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 Zafouká větřík na poli 
 Zazáří zlato v údolí 
Zazáří zlato i měď na kopci v lese 
Veverka šišku do spíže své si už nese 

 
Zavoní jablko a spadne hruška 
Zvedne ji ze země čilá Maruška 
Příroda nabízí podzimní hody 
Radujme se všichni z té úrody! 

 
Milí čtenáři, 
 

 srdečně vás zdravím na sklonku léta, za vůně dozrávajících 
jablíček, v čase, kdy příroda doslova hýří všemi možnými barvami 
a obklopuje nás svou nezměrnou bohatostí. A my lidé, můžeme 
sbírat plnou náručí úrodu z našich zahrádek. 
 

 Ač se nám to zdá za krásných slunečních dnů téměř 
neuvěřitelné, přijde také období zimních plískanic a my si už nyní 
vytváříme doma zásoby na období, kdy k nám příroda nebude tak 
štědrá jako nyní. Naše životní energie nás přímo vyzývá, abychom 
pamatovali též na nadcházející čas klidu a odpočinku, abychom nyní 
plni síly a elánu věnovali svoje schopnosti pro údobí příští. A tak 
sušíme křížaly, sbíráme ořechy, chodíme na houby, kopeme 
brambory, sklízíme rozmanitou úrodu ze svých zahrádek a pak také 
„víme, co jíme“. 
 

 Ať se nám všem tedy podaří sklidit co nejlepší úrodu, ať tak 
činíme s potěšením dobře vykonané práce a zasloužené odměny. 
Všem hospodyním a hospodářům přeji hodně zdaru při zpracování 
zahradních „úlovků“ a pokud máte nějaké „zeleninové či ovocné“ 
nápady na uchovávání či zpracování, určitě se o ně podělte také 
s ostatními čtenáři našeho zpravodaje, zvláště pak uvítáme staré 
původní recepty našich babiček.  
 

S přáním barevně prožitého podzimu Vás zdraví  
 
       

      Šárka Frýdová 
     předsedkyně občanského sdružení  

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

S blížícím se podzimem je čím dál aktuálnější přísloví 
„Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě“, a tak nám mnohým nezbude 
než zkonstatovat, že mnoho věcí je uděláno a hodně jsme jich ještě 
nestihli. 

Nastal konec léta a já bych prostřednictvím tohoto příspěvku 
chtěl popřát školákům i paním učitelkám šťastné zahájení školy a 
pevné nervy všem, aby se start do nového školního roku vydařil. 
Jistě jste zaznamenali, že poslední víkend před nástupem do školy 
proběhlo slavnostní vysvěcení chlebové pece spojené s gulášovým 
soutěžením a nohejbalovým turnajem. Bylo to již po sedmé, co se 
takováto akce uskutečnila, a musím říci, že i přes páteční nepřízeň 
počasí se velmi vydařila a celkový dojem z tohoto dne je výborný. O 
podrobnostech se rozhodně rozepíší i jiní přispěvatelé a já se nebudu 
pouštět do popisu událostí. Chtěl bych jen touto cestou poděkovat 
všem účastníkům, organizátorům a pomocníkům, kteří se podíleli na 
přípravách těchto akcí a přiložili ruku k jejímu zdárnému průběhu. 
Těší mne, že vše proběhlo bez větších zádrhelů a všichni společně 
prožili příjemný den, na který jistě budeme společně vzpomínat. 

Ovšem dny pádí dál a valí se na nás nové povinnosti a práce, 
a tak od příjemné vzpomínky odskočíme ke starostem všedních dní. 
V posledních dnech se mnohým z vás objevily ve schránkách dopisy 
z Katastrálního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Tyto dopisy avizují 
dokončení procesu pozemkových úprav a obnovení katastrálního 
operátu. V minulých letech proběhly pozemkové úpravy, které se 
týkaly pozemků a jejich hranic mimo osídlené území obce a tyto 
práce byly prováděny pod vedením Pozemkového úřadu v Rychnově 
nad Kněžnou. Obnova katastrálního operátu je plně pod kontrolou 
Katastrálního úřadu a má za úkol vyřešit nesrovnalosti 
v katastrálních mapách, které vznikly v průběhu desítek let a jež 
nebyly dlouhodobě řešeny fyzicky měřením v terénu, a proto vznikly 
nesrovnalosti oproti skutečnému stavu. Vlastníkům nemovitostí v 
intravilánu k.ú. Slemeno se nyní po více než 150 letech nabízí 
jedinečná možnost, jak si mohou zdarma nechat zpřesnit hranice 
svých pozemků, dořešit vlastnické vztahy, případně změnit druh 



