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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.
Nedávno jsme vzpomněli na po-

hromu, ničivou povodeň před 20 lety, 
která postihla rychnovský okres. Jen  
v naší vesnici napáchala škody za něko-
lik desítek miliónů. Když dnes prochá-
zíme obcí, ani bychom tomu nevěřili, 
že voda stoupla někde až do 150 cm. 
Těch dvacet roků ony hmotné rány za-
celilo, Ti, kteří to prožili, však nikdy 
nezapomenou.

Paradoxně v letošním roce bojuje-
me s jiným fenoménem a tím je sucho.  
V potocích se ztrácí život, některé po-
tůčky již vyschly úplně. Odborníci va-
rují, že to již lepší nebude. Doufejme, 
že se pletou. 

Začátkem října proběhnou volby 
do obecních zastupitelstev. Tak jako to 

bylo před čtyřmi roky, budeme vybírat  
z řady nezávislých kandidátů. Vybra-
ní zastupitelé budou určovat chod naší 
obce v dalším období. Proto přijďte  
k volbám a správně rozhodněte. 

Koncem října oslavíme stoleté vý-
ročí založení naší republiky. Při této 
příležitosti položíme věnce k pomníku 
padlých a zasadíme náš národní strom. 

Ve hřbitovní ulici jsou dokončeny 
chodníky a parkovací stání. Dotace na 
tuto akci je určena pro bezpečnost chod-
ců se sníženou pohyblivostí a slabším 
zrakem.  Proto bychom na chodníku (ani 
vjezdech, která jsou jeho součástí) ne-
měli parkovat automobily. Mnohé také 
překvapil vlnitý povrch chodníku. Byl 
jsem odkázán na příslušné bezpečnostní 
normy, které toto určují. Při této stavbě 
byl též položen nový asfaltový koberec 
na parkovišti u hřbitova a upraven vjezd 
na místní komunikaci ke Chmelařovým. 

Financováno jen z obecního rozpočtu. 
Jen z obecních peněž bude také zapla-
ceno nové vytápění sportovního klubu. 
Za dvě stě tisíc korun zde bude osazeno 
tepelné čerpadlo s tím, že stávající ko-
tel na tuhá paliva zůstane v rezervě. Po 
dlouhých 14 letech byla také dokonče-
na místní komunikace vedle Poloprut-
ských. I zde jsme obdrželi dotaci, tento-
krát z krajských fondů. 

Koncem prázdnin přichází také nej-
větší obecní svátek, naše posvícení. 
Pokud chceme, aby tradice pondělního 
průvodu nezanikla, musíme se ho pra-
videlně účastnit. Zastupitelé a členo-
vé kulturní komise musí jít příkladem.  
Já jsem od své základní vojenské služby 
(1977) ještě nevynechal. 

Přejí Vám všem chladnější  zby-
tek léta a konec prázdnin. Dětem přeji 
úspěšné vykročení do nového školního 
roku.    		 													Zdeněk	Bendzo

Slovo starosty

Obec gratuluje našemu občanovi panu Stanislavu Poloprutskému k vítězství v soutěži vodicích psů v Dobruš-
ce. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší obce.(Fotografie z Rychnovského deníku)
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Usnesení č. 2/2018
Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:
» Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO 
» Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
provést stavbu par.č. 60/6 Šubrt – kNN (na ka-
belovou přípojku) s ČEZ Distribuce, a.s. 
» Darovací smlouvu - finanční příspěvek na 
soutěž vodících psů – SONS Dobruška ve výši 
Kč 1000,-
» Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo  
č. 1762/1 ze dne 13. 11. 2017 na projektovou 
dokumentaci – Projekční práce – ZTV Říman-
ský kopec Semechnice 
» Darovací smlouvu -  finanční  příspěvek 
na sociální služby Farní charitě Rychnov nad 
Kněžnou ve výši Kč 2000,- 
» Smlouvu o dílo na územní studii obce, s fi 
Proxion s.r.o. Náchod – za nabídkovou cenu Kč 
87120,-, vč. DPH
» Smlouvu o dílo na dokončení místní komuni-
kace u Poloprutských – Infrastruktura pro vý-
stavbu R.D. Semechnice, na p.č. 462/9,462/10 
a 462/11 – komunikace, s fi Stavibet České Me-
ziříčí za nabídkovou cenu ve výši 715 556,- Kč, 
vč. DPH
» Závěrečný účet obce Semechnice za rok 2017 
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodaře-
ním obce bez výhrad
» Závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření 
obce za rok 2017 vypracovanou Krajským úřa-
dem Královehradeckého kraje -  bez výhrad, 
účetní závěrku obce Semechnice za rok 2017  
a inventury majetku obce za rok 2017.
» Zahájení výběrové řízení na stavbu: Semech-
nice – parkoviště před hřbitovem a asfaltový 
vjezd. 
» Výběrovou komisi ve složení p. Bendzo,  
p.Vaněk a p.Valášek na výběrové řízení na: Se-

