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Milí spoluobčané, sousedé.
Dostává se vám do rukou druhé letošní číslo našeho obecního zpravodaje, který můžeme 

nazvat letní. Nejen proto, že spatřuje světlo světa v době, kdy léto, podle astronomického 
kalendáře, je v plném proudu, ale také proto, že jeho obsah je poněkud odlehčený, takové 
– řekli bychom - čtení na dovolenou. Hlavní jeho část však přece jenom tvoří zprávy 
o dění v obci a informace, o kterých se domníváme, že by se k vám měli dostat, protože 
jsou důležité a nebo hodné pozornosti. Ostatně proto také náš obecní zpravodaj vychází.

Léto je v plném proudu. Na počátku prázdnin jsme měli pocit, že jsme se nějakým 
posunem v čase a prostoru ocitli kdesi na jihu Evropy. Horko a sluneční žár byl na naše 
poměry tak nezvyklý, že se zdálo, že teorie o globálním oteplování se staly realitou. Druhá 
půlka července nás však vrátila zpátky do reálu české kotliny. Sluneční žár vystřídaly 
lijáky, studené povětří a pranostika „Svatá Anna – chladna z rána“ se stala realitou už 
v první půli prázdnin. Počasí snad přeje houbařům, ale jistě ne dětem na táborech nebo 
rekreantům v kempech u vody. V některých místech pak prudké lijáky spojené s náhlými 
povodněmi, krupobití, větrné smrště a prudké bouřky napáchaly škody na přírodě 
i majetku lidí. Našemu koutu Orlických hor se toto řádění živlů zaplaťpánbůh vyhnulo. 
Ale i tak tento způsob léta, který, jak říká jedna z postav Vančurovy hry Rozmarné léto, „ 
se zdá poněkud nezvyklým“ dělá vrásky těm, kteří potřebují sklidit louky a mají posečeno. 
Tohle seno asi jeho konzumentům příliš vonět nebude.

Ale polovina prázdnin je ještě před námi a mnozí z vás teprve budou užívat zaslouženou 
dovolenou. Těm přeji, aby počasí bylo příznivé, ať už to bude někde „za hranicemi 
všedních dnů“ a nebo u nás, v klínu Orlických hor, ve vesnici, která poslední dobou nabývá 
příjemné podoby malebné horské obce. Tak to alespoň slýchávám od návštěvníků, kteří 
do Sedloňova přijíždějí. Já i naši zastupitelé jsme rádi, že tomu tak je. Uvědomujeme si, 
že je to také díky vaší snaze a péči. Tak se projevuje zdravý patriotismus v praxi.

Jsem moc ráda, že tomu tak je a chtěla bych vám za tuto snahu poděkovat. Současně 
vám přeji hezký zbytek léta.

Hana Ježková
starostka obce

Co najdete v tomto čísle ?
1. Zprávy z činnosti obecního úřadu
2. Příroda
3. Společenská kronika
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6. Různé
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1. Zprávy z činnosti obecního úřadu
Letošní druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo v prostorách 

tělocvičny v budově OÚ za standardní účasti občanů. Děkujeme všem, kteří tato 
jednání navštěvují a svou aktivní účastí projevují zájem o dění v naší obci. Přinášíme 
ve zkratce nejdůležitější informace z tohoto jednání.

Na úvod přednesla starostka Hana Ježková zprávu o činnosti zastupitelstva od 
posledního zasedání. Z ní vyjímáme:

„Obec je před vydáním dalšího historického majetku, jedná se o lesní porosty jak 
v katastru Sedloňov, tak v katastru Polom. Jen v Sedloňově se jedná o asi 13 ha lesů. 
Pro nás je to důležitý majetek, který může být zdrojem ne zcela malých fi nančních 
prostředků, či sloužit jako bankovní zástava. Na druhé straně je to také další starost, 
kterou si musíme na sebe vzít. Ale jsme rádi, že jsme se tohoto majetku konečně 
domohli.

Velmi pozitivně kvituji skutečnost, že se daří realizovat některé akce pro občany. 
Pálení čarodějnic, které se uskutečnilo před prvním májem bylo povedené, přišli jste 
jak vy, tak i naši chalupáři a dobrá nálada vládla dlouho do noci. Předtím se povedl 
dětský karneval, dobrý byl i divadelní ples, i když jeho návštěvnost mohla být větší. 
Zastupitelstvo považuje takovéhle akce za velmi potřebné, protože napomáhají 
k vytváření pozitivní nálady v obci a přispívají k neformálnímu setkávání lidí. Proto  
jsem ráda, že také dětský domov, s nímž máme v tuto chvíli velmi dobré vztahy, 
připravil na tuto neděli pohádkový les. V době od 9 do 11 hodin mají všichni rodiče 
s dětmi možnost se do této akce zapojit. V této souvislosti chci poděkovat, že dětský 
domov také pracuje na rozšíření své „tělocvičny pod nebem“ a jejím zdokonalení. 
Tento projekt se setkává s velmi pozitivními ohlasy zvláště mezi návštěvníky obce. 

Pro údržbu obce máme v tuto chvíli dvě pracovnice z úřadu práce. Podle stávajících 
pravidel musí nejprve po dobu dvou měsíců odpracovat zdarma 20 hodin týdně, 
potom nám je snad pracovní úřad dá, nevím však v tuto chvíli jestli obě dvě. Věříme, že 
se to povede a budeme je moci zaměstnat i v dalším období a hlavně jim za odvedenou 
práci zaplatit. 

Předmětem kritiky naší i vaší je ne zcela dobrý stav  Sedloňovského potoka i části 
Zlatého potoka. Toky jsou v majetku Lesů ČR, na které jsme se obrátili se žádostí 
o nápravu. Proběhla prohlídka, a máme zprávu, že akce bude zařazena do plánu roku 
2013. Mám za to, že některé menší práce by bylo možné realizovat ještě letos, zkusíme, 
zda by se s tím dalo do zimy ještě něco dělat.“

Dále zazněla informace o provedené prohlídce závad a nedodělků na rekonstruované 
silnici Olešnice v O.h. - Úhor, kterou přednesl zastupitel Marian Kohoutek, který se 
tohoto jednání zúčastnil. Starostka pak pokračovala v informacích o záměrech obce:

„Evergreen našich plenárek – nový územní plán. Zpracovatel má v tuto chvíli snad 
všechny potřebné podklady, včetně nových parcelních čísel katastru Polom, na který 
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jsme čekali a existuje příslib, že v měsíci srpnu, nebo v září by mohlo dojít k prvnímu 
veřejnému projednávání. 