                                                                                                  SYSLOJED  č. 3/ 2012 

_______________________________________________________________________________________ 
Email: syslojed@seznam.cz                                                               Strana 5/24 
www.synkov-slemeno.cz 

pozemku. Někoho se již týkaly pozemkové úpravy, tam se ale 
hranice vytyčovaly podle projektu pozemkových úprav. Při tomto 
mapování je důležité, aby 
se vlastníci shodli se svými 
sousedy na průběhu 
dosavadních vlastnických 
hranic a lomové body 
označili. Při místním 
šetření se potom mohou 
dořešit zbývající úseky – 
pokud se sousední vlastníci 
na jejich průběhu shodnou, 
hranice bude označena a 
později zaměřena.  

Jak si mnozí z vás 
vzpomenou, již při 
stanovování obvodu 
pozemkových úprav se našly sporné hranice a body. To samé nás 
určitě čeká i v intravilánu obce a bude to jistě i složitější díky tomu, 
že je zde více sousedských hranic a v mnoha případech se vyměnili 
vlastníci nemovitostí, kteří mnohdy převzali kupní smlouvou 
nemovitost i s pozemky, kde nejsou přesně vyznačeny hranice a 
někdy i s různými ploty a stavbami na pozemcích, o nichž se v dobré 
víře domnívají, že takto je to v pořádku už jen proto, že tento stav je, 
nebo byl již dlouhá léta. Průběh hranic vždy nemusí odpovídat tomu, 
čemu jsme za dlouhá léta přivykli a máme to za naprostou 
samozřejmost. Proto bych chtěl požádat všechny, jichž se tento stav 
bude týkat, a domnívám se, že na téměř každé hranici se najde nějaká 
nesrovnalost, aby tyto problémy pomohli řešit bez pocitů, že se jim 
zákonitě děje křivda. Oznámení o zahájení těchto prací visí na 
elektronické úřední desce na webových stránkách obce a na úřední 
desce obecního úřadu. Věřím, že této příležitosti všichni využijí a 
místního šetření se zúčastní a vše se podaří bez větších problémů  

Na závěr mi nezbývá než všem popřát krásný podzim 
s mnoha slunečnými dny.  

Vítězslav Kapčuk  
starosta obce  
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Na pana Ing. Josefa Machače  
 
V pátek dne 10.8.2012 jsme se rozloučili s panem 

Ing. Josefem Machačem.  
Jeho dlouholetá činnost v zastupitelstvu obce  Synkov- 

Slemeno  byla přínosem pro obec a jeho starost o věci veřejné byla 
všem, kteří s ním spolupracovali známa. Patřil ke členům 
zastupitelstva, kteří se vždy aktivně zajímali o dění v obci a svými 
znalostmi pomáhal při tvorbě rozpočtu obce. Měl vždy porozumění 
pro problémy obyvatel a aktivně se zajímal o jejich řešení.  Jeho 
poradní hlas v ekonomické oblasti obce byl velmi důležitý a vždy 
s rozvahou sobě vlastní předkládal svá stanoviska při hájení zájmů 
obce. 

Nezapomeneme. 
 

 
 

Za zastupitelstvo obce Synkov – Slemeno  
Vítězslav Kapčuk, starosta obce 

  
 
 
 
 
 
 
 

POZVÁNKY 
 
Cvičení Pilates ve Slemeně - právě začínáme!  
 
Kde? V mateřské škole ve Slemeně 
 

Kdy? Každé úterý od 16 hod. 
 

Vítáme nové zájemce!  Cvičení je vhodné nejen pro 
sportovce, ale také pro lidi s chronickou bolestí zad 
či nadváhou. 
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Pozvánka na drakiádu 
 

Již tradičně zveme malé i velké tentokrát na „netradiční“ 
drakiádu!  

Kdy? V sobotu 06.10.2012 (přesný čas bude upřesněn 
SMSkou). 

A proč netradiční drakiáda? Budeme mít u nás na návštěvě 
přátele ze severu, a to až z dalekého Finska! A proto už nyní můžete 
trénovat angličtinu. 

