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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 KS E M E C H Ň Á K
Sledujte naše aktivity na https://facebook.com/obecsemechnice.cz/ a zapojte se také.

Vážení spoluobčané,
blíží se svátky jara, Velikonoce. 

Po dlouhé zimě se těšíme z prodlu-
žujících se dnů a kvetoucích kytiček  
v našich zahradách. Vytoužené deště 
alespoň částečně probudily přírodu 
k životu. Zelenající se trávníky, pučí-
cí keře, stromy a zpívající ptáci avizu-
jí začínající jarní dny. Těšme se také  
z mláďat oveček, králíků, ptáků  
a všech živočichů okolo nás. Očekáváme 
také narození několika našich nových 
občánků. Doufám, že se všichni narodí 
do klidnějšího a zdravějšího světa.

Po třech letech se obec zúčastni-
la akce „Ukliďme Česko“. 20 občanů  
a několik malých dětí uklidilo příkopy 
a turistické stezky v katastru obce. Je 
smutné, že musíme uklízet po těch, 
kteří si čistoty přírody neváží. Všem, 
kteří se zúčastnili, děkuji.

Další podobnou akci s účastí veřej-
nosti bylo sázení stromků na Trnovce. 

Jedná se o obnovu stromořadí podél 
polní cesty. Bylo vysazeno 30 kusů 
třešní a 20 kusů ořešáků. Protože je 
nedostatek sadbového materiálu, 
bude se pokračovat s další sadbou sli-
voní na podzim. Zde děkuji dobrovol-
níkům  za vydatnou pomoc.

V březnu začala avizovaná rekon-
strukce kaple odvodněním základů  
a výstavbou nových chodníčků. V ná-
vaznosti na to bude pokračovat cel-
ková obnova venkovních a vnitřních 
omítek. Bude též postupně restau-
rován oltář a harmonium, které se 
nachází na kůru. Musí se též opravit 
ohnilé spodky lavic. Konec akce je 
směřován k našemu Posvícení.

Pořád čekáme na stavební povo-
lení na opravu místních komunikací 
a výstavbu veřejného prostranství na 
Římanském kopci. Též je požádáno  
o povolení na novou komunika-
ci s kanalizací v úseku Lukáškovi 
– Chmelařovi. 

Mnozí byli rozladěni omezením po-
čtu popelnic a jejich litráží. Vyvstává 

otázka, proč si někteří zakoupili velkou 
popelnici (240 litrů) a přitom vytápí 
svůj dům elektřinou nebo dřevem. 
Zastupitelstvo obce rozhodlo nezvy-
šovat poplatek, ale nutit občany lépe 
třídit. Pokud vystrčíte popelnici na 
obecní pozemek k odvozu, předáváte 
odpad obci, která je povinná se posta-
rat o jeho likvidaci. Pokud však bude 
obsah popelnice nedostatečně vytří-
děn, nemusí být vyvezena. Celkové 
náklady na likvidaci odpadů uvádíme 
na jiné stránce zpravodaje. Postupně 
budou  nahrazovány popelnice na tří-
děný odpad víceobjemovými, protože 
se budou vyvážet 1x týdně. Firma Od-
pady Solnice se spojila s firmou Mari-
us Pedersen a proto se mění některé 
zaběhlé systémy. Doufám, že většina  
z nás si na daný systém ku všeobecné 
spokojenosti zvykne. 

Přeji vám všem teplé, slunečné 
svátky jara. Koledníkům bohatou po-
mlázku se spoustou zážitků.

