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Z p r a v o d a j  O b e c n í h o  ú ř a d u  S e m e c h n i c e

S E M E C H Ň Á K

Milí spoluobčané, přátelé naší obce, 
    loňský rok 2018 byl pro nás v Čes-

ké republice velmi významný. Všichni 
jsme si připomínali v měsíci říjnu sté 
výročí vzniku Československé republi-
ky. Pro mě osobně byl říjen roku 2018 
rovněž velmi významný, jelikož jsem se 
díky Vám dostala do zastupitelstva naší 
obce, které mi projevilo důvěru a zvoli-
lo místostarostkou obce. Za tuto skuteč-

nost všem s úctou děkuji.  
Tím jsme společně se zastupiteli na-

startovali nové čtyřleté volební období. 
Naše spolupráce je vždy závislá na dob-

rých vztazích, diskuzi, ale i naslouchání 
názorů druhých. A věřte, že tato práce 
se nám daří!

Pro krátké představení bych uvedla, 
že v Semechnicích, místní části Kruhov-

ka, žiji téměř 35 let a společně s part-
nerem vychovávám 8letou dceru Elišku. 
Vystudovala jsem Obchodní akademii  
v Kostelci nad Orlicí a 11 let jsem pra-

covala ve společnosti zabývající se zís-

káváním a administrací dotací pro obce  

a města. Díky této práci jsem získala 
praxi projektového manažera, jelikož 
jsem prošla řadou projektů týkajících 
se zejména ochrany životního prostře-

dí – získávání dotačních prostředků na 
snížení znečištění povrchových a pod-

zemních vod, na zlepšení jakosti a dodá-

vek vody pro obyvatelstvo, na zajištění 
povodňové ochrany a snížení rizika po-

vodní. V té samé organizaci jsem poz-

ději zastávala funkci administrátora ve-

řejných zakázek, což rovněž považuji za 
přínos k výkonu funkce místostarostky. 

Loňský rok, který byl pro mě rokem 
změn, jsem se rozhodla okusit jiného 
oboru. Vybraným oborem se stal ces-

tovní ruch. A tak jsem začala pracovat 
v destinační společnosti Orlické hory  
a Podorlicko, která se již 10 let zaslu-

huje o propagaci naší krásné, přívětivé 
turistické oblasti. Práci proto mohu pro-

pojit s volnočasovými aktivitami, kdy 
se ráda věnuji rodině a trávení společ-

ných chvil třebas po výletech nebo pro-

cházkami se psem, ráda vařím a nikdy 

neodmítám posezení s dobrými lidmi  
u sklenky dobrého vína.

Vážení čtenáři Semechňáku, děku-

ji Vám za možnost pro Vás pracovat  
a přeji krásné jarní dny ve společenství 
těch, které máte rádi a dělají Vám v ži-
votě radost. 

         Michaela Vaňková

Slovo místostarostky

Sledujte naše aktivity na https://www.facebook.com/obecsemechnice.cz/ a zapojte se také.



SemechňákStránka 2

Usnesení č. 1/2019
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

•  Předloženou kupní smlouvu na 
nákup pozemků p.č. 675/2 (79 m2)  
a 664/3 (57 m2) a p.č. 673 (759 m2) za 
cenu Kč 22 375,-
• Předloženou kupní smlouvu  
se smlouvou směnnou, směna p.č. 
1052/14 za p.č. 666/2 obě o výměře  
65 m2, kupní smlouva na parcele  
č. 1264 o výměře 63 m2 a p.č. 666/4  
o výměře 214 m2 o celkové ceně  
Kč 6 925,- 
• Zhotovení pamětní desky význam-

nému rodákovi  obce panu Václavu 
Martinkovi
• Zadávací řízení na dodavatele stav-

by: Rekonstrukce střechy kaple Panny 
Marie Bolestné
• Zadávací řízení na dodavatele stavby: 
Technická infrastruktura pro výstavbu 
RD (Římaňák – lokalita Za potokem)
• Předloženou kupní smlouvu na pro-

dej Povodí Labe  parcel. č. 1052/32  
v k.ú. Semechnice o výměře 12 m2 za 
Kč 120,-
• Zrušení autobusového spoje: Se-

mechnice - škola  v 7,25 hodin,  
od 1. 4. 2019

Bere na vědomí:

