce se
solnickou školou zachránila. Děti totiž úplně zadarmo pokryly potřebnou práci.
převzato z regionálního tisku

*********************************************
Sportovní klub informuje
*********************************************
Oddíl fotbalu
• Skončila podzimní část sezóny 2006 – 2007, umístění jednotlivých družstev je následující :
Krajský přebor – přípravka
Mladší i starší družstvo v krajském přeboru ve finálové skupině
Krajská soutěž – žáci
Mladší a starší žáci, pěkné umístění mladšího družstva a to 3. místo
Krajská soutěž – dorost
Po špatném začátku zlepšení na 10. místo
Okresní přebor 2 třídy – muži
Po podzimní části 4. místo
Okresní přebor ml. žáci „B“
V okresním přeboru na pěkném 2. místě
• Oddíl byl pořadatelem turnaje okresních výběrů Královéhradeckého kraje rok narození 1994
• Oddíl uspořádal okresní finále turnaje MC Donald pro 1. až 3. třídy ZŠ
Oddíl kuželek
• Družstvo mužů „A“ zahájilo poprvé v historii oddílu kuželek svou soutěž ve 2. kuželkářské lize . Jako
nováček této soutěže zatím nemá potřebné štěstí, když některé prohrané zápasy byly o několik kuželek.
Domácí zápasy se hrají v Rychnově n. Kn., proto příznivci tohoto sportu, přijďte povzbudit!!!
• Družstva „B“ a „C“ hrají oblastní přebory a to se střídavými výsledky, jakož i družstvo dorostu
• Oddíl organizuje ligu neregistrovaných, ve které soutěží 40 dvoučlenných družstev, která jsou
rozdělena do šesti skupin
• Oddíl organizuje i koulení pro veřejnost. Bližší informace na kuželně.
• Oddíl připravuje již 29. ročník celostátního turnaje o putovní pohár v soutěži na 100 hodů v dorážkové.
Oddíl atletiky
• V krajském přeboru nejmladšího žactva získalo družstvo žákyň i žáků titul přeborník
Královéhradeckého kraje.
• V krajském přeboru mladšího žactva získalo družstvo žákyň třetí místo a družstvo žáků pak místo
čtvrté.
• Na přeborech České repubkiky v Karlových Varech startovaly starší žákyně , a to Markéta Cvejnová
v hodu diskem a Aneta Košíková ve vrhu
koulí. Obě závodnice se probojovaly do finále svých soutěží a skončily na
pátém a šestém místě.
• Oddíl pak ve spolupráci se ZŠ Solnice uspořádal Okresní přebor staršího žactva a závody ve
sprinterském víceboji a krajské kolo nejmladšího žactva. Na ceny pro nejlepší přispělo i Město Solnice.
Oddíl stolního tenisu
• Družstvo mužů zahájilo sezónu 2006-2007 v regionálním přeboru II. třídy.

Realizované projekty roku 2006
• Zavlažování travnatých hřišť
Realizace tohoto projektu byla uskutečněna za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství
v programu LEADER ČR, a to částkou 350 tis.Kč. Celkové náklady činily cca 570 tis. Kč. Celý projekt
realizovala firma Eurogreen s.r.o. Vedení SK Solnice děkuje i za pomoc vedení Města Solnice.
• Kuželky Solnice
Realizace tohoto projektu byla uskutečněna za finanční spoluúčasti Společenství INTERREG IIIA
Česká republika – Polsko, fond mikroprojektů regionu Glacensis , a to částkou 75 tis. Kč. Celkové náklady
v realizaci pak činily cca 200 tis. Kč. Byly uspořádány dva turnaje v rozmezí 20 dnů v měsících květen a
srpen. Soutěže se zúčastnilo celkem 479 startujících, z toho 41 z Polska. Z finanční dotace se pořídilo část
zařízení na snímání a zapisování výsledků
Zpracoval :
Milan Hrubý

