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Váţení občané, 
 

   letní číslo našeho zpravoda-
je je poslední v tomto čtyřle-
tém volebním období. Proto 
Vám předkládám hodnocení 
práce zastupitelstva obce. 

    Byli jsme úspěšní 
v získávání dotací, bez kte-
rých bychom nemohli finanč-
ně náročné akce realizovat. 
Níţe uvádím jenom zakázky 
většího rozsahu. V roce 2010 
byla dokončena komunikace 
pro pěší – chodník podél 
hlavní komunikace. Dále byla 
dokončena komunikace včet-
ně chodníků u nové zástavby 
směrem k Opočnu.      V roce 
2012 byl v obci instalován 
bezdrátový rozhlas včetně 
protipovodňového hlásiče. 
V tomto roce byla rovněţ 

započata největší investiční 
akce v dějinách obce a to 
rekonstrukce sportoviště. 
Celá akce byla dokončena o 
rok později. V roce 2013 
byla provedena výměna oken 
a dveří v budově bývalé ško-
ly. Všechny tyto akce by 
nebylo moţno realizovat bez 
jiţ avizovaných dotací, ale 
také bez podpory zastupitel-
stva obce a občanů Semech-
nic  

   Kulturní komise při obec-
ním úřadu připravuje kaţdo-
ročně bohatý kalendář akcí 
pro děti i dospělé. Proti ji-
ným obcím se nemáme za co 
stydět, ba právě naopak. Za 
celé volební období děkuji 
všem zastupitelům a pracov-
níkům obecního úřadu, byla 
radost s Vámi pracovat.  

   Za pár dnů nás čeká velká 
kulturní událost – sraz rodáků, 
občanů a přátel naší malé obce. 
Snaţíme se, aby všechny obecní 
prostory byly uklizeny a připra-
veny pro návštěvu našich blíz-
kých. Vyzývám proto Vás ob-
čany, abyste v rámci svých 
moţností upravili okolí svých 
obydlí.  

   V letošním podzimu budeme 
opět volit devítičlenné zastupi-
telstvo obce. Tentokrát bude 
kaţdý kandidát na samostatné 
kandidátce a o pořadí bude roz-
hodovat jen počet obdrţených 
hlasů. Zvolili jsme nejspravedli-
vější způsob volby zastupitelů.  

   S přáním slunného zbytku 
léta, prázdnin a pevného zdraví
                                   
             Zdeněk Bendzo 
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Váţení spoluobčané,  
   dne 24. 5. 2014 v 16.28 zasáhlo obec Semechnice krupobití doprovázené bouřkou. Bohuţel, blesku stál 
v cestě můj rodinný domek a tak blesk zanechal po sobě spoušť. Naštěstí v onu dobu v objektu nebyl ni-
kdo přítomen.  
   Touto cestou bych rád poděkoval všem svým sousedům za obětavou pomoc při hlídání domku 
z důvodu moţného poţáru. Dále bych rád zmínil firmu pana Březovského za okamţité řešení elektrických 
rozvodů a pana Šeredu za profesionální napravení poškozených zdí a pláště komína. Svou měrou také při-
spěl pan Petr, který o neděli provedl vymalování, aby se mohlo vše vrátit do původního stavu.   
   Malá rada závěrem: Pokud lze udělat maximum zabezpečení objektů proti ţivlům, předejde se budou-
cím velkým škodám na zdraví a majetku. Všem přeji dobré zdraví a ţádné pohromy.  
                        Česenek Miroslav, Semechnice 159  

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

SO   6. 9.   Posvícení  
       od   8.00 hodin nohejbalový turnaj „Grand–Prix Semechnice―,        
       od 20.00 hodin taneční zábava se skupinou ROCKSORRY  
 

PO   8. 9.   od   9.00 hodin mše svatá v místní kapli, 
                  od 11.00 „Zlatá hodinka― s dechovou hudbou OPOČENKA,  
       od 17.00 taneční zábava se skupinou POKROK 
 

SO 27. 9.   od 14.00 hodin „Václavovo kolečko― – výlet na kolech – připra -  
       veny budou 2 trasy 
 

SO 11.10.  od 15.00 hodin Drakiáda  – pouštění draků  na Římanském kopci   
       nebo za mostem  na louce - dle počasí 
 

SO  1. 11.  od 17.00 hodin přednáška o Číně manţelů Trejtnarových    
 

PA  5. 12.  Mikulášská nadílka 
 

Prosinec—Tradiční vánoční koncert v kapli – termín bude upřesněn.  
 