 
POZOR! - ZMĚNA SOUTĚŽNÍCH PRAVIDEL, a to: 
podmínkou účasti v soutěži je: 

- drak domácí výroby, velikost 
nerozhoduje, 

- použití přírodních materiálu 
při jeho zhotovování, a to kostra 
ze dřeva a plášť (tělo) draka také 
z tradičního materiálu např. 
papíru apod. ... 
 
Pro zájemce bude v sobotu 

odpoledne (čas bude upřesněn SMSkou) 
před soutěží připravena výtvarná dílnička 
pod vedením odborníka. Zde si můžete 
pod odborným dohledem vyrobit svého draka. 
 
 SOUTĚŽIT BUDOU VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE: 
 

- o nejhezčího draka 
- o nejlépe létajícího draka 
 

Budeme také péci chléb a možná i kuřátka, pro zahřátí uvaříme 
dětem čaj a dospělákům „Cestu na severozápad“ a uvidíme, co třeba 
ještě... 

 
A kde?  Sejdeme se přece u chlebové pece!☺ 
 
      Na Vaši účast se těší  
 

členové občanského sdružení „ZA VENKOV“, o. s. 
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PLÁN AKCÍ 

čtvrtek 27. září  Svoz nebezpečných odpadů 
a vyřazených elektrozařízení 
Pořádá: Obec Synkov-Slemeno 

 
1. – 19. října Sbírka starého ošacení a dalšího (leták 

bude během září zveřejněn na úřední 
desce a webových stránkách obce) 

 
12.-13. října     Volby do krajských zastupitelstev 
 
říjen DUŠIČKOVÁ (nebo jiná) NOC 

 pro děti 
Pořádá: Obec Synkov-Slemeno 

 
sobota 17. listopadu ZABÍJAČKA 
 
2. prosince         Rozsvěcení vánočního stromu 

(ve spolupráci s MŠ a ZŠ Slemeno) 
 
prosinec Adventní výtvarná dílna pro malé i 

velké (sál hospůdky v Synkově) 
 
U tradiční chlebové pece: 
 
6. října  Otevřené vesnice (Villages without 

fences) – Setkání s finskými kolegy 
Drakiáda (ve spolupráci s obcí Synkov-
Slemeno a MAS Sdružení SPLAV) 

 
10. listopadu  Svatomartinská husa  
  

O jednotlivých akcích budete předem podrobně informováni 
prostřednictvím webových stránek obecního úřadu, vyvěšenými 
plakátky, případně zasláním textových SMS zpráv. 
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ZŠ a MŠ Synkov – Slemeno 
 
Rodiče a MŠ a ZŠ Slemeno táhnou za jeden provaz aneb 
nejsme v tom sami 
 

Po jarním maratonu výroby a prodeje velikonočních 
dekorací a pochoutek, který jsme úspěšně zakončili zakoupením 
maringotky na školní zahradu, nastal relativní klid. Ten ale nikdy 
netrvá moc dlouho 
a tak i ten náš 
skončil provozně 
bezpečnostní 
kontrolou školy a 
zahrady a zejména 
herních prvků, které 
slouží dětem k 
rozvíjení herních i 
pohybových aktivit. 
Bohužel kromě 
výše zmíněné 
maringotky a věže 
se skluzavkou 
nezůstal na zahradě 
jediný prvek, který 
by splňoval normy pro použití na veřejných prostranstvích. 
Pískoviště, domeček, houpačka, provazový můstek a šplhadlo byly z 
důvodu napadení dřevomorkou vyřazeny a demontovány. Nastala 
otázka, co dál? Už tak dost chudě vybavená školní zahrada se během 
pár okamžiků proměnila v prakticky holou pláň. 

V první řadě přišlo na řadu pískoviště, bez něhož se děti 
prostě neobejdou. Po zjištění aktuálních cen na trhu a nabídce jedné z 
firem, která se stavěním i rekonstrukcemi pískovišť zabývá, nám 
bylo jasné, že tudy cesta nepovede a že jedinou možností bude 
oprava pískoviště svépomocí. Nakoupili jsme materiál a měli štěstí, 
že jsme získali ohromně šikovné brigádníky, bývalé žáky naší školy 
a tak se díky Michalu Řičařovi, Adamu Slavíkovi a Josefu Kuderovi 
a odborné pomoci pana starosty V. Kapčuka podařilo v relativně 
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krátké době pískoviště zrekonstruovat. Objednání písku, jeho 
navožení do pískoviště a konečná úprava už byly jen „hračkou“ pro 
partu tak ochotných kluků, kterým tímto veřejně děkujeme za kus 
dobře odvedené práce. 