*********************************************
Střelecký klub Solnice
*********************************************

Členové střeleckého klubu Solnice se ve dnech 2. a 3. září 2006 zúčastnili v Hradci
Králové mistrovství ČR v malorážní pušce na mizivé cíle.
Soutěžilo se ve dvou discipínách. V soutěži malorážní puška s puškohledem závodilo
47 střelců, a v soutěži malorážní puška s otevřenými mířidly 30 střelců.
Do závodu v disciplíně malorážní puška s puškohledem byli nominováni i
oba naši nejmladší střelci : Aleš Poláček a Daniel Hartman. Devítiletí kluci byli
nejmladšími účastníky mistrovství ! Oba mladíci byli zařazeni do kategorie – ženy,

dorost.
Aleš Poláček v této kategorii vystřílel 1. místo a stal se tak mistrem republiky .
Daniel Hartman se umístil na 5. místě.
Druhý den se střílela malorážní puška s otevřenými mířidly. V této disciplíně si náš člen Jan Bartoš vystřílel
1. místo a stal se tak mistrem republiky . Tento náš člen ( od roku 2003) je držitelem českého rekordu v této
disciplíně.
Střelecký klub v Hradci Králové také pořádal střeleckou „Soutěž o pohár města Hradce Králové.“ Naše
účast v tomto závodě byla velice úspěšná. Střílelo se bez rozdílu kategoríí.
1. místo - Jan Bartoš
3. místo - Aleš Poláček
5. místo - Tomáš Roleček
8. místo - Vendula Křoustková
Vendula Křoustková byla Krajskou střeleckou radou vybrána, aby reprezentovala Královéhradecký kraj na
závodech v Českých Budějovicích, o pohár prezidenta ČSS.
Gustav Hartman

*********************************************
Turistika
*********************************************
Naučná stezka Bělá
Město Solnice a obec Kvasiny ve spolupráci s Klubem českých turistů, správcem lesů a reklamní
agenturou Exner připravili pro občany Solnice, mládež a další zájemce naučnou stezku Bělá. Za účasti zástupců
města Solnice, obce Kvasiny , členů KČT, žáků a učitelů místní Základní školy byla slavnostně otevřena
24.10.2006.

Trasa této naučné stezky začíná na náměstí v Solnici, vede do Šárky, k vodojemu, přes Holovku a do
Vrchoviště, prochází Ještěticemi do lesa „Boroviny“ a do Kvasin. Dále se vrací kolem automobilky , prochází
zámeckým parkem a zpět na náměstí.
Je dlouhá 10 km. Třináct zastavení naučné stezky je věnováno fauně a flóře, geologickému složení ,
historii Dlouhé strouhy , Ještětic , automobilky a vodovodu
Císařská studánka. Za zajímavě a přehledně zpracované panely patří velký dík pánům Kačírkovi, Holoubkovi,
Daňkovi, Cvejnovi a paní Klímové.
Celá trasa, vyhlídkový altánek u vodojemu i nové lavičky lákají děti a obyvatele Solnice i okolí do
přírody. Jen si přejme, aby se mazi námi nevyskytli vandalové, kteří mají jediný cíl – NIČIT!!
Pokud se podaří tuto trasu naučné stezky BĚLÁ udržet vpořádku, máme v plánu připravit i trasy další –
k Háji, do Černého lesa a do Černíkovic.
Za KČT Marie Šprincová

