




_______________________________________________________________________________________________ 
- 3 -                                SYSLOJED č. 2/2019 

 

 
     

 
 

Vážení čtenáři, 
 

zdravím Vás prostřednictvím druhého čísla letošního zpravodaje a s potěšením 
Vám mohu sdělit, že se náš „Syslojed“ umístil ve druhém ročníku soutěže 
o nejlepší zpravodaje měst a obcí Královéhradeckého kraje v kategorii periodik 
tištěných na formát A5 na krásném třetím místě. Porota vybrala třináct finalistů 
z téměř sedmdesáti přihlášených periodik, kdy byl hodnocen celkový dojem, 
grafická přehlednost, pestrost článků, obsah a titulní strana. Musím také 
podotknout, že mnoho z tvůrců obecních zpravodajů jsou profesionálové. 
O to více náš tým zpracovatelů, dobrovolníků, potěšilo získané ocenění. Ráda 
bych tímto veřejně poděkovala za skvělou spolupráci panu Vojtěchu 
Kapčukovi a paní Petře Procházkové, bez nichž by zpravodaj nemohl být na 
takovéto úrovni zpracování vydáván. 
Milí čtenáři, nastává doba dětmi tolik očekávaných letních prázdnin, sluníčko 
i déšť se náležitě činí, zahrady a okna zdobí pestrobarevné květy, sbíráme 
první úrodu a taktéž louky a pole hýří barvami. Léto nám zavládlo svou plnou 
silou a slunce nás často doslova spaluje svými paprsky. To však koneckonců 
k tomuto nejslunnějšímu období roku patří. Přeji Vám všem, ať si jej užijete 
v pohodě a radosti, ať se můžete potěšit volnými chvílemi strávenými na svých 
zahradách či v přírodě, ale především pak s lidmi, jež máte rádi.  

                                          Šárka Frýdová 
předsedkyně „ZA VENKOV“, z. s. 

Vtančil k nám slunečný letní čas 
Pestrobarevných květů plný krás. 
Zelené stromy a pole barvy zlata 
Krvavé vlčí máky a voňavá máta. 
Bouře, déšť vlahý i sluneční žár,  
Rozevři náruč, přijmi léta ten dar! 
Šťáva sladká ovocná stéká z tvých úst, 
Zastav se, umlkni a uslyšíš trávu růst. 
Léto nám otevřelo svůj zlatavý chrám 
Neotálej ani chvíli a vejdi do těch bran! 
 

Š. F. 
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S koncem květnových dní se konečně začalo ukazovat 
letní počasí a s ním i blížící se letní dny a dovolené. 
Mnozí z vás se již těší na klid strávený u vody a nejvíce 
těšící se skupinou jsou jistě žáci, kteří s vidinou 
blížících se prázdnin již stříhají metr. 
S oteplením přichází i radostné povinnosti okolo domu, 
ať to je péče o zahrádky či sekání a údržba trávníku. 
Zde bych chtěl připomenout několik skutečností, které 
se této problematiky dotýkají. Myslím, že všichni máme 
v povědomí, co a kam patří a občas mne zaráží, co si 

pod pojmem bioodpad někteří z nás představují. Kontejnery, které jsou 
umístěny na stanovištích, jsou určeny především pro trávu a rostlinné zbytky, 
které slouží k výrobě kompostu. Proto je nevhodné do nich odkládat různá 
dřeva, ořezané větve a další takové komodity. Nemluvě o stavební suti a 
dalším nevhodném odpadu, který rozhodně není bio. Odložením takovýchto 
komodit sice dotyčný uleví sobě, ale výrazně se mu podaří prodražit celý 
systém svozu komunálního odpadu. Takto naplněný 
kontejner již totiž není bioodpad, ale směsný odpad, 
který se likviduje jiným způsobem a je jinak 
zpoplatněn. Takže nakonec doplácíme všichni na 
pohodlnost jednotlivce. Proto bych chtěl touto 
cestou požádat všechny, kteří tyto kontejnery 
využíváte, abyste zvážili, jaký odpad do nich 
odložíte. Aby tohoto odpadu bylo co nejméně, 
pořídila obec v minulých letech kompostéry, jež 
obdrželi všichni, kteří o ně projevili zájem, zdarma 
a věřím, že jsou využívány v hojné míře a ku 
prospěchu věci. Také si jsem jist, že nikdo rozumný si do kompostéru nenacpe 
větve či jiný odpad. Tolik k odpadům obecně.
Na jiných místech Syslojedu se seznámíte s akcemi, které již proběhly,
a myslím, že k obecné spokojenosti. Bohužel jiné povinnosti mi neumožnily 
být přímým účastníkem tradičního kácení máje ale dle informací, které se ke 
mně dostaly, byla účast hojná, vystoupení dětí ZŠ a MŠ Synkov - Slemeno 
mělo jako tradičně velký úspěch a zrovna tak i vystoupení spolku Májovka. I 
počasí přálo celé akci a tak mi nezbývá než všem, kteří se na celé akci podíleli 
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a pomohli jejímu zdárnému průběhu, poděkovat. Nemyslím tím jen účinkující 
ale i ty, kteří se podíleli na přípravných pracích okolo organizace celé akce 
a jejichž činnost není až tak v konečném důsledku vidět, avšak bez jejich 
přispění by se takové akce konaly jen velmi těžko. Ještě jednou díky!!!

Ačkoli se mnozí již těší na dovolené, obec čeká právě 
v průběhu dovolených zvýšená aktivita. V červenci by 
měla být zahájena rekonstrukce zadní cesty v Synkově.  
Původně jsme uvažovali, že v souběhu s touto 
rekonstrukcí proběhne i oprava libelské komunikace, ale 
nakonec se stav této komunikace ukázal po zimně tak 
kritický, že zastupitelstvo rozhodlo nečekat až do 

poloviny roku a tuto komunikaci nechat opravit v nejbližším vhodném termínu. 
To se nám nakonec i podařilo a výsledek je, myslím, víc než dobrý. Zároveň 
proběhly opravy výtluků na dalších obecních komunikacích, čímž 
se prodlužuje životnost stávajících povrchů. To je důležité již jen proto, 
že každým rokem ceny stavebních prací rostou a ani materiály potřebné 
k opravám nezlevňují.
Po dlouhých letech připravujeme opravu v budově obecního úřadu, která byla 
již několik let odkládána kvůli potřebnějším akcím. Nyní již bohužel nejde věc 
oddalovat, neboť elektrické rozvody nejsou v běžném provozu schopny 
zvládnout chod počítače a v souběhu s ním ještě činnost tiskárny, takže 
neustále vypadávají jističe. To samé se dá říci i o rozvodech vody, kdy při 
napouštění vody do konvice či dřezu vytéká tekutina pěkné hnědé barvy 
a vůbec se jí nechce stávajícími odpady odtékat. Po dobu opravy bude provoz 
obecního úřadu omezen na nezbytně nutný a přesunut do náhradních prostor. 
Termín a místo budou včas oznámeny. 
K závěru se chýlí i dobudování dětského hřiště u obecního úřadu. Zde již 
několik nedočkavců zkoušelo jednotlivé prvky. Termín dokončení tohoto hřiště 
je smluvně stanoven na konec června a tak doufáme, že i přes nepřízeň počasí, 
kdy vydatné deště znemožnily pokračování prací, bude hřiště zprovozněno 
a bude omladině sloužit k plné spokojenosti. 
Dále bych chtěl ještě zmínit pár provozních věcí. I když byla rozesílána SMS 
s nabídkou, je zcela možné, že se někomu tato informace nedostala. Obec stále 
nabízí k prodeji palivové dřevo v ceně 600,-Kč/m3. Zájemci mohou bližší 
informace získat na obecním úřadě. 
Další nabídka je směřována ke studentům starším 15 let. Nabízíme 
prázdninovou brigádu. Jedná se o údržbu zeleně, úklid po těžbě v lese a údržbu 
obecního majetku. Zájemci se mohou bližší informace opět dozvědět na úřadě. 
Na závěr bych chtěl popřát příjemné dovolené a klidné prosluněné léto.

