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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, 
po deštivém začátku léta opět zaží-

váme slunečné teplé prázdninové dny, 
kdy nejen děti oceňují vodní osvěže-
ní v nově zrekonstruovaném krásném 
koupališti na Broumaře. Takovéto po-
časí, kdy se střídají deštivá období se 
suchými slunečnými dny, bylo dříve 
samozřejmostí. Jen jsme si po několika 
suchých a teplých letech odvykli.

Vydání druhého letošního čísla 
obecního zpravodaje svědčí o blíží-
cím se konci léta, a tím i oslavě našeho 
tradičního posvícení. S oslavou konce 
prázdnin to budou po několika měsí-
cích první kulturní akce v naší obci. 
Proto vás na obě srdečně zvu.

Po jednačtyřiceti letech ukončila 
činnost naše kronikářka paní Blažena 
Martinková. Za její dlouholetá svědo-
mitá vedení obecní kroniky ji patří ve-
liké poděkování. Do dalších let života 
ji přeji klidné stáří a zejména pevné 
zdraví. Její funkci přebrala paní Stani-
slava Tláskalová z Kruhovky. Věřím, 
že její práce bude stejně dokonalá, 
jako u její předchůdkyně. 

Také bych chtěl přivítat našeho no-
vého nájemce ve sportovním klubu, 
pana Petra Mencla ze Švamberku. Pro 
vylepšení podmínek v pohostinské čin-
nosti ve sportovním klubu jsme zřídili 
v protější budově výdejnu jídel. V této 
nelehké době přeji novému nájemci 
hodně úspěchu v podnikání.

Chystaná celková oprava místní 
kaple a jejího okolí se po neobdržení 
krajské dotace odkládá. Budeme žá-
dat opět o finanční prostředky na příští 
rok. Před dvěma lety jsme neúspěšně 
žádali Ministerstvo pro místní rozvoj  
o přidělení dotace, tehdy jen na opravu 
střechy kaple. Letos jsme však obdrželi 
dobrou zprávu o dodatečném přidělení 
finančních prostředků na tuto opravu. 
Ve výběrovém řízení jsme již vybrali 
firmu, která v příštím roce střechu kap-
le vymění. 

Touto cestou apeluji na občany, aby 
pokud možno alespoň v neděli dodržo-
vali i denní klid. Sekání trávy, řezání 
dřeva a jiné hlučné činnosti provádějte 
ve všední dny nebo v sobotu. Buďme 
více ohleduplní. Děkuji. 

Na závěr bych chtěl připomenout, 
že naše obec je členem POHODY ven-
kova. Místní akční skupina POHODA 
venkova, z.s.  je zapsaným spolkem, 
který vznikl v srpnu roku 2005 za úče-
lem podpory rozvoje venkovského part-
nerství a spolupráce v regionu. MAS 
POHODA venkova působí na území 
35 měst a obcí Orlických hor, Novo-
městska a Dobrušska, jedná se o území  
s rozlohou cca 337 km2, kde žije více 
jak 32 tis. obyvatel a obec Semechnice je 
součástí. Účelem spolku je veřejně pro-
spěšná činnost v těchto oblastech: péče  
o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, 
tvorba podmínek pro nejširší spolupráci 
při rozvoji regionu, realizace rozvojové 
strategie, propagace obnovy venkova  
a účast na evropské spolupráci při obno-
vě venkova. V rámci výzev, které jsou 
touto společností vyhlašovány, mohou 
čerpat i drobní podnikatele ze Semech-
nic. Kontaktní údaje najdou zájemci 
uvnitř tohoto čísla Semechňáku.

Přeji příjemné prožití zbytku léta, 
dovolených a prázdnin. Školákům šťast-
né vykročení po dlouhé době do škol.

