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Vážení spoluobčané !

Uplynulo skoro pět mě-

síců od vydání poslední-
ho zpravodaje a překvapu-

je mě, kolik se toho v naší 
malé obci událo. Nebudu se 
zde zmiňovat o kulturních 
a sportovních aktivitách, o 
tom najdete povídání na dal-
ších stránkách, ale zamys-

lím se nad soutěží Vesnice 
roku a nad výročím našich 
hasičů. 

Ve čtvrtek 11. června na-

vštívila naši obec hodno-

titelská komise ze soutěže 
Vesnice roku Královéhra-

deckého kraje. Na soutěž 
jsme se poctivě připravili, 

všude bylo uklizeno, vše na-

třeno, pan ing. Marcel Kraus 
nám připravil o našich  
aktivitách krásnou video-

prezentaci. Svá umění před-

vedla družstva mladých ha-

sičů a žen a své cvičení  
i mladí sportovci ze Soko-

la. Hezká byla také přítom-

nost maminek a jejich dětí 
z mateřského centra. Ze 17 
přihlášených obcí v našem 
kraji získala prvenství obec 
Stračov (okres Hradec Krá-

lové), kde bylo také slav-

nostní vyhlášení celé sou-

těže. Naši zástupci zde pře-

vzali pohár a cenu hejtmana 
za aktivní společenský život 
v obci s odměnou 25 tisíc 

korun. Soutěže jsme se zú-

častnili poprvé, takže jsme 
víceméně sbírali zkušenosti. 
Vítězná obec měla již šes-

tou účast. Děkuji všem, kte-

ří nám pomáhali s organiza-

cí a přípravami na soutěž.
Oslavy 130 výročí vzniku 

SDH v obci proběhly v dů-

stojné atmosféře a vše bylo 
kvalitně připraveno. Velitel 
hasičů nás podrobně sezná-

mil s historií sboru. V míst-
ní kapli byl vysvěcen nový 
slavnostní prapor a poté 
byly položeny věnce u po-

mníku padlých. I přes panu-

jící horko se celé odpoledne 

S LOVO S TAROS T Y
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vydařilo. I tady si zaslouží poděková-

ní pořadatelům, zejména veliteli sboru. 
Symbolem těchto oslav byla o tý-

den později historicky první svatba  
v naší obci velitele sboru Davida  
Valáška s členkou sboru Ludmilou   
Legrovou v prostoru hasičského hřiště. 

Dobrovolné spolky a naše kulturní 
komise pořádají celoročně různé spo-

lečenské a sportovní akce, proto bych 
uvítal větší účast a zapojení nových 
občanů naší vesničky. Jsme malá obec 
s bohatou historií. Musíme držet po-

spolu, abychom si udrželi tradice, kte-

ré tady ještě máme. 
Obec obdržela dotaci na rekon-

strukci požární nádrže. Měla by být 
opravena do konce letošního roku. 

Čekáme také na vyjádření minist-
ra životního prostředí k naší žádos-

ti o obnovení veřejné zeleně v obci. 
Rádi bychom sázeli také v letošním 
roce. 

Děkuji mladým brigádníkům za 
úklidové a natěračské práce. Letos 
bylo tolik zájemců, že jsme nemoh-

li uspokojit všechny, tak snad příš-

tí prázdniny.
Chtěl bych se na vás obrátit ve 

věci dodržování platných vyhlášek 
a zákonů. Někteří občané nedovo-

leně parkují na obecních komuni-
kacích a pozemcích. Přitom místní 
komunikace svojí šířkou nesplňují 
místo pro parkování a stání. 

Špatně a nedostatečně se třídí od-

pady. 

Zanedlouho začneme vytá-

pět svá obydlí a tím začne znečiš-

ťování ovzduší naší obce. Podle  
nového zákona, který začne platit od  
nového roku, je každý povinen 
umožnit přístup pracovníkovi  
životního prostředí do kotelny ro-

dinného domu na kontrolu kotle 
a používaného paliva. Stačí, když 
nám vychází černý kouř z komína 
a někdo to vyfotí. 