mechnice – parkoviště před hřbitovem a asfal-
tový vjezd
» Výměnu 3 ks vchodových dveří v obecním 
domě čp. 54 za nabídkou cenu Vekra - Kč 
72140,74 bez DPH (15%)
Neschvaluje: 
» Žádost o finanční pomoc – oddíl HBC Ran-
gers Opočno 
Bere na vědomí:
» Žádosti o prodej stavebního pozemku – 
Vojtěch Škrob, čp. 129, Adam Smola čp. 33  
a V. Kosina čp. 60
» Rozpočtové změny schváleného rozpočtu 
2018 – č. 1, 2 a 3
Pověřuje: 
» Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na 
vypracování územní studie obce s firmou 
Proxion,s.r.o.
» Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na 
dokončení místní komunikace u Poloprutských 
s firmou Stavibet České Meziříčí
» Starostu obce k podpisu  Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 1762/1 projekční práce – 
ZTV Římanský kopec Semechnice s fi Dabona 
s.r.o. 
» Starostu obce k zajištění cenové nabídky (cca 
od 3 firem) na budoucí výměnu topidla ve spor-
tovním klubu na místním hřišti.
 

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

25.  4.  2018

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
V pondělí  24. 9. 2018 bude 

kominík pan Roman Zasadil čistit 
komíny těm z vás , kteří projeví  
o jeho službu zájem. Přihlaste se  

v kanceláři obecního úřadu, seznam 
zájemců mu bude v uvedený den 

ráno předán.

Usnesení č. 3/2018
Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:
» Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO 
» Uzavření smlouvy o díle s firmou Sovis CZ, 
a.s. na parkovací stání u hřbitova a vjezd na 
místní komunikaci za cenu Kč 208102,-, vč. 
DPH
» Instalaci 3 kusů dopravních zrcadel v obci 
» Rozpočtovou změnu č. 5 schváleného  roz-
počtu 2018
» Přidělení bytu v čp. 54 paní Mie 
Magenheimové
» Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení služebnosti  s městem Dobruškou
» Smlouvy o poskytnutí dotace z dotač. fondu 
Královehradeckého kraje ve výši Kč 261800,-
» Výběrovou komisi (pp.Bendzo,Vaněk,Valá-
šek) – změna vytápění ve sportovním klubu
Neschvaluje: 
» Žádost o finanční pomoc – Linka Bezpečí,z.s.
Bere na vědomí:
» Žádosti o prodej stavebního pozemku – Jakub 
Šach a Radek Antl
» Rozpočtové změny schváleného rozpočtu 
2018 – č. 4 
» Děkovný dopis starostky Opočna
Pověřuje: 
» Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s fir-
mou SOVIS CZ,a.s.
» Starostu obce k podpisu smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení služebnosti – s městem 
Dobruškou
» Starostu obce k podpisu  Smlouvy o dotaci ve 
výši Kč 261800,- s Královehradeckým krajem
» Starostu obce k zajištění cenové nabídky (cca 
od 3 firem) na budoucí výměnu topidla ve spor-
tovním klubu na místním hřišti.

