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Zpravodaj O be c ní h o ú řadu Sem echni ce

Sl ovo starost y
Vážení spoluobčané,
z pohledu nás starších občanů je prozatím letošní léto
svými teplotami velmi příjemné. Varování meteorologů
před dalším horkým a suchým
rokem se naštěstí nevyplnilo.
Ne, že bych neměl teplo rád,
ale vloni už toho bylo moc.
Každý si jistě všiml čilého
ruchu na našem hřbitově. Stavební firma pana Vika se úkolu zhostila na jedničku a tak
doufám, že na posvícení bude
všechno hotovo.
V podzimních měsících
bude prováděna oprava budovy obecního úřadu, spočívající ve výměně oken
a dveří v přízemí, zateplení
stropu na půdě a nátěru fasády
budovy. Na obě akce obdržela
obec dotace. Připraven je také
projekt na prodloužení vodovodního řádu přes Římanský
kopec do lokality „Za Kopcem“. Nyní čekáme na rozhodnutí krajské komise o přidělení dotace na tuto stavbu. Pokud nám bude vyhověno, bude
i zde hotovo do konce roku.
Po výsadbě zeleně v intravi-

lánu obce chceme pokračovat obnovou ovocných alejí na „Příčnici“ a postupně
také na „Trnovce“. Bude-li
to v našich finančních silách
a za přispění různých dotací, rádi bychom obnovili
i další historické aleje, například nad rybníkem, směrem
k Podchumí.
Obnovujeme také komunikaci pro pěší spojující rybník
s lokalitou „Za Kopcem“. Mladí brigádníci provedli odstranění keřového náletu a nyní
čekáme na terénní úpravu po
sklizni obilí z přilehlých polí.
V podzimních měsících vás
zvu na procházku tímto hezkým zákoutím.
Mnozí si jistě všimli vyznačeného
Semechnického
okruhu na cedulích u obecního
úřadu, v Podchlumí, v Trnově,
v Kruhovce, na Švamberku a
u Broumaru. Jedná se o cyklistickoturistický okruh okolo
Semechnic. Zavede nás nejen do již zmíněných lokalit,
ale prakticky objedeme nebo
obejdeme naši krásnou obec.
Okruh o celkové délce 13.4
km vyznačili zkušení značka-
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Uvnitř tohoto vydání

ři, pánové Novák a Hradecký
z Klubu českých turistů. Naše
červená značka navazuje na
Opočenskou naučnou stezku
a na stávající turistické trasy
pod Oborou a nad Semechnickým rybníkem. Pro méně
zdatné jsou rozmístněny lavičky na odpočinek a k výhledům
na krásy naší přírody.
Přeji všem hezký zbytek
léta, kdo ještě nebyl na dovolené, tak krásnou dovolenou
a školákům šťastné vykročení do nového školního roku.
Všechny pak rád uvítám na
našem tradičním posvícení.
Zdeněk Bendzo
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Z veřejného za s edá ní
za stu pitelstva obce ze dne
2 7. 4. 2016

Z veřejného za s e dá ní
za stupitelstva obc e ze dne
22. 6. 2016

Usnesení č. 2/2016
Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:

ní a hodnocení nabídek k výše uvedenému výběrovému řízení ve složení
(p. Bendzo, p. Vaněk, p. Valášek)

Usnesení č. 3/2016
Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:

» Dotaci Kč 3000,- z rozpočtu obce
pro Kultura Rychnov nad Kněžnou,
s.r.o.– okresní knihovna

» Zadávací podmínky včetně příloh
k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby pro projekt Obnova hřbitova v Semechnicích
Seznam poptaných firem, kterým budou rozeslány zadávací podmínky
a to Bravado, s.r.o., Stavos,s.r.o., Štěpánek s.r.o., AP Stavby, Steva s.r.o.,
Hynek, s.r.o. a Frýda Václav
Komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k výše uvedenému výběrovému řízení ve složení
(p. Bendzo, p. Vaněk, p. Valášek)