O všech akcích budete včas informováni formou plakátů ve vývěskách  
a místním rozhlasem. 

Mateřské centrum 

Maminky pozor!  
Přijďte si se svými malými 
dětmi hrát. 
A kam? No přece do mateř-
ského centra. 
A kde to je? V opravené 
klubovně sportovního areá-
lu. 
A kdy se začíná? V polovi-
ně září, včas upozorníme.  
Těšíme se na Vás.  



USNESENÍ 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. uzavření smlouvy s firmou  
Eko-kom na tříděný odpad – úpra-
va smlouvy na nový občanský 
zákoník 

 

2. nákup 3 ks vodoměrů od firmy 
AQUA SERVIS a.s. 
 

3. poskytování finančních pří-
spěvků veřejně prospěšným orga-
nizacím a spolkům majícím sídlo 
v katastru obce a poskytování fi-
nančních příspěvků veřejně pro-
spěšným organizacím, charitativ-
ním a zdravotnickým zařízením, 
pečujícím o zdravotně  či duševně 
indisponované občany ČR, na 
základě individuálního rozhodnutí 
zastupitelstva obce. (Toto rozhod-
nutí bylo učiněno v reakci na stále 
četnější ţádosti o finanční pří-
spěvky různých spolků a organi-
zací mimo naši obec.)   
 

4. přemístění kontejnerů na kovo-
vý odpad od čp. 74 za pomník 
padlých. 
 

5. přijetí investičního úvěru od 
České spořitelny, a.s. dle předlo-
ţené nabídky aţ do výše 1 mil. Kč 
na financování Smlouvy o poskyt-
nutí příspěvku z rozpočtu Obce 
Semechnice v aktuálním znění ze 
dne 13. 12. 2012 mezi Obcí Se-
mechnice a TJ Sokol Semechnice 
a na projekt realizace opravy a 
údrţby obecních bytů v čp. 54 
(rekonstrukce střechy)  se splat-
ností do 31. 12. 2016. Peněţité 
závazky vzniklé na základě této 
smlouvy o úvěru budou hrazeny 
budoucími rozpočtovými příjmy 
obce a nebudou zajištěny ţádnými 
zajišťovacími prostředky. 
 

6. komisi ve sloţení Z. Bendzo, 

V. Vaněk, Ing. P. Suk pro výběro-
vé řízení na zhotovení komunika-
ce u Chmelařových. 
 

7. rozpočtové změny č. 1 a 2 
schváleného rozpočtu na rok 2014 
dle aktuálního stavu 

 

8. pronájem části obecní budovy 
na par. č. 170/1 (garáţ za obecním 
úřadem) Městu Opočnu na umís-
tění sráţkoměru (protipovodňová 
opatření)    
 

Obecní zastupitelstvo neschva-
luje: 
1. ţádost Města Rychnov n. Kn. o 
finanční příspěvek 15 tis. Kč na 
nákup přenosného rentgenu 
(částka byla stanovena paušálně 
bez ohledu na velikost obce a po-
čet obyvatel) 
 

2. ţádost o poskytnutí finančního 
příspěvku Mysliveckému sdruţení 
Borky Trnov – viz. výše uvedený 
bod 3. 
 

3. ţádost o výměnu vchodových 
dveří na obecní budově čp. 54 – 
bude provedeno v příštích letech 

 

Obecní zastupitelstvo – bere na 
vědomí: 
 

1. ţádost p. K. Burýška, Opočno o 
koupi stavebního pozemku  p. č. 
677/10 v k. ú. Semechnice (za 
mostem u Bartošových) 
2. ţádost p. V. Bartoše č. p. 34 o 
pronájem – nákup obecního po-
zemku 

3. ţádost starosty Města Opočna o 
finanční příspěvek na ţáky škol – 
bude projednáno aţ po sdělení 
počtu dětí v MŠ a ZŠ 

4. studii na přístavbu toalet u 
sportovního klubu na místním 
hřišti – na místo nevyuţívaného 
grilu 