Vítězslav Kapčuk, starosta obce
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Usnesení ze 4. veřejné schůze zastupitelstva obce 
Synkov-Slemeno dne 24.4.2019

Schválený program jednání:
1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018.
2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018.
3. Schválení účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno za rok 2018 vč. 
schválení rozdělení kladného výsledku hospodaření.
4. Žádost ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno o čerpání investičního fondu.
5. Na vědomí rozpočtové opatření č. 1,2/2019.
6. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2019.
7. Schválení zprávy finančního výboru.
8. Schválení zadání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace 
k přístavbě školy v rozsahu I. a II. etapy dle studie.
9. Schválení kupní smlouvy na pozemek č. 3393 v k.ú. Synkov.
10. Schválení veřejnoprávní smlouvy o zřízení společného jednotky požární 
ochrany.
11. Schválení bezúplatného převodu pozemků od Královéhradeckého kraje vč. 
podmínky.
12. Žádost o instalaci zpomalovacího prahu na komunikaci od mlýna.
13. Na vědomí cenová nabídka fi Opravex s.r.o.
14. Na vědomí informace o podání žádosti na změnu územního plánu obce.
15. Diskuse. 

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schvaluje závěrečný účet obce Synkov-
Slemeno za rok 2018 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením bez 
výhrad.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno projednalo dne 
24.4.2019 návrh účetní závěrky obce Synkov-Slemeno za 
rok 2018 a nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla 
v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky 
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 
a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce 
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Synkov-Slemeno tímto schvaluje účetní závěrku obce Synkov-Slemeno za rok 
2018 a zároveň rozhodlo o převedení kladného výsledku hospodaření ve výši 
2317,73643 tis. Kč v r. 2019 na účet 432 Výsledek hospodaření minulých 
účetních období. 
Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno projednalo dne 24.4.2019 návrh účetní 
závěrky PO Základní škola a Mateřská škola Synkov-Slemeno za rok 2018 
a nezjistilo, že by úč. závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů 
v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. ZO tímto schvaluje účetní 
závěrku Základní školy a Mateřské školy Synkov-Slemeno za rok 2018 
a zároveň schvaluje rozdělení kladného výsledku hospodaření ve výši 
11,37322 tis. Kč v r. 2019 v částce 9,340 tis. Kč do fondu odměn a v částce 
2,33622 tis. Kč do rezervního fondu. 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schvaluje žádost Základní školy 
a Mateřské školy Synkov-Slemeno a souhlasí s čerpáním fondu investic ve 
výši 50 tis. Kč na sanaci zdiva v chodbách a nátěr venkovní učebny. 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 1/2019 a č. 2/2019  v předloženém znění. 
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno 
schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2019: §2212 pol. 5171 plus výdaj 
200 tis. Kč, § 3413 pol. 5171 plus výdaj 
40 tis. Kč, 240 tis. Kč z pol. 8115. 
Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno 
schvaluje zprávu finančního výboru 
z jednání ze dne 27.2.2019. 
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno 
schvaluje zadání výběrového řízení na 
zpracování projektové dokumentace na 
přístavbu školy v rozsahu I. a II. etapy 
dle studie. 
Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schvaluje kupní smlouvu na odkup 
pozemku č. 3393 v k.ú. Synkov od Zemědělského družstva Mostek za cenu 
Kč 6000,00 a pověřuje starostu obce p. Vítězslava Kapčuka jejím podpisem. 
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Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy na zřízení společné jednotky 
požární ochrany s Městysem Častolovice a pověřuje 
starostu obce p. Vítězslava Kapčuka jejím podpisem.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schvaluje 
bezúplatný převod pozemků p.č. 605/12 ost. plocha o výměře 76 m² 
a p.č.605/13 ost. plocha o výměře 9 m² oddělených geometrickým plánem 
č. 377-103/2018 z původního pozemku p.č. 605/8 ost. plocha v k.ú. Slemeno 
u Rychnova nad Kněžnou od Královéhradeckého kraje. Smluvní strany tímto 
sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se 
obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne nabytí právních 
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické 
právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, 
užívat jej výhradně jako pozemek pod přístupovou plochou ke škole, v souladu 
s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schvaluje žádost manželů Zemanových 
z Jedliny o umístění zpomalovacího retardéru u jejich nemovitosti.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno bere na vědomí nabídku firmy Opravex 
s.r.o. na opravu výtluků na místních komunikacích.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno bere na vědomí žádost p. Jiřího 
Holoubka o změnu územního plánu obce – změna využití plochy pozemku 
č. 3370 v k.ú. Slemeno na plochu pro rodinné bydlení. 

Zápisy v celém znění vč. diskuse jsou k nahlédnutí na OÚ v úředních 
hodinách nebo na www.synkov-slemeno.cz v archivu úřední desky.

Co je Euroregion Glacensis? 

Euroregion je nadnárodním typem svazku či sdružení 
obcí, měst a krajů. Cílem tohoto mezinárodního 
sdružení, kterého je naše obec členem, je rozvoj 
přeshraniční spolupráce se sousedním Polskem 
na různých úrovních. Zasahuje do kulturních, sociálních, 
hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů. 
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Hlavním motivem sdružených měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými 
místními představiteli veřejné správy, je odstraňování nerovností mezi regiony 
na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického 
i sociálního rozvoje ve snaze zachování společného kulturního dědictví 
pohraničních území. Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření 
česko-polského Euroregionu Glacensis dne 5.12.1996 v Hradci Králové. 
Sídlo sdružení je v Rychnově nad Kněžnou, kde také působí sekretariát české 
části euroregionu. Sídlem polské části a tím i sekretariátu je Kłodzko. 
Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického 
a Olomouckého a je největším česko-polským euroregionem s nejdelší 
společnou hranicí. Historické vazby Kladska a Čech byly předmětem k tomu, 
aby zakladatelé euroregionu užili latinského názvu Kladsko pro společný 
název euroregionu i jako symbol společné minulosti, současnosti a společné 
budoucnosti. Euroregion se za svou historii zasloužil o velké množství investic 
v pohraničí. S jeho podporou se však uskutečnilo také množství kulturních 
a společenských akcí a podpořil množství přeshraničních projektů pro občany. 
Veřejně známé aktivity jsou například organizace projektu Cyklobusy do 
Orlických hor nebo budování nových rozhleden na česko-polské hranici. Více 
informací o činnosti najdete na internetových stránkách www.euro-glacensis.cz 
 