Hodně si od nového územního plánu slibuji, umožní realizovat v obci novou 
výstavbu a naše obec nové, mladé lidi potřebuje.

Zastupitelstvo řeší otázku pořízení nového traktoru pro obec. Stávající má své za sebou 
a mimo to není tak výkonný, jak pro některé účely, zvláště zimní údržbu potřebujeme. 
Takže, je nutné vybrat tu správnou značku a typ, a hlavně zajistit fi nancování jeho 
nákupu, nejspíše pomocí leasingu, nebo podobného řešení. V průběhu června by mělo 
padnout rozhodnutí.

Rozhodli jsme se podat žádost o dotační titul z programu protipovodňových opatření, 
jehož realizace by nám, mimo jiné, umožnila celkovou rekonstrukci obecního rozhlasu 
nejen pro Sedloňov, ale i pro Polom a Ošerov, bezdrátovým způsobem. Přitom dotace 
by činila 90% celkových nákladů. Bohužel,  překážky některých úřadů nám neumožní 
se zúčastnit už první výzvy, která končí 4.6., takže si musíme počkat na výzvu druhou, 
která má být na podzim. Na jednu stranu je to škoda – protože co je doma, to se počítá, 
na druhou stranu se můžeme lépe a bez stresu připravit, hlavně  aby ta druhá výzva  
byla.

Nechali jsme provést celkovou revizi BOZP a proškolení našich pracovníků. 
Dodržování bezpečnostních a jiných předpisů, v nichž se laik jako jsem já, jen těžko 
orientuje, je neobyčejně potřebné a někdy i životně důležité. Malér se může stát 
kdykoliv, i když si to nikdo z nás nepřeje, a následky pak mohou být děsivé. Nejen 
fi nanční ale i trestně právní. Proto jsme se rozhodli využít služeb specializované fi rmy, 
která pro nás tyto věci řeší a realizuje. Už např. výběr kominíka za cenu v tomto kraji 
neobvyklou byl jejich zásluhou. Nyní máme do 30.6. termín na odstranění nedostatků, 
které jejich kontroly odhalily.

Ne vše se daří, jak bychom chtěli.  Rekonstrukce povrchu komunikace k bytovkám je 
toho bohužel příkladem. Každý vidí, že takhle jsme si výsledek, který nás stál ne zcela 
malé peníze, nepředstavovali. Proto jsme zahájili reklamační řízení,  v úterý se sejdeme 
s dodavatelskou fi rmou a dohodneme další postup. Určitě musí, v rámci reklamace, 
dojít k celkové opravě povrchu vozovky.

Na žádost některých našich občanů budou po Sedloňově rozneseny letáčky s přáním, 
aby se v neděli nesekala tráva zahradní technikou, neřezalo dříví, aby byl pokud možno 
v obci klid, aby si ti, co mají náročnou práci, mohli v klidu odpočinout. Věřím, že se 
tato výzva setká s pochopením.“

Dále byla přijata usnesení, která se týkají hospodaření obce a nakládání s obecním 
majetkem.
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2. Obecní úřad informuje
Jak postupovat před realizací stavby 
Dne 1.1.2007 vstoupil v platnost nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), který nahradil dosavadní stavební zákon č. 50/1976 
Sb. 

Stavební zákon upravuje způsob povolování jak drobných staveb, tak stavebních 
úprav a udržovacích prací (laickou veřejností užívaný termín rekonstrukce), nástaveb, 
přístaveb, ale i například odstraňování staveb. 

Nejjednodušším způsobem povolování staveb je tzv. územní souhlas (ust. § 96 
v návaznosti na ust. § 103 stavebního zákona), kterým se povolují např. stavby do 25 
m2 (kůlny, přístřešky, pergoly, garáže), bazény do 40 m2, skleníky a zimní zahrady do 
40 m2, oplocení, opěrné zídky do výšky 1 m, stavby pro chovatelství do 16 m2, přípojky 
v délce do 50 m, úpravy terénu do 300 m2, aj.

Podkladem pro vydání územního souhlasu je žádost „oznámení o záměru v území 
k vydání územního souhlasu“ včetně příloh (umístění záměru do katastrální mapy 
s popisem, výkresy půdorysů a pohledů, souhlasy sousedů se stavbou, závazná 
stanoviska dotčených orgánů – oddělení životního prostředí Městského úřadu 
Dobruška, příp. Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory) a případné jiné 
doklady po konzultaci se stavebním úřadem ke konkrétní stavbě. 

V případě, že se rozhodnete pro rekonstrukci - udržovací práce dle ust. § 103 odst. 1 
písm. e) stavebního zákona, které budou spočívat ve výměně oken a dveří při zachování 
stávajících rozměrů a členění, výměně krytiny popř. přelaťování, výměně podlah, 
obkladů koupelny či WC včetně zařizovacích předmětů, nové vnitřní elektroinstalace, 
vnitřních rozvodů vody a kanalizace, opravě jímky apod., není nutné povolení 
stavebního úřadu. 

Přesto musíte řešit likvidaci odpadního materiálu ze stavby (odvoz na skládku, 
sběrné dvory). V případě výskytu eternitu je nutné, aby nakládání a likvidaci odpadu 
řešila odborná fi rma ve spolupráci s oddělením životního prostředí, které vydá závazné 
stanovisko. Pokud se udržovací práce týkají nemovitosti nacházející se v Chráněné 
krajinné oblasti Orlické hory, je nutné s Vaším záměrem seznámit Správu CHKO se 
sídlem v Rychnově nad Kněžnou.!

V případě, že se rozhodnete pro rekonstrukci - stavební úpravy, kterými budete 
zasahovat do nosných prvků stavby – zdiva, stropů, komínu, krovu apod., je nutné Váš 
záměr projednat se stavebním úřadem z hlediska způsobu povolení, a to buď formou 
stavebního povolení (stavby se zastavěnou plochou větší jak 150 m2) či ohlášení (stavby 
se zastavěnou plochou do 150 m2).

Pokud se rozhodnete nahradit stávající jímku na vyvážení (žumpu) za čistírnu 
odpadních vod či septik s fi ltrem, je nutné se obrátit na oddělení životního prostředí 
Městského úřadu Dobruška, které je v dané věci speciálním stavebním úřadem pro 
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povolování vodních staveb. Vybudování nové studny taktéž spadá do kompetence 
tohoto speciálního úřadu. 

