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Vážení spoluobčané, 
 

   dostává se vám do rukou 
první letošní číslo našeho 
zpravodaje. Pravidelní čte-
náři jistě zaznamenali vý-
raznou změnu v uspořádání 
a celkovém pojetí našeho 
občasníku. Je dílem mého 
kamaráda  a přítele naší 
obce ing. Marcela Krause 
z Hradce Králové - Roud-
ničky. O zlepšení se také 
postarala kulturní komise, 
všem za to moc děkuji.  
     Letošní zima mnoho 
radosti neudělala těm, kteří 
mají rádi zimní sporty a 
radovánky. Zato nám ušet-
řila výrazně z rozpočtu za 
otop, obci za úklid sněhu a 

zimní údržbu jako takovou. 
Únorové jarní počasí zase 
rozehřálo naše duše a pozi-
tivně nás naladilo do dal-
ších činností. Díky přízni-
vému počasí se v obci roze-
běhly plánované akce. Byl 
opraven zarostlý přivaděč 
do požární nádrže u Ježko-
va splavu, prodlouženo 
veřejné osvětlení a uprave-
na komunikace pro lepší 
parkování u Smolových, 
opraven přístřešek u zadní-
ho  vchodu  bývalé  školy  a 
demontováno staré rozhla-
sové zařízení. Pod vedením 
kulturní komise se rozběhly 
již tradiční akce – obecní 
ples, masopustní průvod a 
dětský karneval. Sportovci 

místního Sokola zakončili 
úspěšnou sezónu ziskem 
poháru předsedy KSLH, 
před svým rivalem 
z Opočna. Na místním hřišti 
se již, díky umělému      
povrchu,  rozběhla   tenisová 
i nohejbalová sezóna. Mladí 
Sokolové pokračují ve svém 
cvičení. Členové dobrovol-
ných hasičů provádí odvod-
nění svého cvičiště. Tímto 
chci naznačit, že letošní rok 
začal velmi aktivně a v naší 
malé obci se pořád něco 
děje.  
   S přáním pevného zdraví, 
slunných svátků velikonoč-
ních a bohaté pomlázky pro 
koledníky                                 
       Zdeněk Bendzo 
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Nejdůležitější body: 
 Stručně popište nejdůležitější body. 

 Stručně popište nejdůležitější body. 

 Stručně popište nejdůležitější body. 

 Stručně popište nejdůležitější body. 

Zpravodaj  Obecního úřadu Semechnice  
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A kouříme a kouříme… 

     Kulturní kalendář 2014 
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   Rychle zavřít okna, soused(ka) zatopil(a). Kouř se valí ulicí, kdepak na podvečerní procházku, rychle domů za-
bednit okna, nebo v tom smradu budeme spát celou noc.  
Takhle to vypadá v některých lokalitách naší obce. Protože to jsou pořád stejné komíny, člověk přemýšlí; neumí 
topit? Co vlastně spaluje? Má špatný kotel? Vzhledem k těmto aktuálním problémům otiskujeme výtažky ze záko-
na číslo 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. 
§ 12 – povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování 

1. Provozovatelé malých ST zdrojů jsou povinni:  
a) Uvádět do provozu a provozovat ST zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů 

b) Umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem ověření kategorizace 
zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu a předkládat jim k tomu po-
třebné podklady 

c) Plnit pokyny orgánů ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38 odst.1 

d) Dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem 
a zápachem osoby ve svém okolí a obyvatelé obydlené oblasti 

 

4. Nedodržení povinnosti uvedených v odstavci 1 je přestupkem podle zvláštního právního předpisu (zákon 
číslo 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) 

 

§ 50 – obce 

1.  Obecní úřad 

a) Je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízením podle stavebního zákona a vydává 
stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů 

      d) Nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst.1 písmene f, ukládá opatření 
k nápravě těchto závad podle § 38 odst.1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti 

2. Obecní úřad kontroluje 

a) Dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů podle § 12 a § 19 odst.16 a za nedodržení 
povinnosti jim ukládá pokuty a nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto 
zdrojů 

b) Dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem u pro-
vozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinnosti ukládá pokuty 

ST  30. 4.    Čarodějnice, sraz na místním hřišti, začátek stanoven  
                    na 17.30 hodin   
 

NE   4. 5.    4. zahrádkářská prodejní  výstava v době  
                    mezi 8.00 a 12.00 hodinou 

NE   4. 5.    VI. ročník závodu v Koloběhu, start v 9.00 hodin  
                    před obecním úřadem 
 

ČT   8. 5. nebo SO 10. 5.     
                   Pochod kolem Semechnic, start z místního hřiště  ve 14.00 hod.                          
 