• Informaci místostarostky o podaných 
dvou dotacích (kaple + TI RD)
• Rozpočtové změny č. 11  schválené-

ho rozpočtu roku 2018

Neschvaluje:

• Vypracování studie na přechody pro 
chodce v obci

Pověřuje:

• Starostu obce k podpisu kupních 
smluv na nákup a prodej pozemků a 
směnnou smlouvu

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

27.  2.  2019

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V sobotu 1. 6. 2019 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 3. 6. 2019 pak bude odpad odvezen.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V pondělí 29. 4. 2019 bude možné na parkoviště  

u obecního úřadu odložit nebezpečný odpad.  
Jedná se zejména o autobaterie, léky, barvy, ledničky,

televize, zářivky. 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.

Dana Kučerová

Ačkoliv jsem podstatnou část dospělého života 
prožila ve velkoměstě, vrátila jsem se domů do 
Podchlumí, kde jsem u babičky ve mlejně trávila 
dětství. Vždy jsem neměla ráda, když „Ti z měs-

ta“ označovali život na venkově jako méněcenný. 
Nejen snaha dokázat, že to tak není, ale i obecně 
zájem o dění okolo sebe mě dovedl až ke kandida-

tuře do obecního zastupitelstva v Semechnicích.
A co jsem zač? Vystudovala jsem Stavební fakul-
tu ČVUT, obor pozemní stavby. Pracuji ve firmě 
Koenig Bauer Grafitec s.r.o. na oddělení nákupu 
a logistiky, nakupuji v Česku i ve světě kompo-

nenty pro výrobu tiskových strojů. Jsem náruživý 
cestovatel, vášnivý  čtenář, zajímám se o umění, 
ráda pracuji na zahrádce, nebo jen tak koukám do zeleně. Vychovávám šestnác-

tiletou dceru.
Založením jsem spíš konzervativní, ale sleduji moderní trendy v oblasti ochrany 
přírody, nakládání s odpady, výroby a využívání energií. 
V zastupitelstvu pracuji v kulturní komisi, tak přijďte na příští akci - uvidíme se!

Vladislav Černík

Je mi 37 let. V Semechnicích bydlím se svou 
manželkou Lenkou a našimi dvěma dcerami, Ma-

ruškou a Alžbětkou. Vystudoval jsem technickou 
univerzitu v Brně, obor elektrotechnika – elek-

trické stroje a přístroje. Po ukončení studia jsem  
v roce 2006 nastoupil do automobilky Škoda auto 
v Kvasinách na pozici robotika. Nyní pracuji jako 
koordinátor elektroniků technických zařízení. 
Mým největším koníčkem je sport, zejména ho-

kej, tenis, nohejbal a cyklistika. Již několik let 
spolupořádám v Semechnicích tradiční nohejbalové turnaje. Jako semechnický 
rodák bych si přál, aby naše obec zůstala i nadále “vesnicí” se vším všudy. Na-

příklad, aby sportovní klub a přilehlé sportoviště byly místem, kde se budeme 
scházet a tmelit naše sousedské vztahy.