Dalším bolavým místem byla chaloupka, kterou děti prostě 
milují a jejíž zbourání bylo sice nezbytné, leč nemilé. Opět jsme měli 
štěstí, tentokrát na skvělé rodiče Elenky Smisitelové, kteří nejen že 
nám zahradní domeček darovali, ale zcela zdarma nám ho natřeli, 
dovezli do školky a dopravili až na zahradu. Moc děkujeme!!!! 

Největším oříškem se tedy stala zahradní houpačka. Nabídka 
na trhu je sice velmi široká, ale pořizovací náklady se pohybují nad 
20 000 Kč, což je suma pro naši školu momentálně dosti vysoká, a 
proto je pro děti zatím houpačka jen toužebným přáním. Jenže jsme 
před koncem prázdnin dostali nápad, že bychom mohli navázat na 
úspěch velikonočního jarmarku a rozhodli jsme se znovu podstoupit 
14 dní náročné přípravy a využít možnosti prodeje drobných výrobků 
a pochoutek na slavnostním vysvěcení chlebové pece ve Slemeně 

dne 1.9.2012. 
Nutno říci, že se k nám, 

zaměstnancům školy, spontánně 
přidali všichni rodiče dětí, které 
navštěvovaly v této prázdninové 
době školku, a materiální pomocí 
i svými výrobky přispěli k 
rozmanitému sortimentu na 
našem stánku. Zatím nevíme, zda 
akce bude úspěšná po finanční 
stránce (článek vzniká dva dny 
před konáním slavnosti), ale už 
nyní víme, že i kdyby financí 
nebylo tolik, kolik bychom 
potřebovali, je jisté, že díky 
sounáležitosti „našich“ rodičů se 

školou máme do budoucna zaručeno, že ať před námi bude stát 
sebevětší problém, nejsme na něj sami. RODIČE, DĚKUJEME!!!!! 
 

Stanislava Kapčuková 



                                                                                                  SYSLOJED  č. 3/ 2012 

_______________________________________________________________________________________ 
Email: syslojed@seznam.cz                                                               Strana 11/24 
www.synkov-slemeno.cz 

 
 První den ve škole  
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Představujeme vám – Občanské sdružení „ZA VENKOV“, 
o. s., Synkov čp. 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 
Konkrétně se zabýváme: 
 
- obnovou a udržováním 
lidových tradic jako jsou 
např.: „Veselé Velikonoce“, 
„Drakiáda“, „Rozsvícení 
vánočního stromu“ a také 
pořádáním výtvarných 
dílniček pro malé i velké, 
 
- informační, osvětovou a publicistickou činností zaměřenou na 
potřeby občanů obce Synkov – Slemeno a jejího okolí, a to 
čtvrtletním vydáváním obecního zpravodaje „SYSLOJED 
(synkovsko-slemenský občasník a jedlinský tiež)“, 

 
- rozšířením možností využití sportovních aktivit: např. vybudování 
altánu na multifunkčním hřišti ve Slemeně a každoroční pořádání 
tenisového turnaje „SYSLOJED OPEN“, 

 
- současný záměr pořádání akcí v duchu obnovy lidových tradic 
u nově vystavěné tradiční chlebové pece v multifunkčním areálu 
ve Slemeně je zásadní prioritou 
sdružení pro toto období. 

 
V současné době má 

sdružení 8 členů – Šárka Frýdová, 
Josef Frýda, Vlaďka Štefková, 
Lenka Minaříková, Michal 
Hanzlíček, Jiří Málek, Petra 
Csibriová, Michal Říčař. 

 
Pokud máte zájem přiložit ruku ke společnému dílu a účastnit se 
akcí našeho sdružení, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:  

zavenkov@seznam.cz 
 

Těšíme se na Vás  ☺ 
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Tradiční chlebová pec  jako cesta  
k pospolitosti obce 

 
 

 
Vážení přátelé, 
 
 dne 01.09.2012 se konalo „Slavnostní vysvěcení chlebové 
pece“ v rámci „Gulášového soutěžení“ každoročně pořádaného Obcí 
Synkov – Slemeno.  
  