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

6.  6.  2018

Usnesení č. 4/2018
Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:
» Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO 
» Uzavření Smlouvy  o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti  s ČEZ Distribuce, a.s. 
1. parcelní číslo 158/1, v k.ú. Semechnice
2. č. IV-12-2016114/VB/2
3. č.18-SOBS02-4121418418
» Darovací smlouvu - finanční příspěvek pro 
Hospic Červený Kostelec  ve výši Kč 2000,-
» Pachtovní smlouvu č. 641/2018 – uzavřenou 
se ZEAS Podorlicko, a.s.
» Smlouvu o dílo na dodávku tepelného čer-
padla do sportovního klubu na místím hřišti za 

nabídkovou cenu Kč 194205,-, vč. DPH, a to 
firmě Jan Kudláček TZBK z Dobrušky
» Podání poptávkového řízení na projekt – pře-
chody pro chodce v obci

Bere na vědomí:
» Žádosti o obecní byt – Zdeněk Šimek,  
z čp. 71
» Stanoviska Policie ČR k dopravní situaci  
v Semechnicích a Podchlumí
» Územní studii Obce Semechnice

Pověřuje: 
» Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na 
dodávku tepelného čerpadla pro sportovní klub
» Starostu obce k podpisu  Smluv o zřízení 
věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distri- 
buce
» Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy 
č. 641/2018

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

1.  8.  2018

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD

V pátek 19. 10. 2018 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 22. 10. 2018  

pak bude odpad odvezen.
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BIOODPAD
Obecní úřad žádá občany, kteří 

ukládají bioodpad do kontejneru 
v ulici „Za kaplí“, aby co možno 
nejvíce odpad sešrotovali. Dojde 
k lepšímu zaplnění kontejneru, 
a tím k úspoře našich nákladů. 

Děkujeme. 

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ PODZIM – ZIMA 2018

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V pondělí 15. 10. 2018
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 16. 10. 2018 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.

    

Pá 24
srpen

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

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

20,00 h. Posvícenská zábava se 
skupinou Rocksorry

So 1
září

Po 3
září

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

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

 14,00 h.  Václavovo kolečko – cyklo- 
 výlet (v případě nepřízni-
 vého počasí v So 29. 9.)

15,00 h.  Drakiáda na louce za 
mostem

17,00 h. Rozsvícení vánočního 
stromu

St 5
prosinec

 9,00 h.  Silvestrovský pochodPo 31
prosinec

9,00 h.  Pokládání věnců k pomníku, 
sázení lípy u školy – 100 let 
vzniku ČR

So 6
říjen

 Mikulášská nadílka

Pá 28
září

Pá 30 
listopad

Ne 28
říjen

17,00 h.  DyňováníSo 3
listopad

Povodeň, která v červenci 1998 postihla podhůří Orlických hor, se nesmazatelně vryla do 
paměti. Velká voda se dotkla téměř 30 tisíc lidí. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého 
kraje na stanici v Rychnově nad Kněžnou uspořádal vzpomínkovou akci „20 let po povodni 
1998“. Navštívil ji i hejtman kraje Jiří Štěpán.

„Připomínáme vysoké osobní nasazení a obětavost hasičů, policistů, armády, zdravotníků  
i všech lidí, kteří v osudnou noc odstraňovali následky velké vody, evakuovali několik dětských 
táborů a  v následujících týdnech odstraňovali škody v zaplavených lokalitách. Z dnešního pohle-
du napomohli zlepšit spolupráci jednotlivých složek. Je potřeba poděkovat všem, kdo se podíleli 
na záchranářské práci, a současně vyzvednout nynější generaci za jejich dennodenní práci,“ řekl  
v Rychnově hejtman Štěpán.

Rozloučení s létem.
Letošní rozloučení s létem je připraveno pro rodiče s dětmi. Soutěže v disciplínách 
(střelba ze vzduchovky, hašení „hořícího“ domku, lovení ryb a jejich poznávání, 
střelba z luku, dovednost s tenisovou raketou) jsou vyhlášeny pro tyto kategorie:
1. skupina dítě – předškolního věku + 1 rodič nebo dědeček či babička
2. skupina dítě – školního věku do 11 let věku + 1 rodič nebo babička či dědeček
3. skupina – dvojice dětí nad 11 let
Body za jednotlivé disciplíny se budou sčítat a z každé skupiny bude odměněno  
1., 2. a 3. místo. V první skupině budou pro malé děti disciplíny upraveny jejich 
schopnostem. Vyhodnocení proběhne po skončení soutěží pod stanem na hřišti. Po 
vyhlášení a setmění proběhne ještě večerní soutěž. 