» Vyhlášku o místních komunikacích
» Prodej pozemku p.č. 663/1 v k. ú.
Semechnice o výměře 428 m2, cena
Kč 25,-/m2
» Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Obnova zeleně obce Semechnice, ve výši
Kč 355 473.32 vč. DPH
» Upravené zadání územního plánu Semechnice podle §47 odst. 5) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ( stavební zákon),
v platném znění.
»Vyvěšení záměru prodeje pozemku
677/10 o výměře 1919 m2
» Výsledek opakovaného výběrového
řízení na stavbu pro projekt „Úsporná opatření obecního úřadu v obci Semechnice“. Nejnižší nabídku předložila firma KERSON spol.s r.o. za cenu
Kč 755 482,03 včetně DPH.
» Výsledek výběrového řízení na stavbu „Obnova hřbitova v Semechnicích“ – firma V+V s.r.o Hřibiny ve výši
Kč 1,671 069,50, vč. DPH
» Přijetí dotace ve výši Kč 700 000,» Výsledek výběrového řízení na stavbu
Rozšíření vodovodu Semechnice – Římanský kopec, vítězná firma Dabona,
s.r.o. ve výší Kč 2 728 595,19
» Směnnou smlouvu pozemků o výměře 67m2 p.č. 647/4 za p.č. 118/3 v k.ú.
Semechnice

» Prodej obecního pozemku p.č.462/6
v k.ú. Semechnice o výměře 72 m2
Cenu prodejní Kč 25,- za m2 pozemku
p. č. 462/6 v k.ú. Semechnice
» Cenu pronájmu budovy bývalé školy čp. 98 – Kč 100,-/hod. bez topení,
Kč 300,-/hod. s vytápěním
» Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č.126,666/1 a 672/3, k.ú.
Semechnice (p. Čudová a p. Sychrová)
» Zřízení místní části v obci Semechnice – název KRUHOVKA s čísly popisnými: 105,140,151,152,172,173
» Závěrečný účet obce Semechnice
za rok 2015 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením obce bez
výhrad, závěrečnou zprávu o výsledku
hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad, účetní závěrku a inventuru majetku obce Semechnice za rok 2015
» Smlouvu se SFŽP přijetí dotace na
akci Obnova veřejné zeleně v obci
Semechnice
» Zadávací podmínky včetně příloh
k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby pro projekt Úsporná opatření obecního úřadu v obci
Semechnice
Seznam poptaných firem, kterým budou rozeslány zadávací podmínky
a to Bravado, s.r.o., Stavos,s.r.o., Štěpánek s.r.o., AP Stavby, Steva s.r.o.,
Hynek,s.r.o. a Frýda Václav, Pohoří
Komisi pro otevírání obálek, posouze-

» Zadávací podmínky včetně příloh
k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby pro projekt Rozšíření
vodovodu – Římanský kopec
Seznam poptaných firem, kterým budou rozeslány zadávací podmínky,
a to V+V s.r.o, Dabona s.r.o., Mados
MT s.r.o., Aqua Servis, a.s., VCES a.s.
a Vaspo spol.s r.o
Komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k výše uvedenému výběrovému řízení ve složení
(p. Bendzo, p. Vaněk, p. Valášek)
» Smlouvu s Krajským úřadem Královehradeckého kraje na dotaci ve výši
Kč 40 0000,- na akci Úsporná opatření
obecního úřadu v obci Semechnice
» Vyvěšení záměru prodeje obecních
pozemků parcel. č. 663/1 v k.ú. Semechnice a částí pozemků parcel. čísla
1051/1 a p.č.1122
» Veřejnoprávní smlouvu s SDH Semechnice ve výši Kč 50 000,» Plat starostovi obce ve výši
Kč 20.880,- měsíčně s účinností
od 1. 4. 2016

INFORMACE:
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU V SEMECHNICÍCH
V PÁTEK 7. ŘÍJNA 2016 OD 14,00 HODIN DO 22,00 HODIN
V SOBOTU 8. ŘÍJNA 2016 OD 8,00 HODIN DO 14,00 HODIN

Pověřuje:
» Starostu obce k podpisu Smlouvy
o dílo s firmou Kerson, spol.s r.o.
» Starostu obce k podpisu Smlouvy
o dílo s firmou V+V. spol.s r.o.
» Starostu obce k podpisu smlouvy
o dotaci ve výši Kč 700 000,» Starostu obce k podpisu smlouvy
o dílo s fi Dabona. s.r.o.
» Starostu obce k dalšímu jednání
ohledně možného nákupu skladovacího
prostoru
» Starostu obce k podpisu směnné
smlouvy na výměru 67 m2
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KULT U R NÍ A S PORTOV N Í KA L EN DÁ Ř p od zi m – zi m a
So 27

17,00 h.

srpen

9,00 h.