USNESENÍ    
Obecní zastupitelstvo – schvaluje: 
1. rekonstrukci střechy na obecní budo-
vě č. p. 54, kterou provedou na základě 
výběrového řízení p. V. Štěpánek a p. P. 
Kadlec.  
2. finanční příspěvek 200,- Kč Asociaci 
rodičů a přátel zdravotně postiţených 
dětí ČR 

3. finanční příspěvek 1 000,- Kč  pro 
Hospic Aneţky České v Červeném Kos-
telci 
4. rozpočtové změny č. 3 a 4 schválené-
ho rozpočtu na r. 2014 dle aktuálního 
stavu 

5. rozpočtové výhledy na rok 2016 a 
2017 

6. závěrečný účet obce Semechnice za 
rok 2013 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením obce – bez 
výhrad, závěrečnou zprávu o výsledku 
hospodaření obce za rok 2013 – bez 
výhrad, účetní závěrku obce Semechni-
ce  r. 2013 a předloţené inventury ma-
jetku obce k 31. 12. 2013 

7. závěrečný účet DSO Vrchy za rok 
2013 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením svazku -  
bez výhrad, závěrečnou zprávu o vý-
sledku hospodaření za rok 2013 – bez 
výhrad 

8. na základě výběrového řízení Ing. 
Filipa Eichlera na zhotovení projektové 
dokumentace pro územní a stavební 
povolení na akci -  Chodník a parkovací 
stání v obci Semechnice ( ke hřbitovu) 
9. přesun kontejnerů na kovový odpad 
na obecní pozemek za bývalou školou  
č.p. 98. Tímto se ruší usnesení 
z minulého zastupitelstva (umístění za 
pomníkem) 
10. údrţbu veřejného osvětlení, kterou 
provede p. Martin Mlčůch 

11. bezúplatné zapůjčení pozemku p. č. 
1053/1 p. V. Bartošovi za stanovených 
podmínek 

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 
Poskytnutí finančního příspěvku na  
babybox pro odloţené děti. 

Z veřejného zasedání  
zastupitelstva  obce ze dne    

23. 4. 2014 

Z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce ze dne  

25. 6. 2014  
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    Po roční přestávce jsme uspořádali v nedělí 4. května 
jiţ 4. prodejní zahrádkářskou výstavu. Konala se 
v zastřešeném areálu hřiště a na přilehlých plochách.  
Na 15 prodejců zde nabízelo své výpěstky, ale i příprav-
ky k ochraně a výţivě rostlin a zahradní techniku.  Jako 
jiţ tradičně, bylo z čeho vybírat.                  

V Ý S T A V A 

li, uvařili lektvar, zatancovali a 
ochutnali čarodějnický dort. 
Poté se všichni v lampionovém  
průvodu přesunuli k řece, kde 

byla v ohni 
spálená zlá 
čarodějnice  a 
všechny špat-
né vlastnosti. 
Na závěr si 
děti opekly 
párek na ma-
lém ohni, 

   Tradiční slet čarodějnic 30. 4. 
2014 jsme opět uspořádali na 
místním hřišti.  Malé čarodějnice 
a čarodějové si nejprve zasoutěţi-

který pro ně připravili místní 
hasiči.             

ČARODĚJNICE 

BRIGÁDA NA PŘÍČNICI jam 45 stromků švestek a 
hrušní, které byly následně 
opatřeny jménem toho, kdo 
strom zasadil. Přes nepřízeň 
počasí se zúčastnilo téměř 40 
občanů od těch nejmenších 
v kočárku aţ po důchodce. 

                          (foto Jakub Šach) 

   V sobotu 3. 5. 2014 se konalo 
vysazování stromů na „Příčnici―. 

   V chladném sobotním dopoledni 
si naši občané mohli zasadit „svůj 
strom na  Příčnici―.  Celkem se 
vysázelo do předem připravených 

 

 



 

   V neděli 8. 6. 2014 za krásného 
letního počasí jsme uspořádali jiţ 
tradiční dětský den. Téměř 90 dětí 
z naší obce i z blízkého okolí 
v doprovodu rodičů absolvovalo 
putování – tentokrát na téma po-
hádkových večerníčků.  