17,00 h. Vánoční koncert
 (termín bude upřesněn)

?
prosinec
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Čarodějnice
Venkovní akce pod stanem otevírají každoročně „čarodějnice“. Za 

téměř letního podvečera si přišlo zasoutěžit, zatancovat i začarovat 30 
malých čarodějnic a čarodějů místních i z blízkého okolí. Na závěr čeka-
lo na malé i velké účastníky sladké překvapení, které připravily Stáňa 
Židová a Petra Majerová.  Poté se průvod vydal k připravené hranici za 
hasičským hřištěm, kde byla upálena čarodějnice a všechno zlo.  U ohně 
bylo místními hasiči připraveno opékání buřtů a na konec ohňostroj. 

8. ročník  
„Zahrádkářské prodejní výstavy“ 

se konal v neděli 6. 5. 2018. Deset vystavovatelů  
         přijelo nabídnout k prodeji sadbu zeleniny, květin, bylin, 
          zahradní keře a stromky, bonsaje, také pokojové květiny,  

květináče a zahradní techniku.  Bohužel, chyběly přípravky  
na ochranu a výživu rostlin, neboť prodejce, který k nám každoročně 

jezdil, ukončil činnost a nám se nepodařilo tento sortiment zajistit. 
Pěkné slunečné počasí přilákalo opět velký počet návštěvníků  

ke spokojenosti všech, nikdo neodcházel s prázdnou. 

Zahradkářská výstava
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Nedělní pouťové odpoledne 27. 5. nám zpříjemnil Pavel Plašil, 
tentokrát s uskupením „Zakoplaho dixieland“. Hudebníků bylo 

méně, ale výkon a zážitek byl opět nádherný.

Pouťové odpoledne

Dětský den

K Mezinárodnímu dni dětí byl v neděli 3. 6. 2018 uspořádán 8. ročník „Pohádkového putování“, tentokrát pod názvem 
„Za zvířátky do pohádky“. Po cestě na děti čekali – zlatá rybka s pokladem, kravička ve stáji, dinosauři, slepička  

a kohoutek, zlý vlk a Červená Karkulka s myslivcem, včelka Mája a Vilík, liška s liščaty a Budulínek,  
pejsek a kočička, krteček a myška, motýl Emanuel a Maková panenka,  

Ferda Mravenec a Beruška, Bob a Bobek a na závěr  
čtyřlístek – Myšpulín, Bobík, Fifinka  

a Pinďa. 

Na stanovištích děti plnily různé úkoly, za které byly 
vždy odměněny.  V letošním roce jsme měli trochu smů-
lu na počasí, když se spustil prudký déšť, který rozmočil  
a smyl kulisy. Dětem to ale nevadilo, prošly celou trasu  
a na závěr byl pod stanem připraven skákací hrad. Za-
jištění  tohoto odpoledne je ze všech akcí, které pořádá-
me, nejnáročnější. Děkujeme touto cestou všem, kteří 

nám pomohli. 

Začátek prázdnin jsme dětem i dospělým chtěli zpestřit podvečerní projížďkou na lodích 
po „Semechňáku“ a to se podařilo.  Následovalo opékání na hřišti a čekání na setmění, kdy 
bylo promítáno letní kino, film Bajkeři.  Chladný večer a také asi nevhodný termín bylo 

důvodem malé účasti na tomto promítání. 

Vítání prázdnin



SemechňákStránka 6

I letos, abychom neporušili tradici, 
jsme se vydali poznávat krásy a chutě 
naší země. Tentokrát jsme se rozjeli za 
poznáním tajů foukání skla v ruční sklár-
ně v Harrachově a ochutnávkou novo-
packého piva. Harrachovská sklárna, je-
jíž součástí je dnes i pivovar, pivní lázně 
a hotel, je v provozu nepřetržitě od roku 
1712. Prošli jsme si celou výrobu a zjisti-
li jsme některé zajímavosti. Pro nás, jako 
pivní „znalce“, bylo nejdůležitější ujiš-
tění, že ve sklárně je povoleno pití piva  
v pracovní době. Trochu nás zklamalo, že 
skláři mohou pít až po 10 hodině. V ha-
rrachovské sklárně využívají sousedství  
s vlastním pivovarem a mají do hutě při-

vedené pivo přímo z pivovaru a sami si ho 
čepují z pípy. Dozvěděli jsme se, že vět-
šina produkce jde na vývoz, a překvapilo 
nás, že trvanlivost sklářských forem, do 
kterých se fouká sklo, je poměrně krát-
ká, přestože jsou z bukového dřeva. Pro-