So 3
září

20,00 h.
9,00 h.

Po 5
září

So 24

12,00 h.
17,00 h.
13,00 h.

září

So 15

15,00 h.

říjen

Rozloučení s létem pro
děti i dospělé
Grand Prix – nohejbalový
turnaj 3členných družstev
Posvícenská zábava se
skupinou Rocksorry
Mše svatá v kapli
s průvodem na hřbitov
Zlatá hodinka (Opočenka)
Taneční zábava (Pokrok)
Václavovo kolečko – cyklovýlet (v případě nepříznivého počasí ve St. 28. 9.)
Drakiáda – na Římanském
kopci nebo za mostem na
louce podle počasí

So ?

17,00 h.

Přednáška
(upřesníme)

Pá 25

17,00 h.

Rozsvícení vánočního
stromu

listopad

listopad

Po 5

Mikulášská nadílka

prosinec

Ne 11

17,00 h

Vánoční koncert v kapli
(skupina SONG)

So 31

9,00 h.

Silvestrovský pochod

prosinec

prosinec

Vítání občánků
V sobotu 9.4. 2016 jsme přivítali
do života nové občánky Semechnic
– Michaela Vízka, Nelu Pelanovou a
Václava Vaňka. Bohužel pro nemoc
se nemohl zúčastnit Jindřich Trejtnar.
Rodičům a dětem byly předány drobné
dárky. Slavnost doprovodily děti kulturním programem.

Přednáška – Afrika
Na začátku dubna jsme uskutečnili
přednášku o Africe. Své zážitky z cesty po tomto rovníkovém kontinentu
nám vylíčil ing. Josef Jirsa z Rychnova
nad Kněžnou. Jeho vypravování bylo
velmi zajímavé, a tak jistě rádi využijeme jeho další nabídky, například
z cesty na Island nebo Aljašku.

Stránka 4

Čarodějnice
30. 4. a slet čarodějnic je tradiční
akce, kterou se otvírá kulturní život na
hřišti pod stanem. Čarodějové a čarodějnice, malé i velké si zasoutěžili,
zvolili svoji miss a missáka. Společně
se pak vydali k ohni, kde byla spálena
zlá čarodějnice a hasiči připravili táborák a opékání párků.

Záhradkářská výstava
V neděli 8. 5. 2016 jsme již pošesté uspořádali zahrádkářskou prodejní
výstavu. V nabídce byla sadba květin
a zeleniny, dřeviny, okrasné keře
a květiny, kaktusy, hnojiva i prostředky na ochranu rostlin a zahradní technika. I když návštěvníků bylo oproti
minulým rokům méně, ti kdo přišli,
byli spokojeni a prodejci slíbili účast
i v příštím roce.
Foto – I. Lelková

Semechnická pouť
Na pouťovou neděli 22.5. 2016
jsme po loňském úspěšném vystoupení pozvali opět Mladý týnišťský BIG BAND.
Program
uváděl vtipným průvodním slovem
kapelník Pavel Plašil, rodák z nedalekých Vyhnanic, který našel
v publiku několik známých tváří
ze školních let.

Semechňák
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Výlet na hrad a do pivovaru

V pátek 27. 5. 2016 se konal v pořadí již druhý obecní výlet. Úvodem
bych chtěl poděkovat Václavu Kosinovi, který nyní celý výlet zařizoval
úplně sám.

Rodiště Bohuslava Martinů jsme si
prohlédli každý sám.
V tomto okamžiku výletu se „mužská část účastníků“ konečně dočkala
- následovala návštěva pivovaru Polič-

Poté bychom chtěli navštívit zámek
Velké Losiny, kde se odehrávaly velké čarodějnické procesy, popř. Ruční
papírnu Velké Losiny. Samozřejmě
nesmí chybět pokračování našeho pro-