        
                            Zdeněk Bendzo

Slovo starosty
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Usnesení č. 7/2021
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

- program jednání;
- předložený návrh rozpočtu obce Semechnice na rok 2022;
- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu sportovního klu-
bu na rok 2022 ve výši 100 Kč/měsíc v období leden – duben 
2022 a dále 2 000 Kč/měsíc v období květen – prosinec 2022;
- předloženou žádost SDH Semechnice o poskytnutí dotace  
z rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 50 000 Kč;
- předloženou žádost TJ Sokol Semechnice, z. s. o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 200 000 Kč;
- žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2022 pro Domácí hospic 
Setkání, o. p. s. Rychnov nad Kněžnou ve výši 3 000 Kč;
- žádost o finanční příspěvek na provoz pečovatelské služby  
a Penzionu Bella v roce 2022, České Meziříčí ve výši 5 000 Kč; 
- návrh nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 
na pozemku parc. č. 198 – stavební parcela – zastavěná plocha  
a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp – jiná stavba a po-
zemku parc. č. 60/6  ostatní plocha v celkové výši 7 500 Kč/
měsíc;
- podpisem nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k pod-
nikání na pozemku parc. č. 198 – stavební parcela – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp – jiná stavba 
a pozemku parc. č. 60/6;
- žádost o individuální dotaci poskytnutou z rozpočtu obce na 
rok 2022 pro Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. ve výši 3 000 
Kč;
- strategický rozvojový dokument pro území Dobrovolného 
svazku obcí Vrchy, aktualizace pro období 2022-2027;
- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kaple Panny Marie 
Bolestné z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje;
- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kaple Panny Marie 
Bolestné z Ministerstva zemědělství, program Údržba a obnova 
kulturních a venkovských prvků pro rok 2022.

Bere na vědomí:

- usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.  Bez 
připomínek. 
- rozpočtové opatření č. 11

Pověřuje starostu:

- podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu sportovní-
ho klubu na rok 2022;
- podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace SDH 
Semechnice z rozpočtu obce;
- podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace TJ 
Sokol Semechnice z rozpočtu obce;
- podpisem darovací smlouvy s Domácí hospic Setkání,  
o. p. s.;
- podpisem darovací smlouvy s Agenturou domácí péče, 
České Meziříčí;
- podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměn-
ných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb; 
- podpisem žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci kap-
le Panny Marie Bolestné z prostředků Královéhradeckého 
kraje a dále z Ministerstva zemědělství. 

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

15.  12.  2021

Usnesení č. 1/2022
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

- program jednání;
- účast obce ve veřejné soutěži na pozemek parc. č. st. 65/1, jehož 
součástí je zemědělská stavba bez čp.;
- svěření pravomoci starostovi k účasti ve veřejné soutěži dle 
materiálů zaslaných k tomuto jednání zastupitelstva a v souladu  
s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a k podpisu smlouvy  
o prodeji privatizovaného majetku;
- sazbu na svoz, likvidaci a využívání odpadových nádob na sepa-
rované odpady pro podnikající osoby na území obce ve výši 1 210 
Kč vč. DPH;
- sazbu za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro podnikající 
osoby na území obce ve výši 2 500 Kč vč. DPH/1 popelnici o obje-
mu 120 l/rok;
- uzavření smlouvy o svozu a likvidaci směsného komunálního od-
padu na rok 2022 s firmou DŽV Rychnov nad Kněžnou a firmou 
Šauer turbo energo servis;
- uzavření smlouvy o svozu a likvidaci separovaného komunálního 
odpadu na r. 2022 s firmou Šauer turbo energo servis;
- uzavření smlouvy na pořízení aplikace Česká obec;
- směrnici č. 1/2022 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
s účinností od 27. 1. 2022;
- nákup traktůrku dle nabídkové ceny od firmy SECO;
- zapojení obce do podnětu týkající se činnosti odboru výstavby  
a životního prostředí MěÚ Dobruška.

Neschvaluje:

- žádost o odkoupení části pozemku p. č. 677/4. 

Bere na vědomí:

- usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.  Bez 
připomínek.;
- rozpočtové opatření č. 12;
- akceptovanou žádost o dotaci na obnovu aleje Trnovka z pro-
středků Státního fondu životního prostředí ve výši 247 500 Kč – 
100% dotace.
- rozpočtové opatření č. 2;

Pověřuje starostu:

- podpisem smlouvy o prodeji privatizovaného majetku na po-
zemek parc. č. st. 65/1, jehož součástí je zemědělská stavba 
bez čp.;
- podpisem smlouvy k zajištění aplikace Česká obec
- podpisem smlouvy o svozu a likvidaci směsného komunál-
ního odpadu na rok 2022 s firmou DŽV Rychnov nad Kněžnou  
a firmou Šauer turbo energo servis
- podpisem smlouvy o svozu a likvidaci separovaného komu-
nálního odpadu na r. 2022 s firmou Šauer turbo energo servis

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

26.  1.  2022
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Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

29.  3.  2022

Usnesení č. 2/2022
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

- program jednání;
- žádost o příspěvek na činnost Farní charity Dobruška ve výši 5 000 Kč;
- žádost města Opočno o finanční dar k pokrytí nákladů provozů školských zařízení ve 
výši 2 000 Kč;
- účast obce ve veřejné soutěži na pozemek parc. č. st. 65/1, jehož součástí je zeměděl-
ská stavba bez čp. ;
- níže uvedené dokumenty zpracované a předložené provozovatelem vodohospodářské 
infrastruktury města Dobrušky a okolních obcí, společností AQUA SERVIS, a. s., Štem-

berkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 60914076, na základě smlouvy o pro-
vozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí uzavřené dne 
17. 12. 2021:
    - plán preventivní údržby vodohospodářského majetku na r. 2022,
    - způsob vedení evidencí pro účely sledování, vyhodnocení a následnou kontrolu pl-
nění výkonových ukazatelů dle přílohy č. 5 výše uvedené smlouvy;
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s VOSPOL, spol. s r. o., Přepychy 80, k odběru biolo-
gicky rozložitelného odpadu k navýšení cen s účinností od 1. 4. 2022.
- poskytnutí finanční částky ve výši 10 000 Kč městu Opočno na financování výdajů spo-
jených s humanitární pomocí a se zajištěním zázemí pro uprchlíky z Ukrajiny;
- nákup střešní plachty stanu na hřišti;
- schvaluje provedení rekonstrukce kanceláře obecního úřadu a zadání zakázky přímo 
dodavateli ALIN-MODERNÍ BYT s. r. o., Pardubice;
- cenovou nabídku společnosti DABONA s. r.o., Rychnov nad Kněžnou, na podání žádosti 
o dotaci a zpracování projektové dokumentace k akci „Prodloužení kanalizace v obci 
Semechnice“. 

Neschvaluje:

- žádost o podporu Linky bezpečí, z. s.; 
- žádost o finanční dar pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun, o. p. s.;
- realizaci odvodnění vozovky před čp. 121;
- nabídku Letního Putovního kina.

Bere na vědomí:

- usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.  Bez připomínek. 
- poskytnutí finanční podpory na provoz pojízdné prodejny MARTA spol. s. r. o. pro rok 
2022 ve výši 10 000 Kč. 
- rozpočtové opatření č. 1 a č. 2. 
- inventarizační zprávu majetku, pohledávek a závazků obce Semechnice za rok 2021. 

Pověřuje starostu:

- podpisem darovací smlouvy s Farní charita Dobruška, Kostelní 259, 518 01 
Dobruška.
- podpisem darovací smlouvy s Městem Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 
Opočno k pokrytí nákladů provozů školských zařízení ve výši 2 000 Kč.
- k účasti ve veřejné soutěži dle materiálů zaslaných k  jednání zastupitelstva. 
- podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě s VOSPOL, spol. s r. o., Přepychy.
- podpisem darovací smlouvy s Městem Opočno na financování výdajů spojených  
s humanitární pomocí pro uprchlíky z Ukrajiny.
- podpisem smlouvy se společností DABONA s. r. o., Rychnov nad Kněžnou k zajiště-
ní podání žádosti o dotaci a zpracováním projektové dokumentace k akci „Prodlou-
žení kanalizace v obci Semechnice“. 