*********************************************
HASIČI
*********************************************
Z činnosti kolektivu mladých hasičů
Po několikaleté přestávce na podzim letošního roku zahájil znovu svoji činnost
kolektiv mladých hasičů při místním SHD Solnice. Schází se pravidelně jednou
týdně v hasičské zbrojnici pod vedením Věry Králové a Martina Pavla. Hlavní
náplní práce na podzim byla příprava na závod branné všestrannosti. Děti se učily
topografii, střílet ze vzduchovky, vázet uzle, zdravovědu, překonávat vodorovné
lano a základy požární ochrany. Starší žáci měli možnost vyzkoušet si běh na 60 m
s překážkami.
V sobotu 14. října se zúčastnili ZBV v Černíkovicích a hned jejich první
účast nedopadla špatně, přestože na přípravu nebylo moc času. Z důvodu nemoci
některých dětí jsme mohli postavit pouze jednu hlídku mladších žáků a jednu
hlídku starších žáků. Mladší žáci získali pěkné 3. místo a starší žáci bohužel doplatili na dosavadní nezkušenost a
skončili na 16. místě. Běh jednotlivců na 60 metrů s překážkami si vyzkoušeli tři chlapci a to Jan Lec, Zdeněk
Novák a Libor Rázl. Přestože měli pouze jednu možnost vyzkoušet si tuto disciplínu, zístkali pěkné 8.,9. a 13.
místo.
Závod branné všestrannosti je součástí okresního kola hry Plamen, který bude pokračovat dalšími
závody na jaře příštího roku. Zejména mladší žáci si získali pěkné výchozí postavení před dalšími závody, které
již budou plně zaměřeny na hasičské dovednosti. Také jejich zimní a jarní činnost bude zaměčena hlavně na
přípravu na tyto závody, kde je bude čekat požární útok, požární útok s překážkami, štafeta dvojic, štafeta 4x60
m s překážkami a štafeta CTIF.
V říjnu byl pro děti jako odměna , za pilnou přípravu na závody a pro zpestření činnosti, uspořádán
výlet do Aquacentra v Hradci Králové a zahráli si také kuželky. Obě akce se dětem moc líbily.
Rádi mezi sebou přivítáme další chlapce i dívky od 6 let, které by zajímala naše činnost a chtěli by
se o ní dozvědět víc. Martin Pavel a Pavel Štěpánek Vám sdělí v případě zájmu další informace.
Doufáme, že v další činnosti nás bude i nadále podporovat obec, protože bez její pomoci bychom se
neobešli. Již letos nás finančně podpořila, přestože to neměla v plánu, a tak jí touto cestou chceme ještě jednou
poděkovat.
Ing. Věra Králová

*********************************************
NABÍDKA
*********************************************
Radka Holendová, Pavel D. Vinklát
Album starých pohlednic

Orlické hory a Podorlicko
Unikátní soubor téměř 300 starých pohlednic Orlických hor a Podorlicka přináší nová kniha libereckého
nakladatelství KNIHY 555, vycházející v již tradiční řadě Alba starých pohlednic. Jejími autory jsou historička a
pracovnice Státního okresního archívu v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Radka Holendová a liberecký publicista a
nakladatel Mgr. Pavel D. Vinklát.
S historickými pohlednicemi, především z let 1900 – 30 ,
projdeme cestou Aloise Jiráska po hlavním hřebeni Orlických hor,
navštívíme nejvyšší vrchol Velkou Deštnou, podhorské vesnice a osady,
významná turistická místa, jako je chata na Šerlichu, rozhledny
Dobrošov, Suchý vrch apod. Kniha se také věnuje Podorlicku a neopomíjí
„brány“ Orlických hor – města Náchod, Nové Město nad Metují,
Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách,
Klášterec nad Orlicí …. Některé pohlednice připomenou 30. léta, kdy se
v pohraničí budovala obranná linie s několika významnými pevnostmi (
např. Hanička, Dobrošov). Překročíme také státní hranici a nahlédneme
na polskou stranu hor. Soubor téměř tří set pohlednic, pečlivě vybraný z muzeí a řady soukromých sbírek a
doplněný o česko – německý text, jistě přinese mnoho nového a zajímavého místním obyvatelům i všem
návštěvníkům Orlických hor a Podorlicka.
Vázaná celobarevná publikace, česko-německý text, formát 23 x 21 cm, 156 stran, cena 495 Kč, vyjde
v prosinci 2006.
Objednávky :
Publikaci můžete s 10 % slevou, tj. za 445 Kč, objednat na dobírku (poštovné a balné hradí nakladatelství) na
adrese : KNIHY 555, Rumunská 47/16, 460 01 Liberec, tel. 485 148 380,
info@knihy555.cz,
www.knihy555.cz
Objednávky přijímá : Richard Korselt, tel. 777 797 877.