Historický atlas Euroregionu Glacensis 
 

Euroregion Glacensis vydal novou 
publikaci s názvem „Historický atlas 
Euroregionu Glacensis aneb Euroregion 
Glacensis ve starých mapách“. Jedná se 
o rozsáhlou 144 stránkovou publikaci, která 
zobrazuje česko-polské pohraničí ve 
starých historických mapách a najdete 
v něm mapy již od 15. století. Publikace je 
obohacena mnoha ilustračními fotografiemi 
ze současnosti. Jedná se o neprodejnou 
publikaci, která slouží pro osvětovou 
a vzdělávací činnost. Atlas k zapůjčení pro 
běžné občany je možný na obecním 
úřadě.  Pro zvýšení dopadu mezi občany je 
atlas map zveřejněn v elektronické podobě 

na webových stránkách www.euro-glacensis.cz 
 

Jaroslav Štefek, místostarosta obce 
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Logopedická depistáž a screeningové vyšetření školní zralosti 
v MŠ Synkov-Slemeno

I v letošním školním roce využila naše mateřská škola nabídky Pedagogicko-
psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra v Rychnově nad 
Kněžnou vyšetření řeči v rámci logopedické depistáže u dětí ve věku od tří do 
šesti let a screeningového vyšetření dětí předškolního věku. Vyšetření se 
zaměřuje na schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný vstup dětí do školy 

a zjišťuje se při něm úroveň zralosti grafomotoriky, sluchových 
a zrakových funkcí. Předškolákům se věnovaly Mgr. Eva 
Tomášová a Mgr. Žaneta Jandíková ve čtvrtek 28. 2. dopoledne. 
Rodičům byly předány písemné informace o provedeném 
šetření logopedické depistáže a školní zralosti a s tím 

související doporučení.
Iva Dohnálková, ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno

Vynášení Morany

Tradiční „Vynášení 
Morany“ ani tento rok 
nemohlo chybět. Jedná se 
o jednu z akcí, na kterou se 
děti těší a pečlivě připravují. 
Vyrobit velikou Moranu 
a její malé kamarádky stojí 
mnoho úsilí a připravit se na 
boj a přetahování se o moc s 
„Paní zimou“ dá práci ještě 
větší. Nakonec veškeré 
snažení vyvrcholilo 
26. března a jarní písničky, 
básničky a květinové tanečky nad „Paní zimou“ zvítězily, všechno dobře 
dopadlo a mohlo začít toužebně očekávané jaro.

Iva Dohnálková, ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno
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Jaro ve znamení hudby

Hned dva 
koncerty 
potěšily naše 
uši. Dne 29. 
března jeli 
školáci do 
Hradce Králové 
na koncert 
královéhradecké 
Filharmonie 
s krásným 
názvem 
Pohádkový les. 

Děti se seznamovaly s hudebními nástroji. Mohly je vidět i slyšet naživo 
a zblízka. Další hudební ochutnávka přišla 26. dubna. Celá škola 
i školka se zúčastnila koncertu ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. Děti 
viděly, co dokážou jejich vrstevníci, což by mohlo některé motivovat 
ke hře na hudební nástroj. 

Velikonoční dílna

Novinkou letošního školního roku byla Velikonoční dílna. Konala se v úterý 
2. dubna. Měli jsme radost, že rodiče přišli v hojném počtu a že na tuto akci 
byly pozitivní ohlasy. Děti si s rodiči vyrobily různé velikonoční dekorace, 
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ozdobily perníčky a namíchaly svůj zdravý pudink s ovocem, jehož přípravou 
nás provázel pan Zajda a paní Zajdová. Tímto bychom chtěli moc poděkovat 
všem, kteří nám nosí do kůlny u budovy papír, poněvadž právě výtěžek ze 
sběru jsme použili na realizaci celé akce. Děkujeme. :-)

Jana Hůlková, ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno

Zápisy

Zápis dětí do ZŠ Synkov-Slemeno pro školní 
rok 2019/2020 se konal v úterý 9. dubna. 
K zápisu přišlo šest předškoláků a všichni byli 
přijati.
Zápis dětí do MŠ Synkov-Slemeno pro školní 
rok 2019/2020 se konal v pondělí 6. května. 
Dostavilo se celkem sedm dětí a šest dětí bylo 
do MŠ přijato.

Nově přijaté děti budou ZŠ a MŠ navštěvovat od 1. září 2019.

ZŠ a MŠ Synkov -Slemeno

Výlet do ZOO

V pátek 17. května jsme se s dětmi ze školky vypravili 
do Zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Byl to náš 
hlavní „školkovský“ výlet a jelo nás opravdu hodně 
(výletu se zúčastnilo 22 dětí). Počasí jsme měli přímo 
objednané, nepršelo, ale ani nebylo horko, zkrátka 
úplně zoologické. :-) 
V královodvorské ZOO jsme se školkou nebyli již 
hodně dlouho, takže jsme se měli na co dívat. ZOO 
prošla opravdu velkou rekonstrukcí. Nejlepší atrakcí byly žirafy. Kolem jejich 
výběhu vede nový dřevěný most, který je vyvýšený, a můžete tak pohlédnout 
žirafám do očí. Je obrovský zážitek vidět tato zvířata takhle zblízka. 
Samozřejmě naše děti kromě žiraf zajímali také sloni, nosorožci, lvi, hroši a v 
neposlední řadě hadi. Na hady jelo hlavně chlapecké osazenstvo výpravy, které 
před výletem hledalo na internetu, které druhy hadů tam možná budou. 
ZOO jsme bohužel kvůli její rozloze nestihli projít celou, ale to nám vůbec 
nevadilo. Máme tak alespoň důvod se zase někdy příště vrátit.

Jana Hůlková, ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno
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Výlety za poznáním do Déčka
Měsíc květen si děti z naší školy a školky zpestřily díky účasti na 
projektu DDM v Rychnově nad Kněžnou Příroda na dosah. 
Celkem tři májové dny se věnovaly poznávání živé a neživé 
přírody. Mohly pochovat morčátka, želvy, hady, ještěrky a dokonce 

i chameleona. Pracovaly s paní učitelkou z DDM, vyplňovaly pracovní listy 
a hrály hry. Největší úspěch u dětí sklidila hra přenášení morčátek z místa na 
místo. (Poznámka: žádné zvířátko neutrpělo újmu.) :-)
Vrcholem celé akce bude výlet do ZOO v Liberci, který nás čeká ve čtvrtek 
30. května.

