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S l ovo sta ro st y
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do roku významných
výročí končících osmičkou. Výročích,
která se nesmazatelně vryla do našich
pamětí. To poslední před dvaceti lety
změnilo životy v obci mnohým z vás.
Červencová povodeň v nebývalém
rozsahu napáchala obrovské škody,
jak na majetcích občanů, tak i na majetku obce. Doufejme, že podobnou
událost již nezažijeme.
Naše kulturní komise společně
s dobrovolnými spolky připravila na
letošní rok opět velmi širokou nabídku
kulturních a sportovních akcí, největší odměnou pro ně bude Vaše hojná
účast.
Na vybudování chodníku a parkovacího stání ve hřbitovní ulici máme
již přislíbenou dotaci, takže v měsíci
dubnu by se mělo začít. Dotace je také
podána na dokončení komunikace
u Poloprutských. Když budeme úspěšní, tak se bude stavět také letos.

Nový územní plán nabyl právní
moci a již nic nebrání ve stavebním
rozvoji obce. Na podzim letošního
roku proběhnou ve všech obcích komunální volby. Všichni občané dospělého věku mají možnost kandidovat
do obecních zastupitelstev. Proto rádi
uvítáme nové zájemce, zejména z řad
mladších občanů.
Při podvečerních procházkách obcí
stále zaznamenávám nepříjemně kouřící objekty. Není jich už mnoho, ale
i těch několik dokáže smogem znečistit celou obec po dobu několika hodin.
Věřím, že dotyční brzo zjednají odpovídající nápravu u svých topidel.
Svátky velikonoční letos připadly již na konec března. Doufám, že
i začátek jara bude brzký a dočkáme se
pěkného teplého počasí.
Přeji všem krásné prožití těchto
svátků, koledníkům bohatou pomlázku a slunečný celý rok.
Zdeněk Bendzo
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Z ve ře j n é h o zas e d án í
zast u p i te l st va o b c e ze d n e
14. 2. 2018
Usnesení č. 1/2018
Zastupitelstvo obce Semechnice

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), platném znění, že územSchvaluje:
ní plán není v rozporu s politikou
■ Změnu domovního řádu v obyt- územního rozvoje, s územně plánoném domě čp. 54
vací dokumentací vydanou krajem
■ uzavření veřejnoprávní smlouvy a se stanovisky dotčených orgánů
s Městskou knihovnou v Rychnově nebo stanoviskem krajského úřadu.
nad Kněžnou ve výši Kč 3000,(nákup knih do výměnných fondů ■ výběrové řízení na dokončení
v rámci regionál. knihovnických komunikace na pozemku parcel.
služeb)
č.1101 v k.ú. Semechnice
■prodat 8 kusů akcií ČSAD Ústí ■ výběrové řízení na pořízení
nad Orlicí, a.s. za cenu Kč 500,- za územní studie
jednu akcii
■ výběrovou komisi ve složení
p.Bendzo, p.Vaněk, p.Valášek na
1.Zastupitelstvo obce souhlasí výběrové řízení – dokončení kos vyhodnocením stanovisek, ná- munikace na pozemku p.č. 1101
mitek a připomínek uplatněných v k.ú. Semechnice a na pořízení
k návrhu Územního plánu Se- územní studie
mechnice vypracovaném 6.9.2017, ■ nájemné Kč 1000,- Kč měsíčně
29.11.2017 a 3.1.2018 odborem za pronájem sportovního klubu: na
rozvoje města Městského úřadu měsíce únor – duben 2018
Dobruška ve spolupráci se Zastupitelstvem obce Semechnice.
Bere na vědomí:
2.Zastupitelstvo obce bere na vě- ■ rozpočtové změny č. 10 schváledomí stanovisko odboru územního ného rozpočtu roku 2017
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královehradeckého Pověřuje:
kraje k návrhu Územního plánu ■ starostu obce k podpisu VeSemechnice ze dne 23.8.2017 pod řejnoprávní smlouvy s Kulturou
značkou KUKHK-26811/UP/2017/ Rychnov nad Kněžnou (městská
Sm.
knihovna)
3.Zastupitelstvo obce Semechni- ■ starostu obce k podpisu Smlouvy
ce příslušné podle ustanovení §6 o odprodeji osmi kusů akcií ČSAD
odst.5 písm. c) zákona č. 183/2006 Ústí nad Orlicí
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Neschvaluje:
v platném znění, v y d á v á Územ- Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
ní plán Semechnice formou opat- o dílo č. 1762/I s Dabonou s.r.o. na
ření obecné povahy č.1/2018, po projekční práce – ZTV Římanský
ověření podle § 54 odst.2 zákona kopec Semechnice

Muzeum a galerie Orlických hor
Informace o zajímavých akcích Muzea a galerie Orlických hor (Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou - bývalá kasárna, tel.: 494 534 450,
e-mail: moh@moh.cz) najdete na www.moh.cz
nebo na vývěsce u obecního úřadu.