NE   8. 6.    Pohádkové putování, místní hřiště od 14.00 hodin 
 

PA 11. 7.    Noční nohejbal, začátek od 18.00 hodin 
 

SO 23. 8.    Sraz rodáků, pozvánky budou doručeny do všech domů 
 

SO   6. 9.    Posvícení - od 8.00 hodin nohejbalový turnaj   
                   Grand – Prix Semechnice, od 20.00 hodin taneční zábava 
 

PO   8. 9.    Zlatá hodinka, v 9.00 hodin mše svatá,  
                   od 11.00 OPOČENKA, od 17.00 POKROK 

 

 

VELKOOBJEMOVÝ  ODPAD   
 

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 bude 
přistaven kontejner na velkoobjemo-
vý odpad (starý nábytek,  podlahové 
krytiny apod.) na parkovišti u obec-
ního úřadu a druhý kontejner bude  
u Rejchrtových čp. 42.  

Pro místní část Podchlumí bude při-
staven vlek u místa tříděného odpa-
du.  

V pátek 25. dubna 2014 v poledne 
pak bude odpad odvezen ze všech 
stanovišť. 



Úprava úvěrové smlouvy 
s Českou spořitelnou  
   Zastupitelé pověřují starostu  
k podpisu  Dodatku č. l ke 
smlouvě o úvěru č. 11285/12/
LCD ze dne 12. 9. 2012 s Českou 
spořitelnou a.s.. Předmětem do-
datku je posunutí splatnosti úvěru 
na financování víceúčelového 
hřiště do 31. 3. 2014 z důvodu 
zdržení vyplacení přislíbené do-
tace od SZIF . 
Smlouva Obce Semechnice se 
Sokolem Semechnice pro rok 
2014 

   Zastupitelé schválili Smlouvu o 
poskytnutí příspěvku z rozpočtu 
Obce Semechnice ze dne  
6. 2. 2014 se Sokolem Semechni-
ce na financování komunikace a 
zpevněných ploch v areálu spor-
toviště v Semechnicích  a pověři-
li starostu k jejímu podpisu. Ten-
to příspěvek je zahrnut 
v rozpočtu obce na tento rok. 
Členství Obce Semechnice 
v MAS Pohoda venkova rok 
2014 – 2020 

   Zastupitelé obce schvalují  
a souhlasí se zařazením všech 
katastrálních území obce do 
územní působnosti Místní akční 
skupiny Pohoda venkova  se síd-
lem Val 26, 518 01 Dobruška na 
období 2014 – 2020 a svým zá-
stupcem pro členství  starostu 
Zdeňka Bendzu a náhradníka 
místostarostu Václava Vaňka. 
Prostřednictvím této skupiny lze 
získávat dotace na opravy a ob-

novu majetku obce podle vypsa-
ných titulů. 
Agentura domácí péče – žádost 
o příspěvek na rok 2014 

   Agentura domácí péče Mgr. 
Luňákové požádala o finanční 
příspěvek na provoz pečovatelské 
služby pro letošní rok. Tato agen-
tura poskytuje zdravotní péči  
i pro naše občany, proto zastupi-
telstvo  schválilo příspěvek ve 
výši 5 tis. Kč.  
 

Diskuze 

   V diskuzi vystoupila paní Pika-
lová, která se vrátila 
k nepřesnému zápisu jejího dota-
zu ohledně víceúčelového hřiště 
na veřejném zasedání dne  
12. 12. 2013. 

Dotaz – k jakým změnám došlo 
při realizaci víceúčelového hřiště, 
že v rozpočtu obce na r. 2014 je 
plánovaná částka na provozní  
účely ve výši 120 tis. Kč, přesto-
že místostarosta v době, kdy se 
rozhodovalo o zahájení výstavby, 
prohlásil, že náklady na provoz 
nově vybudovaného areálu budou 
„nula“. 
Odpověď místostarosty pana     
V. Vaňka – opět zopakoval, že 
v době, kdy se začalo uvažovat  
o rekonstrukci hřiště, nebyly zná-
my preferenční kritéria pro přidě-
lení dotace z Programu rozvoje 
venkova. Tato kritéria jsme se 
dozvěděli až  později při vlastním 
podání žádosti o dotaci. 