Letos jsme navštívili překrásný
hrad Svojanov. Hrad, na kterém nás
přivítali průvodci v dobovém oblečení,
rozhodně stojí za zhlédnutí. Za zmínku
stojí pohřební koruna krále Přemysla
Otakara II., přehlídka různých dřevořezeb, např. starodávných dveří, částí
orloje a mnoho dalších. Při prohlídce
jsme si také mohli prohlédnout starobylou mučírnu včetně nástrojů, jejichž
použití ukazuje kastelán hradu při významných příležitostech. Další zajímavostí je funkční toaleta z 19. století
a v zámecké kuchyni dochovaný stále
funkční historický kachlový sporák.
Naši prohlídku jsme ukončili návštěvou Domu zbrojnošů, kde někteří využili příležitosti vzít si tehdejší zbraně
do ruky a na chvíli se změnit v rytíře
a stráže. Mohli jsme si prohlédnout
ukázku lepených papírových modelů
různých hradních celků, např. hradu
Karlštejna a Pražského hradu.
Po prohlídce bylo zajištěno občerstvení v hradní restauraci. Po vydatném
posilnění jsme se vydali do Poličky.

ka. Zde nás pan sládek provedl celým
pivovarem. A samozřejmě na konci

nikání do tajů českého pivovarnictví:
návštěva pivovaru Holba v Hanušovicích. Václav nám určitě vybere nějaké
útulné hospůdky, kde bychom mohli
poobědvat a povečeřet.
Chtěl bych se tímto omluvit těm,
kteří by rádi jeli třeba do sklípku na
ochutnávku vín. Ale tato akce by nebyla jednodenní, tudíž bude i s ubytováním dražší oproti ceně výletu v současném pojetí. Zájem o účast na takovéto
akci předpokládáme nižší, tedy byl by
problém obsadit celý autobus. Pokud
se pleteme, rádi vám návštěvu vinného
sklípku zprostředkujeme.
Za sebe mohu říci, že květnový
výlet se vydařil, avšak k dokreslení
atmosféry v autobuse chyběla kytara
nebo nějaký jiný hudební nástroj. Proto
bych uvítal někoho, kdo má nějaký hudební nástroj a umí na něj hrát, kdyby
se mohl zúčastnit příštího výletu, aby
nám jízda v autobuse rychleji ubíhala.

prohlídky byla pro mnohé nejzajímavější její část – ochutnávka nepasterizovaného piva. Z pivovaru jsme se zastavili na výborné večeři, odkud jsme
se v bujaré náladě a za zpěvu vraceli
zpět domů.
V autobuse také proběhla anketa,
kde si účastníci mohli vybrat z nabídnutých možností téma dalšího výletu.
Příští rok se, s ohledem na anketu, vydáme prozkoumat Přečerpávací vodní
elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách.

Těším se tedy na příští výlet, který by
se konal v přibližně stejném datu.
Suk Tomáš
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Dětský den
Začátek června patří „Semechnickému
pohádkovému
putování“.
V neděli 5. 6. čekala na děti a jejich rodiče procházka z pohádky do pohádky. Na
závěr diplom a skákací hrad. I když všude
v okolí pršelo a bouřilo, nám svítilo sluníčko, a tak tentokrát 101 dětí si užilo pěkné
odpoledne. Tato akce je vždy náročná na
přípravu, proto bychom chtěli poděkovat
všem, kdo nám se zajištěním pomohli.

Z ob ec ní k ro nik y

Histor ie a souč a sn ost domu čp . 69
Podle kroniky se jedná o jednu z
nejstarších usedlostí v obci. Již v 17.
století zde na statku hospodařil rod
Kánských. Byli vzornými a pokrokovými hospodáři. Vystřídaly se zde tři
generace tohoto rodu.
Kánský Jan se narodil v r. 1847
a oženil se s Annou, roz. Vávrovou.
Usedlost zvětšil nákupem pozemků
od majitelů čp. 68 (Francovi) a čp.
70 (Kašparovi). Výměra byla potom
33 ha rolí, lesů a luk. Jan Kánský byl
zakládajícím členem Družstva pro
zvelebení chovu hovězího dobytka
v r. 1891. Zemřel v r. 1920.
V r. 1914 předal hospodářství synovi Josefu Kánskému, ten měl za manželku Marii, roz. Valterovou z Černčic.
Byl zástupcem řepařů v akciové společnosti Cukrovar Podzámčí. V r. 1941
byl cukrovar zrušen. Josef Kánský
aktivně pracoval jako starosta Sokola Semechnice od jeho založení až do
své smrti v r. 1945. Dlouhodobě také
pracoval jako předseda revizní komise
obecního úřadu. Měli dvě dcery; Marii, která se provdala za Dr. Ing. Karla
Rathouského do čp. 90 a Annu, která
se provdala za Rudolfa Adama do České Skalice. Po smrti manžela na hospodářství hospodařila manželka Marie
s vnukem Josefem do r. 1957. Při socializaci předala hospodářství státním
statkům. Paní Kánská zemřela koncem
roku 1957. A později od 1. 1. 1958 hospodářství přešlo na JZD Semechnice.
Na podzim r. 1975 začala v objektu
čp. 69 přidružená výroba JZD, vyráběly se zde vložkové pytle o síle 8 cm.