Jana Hůlková, ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno

Předškoláci ve škole

V letošním školním roce jsme zavedli novinku pro 
předškoláky. Uspořádali jsme pro ně Pohádkovou školu. Děti 
přišly odpoledne v doprovodu svých rodičů do školy, kde na 
ně čekalo překvapení. Žáci ZŠ pro mladší kamarády nacvičili 
loutkovou pohádku a zahráli jim ji. Předškoláci pak plnili 
pohádkové úkoly. I oni si zahráli si pohádku. Vybrali jsme pro 

ně pohádku O veliké řepě, kterou hrají děti velice rády. Všichni odcházeli 
veselí a uvolnění a případný strach ze školy se rozplynul.
Na tuto akci pak navázaly školní středy. Děti chodí každou středu 
na návštěvu do ZŠ, kde se učí se současnými prvňáky. Seznámí se tak 
s prostředím školy a na svůj první školní rok budou lépe připraveny.

Mgr. Edita Janečková, ZŠ a MŠ Synkov – Slemeno



_______________________________________________________________________________________________
- 15 -                                SYSLOJED č. 2/2019

Díla žáků ZŠ Synkov-Slemeno 

Bezpečná planeta Jupiter

Arnoštek bydlel na vesmírném ostrůvku se 
svou létající kravičkou Bůčou. Jednou si řekl, 
že poletí prozkoumat blízkou planetu Jupiter. 
Nasedl na Bůču a letěl. Na planetě byli 
strážci, kteří hlídali velký zámek.  Najednou se otevřela brána a vyklusalo z ní 
prase, na kterém seděl skřítek, který byl králem planety Jupiter. Podle ní se tak 
i jmenoval. Zavolal svého kačera Pepíka a ten jim zatancoval. Arnoštek 
s Bůčou se vrátili domů.

Na horké planetě s ničitelem

spisovatel: ONDŘEJ VALACH
postavy: PEPA, TONDA, NIČITEL, POMOCNÍCI

Pepa šel ze školy rovnou za nosem. Když přišel domů, tak se vychloubal svému 
bratrovi Tondovi, a řekl mu: „Hej, Tondo, dostal jsem 1 z planet, věděl jsem 
všechno o Venuši“. „Jo“, řekl Tonda, „no tak mi něco o ní pověz“. „Dobře“, 

řekl Pepa, „tak je to velmi horká planeta, má až 500°C. 
Mám supr dupr nápad, uděláme si svou vlastní raketu 
a uděláme si nový druh skafandru“. Když to bylo hotové, 
tak vyrazili. Přistáli na Venuši a první, co viděli, byl velký 
obr. „Kdo jste, pane obře?“ „Já jsem Ničitel a král téhle 
planety. Co vás přivádí?“ „Pepa chtěl prozkoumat vaši 
planetu.“ „To nedopustím“, řekl Ničitel. „A proč 
ne?“ „Kdybyste tu našli něco jedinečného, tak by sem lítali 

další lidé, a to nedopustím. Pomocníci, jdeme na ně!“ „Rychle, Pepo, jdeme 
do rakety.“ „Uff jsme tu, letíme. Víš co, Tondo, už nechci slyšet slovo Venuše.“

Pepík na Saturnu

Jednou se Pepík, který miluje vesmír a zajímá se 
o něj, ocitl v neobyčejném snu. Už se mu zdála 
spousta snů o vesmíru, a to například jak vyletěl 
jako kosmonaut do vesmíru, ale tenhle byl jiný. 
A to, protože se ocitl na prstenci Saturnu. 
Z počátku nevěděl, kde je. Jenže pak si uvědomil, 
že zná planetu, která má prstenec. Tak se po něm prošel. V tu chvíli na něj 
někdo zezadu: „Co mě šlapeš po prstenci!“ A začal utíkat. A najednou ani 
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nevěděl, jak přeskočil na Saturn. Jenže tam ho odchytli ledoví vojáci. 
A přivedli ho králi Saturnu. Ten mu vyhrožoval smrtí. V tu chvíli tam přiletěla 
kometa Eliška, která byla v každém Pepíkově snu. A vzala ho s sebou zpátky do 
jeho postýlky. Aby mohl další den vyprávět svým kamarádům o dalším skvělém 
snu o vesmíru.

Uran a sněhuláci

Hned potom, co Bělanka se a Tom dostali na planetu, už byl Tom v ledové 
pasti a po chvilce byla v pasti Bělanka taky. Přišli sněhuláci s košťaty a vzali 
je. Odvedli je do ledového paláce. Dali je do klecí 
a zavřeli je tam. Byli tam dva sněhuláci strážci 
a hlídali je. Jednou večer jim sněhulák Tonda přinesl 
večeři. Oni už spali. Tondovi jich bylo líto. Tak 
otevřel klece, vzbudil je a řekl, „pojďte, utečeme“. 
Šli pomalu až do jedné místnosti, kde byla ložnice 
a tam spal mrazivý král. Dál byly dveře zamčené. 
Tom najednou uviděl klíč. Už po něm sahal, ale 
najednou se spustil poplach. Už se vědělo, že vězni utekli. Klíče mu upadly, 
když běželi ven. Tonda se obětoval a prorazil dveře. Běželi ven, už byli 
u rakety. Nastartovali, vylétali a Bělanka se rozbrečela a stýskalo se jí 
po Tondovi.

Střípky ze ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno, aneb co se událo…

27.2. Karneval
březen  Bruslení na zimním stadionu v RK
18.3. Vynášení Morany
20.3. MŠ divadlo
22. 3. ZŠ návštěva Kostelce – stolní tenis v sokolovně
26.3 Dentální hygiena
29.3. ZŠ Filharmonie
17.4. MŠ divadlo
30.4. Čarodějnice

Akce MŠ a ZŠ Synkov-Slemeno II. pololetí 
školního roku 2018/19

červen 2019 Spaní předškoláků v MŠ
27.6.2019 Zahradní slavnost (pro rodiče a děti)
1.7-19.8.2019 MŠ uzavřena - letní prázdniny
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Brigáda 
 
S pomocí členů zastupitelstva obce V. Kapčuka, J. Štefka, J. Šíly, J. Frýdy 
a D. Zářeckého a zaměstnankyně obce R. Filingerové se podařilo vyčistit 
multifunkční hřiště, pořezat dříví a převézt většinu stavebního materiálu 
uloženého na parkovišti u hřiště na salaš. Tímto děkujeme všem zúčastněným 
a firmě OVOCNÉ SADY SYNKOV, s.r.o. za technickou pomoc. 
Brigáda se konala dne 12. 4. 2019.  