OBČANÉ SE PTAJÍ

Proč dostávají dobrovolné spolky  
v obci rozdílné částky na svoji 
činnost?
TJ Sokol dostává finanční prostředky 
nejen na svoji sportovní činnost 
(hokejová soutěž v Novém Městě nad 
Metují, nohejbalové turnaje, apod.) 
ale i na opravy a údržbu sportoviště. 
V loňském roce bylo provedeno 
vyčištění umělého povrchu hřiště, 
byla opravena horní plocha tribuny  
a proveden nátěr dřevěného obkladu 
budovy. Vše musí být obci doloženo 
příslušnými doklady. Pokud se 
nevyčerpá celá dotace, je zbytek 
navrácen zpět do obecního rozpočtu. 
TJ Sokol čerpá v letošním roce 200 tis. 
Kč, SDH pak částku 50 tis. Kč. 

Kdy se budou opravovat plánované 
obecní komunikace?
Opravy dvou úseků obecních 
komunikací a mostu u pomníku jsou 
vyprojektovány a je na ně požádáno 
o stavební povolení. Na speciální 
stavební úřad v Dobrušce byla žádost 
podána v prosinci 2020. Do této doby 
bylo požádáno celkem 3x o doplnění 
žádosti, což bylo ze strany obce vždy 
včas provedeno. Na liknavost tohoto 
úřadu jsme společně s městem 
Opočno a několika sousedními 
obcemi, podali stížnost na Krajský 
úřad. Zatím jsme neobdrželi jeho 
stanovisko. Bez stavebního povolení 
nemůžeme žádat o dotaci, natož 
zakázku realizovat. Oslovil jsem 
stavební úřad v Náchodě, kde mě bylo 
ochotně vyhověno, povolení by nám 
provedli. K tomuto úkonu však musí 
být souhlas úřadu v Dobrušce, ten 
jsem však od dotyčné osoby nedostal, 
odmítl ho vydat. 

Proč se nestaví na horním konci 
vesnice a budou zde někdy chodníky?
Na horním konci vesnice (jihovýchodní 
směr) nevlastní obec žádné pozemky, 
na kterých by mohly být stavební 
parcely. Územní plán zde určuje 
několik stavebních pozemků, ale jsou 
ve vlastnictví soukromých osob. 
Před 12 lety, kdy probíhala výstavba 
chodníků podél hlavní komunikace 
(Opočno – Trnov), byla v ulici směr 
Podchlumí velmi řídká zástavba, 
proto se od výstavby upustilo. Nyní se 
situace mění, je zde občany vyžadován 
chodník pro jejich bezpečnost, proto 
bude zastupitelstvu předložen návrh 
na zhotovení projektu tohoto úseku. 
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ JARO – LÉTO 2022 

So 30
duben

18,00 h. Čarodějnice na hřišti, 
lampionový průvod

  8,00 h. Zahradkářská prodejní 
výstava

Ne 1
květen

So 7
květen 14,00 h. Pochod kolem Semechnic

 18,30 h. Přípravná schůzka na 
dětský den

   6,45 h. Výlet hasiči – zámek 
Sychrov, pivovar Konrád

18,00 h.     Noční nohejbalový turnaj 

So 25
červen

 17,30 h. Rozloučení s létem pro 
 děti i dospělé

So 27
srpen

Pá 27
květen

Út 24
květen

Pá 24
červen

 Ne 19
červen

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

 So 3
září

Ne 12
červen

 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

Po 5
září

14,00 h.     Dětský den – pohádkové 
putování

 10,00 h.    SDH – Podorlická liga  
v požárním útoku o pohár 
starosty

 9,00 hod    Grand Prix - nohejbalový 
turnaj 3členných družstev

20,00 hod   Posvícenská zábava – 
skupina ROCKSORRY

Chybička se vloudila…

Mnozí jste si jistě všimli „přejmenování“ naší části obce na Podchluní. Nebojte se, není to změna názvu, 
byla to jen chyba při výměně. Dotčené orgány jsme upozornili a byla zjednána náprava. 
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Poslední den v roce již řadu let or-
ganizujeme pochod. Na start na hři-
ště přišlo 45 účastníků všech věko-
vých kategorií. Konec roku byl opět 
bez sněhu a na blátě. Zvolená trasa 
vedla ze hřiště po silnici na Malou 
Záhornici a dále okruh oborou. Ces-
tou jsme mohli vidět muflony, daň-
ky i jelena. V hájovně zlatého ba-
žanta a divoká prasata. Cíl byl opět 
na hřišti, kde jsme měli objednaný 
oběd. Ještě že na Silvestra již ni-
kdo nikam nespěchal, neboť čekací 
doba na jídlo se protáhla.