Představujeme nové zastupitele

Na titulní straně se nám představila nová zastupitelka a místostarostka 
paní Michaela Vaňková. Zde jsou medailonky dalších dvou zastupitelů.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ JARO – LÉTO 2019 

    

18,00 h. Pálení čarodějnicÚt 30
duben

So 4
květen 14,00 h. Pochod kolem Semechnic

 8,00 – 12,00 h. Zahradkářská výstava

18,00 h.       Schůzka – pohádkové 
putování

10,00 h.       Podorlická liga hasičů 

Pá 26
červenec

 17,00 h.       Oslavy 80 let hokeje 
  v Semechnicích

So 10
srpen

Pá 17
květen

20,00 h.       Zábava – hasiči
                      skupina ROCKSORRY 

Ne 5
květen

So 29
červen

 

18,00 h.       Noční nohejbalový turnajPá 28
červen

5,10 h.       Výlet – Praha 
                    Letiště Václava Havla

 17,00 h.       Rozloučení s létem
  pro děti i dospělé

Pá 23
srpen

Pá 31
květen

14,00 h.       Pohádkové putování
  9,00 h.       Grand Prix – nohejbalový  

turnaj 3členných družstev
20,00 h.       Posvícenská zábava 
                      – skupina ROCKSORRY

So 31
srpen

Ne 9
červen

15,00 h.       Pouťové odpoledne – 
Mladý týnišťský BIG BAND

Ne 16
červen

  9,00 h.        Posvícení – mše svatá v 
kapli s průvodem na hřbitov

12,00 h.        Zlatá hodinka s dechovou 
hudbou Opočenka

17,00 h.       Taneční zábava se skupinou 
J. Grulicha 

Po 2
září

So 22
červen

 

14,00 h.       Den otevřených dveří – SDH
So 28

září 14,00 h.       Václavovo kolečko 

„Proč zastupitelstvo dopustilo zrušení 
prodejny? Nestálo by o ní uvažovat, když 
kraj chce finančně podpořit prodejny  
v malých obcích?“ 

Bývalá prodejna smíšeného zboží Alka 
je v soukromém vlastnictví. Po oznámení 
ukončení prodeje majitelkou paní Franco-

vou jsme situaci projednávali v zastupi-
telstvu obce. Jednání se vedla také přímo 
s paní majitelkou, která sháněla do uvol-
něných prostor nájemce. Nabízela se spo-

lupráce s firmou Hruška, ale její finanční 
požadavky byly vysoké (80 tisíc ročně).

 Potom začal prodávat v dané prodejně 
občan vietnamské národnosti. Provozoval 
též prodejnu v Bystrém, kde s nim byli 
spokojeni. Obec tam přispívala nebo spí-
še zajišťovala vytápění prodejny. I u nás 
byla s prodávajícím spokojenost, proto  
i zde obec přispívala na vytápění. Postup-

ně se však i tak stával prodejci provoz pro-

dejny nerentabilní. 
V té době nebyly žádné možnosti zís-

kat dotace na provoz vesnických prodejen 
v našem kraji. Přitom Pardubický kraj již 
rok podobné provozovny podporoval. Po 
několika letech se radní i v našem kraji 

probudili, a tak i zde je letos možnost po-

žádat o dotaci na provozní náklady vesnic-

kých prodejen až do výše 50 tisíc korun, 
přitom musí obec přispět stejnou částkou. 
Takže v našem případě podpora přišla, jak 
se říká „s křížkem po funuse“. 

V současné době zajíždí do obce dva-

krát týdně pojízdná prodejna a podle mého 
názoru ke spokojenosti občanů. V prodej-
ně nakupují převážně senioři a maminky 
na mateřské dovolené. Ostatní, kteří ne-

pracují v obci, by stejně v kamenné pro-

dejně nenakupovali.                     Z. Bendzo
Vaše dotazy nám můžete poslat  

mailem, nebo vhodit do poštovní schránky 
na obecním úřadě.                              (red)

Občané se ptaj í
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Vánoční koncert
V čase předvánočním již tradič-

ně pořádáme koncert v kapli. 
Svůj recitál převážně operních 
písní přednesla studentka hudeb-

ních věd v Brně a konzervatoře  
v Pardubicích  Eliška Tomeňu-

ková . Na klávesy ji doprovodila 
sl. Jonová.  Její hlas krásně zněl 
celou kaplí, až se tajil dech.