 Za všechny pořadatele si dovolím říci, že nás velmi potěšila 
hojná účast a zájem občanů obce i okolí. Tradicí pečení chleba 
bychom chtěli docílit obnovení přirozeného setkávání lidí, podpořit 
zdravý komunitní život v obci i okolí. A abychom se podělili 
o získané poznatky a současně získali další zkušenosti, připravíme 
také různé doprovodné soutěže a aktivity. Věříme, že se nám 
společně s vámi podaří tento záměr uskutečnit. 
  

 Ráda bych také touto cestou poděkovala za získané finanční 
prostředky na projekt „Tradiční chlebové pece“, a to sice 
z „Programu rozvoje venkova“ nám byla Výběrovou komisí 
Sdružení SPLAV, o. s. doporučena částka dotace ve výši 
270.540 Kč, a dále pak tento projekt uspěl v žádosti o grant 
u Nadace VIA a z prostředků Fondu T-Mobile pro regiony 
zaměřeného na téma „zdravá planeta“, oblast „zdravá 
komunita“ nám byl poskytnut nadační příspěvek ve výši 
90.000 Kč.        

 
Šárka Frýdová 

              za občanské sdružení „ZA VENKOV“, o. s.  
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Vůně chleba linoucí se krajem, lákala lidi, budila zájem ☺ 
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1.9.2012 
hřiště ve 
Slemeně 
 
 
 



                                                                                                  SYSLOJED  č. 3/ 2012 

_______________________________________________________________________________________ 
Email: syslojed@seznam.cz                                                               Strana 16/24 
www.synkov-slemeno.cz 

Zájem o akci „Slavnostní vysvěcení chlebové pece v rámci 
gulášových slavností a nohejbalový turnaj“ projevila 
i média: 
♥ http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-
v-regionech-praha/212411000140903-udalosti-v-
regionech/obsah/216978-vesnicka-pec/ 
♥ http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/navstevnici-
ochutnali-chleb-z-tradicni-pece-20120903.html 
♥ http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/1105354 
♥ 5+2 dny, Rychnovsko, Babišův týdeník ze dne 6. 9. 2012 
 
Akce 
Tenis, který si nenechala ujít ani liška 

 
 
Je to neuvěřitelné, čas se zastavit 

nedá, a tak jsme se poslední 
červencovou sobotu sešli již na 
třetím ročníku nočního 
tenisového turnaje 
smíšených párů, tzn. 
SYSLOJED OPEN. Počet 
přihlášených dvojic se letos zastavil na čísle 9, což slibovalo slušnou 
porci zápasů. Předpověď počasí nám neslibovala nic pěkného, ale i 
přesto jsme turnaj po 18 hodině zahájili. Tentokrát se však rosničky 
nemýlily a kolem 19. hodiny se nad Častolovicemi začala stahovat 
černá mračna, což nevěstilo nic pěkného. Bohužel, jak se říká, 
jedenáctá rozhodne a tak se také stalo. Kolem 23 hodiny přišla 
obrovská bouřka a turnaj musel být ukončen.  

Nový termín byl stanoven na 25. srpna. Po předchozí 
zkušenosti jsme začátek posunuli na 17 hodinu. Tentokrát se nám 
seznam rozrostl až na 10 dvojic. Vzhledem k tak velkému počtu 
pořadatelé zvolili systém dvou pěti členných skupin, z nichž vítězové 
si zahráli o vítězství a druzí ze skupin o třetí místo. Ani tento termín 
se však neobešel bez potíží. Samochladící sud piva, který měl být již 
po obědě, byl od 10 hodin zamčený v kufru v autě u Tesca, neboť 
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majitel vozu si klíčky nechal uvnitř a vozidlo se zamklo, poté 
nechladil a nakonec nebyla ani těsnící gumička. A tak první 
vychlazený doušek jsme si mohli dopřát až v osm hodin večer.  

Pomiňme tyto „nešvary“ a vraťme se zpět k turnaji, který již 
zdárně od 17 hodin probíhal. Většina utkání byla velice vyrovnaná a 
rozhodovala se až v samotném tiebreaku. Jak jsou utkání velice 
kvalitní dokazuje i fakt, že se na tenis přišla podívat i samotná 
kmotra liška. U hřiště „jako divák“ však nepobyla dlouho, neboť 
neodolala vůni z chlebové pece, u které po chvíli zmizela 
v temnotách.  

