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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

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do druhé polo-

viny roku, dny se začínají krátit  
a tudíž se blíží i naše tradiční po-
svícení. Není již mnoho obcí, které 
dodržují zvyk pondělního průvo-
du, tak jako u nás. Važme si toho  
a udržujme tuto tradici svou 
přítomností. 

Kulturní komise a spolky v obci 
připravily opět bohatý program na 
zbývající část roku. 

Konec prázdnin letos ukončí-
me hrami pro děti s rodiči. Opro-
ti loňskému roku nebude plavba  
po Semechnickém rybníku, ale jed-
notlivé disciplíny budou umístěny 
na trase okolo Římanského kopce  

a na místním hřišti. Na závěr se 
opět chystá noční hra a stezka 
odvahy. 

O týden později je připraveno 
naše tradiční posvícení se sobot-
ním nohejbalem, taneční zábavou  
a pondělní Zlatou hodinkou. 

V podzimních měsících se těš-
te na drakiádu, Václavovo koleč-
ko, vítání občánků, přednášky ve 
sportovním klubu, rozsvícení vá-
nočního stromu, na koncert v kapli  
a rok zakončíme silvestrov-
ským pochodem. Ale to už moc 
předbíhám. 

Užívejte si příjemných sluneč-
ních paprsků, zbytku prázdnin  
a dovolených. Školákům přeji 
úspěšné vykročení do nového škol-
ního roku.                                                                                                                    
         Zdeněk Bendzo

Slovo starosty VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvo obce Semechnice 
zve občany na veřejné zasedání 

zastupitelstva obce, které se bude konat 
30. srpna 2017 od 19,00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Na programu bude mimo jiné:
Schválení nařízení č. 1/2017 o zákazu 

podomního a pochůzkového prodeje na 
území obce

Žádost o přidělení obecního bytu
Žádost o finanční příspěvek pro Hospic 

v Červeném Kostelci
Přidělení bytu v čísle popisném 129

Prodej akcií ČSAD BUS
Žádost o dotaci z POV na místní 

komunikaci
Žádost o dotaci za MAS Pohoda 

venkova na chodníky ve hřbitovní ulici
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Usnesení č. 2/2017

Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

» Závěrečný účet obce Semechnice 
za rok 2016 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením   obce 
bez výhrad. 

» Závěrečnou zprávu o výsled-
ku hospodaření obce za rok 2016  
z Krajského úřadu, bez výhrad.

» Účetní závěrku obce Semechni-
ce za rok 2016 a inventury majetku 
obce za rok 2016.

» Nabídku f. VOSPOL, s.r.o. Pře-
pychy na likvidace biologicky roz-
ložitelného komunálního odpadu.

» Výsledek výběrového řízení na 
výstavbu chodníku a parkovacího 
stání ve hřbitovní ulici – vítězná 
firma  Sovis Cz, a.s. Hradec Králo-
vé, Přemyslova 219/17 – nabídko-
vá cena Kč 1 823 867,-  vč. DPH.

» Finanční příspěvek psímu útulku 
v Lukavici  ve výši Kč 2000,-.

» Provedení výměny 4 oken v bytě 
čp. 129 – provedenou  firmou Šnábl 
Dobruška dle cenové nabídky  
č. N-053-17  za nabídkovou cenu 
Kč 70805,-.

» Zahájení výběrového řízení pro 
projektovou dokumentaci sítí na 
Římanském kopci.

» Prodej části obecního pozemku 
p. č. 1053/40 o výměře 149 m2,  
v k. ú. Semechnice za cenu  
25,-  Kč/m2 Ing. Radku Hejzlarovi.

Bere na vědomí:

» Rozpočtové změny č. 2  schvále-
ného rozpočtu roku 2017.

» Žádost o přidělení obecního bytu. 
Žádost podala paní Anna Hrdličko-
vá z Čánky.

» Žádost o větší byt, kterou podala 
paní Jana Šimková, z čp. 54.