Silvestrovský pochod

Po roční přestávce a mezi kovidový-
mi zákazy jsme uspořádali vánoční 
koncert v místní kapli. Livie Kucha-
řová za doprovodu Báry Lepšové na 
klávesy  svým programem navodily 
příjemnou předvánoční atmosféru. 
Byli jsme rádi, že spoluobčané ne-
zapomněli chodit za kulturou, dů-
kazem toho byla hojná účast. Pro 
zahřátí nechybělo svařené víno a čaj.

Vánoční koncert v kapli

Tradiční akce v Semechnicích
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Po roční pauze patřila sobota  
19. 2. 2022 masopustnímu veselí. Té-
měř 30 masek pod vedením „laufra“ 
a za doprovodu dechové hudby Valá-
nečka se nejprve vydalo ke starosto-
vi se žádostí o svolení projít obcí. Po 
udělení povolení se průvod již po 13. 
vydal na cestu obcí včetně Kruhovky  
a Podchlumí. Ani letos nechyběla scén-
ka, tentokrát na téma „prasečí chřip-
ky“ a očkování proti ní.  To vše před 
mikrofonem „reportéra“ a „televiz-
ních hlasatelů“. Letošní průvod byl tak 
trochu jiný. Nezastavoval u každého 
domu, ale požádali jsme spoluobčany, 
aby se sešli na předem domluvených 
stanovištích.  Tímto všem děkujeme za 
jejich přípravu, výborné občerstvení 
i peněžní příspěvky do kasy bankéři. 
Děkujeme také hudebníkům a všem 
maskám za účast, že pomáhají udržo-
vat tuto tradici v naší obci. Vybrané 
peněžní prostředky využíváme na za-
jištění dalších akcí, hlavně pro děti.

Masopust
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Poslední únorovou sobotu jsme po-
zvali děti do sportovního klubu na 
karneval. V režii dvou šašků pro-
běhly různé hry, soutěže, nechyběla 
hudba a tanec. Na závěr se losovala 
bohatá tombola. To vše si užilo na 
30 dětí v různých maskách i bez nich 
ze Semechnic i blízkého okolí.

Dětský karneval
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V sobotu 12. 3. 2022 měla proběhnout ve sportovním klubu přednáška M. Vaň-
kové na téma Cesta na Ukrajinu. Vzhledem k situaci, jaká zde v tuto dobu panu-

je, jsme se rozhodli ji zrušit. Pokusíme se zajistit náhradní na jiné téma na podzim.

Přednáška

I v naší obci jsme se v sobotu  
2. 4. 2022 zapojili do akce „Ukliď-
me Česko“. Sraz byl na hřišti, kde 
jsme obdrželi rukavice a pytle na 
odpad. Po skupinkách jsme se vy-

dali sbírat odpadky podél cesty  
k Trnovu, Opočnu, k lesu nad Kru-
hovkou, do Podchlumí, k Semech-
nickému rybníku, po „Příčnici“  
a cestou podle řeky ke splavu k ryb-
níku Broumaru. Za velmi studené-
ho počasí, při teplotě kolem nuly se 

akce zúčastnilo zhruba 20 dospělých  
a 10 dětí. Tímto všem účastníkům 
děkujeme za pomoc. Je smutné, 
když musíme uklízet po druhých, 
kterým je jedno co kam vyhodí.           
                        Miroslava Černíková,  
         kulturní komise