Po tuhých bojích konečné třetí místo vybojovali Tomáš 
a Jana Podolští z Častolovic. Druzí skončili Aleš Libotovský a Jana 
Dvořáková a první místo obhájili Jiří Hudousek s Veronikou 
Slavíkovou.  

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na 
organizaci, občanskému sdružení „ZA VENKOV“, o. s. za věnované 
ceny v podobě čerstvých bochníků chleba, které zúčastněné páry 
obdržely a všem sponzorům. Za rok na viděnou……               
  

      Jiří Málek a Martin Beneš 
 
Májovka na Rychnovském jarmarku 

 
Soubor Májovka se dostává do povědomí stále širšího okolí, 

a tak není divu, 
že se nám letos 
dostalo pozvání 
pořadatelů 
Rychnovského 
jarmarku, 
abychom 
v rámci prvního 
dne této akce, 
který byl 
věnován právě 
regionálním 
souborům, 
odehráli svoji -
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 zatím poslední hru - nazvanou „Ze starých pověstí českých aneb 
Kdo neskáče, není Čech“. 

Už samotný příchod družiny praotce Čecha ke 
Kolowratskému zámku byl předzvěstí, že se nám zde bude líbit, a že 
by se představení mohlo povést. Historické nádvoří zámku se pak 
proměnilo v pódium, na němž jsme náš příběh odehráli.   

Škoda jen, že těžké mraky na obloze nejen nám, ale i 
pořadatelům Rychnovského jarmarku nepřály. Během pátečního 
podvečera sesílaly k zemi doslova provazce vody. Ani to nás však 
neodradilo a vystoupení v tomto netradičním prostředí jsme si 
opravdu užívali. 

V některých vtipných replikách by se jistě poznal nejeden 
z poslanců našeho nebo Evropského parlamentu a třeba dialog 
o skupování volných pozemků pod Řípem také připomínal ledacos 
z aktivit našich čelních politických představitelů. 

Režisér hry Jiří Tůma, který zároveň ztvárňuje titulní roli 
praotce Čecha a jemuž členové souboru říkají „taťka“, po 
představení poznamenal: „Členové Májovky jsou ryzí amatéři, lidé, 

kteří se chtějí bavit a zároveň 
pobavit ty ostatní. Základ 
souboru tvoří od jeho založení 
synkovští, ale letos se k nim 
přidali i lidé z vesniček 
v okolí.“  

Musíme říci, že pro 
samotnou hru preferujeme 
venkovní scénu a dnes se 
ukázalo, že nás neodradí ani 
naprostá nepřízeň počasí. 
Stejnou hru v kratším 
provedení zahrála Májovka 
o den později na domácí půdě 
při Gulášových slavnostech. 
Tentokrát již počasí přálo a hra 
se vydařila.  Letos chceme 
ještě pobavit příznivce 
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ochotnického divadla 16. září v Týništi nad Orlicí a 5. října na 
náměstí v Rychnově nad Kněžnou.“ 

Hanka a Renáta 
 

Dále o nás napsali: www.novinky.cz - Ochotnický soubor 
Májovka pobavil představením o osidlování Čech 

 
Z pera našich čtenářů 
 

Začíná podzim, chladné dny nás donutí k pití horkých 
nápojů a večery k teplým bylinkovým koupelím pro zahřátí celého 
těla. K tomu nám pomáhají bylinky, některé mají vlastnost 
ochlazující a jiné zase zahřívající.  

Chtěla bych napsat o heřmánku pravém a poradit vám, jak 
využít jeho skvělých vlastností. Heřmánek pravý řadíme mezi jednu 
historicky nejdéle využívanou bylinu. Egypťané jej zasvětili Slunci 
a uctívali jej pro jeho léčivé vlastnosti. Řekové ho předepisovali proti 
horečkám a při ženských nemocech a nazývali jej pro jeho vůni 
Kamai Melon, což znamená podzemní jablko. Anglosasové jej řadili 
mezi devět posvátných bylin. Ve středověku se vysazoval podél 
stezek. K oficiálním lékařským preparátům se řadí více jak 250 let, 
a to především díky azulenu, který je obsažen v silici.  