Neschvaluje:

» Žádost o finanční příspěvek  
Lince bezpečí

Pověřuje:

» Starostu obce přípravou  
vyhlášky (popř. nařízení) zakazu-
jící podomní a pochůzkový prodej  
v celé obci, termín: na příští ve-
řejné zasedání zastupitelstva 
obce.

Zdeněk Bendzo     Václav Vaněk
starosta         místostarosta

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

7.  6.  2017

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
V týdnu od 11. 9. 2017 bude 

kominík pan Libra čistit komíny 
občanů, kteří projeví o jeho  

službu zájem. 
 

Proto Vy, kteří máte zájem, 
přihlaste se  

v kanceláři obecního úřadu, 
nejpozději do 11. 9. 2017

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V pondělí 2. 10. 2017 bude možné 
na parkoviště u obecního úřadu 

odložit nebezpečný odpad.  

Jedná se zejména
o autobaterie, léky, barvy,  
ledničky, televize, zářivky.

Tento odpad bude odvezen
v úterý 3.10. 2017 ráno.

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.

VELKOOBJEMOVÝ 
ODPAD

V pátek 6. 10. 2017 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 9. 10. 2017 pak bude 
odpad odvezen.

KONTEJNER NA BIOODPAD
Za mostem u Bartošových (za kaplí) je umístěn kontejner na bioodpad. 

Bude zde stát celoročně a vždy po naplnění bude odvezen do kompostárny do 
Přepych. Lze do něho ukládat mimo veškerého bioodpadu (trávy, listí, zbytky 
rostlin atd.) i větve ze stromů a keřů.

OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE 
Občané, kteří vlastní hrob na zdejším hřbitově, mají v pronájmu pouze po-

zemek pod ním. Ostatní pozemky okolo, včetně uliček, jsou majetkem obce. 
Proto vysazování keřů a stromku a jiné terénní úpravy jsou možné pouze po 
domluvě s majitelem tj. obcí. Nevhodně vysazené dřeviny budou bez náhrady 
odstraněny. Děkujeme za pochopení. 
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ PODZIM – ZIMA 2017 

    

Pá 25
srpen

18,00 h. Rozloučení s létem pro 
děti i dospělé

 

  9,00 h.  Grand Prix – nohejbalový 
turnaj 3členných družstev

20,00 h. Taneční zábava se 
skupinou Rocksorry

So 2
září

Po 4
září

  9,00 h.  Mše svatá v kapli  
s průvodem na hřbitov

12,00 h. Zlatá hodinka (Opočenka)
17,00 h. Taneční zábava (Pokrok)

 13,00 h.  Václavovo kolečko – cyklo- 
 výlet (v případě nepřízni-
 vého počasí v So. 30. 9.)

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

 Mikulášská nadílka

So 16
prosinec

 9,00 h.  Silvestrovský pochodNe 31
prosinec

17,00 h.  Cestopisná přednáška
 o Novém Zélandu

So 14
říjen

17,00 h Vánoční koncert v kapli
 (skupina SONG)Čt 28

září

Út 5
prosinec

So 11
listopad

17,00 h.  Rozsvícení vánočního 
stromu

Pá 24
listopad

Koncem června uplynulo již 40 let od ukonče-
ní činnosti semechnické školy. Při této příležitosti 
jsem obeslal žáky zde poslední vyučující paní uči-
telky Anny Hlaváčkové ke školnímu srazu. Sešlo 
se nás úctyhodných 43. Bývalí absolventi si pro-
hlédli prostory staré školy, zhlédli prezentaci obce 

a pobavili se u filmů, které natočila paní učitelka  
v dobách našeho mládí. 