   Prvním bodem jednání byla kon-
trola usnesení z minulého zasedání 
– nebylo připomínek. 
   Dále zastupitelé schválili proná-
jem obecního pozemku parcel. 
číslo 81/2 v k. ú. Semechnice  (za 
pomníkem padlých) o výměře  
1 m2 firmě Dimatex. Tato firma 
zde postavila kontejner na textil.  
   Zastupitelé na tomto zasedání 
podepsali čestné prohlášení, že 
dne 7. 8. 2013 schválili na veřej-
ném zasedání Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu obce ze dne  
13. 12. 2012 TJ Sokolu Semechni-
ce na realizaci stavby – Tribuna 
s terénním vyrovnávacím schodiš-
těm v areálu sportoviště 
v Semechnicích, parcel. číslo 
385/2 v k.ú. Semechnice (tyto pro-
středky byly zahrnuty ve  schvále-
ném rozpočtu obce na rok 2013).  
Nedopatřením a chybou nedošlo 
k písemnému záznamu o tomto 
bodě do zápisu č. 3 ze dne  
7. 8. 2013. Tímto úkonem se 
v celé věci zjednala náprava. 

Z veřejného zasedání  
zastupitelstva  obce ze dne    

6. 2. 2014 

Z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce ze dne  

27. 12. 2013  

N E B E Z P E Č N Ý  O D P A D   
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V pondělí 28. dubna a v úterý 
29. dubna proběhne na parkovišti 
u obecního úřadu sběr 
nebezpečného odpadu. Jedná se 
zejména o autobaterie, léky, barvy, 
hadry, ledničky, televize, zářivky, 
pneumatiky ( z osobního auta). Je 
nutné tento odpad nejdéle do 
úterního  poledne  dopravit na 
parkoviště, odkud  bude  odpoledne 
odvezen svozovou firmou. 
V Podchlumí je možno odpad 
soustředit na místě bývalého 
kontejneru, a to také do úterního 
poledne. 
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V pátek 23. května  2014 od 14.00 do 22.00 hodin  
a v sobotu 24. května  2014 v době od 8.00 do 14.00 hodin  

proběhnou v naší republice  
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU.  

V naší obci tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu.  
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CO JSME, HAS IČ I , CO JSME DĚLAL I    

Tak jako každoročně, tak i v letošním roce … tentokrát 
v pátek 25. 4. 2014 od 17.00 hodin bude MVDr. Šedivý 

očkovat na parkovišti u obecního úřadu psy proti vztekli-
ně. Nezapomeňte vzít s sebou očkovací průkaz psa,        

cena vakcíny cca Kč 130,-.  

SEMECHŇÁK  

„Je to prima, že se do naší vesnice vrátila tradice 
masopustu, který vnáší radost do šedivých únoro-
vých dnů. Každým rokem očekáváme, až laufer 
přivede masky na náš dvorek. Letos je přivítala 
selka se sedlákem a malou Eliškou. Byl to oprav-
dový rej rozmanitých masek. Fandím této tradici, 
protože myslím, že bychom měli udržet 
z minulosti to dobré,“  říká Stáňa Tláskalová 

VI . ROČNÍK MASOPUSTU V NAŠÍ OBCI  

Film najdete na YouTube pod názvem 

Semechnický masopust 2014 



že porazilo celek bezkonkurenč-
ního Nového  Bydžova. Navíc ve 
všech pěti utkáních zvítězilo nad 
odvěkým rivalem z Čestic a vy-
hrálo 4 z pěti utkání s Opočnem.  
   V loňském roce byla zdárně 
ukončena rekonstrukce a výstav-
ba sportovního areálu. Celkové 
investiční náklady dosáhly výše 
11 milionů 357 tisíc korun. Na 
konci měsíce října bylo požádáno 
o proplacení dotace. Po adminis-
trativních a fyzických kontrolách 
v místě projektu nám byla 
v únoru letošního roku dotace ve 
výši 8 milionů 27 tisíc připsána 
na účet.  

   V sobotu 15. března se sešli členo-
vé TJ Sokol v místním sportovním 
klubu na jednání valné hromady. 
V jejím průběhu byla zhodnocena 
činnost za uplynulou sezónu. Muž-
stvo žáků obsadilo v konečné tabulce 
meziokresní soutěže třetí místo. Ra-
dost všem fanouškům udělali muži, 
kteří v nadstavbové části krajské sou-
těže vybojovali první místo a získali 
tak pohár předsedy výkonného výbo-
ru krajského svazu ledního hokeje. 
Odehráli celkem 26 utkání, z nich 17 
vyhráli a 9 prohráli. Toto mužstvo 
jako jediné ze všech účastníků soutě-

   V letošním roce připravujeme 
uspořádání tradičních sportovních a 
společenských akcí. První z nich bu-
de noční nohejbal tříčlenných muž-
stev, který se uskuteční v pátek 11. 
července od 18.00 hodin. 

