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PLÁN AKCÍ 
 

 

 

09. 8. 2011 Pozvánka pro děti MŠ 

v 10,00 hod.       a jejich rodiče na dětské 

  hřiště ve Slemeně 

Pořádá: Petra Csibriová 

 

27. 8. 2011 Gulášové soutěžení          
+ turnaj v malé kopané 

mládeţe "O pohár starosty 

Synkov-Slemeno" 

 + nohejbalový turnaj 

neregistrovaných trojic 

 Pořádá: Obec Synkov- Slemeno 
 
 

říjen 2011  Dušičková noc pro děti od 6 let (přespání v herně MŠ) 

Pořádá: Obec Synkov-Slemeno 
 
 

podzim 2011 Drakiáda 

  Pořádá: Občanské sdruţení „ZA VENKOV“, o. s.  
 
 

29. říjen 2011 Svoz nebezpečných odpadů 
Pořádá: Obec Synkov-Slemeno 
 

 

listopad 2011  Vítání občánků  
Pořádá: Obec Synkov-Slemeno 

 
 

 

O jednotlivých akcích budete předem podrobně informováni 

prostřednictvím webových stránek obecního úřadu, vyvěšenými 

plakátky, případně zasláním textových SMS zpráv. 
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Slunečních paprsků žár 

Krůpěj a teplo – života dar 

Barvami pestrými léto jen hýří 

Květy na stoncích ke slunci míří 

Zlátne už obilí a těžkne klas 

Den celý ozáří slunečný jas 
 

 

 

 
 

Váţení čtenáři, 

 

 nastala doba dětmi touţebně očekávaných prázdnin, léto je 

v plném proudu, zahrádkářská sezóna vrcholí, ale snad si také Vy 

najdete chvilku na příjemný odpočinek strávený ve stínu stromů 

a společnosti našeho venkovského zpravodaje SYSLOJEDU. A na 

co se můţete v tomto druhém letošním čísle těšit?  

 

 Jako obvykle se ohlédneme za jiţ proběhlými akcemi, 

z nichţ nejvýznamnější bylo bezesporu „Kácení máje“. 

Připomeneme si také „Slavnosti květů“, „Čarodějnice“, „Cyklovýlet“ 

a „Dětskou olympiádu“. Dovíme se například informace z obecního 

úřadu a místní školy a školky. Podíváme se, co se děje na 

slemenském hřišti a nezapomněli jsme také na rubriku zdraví 

a rubriku zajímavostí z historie. 

 

 Milí přátelé, přeji Vám tímto krásně strávené letní dny 

a příjemné čtení tohoto vydání, jehoţ obsah vytvořili ve svém 

volném čase nadšenci z naší krásné malé obce, za coţ jim upřímně 

děkuji. 

 

 

               

     Šárka Frýdová 
   předsedkyně občanského sdruţení  

  „ZA VENKOV“, o. s. 
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Váţení spoluobčané, 

 

jiţ téměř tradičně jsem byl poţádán o příspěvek do 

Syslojedu a  jsem za to nesmírně rád a mohu říci, ţe mne velmi těší,  

ţe mohu přispět několika větami k obsahu tohoto media. Vydávání 

Syslojedu kopíruje roční období a tak mi nezbývá neţ všem úvodem 

popřát pěkné slunečné dny, a to především našim školákům, kterým 

skončil školní rok a nastává jim dvouměsíční období prázdnin, ve 

kterých se jim podaří určitě načerpat nové síly do školního roku 

a zcela jistě zapomenout i  část těch vědomostí, které jim byly ve 

škole s většími či menšími úspěchy vpraveny do hlavy.  

Touto cestou bych rád připomenul jiţ proběhlé Kácení Máje, 

které bylo v letošním roce i přesto, ţe jej organizátoři posunuli 

termínově nejméně o tři týdny dozadu, poznamenáno mírnou 

nepřízní počasí. To však určitě neodradilo účinkující a diváky 

od záměru učinit tento den příjemným a pobavit sebe i nás. Za to jim 

všem děkuji a přeji mnoho elánu do dalších ročníků. Nerad bych se 

pouštěl do vyjmenovávání jednotlivců, neboť si myslím, ţe je to 

úspěch všech, kteří se na této akci podílejí a věnují jí svůj mnohdy 

vzácný volný čas. 

Oproti výše uvedené chvále mne 

trochu překvapila a 

zároveň i zamrzela malá 

účast dětí na dětské 

olympiádě na hřišti ve 

Slemeně. Rozhodně nechci 

spekulovat o tom proč takový nezájem, ale 

mrzí mne to uţ jen z toho důvodu, ţe i těmto akcím je věnováno úsilí 

a čas a tato práce potom přichází vniveč.  

Obecně mám pocit, ţe multifunkční 

sportoviště s přilehlým  dětským hřištěm je 

místními vyuţíváno velmi sporadicky. 

Přitom si myslím, ţe argumenty typu „je 

to daleko atd. „rozhodně nejsou namístě 

uţ jen proto, ţe  mám příleţitost navštívit  

jiné obce a poznat  jejich vybavení 
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a mohu říci, ţe v porovnání s mnoha jinými obcemi jsme na tom, co 

se týká vybavení pro vyuţití volného času všech obyvatel, nebývale 

dobře a tento areál nám mnozí obyvatelé okolních obcí nepokrytě 

závidí. Toto konstatování rozhodně nezmění přístup uţivatelů 

sportoviště a neočekávám, ţe po mém stesku budou na hřišti davy 

obyvatel a dětí. Je to jen takové konstatování stavu, který se doufám 

bude postupně měnit. 