Nejvíce nás však potěšila beseda se samotnou 
paní učitelkou. Na školní začátky se nedá zapo-
menout, proto děkuji všem, se kterými jsem mohl 
strávit příjemné sobotní odpoledne.     
                                  Zdeněk Bendzo

Školní sraz

Všechny fotografie lze stáhnout z webových stránek obce. Po úpravě starého filmu je i ten zde ke stažení na 
odkazu  http://youtu.be/BpUGwQtbve4. Uvítali bychom, kdyby si někdo při zhlédnutí vzpomněl, o kterém roky 
se jednalo a co to bylo za akce. Stačí napsat, o kterou minutu filmu se jedná, a my to tam doplníme v titulkách. 
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Čarodějnice
V nedělní podvečer se sletělo pod 

stan na místní hřiště na 30 malých 
čarodějnic a čarodějů a společně se 
sedmi dospělými čarodějnicemi si 
užili tancování, soutěže, zaříkávání  
a nakonec i volbu miss, kterou pro letoš-
ní rok vyhrála Lucinka Frýdová. „Mi-
sáka“ vyhrál  Jonáš Sedláček.  Na závěr 
se všichni vydali lampionovým průvo-
dem k ohni.  Hasiči připravili krásnou 
vysokou hranici na louce za hasičským 
hřištěm.  Na její vrchol byla vyzved-
nuta vyrobená čarodějnice a spolu s ní 
bylo spáleno všechno zlo. Pro účastní-
ky byly připraveny buřty na opékání  
a na závěr pan Kaplan přidal překvape-
ní v podobě ohňostroje. I když foukal 
čerstvý severní vítr, všichni vydrželi 
až do konce. Děkujeme touto cestou 
hasičům za přípravu ohně a zajištění 
občerstvení.

V sobotu 22. 4. 2017 v podvečer 
ve sportovním klubu nám své zážit-
ky ze svého dobrodružného cestování  
po Tchaj-wanu, který je nazýván  
„Srdcem Asie“, přiblížili Tereza  
Lelková a Jarda Petruželka. Putování  
s krosnou na zádech, poznávání přírod-

ních krás ostrova, spaní pod širákem, 
pohostinnost domorodců. Vše dopro-
vázeno bohatou projekcí fotografií  
i s možností ochutnávky místního 
čaje. 

Tak jsme měli možnost poznat 
zase další kousek světa. 

Přednáška „Tchaj-wan – srdce Asie“

První květnová neděle patří již po 
7 let „Zahrádkářské prodejní výsta-
vě“.  S tím, jak stát „podporuje“ malé 
podnikatele, je rok od roku obtíž-
nější zajistit prodejce. Většina jich 
k nám jezdí pravidelně, ale bohužel 
nové se nám nedaří, až na výjimky,  
sehnat. Máme radost, když vidíme, 
jak přicházejí občané místní i z blíz-
kého okolí a každý si něco vybere. 

Ve sportovním klubu je po celou 
dobu zajištěno občerstvení. 

Velký podíl na 
vydaření akce má 
počasí. A tak jsme 
měli letos zase štěstí. 
Celé dopoledne sví-
tilo hezky sluníčko, 
a když poslední pro-
dejce zavřel dveře 
svého auta, spustil se 
prudký déšť prová-
zený silným větrem  
a kroupami.

Zahradkářská prodejní výstava
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Již od roku 2011 pravidelně připra-
vujeme pro děti k jejich svátku „Po-
hádkové putování“. Tentokrát v neděli  
4. 6. 2017 odpoledne byla otevřena 
brána do „Semechnického království“. 
Na začátku měly stanoviště babky 
kořenářky, které učily děti poznávat 
byliny, koření, jak sušené, tak čerstvě 
zelené. Dále cesta vedla k doupěti ča-
rodějnic, kde se skákalo v čarodějnic-
kých pytlích. U hradu bojoval princ  
s draky, aby zachránil princeznu a děti 
mu odvážně pomáhaly.  Taky zde byla 
jedna fintivá princezna, pro kterou děti 
navlékaly korálky. Pod kopcem se na-
cházela stáj pro koně, kde si děti zahrá-
ly na královské štolby. Na cestě čekali 
rytíři v plné zbroji s dalším úkolem, po 
jeho splnění proběhlo pasování mečem 