   Na 14 stanovištích děti pozná-
valy pohádkové bytosti a plnily 
drobné úkoly, za které obdrţely 
malé odměny. V cíli na ně ještě 
čekal diplom a malé překvapení – 
jízda na kolotoči.   

   Na této akci se podílelo přes 
třicet dobrovolníků, kterým patří 
velké poděkování, neboť bez je-
jich přispění bychom takovou akci 
nebyli schopni uskutečnit.                          
(za kulturní komisi M. Černíková) 

PUTOVÁNÍ S VEČERNÍČKEM 

   Sobota 17. 5. 2014 byla ve znamení slavnostního přivítání do ţivota 
nových občánků naší obce. Tentokrát byli přivítání: Nikola Ţďárková, 
Zdeněk Tláskal, Matěj Paštika, Jakub Valášek, Tomáš Tláskal, Zdeněk 
Ruprecht, Milan Malkovský, Magdaléna Suková a Linda Nepokojová.                                                 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
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6. kole z deseti, muţi „B― jsou 
na 6. místě a ţeny na průběţném 
8. místě. Máme ale i tak dílčí 
úspěchy. Muţi zvítězili 
v Jílovicích, dále na noční sou-
těţi v Tutlekách, nebo na okrs-
kové soutěţi. Ţeny zase zvítězi-
ly taktéţ v Jílovicích. 
    
   Uspořádali jsme také několik 
akcí u nás v Semechnicích. Nej-
prve to byla 18. června soutěţ 
v poţárním útoku, která byla 
zařazena do Podorlické ligy. Ta-
to soutěţ se nám vydařila lépe 
organizačně neţ výsledkově 
v soutěţi. Na začátku července 
naši mladí hasiči uspořádali let-
ní grilování u místní zbrojnice. 
V tomto měsíci jsme uspořádali 
i taneční zábavu se skupinou 
Bladex na místním hřišti. 

   V letošním roce máme opět tři 
soutěţní týmy v kategorii dospě-
lých, kteří běhají poţární útok. 
Hlavním cílem je Podorlická liga, 
ve které se nám nebývale dařilo 
v loňském roce. Letos se nám to-
lik nedaří, jak bychom si předsta-
vovali, ale i tak zatím muţi „A― 
jsou průběţně na 4. místě po  

   Dokončili jsme také venkovní 
zeď na zbrojnici. Na hasičském 
hřišti jsme zakopali odvodňovací 
kanál a drenáţ na konci hřiště  
u terčů a upravili jsme porost 
kolem hřiště.  
    
   Letos nás čeká ještě několik 
soutěţí (Opočno, Dobruška, 
Častolovice, …), Semechnické 
posvícení a další akce. 
                                                                                                                                                 
     (David Valášek) 

HASIČI 

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

   Otištěný obrázek je fotografií 
opraveného křížku v našem 

okolí. Čtenáři, hádejte, kde se 
daný objekt nachází a kdo je 

jeho autorem  
(stačí příjmení).  

    
   První odpověď na emailové 

adrese  
starosta@semechnice.cz  

bude oceněna z rukou starosty.  



skupin. Po jejich odehrání postu-
povala první tři muţstva do dvou 
nově vytvořených skupin, v nichţ 
se bojovalo o play off. Týmy na  
3. – 6. místě hrály o konečné 
umístění a první dva týmy si to 
rozdaly kříţem o postup do finále. 

   První letošní akcí po skončení ho-
kejové sezóny bylo uspořádání  
pochodu kolem Semechnic. Za 
krásného počasí se ho 8. května zú-
častnilo celkem 149 osob. Pořadatelé 
připravili dvě výkonnostně odlišné 
trasy, kdy kratší byla v délce 5 km a 
delší  11 km. Stalo se tradicí, ţe na 
závěr pochodu si mohli všichni 
účastníci opéct párek u táboráku na 
hřišti. A ne jinak tomu bylo i letos.  

   V pátek 11.července se uskutečnil 
jiţ 14. ročník nočního nohejbalové-
ho turnaje neregistrovaných. Do 
turnaje se přihlásilo 18 muţstev, kte-
rá byla rozdělena do čtyř základních 

Poraţená druţstva ze semifinále bo-
jovala o třetí místo. V zápase o první 
místo se utkaly Černčice se Smrţo-
vem a pro pohár za vítězství ve  
14. ročníku si nakonec došla trojice 
ze Smrţova. Celý turnaj byl ukončen 
závěrečným vyhodnocením a předá-
ním cen, které věnovali do turnaje 
místní sponzoři.  