Poslední den v roce jsme si zpestřili pochodem. 
Celé Vánoce bylo tradičně mokré, blátivé poča-

sí, ale poslední den v roce se vydařil. Mírně přimrzlo a na cestu nám svítilo slunce. 
Bohužel jsme museli zvolit trasu po silnici z důvodu bláta na polních cestách.  
Na start na hřiště přišlo 47 účastníků všech věkových kategorií. Trasa vedla přes 
Trnov, kolem teletníku přes Ostrov do Podbřezí, kde jsme měli zajištěný oběd,  
a pak zpět přes Podchlumí do Semechnic. Někteří si pochod prodloužili ještě  
přes Trnov.

Obecní ples

V pátek 1. února se uskuteč-

nil již 15. obecní ples. Boha-

tá tombola, hudební doprovod 
pana Maisnera a občerstvení  
z baru a kuchyně paní Horákové 
přispěly k veselé náladě všech 
zúčastněných.

Mikuláš v doprovodu anděla  
a čertů zavítali i tentokrát do naší 
obce, aby navštívili malé děti  
a přinesli jim drobné dárky.

Mikulášská nadílka

Silvestrovský pochod
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Dětský karneval

Druhá únorová sobota patřila dětem. 
Ve sportovním klubu na místním hřišti 
proběhl karneval. Tentokrát pod vede-

ním pejska a kočičky. Téměř 30 dětí  
v různých maskách soutěžily, tancova-

ly a plnily různé úkoly. Před losováním 
tomboly si ještě jako v pohádce upekly 
a ozdobily dort. Nakonec každý obdržel 
kousek opravdového dortu, který upek-

la paní Stáňa Židová.

Ukliďme Česko
I v naší obci jsme se v sobotu  
6. 4. 2019 zapojili do akce „Ukliďme 
Česko“. Sraz byl na hřišti. Sešlo se nás 
25 včetně dětí. Obdrželi jsme pytle a ru-

kavice.  Po skupinkách jsme se vydali 
sbírat odpadky podle cesty do Trnova, 
Opočna, na Záhornici, do Podchlu-

mí, cestou k Semechnickému rybníku  
a jeho okolí. Pytle se rychle plnily růz-

ným odpadem. Je smutné, když musíme 
uklízet po druhých, kterým je jedno co 
a kam vyhodí. 
Foto: R. Kučera z Podchlumí

Cesta kolem světa žigulem bylo téma 
přednášky Filipa Vogela  z Čestic.  
S kamarádem Petrem Javůrkem usku-

tečnili tuto výpravu trvající téměř celý 
rok. Přednáška byla hojně navštívena. 
Více než tříhodinový, zajímavý popis 
cesty, doplněný o různé příhody, dopro-

vázený fotografiemi se všem velmi líbil. 
Na Safari do Tanzanie a Keni nás za-

vedla přednáška v podání Mgr. Martina 
Dubna z Rychnova n. Kn., který jezdil 
jako průvodce cestovní kanceláře. Měli 
jsme možnost poznat život Masajů, ale 
hlavně vidět záběry volně žijících zvířat 
z bezprostřední blízkosti.

Březnové přednášky

Sobota 23. 2. 2019 byla ve znamení ma-

sopustu v Semechnicích. Celou vesnicí 
včetně Kruhovky a Podchlumí prošel 
průvod 30 masek za doprovodu decho-

vé hudby Valánečky. Letošní rok měl 
téma-zvýšení populace v obci. Hlav-

ní postavou byl tedy „obecní mazel“. 
Děkujeme všem maskám, hudebníkům  
a občanům za jejich pohostinnost, čímž 
pomáhají udržovat tuto tradici v naší 
obci. Vybrané peněžní příspěvky využi-
jeme na zajištění dalších  akcí, hlavně 
pro děti. 