Ke konci školního roku uspořádala Základní a Mateřská 

škola ve Slemeně den otevřených dveří, kterým se chtěla pochlubit 

nově nabytým vybavením získaným pomocí výhry, o které jiţ byla 

zmínka v minulých číslech Syslojedu. To bude určitě popsáno 

i na dalších stránkách a já jen chci připomenout, ţe tato výhra je 

ojedinělá v historii nejen školy, ale i obce a myslím si, ţe se takováto 

událost jiţ dlouho opakovat nebude. A rád bych zdůraznil, ţe je to 

jen díky zapálení a nadšení  několika málo lidí a jsem rád, ţe se 

v dnešní době ještě najdou lidé, kteří mají chuť udělat něco navíc 

a nezištně pro ostatní bez toho, aby je kdokoli pobízel a dvojnásobně 

jsem rád za to, ţe ţijí v naší obci s námi a toto své úsilí napínají ve 

prospěch naší obce. Za to jim musím poděkovat a přát si jen více 

takových nadšenců. 

 Kdyţ tak po sobě čtu výše napsané, mám pocit, ţe se tento 

článek nese v duchu děkovném, a tak abych to s tím děkováním 

nepřeháněl, bude nutné jej ukončit.  

Těm, kteří jej dočetli aţ na toto místo, děkuji za pozornost 

a ještě jednou vám všem přeji příjemné prosluněné letní dny 

a dovolené bez karambolů a stresů. 

 

 

Za obecní úřad 

 

 

Vítězslav  Kapčuk 

  

starosta obce  
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Soutěž o „básníka“ obce Synkov-Slemeno 
 

Milí čtenáři,  

píšete rádi poezii do šuplíku a nemáte odvahu vyjít s „kůží na 

trh“? Teď je ta pravá chvíle odhodlat se a zaslat nám Vaši 

tvorbu. Vyhlašujeme „Soutěž o básníka obce Synkov-Slemeno“. 

Uvítáme básně na téma: 

- láska, 

- můj domov, obec, 

- příroda a okolí Slemena. 

Vaše nejzajímavější dílka zveřejníme v příštím čísle Syslojedu 

a odměníme drobným dárkem. 

Své soutěžní příspěvky nám zasílejte  

do 20.09.2011  
na e-mailovou adresu syslojed@seznam.cz nebo vhoďte do 

schránky k paní Petře Csibriové, Slemeno 31. 

 
Poděkování 

 

Děkujeme za příspěvky všem, kdo našli odvahu a přispěli tak 

k vytvoření tohoto občasníku. 

Také do dalšího vydání Syslojedu přivítáme Vaše příspěvky, a to 

nejen o historii, ale i z dalších oblastí našeho ţivota např.: recepty, 

rady do domácností, nápady pro děti nebo také Vaše zajímavé 

ţivotní příběhy či zkušenosti. 

 

Své příspěvky zasílejte do data uzávěrky uvedeného na zadní 

straně obalu na e-mailovou adresu: syslojed@seznam.cz 

 

 

mailto:syslojed@seznam.cz
mailto:syslojed@seznam.cz
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Vyrážíme do boje, bude se líbit?  

 
Knihovna U Mokřinky v Mokrém společně s občanským 

sdruţením ABAKUS a Rychnovským deníkem pořádají 2. ročník soutěţe 

o nejlepší zpravodaj okresu Rychnov nad Kněţnou.  
 

Vyuţili jsme tedy tuto moţnost a do 

soutěţe se přihlásili se svým „Syslojedem“ 

i my. Cílem soutěţe není jen 

vybrat nejlepší zpravodaj, neboť 

všichni nemají stejné finanční či 

personální moţnosti jak jej 

tvořit, ale je to určitě další 

moţnost, jak prezentovat 

naši obec a představit se na 

veřejnosti, ţe zpravodaj 

vydáváme, a ţe jej stojí za to číst. 

Výstavy zpravodajů 

budou probíhat od června 

do konce srpna v knihovnách v Mokrém, 

Dobrušce, Rychnově nad Kněţnou, Dobrém, 

Častolovicích a v informačním centru 

v Opočně. Hlasovat je tedy moţné jednak v kterékoliv knihovně, kde bude 

výstava probíhat, v informačním centru v Opočně anebo na webových 

stránkách Rychnovského deníku.  
 

V roce 2010 se soutěţe zúčastnilo celkem 33 obcí, měst a městysů, 

hlasovalo celkem 1961 osob a hlavní cenu Rychnovského deníku získal 

náš soused, zpravodaj Častolovic – Zdroj. V letošním roce je do soutěţe 

přihlášeno jiţ 46 zpravodajů, tak pevně věřím, ţe se náš „amatérský“ 

zpravodaj Syslojed bude líbit, a ţe nás v hlasování podpoříte. 

 

 

Jiří Málek 
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ZŠ a MŠ Synkov – Slemeno 

 

Příspěvky žáků základní školy  

Rybářský den  

Dne 14.6.2011 přinesl Matyáš Ješina všechno vybavení na 

rybaření. Ve školce nám ukazoval rybářský průkaz, prut, podběrák, 

splávek, bzučák. Kdyţ nám 

to ukázal, šli jsme chytat na 

řeku Kněţnu, ale nic jsme 

nechytili.   

Milan Štefek 

 

 

Spolupráce naší školy se 

ZŠ a MŠ  Roveň  

Naše Základní škola 

a Mateřská škola Synkov-

Slemeno spolupracuje se 

ZŠ a MŠ Roveň tak, ţe 

s nimi jezdíme na hezké výlety. Naše školka s jejich školkou byly 1. 

června na hradě Bouzov, protoţe my děti jsme měly svátek. A my 

školáci Slemeňáci s jejich školáky Roveňáky jsme byli od 20.6. aţ 

do 24.6. na škole v přírodě  ve Velkých Losinách, kde jsme navštívili 

mnoho zajímavých památek. Musím říct, ţe jsme si to uţili.         
     