ZE SPORTU 

Oldřich Mach,  
*4.8.1916, +15.6.1942, úředník 
okresní pobočky – expozitury 
v Opočně – pro falšování dokla-
dů k útěku za hranice republiky. 
Ve věku 26 let byl utýrán a po-
sléze dle zjištění sťat na 
„zámečku― v Pardubicích. 
(Pamětní deska na čp.120 – Ště-
pánkovi). 
 

Josef Machač, 16-ti letý ško-
lák, mladý snílek chycen při 
přechodu do Jugoslávie, dopra-
ven do Vídně, kde po mučení 
téţ sťat. Byl synkem hostinské-
ho Josefa Machače a Boţeny, 
roz. Jandíkové z Trnova. 
 

Antonín Kamenický, 
*29.7.1899, +21.3.1942, JUDr., 
spisovatel 
syn zdejšího řídícího učitele. 
Čelný funkcionář KSČ, stár 42 
roků. V roce 1940 byl za aktivní 
účast v odbojovém hnutí gesta-
pem zatčen, do roku 1941 věz-
něn na Pankráci, pak byl převe-
zen do koncentračního tábora 
Mauthausen, kde zahynul. 

   V roce 1938 bylo rozhodnuto o 
stavbě pomníku padlým ve světo-
vé válce. Světové události byly 
silnější a odsunuly vše na pozděj-
ší dobu. V červenci 1946 byl ko-
nečně dostavěn rozestavěný po-
mník a slavnostně odhalen. Zed-
nické práce z kamene místních 
lomů provedli zdejší zedníci, ţu-
lový obklad a vypsání jmen pad-
lých z obou světových válek pro-
vedlo kamenictví J. Holance 
z Opočna. Při slavnostním odha-
lení za velké účasti obyvatel pro-
mluvil řečník z Prahy a za místní 
občany J. Líznar, semechnický 
rodák, člen zastupitelstva hlavní-
ho města Prahy. Na pomníku jsou 
vytesána slova: My dali ţivoty – 
vy dejte lásku. 
 

   Za osvobození z německé nad-
vlády dali ţivoty ve druhé světové 
válce naši rodáci JUDr. Antonín 
Kamenický, Oldřich Mach a Josef 
Machač. Prošli různými nacistic-
kými tábory a někteří se vrátili do 
obce s podlomeným zdravím – 
Vojtěch Všetečka a František 
Hejzlar.  

František Hejzlar,  
*10.10.1894, +5.8.1979 

Zatčen 19. 1. 1945, po šestitý-
denním vyšetřování v Hradci 
Králové byl 1. 3. 1945 převezen 
do policejní věznice v Terezíně, 
kde byl vězněn aţ do osvobození 
tábora Rudou armádou. Byl  
zazděný v malé pevnosti 
v Terezíně s 80 spoluvězni.  
Přeţili jen dva, on sám dojel  
domů vlakem 26. 5. 1945, zůstal 
v nemocnici v Opočně, měl  
43 kg a jen díky svému zdraví 
přeţil. V důchodu byl ještě  
zaměstnán jako hlídač ve  
Stavebním podniku v Dobrušce.  
 

 

 

Vojtěch Všetečka,  
+ 1963, hostinský 

byl v podezření, ţe napomáhal 
partyzánům. Byl nejen členem 
Českých legií v Rusku, v období 
okupace se zapojil do činnosti 
odbojové skupiny npor. Sládka. 
Byl vězněn v různých koncen-
tračních táborech.  
 

(Blaţena Martinková—kronikářka) 
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Semechnice X  (zleva Černík M., 
Chalupný J., Černík Vl.)  

Konečné pořadí turnaje:  

1. Smrţov, 2. Černčice,  
3. Semechnice X, 4. Valdageng,  

5. Sokol Semechnice, 6. SK Kounov, 
7. Sokol Opočno, 8. Lično,  

9. SDH Semechnice, 10. Mátonohy, 
11. Dámeset, 12. Polib hrocha.                   

(Václav Vaněk) 



 