 

Radka Filingerová, Obec Synkov – Slemeno 

 
 
 
 
Co se událo za synkovsko – slemenským záhumením 
 
Už je to nějaký čas, co jsem naposledy přispěl 
článkem do našeho Syslojedu, jenže jsem si říkal 
„chce to téma“, tak teď ho snad mám. Tedy 
začněme od začátku. Někdy z kraje dubna jsem byl 
osloven společně s panem Jiřím Holoubkem, 
jednatelem společnosti OVOCNÉ SADY 
SYNKOV, s.r.o., zda bychom spoluuspořádali s firmami OSLAVAN, a.s. 
a KLAS Nekoř a.s. velkou předváděcí akci ovocnářské techniky do sadů. 
Důvod je jasný: všichni víme, jaký je problém s pracovními silami nejen 
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v České republice, což pro zemědělství a ovocnářství platí o to víc. Výrobci a 
distributoři se proto snaží vymýšlet a nabízet různé moderní stroje, které 
urychlí a usnadní mnohdy namáhavou práci v sadech.  
Celá akce proběhla v pátek 
26.04.2019, ovšem příprava 
započala už ve čtvrtek 
odpoledne, neboť zástupci 
prezentujících se firem 
přijížděli z velké dálky, 
protože se jednalo o techniku 
ze zahraničí. Sešli se nám zde 
zástupci ze Švýcarska, 
Německa, Rakouska 
i Maďarska společně se svými 
obchodními zástupci pro Českou republiku. Po seřízení strojů, které trvalo až 
do večerních hodin, proběhlo společné posezení v příjemném prostředí 
pensionu „Zámeček“. V pátek ráno se doladily poslední detaily a okolo 
9. hodiny začali přijíždět první ovocnářští návštěvníci a musím s potěšením 
konstatovat, že se sjelo na 70 pěstitelů ovoce z různých koutů České republiky.  
Po zahájení akce jsem přivítal navštěvníky a představil firmu OVOCNÉ 
SADY SYNKOV, s.r.o., následovala teoretická část přednášek a poté jsme se 
přesunuli od Jedliny okolo střediska firmy až na kopec nad Synkovem na 
libelské sady, odkud je krásný rozhled do okolní krajiny. Tam se postupně 
prezentovaly firmy se stroji na mechanizovaný řez stromů a rovněž 
mechanizované 
odplevelování 
pásů  pod stromy 
namísto 
chemického 
vystříkávání, 
tedy způsob 
šetrnější 
k životnímu 
prostředí. Švýcaři 
předváděli různé 
samojízdné 
sklízecí plošiny 
a také jsme viděli moderní protimrazovou ochranu sadů. Důležitou okolností 
bylo, že nám vyšlo krásné počasí, což je v zemědělství vždy velmi ovlivňující 
faktor, a také, že nám v tu dobu již kvetly výsadby.  
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Ovocnáři jsou všímaví lidé a tak nepřehlédli naši Ovocnou stezku. Lehce jsem 
využil situace a na stojany s propagačním materiálem jsem umístil i brožurky 
Ovocné stezky, které byly rozebrány celkem rychle, a kolegové z Moravy mi 
přišli sdělit, že se k nám určitě vrátí i s rodinami a v klidu si celou stezku 
a okolí prohlédnou. Při závěrečném loučení a děkování jsem měl dobrý pocit, 
že se tu návštěvníkům líbilo a byli mile překvapeni. Co víc může být pro 
organizátory odměnou než spokojenost navštěvníků? 

Samozřejmě patří na tomto místě i poděkování všem z místní firmy, kteří se 
věnovali občerstvení a pomáhali organizačně po celou dobu akce. Po jejím 
skončení jsem ještě poseděl se svými kolegy a kolegyněmi ze sadů a říkal jsem 
si, že se i v jiných krajích naší země a zřejmě i v zahraničí mluví o Synkově –
Slemeně a že tady snad také něco umíme. Z tohoto důvodu se přece takové 
akce pořádají, aby se lidé v rámci svých profesí poznávali a předávali si 
zkušenosti. Tak zase někdy na viděnou v synkovských sadech!

Josef Šíla, ovocnář, OVOCNÉ SADY SYNKOV, s.r.o.

Čarodějnice opět po roce
I v naší obci, jako v jiných po celé republice, se koná tradiční 
pálení čarodějnic. Je to večer plný tajemna, ohňů a kouzel. 
Dospělí i děti se na tuto magickou noc těší. Letos se sešlo 
u místní hospody opravdu hodně dětiček. Více jak 40 malých 
čarodějů a čarodějniček se vydalo putovat za hodnými 
bytůstkami, které pro ně měly připravené úkoly. Děti se tentokrát prošly, cesta 
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byla dlouhá a počasí přálo. Po skupinkách s kartičkami v ruce postupně 
přicházely na stanoviště, kde plnily různé úkoly a za ně pak dostávaly razítka 
a něco dobrého na zub. 
Čarodějky byly moc hodné, a tak úkoly zvládly děti na jedničku. Lítalo se na 
koštěti, házelo se pařáty, skákalo se v pytli, skládalo se puzzle… Magická 
stezka končila u školky, kde si každý vyrobil pavučinku s pavoučkem a dostal 
diplom. Společnou cestou jsme všichni šli na hřiště. Děti hledaly bájný poklad 
a my dospělí zamířili 
k vyhřáté peci pro 
upečené kolínko, či 
stehýnko. Stánek s pitím 
nabízel pivo, limo či 
kávu. Bez opečeného 
buřtu nad ohněm by to 
nebyla ta pravá 
Filipojakubská noc, a tak 
i ti nejmenší stáli 
s klacíky u ohně a těšili 
se na svůj opečený 
buřtík.
Při západu slunce kluci zapálili vatru, ke které se většina z nás šla ohřát. 
A věřte, sešlo se nás opravdu hodně. Naštěstí žádná čarodějnice upálena 
nebyla, a tak jsme se všichni vydali spokojeně domů.

Renáta Málková

Čarodějnické dobroty z chlebové pece

Dne 30. dubna se konalo pálení čarodějnic na 
multifunkčním hřišti ve Slemeně. Na tuto akci nám přálo 
počasí v podobě slunečného dne. Jako už každoročně jsme 
vyhlíželi průvod malých čarodějnic a kouzelníků, kteří se 
za námi 
vydali od 
pohostinství 

v Synkově. Po své cestě plnili 
různé úkoly. Na hřišti je pak
čekala odměna v podobě našich 
dobrot a hledání pokladu. 
Návštěvníci mohli ochutnat 
výborná kolena a kuřecí čtvrtky 
z chlebové pece, ale i ke kafíčku 
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naše „čarodějnické sladké pařáty“. Pro dospělé byla opět připravena oblíbená 
„Cesta na severozápad“. Všichni, malí i velcí, si celou akci užili a když už 
zapadalo slunce, mohlo se začít s pálením hranice. Bohudík žádná čarodějnice 
nebyla upálena.

Lucie Licková, „ZA VENKOV“, z. s.
Májovka 2019

Jak si možná někteří mysleli, že Májovka ukončí svoji činnost 20. výročím, se 
mýlili. Herci 
pozvedli své 
herecké zbraně 
a po 21. vyšli 
do boje! Už K. 
H. Mácha ve 
své básni Máj 
opěvuje máj 
jako lásky čas, 
tak i letošní 
název hry 
„Láska a zase 
ta láska“ mluví 
za vše. 
Úvodní slova 

J. Wericha z filmu Stvoření světa a následně příchod Boha s nádhernými 
andílky rozjely scénky ze života nás smrtelníků. Adam a Eva vyhnáni z Ráje 
po celou hru získávali zkušenosti. A jak to vše dopadlo?
To už nemusím psát: přece láska dělá divy!!!