Lucie Licková 
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Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno 
 

Ve středu 29.6.2011 proběhl 

v naší základní a mateřské škole DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se nesl 

v duchu „Jak se nám povedlo zúročit 

vyhraných 500 000 Kč“. Tak velkou 

sumu peněz se nám podařilo vyhrát 

v soutěţi „Péčí o svůj domov 

pomáhejte dětem“ a o naši velkou 

radost z této výhry a hlavně z její 

realizace jsme se chtěli podělit 

s veřejností i s lidmi, kteří nás ve sběru 

paragonů a faktur s výrobky Cif 

a Domestos podpořili. Proto jsme tento 

den otevřeli dveře a ukázali všem 

příchozím, co se díky výhře změnilo. 

A ţe je toho dost! Za získané peníze jsme v období od prosince 2010 

do dubna 2011 nechali vyměnit okna na celé budově školy a 

vchodové dveře, nakoupili jsme nový nábytek do herny MŠ, jídelny, 

loţnice MŠ, chodby ZŠ, vyměnili skoro v celé budově podlahové 

krytiny, pořídili jsme nové povlečení a ručníky a zakoupili vysavač, 

tabule do školy a školky a nové elektrotechnické vybavení – televizi, 

radiomagnetofony a interaktivní tabuli. Právě posledně jmenovaná 

poloţka zmodernizovala podstatným způsobem vyučovací metody – 

děti mají interaktivní tabuli instalovanou ve třídě ZŠ a protoţe jich je 

ve třídě kolem deseti, mají všechny denně moţnost s tabulí pracovat 

a vyuţívat ji. Toto multimediální zařízení má nainstalované speciální 

výukové programy skoro pro všechny předměty, svoje vlastní 

programy ale mohou vytvářet děti podle svých schopností samy. 

Kromě toho se dá na tabuli pracovat s různými typy médií, například 

pouštět filmy, pracovat s grafickými programy, kreslit, rýsovat, tvořit 

různé prezentace a aplikovat je do výuky – zkrátka dává moţnost 

k úplně novému, interaktivnímu způsobu vyučování. Velikou 

výhodou naší školy je součinnost a spolupráce mezi dětmi ze školy 

a jejich staršími kamarády ze školy, takţe nenásilnou formou se uţ 

malé děti mohou učit základům počítačové gramotnosti. 
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Celá akce se nesla 

ve znamení krásných 

lidských setkání, zápisy 

v pamětní knize dokazují, 

ţe naši radost s námi sdílí 

spousta příznivců naší 

školy, navíc se vydařilo 

počasí, a tak po celý den 

přímo před školou 

návštěvníkům krásně 

hrála děvčata na kytaru, 

harmoniku a klávesy, interiér školy byl plný fotografií, které 

dokumentovaly nejen stav „před a po“, ale i běţný kaţdodenní ţivot 

školy a její aktivity. Pohoštění kromě zaměstnanců školy zajistila 

sponzorsky firma Adeva  Kostelec n. Orl., za coţ jí patří náš veliký 

dík. 

I kdyţ příprava takové akce je poměrně časově náročná, 

dojem ze setkání s lidmi, kteří naší škole přejí, a atmosféra celého 

dne je tak fantastická, ţe určitě stojí za to podobné setkání někdy 

zopakovat. Ze zápisů do pamětní knihy návštěv lze jednoznačně 

vyčíst, ţe návštěvníci ocenili ducha školy, srdečnou atmosféru, 

kterou společně vytvářejí děti školky i školy a jejich učitelky. 
 

Stanislava Kapčuková 

Pozvánka pro děti MŠ a jejich rodiče 
 

Milé děti, určitě vám o prázdninách chybí vaši školkoví 

kamarádi, a proto vezměte svoje maminky, tatínky, babičky 

či dědečky a přijďte v úterý 09.08.2011 v 10,00 hod. na dětské 

hřiště ve Slemeně. Uţ teď se na vás těší Ríša (i Mareček) Csibriovi. 
 

Petra Csibriová 

Malý medailonek 
 

  Kdo navštívil dne 29.6.2011 naši základní a mateřskou 

školu při příleţitosti Dne otevřených dveří, nemohl si nevšimnout 

a hlavně neslyšet tři děvčata, která koncertovala na klávesy, kytaru 

a harmoniku přímo před školou "pod širákem". Klávesistkou byla 
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ţákyně naší školy, naše šikulka Lucka Licková, která nás uţ bohuţel 

opouští a odchází do 6. třídy do Rychnova n. Kn., ony dvě starší 

dívky přicestovaly z Moravy, z Velkého Meziříčí, aby podpořily naši 

mimochodem moc zdařilou akci. 

  Ráda bych vám představila v krátkém medailonku jednu 

z nich - Anetu Vrbkovou, čerstvou maturantku na Střední odborné 

škole sociální v Jihlavě. Protoţe je častým hostem ve Slemeně v naší 

rodině a protoţe absolvovala v naší škole týdenní odbornou praxi, 

vyuţili jsme jejího všestranného talentu a poprosili ji o zkrášlení 

školy a školky. Aneta se přizpůsobila prostředí a vyzdobila interiér 

školy obrázky s dětskými motivy, takţe nyní se na zdech chodby 

prohánějí opice s různými hudebními nástroji, pasou se ovečky v 

netradičních růţovomodrých koţíšcích, medvěd se prochází po laně, 

ţirafa pouští balónky, děti vítá u vchodových dveří "andělka" 

s housličkami, klaun s velikými 

botami a červeným nosem je 

doprovází na vycházku... 

zkrátka máme tam někdy 

pořádný cirkus !!! Svůj talent by 

mohla rozdávat, kromě 

malování nádherně zpívá 

a pěkně hraje na kytaru, takţe 

vystupuje na různých 

koncertech po okolí svého 

bydliště. Navíc se velmi aktivně zapojila do soutěţe "Péčí o svůj 

domov pomáhejte dětem" a nasbírala nám po Velkém Meziříčí 

paragony za 10 000 Kč, coţ byla desetina celkového počtu všech 

získaných bodů. 

