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SEMECHŇÁK

Vážení spoluobčané. 
Po celosvětově nejtep-

lejším roce v několika sto-
letích vstupujeme do roku 
nového. Jaký bude? Opět 
rekordně teplý, nebo se vrá-
tíme k normálu – mrazivé 
zimě s dostatkem sněhu? 
Třeba budeme překvape-
ni. Nechme bádat vědce 
nad globálním oteplováním  
a soustřeďme se na naše pro-
blémy obecní. Z mého po-
hledu je nejpalčivější špatné 
třídění komunálního odpadu 
a znečišťování ovzduší spa-
lováním fosilních paliv. Do 
roku 2020 má být vytříděno 
až 80% veškerého odpadu na 

území našeho státu. Ceny za 
ukládání netříděného odpadu 
stoupnou několikanásobně. 
Při pohledu do přistavených 
popelnic k odvozu v naší 
obci je ten poměr obrácený. 
Proto nebuďme překvapeni, 
až nám tuto nevytříděnou 
popelnici svozová firmu v le-
tošním roce nevysype. 

Podobné je to se znečiš-
ťováním ovzduší. Při pohle-
du na kouřící komíny v pod-
večerních hodinách nebude 
nikoho zajímat, že neumíme 
správně topit nebo že máme 
špatný kotel a palivo. O tom 
jsem však psal již minule, to 
jen připomínám, že i toto lze 

pomocí dotace řešit. Dost ne-
gativních zpráv, těch slyšíme 
z medií denně dostatek. Če-
kají nás letos i příjemné věci 
v naší malé vísce. 

Jenom těch kulturních  
a sportovních zážitků, co 
nám je nabízeno! Chystá 
se opět zájezd za krásami 
Čech a pivovarů. Obec bude 
zkrášlena veřejnou zelení, 
bude zateplena budova obec-
ního úřadu, snad se dočkáme 
i opravy hřbitova. Máme se 
opět na co těšit. 

Přeji si brzký nástup jara, 
koledníkům veselou pomláz-
ku a všem slunce v duši. 

          Zdeněk Bendzo
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Upozornění občanům.
Obec Semechnice požádala o pořízení nového územného plánu obce. Žá-

dáme proto občany, aby své požadavky na změny v tomto důležitém doku-
mentu podali písemně na obecní úřad. Jedná se zejména o určení dalších ploch 
pro výstavbu rodinných domů.

KULTURNÍ KALENDÁŘ JARO – léto 2016

    

So 2
duben

17,00 h. Cestopisná přednáška
 Afrika

18,00 h.  Čarodějnice,
 lampionový průvodČt 30

duben

So 7
květen

14,00 h.  Pochod kolem  
Semechnic

 8,00 h. – 12.00 h. 
 Zahradkářská výstava

15,00 h.  Pouťové odpoledne
 Mladý týnišťský BIG BAND

18,00 h.  Noční nohejbalový
 turnaj

Ne 28
srpen

 9,00 h.  Nohejbalový turnaj
20.00 h. Posvícenská zábava 
 – skupina ROCKSORRY

So 3
září

14,00 h.  Pohádkové
 putování

 7,15 h.  Výlet autobusem
 – hrad Svojanov, 
 pivovar Polička, Litomyšl

Pá 27
květen

Ne 22
květen

14,00 h Rozloučení s létem
 pro děti i dospěléNe 8

květen

Po 5
září

Pá 8
červenec

Ne 5
červen

Od letošního roku je povinností občanů také třídit biood-
pad. Protože žijeme na vesnici a většina z nás má dostatečně 
velký pozemek na to, aby si zřídila kompost, je toto naříze-
ní bezpředmětné. Pro ostatní jsou přistaveny hnědé nádoby, 
které však svou velikostí pojmou jenom omezené množství 
odpadu. Proto bude od poloviny dubna na určených stano-
vištích přistaven ve stanovenou dobu obecní vlek. Do něho 
mohou občané ukládat bioodpad, kromě větví a dřevěného 
odpadu. 