Slunce v duši
                Zdeněk Bendzo

Slovo starosty

Sledujte naše aktivity na https://www.facebook.com/obecsemechnice.cz/ a zapojte se také.
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Usnesení č. 2/2020 Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:
• Umístění kanalizace na obecním pozemku p. č. 1076/3 v k. ú. 
Semechnice, Svobodovi, za předem daných podmínek
• Darovací smlouvu pro Psí útulek Lukavice ve výši 4 000 Kč
• Podání žádosti o dotaci na vozidlo pro požární jednotku 
• Uzavření dodatku č. 19 ke Smlouvě o nájmu majetku k provo-
zování veřejného vodovodu se společností Aquaservis Rychnov 
nad Kněžnou•  
• Závěrečný účet obce Semechnice za rok 2019 s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad 
• Předloženou Závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření obce 
za rok 2019 vypracovanou Krajským úřadem Královéhradecké-
ho kraje bez výhrad

Z veřejného zasedání  zastupitelstva obce  
ze dne 6.  5 .  2020

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V pátek 16. 10. 2020 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 19. 10. 2020 pak bude odpad odvezen.

Z veřejného zasedání  zastupitelstva obce  
ze dne 1.  7 .  2020

Usnesení č. 3/2020 Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:
• Zařazení území obce Semechnice do územní působnosti Místní 
akční skupiny Pohoda venkova, z. s. na období let 2021 – 2027. 
• Zrušení výběrového řízení k akci „Rekonstrukce Kaple Panny 
Marie Bolestné v Semechnicích“ z důvodu neposkytnutí dotace  
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
• Zrušení výběrového řízení na akci „Projektová dokumentace na 
akci opravy místních komunikací Semechnice“. 
• Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby s názvem: „Re-
konstrukce střechy Semechnice – Kaple Panny Marie Bolestné“.
• Snížení nájmu sportovního klubu za měsíc červen na 1 000,-  
a prominutí nájmu za měsíc březen, duben, květen 2020 za před-
pokladu řádného předání objektu.

Z veřejného zasedání  zastupitelstva obce  
ze dne 15.  7.  2020

Usnesení č. 4/2020 Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:
• uzavření dodatku č. 1 se společností V + V s. r. o., stavební  
a obchodní společnost na akci 13 P, lokalita Z 4 – Za Potokem, 
Semechnice

Bere na vědomí:
• usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

Pověřuje starostu obce:
• podpisem dodatku č. 1 se společností V + V s. r. o., stavební  
a obchodní společnost

• Finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na náklady Hospice 
Anežky České v Červeném Kostelci a mobilního hospice Anež-
ky České. 
• Rozeslání informačního dopisu s žádostí o návrh řešení všem 
zúčastněným stranám. 
• Vyvěšení záměru prodeje části pozemku č. 1155/1 o výměře 48 
m2 dle dodaného geometrického plánu.

• Účetní závěrku obce Semechnice za rok 2019 a inventury majet-
ku obce za rok 2019
• Záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1053/19 v k.ú. Se-
mechnice, Jan Sobotka
• Zrušení veškerých kulturních akcí do 30.6.2020

Neschvaluje:
•  Podání žádosti o dotaci  na sociální bydlení
• Prodej části pozemku pro p. M. Mertlíka 

Bere na vědomí:
• Rozpočtová opatření č. 1 a 2/2020
• Výpověď z nájmu sportovního klubu
• Výpověď z nájmu obecního bytu v čp. 54, Rejchrt M.

Pověřuje starostu obce:
• Podpisem darovací smlouvy s Psím útulkem Lukavice
• Podpisem Žádosti o dotaci na nákup vozidla pro požární jednotu
• Podpisem dodatku č. 19 s Aquaservisem Rychnov nad Kněžnou

• Příkaz k bourání části komunikace na soukromém pozemku  
p. č. 677/22  k akci: 13 P - Z4 „Za Potokem“, Semechnice.
• Petra Mencla, Švamberk 264, 517 73 Opočno, IČ: 88736024 
novým nájemcem sportovního klubu s účinností od 10. 7. 2020.
• Pronájem prostor sportovního klubu na dobu neurčitou za úpla-
tu 100 Kč/měsíc stanovenou pevně do 31. 12. 2020 
• Pronajmutí bytu č. 1 v čp. 54 p. Marii Majerové s platností od 
1. 8. 2020.
• Pronájem bytu č. 1 v čp. 54 za 1 150 Kč/měsíc a pověřuje sta-
rostu podpisem nájemní smlouvy. 