UPOZORNĚNÍ MAMINKÁM
NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

V klubovně na místním hřišti je
opět připraveno k užívání mateřské
centrum. Bude otevřeno každé úterý
v dopoledních hodinách. Po domluvě to
může být i jindy.

KAM S BIOODPADEM?

V letošním roce budou opět na
stanovištích tříděného odpadu od
měsíce dubna připraveny hnědé
popelnice. Na větve a větší množství
bioodpadu je připraven za mostem
u Bartošů velkoobjemový kontejner.
Pro lepší dostupnost k němu bude
zde zřízena zpevněná panelová
plocha. Nevozte již žádný odpad do
prostoru bývalého pálení čarodějnic.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V pondělí 14. 5. 2018
bude možné na parkoviště
u obecního úřadu odložit
nebezpečný
odpad. Jedná se zejména
o autobaterie, léky, barvy, ledničky,
televize, zářivky.
Tento odpad bude odvezen
v úterý 15.5.2018 ráno.
V Podchlumí je možno odpad
soustředit na místě
bývalého kontejneru.
Nebudou odebírány pneumatiky.
Ze zákona má každý pneuservis
v okolí za povinnost odebírat použité
pneumatiky od svých zákazníků.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V pátek 18.5.2018 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 pondělí 21.5.2018 pak
bude odpad odvezen.

OČKOVÁNÍ PSŮ

V pátek 20. dubna 2018 na parkovišti u OÚ v 17,00 hodin, na křižovatce u Svobodových v 17,30 hodin.
Pan MVDr. Šedivý bude i v letošním roce zájemcům očkovat psy
proti vzteklině. Nezapomeňte sebou
vzít očkovací průkaz psa.
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KU LT U RN Í A SP O RTOVN Í K AL E NDÁŘ JARO – L É TO 2 01 8

Po 30

18,00 h.

Pálení čarodějnic

So 5

14,00 h.

Pochod kolem Semechnic

Ne 6

8,00 – 12.00 h. Zahradkářská výstava

duben

květen

květen

Pá 11

So 23

10,00 hod. SDH – Podorlická liga

So 30

18,00 hod. Vítání prázdnin – plavba po
Semechňáku, stanování na
hřišti, letní kino

červen

červen

Pá 6

červenec

květen

18,00 hod Schůzka – pohádkové
putování

červenec
srpen

Pá 25

6,30 hod

So 25

květen

Ne 27
květen

Ne 3

červen

Výlet – Harrachov
– pivovar, sklárny

srpen

15,00 hod Pouťové odpoledne
– program upřesníme

So 1

14,00 hod Pohádkové putování

Po 3

září

září

18,00 hod Noční nohejbalový turnaj

Taneční zábava – hasiči,
termín bude upřesněn

18,00 hod Rozloučení s létem pro
děti i dospělé
9,00 hod Grand Prix - nohejbalový
turnaj 3členných družstev
20,00 hod Posvícenská zábava –
skupina ROCKSORRY
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

Výl et 2 5 . k vět na 2018
SDH Semechnice pořádá již tradiční autobusový zájezd. V pátek 25. května 2018 navštívíme horské středisko
Harrachov a na zpáteční cestě pivovar v Nové Pace. Předběžný rozvrh zájezdu:
Odjezd v 6:30 hodin, Harrachov – návštěva provozovny sklárny, sklářské muzeum, prodejna výrobků, ochutnávka místního piva, oběd.
Za dobrého počasí lanovka na Čertovu horu s výhledy
na skokanské můstky.
V případě špatného počasí návštěva hornického muzea.
Nová Paka – exkurze do pivovaru, večeře.
Cena zájezdu (vstupy do skláren, lanovka, pivovar)
370,- Kč za osobu. Přihlášky se přijímají v kanceláři
obecního úřadu.
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Silvestr roku 2017 byl ve znamení mlhavého a sychravého

Silvestrovský pochod počasí s občasným deštěm. Snad proto se silvestrovského

pochodu zúčastnilo jen asi dvacet občanů. Trasa byla
přizpůsobena tak, abychom se neutopili v blátě.
Vyzbrojeni čajem i něčím ostřejším
jsme vyrazili v 9 hodin
z místního hřiště
na Malou
Záhornici.