Heřmánek působí na soustavu dýchací, trávící a nervovou. 
Používá se při bolestech hlavy, zažívacích poruchách, kolice, očních 
zánětech, žloutence, při vynechání menstruace, posiluje 
zrak, je dobrý na bolesti nervového 
původu, působí jako antidepresivum, 
antiseptikum a zvyšuje imunitu 
podpořením tvorby bílých krvinek. 
Zevně se heřmánek používá na 
oplachování očí nebo jako obklad při 
bolestech nervového původu. Heřmánek je mírný a slouží jako 
harmonizující doplněk stravy. Využití v kosmetice: akné, všechny 
zánětlivé stavy kůže a sliznic, hojivý zklidňující, dermatitida, alergie, 
kopřivka, používá se na zesvětlení vlasů. 

Přeji vám krásné dny a teplé klidné večery při pití dobrého, 
lahodného, voňavého, bylinkového čaje s medem. 
 

Vlaďka Štefková 
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Usnesení ze dne 27.6.2012: 
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schválilo: 
 
: jako usnesení č. 1 závěrečný účet obce Synkov-Slemeno za rok 
2011 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, 
: jako usnesení č. 2 rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Synkov-Slemeno  ve výši Kč 
4216,19 do fondu odměn, 
: jako usnesení č. 4a zřízení školní 
jídelny - výdejny jako nového 
školského zařízení, jehož činnost 
bude vykonávat příspěvková 
organizace Základní škola a 
Mateřská škola Synkov-Slemeno, 
s účinností od 20.8.2012,  
: jako usnesení 4b dodatek 
zřizovací listiny č. 5 příspěvkové 
organizace Základní škola a 
Mateřská škola Synkov-Slemeno 
s účinností od 20.8.2012, 
: jako usnesení 4c souhlasí se 
zápisem školní jídelny-výdejny (s nejvyšším povoleným počtem 50 
stravovaných a místem poskytovaného vzdělávání nebo školských 
služeb na adrese Slemeno 36, Synkov-Slemeno, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou), jejíž činnost bude vykonávat Základní škola a Mateřská 
škola Synkov-Slemeno do rejstříku škol a školských zařízení s 
účinností od 20.8.2012, 
: jako usnesení č. 6 přijetí investiční dotace ve výši Kč 150000,00 na 
akci s názvem "Odvedení povrchových vod do příkopu u silnice 
II/318" od Královéhradeckého kraje, 

 

OBECNÍ ÚŘAD Synkov – Slemeno  INFORMUJE 
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: jako usnesení č. 7 uzavření nájemní smlouvy s občanským 
sdružením ZA VENKOV, o.s. se sídlem v Synkově, na pronájem 
místa na chlebovou pec ve Slemeně. 
 
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno vzalo na vědomí: 
 
: jako usnesení č. 3 informaci o průběhu konkursu na 
ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno, kdy byla ředitelkou 
školy jmenována Mgr. Dagmar Vinopalová, 
: jako usnesení č. 5 informaci o uzavření smlouvy o zajištění 
školního stravování mezi zařízeními Školní jídelna RK, p.o., 
Rychnov nad Kněžnou a ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno, 
: jako usnesení č. 8 informace sdělené ředitelkou Farní charity v 
Rychnově nad Kněžnou, p. Evou Šmídovou. 
 
více info naleznete na www stránkách obce, na úřední desce, v 
archivu zápisů ze ZO 
    

 
 

SYSLOJED (synkovsko – slemenský občasník a jedlinský tiež) 
je informační periodikum vycházející 4x ročně pro občany obce Synkov-
Slemeno. Vydavatel: Občanské sdružení „ZA VENKOV“, o. s., 
IČ 22693190, se sídlem Synkov – Slemeno, část Synkov čp. 48, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou za finanční podpory Obce Synkov – Slemeno. 
 
Ev. č.: MK ČR E 19670               Místo vydávání: obec Synkov – Slemeno 
 
Redakční rada:  
Ing. Petra Csibriová, Bc. Šárka Frýdová, Jiří Málek, DiS., Jaroslav Štefek 
 
Číslo: 3/2012    Datum vydání: 24.09.2012      
 
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 30. 11. 2012.  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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1.9.2012 Slavnostní 
vysvěcení chlebové pece   

 

 

 
 
 



 
1.9.2012 Slavnostní vysvěcení chlebové 
pece  v rámci gulášových slavností, 
nohejbalový turnaj 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Májovka vystoupila  
na zámku 
v Rychnově n. Kn.  
dne 31. 8. 2012 