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

Ve spárech dravcových

Paní Alena Dariusová rodem Postolkovská
- pokračování

V sousedství Solnice usadili se nenávidění Burkuši – Prušáci – Prajsi – Braniborci . Přitáhly jenom
první oddíly na Bílý Újezd, a paní Alena Dariusová, rozená Postolkovská, zvěděla ihned v prvý den, kdo že je
mezi úpornými nepřáteli na Újezdě. V Solnici samé jenom věděli, že se Prušáci na Újezdě objevili. Myslelo se
tudíž jen tak na okamžitou přeháňku nepřátel. Tím se stalo, že si hospodáři hleděli svých polí za branou,
spoléhajíce na bezpečí. I paní Alena vyšla si se synkem Alešem v pole za bránu dobrušskou ke své čeledi. Bylo
to již tak k večeru. Čeleď v práci, Aleš všeho se chápaje při ní – a paní Alena zadumána ve vzpomínkách na
manžela, procházela se kolem. Pojednou stanula na průjezdu mezi pozemky svými a sousedními, opodál od
svých, jako přimrazena. Před ní pruský důstojník . Vynořil se znenadání, jakoby někde v křoví číhal. Paní Alena
stanula jako přimražena, nejsouc schopna slova.
„Ach, vy mne děsíte paní vzácná,“ promluvil důstojník, smrťový husar, přidušeně. Nechtěl asi, aby
upzorněna byla naň čeleď opodál pracující, ale počínal si při tom dosti jízlivě, dodávaje: „Od kdy , prosím,
příbuzná leká se svého příbuzného?“ Důstojník mluvil i dosti dobře česky.
„Příbuzného?“ zajíkala se v novém zděšení paní Alena.
„Ano , paní, jsem Jeroným Postolkov, vnuk Bedřicha, jehož váš děd Felix byl starším bratrem. Abych
neplýtval zbytečně slovy, sděluji vám, že jsem od včerejška na Újezdě, skoro vaším sousedem. Nepřítel sice, ale
soused a příbuzný. K tomu příbuzný, který má nároky i na řádný díl z bohatství, v němž si hovíte. Nesmí se
zapomenouti, že váš děd Felix si přivlastnil nespravedlivě celý vlkánovský poklad pro sebe, a že po smrti vašeho
otce měl z něho připadnouti díl i celé rodině. K ní náležím i já, potomek Vlkánovců postolkovských.“
„O pokladu vlkánovském ničeho nevím,“ odtušila klidně paní Alena. „A co se týče nároků rodiny, o
tom byla pře již dávno i spravedlivě rozhodnuta!“
„Spravedlivě?“ důstojník mávl jen ledabyle rukou a usmíval se ještě jízlivěji nežli dříve. „Co mi po
tom? Moje nároky odbyty nejsou. Přicházím jako důstojník vojska nepřátelského, ale přece jako příbuzný. Činím
proto návrh, domluvme se! Co mi chcete dáti, vzácná paní, já od nároků na dědictví ustoupím. Pravím v dobrotě,
co
mi chcete dát? Jsem na Újezdě s menším oddílem, ale zítra nás tam budou tisíce. A tyto tisíce zavalí třeba vaše
město a pak kdož ví, zda nenastane okamžik, v němž budu třeba o vašem jmění rozhodovat sám a sám. Právem
dědice i nárokem vítěze. Rozumíte mi? Pravím, co mi chcete dát dobrovolně?“
„Nesmím, nemohu,“ zajíkala se paní Alena. „Nejsem za své jmění dnes již zodpovědna sama sobě, ale“-„Vím všecko,“ odtušil jízlivě pruský důstojník. „Jste provdána a máte za manžela rakouského
důstojníka. A máte syna. Včera jsem o vás na Újezdě vyzvěděl všecko.“
„Těší mne, že vše víte, pane. Nemusím vám proto své poměry vysvětlovati.“ A paní Alena Dariusová
se oproti pruskému husaru postavila vážně, důstojně. Jízlivost pruského příbuzného jako by ji pozvedla.
„Myslím,“ dokládala s pevnou rozhodností, „že jednala jsem vstoupivší v manželství s rakouským důstojníkem
čestněji, než kdybych jmění své rozhodila do rukou zrádce na národu i na zákonité panovnici, totiž příbuznému,
který hovoří milou řečí českou, ale je ve službách největšího škůdce národa i jeho zákonité panovnice.“
Jeroným Postolkov jenom zasyčel. Než paní Alena toho nedbala. „Ano pane,“ pravila důstojně a ne bez
rozechvění dále „ jest to mé upřímné mínění o vás. A jestliže jste si dovolil vyhrožovati mi násilím, nevydám-li
část svého jmění dobrovolně, nuže, proti té výhružce odpovídám, že vysoko kladu důvěru v Boha. Dobrý Otec
svých věrných byl mým ochráncem doposud, bude i nadále. V jeho ochranu skládám osud svůj i svého syna.“ A
přitom se ohlédla tam, kde Aleše zůstavila a hned dodávala rychle: „Však hle, můj syn Aleš – ano i čeleď má
sem spěchá. Zpozorovali vás, pane. Chcete se s nimi setkati?“
Pruský husar rozhlédl se, zasyčel znova a pak zahroziv ustoupil do hlubokého úvozu. Ztratil se
v křovinách jeho a spěchal k dubové lávce a odtud k Újezdu. Zatím doběhl sem i Aleš i čeleď. A hned plno
dotazů, s kým že se to milá matinka a vzácná paní setkala. Užasli všichni, když jim paní Alena, zatajivši ovšem,
že to byl příbuzný se zlými nároky, sdělila, že to byl pruský důstojník, že tady slídil a že vojska pruského bude