Ukliďme Česko
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Ze sportu

Sbor dobrovolných hasičů
 V prosinci jsme dětem udělali ra-

dost, když jsme chodili na Mikuláše. 
Na přelomu roku jsme neuspořádali  
Výroční valnou hromadu SDH Semech-
nice z důvodu trvání vládních opatře-
ní. V březnu bylo již vše rozvolněno,  
a tak se alespoň uskutečnila výroč-
ní valná hromada  okrsku č. 11, které 
jsme se zúčastnili. V letošním roce se  
u nás uskuteční jedno z 12ti kol Podor-
lické ligy. Termín je 25. června od 10 
hodin. Tímto vás všechny srdečně zve-
me, abyste podpořili náš tým a všech-
ny zúčastněné. O dalších termínech 
hasičských akcí vás budeme průběžně 
informovat v dalších vydání zpravoda-
je a na nástěnce hasičské zbrojnice.        
        David Valášek, velitel SDH

Jak jsem vás již informoval  
v minulém čísle zpravodaje, muž-
stvo hokejistů se zúčastnilo v prá-
vě uplynulé sezóně soutěže Krčín-
ská hokejová liga. V základní části 
jsme odehráli celkem 18 utkání,  
z toho jsme 11x vyhráli, 6x prohrá-
li v základní hrací době a 1x prohráli  
v prodloužení. Umístili jsme se tak na 
třetím místě a v play off jsme narazili 

na tým HC Old Boys. Zde se hrálo na 
dvě utkání. První jsme remizovali 4:4 
a ve druhém zvítězili 5:4. Postoupi-
li jsme tak do finále, kde jsme v jedi-
ném zápase přesvědčivě zvítězili nad 
týmem HC Nahořany 9:4 a získali tak 
putovní pohár Krčínské hokejové ligy. 
Při konečném vyhlášení výsledků byl 
rovněž vyhodnocen a oceněn brankář-
skou holí náš gólman Jirka Chalupný 

za nejméně obdržených branek  
v základní části soutěže.

Srdečně vás zveme na 31. roč-
ník tradiční akce Pochod kolem Se-
mechnic, který se uskuteční v sobotu  
7. května. Připraveny budou 3 trasy 
různé délky. V letošním roce se tato 
akce dostala do celostátního projektu 
České unie sportu „Sportuj s námi“. 

                 Václav Vaněk
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Ostatní odpad patří do komunálního odpadu, jedlé oleje je možné  
v uzavřené PET lahvi položit na popelnici s komunálním odpadem.

TŘÍDĚNÍ  ODPADU

Dále je možno využít velkoobjemového odpadu, jehož svoz bude  
v pátek  22. 4. 2022 (v pondělí 25. 4. 2022 odvoz) u obecního úřadu,  

u Trejtnarových a vlek bude přistaven do Podchlumí. 
Nebezpečný odpad v úterý 19. 4. 2022 u obecního úřadu.
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Od letošního ledna platí nový zákon  
o odpadech, který postupně až do roku 
2030 prodražuje skládkování komunál-
ních odpadů, a to tak, aby bylo skládko-
vání co nejméně výhodnou cestou, jak  
s odpadem nakládat. 
Změn tedy doznal i výběr poplatků  
v naší obci. Snahou je občany k třídění 
odpadů účinně motivovat, vést k odpo-
vědnému třídění, není to vždy však tak 
jednoduché. Věřím, že se to i v naší obci 
bez větších potíží v krátkém čase podaří.
Záležitost týkající se třídění odpadů je 
velmi důležitá, nový odpadový zákon 
posouvá datum konce skládkování vy-
užitelných a recyklovatelných odpadů, 
a to ze současného roku 2024 na rok 
2030. Obce i podnikatelské subjekty se 
díky tomu budou moci dostatečně při-
pravit na nastavení aktivního přístupu 
v tom, jak odpady primárně třídit. Prů-
mysl bude moci lépe využívat druhotné 
suroviny.
 Z důvodu tohoto nového zákonu tedy 
zastupitelstvo projednalo v závěru loň-