Hana Plašilová, Ochotnický divadelní spolek Májovka

Májový věnec

S věncem roku 2019 mi pomohli pracovníci Centra Orion, z. s. 
v Dlouhé Vsi. Podle mého návrhu a přání vyrobili špendlíkové 
placky, na kterých byla jména dětí naší základní a mateřské 
školy s dětskými obrázky. Některé placky byly jen obrázkové. 

Kdo by měl zájem, špendlíkové placky vyrábí tento spolek i pro 
širokou veřejnost.
Letošní věnec byl můj poslední. Předávám „štafetu“ výroby věnce 
široké veřejnosti. Věřím, že se mezi našimi spoluobčany najde někdo 
další s novými nápady.

Lenka Říčařová
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Pečení májového chleba a dalších dobrot z pece

Pečení májového chleba se konalo 25. května. 
Přípravy, ale začaly již ve čtvrtek, kdy jsme připravili 
náplně do buchet (skořicovou, rebarborovou, makovou 
a ořechovou) a dále ještě navážili mouku na chléb. 
V pátek po obědě Pepa roztopil pec a my připravili 

kvásek. V sobotu jsme se sešli již na 5. hodinu ranní, začalo to přípravou těsta 
na chléb a buchty. První chleba byl hotový v 9 hodin a buchty kolem 
10. hodiny, takže jsme měli pěknou svačinku. Vše jsme stihli do 14 hodin, kdy 
byl začátek Kácení máje. Celkem jsme pekli 6 pecí a spoustu buchet, které se 
prodávaly až do večera a podle všech byly výborné. Pár nám jich zbylo na 
nedělní úklid, na který jsme se sešli ráno po 8. hodině, protože jak všichni ví, 
vše je potřeba po sobě a mnohdy i po jiných uklidit.

Milan Štefek ml., „ZA VENKOV“, z. s.

Nebeské proměny

Asi ani není již moc komu představovat ta 
naše synkovská Nebesa, mnoho lidí si již 
dávno našlo vycházkovou cestu právě tímto 
směrem, na spoustu dalších to třeba ještě 
čeká. Za zmíněnou 
však stojí, že naše 
Nebesa mají již své 
fanoušky, kteří umějí 
i přiložit ruku k dílu. 

Třeba takový postarší pan Špaček z Kostelce n. O. si 
mne doslova vyhledal s osobní nabídkou na údržbu 
tzv. trojsoší, panu Vajrauchovi ze Synkova bych zase 
rád poděkoval za jeho pravidelný dohled nad 
zaléváním zasazené lípy neznámým člověkem,
v neposlední řadě pak i Lence Říčařové ze Slemena za 

to, jaké proměny Nebes se tam nahoře 
v mezičase dějí? Tedy kdo jste 
promeškali, tak Nebesa již oslavila 
Velikonoce, čarodějnice a aktuálně tam 
stále ještě hnízdí májový čáp. 
Krásné léto Vám všem přeje

Jirka Novák, SySleŽije z.s.
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Zájezd občanů naší obce za poznáním Dolního Slezska – Polsko dne 15.6.2019 
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Voda

Otočíš kohoutkem a teče. Samozřejmost.?! Loňský abnormálně suchý rok nám 
připoměl, že ne tak docela. I v našich obcích zmizela voda v řadě 
studní. Naštěstí je místní vodovod napojen na podzemní zdroje 
a tak zatím nedostatek vody nijak výrazně nepociťujeme a příliš 
o něm nepřemýšlíme a neřešíme ho. 
Ani hlubinné zdroje však nejsou bezedné. Vznikaly miliony let a 
byly doplňovány průsaky. Jak dlouho nám vydrží? Nejen suchá 
léta, ale hlavně neuvážená lidská činnost omezily jejich doplňování.
Voda je naší základní a nenahraditelnou životní potřebou. Lidé si toho byli 
vědomi již od pravěku a usídlovali se především v okolí vodních toků. I při 
postupné rekultivaci krajiny bylo hospodaření s vodou základní  prioritou.   
Ve středověku se začaly v Čechách budovat rozsáhlé rybniční systémy, které 
v krajině nahradily přirozené mokřady. A nebylo to jen na jihu země. Víte, že v 

naší blízkosti vytvořili Pernštejnové 
soustavy více než 200 rybníků? 
Velice názorná expozice o jejich 
rozsahu je k vidění na Kunětické 
Hoře.
Také název pozemků okolo 
Lokotského potoka „V Rybnících“ 
napovídá, že Dubenec není prvním 
rybníkem v těchto místech. 
S intenzifikací zemědělství, které 
má ve velké míře vliv na koloběh 

vody v krajině, ubývá péče o její zadržení.  Dříve byly součástí 
vodohospodářských  prací nejen meliorace, které vodu odváděly, ale 
i budování zádržných systémů na nahánění luk. Říční voda z jarního tání se 
nechávala rozlít na přilehlé pozemky a vsáknout. Voda přinášela lukám 
i potřebné živiny. S chemizací zemědělství se od této praktiky ustoupilo.
V sedmdesátých a osmdesátých letech se začalo díky silné mechanizaci 
provádět prokypřování zhutnělého podorničí, aby se zlepšila jeho propustnost. 
Ani to se dnes neprovádí.  
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S úbytkem dobytka ubylo i trvale zatravněných ploch a na získané ornici 
zůstává v létě po sklizni holá půda vysušovaná sluncem i větry. Dříve se na 
oklizené plochy vysévaly strnišťové směsky, které nejen, že byly zdrojem píce 
nebo organického hnojiva, ale půdu kryly, zachycovaly rosu a bránily 
rychlému odtékání dešťové vody. 
Vsakování vody brání ve velké míře i budování zastavěných, zpevněných 
a zaasfaltovaných  ploch bez zeleně. Podívejte se někdy, kolik vody odtéká 
například po silnici i při slabém dešti do kanalizace, zatímco vedle silnice 
zmizí v půdě. A teď si zkuste vybavit, kolik jen od Vašeho dětství přibylo 
ploch, na kterých voda nemůže vsáknout a rychle odtéká pryč – výstavba 
nových domů, asfaltek, obchodních center s parkovišti, průmyslová zóna, … 
Rozsáhlý úbytek lesních porostů vlivem kůrovce i polomů v poslední době 
způsobuje další ztráty v zadržování vody v krajině. Přitom spotřeba vody stále 
stoupá. Jen v domácnosti činí více jak 100 l na osobu a den; k tomu spotřeba 
v průmyslu a obchodě, závlahy, bazény, zahrádky…
Chováme se opravdu jako homo sapiens nebo si konzumní společnost sama 
pod sebou podřezává větev?

Lída Hoffmanová

Co je nového u Obránců zvířat?