 Všechny své aktivity Aneta dělá s nadšením a radostí, a tak 

jí nebylo zatěţko přijet zahrát a zazpívat nám k našemu velkému dni. 

Myslím, ţe se jí i její kamarádce Lucce podařilo podtrhnout 

přátelskou a milou atmosféru celého dne, potěšit návštěvníky pěknou 

hudbou a naše děti písničkami, které děvčata hrála přímo na přání, 

takţe si s nimi školáčci venku pěkně od plic zazpívali. Děkujeme 

tímto Anetě, Lucce i "naší" Lucince a pro potěchu oka přikládám 

ukázku Anetina výtvarného umu. 

           Stanislava Kapčuková 
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Akce  
 

Slet čarodějnic 
 

Rok se sešel s rokem a máme tu zase Filipojakubskou noc. 

30. dubna v podvečer se všechny malé čarodějnice a čarodějové 

scházejí v Synkově u hospody pod altánem. Čaroděj Mrakomor 

společně s celou druţinou se vydávají na cestu za pokladem. Cesta 

však ale nebyla vůbec jednoduchá! Děti na své pouti musely plnit 

úkoly tří čarodějnic.  

První úkol jim dala Bambula, která si při přistání na 

Petrových kamenech rozbila své 

koště. Děti jí ho musely pomoct 

spravit. Po splnění úkolu jim 

Bambula poradila cestu dál.  

Jako druhou potkaly 

ubrečenou a hladovou Bimbulu. 

Té při letošní kruté zimě pomrzli 

všichni pavouci. Děti se nemohly 

na vzlykající Bimbulu dívat, a tak 

jí pavouka aspoň vyrobily. Poté jiţ 

šťastná Bimbula s pavoukem 

a Bambula s koštětem 

pokračovaly s dětmi dále 

k vytouţenému cíli – pokladu a 

hranici. 

Ale co se nestalo! Na své 

cestě za pokladem dorazily ke třetí nejmladší čarodějnici Bludimíře. 

Ta vařila kouzelný lektvar z bylin, švábů a jiné havěti. Děti sbíraly a 

nosily kouzelné ingredience a čarodějnice vesele vařila a vařila a 

lektvar bublal a bublal. Za jejich pomoc s přípravou kouzelného 

lektvaru jim prozradila, kde je hranice a s ní i vytouţený poklad. 

Nakonec tedy Mrakomor se svými pomocnicemi a celým 

průvodem došli aţ k samotnému cíli. Tam proběhla volba Miss 

čarodějnice, která pak musela zazpívat nebo zarecitovat. Poté vzplála 

hranice a s ní koště, pavouk i lektvar. Jen ty čarodějnice se opět 

zachránily pro příští rok. 
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A co poklad? Ten děti našly, rozdělily se a snědly. Všechny 

čarodějnice měly radost z tak velké účasti a těší se na příští 

Filipojakubskou noc. 

Bimbula, Bambula a Bludimíra 

 

 

Kácení máje a „Slunce, seno a plavky“ 
 

Je sobota 28. května 2011 7:00 hod. ráno a místní 

dobrovolníci a 

nadšenci se právě 

scházejí před 

hospodou. 

Přijíţdí traktor 

všichni naskáčí 

na valník a vyráţí 

kácet břízky do 

lesa Pepy 

Ţabokrtského, 

který letos 

dobrovolně 

materiál na 

výzdobu věnoval.  

V devět hodin ráno jiţ všichni herci, kompars a příznivci 

Májovky zdobí břízky, staví kulisy a připravují se na generálku. 

Dopoledne je vţdy za těch 13 let stejné, všude chaos a mumraj.  

Počasí je uţ od rána proměnlivé, a tak se modlíme, aby nás 

kapky deště minuly. Program začíná v 15 hod., kdy místní mateřská 

škola a školka zahájila svoje vystoupení. Rodiče odměnili děti za 

nádherné tanečky a pohádku O šípkové Růţence velkým potleskem. 

Dalším bodem programu byly maţoretky Marlen z Kostelce nad 

Orlicí.  

Odbila šestnáctá hodina a konečně se z reproduktorů ozývají 

první slova reklamní znělky: „Jejich tempo je vraţedné, ţeny 

z Hoštic pracují ve dne v noci“. Připravení a nedočkaví herci se jiţ 

potřinácté chystají zahrát hru, a to letos pod názvem „Slunce, seno 

a plavky“. Diváci se smáli faráři na starém kole, pohybující se kupce 
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sena, erotické Cecilce, bábě Tutovce a dalším a dalším. Největší 

úspěch sklidila pánská promenáda v plavkách.  

Ochotnický divadelní spolek 

Májovka děkuje všem, kteří se letos na 

přípravách podíleli a zejména divákům, kteří 

i přes nepřízeň počasí s námi vydrţeli aţ do 

konce. Nedá se opomenout vůně 

grilovaného čuníka, která nás dráţdila od 

odpoledne aţ dlouho do noci. Uţ teď se 

těšíme na příští ročník a doufáme, ţe diváky 

nezklameme.  

 

 

Za ODS
1
 Hanka a Renáta       

 

Noční pohádkový tanec z daleké Indie 

 
Ptáci v korunách stromů dozpívali poslední sloku své písně 

a ukryli se k spánku s nadějí, ţe den příští bude vlídnější a slunce 

osuší jejich deštěm smáčená peří. Krajinu zahalila noc a vládu na 

temné obloze převzal stříbrný měsíc. Vzduch byl prosycen příslibem 

očekávání čehosi tajemného, snad pohádkového příběhu 

odehrávajícího se v dalekém, cizím kraji. Jen na malou chvíli jsme se 

přenesli do pohádky vzdálené Indie mezi princezny tančící pro své 

nápadníky. Kteréhopak si vyberou? Který bude ten pravý? V záři 

ohňostrojů pak princové společně s indickými kráskami rozproudili 

krev v ţilách všem divákům sledujícím cizokrajný pohádkový tanec.  