ského roku dvě nové obecně závazné 
vyhlášky, obě s účinností od 1. 1. 2022. 
Jak jste při platbě poplatku zaznamenali, 
byl ponechán poplatek 500 Kč/1 oso-
bu/1 rok s tím, že došlo k omezení počtu 
popelnic, které nově mohou být pouze 
o objemu 120 l/1 domácnost + případ-
ně druhá známka za poplatek 1200 Kč/1 
popelnici o objemu 120 l/rok. Poskytnu-
tí více než 2 známek na domácnost není 
umožněno. Stávající frekvence svozu po-
pelnic se směsným odpadem 1x 14 dní 
zůstává beze změny.
Pro snadnou orientaci plateb, které 
obec Semechnice hradí za jednotlivé od-
pady, předkládáme níže s informací, že 
doplatek obce z rozpočtu činí 210 tis. Kč 
za rok 2021.
Pro obec a její občany je jasným řešením 
jednak omezit produkci odpadu, a jed-
nak odpad co nejvíce třídit. Z tohoto dů-
vodu bude zvýšen objem svozových ná-
dob na tříděný odpad ze stávajících 240 
litrových nádob za nádoby o objemu  
1 100 l. O výměně nádob je v současnos-

ti jednáno s firmou Marius Pedersen, 
která rovněž sváží tříděný odpad, což 
dříve zajišťovala firma Odpady Solnice. 
Prozatím jsou zajištěny vysokokapacitní 
nádoby na sklo, které budou rozmístěny 
po obci. Frekvence svozu tříděného od-
padu zůstává 1x týdně, místa pro tříděný 
odpad jsou směrem od Podchlumí ná-
sledující: Podchlumí, směrem k Drutce, 
V Semechnicích před čp. 18 (Hrnčířovi), 
čp. 42 (Rejchrtovi), u pomníku padlých, 
před čp. 86 (Pikalovi), čp. 164 (Hejzlaro-
vi), před čp. 82 (Pírovi) a na Kruhovce. Za 
školou je možné odložit do kontejneru 
železo, u pomníku rovněž textil a jedlé 
oleje. Dále mají občané k dispozici 2x 
ročně svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu.  
Díky všem, kteří třídění odpadů věnují 
náležitou pozornost, a prosím ty, kte-
ří ještě nezačali, aby o tom pro začátek 
alespoň přemýšleli. Děláme to nejenom 
pro lepší životní prostředí, ale pro bu-
doucnost našich potomků.
                             Zdeněk Bendzo, starosta

2021 Tříděný odpad Komunální odpad Bioodpad Bioodpad (t) Textil

leden 18 376,97 16 985,70 769,60 1,98 0,00
únor 16 156,13 16 985,70 0,00 0 0,00
březen 22 684,83 16 985,70 1 904,50 4,27 0,00
duben 21 296,90 16 985,70 1 454,40 3,6 0,00
květen 21 095,72 16 985,70 1 009,10 2,97 0,00
červen 12 399,10 16 985,70 1 081,70 3,27 0,00
červenec 18 441,82 16 985,70 1 829,50 5,16 0,00
srpen 21 199,48 16 985,70 909,90 2,56 545,00
září 23 590,87 16 985,70 2 151,40 6,49 0,00
říjen 24 164,77 16 985,70 2 088,50 6,23 0,00
listopad 22 366,49 16 985,70 953,50 2,74 0,00
prosinec 18 660,35 16 985,70 0,00 0 0,00
Celkem 240 433,43 203 828,40 14 152,10 39,27 545,00

CELKEM TŘÍDĚNÝ ODPAD, KOMUNÁLNÍ ODPAD, BIOODPAD, TEXTIL ZA ROK 2021 458 958,93

Nebezpečný a velkoobjemový odpad jaro, podzim 54 530,33

VYBRÁNO OD OBČANŮ V ROCE 2021 213 666,00

427 platících osob
Odměna za zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů - 2021 (příjem od EKO-KOM) 89 575,50

DOPLATEK OBCE ZA ROK 2021 210 247,76

ODPADY V SEMECHNICÍCH
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Obecní knihovna
Krásný den, milé čtenářky a milí 

čtenáři.
Zima nám skončila a sluníčko nám 

jistě brzy dovolí posedět si venku  
s pěknou knížkou v ruce. Máte ta-
kovou? Pokud ne, není nic jedno-
duššího než si přijít vybrat k nám do 
knihovny. Na své si tu jistě přijdou 
čtenáři všeho věku, od začínajících, 
kteří teprve objevují krásy knížek, 
až po ty zkušené a náročné. Naše 
knihovna nabízí mnoho knížek pro 
děti s pohádkami, říkadly i obráz-
ky. Najdou se tu i knihy pro školáky 

a studenty, kteří hledají povinnou 
četbu do školy. Nedávno jsme po-
řídili několik nových kousků povin-
né školní četby; v nabídce najdete 
několik knih Karla Čapka, Krysaře od 
Viktora Dyka, knihy Boženy Něm-

cové a mnoho dalších. Pro slečny 
se v nabídce najde i několik dívčích 
románků.