SEZNAM VYBRANÝCH STANOVIŠŤ
V ulici u Hrnčířů 
– od středy ráno do čtvrtka 15,00 hodin
U nové zástavby k Opočnu 
– od čtvrtečního odpoledne do pátku 15,00 hodin
V ulici za kaplí 
– od pátečního odpoledne do pondělního rána 

Bioodpad

„S penězi v každém věku“ se jmenuje kurz, který 
Základní škola Opočno nabídne v měsíci březnu veřejnosti. 
Kurz se bude týkat finanční gramotnosti – tzn. správného 
zacházení s penězi. 

Předpokládaný termín začátku kurzu bude 11. března. 
Kurz bude sestaven ze 4 lekcí, které budou zaměřeny na zís-
kání základních informací o hospodaření s penězi. Budou 
obsahovat lekce finančního plánování, tvorby rodinných  
a osobních rozpočtů, správného zajištění rizik spojených se 
životem a efektivním investováním. 

Účastník kurzu by měl být následně schopen umět správ-
ně zacházet s penězi a hlavně umět rozpoznat podvodnou 
nebo nevýhodnou 
nabídku ze světa 
financí.

Nový kurz finanční gramotnosti

 9,00 h. Posvícení – mše, zlatá
 hodinka (Opočenka)
17.00 h. Taneční zábava

 9,00 h.  Hasiči 
 – Podorlická ligaSo 25

červen
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Usnesení č. 6/2015
Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:

» Obecně závaznou vyhlášku obce Se-
mechnice č. 1/2015 o stanovení systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem na území obce Se-
mechnice s účinností od 1.1.2016

» Obecně závaznou vyhlášku obce Se-
mechnice č. 2/2015 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění,využívání a od-
straňování komunálních odpadů s účin-
ností od 1.1.2016

» Finanční dar ve výši Kč 2000,- Městu 
Opočno na provoz a vybavení Mateř-
ské školy v Opočně

» Pořízení nového územního plánu 
obce Semechnice

» Zastupitele p. Zdeňka Bendzu ve věci 
zastupování při tvorbě nového územní-
ho plánu obce Semechnice

» Rozpočet obce Semechnice pro rok 
2016

» Obecně závaznou vyhlášku číslo 
3/2015, kterou se stanoví část společ-
ného školského obvodu základní školy

» Smlouvu o vytvoření společného 
školního obvodu základní školy Opoč-
no, okres Rychnov nad Kněžnou

» Směrnici č. 1/2015 k zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu
 
» Rozvojový strategický dokument
Obce Semechnice na období let 
2016-2021

» poskytnutí finančního příspěvku Far-
ní charitě Dobruška ve výši Kč 2000,- 
v roce 2016

» přijetí dotace na Obnova zeleně obce 
Semechnice ve výši 80%  vysoutěžené 
částky,od SFŽP ČR

» předložený rozpočtový výhled obce 
Semechnice na rok 2018

» poskytnutí finančního příspěvku 
Agentuře domácí péče,České Meziříčí 
ve výši Kč 5000,-  v r.2016

» investiční dozor vč. Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace a vypracování zá-
věrečného vyhodnocení akce   Obnova 
veřejné zeleně Obce Semechnice – fir-
ma Dabona, s.r.o. ve výši Kč 30250,-

Neschvaluje:
» písemnou žádost Ing. V.Hynka o po-
volení kácení dvou ks dřevin na sou-
kromém pozemku p.č. 1050/6 v k.ú. 
Semechnice

» písemnou žádost p. Aleše Burketa,ze 
Solnice čp. 448 o prodej obecního po-
zemku p.ř. 1121/2 v k.ú. Semechnice

Pověřuje:
» starostu obce k podání poptávky na 
zhotovení pasportu místních komuni-
kací, s termínem do příštího zasedání

» starostu obce k poptávce na zpra-
cování projektové dokumentace na 
vypracování místního  informačního   
a orientačního  systému 

» starostu obce k provedení rozpočto-
vých opatření schváleného rozpočtu  
roku 2015

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

16.  12.  2015

Usnesení č. 1/2016
Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:

» Finanční příspěvek  Kč 1000,- České-
mu svazu včelařů
» Finanční příspěvek  Kč 1000,- Sjednoc.
organizaci nevidomých a slabozrakých
» Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 
462/6 v k.ú. Semechnice o výměře 72 m2
» Rozpočtové změny č.1  schváleného 
rozpočtu 2016
»Smlouvu o poskytnutí daru Sokolu Se-
mechnice ve výši Kč 380000,-
» Uzavření pachtovní smlouvy se ZEAS 
Podorlicko, a.s. ze dne 16.3.2016
» Zpracovatele projektové dokumentace 
na dostavbu vodovodu – Římanský ko-
pec, firmu VK CAD s.r.o. Vysoké Mýto  
s nabídkovou cenou Kč 124000,- bez 
DPH
» Podání žádosti o dotaci z programu 
Rozvoje infrastruktury v oblasti zásobo-
vání pitnou vodou a odvádění odpadních 
vod financovaného z Královehradeckého 
kraje. Žádost podána na spolufinancová-
ní projektové dokumentace a druhá žá-
dost na realizaci díla samotného.
» Zpracovatele obou žádostí -  společ-
nost Dabona,s.r.o. Rychnov nad Kněž-
nou, cena za zpracování činí celkem Kč 
16000,- bez DPH

Neschvaluje:
»  Odprodej části pozemku č. 770/1 v k.ú. 
Semechnice Městu Dobrušce

Pověřuje:
» Starostu obce k zahájení výběrové-
ho řízení na stavební práce pro projekt 
Dostavba  vodovodu v obci Semech-
nice, lokalita Římanský kopec – ihned 
po zpracování a předání projektové 
dokumentace
» Starostu obce k zahájení výběrového 
řízení na stavební práce pro projekt Ob-
nova hřbitova Semechnice, vč. zpevně-
ných ploch
» Starostu obce k jednání ohledně prů-
kazů energetické náročnosti obecních 
budov
» Starostu obce ke zpracování návrhu 
okruhu okolo Semechnic

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

16.  3.  2016

Obec Semechnice hledá pracovníka na post správce hřiště  
a na obecní úklidové práce. Nástup do trvalého pracovního poměru  
od 1. 1. 2017. Řidičský průkaz  skupiny  „t“ vítán. Náplní práce je 
sekání trávy, údržba sportoviště, v zimě úklid sněhu, úklid veřej-
ných prostranství a jiné.
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Vánoční koncert v kapli 20. pro-
since se skupinou SONG se těšil velké 
návštěvě. Zazněly hlavně české vánoč-
ní písničky a koledy. Chtěli bychom 
ještě jednou poděkovat manželům Du-
šánkovým, kteří tento koncert pro nás 
připravují.

Koncert v kapli

Silvestrovský pochod
Na poslední den v roce jsme uspo-

řádali pochod. Start byl v 9 hodin ze 
hřiště. K našemu překvapení se sešlo 
téměř 50 účastníků všech věkových ka-
tegorií i několik psů, nejen ze Semech-
nic, ale i z blízkého okolí. Trasa vedla 
ze hřiště kolem kaple ke Chlumu, dále 
do Zárybnic, přes cihelnu v Pulicích 
směrem na Pohoří, do Opočna. Zde byl 
pro účastníky zajištěn oběd v restaura-
ci U Slunce nebo v restauraci Praha. 
Po občerstvení pochod pokračoval po 
„Příčnici“ do Semechnic.
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Masopust
Již osmý masopustní průvod ma-

sek prošel obcí tentokrát v sobotu 
30. ledna 2016. Opět bychom chtěli 
poděkovat všem účastníkům a hlav-
ně spoluobčanům, kteří připravi-
li bohaté občerstvení. V neposlední 
řadě také muzikantům za doprovod  
a K. Francovi za dopravu.

Karneval
Oblíbený maškarní ples pro děti byl 

i letos hojně navštíven. Na 35 různých 
masek pomáhalo, tentokrát Kašpárko-
vi, přemoci sedmihlavého draka splně-
ním různých úkolů. Nechyběly pohád-
kové písničky a tombola. 