Je nezbytné zmínit, ţe celý příběh včetně choreografie 

připravila a s účinkujícími nacvičila paní Radka Filingerová, která 

rovněţ navrhla a zhotovila pro kaţdou „princeznu“ taneční kostým 

tak, aby se noční podívaná při příleţitosti kácení máje líbila 

co nejvíce. 

               Šárka Frýdová 

                                                 
1
 ODS: ochotnický divadelní spolek Májovka 
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Střípky z Kácení  máje 
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Slavnosti květů 
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Slavnosti květů 
 

Milí spoluobčané a čtenáři Syslojedu, 

můj nynější příspěvek bude zaměřen na akci, která je ve 

východních Čechách ojedinělá a jak moţná mnozí tušíte, jedná se 

o cyklovýlet nazvaný SLAVNOSTI  KVĚTŮ. Vím, ţe se něco 

obdobného pořádá zatím pouze na dvou dalších místech v ČR, takţe 

jsem si s touto myšlenkou 

nějaký čas pohrávala a říkal 

jsem si, proč v toto krásné 

období neotevřít brány sadů 

veřejnosti i u nás, všem těm, 

kteří mají hezký vztah 

k přírodě. 

Plakáty byly 

vyvěšeny, občané 

informováni i přes SMS a tak 

jsme se tehdy tu první květnovou lehce zamračenou neděli okolo 

9 hodiny sešli s koly symbolicky u cykloaltánu před naší hospůdkou 

v počtu cca 30 účastníků – dospělých, dětí i několika přespolních 

zájemců.   

Po krátkém uvítání jsme vyrazili aţ pod Synkov a vyšlapali si 

Libelský kopec, kde jsme uţ po obou stranách mohli vidět krásně 

rozkvetlé nové výsadby štíhlých vřeten jabloní. Po vyfocení 

u billboardu  Ovocnářské unie ČR jsme pokračovali a absolvovali 

jsme terénní průjezd uvnitř velkého libelského sadu zvaného „Na 

Větrově“. V této části projíţďky nám lehce pršelo, ale protoţe se 

všichni těšili na prohlídku firmy OVOCNÝCH SADŮ SYNKOV 

s.r.o. s lákavou ochutnávkou ovocných produktů, pokračovali jsme 

dále. Po přejezdu potoka Dubenec jsme se opět vydali synkovskými  

sady za Vaňkovými s plně kvetoucími odrůdami jabloní a pod 

Pikajnou jsme zabočili do areálu firmy. Zde kaţdý účastník obdrţel 

jablíčko z chladícího boxu a letáček: „Proč jíst české ovoce“ 

a mládeţ ochutnala jablečný mošt. No, a my dospělci jsme si troufli 

na něco ostřejšího – jablečnou pálenku. O občerstvení se nám 

postaraly ţeny ze sadů – paní Eva Ţabokrtská a paní Světlana Lutak.  

Protoţe se nám v tuto dobu řádně rozpršelo, vyuţili jsme čas na 
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prohlídku části skladů s řízenou atmosférou. Uţ to vypadalo, ţe kvůli 

dešti ani nebudeme pokračovat na jedlinské sady. Řekli jsme si něco 

o uměle chovaných čmelácích, kteří toho času byli umístěni 

v hrušňovém sadě právě na Jedlině. A jak jsme povídali, pozvolna se 

počasí umoudřilo a pro velký zájem a zvědavost účastníků jsme 

pokračovali do jedlinských sadů za čmeláky. Zde se nám naskytly 

hezké pohledy na Orlické hory a to uţ jsme šlapali mezi 

dokvétajícími stromy hrušní, kde jsme pozorovali několik stanovišť 

čmeláků a u jednoho se 3 úly jsme si udělali zastavení i s prohlídkou 

a seznámením, jak celé čmelstvo v sadech funguje. Na účastnících 

výletu bylo z pohledů a dotazů patrno, ţe nic takového ještě neviděli. 

Po nutném zdokumentování všeho zajímavého jsme ještě popojeli aţ 

na Rychnovskou Lhotku na hranice sadů pana Čepely, kde jsem se 

s milými účastníky rozloučil. 

Na závěr mého povídání si neodpustím zmínit skutečnost, ţe 

za 3 dny po tomto velmi příjemném výletu se mi po ránu při obhlídce 

sadů naskytl pohled téměř úplného zmaru. Jistě tušíte proč: ano 

důvodem byly jarní mrazíky, které nám spálily květy a jiţ tvořící se 

plůdky. Ale abych nekončil tak pesimisticky, naštěstí je příroda dosti 

mocná čarodějka, a tak část odrůd zpomalila svůj vývoj a dokvetly 

ještě po mrazech, tudíţ podíl úrody se přece jen rýsuje. 

Tak tedy pokud bude o tuto akci zase zájem a bude příznivé 

počasí, budu se na Vás těšit a příští rok zase na viděnou 

v rozkvetlých synkovských sadech. 

Josef Šíla, ovocnář 
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Cyklistický výlet do domácího pivovaru v obci Běleč nad 

Orlicí  - sobota 4.6.  
 

Tato akce byla spojena jak pro lidičky z ASSA ABLOY 

(FAB), tak i pro lidičky z naší obce. Tedy, jak se říká – zabil jsem 

dvě mouchy jednou ranou a těch much bylo přes třicet. Navíc jsem 

cyklistický výlet pojal jako sportovně vzdělávací akci s heslem – 

nestačí jen zdravě jíst, ale musí se i zdravě pít, ostatně podle lékařů, 

pitný reţim se musí dodrţovat.  