Odsud jsme šli
přes oboru do Opočna.
Zde v restauraci Praha jsme se
posilnili vydatným obědem a pokračovali po „Příčnici“ do Semechnic. Na
závěr jsme si připili a popřáli do nového roku.

Přednáška – Nový Zéland (Jižní ostrov)
První letošní akcí byla v sobotu 27. 1. 2018 přednáška manželů
Petruželkových (Terka Lelková) z jejich cesty a pobytu, tentokrát
po Jižním ostrově Nového Zélandu. Měli jsme možnost
zhlédnout krásy tamní přírody – faunu i floru.
Tentokrát to nebylo jen o výletech, ale také
nám přiblížili práci, kterou zde vykonávali,
aby si na svůj pobyt vydělali. Jarda
pomáhal místnímu včelaři a Terka
při sklizni vína a ovoce.

Ve volných chvílích
ovoce zpracovávali na
různé džemy, pyré a kompoty,
které potom prodávali na tržnici.

Obecní ples

V pátek 23. 2. 2018 se uskutečnil ve sportovním klubu již 14. obecní ples.
Tradičně bohatá tombola, hudební doprovod p. Meisnera a občerstvení
z baru a kuchyně paní Horákové přispěly k veselé náladě všech
zúčastněných.
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Masopust

Jubilejní 10. masopust byl doprovázen
krásným, slunečným a na únor
neobvykle teplým počasím. Průvod
veselých masek doprovázela, jako každoročně, do kroku a k tanci
dechová hudba Valánečka. Letošní rok byl zpestřen konáním
rozpustilého masopustního svatebního obřadu, který proběhl
v části Kruhovka a Podchlumí.

Chtěli bychom moc poděkovat všem zúčastněným
maskáma hudebníkům za to, že nám pomáhají udržovat
tuto tradici pro další generace a také občanům za
výborné pohoštění a peněžní příspěvky, které využijeme,
jako každoročně, na akce připravované pro děti a další
kulturní činnost v obci.