Neschvaluje:
• Žádost o rekonstrukci povrchu místního hřiště z finančních 
důvodů. 

Bere na vědomí:
• Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
• Informaci o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 
v rámci programu Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
   
Pověřuje starostu obce:
• Podpisem nájemní smlouvy k pronájmu sportovního klubu  
s p. Petrem Menclem.
• Podpisem nájemní smlouvy bytu č. 1 v čp. 54 s p. Marií 
Majerovou
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  KU LT U R N Í  A  S P O RTOV N Í  K A L E N DÁ Ř  P O DZ I M  –  Z I M A  2 0 2 0 

17,30 h. Rozloučení s létem pro 
 děti a dospělé 
                                nebo 

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

 17,30 h.   Rozloučení s létem  
  (náhradní termín)

  9,00 h.  Posvícení – mše svatá 
v kapli s průvodem na 
hřbitov

17,00 h. Přednáška –  s Jawou na 

cestách – Černobyl

    Vánoční koncert v kapli
 (termín upřesníme)

   Mikuláš

 

14,00 h.       Václavovo kolečko – 
cyklovýlet

 

 9,00 h.      Silvestrovský pochod

   

17,00 h.       Taneční zábava se skupinou 
Gradace

NEBEZPEČNÝ ODPAD
12.–13. 10. 2020 bude možné na parkoviště u obecního úřadu odložit nebezpečný 

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

 

15,00 h. Drakiáda

„Proč se zastavila stavba na  
Římanském kopci?“

Stavba inženýrských sítí se na Ří-
manském kopci zastavila z důvodu 
chybného umístění boční komunika-
ce vedoucí na vršek kopce. Došlo zde  
k pochybení umístění dle zápisu v ka-
tastru nemovitostí a musí být cesta 
přemístěna cca o 5 m jihovýchodně. 
Chyba byla zjištěna těsně před dokon-
čením, tj. před položením asfaltobeto-
nových vrstev. To celou stavbu značně 
zkomplikovalo a posunulo.

Omyl nastal při předávání pod-
kladů mezi zhotovitelem studie a pro-
jektantem technické infrastruktury. 
Na tuto plochu dle nového územního 
plánu musela mít obec zpracovanou 
územní studii, která určovala rozpar-
celování stavební plochy. Vše pro-
bíhalo ve značné časové tísni, proto 
poskytl zhotovitel studie pracovní ná-
vrh územní studie projektantovi, který 
dle tohoto členění vypracoval projekt. 
Potom ovšem došlo k upřesnění stu-
die, čímž byla zmiňovaná cesta posu-
nuta o cca 5 m, což nebylo oznámeno 
projektantovi. Podle tohoto oprave-
ného čistopisu územní studie necha-
la obec zapsat rozdělení stavebních 

parcel do katastru nemovitostí, aby 
je mohla následně prodávat. Prová-
děcí stavební firma si zadala geome-
trické zaměření dle projektové doku-
mentace, která se však neshodovala 
s katastrem nemovitostí. A tím vznikl 
celý problém. Po různých jednáních 
se nakonec dospělo k názoru, že bude 
nejlepší cestu přemístit. 

Po poradě s právníkem a dodava-
telskou firmou se našlo řešení, při kte-
rém se o náklady 264 tis. Kč vč. DPH 
za přemístění stavby podělí obec část-
kou 101 tis Kč a dodavatelská firma. 
Celý projekt má být hotov do konce 
září, což ukončení stavby nenaruší.

             Zdeněk Bendzo

Občané se ptaj í

29. 8.
sobota

30. 8.
neděle

5. 9.
sobota

5. 9.
sobota

7. 9.
pondělí

7. 9.
pondělí

21. 11.
sobota

 27. 11.
pátek

5. 12.
sobota

?. ?.
?