Start byl stanoven u naší hospůdky na 8:15  

a počasí slibovalo nádherný den. 

Trasa byla připravena po nenáročných 

cyklostezkách, tedy směr Častolovice, přes 

pískovnu do Albrechtic a lesní cestou 

necestou do Bělče.  

V Bělči nás čekala slibovaná 

prohlídka domácího pivovaru 

s podrobným výkladem a hlavně 

ochutnávkou kvasnicového piva 

CAR. Jinak řečeno, nefiltrované a nepasterizované pivo. 

Po nutné občerstvovací přestávce jsme zvesela vyrazili za 

dalším dobrodruţstvím. Tedy cyklostezkou uprostřed rozlehlých 

pastvin do Třebechovic pod Orebem a dál velmi oblíbenou cestou 

v oboře do Týniště nad Orlicí. Odměnou byl krásný pohled na malé 

divočáky a jiná zvířátka. Pochopitelně cestou nechyběl ani malý 

defekt, tedy píchnuté kolo, a to dokonce dvakrát, coţ nás vůbec 

nerozházelo, vlastně to byla příjemná zastávka s ukázkou odborné 

a rychlé opravy.  

Oficiální zakončení proběhlo v motorestu v Česticích 

a z dostupných zdrojů jsem dostal informace, ţe se všichni ve zdraví 

dostali do svých domovů.  

Závěrem chci všem poděkovat za hladký průběh výletu 

a doufám, ţe i v budoucnosti něco podobného opět podnikneme.  
 

         Martin Dohnálek  

předseda výboru kulturního, 

sociálního a pro mládeţ OÚ 
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Dne 11.6. v sobotu proběhla v rámci svátku Den dětí  
 

 

Dětská olympiáda. 
 

Začátek byl nahlášen na 8:30, počasí nám přálo pěkný den a 

některá ranní ptáčata uţ nedočkavě čekala u hřiště od osmé hodiny 

ranní.  

Na hřišti bylo připraveno celkem osm stanovišť netradičních 

disciplín, které se jednotlivě bodovaly.   

Děti se rozdělily podle věkových 

kategorií a zvesela se odstartovalo 

soutěţení. S potěšením musím přiznat,  

ţe všechny děti se snaţily a 

bojovaly jak jen mohly. Jak uţ to 

bývá, po velkém výkonu všem dětem 

vyhládlo, tak byl čas na zaslouţené 

občerstvení a to vlastnoručně 

upečený, v některém případě 

připečený buřtík.  

Po malém občerstvení bylo 

konečně vyhlašování výsledků. 

Jednoduše řečeno, kaţdý si odnesl diplom, medaili, taky balíček 

odměn a hlavně dobrý pocit ze sportovních výkonů. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem malým sportovcům za 

velké výkony a velkým pomocníkům za pomoc při organizování této 

akce.  

 

Tedy opět za rok se budeme těšit,  

 

sportu zdar!  

 

 

          Martin Dohnálek  

předseda výboru kulturního,  

sociálního a pro mládeţ OÚ 
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Pro školáky – anglická křížovka 

 

The symbols of the village emblem  

(symboly znaku obce) 

 
The symbol of the …(tajenka)… 

represents memorable pine tree that 

commemorates foundation of the Unity of the 

Brethren in 1467. 

 

   Tajenka      

                tuţka 

               světlo 

                jaro 

              pomoc 

            

              super! 

               dům 

              teta 

              modrá 

 
Pomůckou Vám můţe být např. internet – www.seznam.cz  

rubrika slovník (česko - anglický nebo anglicko – český). 
Hodně štěstí a bystrou mysl! 

 

A pokud jste správně vyluštili tajenku z minulého čísla 

Syslojedu, vyšlo vám „The village emblem of Synkov-Slemeno was 

declared in 2004“ (Znak obce Synkov-Slemeno byl schválen v roce 

2004). 

  

Petra Csibriová 

 

http://www.seznam.cz/
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Myslivecké sdružení Háj  
 

Po půl roce znovu alespoň pár vět o činnosti našeho 

mysliveckého sdruţení. Kdo trochu zná spolkovou činnost, tak ví, ţe 

je to především o brigádách. 

Začali jsme jarním úklidem v okolí hlavní silnice. Sesbírali 

jsme více jak deset pytlů nejrůznějších odpadků, k tomu tradiční 

pneumatiky, v Habřině jsme našli dokonce i sporák a hned vedle 

televizi… Ţe se vyplatí všem těm lidem sem jezdit! Tradičně nejvíce 

nepořádku je na výjezdu z Rychnova do Slemena. Vypadá to, jako 

by zde byla připevněná cedule „Stáhnout okýnka a vše nepotřebné z 

auta ven“. To jsme však trochu odbočili. 

Teď zpět k mysliveckým brigádám, které na jaře spočívají ve 

vyčištění a desinfekci zásypů a krmelců. Poté následuje oprava voliér 

pro baţanty včetně jejich vyvápnění, zrytí a následného osetí. Dále 

proběhl jarní úklid kolem myslivecké chaty, pak u chaty na střelnici 

atd. Někdy si tak člověk říká, proč to všechno dělá, ale pak si jde 

navečer sednout na čekanou a uţ to zase ví.  

Zjara naše sdruţení zorganizovalo velikonoční střelby 

a o tom, ţe se vydařily není pochyb, jenom soutěţících bylo 37. Jiţ 

tradiční cenou tohoto klání je velikonoční pomlázka vyrobená panem 

Josefem Provazníkem, která se dává ke kaţdé z deseti cen pro 

nejlepší střelce. Na sobotu 9.7. jsme připravili tradiční memoriál 

Zdeňka Serbouska. Právě letos se jednalo o jubilejní dvacátý ročník, 

a protoţe máme 

střelnici schválenou 

jako brokovou, opět 

se soutěţilo ve střelbě 

na asfaltové terče.  