Závěrem mi dovolte pozvat 
vás na všechny akce, které budou  
ještě do konce roku pořádány,  
zejména na tradiční pondělní po-

svícenský průvod. Přeji vám hezký 
zbytek léta a dětem šťastné vykro-

čení do nového školního roku.
            Zdeněk Bendzo

S LOVO S TAROS T Y  (DOKONČEN Í )

     

KUL TURN Í  KA LENDÁŘ PODZ IM – Z IMA 2015

So 5
září

  9,00 h. Grand Prix – nohejbalový      
    turnaj tříčlenných družstev
20,00 h. taneční zábava se skupinou                                           
     Rocksorry
  9,00 h.  Mše svatá v kapli s průvodem
      na hřbitov
12,00 h.  Zlatá hodinka s dechovou 
      hudbou Opočenka
17,00 h.  taneční zábava se skup. Pokrok

Po 7
září

Po 28
září

13,00 h. Václavovo kolečko 
    –  cyklovýlet

So 3
říjen

18,00 h. Cestopisná přednáška   
   – HAVAJ

15,00 h. Drakiáda – pouštění draků  
              na Římanském  kopci nebo                            
    za mostem na louce podle   
    počasí

So 10
říjen

 17,00 h. Rozsvícení vánočního 
               stromuPá 27

listopad

                Mikulášská nadílkaSo 5
prosinec

 17,00 h.Vánoční koncert v kapli –     
       skupina SONG

NE 20
prosinec

 9,00 h. Silvestrovský pochodČt 31
prosinec

 17,00 h. Cestopisná přednáška
               o Peru

So ??
listopad
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Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze dne

17. 6. 2015

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze dne

19. 8. 2015

Usnesení č. 4/2015
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

Smlouvu o poskytnutí dota-

ce na opravu požární nádrže ve výši 
336000,- podepsanou s Královehra-

deckým krajem
Firmu POPR,spol. s r.o. Hradec 

Králové – dodavatel stavby pro pro-

jekt oprava požární nádrže a jeho na-

bídkovou cenu ve výši Kč 861 520,- 
vč. DPH

Firmu Dabona, spol. s r.o. – staveb-

ní dozor pro stavbu oprava požární ná-

drže a její nabídkovou cenu ve výši Kč 
29 040,- včetně DPH

Rozšíření veřejného osvětlení v čás-

ti obce u drůbežárny
Nákup kopírovacího stroje – barev-

ná A3
Výběrovou komisi ve složení (pp.

Bendzo,Vaněk, Valášek) pro výběrové 
řízení na akci Obnova veřejné zeleně

Rozpočtové změny č. 4 schváleného 
rozpočtu na rok 2015

Pověřuje:
Starostu obce k podpisu Smlouvy o 

poskytnutí dotace ve výší Kč 336000,- 
(oprava požární nádrže)

Starostu obce k podpisu Smlouvy  
o dílo s fi POPR, spol.s r.o. H.K. ve 
výši Kč 861520,- vč.DPH

Starostu obce k předloženi informa-

cí o možnostech řešení žádosti man-

želů Behinových (rozšíření veřejného 
vodovodu-  termín do příštího zasedá-

ní ZO)

Usnesení č. 3/2015
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

Prodej obecních pozemků – par-
cel. č. 1050/26, 1050/17, 1050/23, 
1050/24 a 1150/16 v k.ú. Semech-

nice – smlouva uzavřená s Povodím 
Labe

Závěrečný účet Obce Semechni-
ce za rok 2014 s vyjádřením sou-

hlasu s celoročním hospodařením 
obce bez výhrad, závěrečnou zprá-

vu o výsledku hospodaření obce za 
rok 2014 bez výhrad, účetní závěr-
ku obce Semechnice 2014 a předlo-

žené inventury majetku obce za rok 
2014.