31. 12.
pondělí

20,00 h. Posvícenská zábava – 
skupina ROCKSORRY

12,00 h. Zlatá hodinka s dechovou 
hudbou Opočenka

7. 9.
pondělí

28. 9.
pondělí

3. 10.
sobota

17,00 h.       Rozsvícení vánočního 

stromu 

        Zájezd – Vila Tugendhat 9. 10.
pátek

KOMINÍK (max. do 15.00 hod.)
Pondělí 5. 10. 2020 případně  

úterý 6. 10. 2020. 
Zájemci se hlásit v kanceláři OÚ, 

případně telefonicky.
Roman Zasadil, Hradec Králové
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Příspěvek do tohoto vydání Semechňáku se nám píše hodně obtížně. 
Jak všichni víme, od poloviny března byl vyhlášen nouzový stav vlivem 

pandemie koronaviru.   Z tohoto důvodu byly zrušeny všechny tradiční jarní akce až do konce června,  
a tak není o čem psát. Věříme, že se tato situace již nebude opakovat, a budeme se opět společně setkávat 
na připravovaných akcích dle kulturního kalendáře. Začínáme v sobotu 29. 8. 2020 Rozloučením s létem, 
které bude v duchu indiánského léta, nebude chybět oblíbená noční hra. Dále tradiční posvícení, přivítáme 
nové občánky a uspořádáme cyklovýlet a drakiádu. Hasiči organizují výlet, na přednášce se dozvíme něco  
o Černobylu a tak dále.

Kulturní komise

V pátek 19. června přivítali  
v Opočně peloton projektu „Na kole 
dětem“ v čele s Josefem Zimovčá-
kem, který založil nadační fond na 
pomoc onkologicky nemocným 
dětem. Součástí pelotonu je také 
cyklotour po českých městech. 
Výtěžek tour je věnován na rekon-
diční pobyty dětí po náročné on-
kologické léčbě. U příležitosti této 
návštěvy byla také zorganizována 
Spolkem Abakus „Spanilá jízda 
Opočno–Přepychy“, věnovaná pa-
mátce cyklistického reprezentanta 
Vlastimila Moravce a trenéra žá-
kovského družstva 70. let minulé-
ho století Zbyňka Urbana.

Při zahájení „Spanilé jízdy“ 
byli vypouštěni bílí holubi cho-
vatele Jaroslava Valáška, našeho 
spoluobčana.

Spolupořadatel, Jiří Králíček ze 
Spolku Abakus, navštívil Jaroslava 
Valáška s představou, že by při odstar-
tování této jízdy Jan Smolík vypustil 

bílou holubici jako symbol MÍRU. 
Stejně tak jako v roce 1964 při svém 
vítězství v Závodu míru.

Po vzájemné dohodě se domluvili, 
že lze tento nápad uskutečnit, ale pro 
větší efekt by bylo lepší vypustit men-

ší hejno holubů (6 ks). Pro přítomné 
je to lepší podívaná, protože se slét-
nou do hejna, které zakrouží nad mís-
tem vypouštění a teprve potom odlétá 
směrem domů. 

Pro holubáře Jardu tímto začala 
příprava tréninku na tuto akci. Ně-
kolikrát jel s různě vybranými bílými 
poštovními holuby do Opočna, odkud 
je vypouštěl. Z každého letu vybíral 
ty správné jedince, kteří by byli vhod-

ní pro den závodu. Do příprav se 
zapojila i manželka Alena, která 
vyrobila vypouštěcí bednu pro 
holuby. 

V den pořádání akce nepřálo 
počasí, bylo zamračeno a popr-
chávalo. Tyto podmínky holu-
bům při letu moc nevyhovují. 
Když přišel okamžik odstartování 
cyklistického závodu, počasí se 
umoudřilo a vypouštění se zdaři-
lo. Holubi se dle předpokladu cho-
vatele slétli do hejna a 2x zakrou-
žili nad bývalým hotelem Dialog  
a potom si to namířili k domovu.

  Dobrá věc se podařila. Cha-
ritativní akce přinesla radost i užitek 
malým pacientům, kteří prožívají těž-
ké chvíle svého života. 

                          
                     Stanislava Tláskalová

Holubice míru

Zakázaná zóna a město duchů 
Pripjať.