Nástavba (zvýšení hřebene střechy), přístavba (rozšíření půdorysu stavby) nebo 
vestavba podkroví vyžaduje povolení formou ohlášení (stavby do 150 m2) nebo formou 
stavebního povolení (stavby nad 150 m2) s předcházejícím územním souhlasem či 
územním rozhodnutím. V obou případech stavebník musí kontaktovat projektanta 
(stavební inženýr, technik v oboru pozemní stavby), který s ohledem na územní plán 
obce zpracuje projektovou dokumentaci se všemi náležitostmi dle platné vyhlášky 
a předpisů, přiloží potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů (např. Městský úřad 
Dobruška - oddělení životního prostředí a odbor rozvoje města – památková péče, 
Správa CHKO Orlické hory, Hasičský záchranný sbor KHK, aj.), vyjádření správců 
sítí (ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., správce vodovodu 
a kanalizace, osvětlení aj.) a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy. 
Stavebník následně tyto doklady předá stavebnímu úřadu ke schválení.

Odstraňování staveb
Pokud se rozhodnete odstranit stavbu z důvodu stavby nové či špatného technického 

stavu je nutné tuto skutečnost oznámit stavebnímu úřadu na předepsané žádosti. 
Přílohou žádosti bude dokumentace dle platné vyhlášky zpracovaná osobou alespoň 
stavebního vzdělání a závazné stanovisko oddělení životního prostředí popřípadě 
stanovisko Správy CHKO, aj. 

Stavby bez povolení
U staveb, terénních úprav prováděných či již provedených bez rozhodnutí nebo 

jiného opatření, stavební úřad zahájí řízení o jejich odstranění. Tímto jednáním se 
stavebník dopouští přestupku/správního deliktu, za který bude sankciován. Stavebník 
může požádat o dodatečné povolení stavby, jestliže splní náležitosti dle stavebního 
zákona a v opačném případě mu bude nařízeno stavbu odstranit. 

Veškeré žádosti naleznete na webových stránkách města Dobrušky či na samotném 
stavebním úřadu, kde Vám pracovníci ochotně žádosti poskytnou.

Bohuslava Tupcová, DiS., Dana Jedlinská, DiS.
referenti stavebního úřadu v Dobrušce.
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Co je dobré vědět ohledně  kontrol a revizí komínů a spalinových cest

Tak jako v loňském roce i letos bychom vás rádi informovali o každoroční povinnosti, 
která se od 1.1. 2011 dotýká spalinových cest. Proto uvádíme podstatné informace 
vztahující se k této problematice a ve spolupráci s obcí nabídneme zorganizování 
služby pro občany , která bude zahrnovat jak čištění a kontrolu spalinových cest, tak 
i poradenství v tomto oboru. Někteří již tuto službu v loňském roce využili, a proto jsme se 
rozhodli nabídnout ji letos opět. O letních termínech této akce budete ze strany obecního 
úřadu včas informováni.

„V prvé řadě nevím, jaký je rozdíl mezi revizí a kontrolou. A kdo je oprávněn vydat 
zprávu o takové kontrole či revizi, abych nenaletěl prvnímu, kdo u mě zazvoní? A jak často 
vůbec takovou kontrolu potřebuji?.......“

Tedy od Adama, neboli od začátku:
Podstatné kolem této problematiky upravuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 

o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv, které je platné od 1.1. 2011.

V prvé řadě REVIZE. Tu je nutné absolvovat v těchto případech:
- před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě 

komína
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
- při komínovém požáru
- při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve 

spalinové cestě
Tuto revizi vám provede pouze osoba, která je tzv.  osobou odborně způsobilou, 

což znamená, že je jednak držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví 
a současně je  

- revizním technikem 
NEBO
- specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systému 
NEBO
- revizním technikem spalinových cest.
A jak je to s KONTROLOU? Tu je nutné provádět většinou  1 x ročně v závislosti 

na tom, čím topíte. (Přehled lhůt viz. tabulka níže). Provádět ji musí osoba odborně 
způsobilá, v tomto případě postačí, je-li držitelem živnostenského  oprávnění v oboru.
Kominictví a nevyžaduje se osvědčení revizního technika.
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Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících 
částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku 

Doplňující poznámky k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu 

nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná 

paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná 
paliva.

3. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových 
odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba 
kratší 4 měsíců.

4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva 
v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby 
i čistí nejméně jedenkrát za rok.

5. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího 
v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za 
dva měsíce.

6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně 
jedenkrát za rok.

Druh paliva p ipojeného spot ebi e

Pevné
Výkon

p ipojeného
spot ebi e

paliv

innost
Celoro ní
provoz

Sezónní
provoz

Kapalné Plynné

išt ní spalinové cesty 3x 2x 3x 1x

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1xDo 50 kW
v etn

Výb r pevných(tuhých)
zne iš ujících ástí a

kondenzát
1x 1x 1x

Kontrola a išt ní spalinové
cesty

2x 1x 1x

Výb r pevných(tuhých)
zne iš ujících ástí a

kondenzát
2x 1x 1xNad 50 kW

išt ní spot ebi e paliv 2x
Nejmén podle
návodu výrobce
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A co ČIŠTĚNÍ spalinové cesty svépomocí? Dle nového nařízení vlády je možné 
provádět svépomocí pouze čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče 
na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50kW včetně. Právnická nebo fyzická osoba 
o tom musí učinit zápis do požární knihy nebo jiné provozní dokumentace, kterou 
předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. Ale pokud k vám již kominík, 
a to skutečný kominík, váží cestu, je lepší ponechat to odborníkům.

Fyzické osoby (občané) nemají povinnost zprávu o kontrole nikde předávat. I nadále 
platí, že hasiči nemají právo vstupovat do objektů a preventivně kontrolovat komíny 
či dokumentaci k jejich stavu, ale můžou uložit pokutu za nedodržení lhůt kontrol 
a čištění komínů – spalinových cest až po požáru, bylo-li zjištěno, že požár byl 
zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností. Stejně tak pojišťovna (je-li objekt 
pojištěn) může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.