Po delší době se znovu vracím k tématu ochrany a 
obrany zvířat, kterou reprezentuje spolek OBRAZ -
Obránci zvířat, z.s.) a ráda bych vás seznámila 
s nejnovější akcí, kterou tento spolek pořádá a která by mohla napomoci 
legislativnímu zákazu klecových chovů slepic. Za tímto účelem Obránci zvířat 
vypustili hejno plyšových slepic na Slepičí tour, do které se zapojí celé Česko! 
Sedm plyšových slepic vyrazilo 24.5.2019 na svou pouť čtrnácti kraji v České 
republice. Princip této akce je jednoduchý. Vše začalo u známých osobností, 
například herečka Patricie Solaříková nebo zpěvačka Ewa Farna se ujaly 
plyšových slepic, pojmenovaly je a vytvořily jim osobitou vizáž, aby tak 
ukázaly, že legislativní zákaz klecových chovů podporují. Celebritami 

upravené plyšové hrdinky budou za pomoci 
dobrovolníků a aktivistů cestovat z města do 
města a vyprávět hrůzné příběhy zažité 
v klecových chovech. Každá z nich symbolicky 
zastupuje miliony dalších, které se nemohou 
v přeplněných klecích ani pořádně pohnout. 
„Slepice v klecových chovech zažívají peklo. 
Celý svůj život stráví namačkané v drátěné 
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kleci, ze které není úniku. Mnozí politici tvrdí, že to nikoho mimo Prahu 
nezajímá. Chceme je vyvést z omylu a ukázat, že Čechům ze všech koutů země 
na zvířatech záleží a jsou soucitní stejně jako lidé v Německu a Rakousku. 
Tam už tento krutý způsob chovu zakázali,“ říká Jana Menčíková, 
místopředsedkyně spolku OBRAZ. „Chceme dokázat, že i ti Češi, kteří mají 
hluboko do kapsy, nechtějí ušetřit za každou cenu. Rozdíl dvaceti haléřů na 
jednom vejci je totiž vykoupený celoživotním utrpením slepic,“ dodává 
Menčíková.
Slepičí tour vyvrcholí 8. června v Pelhřimově, kde bude probíhat festival 
rekordů a kuriozit, na kterém si plyšová partička převezme titul pro 
nejzcestovalejší hejno slepic. Zapíše se tak do České knihy rekordů. To je však 
jen nadstavbou této neobvyklé akce. Jejím hlavním cílem je 
podpořit zákaz klecových chovů. Obránci zvířat už mají 
s podobným projektem zkušenosti. Před dvěma lety podnikli 
akci nazvanou Měsíc v kleci na podporu zákazu farem 
kožešinových zvířat. Jejich snažení bylo tehdy úspěšné 
a i díky vašim podpisům na petici jsou kožešinové farmy 
odledna 2019 v České republice zakázány. Pojďme se podepsat i pod petici pro 
zákaz klecových chovů slepic a ukažme, že nám není týrání zvířat lhostejné!

Stanislava Kapčuková

Zrní – mouka – chleba - pec

V redakci Syslojedu mám kamarády a jejich snaha každé čtvrtletí 
smysluplně, hezky a občas i vtipně zaplnit stránky vesnického 
zpravodaje mě vždy dostane.
Naposledy obrázek vyhublého syslíka, který strádá nedostatkem 
potravy – geniálně prvoplánové vydírání syslomilných čtenářů…
Pár zrníček pro hlodavce bych snad našla: Pomohu si oslím 

můstkem: 
zrní – mouka – chleba 
– pec.  
Před několika lety 
jsme na místním 
hřišti uspořádali 
dětský den, na který 
dodnes s radostí 
a hrdostí 
vzpomínáme. 
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Podařilo se sehnat peníze, podařilo se vymyslet i realizovat pěkný program, 
podařilo se i počasí. V peci se pekl chleba, koláče a dětí přišlo tolik, že nám 

nestačily startovní kartičky. Od té 
doby se sportovní areál s loukou 
a pecí, lemovaný stromy, řekou a vůní 
chleba, stal pro mě citovou záležitostí. 
Během dalších let jsem se snažila, aby 
mi neuniklo nic z dění na tomto místě. 
Podzimní drakiády (loni za úplného 
bezvětří), jarní pálení čarodějnic, 
minulý víkend tradiční „Májovka“, 
kdy nás počasí odměnilo příslibem 
přicházejícího léta. 

Všichni to známe, ten pocit, že tohle je místo, kde opravdu chceme být, kde se 
cítíme dobře. Jsou tu lidé, se kterými se 
potkáváme a i když jsme rozdílní, právě 
v této chvíli tvoříme celek. Myslím si, že 
je důležité si uvědomit skutečnou 
hodnotu věcí, které považujeme za 
samozřejmé. A tady se vrátím 
k myšlence zrní – mouka – chleba – pec. 
Ano, pec a chleba patří neodmyslitelně 
ke každé velké akci, která na hřišti 
probíhá. Lidé, kteří pec roztápí (po dobu 
velmi dlouhou), kamarádi, kteří chystají 
kvásek, mouku, hnětou a pečou ten 
finální poctivý krásný bochník. Dávají 
nám svoji práci, energii, umění a čas. Pan 
Pekař (to velké písmeno z úcty k němu) 
vždy s úsměvem (jak to ten člověk dělá?) 
v bílém pekařském mundúru. Ne, tohle 
nesmí být přijímáno jako samozřejmost! 
V době rychlé, neosobní a komerční je 
opravdovost vzácná a poděkování je to 
nejmenší. DĚKUJEME VÁM VŠEM, 
KTEŘÍ NÁŠ ŽIVOT DĚLÁTE 
RADOSTNĚJŠÍ !!! 
 

P.S. Krmte sysla, uděláte radost sobě i ostatním… 
Renata Doleželová 
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EuroKlíč v Královéhradeckém kraji

Dovolte mi v krátkosti představit Vám 
mezinárodní projekt EUROKLÍČ. O tomto 
projektu jsem se dozvěděla díky skvělé práci 
sociálního pracovníka Městského úřadu Dobruška 
pana Bc. Bohuslava Matyse, který je i jednou 
z distribučních osob samotného Euroklíče. 
EuroKlíč realizuje Národní rada osob 
se zdravotním postižením a v našem kraji za 

finanční podpory Královéhradeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. 
Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, pro držitele průkazu TP, ZTP, 
ZTP/P, držitele WC karty, diabetiky, stomiky, onkologické pacienty, pacienty 
trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými 
střevními záněty (např. Crohnova choroba apod.), močovými dysfunkcemi 
a rodiče dětí do tří let. Osobám uvedeným v cílové 
skupině, které potřebují ke své hygieně vybavené a čisté 
prostředí, jsou zdarma distribuovány a zapůjčovány 
Euroklíče. Veřejně přístupné budovy, benzínové pumpy, 
a další místa jsou osazovány Eurozámky. Pro osoby 
se zdravotním postižením je tak zajištěna rychlá a 
důstojná dostupnost veřejných i technických 
kompenzačních zařízení (kromě WC např. i výtahy, schodišťové plošiny), bez 

toho, aby museli žádat o klíč obsluhu.
Euroklíč je možné použít na úřadech, ve 
školách, benzínových pumpách, v některých ubytovacích 
zařízeních apod. Aktuální seznam míst, kde lze Euroklíč 
v České republice použít, můžete nalézt na internetových 
stránkách www.euroklic.cz. V České republice je již 
osazeno přes 1300 Eurozámků. Tato místa jsou označena 

příslušnou značkou. Euroklíč lze používat také při cestách do zahraničí v rámci 
EU. V našem nejbližším okolí můžete Euroklíč získat v Centrech pro integraci 
osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje o.p.s. (např. 
v Rychnově nad Kněžnou - Palackého 694). Dalším distributorem je Městský 
úřad Dobruška, odbor sociální věcí a zdravotnictví – Ing. Mgr. Simona 
Dolková, Bc. Bohuslav Matys. 
Zdroj: http://www.eurokeycz.com/08_KH_LW.pdf, Bc. Bohuslav Matys