Rozpočtové změny  č. 1, 2 a 3 
schváleného  rozpočtu r. 2015

Finanční příspěvek Kč 4000,- 
MAS Pohoda venkova

Finanční příspěvek Kč 3000,- 
SDH Záhornice

Zadání vypracování energetické-

ho auditu na budově obecního úřa-

du čp. 129 – Dabona,spol. s r.o.
Smlouvu o výpůjčce auta ze dne 

17. 6. 2015 mezi Obcí Semechnice 
a SDH Semechnice

Pozemek na místním hřišti,par-
cel.č. 385/2 a 385/3, v k.ú. Semech-

nice, určený ke svatebnímu obřadu 
dne 22. 8. 2015

Zakoupení vícemístného auto-

mobilu do hodnoty Kč 220 000,-
Vypsání výběrové řízení na ob-

novu veřejné zeleně v naší obci –
Dabona, spol.s r.o.

Firmu Bravado, s.r.o. Opočno na 
dodavatele vybudování sociálního 
zařízení – toalet – u sport.klubu

Závěrečný účet DSO Vrchy za 
rok 2014 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením svaz-

ku bez výhrad, závěrečnou zprávu  
o výsledku hospodaření  za rok 
2014 bez výhrad.

Neschvaluje:
Prodej pozemku parcel. číslo 

770/1 v k.ú. Semechnice – žádost  
Město Dobruška

Pověřuje:
Starostu obce k podpisu Smlou-

vy o výpůjčce auta s SDH Semech-

nice

Starostu obce k podpisu Smlou-

vy o dílo  s fi Bravado, spol.s r.o. 
–  toalety u sportovního klubu

Starostu obce k podpisu Příkaz-

ní smlouvy s fi Dabona, spol.s r.o. 
RK – veřejná zeleň 

- starostu obce k podpisu Příkaz-

ní smlouvy s fi Dabona,spol.s r.o. 
RK –  energetický audit

V týdnu od pondělí 5. října  le-

tošního roku bude v naší obci čistit 
komíny kominík pan Libra z Tý-

niště nad Orlicí. Vy, kteří máte  
o jeho službu zájem, přihlaste se 
co možná nejdříve v kanceláři 
obecního úřadu nebo na můj tele-

fon 608 768 912.   
      Mirka Dohnalová

KOM IN Í KRodiče, pošlete své děti k nám. Naučí-
me je základům pohybových her. Mimo 
sportování na hřišti a v tělocvičnách v bý-

valé škole jezdíme plavat, občas si vyje-

deme na kole, v zimě bruslíme nebo sáň-

kujeme. Vyměňte vysedávání u počítačů, 
mobilů a televizí za zdravý pohyb. V pon-

dělí jezdíme plavat a ve čtvrtek sportuje-

me na hřišti nebo ve škole. Začínáme ve 
čtvrtek 10. září v 17:00 hodin na místním 
hřišti.                    Kolektiv trenérů Sokola 

  V neděli 13. září mezi 15:30 
– 17:00 hod. budou naší obcí 
projíždět cyklisté při tradičním 
silničním závodě GRAND PRIX 
Královéhradeckého kraje. 
Pojedou se celkem 4 okruhy na trase 
Opočno – Přepychy – Záhornice – 
Semechnice – Opočno. 
Přijďte fandit. 

C YK L I S T I C K Ý  Z Á VOD
VÝ Z VA SOKOLA ROD I ČŮM
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18. 4. 2015 jsme opět po roce přivítali do života nové občánky - Tobiáše Mervarta, Terezu Šachovou a Natálii Peterovou

30. dubna již tradičně pořádáme 
slet čarodějnic a čarodějů. Jinak tomu  
nebylo ani letos. Opět jsme čarova-

li, tancovali a soutěžili. Zlá čarodějni-
ce byla spálena v ohni a tentokrát jsme 
posílali balonky přání. Nakonec si děti 
opekly párky.

8.5. 2015 dopoledne byly za účasti 
dobrušského pana faráře, starosty, čle-

nů zastupitelstva a občanů položeny 
věnce k pomníku padlých u příležitos-

ti 70. výročí konce 2. světové války. 