Dobrodruzi a cestovatelé Mi-
chal Franc a Martin Gregor, kteří 
podnikají výpravy na legendárních 
československých motocyklech 
Jawa Pionýr, vyrazili tento rok do 
Černobylu, zóny smrti a města du-

chů Pripjať. Michal vám bude 21. 
11. vyprávět o černobylské havá-
rii a hlavně o tom, jak to vypadá  
v Černobylu dnes. 

Zjistíte, jestli po návštěvě radio-
aktivní zóny v noci svítíte, jestli žijí  
v zóně smrti zmutovaná zvířata a půl-
metrové žížaly. Dozvíte se o utajo-
vaném městě Černobyl 2, které slou-
žilo pro zaměstnance super radaru 

DUGA. Přinese vám opravdové svě-
dectví se spoustou fotografií a videí 
přímo z místa. 

Také uvidíte mnoho fotek  
z jejich cesty po Ukrajině, z návštěvy 
Kyjeva a ukáže vám tajnou raketovou 
základnu Pervomajsk, odkud bylo 
možné za studené války vyslat jader-
né rakety na USA.

S Jawou na cestách

Ctenár ská  s ou t e zˇ ˇ ˇˇ
Vyhodnocení soutěže z minulého Semechňáku
V minulém čísle Semechňáku byla zveřejněna fotografie zvoničky  
z Podchlumí. Správně místo určili Svoboda Josef st., Židová Stani-
slava, Čiháčková Jana. Z těchto správných odpovědí byla vylosována 
Stanislava Židová, které byla předána odměna. 
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Radostí a chloubou Semechnic jsou 
letos dvě čápátka, o která se pečlivě 
dnem i nocí starají dva čapí partneři. 

Do hnízda přilétají v březnu nebo dubnu. Už koncem července svá 
hnízdiště opouští, shromažďují se s ostatními čápy na loukách a koncem 
srpna se vydávají na dlouhou cestu do Afriky. Neletí přímo, a tak při cestě 
do Afriky a zpět k nám naletí i 20000 km. Čápi jsou věrní svému hnízdu.  Je  
s podivem, jak se každoročně dokáží vrátit do toho samého hnízda na 
jiném konci světa. Řídí se magnetickým polem Země a vnímají významné 
topografické prvky, jako jsou řeky, jezera, pohoří, ale i silnice a velké 
stavby. Směr a délku tahu mají vrozené.
Mláďata se líhnou postupně a je tak mezi nimi patrný věkový rozdíl. 
Letos bylo vidět i nalétávání třetího čápa na hnízdo páru našich čápů. 
Pokud je takový čáp silnější a drzejší, podaří se mu i původního samce  
v hnízdě nahradit.
Součástí dorozumívání u čápů je klapání zobáků se záklonem hlavy. 
Kdo spí nedaleko, tak ví, že si občas zaklapají i v noci. Teď už klapají  
i čápátka. Nad hlavami lidí na okolních zahradách proletí kolikrát jen na 
dosah, dva metry blízko.
Čáp bílý je u nás i ve světě chráněn jako ohrožený druh. 
Chcete-li se o životě čápů dovědět víc, doporučuji video na stránkách  
https://www.birdlife.cz/ornitolog-na-drate-1-dil-odpovedi/
a nebo si je prohlédnout v Semechnicích na komíně firmy PZP KOMPLET 
a.s., než za chvíli zase odletí..

Mia Magenheimová, foto Michaela Machová

Čápi na komíně PZP

Ve středu 24. 6. 2020 pořádal Triclub 
Dobruška tradiční triatlon. Start  
a cíl byl na nově otevřeném kou-
pališti v Opočně. Všichni účast-
níci plavali 500 m v Broumaru, 
potom naskočili na kola, aby uje-
li 20 km – celkem 3x z koupaliště 

do Trnova a zpět. Na závěr uběhli  
6 km, 2x z koupaliště do Semech-
nic a po „stávku“ zpět. Tohoto  
závodu se zúčastnila Katka Černí-
ková, která při svém prvním startu  
v tomto druhu závodu obsadi-
la mezi ženami 2. místo. Gratu-
lujeme a přejeme hodně úspěchů  
v dalších závodech. 