šli jsme si brusírnu, kde jsme mohli koukat 
brusiči přes rameno na jeho práci. Součástí 
prohlídky byla i návštěva muzea skla, kde 
nás překvapilo, co všechno jde ze skla vy-
robit. Pak už jsme se všichni těšili na oběd 
v restauraci sklárny, kde jsme mohli ochut-
nat místní pivo „František“ a téměř všem 
chutnalo. Po dobrém obědě jsme se vy-
dali poznávat krásy Harrachova, protože  
v harmonogramu výletu nás čekala jízda la-
novkou na Čertovu horu, ke které jsme se vy-
dali pěšky. Z lanovky jsme si prohlédli areál 
skokanských můstků a na vrcholu hory byl 
dán rozchod. Většina stanovený čas strávila 
na vrcholu Čertovy hory, kde jsou naučné 
stezky a vyhlídka. Někteří se odpojili od 

hlavní skupiny a společně s řidičem autobusu 
šli objevovat další krásy Krkonoš. Nedaleko 
Čertovy hory, 2 km od Harrachova na řece 
Mumlavě se nachází Mumlavský vodopád. 
Je to jeden z nejmohutnějších vodopádů  
v České republice a za návštěvu rozhodně 

stojí. Pokud chcete nalákat, podívejte se na 
film Svatební cesta do Jiljí. 

Pak už nás čekala cesta do Nové Paky 
do pivovaru, který si zakládá na tom, že 
ve výrobě používá slad z vlastní sladov-
ny. Tu jsme měli možnost vidět. Protože 
výroba sladu vyžaduje stálou teplotu, tak 
byly k vidění pouze holé prostory se za-
parkovaným speciálním vozovým parkem. 
Ale zjistili jsme, že si pivovar vyrábí slad 
pouze pro vlastní spotřebu. Pak násle-
dovala prohlídka pivovaru, kde na nás 
čekala odměna. Ve sklepě jsme si mohli 
sami natočit pivo. Součástí prohlídky byla  
i ochutnávka ovocných piv.

 Po večeři a posezení u piva následova-
la cesta domů.

                Ing.	Tomáš	Suk
																											(organizátor	zájezdu)

Výlet za poznáváním – Harrachov

Velké knihovny už ve středověku vlastnily kláštery, které 
tehdy byly středisky vzdělanosti, a šlechta na zámcích. Spisy  
v těchto knihovnách bývaly hlavně v latině a v němčině. Veřej-
nosti přístupné knihovny vznikaly až v pol. 19. stol. v souvislos-
ti s národním obrozením a rozvojem spolkové činnosti. Spolky 
ve spolupráci s knihovnou spoluvytvářely kulturní, společenský  
a vůbec občanský život.Vznikají první lidové knihovny, které ob-
sahují hlavně knihy a noviny v češtině, což nebylo vůbec samo-
zřejmé vzhledem k početné německé menšině. Školní knihovny 
se stávají středisky české vzdělanosti nejen pro učitele a žáky, uži-
vatelé spolkových knihoven byli především členové spolků. Poz-
ději vznikají i veřejné obecní a městské knihovny. V roce 1919 po 
vzniku Československé republiky zákon o veřejných knihovnách 
obecních zavádí povinnost obcí zřídit a spravovat obecní knihov-
nu s hodnotnou četbou naučnou i zábavnou a upravuje podmínky 
fungování knihovny.