v sousedství brzo tisíce. „Aleši,“ přitiskla chlapce k sobě, „budeme za tatíčka i za sebe se modliti ještě více a
úpěnlivěji,“ dodávala starostlivě.
Také i v Solnici sdělila, kam až se pruský důstojník odvážil a že vyhrožoval i obléháním. Byly z toho
starosti při nepatrné posádce vojenské, ale sebedůvěra vojáků, a jak byla klamná, již víme, zaplašila obavy
konečně přece. Paní Alena pomýšlela již na to, že odjede s Alešem raději od Újezda dále, když došla zpráva o
povýšení a vyznamenání jejího manžela a zároveň, že vítězné voje císařovny vrací se do Čech proti pruskému
vojsku. Tenkráte ovšem bylo domnění, že jinde tak vítězné vojsko císařovnino vyžene Prušáky z Čech ráz na
ráz. Nikdo by si nepomyslil, jak v hlavním táboru u Hradce se bude otáleti s útokem po celé měsíce. To otálení
zavinilo, co se stalo v Solnici před poutí a pak o pouti. A jak město bylo ohroženo! A jak bylo v té době paní
Aleně Dariusové ohrožené nadto příbuzným Jeronýmem Postolkovem, můžeme si domysleti . Proto i ona vše
činila a obětovala pro záchranu města . A nerozpakovala se ani ve chvíli nebezpečí městu i jí hrozícího
propustiti Aleše mezi ostatní hochy městské, aby zapalovali ohně a pomáhali strašiti nepřítele. Aleš po tom jen
hořel, aby i on byl s ostatními, aby i on se mezi ostatními osvědčil. Jak to dopadlo, již víme. Solnice zachráněna,
všude nad tím veselí, hluboký jen žal, děsná rána postihla ze všech jedinou paní Alenu. A ona, jež snesla již tolik
protivenství a bolestí, touto bolestí nad ztrátou jediného syna Aleše, byla přímo jako poražena a schvácena.
Mateřské její srdce raněno přímo děsivě, hrozně. Omdlelou a jako bez života odnášeli ji ve vítězoslavné noci do
jejího kamenného domu.