Triatlon
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Sbor dobrovolných hasičů Semech-
nice se letos zúčastnil jednoho soutěž-
ního kola  Podorlické ligy v Lukavici. 
Letošní ročník byl zahájen se zpoždě-
ním, ale i tak je na programu celkem 
8 soutěžních kol. V letošním roce se 
zatím družstvo mužů ani žen SDH Se-
mechnice nezúčastnilo žádného kola.

V Lukavici startovalo družstvo 
mužů SDH Semechnice-Kruhovka. 
Soutěže se zúčastnilo 10 týmů mužů 
a 7 družstev žen. SDH Semechnice- 
Kruhovka zde zvítězilo, před druhými 
Houdkovicemi a třetí skončil Lodín.  

Naše družstvo běželo ve složení: Ven-
da Lukášek, Lukáš Růžička, Honza 
Konečný, David Valášek, Zdenda 
Tláskal, Lukáš Žid a Honza Tláskal. 
Až na výjimku jsme všichni už dávno 
skončili, máme rodiny a času na běhá-
ní není tolik, ale stále nás tento sport 
baví. 

Chtěli bychom v tom nadále pokra-
čovat, avšak naším cílem je se alespoň 
jednou za rok sejít,  zatrénovat si, vy-
běhnout v závodě a ukázat všem, že 
jsme to nezapomněli. ☺

              David Valášek 

Sbor dobrovolných hasičů

26. 6. 2020 se na hřišti TJ Sokol 
Semechnice uskutečnil již 20. roč-
ník nočního nohejbalového turnaje 
trojic. 

K prezenci se přihlásilo, zřejmě 
i díky nevypočitatelnému počasí, 
pouze 9. týmů. První část turnaje 

se hrála systémem každý s každým.  
Z této části se pak první a druhý tým 
utkal ve finále a v pořadí třetí a čtvr-
tý tým z první části turnaje si zahrál  
o třetí místo. 

Po velmi vyrovnaném utkání si 
pohár pro vítěze a hodnotné ceny od-

vezl tým ROTUJÍCÍ KEDLUBNY. 
Na druhém místě skončil tým TŘI 
BRATŘI. V boji o třetí místo byl 
šťastnější tým MOKRÝ BANDYTI, 
který vyhrál nad týmem BEZNA-
DĚJ.                                                          

                                  Václav Vaněk

Ze sportu

Sbor dobrovolných hasičů Semechnice z počátku roku podal žádost o poskyt-
nutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v rámci programu: 
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji. 
Žádost byla úspěšná, a proto sbor obdržel dotaci ve výši 50 000 Kč, která je 
využita na nákup základny pro požární sport s povrchovou úpravou, sportov-
ních hadic, rozvaděče vody, pracovních stejnokrojů a dalšího drobného spo-
třebního materiálu. Vlastní podíl, kterým se sbor na realizaci projektů podílí, 
je ve výši 12 500 Kč. Děkujeme tak Královéhradeckému kraji za poskytnutí 
této finanční podpory. 

               Michaela Vaňková
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Z obecní kroniky
Hlavně pro nové občany Semechnic

V posledním čísle obecního zpra-
vodaje vám asi neunikla informace, 
že naše dlouholetá kronikářka paní 
Blažena Martinková skončila s ve-
dením obecní kroniky.  Touto cestou 
bych jí chtěla poděkovat jménem 
svým i jménem vás všech za skvělou 
práci a popřát hodně zdraví do dal-
ších let. Ve funkci kronikářky praco-
vala od roku 1979, tedy celých 41 
let. 

Byla jsem požádána, abych při-
pravila příspěvek do letního čísla 
Semechňáku. Vzhledem k tomu, že 
v posledních letech se do naší obce 
stěhují noví občané, tak bych je 
chtěla seznámit s některými místní-
mi názvy, která „starousedlíci“ běž-
ně používají.