A počátky semechnické knihovny? V kronice je zapsáno:  
„Při sousedských schůzkách v hostinci u Rathouských pozna-
li sousedé Semechničtí potřebu čísti noviny. Pomocí dobrovol-
ných příspěvků objednali tehdy rozšířené Národní listy a později  
též Humoristické listy. Společné jich čítání byl první náběh a zá-
klad k založení Hospodářsko-čtenářské besedy, jejíž  ustavující 

schůze se konala 16. ledna 1897. Její činnost v oboru kultury, 
národního uvědomění a dobře volených zábav získala jí přízeň 
celé vesnice.“

Hospodářsko-čtenářská beseda organizovala řadu kulturních 
akcí a zábav,z jejichž výtěžku pořídila veřejnou knihovnu, kte-
rá měla tehdy na 600 cenných knih a užívalo ji hojně horlivých 
čtenářů. Usnesením obecního zastupitelstva r. 1921 na základě 
zákona o veřejných knihovnách byla knihovna Hospodářsko-čte-
nářské besedy ustanovena jako veřejná obecní knohovna  a pone-
chána ve správě tohoto spolku. Po dokončení stavby nové budovy 
Kampeličky r. 1927, kde je dnes Obecní úřad, byla knihovna pře-
stěhována do tohoto objektu a je tam dosud.

V Semechnicích  byl hybnou pákou všech hudebních , diva-
delních, přednáškových, hasičských a dalších činností František 
Holanec/1865-1951/, řídící učitel semechnické školy, kde působil 
43 let do r. 1926. Jeho zásluhou vznikl Sbor dobrovolných hasičů/
funkci jednatele vykonával 46 let/, založil Smíšený pěvecký sbor, 
divadelní spolek, byl spoluzakladatelem Hospodářsko-čtenářské 
besedy, prvním pokladníkem Kampeličky a také jednatelem So-
kola. Byl též  místním knihovníkem.

Dalšími, mimo jiné, byli J.Hronovský z čp. 80, J. Dohnal  
z čp.72, J.Chmelař z čp.127. Od r. 1988 je knihovnicí J. Doubková.

Počátky knihovnictví v českých zemích a vznik obecní knihovny v Semechnicích
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Z obecní kroniky
Vznik samostatného československého státu

Rozhodnutím obecního zastupitel-
stva ze dne 1. 3. 1930 byl ustanoven 
kronikářem obce Semechnice RNDr. 
Ing. Karel Rathouský, který se naro-
dil v r. 1901 a zemřel v r. 1965. Když 
mu bylo 29 let, tak sepsal události obce  
z vyprávění pamětníků od 28. 8. 1918 do 
31. 12. 1930. V r. 1930 se oženil, převzal 
od otce hospodářství a pokračoval v psaní 
kroniky.

Velmi pěkně je v kronice popsán vznik 
samostatného Československa 28. 10. 
1918. V letošním roce slavíme 100 let od 
těchto událostí, které změnily dějiny. Do-
šlo k zhroucení Rakouska a byl vytvořen 
„národní výbor“, který se ujal vlády 28. 
10. 1918. Naplnila se slova Komenského: 
„Vláda věcí tvých se k tobě vrátí, lide čes-
ký.“ Světová válka přinesla tolik zklamá-
ní, utrpení a zármutku, že nikdo nevěřil, 
že přijde očekávaná svoboda. Každý byl 
zvyklý, že přinášejí rozkazy k oslavám 
vítězství rakousko-uherských a němec-
kých armád. Teprve 29. října byla zjištěna 
pravdivost skutečného převratu. A hned 
nadšenci v naší vesnici strhali všechny 
znaky Rakouska-Uherska (dvojhlavé orly) 
ze všech prodejen ve vesnici.

„Oslavy se konaly až v neděli 3. lis-
topadu 1918. Ihned časně z rána bylo 
stříleno na Římanově kopci. Ve 2 hodiny 
odpoledne pak průvod zahájený hudbou, 
školními dětmi, děvčaty v krojích a ná-
sledováni občanstvem se stuhami v ná-
rodních barvách prošel celou vesnicí a za-
stavil před hostincem Jana Všetečky, kde 
na provizorně zřízeném stupínku nadšeně 
promluvil B. Malec z Opočna: „O důle-
žitosti vzniku naší samostatnosti“, a jako 
druhý řečník promluvil Dr. Josef Mervart, 
rodák semechnický, z čp. 88: „O Sloven-
sku a významu jeho připojení k naší repub-
lice“. Po přednáškách byla provolána slá-
va naší republice a večer po dlouhé době 
byla pořádána taneční zábava.“