Uţijte si 

pohodové léto 

a pěknou dovolenou.  

 

 

Za MS Háj Synkov 

Martin Dusil 
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Z historie obce  
 

Kam chodili naši předkové nejen na pivo? 

Díl druhý 
 

O nejstarší krčmě v Synkově jste se mohli dočíst 

v minulém čísle Syslojedu, ale nebyla jediná v naší 

vesničce. Zásluhou paní Lídy Hoffmanové se do 

dnešních dnů dochovaly dokumenty vztahující se 

k provozu druhého hostince, za coţ jí patří velký 

dík.  

Zde je částečný výpis z koncese k provozu 

hostince v domě č. p. 18 (V současné době jde o 

dům, ve kterém bydlí rodina Jansova. Pamětníci si 

jistě pamatují manţele Forejtkovy, kteří zde ţili dříve.):  

 

Okresní správa politická v Rychnově n. Kn.  

Dne 8.října 1921 

                                                                                                

Panu Josefu  F o r e j t k o v i , v  S y n k o v ě    čís. p. 18 

 

K Vaší ţádosti de praes 7.ledna 1915 uděluji Vám po rozumu 

ustanovení § 16. ţivnostenské novely ze dne 15.března 1883 čís. 39 

ţ. z. koncesi k osobnímu provozování ţivnosti hostinské a výčepní 

v domě čís. p. 18 v Synkově a sice pro místnosti  I – II označené 

v plánku uloţeném při spisu a pro místnosti vedlejší k tomu 

příslušející. 

 

Tato koncese se vztahuje na následující oprávnění: 

1. / přechovávati pocestné 

2. / připravovati a podávati pokrmy 

3. / čepovati pivo, víno a víno ovocné 

4. / čepovati a v drobném prodávati pálené lihové nápoje, 

jemné likéry 

5. / připravovati a podávati kávu, čaj, čokoládu a jiné teplé 

nápoje jakoţ i občerstvení 

6. / míti dovolené hry 
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Musíte následující nařízení dáti náleţitě provést: 

1. / Při tanečním sále nutno zříditi po suchu přístupný záchod 

pro dámy; za tím účelem buď rozšířeno jedno okno na straně 

severní do přístavku záchodového, jenţ bude opatřen 

předsíňkou a dveřmi proti vnikání zápachu. Tento přístavek 

musí býti opatřen ţumpou dle řádu stavebního. 

2. / Studna musí býti upravena dle předpisu řádu studničního. 

3. / Uprostřed stropu tanečního sálu budiţ zřízen průduch 

vyvedený na vrch střechy, musí býti uvnitř oplechován a 

opatřen závěrem, který moţno říditi od podlahy. 

4. / V místnostech hostinských musí býti umístěn nápis zákazu 

plivání na zem a dostatečný počet zdravotních plivátek 

a v tanečním sále nápis: ,,Kouření při tanci zakázáno“. 
 

Při provozování ţivnosti musíte zachovávati následující předpisy: 

1. / Výčep pálených lihových nápojů, jemných likérů, smí se 

provozovati pouze dohromady 

a současně s ostatními 

hostinskými a výčepními 

oprávněními v těch právě 

místnostech, nesmí se tedy 

výčep lihovin, likérů 

provozovati ani výhradně 

ani ponejvíce v některé části 

hostinské místnosti. 

2. / Dvéře v hostinské místnosti 

buďte zařízeny k otevírání na 

venek. 

3. / Ve sklepě nesmí kromě piva nic jiného se ukládati, zejména 

né předměty snadno rozkladu podléhající. 

4. / Hostinských místností smí býti uţíváno jen k účelům 

hostince. 

Ku provedení zařízení oprav vytnutých povoluje se Vám lhůta šest 

měsíců a musilo by po marném uplynutí této lhůty býti zakročeno 

proti Vám po případě dle §15 ţ. z. zastavením ţivnosti. 

 

   Lenka Minaříková 
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Z moudrosti našich předků 

 

Bylinky 
Uţ od nepaměti znali lidé 

mimořádné vlastnosti některých rostlin 

a uměli je vyuţívat. Věděli o jejich 

příznivých i zlých účincích a vyráběli si 

z nich různé lektvary a mazání k léčení 

sebe i zvířat, barviva i vonné směsi. 

Hospodáři pouţívali například vařené 

lněné semínko na hladký porod 

a zvýšení dojivosti u krav; zavěšovali 

na špejchar svazky máty, která 

odpuzovala myši; hospodyně vkládaly do skříní levanduli, aby se 

v prádle neusadili moli; barvily velikonoční vajíčka ve slupkách 

z cibule, apod. … 

Protoţe dříve byla dováţená káva i čaj na venkově vzácností, 

pili lidé kromě čisté vody hojně i bylinkové čaje, zejména v zimě pro 

zahřátí a jako prevenci nemocí z nachlazení. Hojné kořenění tučných 

jídel například při zabíjačkách majoránkou a česnekem, které 

aktivují trávení a játra, a jejich zapíjení pivem se stejnými účinky, je 

jistě také důkazem fytoterapie. 

Především byly ceněny léčivé vlastnosti bylin, neboť 

lékařská péče byla většinou drahá a vzdálená. Lidé si běţné 

zdravotní problémy léčili sami nebo s přispěním vědomostí 

kořenářek a mastičkářů, kteří díky svým znalostem uměli léčivou 

moc bylin maximálně vyuţívat. 

