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Slovo sta ro sty
Vážení spoluobčané,
za pár dní oslavíme svátky jara
– Velikonoce. Po letošní pořádné
zimě, kterou ocenily nejen děti, ale
i naši hokejisté, vítáme nový život
v přírodě. Rozkvetlé trsy narcisů,
krokusů, hyacintů a vůně fialek
i v nás probouzí životní elán. Važme si proto krásné přírody okolo
nás, pečujme o ni.
Kulturní komise při obecním
úřadu za přispění dobrovolných
spolků připravila, tak jako každoročně, kalendář tradičních akcí.
Oproti minulým rokům dochází ke
změně místa pálení čarodějnického
ohně. Dle návrhu místních hasičů
bude hranice připravena na konci
hasičského hřiště. Stávající roští na
louce za potokem bude každoročně
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seštěpkováno. Pro pořadatele těchto akcí je největší odměnou velká
účast a zapojení místních dětí.
Obec obdržela dotaci na zpracování nového územního plánu. Budeme tedy letos pokračovat v jeho
realizaci. Na výstavbu chodníku
a parkovacího stání ve hřbitovní
ulici bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Hledáme vhodnou dotaci i na tuto akci.
Bylo zadáno zpracování studie
na odkanalizování obce, tak aby
v budoucnu bylo finančně proveditelné. Je to nutné pro další rozvoj
obce.
Mnozí z Vás si všimli nových
zaměstnanců obecního úřadu. Koncem března se k nám přistěhovali
manželé Hynchukovi z volyňské
oblasti Ukrajiny. Přesídlení proběhlo v rámci repatriace krajanů
z této oblasti. A já doufám, že

v naši obci najdou nový domov
a budou u nás spokojeni.
Od začátku července dojde ke
změně nájemce sportovního klubu na místním hřišti. Paní Hofmanová po 3,5 letech ze zdravotních
důvodů končí nájem. Doufejme,
že se nám podaří nalézt stejně kvalitní náhradu. Děkuji touto cestou paní Hofmanové a její
rodině za velmi kvalitní služby
s řádnou péčí o pronajatý majetek.
Přeji jim do dalšího života zdraví
a mnoho úspěchů v podnikání.
Ne všichni občané mají radost
z nových věcí v naší obci. Na podzim rozbitý koš u lavičky na hrázi
rybníka a nedávné zohyzdění nové
lípy před kaplí je toho důkazem.
Přeji koledníkům bohatou pomlázku a těm ostatním slunné jarní
dny plné pohody.
Zdeněk Bendzo
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Z veřejn éh o za sed á n í
za stu p itelstva o b c e ze d n e
22. 3. 2017
Usnesení č. 1/2017
Zastupitelstvo obce Semechnice