Římanský kopec (tzv. Římaňák) 
– lokalita nad Zlatým potokem –  
s nadmořskou výškou 304 m n. m., kde  
v současnosti probíhají stavební práce  
a budou se stavět nové rodinné domy. 
V nejstarší kronice Semechnic, kte-
rou psal Dr. Rathouský, je uve-
den název Římalův kopec a píše se  
o něm v souvislosti se zasazením Lípy 
svobody v r. 1919.

Pustina – zaniklá osada pod lesem 
Chlumem, severně od Semechnického 
rybníka. Kdysi tam stávala panská 
fořtovna, panská hájovna a 3 domy. 
Posledním z nich byl domek Františ-
ka Martinka, který byl zbourán asi  
v roce 1950. Dnes na tomto místě na-
jdeme jen terénní vlnu po zbořeništi  
a okolo pár ovocných stromů.

Borek – malý les nad domem čp. 
12 (dnes zde bydlí Piskorovi), název 
vznikl podle borového porostu.

Bažantnice – dubový les u rybní-
ka Broumar.

Kánského lom – lom za drůbežár-
nou u lesa, dnes z velké části zavezen, 
náležel ke statku p. Kánského čp. 69 
(dnes sídlo stavební firmy Hynek).

Na Podstatkách – území za stat-
kem Dr. Rathouského čp. 90 (dnes 
majetek p. Kubešové) a statkem Jiří-
ho Rathouského čp. 87 (dnes zde by-
dlí p. Marie Rathouská).

Trnovka – polní cesta pod drů-
bežárnou, která vede z Opočna do 
Trnova a do počátku 20. století se 
běžně používala jako spojnice mezi 
Opočnem a Trnovem. (Dnešní ko-
munikace vedoucí přes vesnici byla 

vybudována v roce 1901 – 1902, vy-
dlážděna byla až počátkem 30. let). 
Na Trnovce se nedá přehlédnout 
nově opravený křížek, který byl po-
staven Václavem Kašparem z čp. 
70 (dnes zde bydlí Lubomír Čepela  
s manželkou Marií) někdy po 1. svě-
tové válce. Byl postaven z důvodu po-
kání za zavražděného samaritána.

Na Příčnici – polní cesta ze Se-
mechnic do Opočna, ústí v lokalitě 
Pod oborou na Švamberku, první ces-
ta ze Semechnic do Opočna.

Kruhovka – místní část obce 
zřízená v roce 2016 na cestě ze Se-
mechnic na Záhornici. Původně zde 
stála cihelna Václava Rathouské-
ho, která měla kruhovou pec. Výro-
ba cihel byla v roce 1962 zastavena  
a dnes zde sídlí Společný družstevní 
podnik pro výrobu vajec.

Na závěr bych chtěla poprosit 
všechny občany o poskytnutí infor-
mací vhodných k zapsání do obecní 
kroniky, aby se další generace dozvě-
děly o Semechnicích co nejvíce.