2. a 3. března 1919 bylo v souvislos-
ti s touto změnou provedeno dle návrhu  
a nařízení 1. ministra financí Dr. Aloise 
Rašína okolkování našich peněz. Mla-
dý náš stát používal dosud papírových  

i kovových peněz rakouských, poněvadž 
nebylo dosud možno nové peníze vyda-
ti. Tyto peníze však také používalo Ra-
kousko, Maďarsko, Jugoslávie a Polsko.  
A dle hospodaření a bohatství těchto stá-
tů měly peníze různou hodnotu. Aby za-
bráněno bylo přílivu peněz k nám, byly 
naše papírové peníze okolkovány a se-
čteny. Platily pak jako oficiální peníze 
československé.

V naší obci bylo provedeno sebrá-
ní peněz kampeličkou a sebráno bylo 
hotově 178 300 korun, které byly ode-
vzdány městské spořitelně v Opočně  
k okolkování. Dne 5. 3. 1919 byla jich zase 
polovina vrácena, kdežto 2. polovina byla 
zadržena jako nucená státní půjčka a zúro-
kovaná 1 %. 15. dubna byly vydány nové 
papírové peníze československé, a sice 
státovky 1, 5, 20, 50, 100, 500, 5000 Kč.

V druhé polovině měsíce května  
a začátkem června 1919 bylo v naší 
obci velmi hlučno. Vláda vypsala  
1. obecní volby, dle všeobecného taj-
ného práva hlasovacího na 15. června. 
Brzo zapomnělo se všech útrap váleč-
ných, tolika křivd a utrpení a všechno 
občanstvo se začalo děliti na politic-
ké tábory. Zvláště strany socialistické 
svými vlivy a nařízenou agitací poru-
šily úplně po válce zavládnuvší klid. 

I u nás byly pořádány  schůze,  lepeny 
plakáty a výsledek všeho bylo mnoho roz-
brojů, namnoze osobních, které zanechaly 
po sobě hojně  nesmazaných stop.  V naší 
obci byly podány 3 kandidátní listiny: 
1. Republikánské strany česko- 
slovenského venkova – s 20 kandidáty 
2. Československé strany lidové a sdruže-
ní – se 17 kandidáty 
3. Československé strany sociálně-demo-
kratické - s 8 kandidáty

Volby byly provedeny v neděli ráno 
v hostinci u Rathouských. Na tuto neděli 
připadla právě pouť, a poněvadž zákonem 
bylo pro den voleb čepování piva a liho-
vých nápojů zakázáno, nekonala se u nás 
ani žádná taneční zábava, ačkoliv stávalo 
se vždy tak pravidelně. Ve volbách bylo 
zvoleno patnáctičlenné zastupitelstvo. Dne  

5. srpna 1919 byla konána volba starosty 
za přítomnosti okresního komisaře Sutna-
ra. Zvolen byl Václav Voborník z čp. 51 
z Republikánské strany československého 
venkova.

Dne 28. září 1919 byla pořádána re-
publikánským dorostem v naší obci veli-
ká dožínková slavnost. Však také to byla 
slavnost ohromná, zúčastnili se jí vzácní 
hosté: 1. ministr železnic Dr. Isidor Za-
hradník a poslanec našeho kraje Dr. Jo-
sef Kubíček. Účast jejich přivábila k nám 
účastníky ze široka daleka.

Odpoledne 28. října 1919 zasaze-
na byla „Lípa Svobody“ slavnostním 
způsobem na vrchu Římanově. Po dru-
hé hodině odpolední po dešti, uspořá-
dán byl průvod od Všetečků, pozůstáva-
jící ze školních dětí, dívek a mládenců  
v krojích, Sokolů, kteří nesli na ramenou 
lípu vyzdobenou stuhami, členů obecního 
zastupitelstva a občanstva. Došel na vrch 
Římanův, kde v rohu pozemku J. Rathous-
kého z čp. 64, měla býti lípa vsazena. První 
tři lopaty hlíny vhodil starosta Václav Vo-
borník; následovali jej zástupcové Sokola,  
a sice starosta Václav Rathouský a Jan 
Abel, majitel pozemku Jan Rathouský  
a konečně 2 školní děti Rudolf Hovorka  
a Anna Dohnalová. Tím byla slavnost, při 
níž neustále pršelo, zakončena. 