a zatížení věci a se zřízením věcného břemene na nemovitost
kaple Panny Marie Bolestné na
Schvaluje:
stavební parcele č. 140 a na pozemek ostatní plocha parcelní číslo
» Veřejnoprávní smlouvu o poskyt- 1052/6 v k.ú. a obci Semechnice
nutí dotace na nákup knih do vý- s Římskokatolickou farností, děměnných fondů v rámci regionál- kanství Opočno
ních knihovnických služeb ve výši
Kč 3000,Bere na vědomí:
» Darovací smlouvu na finanční
příspěvek ve výši Kč 5000,- Agen- »Žádost o koupi pozemku – Josef
tuře domácí péče, České Meziříčí
Šesták z Českého Meziříčí
» Podání žádosti o dotaci na obno- »Žádost o koupi pozemku – Mirovu alejí
slav Škrabal z Opočna
» Podání zadání studie na odkanali- »Žádost o přidělení obecního bytu
zování obce Semechnice
– Veronika Pražáková z Hlinného
» Obecně závaznou vyhlášku »Žádost o přidělení obecního bytu
č. 2/2017, kterou se stanoví část – Jana Javůrková,Semechnice
společného školského obvodu Ma- »Podání výpovědi z nájmu bytu
teřské školy Opočno
k 30. 9. 2017 – David a Ludmila
» Veřejnoprávní smlouvu o po- Valáškovi, Semechnice
skytnutí dotace z rozpočtu obce »Žádost o odkup části obecního popro SDH Semechnice ve výši Kč zemku p.č.1053/40, v k.ú. Semech50000,nice o výměře 149 m2, vyvěšen
» Darovací smlouvu na finanční záměr prodeje
příspěvek ve výši Kč 5000,- pro
Domácí hospic Setkání, o.p.s. Pověřuje:
Rychnov nad Kněžnou
» Darovací smlouvu na finanční »Starostu obce Semechnice pro
příspěvek ve výši Kč 1000,- pro rok 2017-2018 k provádění rozSjednocenou organizaci nevido- počtových opatření na straně přímých a slabozrakých, pobočka jmů ve výši dotací a daňové výDobruška
těžnosti, na straně výdajů do výše
» Rozpočtové opatření č. 1 schvá- Kč 1.000.000,00 (jedenmilionkoleného rozpočtu 2017
runčeských). Starosta obce bude
» Obecně závaznou vyhlášku povinen informovat zastupitele
č. 1/2017 o nočním klidu
o provedených rozpočtových
» Výběrovou komisi ve složení opatřeních na nejbližším zasedání
(zastupitelé Bendzo,Vaněk, ing. Zastupitelstva obce Semechnice
Suk) k výběrovému řízení na stavbu chodníků a parkovacího stání ve »Starostu obce k podpisu darovací
hřbitovní ulici
smlouvy a návrhu na vklad s Řím» bezúplatný převod a darova- skokatolickou farností, děkanství
cí smlouvu se zákazem zcizení Opočno

Palec dolů
V katastru obce se objevují malé černé skládky, zejména v okolí polních cest (na Trnovce, za rybníkem apod.). Jedná se zejména o zbytky
bouraček.Vyhláška obce stanovuje, kam co patří, tak to dodržujme! Vše
je možno řešit domluvou a radou na obecním úřadě. Nedělejme z naší
krásné přírody smetiště!

OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
MVDr. Šedivý
V pátek 28. dubna 2017
na parkovišti u obecního úřadu
v 17.00 hodin a v 17.30 hodin
na křižovatce u Svobodových.
Vezměte s sebou očkovací
průkaz psa.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V pátek 21. 4. 2017
a o víkendu 22. – 23. 4. 2017
bude možné na parkoviště
u obecního úřadu odložit nebezpečný
odpad. Jedná se zejména
o autobaterie, léky, barvy, ledničky,
televize, zářivky, pneumatiky
(z osobního auta).
Tento odpad bude odvezen
v pondělí 24. 4. 2017 ráno.
V Podchlumí je možno odpad
soustředit na místě
bývalého kontejneru.

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
V pátek 5. 5. 2017 bude přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad
(starý nábytek, podlahové krytiny,
hadry a pod.) na parkoviště u obecního
úřadu a druhý kontejner bude
u Trejtnarových čp. 44. Pro místní část
Podchlumí bude přistaven
vlek u místa tříděného odpadu.
V úterý 9. 5. 2017 pak bude odpad
odvezen.

UPOZORNĚNÍ
OBČANŮM
Naše obec se nachází v aktivní
povodňové zóně, proto je zakázáno na
březích potoků
a v jejich blízkosti zakládat komposty,
ponechávat kupy starého sena a ukládat
podobné věci. Pracovníci Povodí
Labe upozorňují na nutnost odstranění
těchto možných překážek v tocích.
Povodňová komise

Ročník XXI, číSlo 1

Stránka 3
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So 22

17,00 h.

Přednáška – Taivan

So 17

So 30

18,00 h.

Pálení čarodějnic

So 24

So 6

14,00 h.