Masopust
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Semechnice, u kaple   5:10
Semechnice, u školy   5:15
Semechnice, u nádrže   5:20
Praha – letiště Václava Havla  8:30 200 Kč
https://www.prg.aero/#/ 
 Odbavení a prohlídka

Odjezd z letiště   12:00

Dejvická pasáž – oběd   12:15 -13:15

Prohlídka Prahy   13:15
Přesun z Dejvické pasáže metrem, trasou A ze stanice Dejvická, 

na stanici metra Malostranská (2 zastávky). Ze stanice Malostran-
ská procházka přes Karlův most – Staroměstské náměstí – ovocné 
trhy – Václavské náměstí – stanice metra A, Muzeum. Pak ze stani-
ce Muzeum cca 15 minut do Depa Hostivař.             2x24 Kč

Za špatného počasí – prohlídka Technického národního muzea 
http://www.ntm.cz/

Odjezd z Prahy – depo Hostivař  16:00

Pivovar Nymburk – Postřižinský pivovar 17:00 100 Kč
http://postriziny.cz/
Prohlídka pivovaru s ochutnávkou.

Večeře – restaurace Dřevák, Nymburk 18:30 – 19:00 
http://www.drevak.cz/ 

Odjezd směr Semechnice  21:00

Celkem     350 Kč

Výlet 31. 5. 2019 Praha

CO JE EUROKLÍČ A KDE SE  
POUŽÍVÁ
Euroklíč je speciálně upravený univerzální 
klíč, který je určen osobám se zdravotním 
postižením a rodičům dětí do tří let, a to 
k otevření veřejně přístupných sociálních 
zařízení (WC), výtahů, schodišťových plo-

šin a podobných zařízení. Výhodou Euro-

klíče je, že si s ním lidé se zdravotním po-

stižením mohou tato zařízení odemknout 
sami a nemusejí žádat o klíč obsluhu.
 

KDO MŮŽE ZÍSKAT ZDARMA EURO-

KLÍČ
Euroklíč může zdarma získat každý dr-
žitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, 
stomik, onkologický pacient, člověk trpí-
cí roztroušenou sklerózou, Parkinsono-

vou chorobou, nespecifickými střevními 
záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní 
kolitidou), močovými dysfunkcemi a ro-

diče dětí do tří let. Je nutné předložit ob-

čanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P.  
U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude 
do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno, 
že patří do některé cílové skupiny.
 

KDE MŮŽETE EUROKLÍČ ZÍSKAT  
Centrálním distribučním místem Euroklí-
čů pro Královéhradecký kraj je Centrum 
pro integraci osob se zdravotním postiže-

ním Královéhradeckého kraje, o.p.s. a jeho  
regionální pracoviště Jičín, Náchod, Rych-

nov nad Kněžnou a Trutnov.

Od 2. 1. 2019 můžete Euroklíč získat na 
MěÚ Dobruška, odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, Nám. F. L. Věka 26,  
518 01 Dobruška.

Kontaktní osoby:  Ing. Mgr. Simona 
Dolková, vedoucí odboru OSVZ,  tel.:  
494 629 621, Mgr. Bohuslav Matys, soci-
ální pracovník, tel.: 494 629 625

KDE LZE EUROKLÍČ POUŽÍT
Na benzínových pumpách, na úřadech, ve 
školách, ve sportovních, kulturních, zdra-

votnických zařízeních, v obchodních cent-

rech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha 
dalších místech. Euroklíč je možné vyu-

žít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve 
státech EU, kde je možnost jejich využití 
podstatně vyšší.
Aktuální seznam míst, kde lze Euroklíč  
v České republice použít, naleznete na in-

ternetových stránkách www.euroklic.cz  
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč použít, 
jsou obvykle označena samolepkami, kaž-

dé takové místo je označeno pamětní des-

kou. 

Mgr. Bohuslav Matys, sociální pracovník 
OSVZ Dobruška

EuroKlíč v Dobrušce

Je vám více než 50 let?
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte,  

jak se jí zbavit?
Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?

Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor 
vybílí byt nebo účet?