Další novinkou v nařízení vlády je povinnost odborně způsobilé osoby, která při 
kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně 
ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit 
na místě, neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků 
způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu 
úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární 
bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

V novém nařízení vlády, na rozdíl od původní vyhlášky, nejsou uvedeny povinnosti 
jednotlivých subjektů (občanů, právnických a fyzických osob) ve vztahu ke spalinovým 
cestám a spotřebičům. Je zde pouze obecné ustanovení:  „Každý si musí počínat tak, 
aby při provozu komína a kouřovodu (tedy „spalinové cesty“) a spotřebiče paliv 
nedocházelo ke vzniku požáru.“

Ač se zdá, že povinností ve vztahu k vlastnictví nemovitostí je až příliš, není nové 
Nařízení vlády č. 91/2010 týkající se pravidelných kontrol a čištění spalinových cest 
a spotřebičů paliv žádnou zbytečností. Naopak statistiky uvádějí,  že nejčastější příčinou 
požárů v domácnostech je nedbalost, následují technické závady, úmyslná zapálení 
a závady komínů a topidel. Nejlepším ošetřením tohoto rizika je proto prevence, tedy 
předejití možnosti vzniku požáru.

Pokud již taková událost nastane, každý si umí dobře spočítat, že pojišťovna při 
posuzování, zda vyplácet pojistné plnění a v jaké výši,  po nás kontrolní, případně 
revizní, zprávy bude vyžadovat.

Je proto lepší kontrolní zpráva v kapse, než střecha v plamenech.
Napadá mě  ještě  jedno české přísloví: „Pozdě bycha honit“. Jaká přísloví napadají 

vás? 
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3. Příroda
Přinášíme přepis článku z Rychnovského deníku ohledně iniciativy vyhlásit stoletou 

lípu u usedlosti MVDr. Dolanského na Polomech památným stromem. V naší obci by 
to byl již několikátý památný strom. Památnými stromy jsou už staletá lípa u čp. 100 (
u Schmidtů), lípa u bývalé hospody, stejně jako planá třešeň – ptáčnice při cestě z Depa 
k Polomské škole.

Rychnovský deník – pátek 1.června 2012
Lípa zdobí Polom čtvrt tisíciletí
Prohlášení za památný strom by mohlo pomoci 

zajistit prostředky na záchranu jedné z dominant 
horské osady.

Lidi, kteří dovedou ocenit krásu přírodních 
výtvorů kolem sebe, je pořád dost. Příkladem toho 
jsou i manželé Dolanští z Polomu, kteří iniciovali 
prohlášení košaté lípy na svém pozemku za památný 
strom. Po zakončení celého procesu by se obec 

Sedloňov mohla pyšnit hned šesti takovými velikány na svém území, což bude jen 
těžko nacházet konkurenci. Stáří stromu, který je dominantou samoty, se odhaduje 
na 250 let. Lubomír Dolanský, který pochází z jiné části vsi Polom, zakoupil stavení 
v roce 2004, ale již předtím měl v jeho okolí pronajaté pastviny. Se svou manželkou 
se snaží kdysi největšímu statku v osadě vrátit jeho autentickou podobu a zároveň se 
starají o početné zvířectvo. „Lípa je pro nás součástí domova a bereme ji jako dědictví 
minulosti. Její zachování si ale vynutí investice, s čímž by mohlo prohlášení za památný 
strom pomoci díky různým dotacím,“ zdůvodnila Kamila Dolanská. Takovéto ocenění 
však sebou nese i jistá omezení. „Památné stromy je zakázáno poškozovat nebo 
rušit v přirozeném vývoji. Pro každý zásah do života stromu tak musí majitel žádat 
o úřední souhlas,“ vysvětlila Romana Bartošová, která záležitost vyřizuje za odbor 
výstavby a životního prostředí v Dobrušce. Manželé Dolanští ale dřevěného velikána 
ani dosud nijak neomezovali. „Když k nám přijede traktor, necháme ho objet lípu po 
louce, aby jí nepolámal větve,“ řekla dále Kamila Dolanská, která přišla i s návrhem 
jména pro památný strom. Lípa by měla nést jméno rodiny Zeunerovy, která usedlost 
dříve obývala. „Strom pravděpodobně zasadil některý z jejich příslušníků, kteří mají 
zásluhu i na její současné kráse, protože ji neořezávali,“ zdůvodnila Kamila Dolanská. 
Toto spojení bylo přerušeno až v roce 1945, kdy byli původní majitelé již pod jménem 
Herzigovi vysídleni do Německa. Vystřídali je čeští osídlenci a později chalupář, od 
něhož stavení koupili současní majitelé. 

 Proti vyhlášení ochrany není ani obecní úřad, který je dalším účastníkem řízení. 
„Mám k tomuto místu osobní vztah, protože jsem tam prožila dětství. Přímo na té 
lípě jsme měli houpačku,“ prozradila Hana Ježková, starostka  Sedloňova. Iniciativu 
svých občanů proto vítá. Jedinou obavu má z toho, aby strom nebudil přílišný zájem 
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a návštěvníci tak současné obyvatele nerušili. Vše je tak na dobré cestě k zajištění 
ochrany. „Strom splňuje předepsané podmínky, takže jeho prohlášení za památný by 
nemělo nic bránit,“ uzavřela Romana Bartošová.

Rodina Herzigova byla poslední německou rodinou žijící v chalupě před odsunem, 
ale místo i nadále neslo v mapách označení „Zeunerloch“. 

4. Společenská kronika
Setkání všech zaměstnanců obou školských zařízení v Sedloňově
Paní Hana Ježková z Dobřan, paní Květa Kavková a já jsme na sebe vzaly úkol 

zorganizovat setkání všech zaměstnanců školských zařízení v Sedloňově. Z kronik 
jsme vypisovaly jejich jména. Ve škole od roku 1945, v domově ( názvy zařízení se 
měnily) od roku 1956. Když jsme došly k číslu 166, zdálo se nám tak veliké, že jsme 
rozhodly pozvat jen zaměstnance, kteří zde byli v minulém století, tedy do roku 2000. 
Konečný počet však nebyl tak veliký, protože na některé se nepodařilo sehnat kontakt,  
někteří už nejsou mezi živými.

V sobotu 16.6.2012 se nás nakonec sešlo 37! Svou neúčast omluvilo a přítomné 
pozdravilo 21 osob.