Pochod kolem Semechnic

Ne 7

8,00 – 12.00 h. Zahradkářská výstava

Pá 12
květen

18,00 hod Schůzka – pohádkové
putování

Pá 26

5,00 hod

duben

duben

květen

květen

květen

Ne 4

červen

červen

Výlet – Velké Losiny,
elektrárna Dlouhé Stráně,
pivovar Holba

Ne 11

15,00 hod Pouťové odpoledne – Mladý
týníšťský BIG BAND

18,00 hod Noční nohejbalový turnaj

21,00 hod Taneční zábava – skupina
Bladex

So 26

17,00 hod Rozloučení s létem pro
děti i dospělé

So 2

9,00 hod Grand Prix - nohejbalový
turnaj 3členných družstev
20,00 hod Posvícenská zábava –
skupina ROCKSORRY

září

Po 4

14,00 hod Pohádkové putování

14,00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15,00 hod Sraz žáků ZŠ Semechnice –
p. učitelka Hlaváčková

So 15

červenec

srpen

červen

červen

Pá 7

červenec

SDH – Podorlická liga
10,00 hod. Soutěž v požárním útoku
O POHÁR STAROSTY OBCE
SEMECHNICE

září

9,00 hod

Posvícení – mše svatá v
kapli s průvodem na hřbitov
12,00 hod Zlatá hodinka s dechovou
hudbou Opočenka
17,00 hod taneční zábava se skupinou
Pokrok

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila
mezi 7 největších divů ČR (zdroj idnes.cz).
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Koncert v kapli
Již několik let nám
skupina SONG manželů Dušánkových zpříjemňuje adventní čas
svým vánočním koncertem v místní kapli.
I přes mrazivé počasí přišli občané jak místní, tak
z blízkého okolí. Bylo
plno a to nám vždycky
udělá radost.

Semechňák

Koncert je v plném proudu. Pěvkyně zpívá, v první řadě sedí nadšený pán. O přestávce se otočí
na svého souseda a sděluje mu
své dojmy: „To je hlas, pane, co?
Je to moje dcera, víte, hlas zdědila po mně!”
Soused se na nadšeného pána
úkosem podívá a suše praví:
„Buďte rád, že jste se toho hlasu
zbavil.”

Silvestrovský pochod
Třetího ročníku silvestrovského
pochodu se tentokrát zúčastnilo 32
osob všech věkových kategorií. Mráz
a mlha nás doprovázela od startu ze
hřiště po celé trase ze Semechnic po
Trnovce do Trnova a dále přes Ostrov do Podbřezí, kde byla zastávka
v Motelu na oběd. Poté jsme se vydali zpět přes Podchlumí k Semechnickému rybníku, kde někteří odvážlivci
vyzkoušeli pevnost ledu, musím uvést,
že vydržel. Odtud již „dolejšáci“ pokračovali kolem Římanského kopce ke
kapli a „hořejšáci“ k pomníku, kde se
účastníci rozešli a každý pokračoval
v oslavě konce roku po svém.

Obecní ples
První akcí tohoto roku byl
3.2.2017 již dvanáctý obecní ples.
Hudební doprovod pana Maixnera, bohatá tombola, občerstvení
z kuchyně a baru paní Hofmanové přispěly k veselé náladě všech
účastníků.

Na plese povídá mladá dáma svému tanečníkovi: „Nevadí vám, že
tančíme v rytmu tanga a hudba
hraje polku?”
„Ne, to je jejich věc, co hrají.”
Dámy se baví na plese: „Tak co
říkáš toaletám?”
„Ještě jsem tam nebyla.”
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Masopust
V sobotu 18. 2. 2017 se již po deváté vydal masopustní průvod masek
vesnicí. Nemohlo by tomu tak být,
pokud by starosta nedal povolení.
A tak první cesta vede ke starostovi,
kde za všechny masky žádost přednese
„laufr“:
„Vážený pane starosto, paní
starostová! Vinšujem Vám štěstí,
zdraví, nechte nás jít v průvodu,
masopust je tu pravý, jen nehleďte na škodu! Masopust je jednou v
roce, naší vsí dnes chceme jít, tak

Dětský karneval
Zimní období jsme letos zakončili
v sobotu 25. 2. 2017 tradičním dětských karnevalem. Téměř 30 dětí
v nejrůznějších maskách zaplnilo
sportovní klub. Společně s beruškou
si zahrály hry, plnily různé soutěže
a samozřejmě se tancovalo a losovala
se tombola.