Přemýšlíte o řešení dluhů osobním bankrotem?
Bojíte se, že přijdete o bydlení?

Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška  
pro vás ve spolupráci s Iuridicům Remedium, z. s.  

připravil  
již 3. ročník jednodenní bezplatné  

mobilní advokátní poradny v Dobrušce, která bude  
spočívat v individuálním právním poradenství.  

Cílem je zajistit pro občany (50+) možnost individuální 
osobní konzultace s advokátem  

Mgr. Janem Vobořilem Ph.D. či s jeho kolegy.

MÍSTO: Centrum pro všechny generace Dobruška  

(prostor nad restaurací Jelen, vchod od občerstvení  
u Sedmikrásky

DATUM: 12. 6. 2019
ČAS: 10:00 – 17:00

Objednání konzultace na telefonním čísle 776 703 170.

3. ročník BEZPLATNÉ PRÁVNÍ POMOCI
DLUHY, EXEKUCE BYDLENÍ, ZAMĚSTNÁNÍ
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Z obecní kroniky

Drůbežárna
V roce 1968 vznikl v Semechni-

cích v prostorách bývalé cihelny pana 
Václava Rathouského Společný druž-

stevní podnik pro výrobu vajec. Jeho 
stavbou měla být nahrazena výroba 
vajec od JZD a od soukromníků okre-

su Rychnov nad Kněžnou. Na založení 
se podílela zemědělská družstva, která 
přispívala finančně na stavbu podniku 
a také obilím, které bylo přes výkupní 
podnik zpracováváno na krmné smě-

si. Výstavba trvala 4 roky nákladem 
11 mil. Kčs s 50% subvencí od státu. 
Z uvedených finančních příspěvků se 
staly podíly jednotlivých JZD. Byly 
postaveny haly pro 33 tis. slepic v kle-

cích a 28 tis. slepic v normálním od-

chovu na hluboké podestýlce. Prvním 
předsedou představenstva byl pan Jo-

sef Lelek, předseda JZD Semechnice, 
který tuto čestnou funkci vykonával 
dvanáct let.

Vedoucím Společného družstevní-
ho podniku pro výrobu vajec od začát-
ku do konce roku 1980 byl pan Jaro-

slav Horák z Jílovice a ekonomem od 
r. 1970 do r. 1974 byl pan Karel Marti-
nek ze Semechnic čp. 50, který přešel 
do Rychnova nad Kněžnou, kam byl 
tento družstevní podnik začleněn do 
Společného zemědělského podniku 
pro živočišnou výrobu Rychnov nad 
Kněžnou společně s družstevními pod-

niky pro výrobu prasat a chov prasnic. 
Ředitelem tohoto celookresního země-

dělského podniku byl Ing. Josef Nová-

ček, CSc.
Drůbežárna v té době měla 6 kleco-

vých hal pro slepice (v každé bylo cca 
20 tis. slepic) a 2 velké a 1 malou od-

chovnu kuřat. Plánovaná dodávka 23 
milionů vajec představovala 80 % do-

dávky celého okresu. V podniku bylo 
zaměstnáno 40 pracovníků, z toho 27 
žen - ošetřovatelek drůbeže, 10 pra-

covníků v dílnách a skladu a 3 ostatní. 
Od roku 1981 převzal funkci vedoucí-
ho v Semechnicích Ing. Luboš Klapal.

Práce byla náročná, denně byla 
snůška 19 tis. vajec z jedné haly, které 
se musely očistit, roztřídit a připravit 
k expedici. Technologické zařízení 
bylo ovládáno z ovládacích panelů  
a rozvodných skříní. Automaticky bylo 
zajištěno jen krmení a odsun vajec.  
S rozvojem podniku bylo nutné zajis-

tit byty pro zaměstnance, proto podnik 
postavil v roce 1979 dva montované 
domky čp. 83 a čp. 93. Po odkoupení 
nemovitosti od pana Jaroslava Záryb-

nického v roce 1980 podnik postavil  
i dům čp. 122 a v roce 1986 další domy 
čp. 123, 136 a 137. Dále opravil domy 
čp. 73 a čp. 53.