V Í T ÁN Í  OBČÁNKŮ

70 . V ÝROČ Í  O S VOBOZEN Í

5. prodejní zahrádkářská výstava 
byla pořádána v neděli 3. května. 
Prodejci i kupující byli spokojeni, 

my až tolik ne, protože se nám na poslední chvíli z účasti omluvili prodejci 
zahradních keřů, jehličnanů a skalniček. Nepodařilo se nám zajistit náhradu.

ČARODĚ JN I CE

V Ý S TAVA
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S pomocí knih se mnozí stávají 
učenými i mimo školu. Bez knih pak 
nebývá učený nikdo ani ve škole.   
              (Komenský)

 Některé z knižních novinek.
 

Pro dospělé: 
Z. Ferrarisová – Oči pouště
Z. Ferrarisová – Tajemství závojů – 
o postavení žen v arabském světě
M. Serranová – Deset žen – deset 
různých ženských osudů
V. Přibský – Lída Baarová  – životní 
příběh známé herečky
L. Rafaj – Česká kniha rekordů
Vzpomínky na Opočno – vyprávění 
o dětství a mládí známých 
opočenských rodáků
 

Pro děti
J. Karafiát – Broučci
J. Semelková – Povídám pohádku
M. Nesvadba –  Rozmarýnek
R. Frančíková –  Říkadla pro nejmenší
M.Černík – Řeč zvířátek
G.Adamsová – Hvězdný ostrov, 
Tajemství pokladu, Zrádné zrcadlo
N. Delvaux – Kamilka a její rodina
a řada dalších.
Pro ty, kteří ještě v knihovně nebyli – 
je umístěna v budově obecního úřadu
a půjčovní doba je v pondělí  
17 – 19 hod. /duben - září/
16 – 18 hod. /říjen - březen/. 

NOV INK Y  Z  OBECN Í  KN IHOVNY

Samota Pustina se nacházela při 
okraji Chlumu na semechnické (jižní) 
straně. Stála zde panská fořtovna, pan-
ská hájovna a tří chalupy.

V mělčanské kronice je zápis:  
„ V roce 1870 byla zrušena fořtovna na 
Pustině. Velkostatek Opočno vykoupil 
a následně zbořil tři chalupy, které tam 
také stávaly. Poslední lesník se jmeno-
val Wobořil “. 

V knize s názvem U nás v Dobruš-
ce, kterou napsal dobrušský rodák F. 
A. Šubert se dočítáme, že i jeho mat-
ka pocházela z rodu Wobořilů. Mno-
ho příslušníků tohoto rodu působilo 
na opočenském panství jako mysliv-
ci, revírníci, bažantníci, fořtové a les-
níci. V knize je mimo jiné zmíněn Jan 
Wobořil nar. 31. září 1747 myslivec na 
Pustině, který se 17. února 1778 oženil 
s Dorotou Pancířovou z Opočna. Měli 
spolu 8 dětí, 4 syny a 4 dcery. Polo-

hu fořtovny určíme podle dochované 
studny.

Panská hájovna na Pustině stála asi 
200 metrů od fořtovny. Měla číslo po-
pisné 1. V hájovně bydlela například 
rodina Arnoštova, Matuškova, Lepšo-
va a poslední  Martinkova. Na rodi-
nu Arnoštovu vzpomíná F. A. Šubert 
takto „ Blíže chodívali jsme k strýčko-
vi lesnímu Arnoštovi na Pustině mezi 
Dobruškou a Semechnicemi a pustin-
ská tetička, někdy i její děti, navštěvo-
valy opět nás v Dobrušce. Na Pustině 
se mně velmi líbilo. Jeť myslivna krás-
ně položená u lesa nad vrchem teh-
dy pustinovým, jen mladými ovocnými 
stromky porostlým, který jinak sloužil 
jen k pastvě ovcí z blízkého pod ním ov-
čince. Pohled přes rybník k Semechni-
cům a Opočnu je krásný. A líbila se mi 
domácnost lesnická. Pobyl jsem tam 
nejednou celý den, hraje si tam s dět-

mi strýčkovými, prohlížeje si pušky, te-
sáky a nějaké ty paružky i parohy a vše 
to, co mě bylo v Dobrušce nezvyklé.  
U myslivny byla malá zahrádka, ve 
chlévě krávy a vůbec celé malé hos-
podářství. Vycházeli jsme si do lesa, 
kde přede mnou jeden nebo druhý syn 
strýčkův střelil nějakou tu veverku“.