Stránka 5
Vás chceme pěkně prosit, zda-li to
tak může být? Za Vaše svolení milé
předvedeme písničky, tanec, kousky rozpustilé, masopustní básničky.
Pane starosto vážený, jen nebuďte
na nás přísný, budete jistě spokojený, až uvidíte, s čím jsme přišli.
Smích, zpěv a ryčná muzika se rozezvučí vískou maličkou. Hoj, to dobře bude, lide! Koblihy, jaterničky
z pašíka, na stole jich požehnaně bude!
Proto, starosto vážený, žádáme Tě
o svolení k maškarnímu rejdění!“
Svolení jsme dostali a na pochod se
vydali.

Aby vesnice žila, připravujeme pro Vás další akce, které
uvádíme v kalendáři na jaro
a léto 2017.
Na další spolupráci se těší
kulturní komise při Obecním
úřadu v Semechnicích.

Semechňák
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Šediváčkův long
Závod psích spřežení patřících do
skupiny nejtěžších a nejdelších závodů
v Evropě. Je extrémní i převýšením –
spřežení nastoupají během závodu více
než 7500 metrů. 240 km dlouhou čtyř
etapovou trať nevyzpytatelnou a krásnou přírodou Orlických hor absolvuje
vždy tradičně kolem 700 tažných psů a
více než 100 musherů z ČR, Německa,
Rakouska, Švýcarska, Italie, Holandska, Chorvatska, Maďarska, Polska,
Španělska a dalších evropských států.
Závod psích spřežení se jede po hřebenech Orlických hor s jedním povinným
přenocováním na sněhu a je Mistrovstvím ČR v LONGu (dlouhá trať). Tradičně se začíná a končí v osadě Jedlová
v obci Deštná v Orlických horách, ve
spolupráci s níž se závod pořádá. Šediváčkův LONG nabízí ojedinělý zážitek
závodníkům a jejich psům, divákům,
organizátorům i sponzorům.

Marek Suk mistrem ČR
Ve dnech 17. a 18. 9. 2016 se v Brně
konalo MČR v barevném minivolejbale. V kategorii žlutý minivolejbal
reprezetovali Kvasiny Jan Moravec
a Marek Suk. Žlutých bylo celkem
49 družstev v sedmi skupinách. Honza
s Markem si po zásluze vybojovali vítězství v celém turnaji a stali se mistry
republiky pro rok 2016 v kategorii žlutý minivolejbal a přestupují o kategorii
výš (do oranžových).

Když jsme se byli před čtyřmi lety
podívat jako diváci na tento závod, nikoho by nenapadlo, že za ne tak dlouhou dobu bude Jiří Dvořák stát na startu prestižního závodu a ještě větším
překvapením bylo vybojované první
místo v kategorii LT1. Vítězství je pro
naši chovatelskou stanici cenné nejen
kvůli počtu zapřažených psů, kdy konkurence jela se čtyřmi psy a Jiří pouze
se třemi, ale také tím, že ostatní závodníci se toho závodu účastnili již opakovaně. Nikdo neočekával takový úspěch
nováčka. Naše chovatelská stanice CZECH SNOWFLAKE vznikla
18.8.2015. V té době jsme již vlastnili
4 sibiřské husky. Nejstarší fenku jsme
si pořídili před třemi lety. S fenkou
Fantastic Maya jsme se účastnili závodů na kole, později na koloběžce. Šediváčkova longu se fenka účastnila již
v roce 2015 a 2016, kdy byla součástí
spřežení zkušeného mushera Martina
Brzka, který se tomuto sportu věnuje