na rytíře. Další zastavení bylo v krá-
lovské kuchyni, děti škrábaly brambo-
ry a nosily vodu na vaření. V nedale-
kém doupěti čekali loupežníci se svojí 
kořistí. Na louce vyrostla královská 

zahrádka se spoustou květin. Zahrad-
níci dohlíželi na sestavování obrázků. 
Myslivci na kraji u lesíka  učili děti 
poznávat lesní zvířata. Nechybělo ani 
stanoviště s výběrčím daní a písařem. 
Nakonec ve svém hradu král s krá-
lovnou na trůnu předali dětem diplom  

Dětský den

V druhé polovině května se usku-
tečnila další část našeho putování po 
českých pivovarech.  Tentokrát jsme 
vybrali pivovar Holba v Hanušovicích. 
Aby nám pivo více chutnalo, tak jsme 
napřed absolvovali zajímavý a poučný 
program.

Brzká prohlídka vodní přečerpáva-
cí elektrárny Dlouhé Stráně v Jesení-
kách si vyžádala ještě dřívější odjezd. 
Tímto děkuji všem, že jsme nemuseli 
na nikoho čekat.

V elektrárně jsme se seznámili  
s její historií, účelem a důležitostí pro 
náš elektrárenský systém. Dále jsme 
pak mohli nahlédnout do útrob stro-
jovny, konkrétně do horního patra. Do 
prohlídky patřila také cesta ke spodní  
a horní nádrži elektrárny. U té horní byl 
dán rozchod. Někteří z nás se rozhod-
li ji obejít, ale nakonec zjistili, že její 

obvod je ve skutečnosti větší, než se 
zdá, a nevešli se do stanoveného času, 
za který to měli stihnout. Ale nebojte, 
nikoho jsme tam nezapomněli. Při če-
kání na ně, jelikož bylo velmi krásné 
počasí, jsme si mohli užívat přenád-
herný výhled.

Následoval krátký oběd a poté ná-
vštěva Ruční papírny ve Velkých Losi-
nách, kterou si přálo ženské osazenstvo 
výletu. Tady jsme se mohli podívat na 
dřívější výrobu papíru. Osobně jsem se 
těšil, že si budu moci výrobu ručního 
papíru sám vyzkoušet, což se nestalo,  
a tak mě návštěva docela zklamala. 

Řidič autobusu nás upozornil na 
pralinkárnu, kde vyrábějí a prodávají 
vlastní pralinky, která se nachází ne-
daleko papírny. Nebyl jsem sám, kdo 
se přesvědčil, že jsou s neobvyklými 
náplněmi a hlavně výborné.

Posledním bodem programu byl pi-
vovar Hanušovice. Mohli jsme porov-
nat zařízení pivovaru s těmi, které jsme 
už navštívili. Následně jsme ochutnali 
několik druhů piv, takže každý měl 
šanci najít to, které mu bude chutnat.

Jako náplň dalšího výletu bychom 
chtěli navštívit Harrachov s jeho oko-
lím. O konkrétním programu a termínu 
budete včas informování.

            Ing. Tomáš Suk

Výlet za poznáváním českých pivovarů

Pokračování na další stránce.
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Koncert skupiny Mladý týníšťský 
big band zpříjemnil již třetím rokem 
nedělní pouťové odpoledne, které le-
tos připadlo na 11. červen. 