V roce 1991 bylo v drůbežárně 99 
860 ks slepic a 42 627 ks kuřic. Výro-

ba vajec byla 27 610 000 kusů. Prů-

měrná snůška vajec na jednu slepici 
byla 276,49 ks.

V roce 1992 došlo k přejmenová-

ní Společného zemědělského podniku 
pro živočišnou výrobu na Družstvo 
pro živočišnou výrobu v Rychnově 
nad Kněžnou. V roce 1993 prošel tento 
podnik další transformací. V Semech-

nicích vznikla vedle drůbežárny Steva, 
s.r.o. z pracovníků bývalých podniko-

vých dílen.
Během své existence se drůbežárna 

potýkala i s požáry. 9. 12. 1991 došlo 
při rozmrazování dopravníku trusu  
k požáru snáškové haly č. 4. Na pod-

laze haly se vznítily plastové rohože. 
Škoda se odhadovala na 5,7 miliónů 
Kč. 28. 6. 2005 byl další požár snůško-

vé haly, ve které nebyly žádné nosnice. 
6. 3. 2012 hořela hala pro odchov ku-

řat, kterým v té době bylo cca 14 dnů a 
uhynulo jich 25 tisíc. Na tento požár si 
jistě vzpomíná mnoho občanů. Hasilo 
ho 9 hasičských sborů a zásah znemož-

ňoval mráz -7 °C.
27. 6. 2007 vznikla akciová společ-

nost DŽV Rychnov nad Kněžnou se 
sídlem v Doudlebách nad Orlicí. Před-

sedou představenstva byl Ing. Zdeněk 
Drahorád ze Semechnic, místopředse-

dou Ing. Josef Lelek z Bílého Újezdu 
a členem představenstva Ing. Pavel 
Kupka z Bolehošťské Lhoty. Majorit-
ním vlastníkem drůbežárny Semech-

nice se stala akciová společnost Zeas 
Trnov.

Od 1. 1. 2012 se změnila evrop-

ská legislativa, týkající se welfáru 
(pohody) zvířat. Při produkci 29 mil. 
ks vajec a stavu 108 tis. slepic se po 
úpravách technologií snížil stav slepic. 
V roce 2012 se uskutečnila výstavba 
nové snůškové haly a nové haly po 
vyhořelé hale. Provedla ji firma AGE 
České Meziříčí, včetně technologií. 
Haly jsou plně automatizované – sběr 
vajec, ventilace, krmení i úklid trusu. 
Na farmě je 5 snůškových hal, 2 od-

chovny, třídírna vajec a paster vajec. 
Od roku 2013 do roku 2018 se ka-

pacita drůbežárny neměnila. Kapacita 
haly č. 3 byla 125 tis. nosnic a kapacita 
odchovny kuřic 03 byla 75 tis. kuřic. 

Roční produkce vajec se pohybovala 
kolem 32 mil. kusů a 40 tun vaječné 
melanže.

V roce 2018 došlo k prodeji majo-

ritního akcionáře společnosti, ZEAS 
Podorlicko a.s. prodala většinový po-

díl akcií společnosti AGRO-Měřín a.s. 
a tím i DŽV vstoupila do holdingu 
společnosti AGRO-Měřín a.s.

V současné době má firma 20 za-

městnanců. Prokuristou je Tomáš 
Jedlička a vedoucím drůbežárny Pa-

vel Kaněra.Většinu produkce vajec 
DŽV prodává přes obchodní společ-

nost Česká vejce a.s., ve které je stále 
akcionářem.

Rok 2019 bude pro drůbežárnu zlo-

mový. DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s. 
je stanoveno náhradníkem pro získání 
dotace v Programu rozvoje venkova. 
Nový vlastník rekonstrukci schválil,  
a tak by v průběhu roku měla proběh-

nout demolice a následně výstavba 
jedné haly – odchovny, rekonstrukce 
dvou snáškových hal a výstavba jedné 
snáškové haly. 