V roce 1895 koupila opočenská 
vrchnost dům čp. 17 v Mělčanech a 
zřídila zde hájovnu. Od té doby byla 
hájovna na Pustině jako úřad zrušena 
a dále sloužila jako byt lesních dělníků 
nebo vysloužilých hajných.

Hájovna byla zbourána v roce 1950 
a dnes na jejím místě najdeme jen te-

rénní vlnu po zbořeništi a okolo pár 
ovocných stromů. 

Sepsal S. Kupka  
    kronikář Mělčan (23. 3. 2014)

Z  KRON I K Y  TENTOKRÁT MĚLČAN SKÉ -  S AMOTA PU S T INA

V červnu byla po několika 
týdnech znovu otevřena místní 
knihovna. Místnosti byly vyma-
lovány, pro nejmenší děti zřízen 
dětský koutek, pořízena květino-
vá výzdoba, knihovna byla celko-
vě zútulněna. Zastaralé, neužíva-
né knihy byly z fondu vyřazeny,  
z knihovny v Opočně přivezeny 
nové soubory knih různých žánrů 
pro dospělé i děti, nejvíce pro za-
čínající čtenáře, ale i pro ty pokro-
čilejší.

Jistě všichni rodiče vědí, jaký 
význam má pro duševní vývoj dí-
těte pravidelná četba, nejdříve ro-
dičů dětem, ve školním věku pak 
jako samozřejmá součást výu-
ky. Proto je žádoucí, aby děti již 
v předškolním věku s někým z ro-
diny navštěvovaly knihovnu, kde 
mají možnost si zatím knížky ales-
poň prohlížet, naučily se s nimi za-
cházet, než zvládnou samostatně si 
číst.

Č TENÁŘ SKÁ SOUTĚ Ž
Minulou čtenářskou soutěž vy-

hrála paní Alena Francová, když 
správně odhalila pozůstatky zanik-

lé části naší vesnice – Pustiny.
Dnešní hádankou je určení mís-

ta, kde stojí křížek, který je na při-
ložené fotografii. Výherce bude 
ten, kdo nejdříve správně odpo-

ví na tel.č. 602 106 616,  e-mai-
lu: starosta@semechnice.cz nebo 
osobně u starosty. 
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130 let trvání společenské organi-
zace je úctyhodné jubileum a proto 
je na místě ohlédnout se do minulosti  
a zhodnotit její přínos pro společnost. 
Za 130 let se mnohé změnilo jak ve 
společnosti, tak i v naší obci.

Před 130-ti lety v Semechnicích 
byla prašná silnice, nebyla zde elek-

trika, nebylo pěkných zděných dom-

ků, nebylo také žádných spolků k po-

vznesení kulturního života v obci.  
Jediné, co zde bylo nového, byla prá-

vě dostavěná dvoutřídní jednoposcho-

ďová škola, kde 15. září 1884 nastou-

pil nový podučitel František Holanec.
V těchto dobách se sousedé schází-

vali ve staré hospodě Jana Rathouské-

ho a v přátelské shodě zde projedná-

vali, co by se dalo dělat ve prospěch 
obce. Na návrh mladého podučite-

le bylo uvažováno o založení sboru 
dobrovolných hasičů, tak jako v ně-

kterých okolních obcích. Přál tomu  
i starosta obce Václav Rathouský, 
který zodpovídal za požární ochranu 
v obci. Tak během zimy 1884 – 1885 
se o tom uvažovalo a získávala se ná-

lada sousedů pro tento záměr. V jar-
ních měsících roku 1885 byl hasič-

ský sbor založen. Vstoupilo do něho 
24 členů.

První valná hromada se uskuteč-

nila 10. srpna 1885, kde byl zvolen 
velitelem hostinský Jan Rathouský  
a jednatelem podučitel František Ho-

lanec. Stali se zasloužilými členy sbo-

ru. Oba zastávali své funkce téměř 46 
roků. Třetím byl zvolen do výboru 
pan Josef Hroch.