Zde je ohlas na tuto akci:
Paní Hana Maršíková z Dobrušky 

napsala Pavlu Plašilovi:
„Moc děkujeme za nádherný záži-

tek, z Vašeho vystoupení tryská energie 

a všichni jste špičkoví hráči. Přejeme 
Vám mnoho dalších úspěchů.“

Odpověď Pavla Plašila:
„Děkuji za Vaše krásná slova. Vždy 

jsme se snažili dělat muziku nejen pro 
lidi, ale také pro sebe a doufám, že je 
to z naší hudební produkce znát. O to 
více mě těší Vaše zpětná vazba a my 
alespoň víme, že se nám daří tu radost 
rozdávat mezi návštěvníky našich kon-
certů. Vše krásné přeje Pavel Plašil“

Pouťové odpoledne

a obrázek hraběte Semechny na vyma-
lování. A zazvonil zvonec a putování 
byl konec. Na každém stanovišti děti 
obdržely drobné odměny a na závěr se 
ještě mohly povozit na kolotoči. 

Počasí nás strašilo celé odpoledne, 
taky jsme trochu zmokli, ale dětem se 
odpoledne líbilo, a to bylo to hlavní. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo 
nám pomohli toho odpoledne uspo-
řádat. Od postavení a úklidu všech 

stanovišť, zajištění 
oblečení, paní Haně  
Rejchrtové za done-
sení všech bylin, Re-
natě Šimkové a Míše 
Alimové za upečení 
výborných perníčků, 
Stáně a Marcele Ži-
dovým za stanoviště 
loupežníků, prostě 
bez rozdílu všem od 
zajištění prezence až 
po pouštění kolotoče.  

Dětský den – pokračování



Stránka 7Ročník XXI, číSlo 2

Z obecní kroniky

Historie a současnost domu čp. 54
Podle kroniky byl původním ma-

jitelem dřevěného stavení tesař pan 
Bartoš. Stavení potom koupil švec 
pan Pavlík. Dalším majitelem byl asi 
jeho syn tesař Jan Pavlík s manžel-
kou Marií, roz. Andršovou z Chábor. 
Měli děti Jaroslava a Marii. Po válce 
v roce 1946 se rodina odstěhovala do 
pohraničí, do vesnice Zboží u Dvora 
Králové nad Labem. Podle pamětníků 
byla před rokem 1962 v této budově 
pobočka Inseminační stanice Kostelec 
nad Orlicí. Od roku 1962 do roku 1972 
byl v této budově byt rodiny Václava 
Žida. Po roce 1972 tam byla hasičská 
zbrojnice. Po roce 1993 zde byl také 
krátký čas náhradní prodej potravin 
v době, kdy byl definitivně ukončen 
prodej v samoobsluze Jednoty.

Dlouhodobě neřešené žádosti o byty 
vedly obecní zastupitelstvo k požádání 
o státní dotaci na nájemní byty v čp. 54. 
Příslib na státní dotaci byl dán za pod-
mínky 50 % spoluúčasti obce na finan-
cování. Projekt vypracoval pan Václav 
Doubek, Semechnice čp. 14. Výstav-
bu provedla subdodávkami stavební 
firma Doubek, Semechnice. Výstavba 
byla zahájena ve 2. polovině roku 

1998. V červnu 1999 byla provedena 
kolaudace 4 sociálních bytů. Skutečné 
náklady na stavbu činily 3 050 000,- 
Kč, z toho státní dotace 1 280 000,- 
Kč. Oproti plánu zde byla vybudovaná 
místo žumpy čistička odpadních vod. 
Před obsazením bytů nájemníky byla 
občanům dána možnost prohlédnout si 
tuto stavbu. Obecní zastupitelstvo na 
svém jednání 30. 6. 1999 přidělilo byty 

následovně: manželům Šimkovým 
2+1, paní Marii Mervartové 1+1, paní 
Boženě Vernerové 2+1 a manželům 
Koblásovým 3+1.  V současné době 
zde bydlí: rodina Šimkova, po paní 
Mervartové paní Hana Čižínská, po 
paní Vernerové paní Jana Javůrková, 
po Koblásových rodina Mervartova.