Původně měla býti lípa vsazena na 
rozhraní pozemků Jana Rathouského  
a Václava Hájka, ale posledně jmenovaný 
k tomu nesvolil, a tak zasazena byla dále 
od hranice pozemků na poli Jana Rathous-
kého. Lípu obstaral Karel Čepela v Opoč-
ně a stála 6 Kč. Do Semechnic ji dovezl  
K. Městecký, stromek nebyl ale příliš 
pěkný.

Lípa Svobody vysazená 28. 10. 1919 
na vrchu Římanově v roce 1922 uschla. 
Při jejím odklizení bylo zjištěno, že kořeny 
byly přesekány. K 50. výročí vzniku ČSR 
v roce 1968 byla zasazena nová „Lípa 
Svobody“ před kanceláří JZD. Okolí  
a osázení pozemku provedly místní zájmo-
vé organizace na jaře 1969.

	 	 						Blažena	Martinková
	 	 	 							kronikářka

První peníze  
československé republiky

Vlevo rakousko-uherská dvacetikoru-
na s kolkem 20 haléřů.

Vravo první desetikoruna podle  
návrhu Alfonse Muchy.

Zdroj:	http://numismatika.bloger.cz
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První jarní akcí po ukončení hoke-
jové sezóny byl v sobotu 5. května již 
29. ročník „Pochodu kolem Semech-
nic“. Stejně jako v minulých ročnících 

pořadatelé připravili 3 trasy v délce 6, 
9 a 14 kilometrů. Tentokrát bylo pouze 

jedno společné občerstvovací místo,  
a to „Bašák“ na Malé Záhornici. V cíli 
pochodu na místním hřišti bylo pro 
všech 144 účastníků připraveno malé 
občerstvení s možností opečení buřtů 
na připraveném táboráku. Letošní roč-
ník byl opět zařazen do akcí finanč-

ně podpořených Českou unií sportu  
v rámci programu „Sportuj s námi“. 

V pátek 6. července jsme uspo-
řádali 18. ročník nočního nohejbalo-

vého turnaje neregistrovaných trojic. 
Při prezenci se přihlásilo celkem 10 
týmů. Pořadatelé zvolili systém každý  
s každým na dva hrané sety a v nadstav-
bové části se hrály pouze dva zápasy  
o celkové umístění na 1. – 4. místě. 

Celkovým vítězem se stalo domácí 
mužstvo Semechnice X, které porazilo 
ve finále Jedličkův ústav 2:1. Další po-
řadí turnaje: 3. Mokrý bandyti, 4. Smí-
šené zboží, 5. Sedláci, 6. Válec Otovi-
ce, 7. Sršni, 8. Tutleky, 9. Malá dává  
a 10. Valdagang. Pořadatelé tímto ještě 
jednou děkuji místním podnikatelům, 
firmám a obecnímu úřadu za věcné 
ceny do turnaje. 

Na závěr srdečně zveme na dal-
ší nohejbalový turnaj, a to tentokrát 
denní, v sobotu 1. září od 9:00 hodin 
proběhne jubilejní 30. ročník o putovní 
pohár GRAND PRIX SEMECHNICE.

   Václav	Vaněk

Ze sportu

Ctenár ská  s ou t e zˇ ˇ ˇˇ
Otázka dnešní čtenářské soutěže bude jednoduchá  pro ty, kteří navštívili 

letošní pouťové odpoledne s týnišťskou skupinou Zakoplaho band. 
Kvalitní mapu s vyobrazením zajímavých míst České republiky vyhraje 

vylosovaný výherce, který správně sdělí název dechového nástroje z přilože-
ného obrázku. 

Své odpovědi zasílejte sms zprávou na telefon 602 106 616 nebo  
na e-mail starosta@semechnice.cz do středy 5. 9. 2018. 

Výherci minulé soutěže pro děti byli Eliška Čermáková a Marek Černík. 
Gratulujeme !

Vítězný tým Semechnice X. Zleva:
Jiří Chalupný, Martin Černík, Vladislav 

Černík a Lukáš Žid