Sbor dobrovolných hasičů byl prv-

ním spolkem v obci, který ve svých 
stanovách měl nejen hájit životy  
a majetek spoluobčanů před požáry  
a jinými živelnými pohromami, ale 
také kulturní povznesení obyvatel 
naší zemědělské obce. 

Obec tenkrát neměla stříkačku, ani 
jinou výzbroj pro zdolávání požárů. 
Proto jednatel František Holanec na-

vázal styk se starostou Vzájemně po-

jišťovacího spolku Václavem Voj-
narem se sídlem ve Spech. Ještě té-

hož roku zapůjčil pojišťovací spolek  
Semechnickému hasičskému sboru 
ruční čtyřkolovou stříkačku a hasič-

skou výzbroj pro 24 mužů. Sbor byl 
tak dobře vybaven k aktivní činnosti 
a k úspěšným zásahům při požárech.

Sbor byl přijat za člena první a nej-
starší župy České zemské hasičské 
jednoty, která sdružovala výhradně 
vesnické hasičské sbory ve 12–ti okre-

sech našeho kraje. Náš sbor byl v župě 
zastoupen jednatelem Františkem  
Holancem, který byl pro svou  
obětavou práci volen do funkcio-

nářského aktivu župy. Pracoval jako 
okrskový velitel, župní dozorce  
a náčelník, vzdělavatel a propagátor  
hasičství. Býval vynikajícím a vy-

hledávaným řečníkem na hasičských 
sjezdech v širokém okolí. Věnoval 
se propagaci stráží hasičských sborů  
a v době ohrožení naší vlasti v třicá-

tých letech organizoval civilní ochra-

nu v hasičských sborech našeho 
okresu.

S hasičským sborem přibyl do  
Semechnic také první časopis „VĚST-

NÍK“, který sboru zasílala vzájemná 
pojišťovna. Jednatel jej čítával nahlas 
v hasičských schůzích a členové po-

zorně poslouchali. Toto čtení vzbu-

zovalo hlavně u mladých lidí touhu 
po kulturním povznesení. Již od této 
doby se stává František Holanec nad-

šeným organizátorem společenské-

ho života v obci. Ještě ke konci roku 
1885 zakládá smíšený pěvecký sbor, 
z kterého pak v roce 1893 vznikl diva-

delní spolek. V roce 1897 je spolu za-

kladatelem Hospodářsko – čtenářské 
besedy a v roce 1901 také spoluzakla-

datelem svépomocné záložny „KAM-

PELIČKY“. V roce 1910 byl zvolen 
prvním pokladníkem melioračního 
družstva v obci.

Naše obec netrpěla velkými zhoub-

nými požáry. Snad v třicetileté vál-
ce táhnoucí švédská a císařská vojska 
vypálila část vesnice. V obecní kro-

nice je jediný záznam o požáru used-

losti pana Šolce dne 22. října 1878 
z období před založením hasičského 
sboru.

Po delším čase 15. února 1906  
o půl druhé odpoledne se rozezvuče-

la trubka, která svolávala hasiče k po-

žáru ve mlýně Františky Finkové, kte-

rý vznikl z nezjištěných příčin. Přije-

li sbory z Opočna, Trnova a Zádolí. 
Všechny stroje pracovaly spolehlivě. 
U tohoto požáru platně pomáhaly naše  
dívky – hasičky, kterým byla vyslo-

vena pochvala. Na členské schůzi  
27. května 1906 se přihlásilo do sboru 
16 dívek. Dívky vycvičil jednatel sboru  
učitel Holanec, který také opatřil  
návrh na seřízení stejnokroje pro  
hasičky.

Výňatek z proslovu velitele hasičů

OSLAV Y  130 LE T  SDH SEMECHN I CE – V ÝŇATEK Z  PROS LOVU VE L I T E LE HA S I ČŮ
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Červená Lhota, Pelhřimov – měs-
to kuriozit a na závěr pivovar Ber-
nard v Humpolci, to všechno jsme  
viděli 29.5. na poznávacím výle-
tě. Hlavní organizátoři Vašek Kosina  
a Tomáš Suk zvládli všechno na jed-
ničku. Nálada byla skvělá, jen tak dál. 
Těšíme se na příště.