Zahájení jsme měli ve škole v místnosti muzea. Pan ředitel dětského domova 
František Veverka přítomným pověděl o současném životě v dětském domově a pozval 
všechny na prohlídku zařízení. Bývalí zaměstnanci toto s velkým zájmem přivítali. Bylo 
pěkné, jak vzpomínali, v kterém pokojíku před lety bydleli, jak byly tehdy ubytované 
děti atd.

Po této prohlídce se část návštěvníků odebrala znovu do budovy bývalé školy, aby si 
poslechla paní Ludmilu Joo, která je zasvěceně seznámila s historií obce.

A potom následovala závěrečná, ale velmi důležitá část programu, totiž vyprávění 
a vzpomínání na terase penzionu Hrad,doplněné samozřejmě občerstvením,které nám 
připravili manželé Šintákovi, také bývalí zaměstnanci obou zařízení.

Všechno rychle uběhlo, ledacos se nestihlo, při odchodu návštěvníků jsem 
si několikrát vyslechla přání setkání v budoucnu opakovat. Pan Václav Vojtěch 
fotografoval, máme pěkné CD!

Spolu s oběma organizátorkami Hanou a Květou musím uvést, že jsme se při přípravě 
setkaly vždy s ochotou vyhovět našim přáním, jak ze strany starostky, tak s ředitelstvím 
domova i vedením penzionu Hrad.

Moc si přejeme, aby nám ti zaměstnanci, kteří nebyli pozváni, odpustili.
Bylo zjištěno, že původní počet zaměstnanců 166 do roku 2000 není konečný. Tak 

snad příště!
H.D.
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Vítáme mezi námi
5. dubna se narodila Natálie Smolová
Naší malé občance i rodičům přejeme hodně zdraví a štěstí!

Odešli z našich řad
7. dubna 2012 zemřel pan Gregor Salay
28. července 2012 zemřel pan Miroslav Diviš 
Čest jejich památce!

5. Kultura
Sedloňovská pouť
Přijela pouť, a lidí houf, zaplnil na návsi kdejakej kout…zpívá Karel Gott v jednom 

ze svých hitů. I do Sedloňova jezdila kdysi pouť, když přijeli „komedianti“, jak se 
jim lidově, nikoliv pejorativně, říkalo. Střelnice, kolotoč a dětské houpačky, někdy 
i velký „řetízák“, na neděli ještě postavili krámek s cetkami. Korále, prstýnky, náramky 
a podobné poklady, které se silně podobaly dárkům, které při objevování nových 
kontinentů vozili cestovatelé domorodcům a „štěstí“.  Nemohla být pouť bez koupě 
papírového pytlíku nebo obálky, ve které bylo skryto něco….něco tajemného, o čemž 
jsme dopředu neměli ani tušení. Vždycky to byla naprostá blbost téměř bez ceny, ale 
nekupte to! Vždyť je to štěstí, a stojí pouze korunu. Za korunu byla i žvýkačka Pedro, 
ty americké bublegum, byly podstatně dražší a hlavně, za našich mladých let byly 
nedostižné. Pomoc od UNRY už nepřicházela a sovětští soudruzi je jaksi zapomněli 
vyrobit. A potom ke střelnici, kde jsme si lámací vzduchovkou s upilovanou muškou 
vystřelili, někdy spíše nevystřelili, růži, nebo třikrát válečky a odměnou opice na gumě 
nebo nějaký jiný, bezcenný brak. Pro nás venkovské děti ovšem tak důležitý, neboť 
byl ze střelnice, kde papírové růže voněly lacinou voňavkou a jejich barevný krepový 
papír vytvářel iluzi zvláštního barevného světa, který se přesouvá od vesnice k vesnici. 
A kdo střílet neuměl, zkusil si střelit alespoň do kola štěstí.  Tak nějak probíhaly poutě 
mého mládí.

Ta naše sedloňovská, spjatá se svátkem sv. Markéty, co hází srp do žita, bývala 
odjakživa spojená s pouťovou zábavou, kdy na sále  místní hospody se domácí 
i přespolní bavili až do rána, a při letkisu, nebo jiném, právě moderním a populárním 
tanci, se třásla celá hospoda. Že to tahle kdysi krásná budova, postavená na  konci 
předminulého století vydržela, je  zázrak, překonávající všechny statické poučky 
a zákonitosti. To už je všechno minulost!
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Ale vraťme se k té letošní. Pokus o zachování tradice pouťové zábavy skoro vyšel, 
díky hospodě U tesaře, kde  hrála hudba, točilo se kus selátka  na rožni a k ránu si 
několik účastníků vyměnilo názory ručním způsobem. (I to ostatně k tradici našich 
zábav patří). V neděli pak paní starostka pozvala sedloňovské na setkání před budovou 
úřadu, aby se pochlubila s novou parkovou úpravou, kterou navrhnul a realizoval náš 
sedloňovský botanik Josef Halda (díky!), nabídla koláče – nikoliv její rukou pečené, 
ale přesto vynikající, a na zapití trochu moravského vína. Znáte přece tu moravskou 
písničku „Červené víno, bílé koláče…! Do toho v budově obce probíhala výstavka 
historických pohlednic Sedloňova ze sbírky ohnišovského Josefa Matušky, který ve své 
sbírce, čítající už téměř třistatisíc kusů, má opravdové skvosty. Ta se ostatně setkala 

se zaslouženou pozorností. A pak se už všichni přesunuli na fotbalové hřiště, protože 
fotbalové utkání patří k tradici sedloňovských poutí už pěkných pár let. To letošní 
trochu trpělo nepřízní počasí. Chvílemi se lilo jako z konve, ale to nevadilo jeho 
aktérům, aby nevydrželi až do konce, na kterém se smírně rozešli s výsledkem 4 : 4. 
Sice remíza, ale vítězem byli všichni, kteří hráli i diváci, kteří vydrželi až do konce. Ještě 
k hřišti, na kterém se utkání konalo. Zaslouží se říci, že takhle kvalitní herní plochu, 

jaké je dnes pod kostelem k dispozici, 
Sedloňov ve své sportovní historii neměl.  
Za to patří dík člověku, který se o ní stará, 
majiteli penzionu Školka, panu Svatošovi. 
A protože každý fotbalový zápas se musí 
patřičně rozebrat a okomentovat, stalo 
se tak i s tímto zápasem  při posezení 
v penzionu Na Hradě. Samozřejmě, to 
už přestalo pršet, protože fotbal byl už 
odehraný. Nebylo to sice žádné „euro“, 
ale dlužno říci, že na hřišti jsme viděli pár 
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velmi slušných výkonů, jmenovitě za všechny alespoň brankáře Honzy Mencla. A také 
sudí pan Bartoš z Kostelce, takto starosta tohoto  města, profesionál v soudcovském 
dresu.