již přes deset let. Fenka se ale bohužel
tento rok Longu neúčastnila, jelikož
měsíc před závodem porodila 7 štěňátek. Silná trojka, se kterou se podařilo
Jiřímu vyhrát nejen Šediváčkův Long,
ale také mistroství ČR v midu (středně dlouhá trať) na saních v Zásadě a
mistrovství ČR na kárách v Radíkově
u Olomouce tvoří náš nejstarší dvouletý pes Champion Jack, a 1,5 roku staří
psy Incredible Black a Brave Ben. V
současné době tvoří naši smečku 6 sibiřských husky, jelikož jsme si nechali
2 štěňata od naší první fenky.
Pokud bych měla shrnout všechny
úspěchy, nesmím zapomenout na druhé místo v Rakousku (závod Reingers)
a druhé místo na závodech v Oravské
Lesné na Slovensku. Dohromady se
naše chovatelská stanice může pochlubit 5 zlatými, 6 stříbrnými a 4 bronzovými medailemi za poslední dva roky.
Do budoucna se chystáme na závody
konané v Německu a Itálii, popřípadě
i do jiných evropských států. Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli
nabídnout možnost reklamy při závodech, na které budeme jezdit i do zahraničí, jako protislužbu za případný
sponzoring.
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Další právě uplynulou sezónu
zhodnotili členové TJ Sokol v sobotu
11. března ve sportovním klubu na pravidelné valné hromadě. Zde byli seznámeni s činností za kalendářní rok 2016
včetně ekonomických výsledků. Dnes
už jediné mužstvo mužů bylo účastníkem krajské soutěže, kde v základní
části obsadilo 5. místo. V nadstavbové
části však zabojovalo a ve třech napínavých finálových zápasech s Lanškrounem získalo pohár předsedy výkonného

Ze sportu

výboru krajského svazu ledního hokeje za 1. místo. Stejně jako v minulých
letech se snažíme zapojovat do sportovních aktivit děti z naší obce. Pravidelně navštěvují nejen krytý bazén
v Dobrušce, ale v průběhu celého roku
se mohou pohybově vyžít na pravidelných cvičeních v budově bývalé školy
nebo na místním venkovním sportovišti. Rádi uvítáme mezi sebou další děti,
které se doposud nezapojily do sportovních aktivit.

Všechny občany zveme na pochod
kolem Semechnic, který bude uspořádán v sobotu 6. května od 14:00 hodin
se startem a cílem na místním hřišti. Pro
účastníky budou připraveny opět 3 trasy různé délky. I v letošním roce je tato
akce zahrnuta do kalendáře akcí „Sportuj s námi“, které finančně podporuje
Česká unie sportu. Z toho vyplývá, že
mládež neplatí startovné a ostatní účastníci pouze symbolické 20,- Kč.
Václav Vaněk

Výl et 2 6. k vět na 2017
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Sbor dobrovolných hasičů
Letošní sezonu již tradičně zahajují hasiči závody v Houdkovicích
8. května 2017
SDH Semechnice vás srdečně zve na závody v požárním útoku
v sobotu 17. června 2017 na hřiště
v Semechnicích.
Dále se semechničtí hasiči zúčastní
obecního výletu do Velkých Losin a na
přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé
Stráně a na exkurzi do pivovaru Holba.
Výlet se uskuteční 26. května 2017.
Hasič přijde do zbrojnice, dá si kávu a
řekne ostatním kolegům: „Pomalinku
se zvedejte, hoří finanční úřad!“

Z obecní kroniky
V S e m e c h n ic íc h 1892

ˇ á soutez
ˇˇ
Cˇ t e nársk
Soutěž v minulém zpravodaji vyhrál Dominik Majer a byl po zásluze odměněn. Dnešní soutěž bude opět pro naše děti
školou povinné. Opět se skládá z křížovky a početního obrázku. Vyhraje ten, kdo první přinese do kanceláře OÚ správně
vybarvený obrázek s vyluštěnou křížovkou.