Po několika letech jsme se opět 
rozhodli uspořádat pouťové odpo-

ledne. Na neděli 31.5. 2015 jsme po-

zvali Mladý týníšťský BIG BAND.  
     Krásný umělecký zážitek byl umoc-

něn slunečným počasím a hlavně, „při-
šli lidi“, stan byl plný a z toho máme 
vždycky největší radost.

POZNÁVAC Í  V Ý LE T

POUŤOVÉ ODPOLEDNE

DĚT SK Ý  DEN

V měsíci červnu pravidelně pořádáme dětský den pod názvem – Pohádkové putování. Ne jinak tomu bylo v neděli 14. 6. 2015. Na 
15 stanovištích čekaly na děti pohádkové bytosti a po splnění drobných úkolů i odměna. V cíli potom ještě diplom, čertovský táborák, 
opékání párků a také kolotoč. Díky pěknému počasí a pomoci našich spoluobčanů se odpoledne vydařilo.
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Své ano si řekli v sobo-

tu 22.srpna snoubenci Ludmila  

Legrová a David Valášek, velitel 
zdejších dobrovolných hasičů na 
hřišti v Semechnicích. Pro obec 
i oddávajícího starostu Zdeňka 
Bendzu to byla premiéra v novo-

dobých dějinách. Přejeme novo-

manželům hodně štěstí na spo-

lečné cestě životem a mnoho  
úspěchů v hasičském sportu. 

                 Kulturní komise OÚ

20. června jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když nevyjde počasí. Střídavě déšť  
a sluníčko ovlivnily účast na nové akci. Vodník a Rákosníček vítali děti i dospělé 
na hrázi rybníka. Pro děti bylo připraveno několik úkolů jako lovení ryb na udi-
ci, střelba ze vzduchovky. Ale hlavně se mohli jak děti, tak dospělí svézt na pra-

micích nebo kánoi po Semechňáku pod vedením zkušených lodivodů.  Na hráz 
dorazil i porybný ing. Kalenda, který s sebou přivezl kapry. Seznámil přítomné 
s chovem ryb od plůdku až po výlov. I dětem se toto vypravování líbilo a zku-

sily si chytit kapra holýma rukama. Na závěr si všichni u táboráku opekli buřty.

NOVÁ AKCE -  P LAVBA PO SEMECHŇÁKU

HAS I Č S KÁ S VATBA
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Jak již starosta zmínil v úvo-

du, zúčastnili jsme se v sobotu  
22. 8. 2015 slavnostního vyhlá-

šení soutěže„Vesnice roku 2015“ 
v obci Stračov, která jako vítěz 
měla za povinnost uspořádat toto 

vyhlášení, zajistit kulturní pro-

gram a prezentaci činnosti své 
obce. Můžeme říci, že se jim to 
povedlo. 

V soutěži se uděluje několik 
ocenění – Stuh:

Když od nás komise v červ-

nu odjížděla, kladně hodnoti-
la vše, co se u nás vybudovalo  
i bohatý kulturní a společenský pro-

gram během celého roku. Tak tro-

chu jsme si mysleli, že bychom moh-

li na některou stuhu a s tím spojenou  
finanční odměnu dosáhnout. Ve Stra-

čově jsme zjistili, že každá obec,  
která se do soutěže přihlásila, měla 
co nabídnout a žádná z oceněných 
obcí nebyla v soutěži poprvé. 

S prázdnou jsme neodjeli, mís-
tostarosta V. Vaněk převzal od 
hejtmana Královéhradeckého kra-

je Lubomíra France pohár a Cenu 
hejtmana za aktivní společenský ži-
vot v obci (viz titulní strana), od sta-

rosty Stračova  knihu vydanou k této 
příležitosti a také „stračovský štrůdl“. 