Petra Procházková
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Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,

cyklobusy do turistických regionů jsou v letošním roce 
v provozu od 1. června do 29. září a budou jezdit každou 
sobotu a neděli a navíc také v páteční svátek 5. července. 
Po roce se vracíme k tradičnímu formátu propagačního 
materiálu s mapou. V rámci vlastních cyklobusových 

spojů došlo u některých linek ke změně dopravců, aktualizovány jsou také časy 
odjezdů, u některých linek dochází k posunu časů odjezdů z hor na pozdní 
odpolední hodiny. Autobusy v Rychnově nad Kněžnou budou opět vyjíždět 
pouze ze zastávky Rychnov nad Kněžnou, železniční stanice. Tato změna 
jízdního řádu proběhla díky plánovanému přesunu autobusového nádraží 
v Rychnově nad Kněžnou k vlakové zastávce. Také v letošním roce se 
na našem území opět hodně staví. Z důvodu rekonstrukce komunikace Říčky 
v Orlických horách – Orlické Záhoří nebudou spoje zajíždět na výstupové 
místo na Mezivrší a autobusy budou odkláněny přes Bartošovice v Orlických 
horách.  V průběhu roku se mohou objevit další uzavírky a tak ve vlastním 
zájmu prosím sledujte aktuální on-line informace o spojích. K tomu Vám bude 
nově sloužit mobilní aplikace IREDO, která od letošního roku funguje na 
všech informačních systémech. I nadále můžete využít internetové stránky 
http://tabule.oredo.cz, QR kódy na zastávkách nebo informační linku IREDO. 
V současném období dochází k velkému rozmachu jízdních kol s přídavným 
pohonem. Dovolujeme si Vás upozornit, že dle platných Smluvních 
a přepravních podmínek IREDO je přeprava kol s jiným než 
elektrickým přídavným motorem a přeprava elektrokol 
s neodnímatelnou baterií zakázána.  
Jako každoročně si Vás dovolujeme požádat o věnování 
patřičné pozornosti bezpečí při jízdě na kole. Respektujte i další 
účastníky turistiky, zejména pěší chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na 
své zdraví a současnou aktuální kondici. Pro jistotu si do svých mobilních 
telefonů uložte kontakty nejen na Horskou službu ČR, ale i na polskou 
partnerskou záchrannou organizaci GOPR. Odkazy a kontakty naleznete 
v letáku. Zároveň si Vám dovolujeme v materiálu představit několik 
turistických novinek, které můžete při cestách s cyklobusy navštívit.   
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Euroregion Glacensis realizuje v oblasti Orlických hor další své projekty se 
zaměřením na přeshraniční spolupráci. Jedná se o výstavbu rozhleden 
a investice v oblasti pevnostních opevnění. Více se dozvíte na stránkách 
www.euro-glacensis.cz/hrebenovka nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi 
 

Jaroslav Štefek, Sekretariát Euroregionu Glacensis 
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sobota 13. července PEČENÍ CHLEBA v chlebové peci
(pořádá spolek „ZA VENKOV“, z.s.)

sobota 10. srpna PEČENÍ CHLEBA v chlebové peci 
(pořádá spolek „ZA VENKOV“, z.s.)

sobota 31. srpna NOHEJBALOVÝ TURNAJ
od 9:00 hod. (pořádá Obe Synkov- Slemeno)

V rámci akce bude možno zakoupit 
dobroty z chlebové pece spolku 
„ZA VENKOV“, z.s.

sobota 21. září DRAKIÁDA 
(na hřišti ve Slemeně u chlebové pece)
(pořádá spolek „ZA VENKOV“, z.s.)

sobota 19. října PODZIMNÍ ÚKLID
(velkoobjemové kontejnery, 
nebezpečné odpady)

neděle 1. prosince ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
(pořádá spolek „ZA VENKOV“, z.s. 
ve spolupráci s MŠ a ZŠ)
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PRÁZDNINOVÉ PEČENÍ CHLEBA V CHLEBOVÉ PECI 

Přijďte ochutnat na hřiště do Slemena ke chlebové peci námi vlastnoručně upečený 
kváskový chléb zadělávaný tradičním způsobem. 

Pečení bude v termínech:

Sobota 13. července 2019 dopoledne
Objednávky počtu bochníků pro tento termín 
přijímáme do středy 10.7.2019

Sobota 10. srpna 2019 dopoledne
Objednávky počtu bochníků pro tento termín 
přijímáme do středy 7.8.2019

Objednávky zasílejte, prosíme, jen formou SMS, a to na tel. č.: 723 565 367.
Výdej bude vždy v čase cca 12:00 –14:00 hod. 
Děkujeme za Vaši přízeň ☺. 

Kolektiv „ZA VENKOV“, z. s.

DOBROTY Z CHLEBOVÉ PECE PŘI NOHEJBALOVÉM TURNAJI

Zveme Vás u příležitosti konání NOHEJBALOVÉHO 
TURNAJE v sobotu 31. srpna 2019 na hřiště 
do Slemena ke chlebové peci.
Připravíme pro Vás vepřová kolena, uzenou vepřovou 

krkovici a kuřecí čtvrtky.

Na jednotlivé porce přijímáme objednávky, 
a to nejpozději do neděle 25.08.2019 formou SMS na tel. č.: 723 565 367.
Na akci si též budete moci dát „sladkou tečku ke kávičce“ ☺.

Kolektiv „ZA VENKOV“, z. s.

DRAKIÁDA PRO MALÉ I VELKÉ

Zveme všechny v sobotu 21. září 2019 od 14:00 hod. na již tradiční 
DRAKIÁDU, a to opět na hřišti ve Slemeně u chlebové pece. 

Připravíme ohniště, abyste si mohli opéci přinesené buřty 
či si upéct brambory v popelu. Těšit se 
můžete jako vždy také na staročeský mls rovněž pečený v ohni, 
čajíček pro děti a „Cestu na severozápad“ pro dospěláckou chasu.

Kolektiv „ZA VENKOV“, z. s
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NOVÝ SPRÁVCE HŘIŠTĚ

Od dubna letošního roku je novým správcem
veřejně přístupného víceúčelového hřiště 
pan Josef Beránek, tel.: 776 297 427, u něhož se 
objednává rezervace hrací plochy (v jeho 
nepřítomnosti pan Vítězslav Kapčuk).
Provozní doba:
Březen – Listopad 8:00 hod. – 21:00 hod.
V ostatních měsících dle počasí
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