No a pak už byl večer, koláče byly snědeny a sedloňovská pouť 2012 se stávala 
pomalu historií. Je dobře, že byla, je dobře, že tradice poutí, jednoho ze dvou obecních 
svátků, když tím druhým je posvícení, je stále živá. Snad, kdyby se jí účastnilo trochu 
více domácích, když těm přespolním patří za účast dík, tak  by to nebylo na škodu. Ale 
za rok, v roce 2013 na svatou Markétu, máme šanci na reparát.

Josef Ježek
Dopis
Ne vždy je jednoduché pořádat nějakou akci v naší obci. Někteří občané mají pocit, 

že jsou jejich konáním omezováni ve svých právech. Potom se stane, že na obecní úřad 
dojde následující, bohužel nepodepsaný dopis (přinášíme doslovný přepis) :

Sedloňov 1.7.2012  neděle.
Stížnost na nadměrný hluk po 22,00 h večer!
Vážená paní starostko, musím podat vážnou stížnost na penzion Hrad! V sobotu 

večer po 22,00 hodině, byla slyšet hudba odnich až u nových bytovek a né jen tak, ale 
dost hlasitě natolik, že bylo slyšet keré písničky se spívají. Budeli se to ještě opakovat 
budem nuceni zavolat policejní hlídku za rušení nočního klidu.

Zatím podáváme stížnost vám a věříme, že vidina zisku bude potlačena a vpřední 
linyi se umístí ohled vůči spoluobčanům. Doufáme, že se toho ujmete zodpovědně jak 
se na vaší funkci sluší a patří.

Děkujeme!!! Vaší spoluobčané.

Vzhledem k tomu, že není komu odpovědět konkrétně, jenom pár slov. Rozumím tomu, 
že ne každému  může hudba country skupiny  po desáté večer, vyhovovat.  Na druhou 
stranu jsem toho názoru, že podobné vystoupení, které není každý víkend, nemůže 
zásadním způsobem narušovat noční klid, nejedná se o žádnou diskotéku  nebo rockový 
koncert.  Proto věřím, že pisatel, či pisatelé  při příští podobné produkci najdou dostatek 
tolerance k zábavě druhých.  Já se zase budu snažit o toleranci i na straně pořadatelů.

Starostka obce.
6. Napsali o nás
Orlický týdeník – pátek 29.června 2012
Cena Města Rychnova
Zastupitelstvo města Rychnov nad Kněžnou na svém zasedání dne 18.června 2012 

rozhodlo o udělení ocenění Cena Města Rychnov nad Kněžnou za rok 2011 dvěma 
význačným osobnostem spojeným s Rychnovem na Kněžnou – Jarmile Haldové 
a PhDr.Janu Tydlitátovi.
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6. Různé
Jsou mezi námi lidé různí. Slušní, poctiví, připravení každému pomoc. Těch je 

stále většina. Naleznou se však i takoví, kteří se neštítí okrást svého bližního, ublížit 
mu a v extrémních případech sáhnout i k nejhrubšímu násilí. Argument, že takové 
věci se stávají jenom ve městech, kde je velké množství lidí, neobstojí. Podvodníci 
a zloději si vybírají právě venkovské občany, kteří ve své slušnosti a důvěřivosti 
se pak stanou cílem jejich trestných činů, které mnohdy zůstanou nepotrestány, 
protože po pachatelích se slehne zem. Přinášíme několik rad, jak nezavdat příčinu 
k tomu, abychom se stali cílem těchto zlodějů a podvodníků.

Rady pro seniory a nejen pro ně
Jak se zachovat bezpečně doma
NIKDY neotvírejte automaticky dveře, nevite-li, kdo je za nimi. Do bytu vpusťte 

pouze ty, které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč 
přichází. I na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. 
Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Mohl si to 
přečíst např.na štítku na dveřích. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu!

Na dvěřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (např.Novákovi), nebo 
v mužském roku, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena. 

Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např.
o možnost si zatelefonovat, pomoc při nevolnosti, či předání zásilky pro vašeho 
souseda. Situaci můžete řešit, aniž byste otevírali dveře. Pomoc zprostředkujete 
např.přivoláním souseda, nebo sanitky apod.

Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném 
místě. 

Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo 
rodinném domku, nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jedete nakoupit. 
Byt zavírejte a zamykejte i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo 
s odpadky. Udržujte dobré a přátelské vztahy se svými sousedy. Požádejte o jejich 
telefonní číslo, protože v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.

Ve čtvrtek 28.června večer jim při příležitosti slavnostního zahájení XIX. Ročníku 
Poláčkova léta 2012 před zahajovacím divadelním představením Ženy pana Voka 
(v této hře účinkuje také Jakub Halda, pozn.redakce), bylo starostou města Ing.Janem 
Skořepou ofi ciálně poděkováno za obohacení kultury města a regionu Rychnovska.

Jarmila Haldová je uznávanou výtvarnicí a její zásluhou nyní město získalo rozsáhlý 
Rychnovský soukenický betlém, který se stal trvalým exponátem městského úřadu.
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Čekáte-li příchod cizího člověka, např.osobu reagující na váš inzerát apod., 
požádejte někoho blízkého, aby byl s vámi doma.

Zdržujete-li se většinou doma a jen občas jdete někam na návštěvu, zavolejte 
to svým blízkým, aby vás nehledali. Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním 
prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží. 

Jak zvýšit své bezpečí a ochránit svůj majetek
Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Panoramatické 

kukátko vám umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a díky pojistnému 
řetízku můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí. Pokud je to možné, 
pořiďte si elektronické spínací zařízení, které samo v určitou dobu rozsvítí a zhasne 
světlo či televizi. Ve zlodějích tak vyvoláte pocit, že jste doma, i když tomu tak 
nebude. Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Nemějte doma více peněz 
v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nevlastníte dobře ukrytý a zabudovaný 
trezor. Peníze si raději uložte na účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance 
nebo jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, při jejich 
případném odcizení vám tyto fotografi e usnadní jejich identifi kaci.

Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost.
Pokud potřebujete uložit nebo vybrat více peněz, vezměte s sebou raději někoho 

blízkého. Buďte ostražití jak v peněžních ústavech, tak u peněžních bankomatů.

Informace o činnosti Pečovatelské služby Města Dobrušky
Přestali jste být soběstační? Chcete přesto zůstat doma?
Staráte se dlouhodobě o člena rodiny a potřebujete si odpočinout?
Pečovatelská služba Města Dobrušky vám pomůže všechny tyto situace vyřešit.
Základní služby:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
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c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. dovoz nebo donáška jídla
2. pomoc při přípravě jídla a pití
3. příprava a podání jídla a pití
4. zajištění stravy fi rmou Sodexo
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. údržba domácích spotřebičů
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
4. běžné nákupy, pochůzky
5. velký nákup (týdenní)
6. praní, žehlení ložního a osobního prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých k lékaři, doprovázení dospělých na orgány veřejné  

moci a zpět

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA 7 DNÍ V TÝDNU
 OD 7 DO 19 HODIN. MÁTE O NAŠE SLUŽBY ZÁJEM? 

KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM NA ADRESE:
 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA DOBRUŠKY, NA PŘÍČNICI 1011, 

NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE 494 623 596.

VÍTE CO TO JE …. TEST PRO KAŽDÉHO
Pro chvíle odpočinku jsme pro vás otiskli  test,  který vám sice nepřinese žádnou 

výhru, ale pobaví a také poučí.
Když někdo někomu řekne, že je to pěkné vyžle, umí si snad každý dotyčného 

člověka představit. Jenže vyžle ve skutečnosti je …. Zkuste si, co o podobných 
slovech víte.

Vyberte správnou odpověď:
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1. Třeba vám otázky testu budou připadat na jedno brdo. Co se pod tímto slovem 
skrývá?     a) součást tkalcovského stavu

    b) žebřík
    c) druh brouka
2. Někteří lidé se tváří jako lilium. Víte co to je? 
    a) latinsky lilie
    b) malířská běloba
    c)druh látky 
3. Nemít ani fl oka je špatné.  Ale jak vypadá skutečný fl ok? 
    a) je podobný vlčákovi
    b) jde o dřevěný nýtek
    c) jedná se o hřebík s velkou 
    hlavičkou
4. Co jsou to vlastně bulíky, které někomu věšíme na nos?
    a) plody buku
    b) vycpávky
    c) mladí volkové
5. Stále více lidí jezdí jako širón. Jak toto slovo vzniklo?
    a) ze značky závodního automobilu
    b) ze jména francouzského autom. závodníka
    c) ze jména úspěšného žokeje
6. Jiným je zase všechno šumafuk (šumafú), neboli jedno. Za kterého jazyka toto 

slovo pochází?   a) z němčiny
    b) z francouštiny
    c) z ruštiny
7. Možná budete hledat na testu nějaké hnidy. Co to je?
    a) vajíčka vší
    b) chmýří z pampelišky
    c) druh žab
8. Mít ženu věrnou jako Penelopé je sen všech mužů, vždyť na svého chotě čekala 

dvacet let. Kdo jím byl?  a) Heráklés
    b) Perseus
    c) Odysseus
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9. Točit se jako čamrda je umění. Co se pod tímto slovem skrývá?   
    a) dětská hračka

    b) dětský větrník
    c) hrnčířský kruh
10. Občas by někomu neuškodilo zatrhnout tipec. Víte co to tipec ve skutečnosti je? 

    a) choroba jazyka drůbeže
    b) nášivka na oblečení
    c) krajový název pro ústa
11. Naopak mít za lubem není vůbec špatné. Jak vypadá onen lub?
    a) je to ucho
    b) jde o tenké štípané dřevo
    c) jedná se o kruh klobouku
12. Začínat od píky není snadné. Co je to píka? 
    a) barva v kartách
    b) ševcovský nůž
    c) zbraň
13. Co jsou to šoufk y, které si z nás občas dělají naši politici?
    a) šestáky
    b) kozí větry
    c) druh mašlí
14. Chceme-li říci, že to nebude nikdy, prohlásíme že na svatého Dyndy. Co je to za 

světce?    a) sv. František
    b) opravdu sv.Dynda
    c) neexistuje
15. Když někomu kape na karbid, jde vlastně o chemickou reakci vody a ….
    a) čpavku
    b) sloučeniny uhlíku s jiným prvkem
    c) ledku amonného
16. Někdy je opravdu lepší nebrat si servítky. co to vlastně necháváme ležet?
    a) bílé ubrousky
    b) druh hřebíků
    c) kapesníky
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17. Leccos opravdu stojí za zlámanou grešli. Co to byla grešle?
    a) stříbrná mince ražená za Václava IV.
    b) měděná mince ražená za Marie Terezie
    c) hliníková mince ražená za třicetileté války
18. Když o někom řekneme, že jezdí jako fretka. Přirovnáváme ho vlastně k čemu?
    a) k druhu vrány
    b) k zdomácnělé formě tchoře
    c) k rybě z čeledi kaprovitých
19. Hlavně děti natahují moldánky. Co se pod tímto slovem skrývá?
    a) píšťala z rákosu
    b) druh oblečení
    c) druh mraků
20. Lidí, kteří se chovají jako buran, není právě málo. Kdo, nebo co je ale skutečný 

buran?    a) analfabet
     b) vichřice s metelicí
    c) druh psa
21. Občas bychom něco  nebo někoho s chutí roztrhali na cucky. Co se pod tímto 

slovem skrývá?   a) zetlelé hadry
    b) osiny
    c) odpad při tření koudele či konopí
22. Není to tak dlouho, co byl na všechno potřeba nějaký ferman, neboli výnos. 