Dětský karneval

V sobotu 3. března děti v nejrůznějších maskách spolu s „králem“ odemykaly brány hradu
splněním nejrůznějších úkolů. Za branami byl ukrytý poklad, který byl rozdělen mezi
všechny masky. Nechyběla dětská diskotéka a nakonec byla vylosovaná tombola.
Na závěr byly předány věcné ceny – Barunce Šachové a Adamu Sedláčkovi za vyluštění
tajenky z minulého Semechňáku.
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Z obecní kroniky
p o v o de ň p ře d 20 l e ty
Před 20 lety – přesně v noci z 22. na 23. červenec roku 1998 postihla naši obec živelná katastrofa - povodeň, jakou žádný ze starých občanů nezažil. Poslední větší povodeň byla v Semechnicích
29. 8. 1938.
22. července se v odpoledních hodinách spustil
prudký déšť, doprovázený blesky a hřměním. V noci
22. 7. 1998 obyvatelům naší vesnice i širokého okolí
ke klidnému spánku moc nepřispíval. Lidé, bydlící
podél řeky, zvyklí na povodně z dřívějších let, tak
klidně neusínali. Někteří sledovali hladinu vody
v korytě regulovaného potoka. Přemýšleli, zda vodu
pojme rybník a řeky, a zda jsou vytažená stavidla.
Hladina rychle stoupala. Kolem jedné hodiny v noci
se řeka naplnila po okraj. Voda stoupala neskutečnou rychlostí. Něco málo po druhé hodině v noci
byly zaplaveny cesty, zahrady, domy, ale i studně –
Semechnice ještě neměly veřejný vodovod. To, co
následovalo, se nedá ani popsat.
Všechno se ztrácelo pod vodou, zahrádky, ploty, dříví, uhlí, králíkárny, slepice, psi, ale i auta
v garážích. Utěsňování dveří bylo bezvýznamné.
Najednou byla voda všude. U některých domů proudila voda i okny. Nikdo ve vesnici nedělal poplach.
Elektrické zvonění mlčelo a elektrický proud nebyl
centrálně vypnutý po celou dobu povodně.
I moje rodina byla jednou z nejvíce postižených.
Voda v našem domě proudila okny a dosahovala
v bytě výšky 120 cm. Všechno plavalo, skříně a spotřebiče padaly a potápěly se, podlahové krytiny se
vzduly a uvolnily se. Prakticky vše, co bylo v domě,
se zničilo. Dívali jsme se na tu spoušť a snažili se
alespoň něco vytahat z vody a vynést na půdu, pokud to šlo. Tam bylo naše útočiště v době povodně
a i v několika dalších týdnech. 23. července kolem poledne jsme již mohli sejít z půdy, i když v bytě bylo ještě vody po
kolena.
Voda opadla kolem 15. hodiny a začalo uklízení. Všichni lidé věnovali další hodiny odklízení poškozených a zničených
věcí, vymetání bahna a vody ze svých domů. Rychle bylo potřeba vyčistit elektrické rozvaděče a elektrospotřebiče. Odklízení trvalo po řadu dní za vydatné pomoci rodinných příslušníků a jejich příbuzných a sousedů, které povodeň nepostihla.
Musím se zmínit, že ne každý mohl další dny přespávat na půdě jako my. Byli občané, kteří byli nouzově ubytováni na
internátě škol nebo u příbuzných a sousedů. V zatopených domech se velmi těžko zajišťovalo stravování a osobní hygiena.
Většina postižených domácností mohla používat pitnou vodu z vlastních studní teprve v polovině prosince 1998.
V dalších dnech jsme se dozvěděli, že povodeň v Semechnicích mohla být daleko větší. Na Cháborách strhla voda most
a ten zasypal Zlatý potok, který směřuje k Podchlumí, a tím povodňovou vlnu nasměroval na Dobrušku, Pulice a Pohoří.
Přesto však bylo v Podchlumí i v Semechnicích obrovské množství vody.
Humanitární pomoc poskytly charitativní organizace, různé nadace a spolky. Také místní podnikatelé a šikovní sousedé i zaměstnavatelé postižených občanů pomohli dle svých možností. První humanitární pomoc (balenou pitnou vodu
a balíček konzerv) poskytla společnost Steva Semechnice, s.r.o., čištění studní provedl bezplatně Sbor dobrovolných hasičů Trnov a Vodní zdroje Chrudim, s.r.o. a také zaměstnanci Dopravního podniku Metro o.z. Praha 4. Provozovna PZP
provedla drobné opravy elektrických spotřebičů a bezplatně poskytla vysoušeče. Také obecní úřad obdržel finanční dary.
Využil je na vybudování veřejného vodovodu a na opravy místní komunikace.
Celkem bylo postiženo 48 domácností, z toho 6 rekreačních a 8 provozoven. Lidem v obci, a hlavně těm postiženým
povodní, se rázem změnil život.
Blažena Martinkova
kronikářka
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Ze sportu
Mužstvo mužů naší tělovýchovné
jednoty ukončilo působení v uplynulém ročníku krajské soutěže stejně jako
v minulém roce na 5. místě. V nadstavbové části však nenavázalo na loňské
prvenství a skončilo na třetím místě za
mužstvy HC Skuteč a TJ Lanškroun.
Na valné hromadě, která se konala

v sobotu 10. března, byla zhodnocena
činnost spolku za uplynulý rok. Všichni
přítomní členové byli seznámeni s ekonomickými výsledky roku 2017 a plánem činnosti na rok 2018.
První letošní akcí pořádanou naším
spolkem bude již 29. ročník „Pochodu kolem Semechnic“, který se bude

konat v sobotu 5. května. Opět budou
připraveny 3 různě dlouhé trasy se zakončením u táboráku na místním hřišti. Tento pochod je opět obsažen v celostátním kalendáři České unie sportu
v rámci programu „Sportuj s námi“
a děti a mládež budou mít startovné
zdarma.
Václav Vaněk

Joga

vedením paní Mičkové z Dobřan se
uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2018
v 19:00 hodin. S sebou podložku
a hrníček na pití. Poplatek za jedno
cvičení činí 40,- Kč.