Na výrobě těchto pytlů pracovalo průměrně 9 pracovnic. Tyto pytle sloužily
jako izolační hmota do panelů Kord,
které se používaly pro ocelové konstrukce. V r. 1981 bylo vyrobeno 135
345 ks pytlů, což představovalo částku
1 637 674 Kčs. Odběratelem byla VKD
Jívka u Trutnova a TOS Hostivař. Izolační hmotu dodávala Prefa Bohumín
a Stavební izolace Častolovice, fólii
Odbytové sdružení papírenského průmyslu Hradec Králové.

pozemních, novostaveb na klíč, ale
i rekonstrukcí objektů, i památkově
chráněných. Z prací firmy se můžeme setkat v celém Královehradeckém
kraji, ale i v Praze. Stěžejní akcí firmy zůstává celková generální oprava
zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí. V celorepublikové soutěži „Fasáda
roku 2002“ za provedenou fasádu na
tomto empírovém objektu obdržela
firma 2. cenu. V r. 2006 za provedenou opravu sgrafitových fasád na zám-

V objektu čp. 69 byl v r. 1975 upraven byt, ve kterém bydlela paní M.
Poláková. V r. 1993 bylo vše vráceno
v restituci podílníkům a pozemky obhospodařuje akciová společnost Zeas
Trnov.
V r. 1996 zakoupil Ing. Václav Hynek z Opočna budovy pro svou podnikatelskou stavební činnost. Předmětem činnosti firmy je provádění staveb
včetně jejich změn, především staveb

ku v Doudlebách nad Orlicí obdržela
1. cenu a v r. 1913 za provedenou obnovu secesní fasády na škole v Doudlebách nad Orlicí Cenu ředitele společnosti (Baumit). Ing. Václav Hynek
obsadil 3. místo v soutěži Živnostník
roku 2007. Z posledních úspěchů této
firmy můžeme uvést ještě rekonstrukci kostela Všech svatých v Rokytnici
v Orlických horách.
Blažena Martinkova – kronikářka
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Ze sportu
27. ročníku naší oblíbené turistické akce „Pochod kolem Semechnic“, který se konal v sobotu
7. května, se tentokrát zúčastnilo 147
osob všech věkových kategorií. Pochodovali i hosté z Hradce Králové
a z Prahy. Pořadatelé připravili tři
trasy v délce 6, 10 a 15 kilometrů s občerstvením. Nejdelší trasa procházela
krásným prostředím zámecké obory
v Opočně. Na závěr byl pro účastníky
připraven táborák s možností opečení
připravených párků.

16. ročníku nočního nohejbalového
turnaje trojic neregistrovaných s datem
konání 8. července se zúčastnilo 13
mužstev. V základní části byli účastníci rozděleni do dvou skupin – skupina
A 7 a skupina B 6 týmů. Z obou skupin postupovala do dalších bojů první
čtyřka, která hrála systémem play–off.
Mužstva umístěná na 5. - 6. místě hrála o umístění a poslední 13. mužstvo
končilo.
Konečné umístění v turnaji: 1. Slatina., 2. Ruce v bok, 3. Valdagang,

4. Kounov, 5. Dobrá práce, 6. Semechnice X, 7. Překvapení, 8. Méněcennost, 9. Bačetín, 10. Hradeckej výběr,
11. Upocené fretky, 12. HFC, 13. Tutleky. Pořadatel TJ Sokol Semechnice
děkuje místním sponzorům za ceny pro
účastníky turnaje.
Zároveň zveme všechny příznivce
tohoto sportu na 28. ročník o putovní
pohár GRAND PRIX Semechnice, který se uskuteční na posvícenskou sobotu
3. září 2016 od 9:00 hodin.
Václav Vaněk

Nebezpečný odpad
V pondělí 10. 10. 2016 proběhne na
parkovišti u obecního úřadu sběr nebezpečného odpadu. Budou odebírány
autobaterie, léky, barvy, ledničky, televize, počítače, zářivky a pneumatiky
(z osobních aut). Odpad bude odvezen
v úterý 11. 10. 2016. V Podchlumí je
možno odpad shromáždit na místě bývalého kontejneru.