        Foto: Zdeněk Bendzo, Václav Vaněk

Masopustní průvod není jenom veselí, ale také hro-
mada příprav a starostí, hledání vhodných masek, zajiš-
tění osob do průvodu, plakátů apod. O celý zdárný prů-
běh se jako vždy postarala kulturní komise při obecním 
úřadu v čele s Mirkou Černíkovou a Evou Rathouskou. 
Děkujeme všem občanům, kteří připravili občerstvení  
a podpořili finančně tuto naši tradici. Vybrané peníze 
jsou použity na úhradu hudby a oběd pro účastníky. Zby-
tek je použit na další, zejména dětské akce. Podobně je to  
s přípravou ostatních kulturních a sportovních akcí.
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Při okresní silnici vedoucí z Opoč-
na přes Semechnice na státní spoj 
Náchod – Rychnov nad Kněžnou se 
rozkládá osada Podchlumí. Katastrem 
patří k mateřské obci Semechnice. Její 
čtyři chalupy se usadily na hrázi ryb-
níka při silnici. Ty ostatní domky se 
odtáhly jakoby pod ochranu zalesně-
ného kopce Chlumu – odtud Podchlu-
mí. Dnes jsou zde celkem 14 stavení. 
Ke každému patřilo vždy několik kor-
ců polí, snad dvě až tři kravky. Pou-
ze dvě větší hospodářství – Švorcovi 
a Čepelovi mívala i koně. Sousedé si 
navzájem vypomáhali při polních pra-
cích. Na živobytí si přivydělávali prací 
v lese jako dřevaři, lesní dělníci i na 
pasekách (ženy).

 Před 1. světovou válkou zde 
prý bydlelo asi 50 lidí. V čísle popis-
ném 11 byl nalezen i pěkný vývěsní 
štít s nápisem „U háje zeleného stro-
mu“ František Burian. To byla hospo-
da pro nedělní odpoledne, kdy se tu 
zastavovali výletníci z okolí na partii 
kulečníku, sklenici piva, či svačinu. 
Tabák, cigarety a pivo tu prodávali 
Buriánovi i po 2. světové válce, až do 
smrti pana Buriána. Dnes tady natrvalo 
žije jen 9 občanů, z toho 3 starší 80 let. 
Ostatní chalupy jsou jako víkendové 
pro děti bývalých osadníků. Dvě patří 
Pražákům. 

Osadou protéká Zlatý potok, který 
přivádí vodu z Orlických hor, na Chá-

borech se dělí na větev dobrušskou a 
opočenskou, dále teče do rybníka Se-
mechnického a dál k Opočnu. Na po-
toce stojí prastarý mlýn, dříve majetek 
opočenské vrchnosti – připomínka 
z roku 1549. Časem vystřídal mnoho 
majitelů, až jej v roce 1923 koupil Jo-
sef Paštika, rolník z Roudného u Bí-
lého Újezda. Začal mlýn upravovat, 
zvelebovat a modernizovat, ale před-
časně zemřel a řemesla se ujala vdova 
se starším synem. Po její smrti pokra-
čoval v díle mlynář sám a zabýval se i 
obchodním mletím pro Obilní společ-
nost v Praze. K mlýnu patřila i katrová 
pila, která byla zbouraná po 2. světové 
válce. K provozu patřilo i vodní dílo, 
mlýnské kolo. Provoz se zvýšil ještě 
po elektrifikaci osady v roce 1945. Do-
sud se všude ještě svítilo pertrolejkou. 
Za okupace už měl mlýn velkou kapa-
citu o čemž svědčí, že mu bylo úředně 
přiděleno k mletí devět okolních obcí.

Mlýn měl přirozenou polohu v le-
sích k tomu, aby pomáhal v nouzi li-
dem v okolí, kteří přicházeli se svou 
troškou obilí zakoupeného načerno. 
Při tehdejším režimu to nutně vedlo ke 
katastrofě. V červenci 1943 byl mlynář 
zavřen a soudem na Pankráci odsouzen 
na 3 roky vězení pro poškozování pro-
tektorátního hospodářství. Po tu dobu 
vedla mlýn manželka s pomocí bratra 
manžela, Karla Paštiky. Po válce se 
mlynář vrátil a pokračoval až do roku 

1952, kdy byl znovu odsouzen k pe-
něžité pokutě za rozkrádání socialis-
tického majetku, což byla záminka ke 
znárodnění živnosti. Mlýn byl přidělen 
k Zemědělskému závodu v Dobruš-
ce jako mísírna krmiv a v roce 1962 
uzavřen docela. Stroje a zařízení bylo 
demontováno a rozvezeno a budova 
byla jako neúčelová později vrácena 
rodině. Mlynář Josef Paštika zemřel 
v roce 1967.