Z jakého jazyka se toto slovo dostalo do češtiny?
    a) z němčiny
    b) z maďarštiny
    c) z perštiny
23. Šlejška je nejen slaboch a budižkničemu, ale původně se tak říkalo a leckde 

ještě říká
    a) šišce ke krmení
    b) mladé jalovici
    c)  zplanělé višni
24. Udělat terno zase není tak těžké, stačí jen mít dobrý nápad, nebo třeba jen 

velkou drzost. Co to ale ono terno je? 
    a) dědictví
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    b) výhra na tři čísla
    c) Boží trojice
25. Mnohá žena touží být hubená jako lunt. Kdo používal nebo stále ještě používá 

skutečný lunt?   a) hrnčíř
    b) pekař
    c) dělostřelec
26. Někdy je opravdu pozdě bycha honit. Kdo, nebo co je to onen bych?
    a) zpodstatnělý tvar slovesný
         b) zloděj
    c) ježek
27. Z čeho vzniklo známé přísloví eňo-něňo?
    a) od názvu větru ve Španělsku
    b) z hlásky ň
    c) ze jména italského města
28. Být starý jako Metuzalém znamená dožít se 969 let. Kdo to ale byl? 
    a) otec krále Šalamouna
         b) Noemův dědeček
    c) manžel královny ze Sáby
29. Pokud říkáte, že tento test stojí za starou belu, potom ho vlastně přirovnáváte 

k čemu?    a) ke svršku a králi v kartách
          b) k drobné keltské minci
    c) k povětrné ženštině
30. Mít na nose hejla není nic příjemného, kdyby  to byla pravda pravdoucí, seděl 

by tam totiž …   a) druh strašidla
          b) zpěvný pták
    c) kominík
31. Když není kocour doma, mají myši pré. Kdo k nám přinesl toto slovo?  

    a) Napoleonovi vojáci
          b) pruská armáda v roce 1866
    c) Rudá armáda v roce 1945
32. Místo karet míváme v ruce někdy jen samé plívy. Co to ve skutečnosti je?
    a) odkrojky cukrové řepy
    b) listy kukuřice
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    c) odpad při čištění obilí
33. Co to byla pověstná pětka, která se stala symbolem falše?
    a) prvorepublikový pětník
          b) pětizlatková rakouská bankovka
    c) protektorátní desetikoruna
34. Být kanimůrou není zase až tak špatné, vždyť jsme přirovnávání k ….
    a) japonskému admirálovi
          b) čínskému národnímu hrdinovi
    c) korejskému bohu
35. Lemra není právě hezké slovo a být za ní označen je snad ještě horší. Co to je? 

    a) ponrava
          b) hnůj
    c) duše zemřelých z římského bájesloví
36. Nemít ani vindru by vám vlastně nemělo vadit, protože v takovém případě 

vlastně nemáme co?  a) ševcovskou dratev
    b) vídeňský fenik z 15.století
    c) šroubek bez hlavičky
37. Víte jak vypadá skutečný brundibár?
    a) je to basa
    b) úplně stejně jako čmelák
    c) jako struna
38. A je tu úplně poslední otázka a slíbené vyžle. Co to je?
    a) plemeno psa
    b) vykotlaný strom
    c) druh trávy

Správné odpovědi
Otázka odpověď slovy
1.  a  součást tkalcovského stavu
2.  a  latinsky lilie
3.  b  jde o dřevěný nýtek
4.  c  mladí volkové
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5.  b  ze jména francouz. automobilového závodníka
6.   b  z francouzštiny
7.   a  vajíčka vší
8.   c  Odysseus
9.  a  dětská hračka káča
10.  a  choroba jazyka u drůbeže
11.   b  jde o tenké štípané dřevo
12.   c  zbraň
13.  a  šestáky
14.  c  neexistuje
15.  b  sloučeniny uhlíku s jiným prvkem
16.  a  bílé ubrousky
17.   b  měděná mince ražená za Marie Terezie
18.   b  k zdomácnělé formě tchoře
19.   a  píšťala z rákosu
20.   b  vichřice s metelící
21.  c  odpad při tření koudele či konopí
22.   c  z perštiny
23.  a  šišce ke krmení drůbeže
24.  b  výhra na tři čísla
25.  c  dělostřelec
26.   a  zpodstatnělý tvar slovesný
27.  b  z hlásky ň
28.  b  Noemův dědeček
29.  a  ke svršku a králi v kartách
30.  b  zpěvný pták
31.  a  Napoleonovi vojáci
32.  c  odpad při čištění obilí
33.  b  pětizlatková rakouská bankovka
34.  a  japonskému admirálovi
35.  c  duše zemřelých z římského bájesloví
36.  b  vídeňský fenik z 15.století
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37.  b  úplně stejně jako čmelák
38.  a  plemeno psa 
PROFESOR

Učitel fi lozofi e jednoho dne přišel do třídy. Když se studenti usadili, vzal ze 
šuplíku nádobu a naplnil ji až po povrch kameny. Potom se zeptal studentů, zda si 
myslí, že je nádoba plná? 

Studenti s nim souhlasili, že je.
Potom profesor vzal krabičku s kamínky a vysypal je do nádoby s kameny, zatřásl 

nádobou a samozřejmě, že kamínky popadaly mezi kameny. Profesor se zeptal 
znovu. Je teď nádoba plná? Studenti se pousmáli a souhlasili, že je.

Ale profesor vzal krabičku s velmi jemným piskem a vysypal ho do nádoby. 
Samozřejmě písek vyplnil i ty nejmenší mezírky mezi kameny. Teď už byla nádoba 
opravdu plná. Potom profesor řekl: Touto ukázkou jsem chtěl znázornit, že život 
je jako tato nádoba.

Kameny znázorňují důležité věci ve vašem životě. Jako jsou vaše rodina, partner, 
zdraví, děti...,všechno, co je tak důležité.

Kdyby jste to ztratili, bylo by to velmi zničující. 
Kamínky znázorňuji ostatní, méně důležité věci. Například vaše zaměstnáni, 

dům, auto...
A písek je všechno ostatní. Drobnosti. Když dáte písek do nádoby jako první, 

nezůstane vám žádné místo pro kameny.
To stejné platí v životě. Když budete ztrácet čas a energii na drobnosti, materiální 

věci, nikdy nebudete mít čas na věci, které jsou skutečně důležité.Věnujte pozornost 
rozhodujícím věcem ve vašem  životě.

Hrajte si se svými dětmi, vezměte svého partnera tancovat...
Vždy bude čas jít do práce, uklidit dům, uvařit oběd, nakoupit…
Dejte si záležet na kamenech (věci, na kterých vám skutečně záleží). Určete si 

své cíle.
To ostatní jsou jen kamínky a písek. 
Hodně štěstí, doufám, že se vám to podaří.
To není celé!!!
Pak přistoupil student a ptá se profesora. Myslíte, že nádoba 

už je plná?
Profesor připustil, že ano. Student vzal půllitr piva a vlil ho 

do nádoby.
Pivo vsáklo do pisku. 
Ponaučení? Na pivo se vždycky místo najde!!!
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