Velkoobjemový odpad
V pátek 14.10.2016 budou přistaveny k obecnímu úřadu a k čp.44 (Trejtnarovi) kontejnery na velkoobjemový
odpad. V Podchlumí bude přistaven
traktorový vlek. Do kontejnerů rovnejte starý nábytek, podlahové krytiny,
nepoužitelné hadry apod. V pondělí
ráno 17.10.2016 bude vše odvezeno.
Děkujeme všem, kteří třídí odpad!

Převzato z ewin – zpravodaj ELEKTROWIN a.s. (červen 2016)

Upozornění občanům.
Na čarodějnické pálení (na kupu
za mostem za kaplí) navážejte pouze větve a roští. Nevozte trávu, plevel, starý nábytek a jiný komunální
odpad!!!
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Sbor dobrovolných hasičů
Letošní účast v podorlické hasičské soutěží semechničtí hasiči začali svoji další
sezonu 8. května, kde se zúčastnili soutěže v Houdkovicích. Po ní následovaly další
soutěže, mezi nimi i domácí
závody na místním hřišti,
kde se Semechnice A umístily na prvním místě a Semechnické hasičky na krásném čtvrtém místě. Sezóna
bude pokračovat dalšími
závody v Dobrušce 3. září
a o týden později v Opočně. Poslední hasická soutěž
bude v Častolovicích, kde
Semechničtí hasiči ukončí
sezónu vyhlášením výsledků.

Pořadí v podorlické
hasičské lize:
Hasiči
1. Trnov 61b.
2. Bystré v Orlických
horách 53b.
3. Semechnice A 51b.
4. Meziměstí 41b.
5. Houdkovice 41b

Semechnické hasičky v akci

Hasičky
1. Dlouhá ves 57b.
2. Semechnice 44b.
3. Sněžné v Orlických
horách 43b.
4. Opočno 42b.
5. Trnov 40b.

ˇ enárˇ ská soutez
Ct
ˇˇ
Rekreační chaloupku, nacházející se pod Oborou mezi drůbežárnou a Opočnem, nejdříve odhalil a z fotografií poznal
Jan Ábel mladší. Podle mnoha ohlasů nebyla hádanka asi tolik obtížná. Číslo popisné 144 u opočenské Obory postavil
jako hájenku Karel Rathouský se svou manželkou Marií rozenou Holancovou z Pohoří. Později zde bydleli: Rydlovi,
Hamplovi, Janáčkovi, Hájkovi, Šnajdrovi, Valacko, Potocký, Vaňkovi. V roce 1984 hájenku koupil ing. Nekovář s manželkou Hanou z Prahy.
Nová soutěž nám odkrývá novou stavbu, která nedávno vyrostla na pokraji našeho katastru. Pro ty, kteří se zajímají
o naše okolí, nebude opět obtížná. Co to tedy je za novou stavbu a kde se nachází?
Kdo nejdříve odpoví na tel.č. 602 106 616 nebo osobně starostovi nebo e-mail starosta@semechnice.cz, bude odměněn.

INFORMACE:
Účastníci 5. ročníku mezinárodního cyklistického
závodu pod názvem „Grand Prix Královehradeckého
kraje“ budou projíždět částí naší obce v sobotu 10. září
v době mezi 11.–19. hodinou. V tuto dobu bude přechodně omezen provoz v protisměru okruhu.

KOMINÍK V SEMECHNICÍCH
V týdnu od pondělí 19. září letošního roku bude v naší
obci tak jako v posledních letech čistit komíny kominík
pan Libra z Týniště nad Orlicí. Vy, kteří máte o jeho službu zájem, přihlaste se v kanceláři obecního úřadu nebo na
můj telefon 608 768 912.
Mirka Dohnalová