Nade mlýnem proti vodě stávala 
ruina budovy zvaná „prachárna“, také 
z dob opočenského panství. Byly to 
jen zříceniny – čtyři holé zdi. V roce 
1939 se tam začal zařizovat mlad-
ší bratr mlynáře, Karel Paštika. Brzy 
tam vybudoval malou dílnu na výro-
bu stávkového zboží. Nejprve praco-
val sám s manželkou a postupně jak 
objekt vzrůstal, najímal pracovní síly 
až zřídil docela pěkný textilní podnik. 
V roce 1941 byl zřízen i telefon. Bo-
hužel i tento podnik byl znárodněn a 
majitel uvězněn pro rozkrádání socia-
listického majetku. Podnik byl přidě-
lován k různým družstvům až zakotvil 
v hradeckém družstvu Drutka. Karel 
Paštika zemřel v roce 1986.

V roce 1950 byla celá osada združ-
stevněna a obyvatelé chodili jako pra-
covní síly do JZD Semechnice. V sou-
časné době (tj. v r. 1995) nikdo sám 
nehospodaří a pole jsou zařazena do 
akciové společnosti v Trnově. 

Z obecní kroniky

Osada Podchlumí

Uvádím příspěvek paní Blaženy Paštikové, manželky mlynáře Josefa Paštiky, který sepsala ve věku 86 let (v roce 
1995). Text nechávám v původní podobě.                                                                          Blažena Martinková (kronikářka)
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Nástupní místa :

Semechnice u kaple  7,15 hod.
Semechnice u školy 7,20 hod.
Semechnice u nádrže 7,25 hod.

Hrad Svojanov 9,20 hod.
prohlídka dvou okruhů, oběd  
v restauraci Svojanov, prohlídka 
hradeb

Pivovar Polička        14,45 hod.
prohlídka pivovaru s ochut návkou

Litomyšl   17,50 hod.
restaurace U medvěda – večeře, 

Odjezd z Litomyšle ve 21,00 ho-
din, Semechnice – příjezd ve 
22,10 hodin

Záloha na výlet Kč 450,-/osoba 
(prohlídka pivovaru a hradu)

Přihlášky se zaplacením zálohy  
v kanceláři Obecního úřadu.
M. Dohnalová

Výlet (Svojanov, Polička, Litomyšl)
V pondělí 25. 4. 2016  proběhne na 

parkovišti u obecního úřadu sběr ne-
bezpečného odpadu. Jedná se zejména 
o autobaterie, léky, barvy, ledničky, 
televize, zářivky, pneumatiky (z osob-
ního auta). Odpad tento bude odvezen  
v úterý 26. 4. 2016 ráno. V Podchlumí 
je možno odpad soustředit na místě bý-
valého kontejneru.

Ve pátek 6. 5. 2016 bude přistaven 
kontejner na velkoobjemový odpad 
(starý nábytek,  podlahové krytiny, 
hadry apod.) na parkovišti u obec-
ního úřadu a druhý kontejner bude  
u Trejtnarových čp. 44, pro místní část 
Podchlumí bude přistaven vlek u místa 
tříděného odpadu. V pondělí 9. 5. ráno 
pak bude odpad odvezen.

Velkoobjemový odpad

V sobotu 12. března se konala ve 
sportovním klubu valná hromada TJ 
Sokol Semechnice. V průběhu jejího 
jednání byla zhodnocena činnost za 
uplynulý rok včetně ekonomických 
výsledků. Dalšími důležitými body 

bylo schválení nových stanov spol-
ku, volba  pětičlenného výboru a plán 
činnosti na letošní rok. Stejně jako 
v minulých letech jsme pro místní děti 
organizovali pravidelné cvičení v pro-
storách bývalé školy a na hřišti. Každé 

pondělí se mohou rovněž účastnit pra-
videlných výjezdů na plavání do bazé-
nu v Dobrušce.  

Jediným účastníkem soutěží v led-
ním hokeji bylo mužstvo mužů v kraj-
ské soutěži Královéhradeckého kra-
je. V základní části sehrálo 18 utkání  
a skončilo na 4. místě za mužstvy Hro-
nova, Opočna a Lanškrouna. V další 
nadstavbové části  o Pohár předsedy 
VV KSLH sehrálo 8 utkání a skončilo 
na 3. místě za Lanškrounem a Skutčí. 