Po neustálém tlaku obchodních ře-

tězců, médií, různých aktivistů a rádo-

by ochránců zvířat se firma rozhodla 
pro rekonstrukci poloviny provozu na 
voliérový systém chovu nosnic. Ve-

řejné výběrové řízení vyhrála firma 
AGE České Meziříčí, která zastupuje 
na českém trhu společnost Vencomatic 
Group, jednoho z nejlepších výrobců 
voliérových technologií jak pro od-

chov kuřic, tak i pro produkci vajec 
(pro nosnice). Dojde k vybourání pů-

vodní klecové technologie a bude na-

montována voliérová technologie BO-

LLEG Terace.
I když změny technologie cho-

vu pro drůbežárnu znamenají snížení 
počtu nosnic na farmě o 7,5 tis. kusů, 
firma věří, že s 50 % produkcí vajec 
s kódem 2 (voliéry, podestýlka) bude 
konkurenceschopná nejen na našem 
trhu. Nové technologie chovu tak za-

jistí drůbežárně odbyt v následujících 
letech.

Přeji Vám pěkné Velikonoce s va-

jíčky z naší drůbežárny.
        Blažena Martinková
          kronikářka
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Letošní hokejová sezóna byla  
u mužstva mužů ukončena posledním 
zápasem již 13. února, a tak valná 
hromada TJ Sokol Semechnice pro-

běhla hned následující sobotu. Všich-

ni zúčastnění členové byli seznámeni  
s činností za uplynulý rok včetně eko-

nomických údajů a plánem činnosti na 

letošní rok. Největší letošní akcí bude 
uspořádání oslav „80 let hokeje v Se-

mechnicích“, které proběhnou v sobo-

tu 10. srpna. V současné době probíhají 
přípravy celé akce a pro Vaši informaci 
uvádíme přehled účinkujících v kul-
turní části oslav. Nejdříve přivítáme 
Veroniku Lálovou a Davida Svobodu 

z pořadu Star dance, kteří si připraví 
taneční vystoupení a bude s nimi roz-

hovor. Dále bude následovat hudební 
produkce Jiří Schelinger revival, poté 
bude následovat sportovní vystoupení 
Poll dance a na závěr proběhne opět 
hudební produkce AC/DC revival.  

   Václav Vaněk

Ze sportu
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K čemu všemu je dobrý pravidelný sport?

* Zvyšování svalové síly a výdrže
* Lepší flexibilita
* Posílení kardiovaskulárních funkcí
* Zdraví respiračního ústrojí
* Psychická vyrovnanost
* Balanc a rychlost

Abychom svoji fyzickou kondici posílili 
opravdu všemi směry, měli bychom se kromě 
pravidelného cvičení zaměřit i na správnou 
skladbu jídelníčku. Při zvyšování fyzické kon-

dice bychom se měli držet základních výživo-

vých doporučení, která vycházejí ze zdravého 
životního stylu.
Jaké jsou nejdůležitější principy správného 
stravování?
* Pravidelnost
* Pestrost
* Vyváženost
* Střídmost
* Kvalita
* Pitný režim
Jednoduše řečeno, pokud budeme konzumo-

vat široké spektrum kvalitních potravin, bu-

deme jíst pravidelně a nebudeme se přejídat, 
naše životospráva se bude ubírat správným 
směrem. 
Pokud jste se rozhodli zlepšit svou fyzickou 
kondici, vzhůru do toho! Budete se cítit den 
ode dne lépe a pozorovat, jak se vám mnoho 
životních povinností najednou dělá jednodu-

šeji. Navíc si budete mnohem déle užívat ak-

tivního života, který je jistě zábavnější, než 
doživotní vysedávání u televize, nemyslíte?

https://www.bezhladoveni.cz/jak-zlepsit-fy-
zickou-kondici/