Joga pro děti TJ

TJ Sokol Semechnice pořádá
v prostorách bývalé školy
rehabilitační
cvičení s prvky jógy
pro ženy všech věkových kategorií.
Cvičení protahuje tělo, pozitivně
působí na páteř, klouby, svaly
pánevního dna i vnitřní orgány, posiluje
ě
vnitřní stabilizační systém. Jedná se
o cviky pro zdraví s prvky jógy, relaxací
č ě pod ě
a dechovými cviky. První cvičení
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Sokol Semechnice pořádá
v prostorách bývalé školy pravidelná jógová cvičení předškolních dětí
pod vedením paní Veroniky Židíkové
z Opočna. První cvičení se uskuteční
ve středu 4.dubna 2018 v 16:30 hodin.
Poplatek za jedno cvičení činí: členové
TJ Sokol Semechnice 20,- Kč, ostatní
platí 40,- Kč.

Klub seniorek
V minulém roce jsme byly nuceny skončit s oblíbenými
zájezdy po našem kraji, protože mnohé z nás mají už různé zdravotní potíže a zájemců ubývalo. V našich pravidelných setkáních u kávy a zákusku ve sportovním klubu ale
pokračujeme dál. Daří se nám zajistit i různý program, při
kterém se dozvíme i mnoho nového a zajímavého. Promítaly
jsme si video s prezentací naší obce a ze záslužné činnosti
při sázení stromků. Při četbě úryvků z brožury paní Laudové
jsme poznaly život a zvyky obyvatel Moldávie. Naše oblíbená cestovatelka paní Pohlová z Dobrušky nám vyprávěla své
bohaté zážitky z cesty po USA, při dalším setkání o pobytu
v Honkongu, zájezdu do Jeruzaléma a skalního města Petra
v Jordánsku. Obě přednášky doprovázela promítáním krásných fotografií. Paní Martínková opět připravila četbu úryvků z místní kroniky, je zajímavé slyšet o událostech v naší
obci z doby před mnoha lety. A při tradičním adventním setkání si poslechneme četbu z knihy Příběh českých Vánoc.
Bývá nás průměrně dvacet pět, ale nejsme uzavřená společnost, vítáme každého, kdo mezi nás kdykoliv přijde.
Jana Doubková
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Stránka 8

Sbor dobrovolných hasičů
Loňská sezona se nám vydařila;
v celkovém pořadí seriálu Podorlické
ligy jsme se umístili na předních místech, ženy obsadily celkové 2. místo
a muži dokonce celou soutěž vyhráli.
Po skončení hasičské sezony jsme se
podíleli na organizaci Mikuláše v naší
obci.
Ještě před začátkem naší sezony
uspořádáme pro místní děti, a nejen
pro ně, 30. dubna čarodějnice.
Sezona 2018 pro nás tradičně začne 8. května v Houdkovicích, kde se
rozběhne seriál soutěží Podorlické ligy.
V květnu pak ještě proběhne soutěž
v Bystrém v Orlických horách. V červnu nás čeká premiérově soutěž v Bohuslavicích a týden poté, 23.června
proběhne soutěž na domácí půdě. Ještě
před tím, 9. června uspořádáme tradiční Den otevřených dveří v hasičárně, na

který bychom Vás tímto chtěli srdečně
pozvat. V červenci se zúčastníme závodů v Trnově, Meziměstí a ve Sněžném,
po kterém si dáme přestávku a závodit

začneme opět v září, kdy nás čekají
poslední závody v Dobrušce, Opočně
a na závěr tradičně v Častolovicích.
SDH Semechnice

Cˇ t e n ársk
ˇ á soutez
ˇˇ
Vyluštěnou křížovku pošlete na
e-mailovou adresu:
starosta@semechnice.cz nebo
sms zprávou na telefon 602 106 616
nejpozději do 8. 4. 2018. Výherce
bude odměněn věcnou cenou.

PRANOSTIKY
Duben
Sníh dubnový jako mrva1 pohnojí.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Květen
Suchý březen, chladný máj - bude
humno2 jako ráj.
Červen
Červen mokrý a studený - bývají
žně vždy zkaženy.
1 , 2 Prosíme rodiče, aby dětem vysvětlili
označená slova.