Oběť matčina, ale kde je mladý zajatec?
Můžeme se snadno domysleti, že násilný únos mladistvého Aleše Dariusa drsnou rukou prušáckou
vzbudil i při dobré náladě nad záchranou města po Solnici rozruch, rozčílení, ano přímo zděšení. Přišly ovšem do
města brzo zprávy, jak Prušáci řádily na „Slavěnce,“ jak odtamtud v zajetí odvlekli mladého čeledína, jak násilí
provedli na starém rolníku Jiřím Arnoštovi v Kvásinách a jak mu odvedli nejstaršího syna jako zločince
svázaného na rukou i nohou do svého tábora. Ale že by ruka nepřátelská byla tak ukrutná a přímo dravá, že by
sáhla i na chlapce nedospělého, to bylo něco neslýchaného, to otřáslo kde kým.
Tu vynořily se vzpomínky na to, co vyprávěli staří vojáci, kteří v létech dřívějších byli ve válečných
taženích proti Turkům. Z jejich vyprávění věděli Solničtí, že pusté hordy „machometánské“ vpadly násilně
v osady křesťanské a tam rvaly otcům a matkám z náručí i nejútlejší dítky a s nimi ujížděly do svých ležení. A
tyto dítky že odvlékány byly daleko od svých domovů, od rodin a dávány na vychování nejhorlivějším
„machometánům“, aby zapomněly na rodiče, na víru, na mateřskou řeč, aby byly vychovány za nejkrutější
nepřátele svých spolurodáků. Nejobávanější, nejudatnější a nejkrutější pluky mezi tureckým vojskem byly pluky
takzvaných „janičářů“. Nuže a „janičáři“ prý byli tito odchovanci Turků, násilím druhdy urvané děti z krve
křesťanské. Od těch časů zní světem pravdivé přísloví : „Poturčenec horší Turka.“
Na to si vzpomněli Solničtí při smutné události s mladistvým Alešem Dariusem. Od této události
nechtěli mnozí věřiti, že by byli Prušáci národem křesťanským. Sám z předešlého vypravování nám dobře známý
Ondřej Lukavský napsal o Prušácích : „Ten v Čechách zmlsaný kocour a prožluklý pohan.“
Ano, kde kdo zachvěl se nad touto událostí. Připadlo mnohým, jak by jim bylo , kdyby sami takto byli
postiženi. Proto všichni litovali jak ubohé paní tak i chlapce od matky násilně odvlečeného. Celé město
jednomyslně vážilo si solního správce, kterýž v tu chvíli v řadách obránců vlasti se nalézaje netuší ani, co stalo
se s milovaným dítětem. Vážili si všichni paní Aleny, duše dobromyslné, upřímné i něžné a dobrotitelky
chudiny. Aleš, čilý a roztomilý hoch byl miláčkem všech.
pokračování příště

****************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
****************************************
Narozené děti :
srpen:
říjen :

Adéla Bartáková , Ještětice
Nikola Bartoníčková , Solnice
Iveta Smutná , Solnice
Natálie Malá , Solnice
Nikol Jasanská , Solnice
Adéla Dyntarová , Solnice
Ať je po celý život provází láska a štěstí !!

Sňatek uzavřeli :
srpen :

Petr Šulc , Solnice
Kateřina Králová, Rychnov n. Kn.

září :

David Ryšavý , Solnice
Drahomíra Španielová , Dobré
Lukáš Kubálek , Pardubice
Jana Ulrichová , Solnice
Roman Koráb , Třebešov
Simona Drašnarová , Solnice

říjen :

Richard Pokorný , Solnice
Kateřina Štveráková , Litoměřice
Hodně šťastných společných dnů plných lásky a vzájemné úcty !

Zemřeli :
září :
říjen :
listopad :

Bohumír Hanuš, Ještětice
Josef Hovorka, Ještětice
Věra Tomková , Solnice
Věra Janečková , Solnice
Josef Burket , Ještětice
Miroslav Martinec , Solnice
Čest jejich památce !