Hlavní dobou jejich sběru bylo právě léto. Věřilo se, ţe mají 

nejsilnější účinnost v době letního slunovratu. Byliny se pouţívaly 
buď čerstvé na čaje, masti obklady či kapky, nebo se sušily 

pro uchování mimo jejich vegetační dobu. 

Dnes se lidé daleko více spoléhají na chemická léčiva. 

V poslední době je znatelný návrat k přírodním a tedy i rostlinným 

přípravkům, ale v průmyslovém zpracování. Byliny v přírodě se 

sbírají jen málo. I jejich pěstování v zahrádkách upadá. Přesto 

venkovské prostředí ještě stále poskytuje dostatek moţností k jejich 

vyuţití v čerstvém stavu.  
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Zkuste si ráno po probuzení vyběhnout ven pro nějakou 

kytičku a uvařit si z ní ranní čaj. 

Dobře známý je blahodárný vliv jarních kopřiv, ale i teď v létě roste 

řada vhodných bylin k pročištění a posílení organizmu. Pro inspiraci 

některé z nich: 

 

Přeslička – chrání 

močové cesty, zabraňuje 

tvorbě kamenů, hojí 

poškození plic i cév.  
 

Maceška trojbarevná – 

zlepšuje odkašlávání, 

podporuje látkovou 

výměnu, mírně potopudná 

a projímavá, pomáhá při 

revmatismu. 
 

Lípa – potopudný a 

uklidňující prostředek, 

uvolňuje křeče hladkého 

svalstva. 
 

Řebříček obecný – posílení (zejména ţenského) organizmu; pomáhá 

i při poruchách látkové výměny. 
 

List břízy – pomáhá při zánětech kloubů, revmatizmu, vyráţkách, při 

bakteriálních zánětech močových cest. 
 

Kokoška pastuší tobolka – napomáhá ke sníţení krevního tlaku, 

upravuje silné menstruační krvácení, krvácení ze sliznic trávícího 

ústrojí i výskyt krve v moči. 
 

Měsíček lékařský – protizánětlivý a protikřečový účinek. 
 

Mateřídouška – ke zvýšení vylučování ţaludečních šťáv, sníţení 

plynatosti; při zánětech průdušek a suchém kašli. 
 

 

Lída Hoffmanová 
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Péče o odkazy naší minulosti 
 

V minulém vydání Syslojedu jsemVás informoval 

o působení paraskupiny BARIUM v naší obci. Česká televize 

odvysílala v nedávné době pořad o Bariu na ČT2, kde jsou 

záběry i z naší obce. Pořad je v současné době moţné shlédnout na 

internetu 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove/.  

 

           Jaroslav Štefek 

  místostarosta obce  

Zdraví 

 

Využití bylin v domě 
 

Byliny proti škůdcům: Byliny se uţ odedávna pouţívají 

k ochraně před nevítaným hmyzem. Na rozdíl od chemických 

přípravků neobsahují ţádné látky škodlivé zdraví, a proto je můţeme 

pouţít i k ochraně potravin. 

 

Mravenci: Snítky poleje, routy nebo vratiče dejte do police nebo do 

kredence. Občas je trošku promněte, aby víc 

zavoněly. Jejich vůně mravence neničí, ale 

odpuzuje. 

 

Mouchy: Mouchy nesnášejí vůně mnohých bylin 

například květů černého bezu, levandule, máty, routy, pelyňku, 

černobýlu. Byliny svaţte do věnečku nebo si z nich připravte vonnou 

směs. 

 

Myši: Myši vyhání vůně máty a vratiče. 
 

Rozmarýnový dezinfekční prostředek: Několik listů a malých 

snítek rozmarýnu povařte půl hodiny ve vodě. Čím dáte méně vody, 

tím máte přípravek koncentrovanější. Přeceďte a pouţijte k čištění 

dřezu a koupelny nebo k osvěţení vzduchu. Přidejte přípravek na 

umývání nádobí, který navíc odmašťuje. Takový rozmarýnový 

prostředek vydrţí v ledničce týden. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove/
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Byliny v kuchyni: 
 

Letní ostrý salát: 

 2 cibule, 2 ředkvičky, 2 velké mrkve, 1 velké rajče, 1 malý hlávkový 

salát natrhaný na kousky, 1 svazek nasekaného čerstvého koriandru, 

nastrouhaná kůra bio citronu, šťáva z 1 velkého citronu, sůl, pepř. 

 

Jogurtový nápoj: 

20-30 listů máty peprné čerstvé, ½ l 

domácího jogurtu, cukr dle chuti a led 

Společně vše rozmixujeme, pro 

zpestření můţeme pouţít i nejrůznější 

druhy ovoce. Podáváme vychlazené. 

 

Slunečné léto a pevné zdraví přeje Vlaďka Štefková 

 

Sport 

 

Využívání víceúčelového hřiště ve Slemeně 
 

 V tomto vydání Syslojedu bychom Vám rádi představili 

prvního zástupce 

sportů, které lze 

pravidelně vídat na 

slemenském hřišti. 

Jedná se o volejbal. 

Nejen, ţe se vţdy 

v pátek můţete 

přijít na volejbal 

podívat, ale kaţdý, 

kdo by měl chuť, si 

třeba hned i zahraje. 

Ještě pro upřesnění, 

začíná se v pátek od 

18,00 hod., tedy pokud zrovna neprší. 

                     
 

Martin Beneš 
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Zasílání příspěvků: 

Příspěvky v elektronické podobě zasílejte prosím na e-mailovou adresu: 

syslojed@seznam.cz, případně v listinné podobě na výše uvedenou 

adresu. 
 

Uzávěrka pro zasílání příspěvků do příštího čísla je 25.09.2011. Po tomto 

termínu nezaručujeme zveřejnění Vašich příspěvků. 

 
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí, ul. Rudé armády 1468, agtyp@agtyp.cz 
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