Přeji Vám krásný zbytek léta.
Blažena Martinkova (kronikářka)

Sbor dobrovolných hasičů
Hasičská sezona 2017
Sezonu 2017 jsme už tradičně za-

počali na soutěži v Houdkovicích, kte-
rá se každoročně koná 8. května, kde 
ženy obsadily krásné 2. místo. Násle-
dovaly závody v Bystrém v Orlických 
horách, po nichž jsme pořádali závody 
na domácím hřišti 17. června. Tady do-
mácí muži obsadili 2. místo. 

Týden po závodech jsme pro míst-
ní pořádali v naší hasičárně Den ote-
vřených dveří s grilovanými kýtami  
a chlazeným pivem. Tato akce se vy-
dařila, obloha byla bez mráčku a lidí 
přišla spousta. 

Letos jsme se po dlouhé době zú-
častnili i nočních závodů v Bílém 
Újezdě, které se nám vydařily.

Ve druhé části sezony nás čekají 
ještě závody v Dobrušce, v Opočně  
a v Častolovicích, kde proběhne vyhlá-
šení výsledků Podorlické ligy.

I letos SDH pomůže s přípravami 
tradičního posvícení a Mikuláše.

Rádi bychom poděkovali obecnímu 
úřadu a všem sponzorům za podporu 
během celé sezony. SDH Semechnice

SDH Semechnice a Rozloučení s létem 2016
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Za téměř letního počasí jsme v so-
botu 6.května uspořádali 28.ročník 
„Pochodu kolem Semechnic“, kterého 
se tentokrát zúčastnilo 125 osob všech 
věkových kategorií. Pro účastníky byly 
připraveny tři různě dlouhé trasy z vy-
značeného „Semechnického okruhu“. 
Na kontrolním stanovišti ve mlýně  
v Podchlumí bylo připraveno vychla-
zené pivo, kofola a voda. Další mož-
nost občerstvení měli účastníci v po-
hostinství pana Červinky v Trnově.  
V cíli byl pro všechny připraven tra-
diční táborák na opékání buřtů. I le-
tošní ročník byl zařazen do akcí pod-
pořených Českou unií sportu v rámci 
programu „Sportuj s námi“ a tudíž děti 
a mládež neplatily žádné startovné. 

Populárního nočního turnaje  
v nohejbalu se v pátek 7. července zú-
častnilo patnáct tříčlenných družstev, 
která byla rozdělena do třech základ-
ních skupin. Ze skupin postupovali 
do dalších vyřazovacích bojů všichni 
účastníci, do závěrečného finálové-
ho utkání se probojovaly týmy Ruce 
v bok a Kounov. V napínavém utká-
ní hraném na dva vítězné sety zvítě-
zili domácí nohejbalisté Ruce v bok 
(Václav Frýda, Tomáš Rejchrt a Lukáš 
Žid). Konečné pořadí: 1. Ruce v bok, 
2. Kounov, 3. Mladý pušky, 4. Val-
dagang, 5. Orel, 6. Kouba, 7. Slatina,  
8. Méněcennost, 9. Semechnice X,  
10. Smíšené zboží, 11. Mokrý ban-
dyti, 12. Sranda bude, 13. Krvelačný 

krvinky, 14. Pumy a 15. Jiná liga.  Po-
řadatelé děkují všem sponzorům, kteří 
přispěli cenami do turnaje.

Další nohejbalový turnaj o putovní 
pohár Grand Prix Semechnice se usku-
teční na posvícenskou sobotu 2. září 
od 9:00 hodin. 

   Václav Vaněk

Ze sportu

Ruce v bok. Zleva: V. Frýda, T. Rejchrt, L. Žid

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 u příležitosti 
60. výročí založení Jednotného cho-
vatelského svazu proběhlo slavnostní 
zasedání ÚV ČSCH v Senátu ČR. Při 
této příležitosti byli oceněni dlouholetí 
úspěšní chovatelé, mezi nimi i náš spo-
luobčan Jaroslav Valášek.

Gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů v dalším chovu.

Ze Senátu ČR

Vítězné nohy