Zveme všechny občany na prv-
ní letošní akci, kterou bude v sobotu  
7. května Pochod kolem Semechnic. 
I v letošním roce se bude konat za pod-
pory České unie sportu a tudíž mládež 
do 18.let neplatí startovné. Pro účast-
níky připravujeme tři trasy různé délky 
a na závěr tradiční táborák s opékáním 
párků. 

Ze sportu

Nebezpečný odpad
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Letos opět pokračujeme v naší soutěži hledáním zapomenutých míst v našem katastru. Místo na fotografii v minulém 
čísle, kudy procházel hasičský průvod, uhádla nejdříve paní ing. Miroslava Vernerová. Byla to správně silnice před kaplí, 
v povzdálí s bývalým transformátorem.

Na obrázku dnešní hádanky se nachází rekreační chalupa. Víte kde? Nejrychlejší odpověď bude opět odměněna – ústně 
starostovi na telefon 602 106 616 nebo e-mailem: starosta@semechnice.cz

Ctenár ská  s ou t e zˇ ˇ ˇˇ

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Se-

mechnice měl v roce 2015 napilno. 
Oba týmy mužů i tým žen se účastni-
ly soutěží v požárním útoku v seriálu 
Podorlické ligy, pořádali kulturní akce 
v obci a hasičárna procháze-
la rekonstrukcí. 

Jak již bylo zmíněno, tři 
družstva se účastnila soutě-
ží v požárním útoku v rámci 
seriálu Podorlické ligy. Zú-
častnili jsme se celkem 10 
soutěží. V celkovém součtu 
se družstvo mužů A umísti-
lo na konci sezony na krás-
ném 3. místě za SDH Trnov 
a SDH Bystré v Orlických 
horách. Muži B i ženy se 
umístili na 5. místě. Jednu ze soutěží 
jsme pořádali i my na místním hřišti. 
V sobotu 27. června 2015 tu proběhlo 
4. kolo Podorlické ligy, kdy se mužům 

týmu A podařilo na domácí půdě ce-
lou soutěž vyhrát. Muži A se účastnili 
i soutěží v rámci Východočeské ligy.

Za zmínku určitě stojí pořádání 
oslav u příležitosti 130. výročí zalo-

žení sboru, které proběhly 15. srpna. 
V tuto sobotu tu vystoupily mažoretky 
Colloredo Opočno, byl vysvěcen nový 
prapor SDH, položeny věnce k pomní-

ku padlých ve světových válkách. Na 
travnaté ploše proběhly ukázky pří-
pravky SDH Záhornice, kdy děti před-
vedly své hasičské začátky. Po dětech 
proběhly ukázky profesionálních hasi-

čů, kteří ukázali „zásah“  
u dopravní nehody. Po 
nich hasiči z Opočna 
představili svou funkční 
parní stříkačku. Večer se 
konala zábava se skupi-
nou Bladex. Celý den si 
návštěvníci také mohli 
prohlédnout zapůjčené 
historické stříkačky.

V minulém roce se 
v hasičské zbrojnici usku-
tečnilo několik změn. 

Byla položena nová dlažba, bylo nově 
vymalováno a na zdi přibyly nové po-
ličky na stále se rozšiřující sbírku po-
hárů ze soutěží. 

Velikonoce 
patří k nejstarším svátkům vůbec. 

Jejich základní podstatou z dob před-

křesťanských bylo vítání přicházející-
ho jara, nového vegetačního období, 
v přeneseném slova smyslu vítězství 
života nad smrtí. Bohužel dnes tradice 
ustupují do pozadí a stále méně mla-

dých lidí si uvědomuje, proč se Veliko-

noce vůbec slaví.

Jarní pranostiky

Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude.
Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce.

Je-li vrána nablízku, je nejvyšší čas síti. Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Kukačka dříve nezakuká, dokud se nenažere zeleného ovsa.

Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa. Kdo na jaře neseje, v zimě nevěje.

Vysvětlivky pro ty mladší: tobolka = peněženka, oves = druh obilí, kosa = nástroj na 
ruční sekání trávy, vání (v zimě nevěje) = starobylý způsob oddělování zrna od plev.