ZE SPORTU 

Zda se jedná o shodu jmen či 
vzdálené předky, zatím  nevíme. 
   Navštívila jsem paní Janu Po-
láčkovou, rozenou Křepelovou 
z čp. 11 a hledáme nějaké sou-

vislosti. V kronice jsem zjistila, 
že se v Semechnicích jiřiny pěs-

   Začalo jaro a proto jsem vybrala 
pro tento výtisk zpravodaje něco 
ze zahradničení  v minulosti. Před 
několika dny jsem byla požádána 
dopisem pana Jana Křepely, za-
hradníka z Kunštátu, zda by bylo 
možné v naší kronice zjistit, jestli 
v Semechnicích žili jeho předci. 
Dostala se mu totiž do rukou pří-
ručka „Tradice jiřinek ve Vý-
chodních Čechách“, ve které byl 
uveden seznam zakládajících čle-
nů Čsl. jiřinkářů z roku 1928.  
Mezi členy je jmenován pan Jan 
Křepela, zahradník Semechnice. 

tovaly a zahradníci se s nimi zú-
častnili výstavy v Dobrušce 
v roce 1928. Protože bylo 
v Semechnicích více zahradníků, 
podle záznamů narozených 
v letech 1802 – 1834, chci po-
psat, ve kterých částech obce 
podle současnosti zahradníci tuto 
činnost provozovali. 
   Bylo to čp. 11, 17, 26, 36, 60, 
61, 62, 64, 72 a 73. V Podchlumí 
čp. 5, 8 a 12.  
   Pokud máte nějaké informace 
týkající se zahradníků, prosím, 
doplňte naši kroniku. 
 

Blažena Martinková  

Z KRONIKY 
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K A R N E V A L                                                    
Pod vedením vodníka a víly si 
téměř 30 dětí  v maskách 13. břez-
na 2014 zasoutěžilo o ceny, zatan-
covalo na písničky ze známých 
pohádek a nakonec byla vylosová-
na bohatá tombola.      

   Pod vedením vodníka a víly si  
1. 3. 2014  téměř 30 dětí v mas-
kách zasoutěžilo o ceny, zatan-
covalo na písničky ze známých 
pohádek a nakonec  byla vyloso-
vaná bohatá tombola.  
 

   Za přípravy a průběh dětského 
karnevalu patří poděkování kul-
turní komisi obecního úřadu, 
zejména paní Evě Rathouské. 

Cyklistický závod  
T r i a t l o n   O p o č n o 

 Ve středu 18. 6. 2014 od 16.00 do 
19.00 hodin se uskuteční cyklistický 
závod vedoucí také naší obcí ve smě-

ru trasy  Opočno – Semechnice –  
Trnov – Zádolí  – Záhornice – Pře-
pychy – Opočno v délce   okruhu   

14 km.  
Start i cíl je na koupališti Broumar 



Kdy:  neděle 4. 5. 2014, prezentace 8:30 - 9:00, start v 9:30 

Kde:  Semechnice, před obecním úřadem  
 

Technické zázemí:  záchody, sprchy, šatna, parkoviště naproti v areálu Sokola Semechnice 

 

Startovné:  při přihlášení SMSkou na tel.777 69 48 28 do 1. 5. 2014 je to 100,- za dvojici, bez přihlášení 
200,- za dvojici. Platí se při prezentaci. V ceně malé občerstvení. Závodíme o ceny. 
 

Pravidla: Je to závod smíšených dvojic (žena a muž). Dvojice se skládá z jednoho běžce a jednoho cyk-
listy. Ti se můžou během trasy libovolně o kolo střídat. Na kole smí jet jen jeden,  druhý běží. Cyklista a 
běžec nemusí být po celou dobu závodu v těsné blízkosti. Stačí, když na sebe uvidí (max. vzdálenost mezi 
dvojicí 100 m) Někdy to ani terén trati nedovolí, při náročnějších úsecích cyklista mírně zaostává za běž-
cem. Podmínkou je, aby při střídání, tzn. při výměně běžecké pozice, si dvojice kolo předala z ruky 
do ruky. Po jakých intervalech se budou závodníci střídat, není určeno. 
 

 

Trasa:  
Semechnice-

Mělčany-

Chábory-

Domašín-

Studánka-

Podbřezí-
Podchlumí-
Trnov-

Semechnice.  
 

Celkem 19 km. 
Vedlejší asfalto-
vé komunikace, 
zpevněné lesní a 
polní cesty. 
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VI . ROČNÍK ZÁVODU V KOLOBĚHU 

KOLOBĚH 2014 

. . . A HASIČ I NA ZÁVĚR 

28. 6. 2014 se koná 3. kolo Podorlické ligy v Semechnicích 

19. 7. 2014 bude hudební zábava se skupinou Bladex 

16. 8. 2014 zveme na „Den otevřených dveří“ v místní hasičské zbrojnici 