Pro starší čtenáře tu máme kni-
hy mnoha žánrů, od zamilovaných 
románků edice Harlequin, přes kni-
hy Danielle Steel nebo několik knih 
současné autorky románů ze života 

Táni Keleové-Vasilkové. Na své si  
u nás přijdou i čtenáři detektivek či 
historických románů. Máme v na-
bídce i knihy životopisné. Komu by 
nabídka naší knihovny nestačila, je 
možné vypůjčit knihy z Opočna. No 
a kdo by raději prolistoval nějaký 
časopis, stavte se, máme v nabídce 
Květy, dTest, Svět na dlani a další.

Přijďte se podívat, od 4. 4. 2022 
se na vás budu těšit každé pondělí 
od 17 do 19 hodin.

       
            Michaela Peřinová, knihovnice

Z obecní  kroniky

KŘÍŽE V SEMECHNICÍCH
Blíží se Velikonoce – křesťanské 

svátky ukřižování a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Ke křesťanským sym-

bolům patří kříž. Také v naší obci 
je několik památek tohoto druhu. 
V roce 2021 nechalo obecní zastu-
pitelstvo kříže opravit. Nabízí se 
proto otázka, jak to bylo s jejich 
počátky.

Nejstarší kříž v obci byl posta-
ven r. 1828 vedle dnešní kaple Pan-
ny Marie Bolestné. Jde o kamenný 
kříž umučeného Krista, který ne-
chali postavit katolíci ve vesnici. 
Nacházel se na místě dnešní kaple, 
přesněji asi 4 metry od západního 
rohu kaple. Byl posvěcen opočen-
ským farářem Antonínem Fingrem. 
Roku 1858 dala obec kříž opravit  
a natřít, protože byl „opršatý“. 
Okolo kříže bylo zhotoveno zábra-
dlí. Na konci žní téhož roku byl kříž 
znovu vysvěcen, tentokrát opočen-
ským farářem Josefem Roštlapilem, 
který do obce přišel z Opočna s ce-
lým procesím.

V březnu roku 1904 se upravo-
valo prostranství okolo kaple (kap-
le byla postavena r. 1892) – posta-
vil se nový plot. Větší finanční ob-
nos tehdy odkázal nemocný mladík 

Josef Zima. Při této příležitosti byl 
kříž znovu opraven a přemístěn na 
místo, kde stojí dodnes.

KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ
Podle dostupné kroniky pochází 

z doby založení hřbitova, tj. z roku 
1880.Součástí kamenného kříže je 
kovový odlitek symbolizující tělo 
Kristovo. Nad ním je nápis INRI.
Jde o zkratku latinských slov, které 
v českém překladu znamenají Ježíš 
Nazaretský král židovský.

ŽELEZNÝ KŘÍŽ V PODCHLUMÍ
Dalším křesťanským symbolem 

je železný kříž v osadě Podchlumí. 
K jeho datování jsem nenašla bo-
hužel v kronice žádné informace. 
Vlastníkem je rod Colloredo-Mans-
feld. Jisté je, že autorem kříže je 
kamenictví Šrámek z Dobrušky. 
Tato firma sídlila na dnešním par-
kovišti u bývalé Fruty.

Oprava křížků v obci byla realizo-
vána v letních měsících roku 2021. 
Akci realizovala odborná firma 
pana Petra Tomáše z Nového Měs-
ta nad Metují. Oprava spočívala  
v očištění a nátěru kamenné části  
a v případě podchlumského kříže 
byl proveden také nátěr litinové 
části.                   Stanislava Tláskalová