Během odpoledne jsme měli mož-

nost se setkat se členy hodnotící ko-

mise, kteří nás nabádali, abychom 
to zkusili příště zase. Připravit se na 
soutěž dalo hodně práce a určitě jsme 
ostudu neudělali, tak uvidíme, jestli 
se do soutěže přihlásíme v některém 
z příštích let.                    M. Černíková 

VE SN I CE ROKU 2015

Zlatá stuha – za vítězství v kraj-
ském kole

Modrá stuha – za společenský 
život

Bílá stuha – za činnost mládeže
Oranžová stuha – za spolupráci 

obce a zemědělského subjektu
Zelená stuha – za péči o zeleň a 

životní prostředí

Přihlášené obce z Královéhradeckého kraje v roce 2014 (Sovětice 1. v kraji): Bačetín, Bílsko, Bystřice, Čer-
ný Důl, Česká Čermná, Dětenice, Dobřany, Dolní Lánov, Dřevěnice, Hejtmánkovice, Hlušice, Hněvčeves, Konecchlu-

mí, Kovač, Kratonohy, Lovčice, Lužany, Mokré, Olešnice v Orlických horách, Petrovice, Pohoří, Provodov-Šonov, 
Skuhrov nad Bělou, Sovětice, Stračov, Suchovršice, Třebnouševes, Vidochov, Vlkov, Vrbice, Vysoká nad Labem, 
Záměl, Žďár nad Metují

Přihlášené obce z Královéhradeckého kraje v roce 2015 (Stračov 1. v kraji): Kratonohy, Lovčice, Nepo-

lisy, Prasek, Pšánky, Roudnice, Stračov, Dobrá Voda u Hořic, Konecchlumí, Bezděkov nad Metují, Božanov, 
Vlkov, Žďár nad Metují, Pohoří, Semechnice, Suchovršice, Zlatá Olešnice
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V pátek 8.května jsme uspořádali 
již 26. ročník pochodu kolem Semech-
nic. Počasí nám přálo a tak se k pre-
zenci dostavilo 155 účastníků, z toho 
57 mládeže do 18-ti let. Každý si mohl 
vybrat z celkem tří připravených  tras 

v délce 6, 11 a 15 kilometrů. V Pod-
chlumí u mlýna bylo pro procházejí-
cí účastníky připraveno malé občerst-
vení. Na závěr pochodu měli všichni 
možnost opečení připravených párků 
u táboráku na místním hřišti. V letoš-
ním roce jsme poprvé akci pořádali ve 
spolupráci s Českou unií sportu v rám-
ci programu „Sportuj s námi“. Všichni 

účastníci z řad mládeže měli tudíž star-
tovné zcela zdarma. 

V pátek 10. července se konal další 
ročník nočního nohejbalového turna-
je trojic neregistrovaných. K prezenci, 
která se uzavírala v 18:15 hod.,  se do-

stavilo tentokrát 20 týmů. Byly rozdě-
leny do 4 skupin po 5 účastnících  a do 
dalších bojů postupovala vždy tři prv-
ní družstva z každé skupiny. V dalších 
zápasech družstva umístěná v těchto 
dvou skupinách na 3. až 6.místě hrála 
vzájemně o celkové umístění v turna-
ji. Mužstvo umístěné na 1. místě hrá-
lo se druhým z druhé skupiny a obrá-

ceně. V závěru turnaje se odehrály ješ-
tě zápasy o 3. místo a finálový zápas 
o 1.místo. V něm nakonec po tříseto-
vé bitvě zvítězilo  domácí družstvo 
Valdagang nad Semechnicemi X. Dal-
ší umístění v turnaji: 3. Staré koření, 

4. Překvapení, 5. Mařenka, 6. Kounov, 
7. Ledce, 8. Semechnice P, 9. Močový 
měchýř Mojmíra Maděriče, 10. DŽV, 
11. Méněcennost a 12. Polibek hrocha.

Na posvícenskou sobotu bude-

me pořádat tradiční, tentokrát denní 
turnaj v nohejbalu  o putovní pohár 
GRAND PRIX SEMECHNICE. Za-

čátek je naplánován na 9:00 hodin. 

Z E  SPORTU