                Stanislava Tláskalová
                         kronikářka obce

Právní okénko Jana Holáska
Ve stínu sousedovy zahrady aneb jak se bránit proti nežádoucímu zastí-
nění Vašeho pozemku? Nový občanský zákoník stanoví, že jako vlastník pozemku můžeme 
požadovat, aby soused nestavěl na svém pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků, po-
kud k tomu máme rozumný důvod, např. pokud by stavba na sousedově pozemku měla stínit na náš 
pozemek. Pokud jde o novou stavbu, je třeba tuto námitku uplatnit již v řízení na vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, ledaže soused postavil stavbu bez povolení nebo stavbu nebylo 
třeba vůbec povolovat ve stavebním řízení. 
Zákon rovněž umožnuje vlastníkovi pozemku se dožadovat, aby soused nevysadil stromy nebo keře v těsné blízkosti 
společné hranice pozemků – u stromů převyšujících 3 m zpravidla ve vzdálenosti alespoň 3 m od hranice pozemku, a vy-
sadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Výjimkou jsou pak situace, kdy se na sousedním pozemku nachází les 
nebo sad, nebo pokud jde o zvláště chráněný strom. Odstranění stromu pak můžeme požadovat nejen z důvodu stínu, ale  
i v případě, kdy nám kořeny sousedova stromu stojícího u hranice pozemku poškozují dům.
Pokud bychom chtěli odstranit větve, které nám nad naším pozemkem překáží, nejprve je nutné na to upozornit majitele 
stromu nebo keře. Teprve pokud v přiměřené době nedojde k odstranění, můžeme přesahující část odstranit sami. K od-
stranění však musíme přistupovat šetrně a ve vhodném vegetačním období, navíc nám musí strom objektivně překážet. Po-
kud část stromu zasahuje nad vzdálený konec zahrady, který stejně nevyužíváme, k odstranění nemáme dle zákona důvod. 
Co se týká pravidel pro oplocení pozemku, v současné době mezi ně nepatří stavební povolení. I z toho však existují vý-
jimky a jsou situace, kdy je stavbu oplocení nutné ohlásit na stavebním úřadě a následně získat stavební povolení. Tak je 
tomu například v případě, kdy plánujete oplocení pozemku přesahující 2 metry. Pokud by navíc měl být plot postaven na 
hranici s Vaším sousedem, musíte si zajistit mimo stavební povolení také souhlas souseda.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.
Zastupitel města Hradec Králové a kandidát do Senátu na Hradecku
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V této nové rubrice se chceme podělit o zážitky z va-
šich cest. Rádi zveřejníme dojmy, fotografie z vašich do-
volených nebo rodinných výletů.

Jako první příspěvek uvádím popis našeho výletu na 
kole po Orlických horách. Polovina z naší skupinky, vy-
jela cyklobusem na Šerlich, a pak na kole vystoupala  
k nové rozhledně na Velké Deštné. Při kochání se výhle-
dy na okolní kopce a při pohledech z výšky na rodnou 
vísku nás v tomto teplém dni ovíval příjemný vánek. 

Potom jsme již sjížděli po cyklotrase přes Luisino 
údolí k pensionu Zámeček, kde nás čekala zdatnější po-
lovina naší skupiny. Ti přijeli přes Skuhrov nad Bělou na 
kole až sem. Po krátkém občerstvení jsme pokračovali 

krásnou horskou krajinou do dalšího našeho cíle, do středověké vesnice Villa Nova v Uhřínově. 
Zde jsme se při zajímavé prohlídce dozvěděli, jak žili naši předkové ve středověku. 

Další zastávkou byla návštěva již tradičního nohejbalového chalupářského turnaje v Malém Uhřínově. Ten pořádá 
každoročně kamarád Pepa Franc s Dášou Zahradníkovou v areálu své chalupy. Uvítala nás báječná atmosféra s výborným 
občerstvením, o které se stará celá rodina včetně sousedů. Klobouk dolů před Vámi. A že se nám odtud nechtělo domů, 
svědčí návrat v podvečerních hodinách.  Foto rovněž viz www.villanova.cz.                  Zdeněk Bendzo

V rámci výzev, které jsou touto společností vyhlašovány, mo-
hou čerpat i drobní podnikatele ze Semechnic. Více informací poskyt-
ne Mgr. Jana Mervartová,  email: jana.mervartova@pohodavenkova.cz,  
manager@pohodavenkova.cz tel.: +420 731 554 495

V samém středu naší obce si nelze nevšimnout nově opravených a vkusně upravených  
rodinných domků čp. 58 a čp. 121. Děkujeme

Vážení výletníci,
    letos jsme původně měli v plánu uskutečnit výlety 
dva. Bohužel nám plány překazila nemoc Covid 19  
a všeobecná karanténa. Měli jsme jet do Zlína a pálenice 
Jelínek a druhý výlet měl být do Brna s následnou, pro 
milovníky vína jistě vítanou, návštěvu sklípku.
  Ale jak jsme se přesvědčili, člověk míní a Covid mění. 
Museli jsme tedy vše přizpůsobit. Využili jsme již 
objednané vily Tugendhat, která patří k významným 
českým památkám. Její prohlídce bude předcházet 
návštěva zámku Veveří. Závěr výletu bude jako obvykle  
v pivovaru, tentokrát Starobrno. Po jeho prohlídce a večeři 
v něm nás čeká návrat domů. 

Pro ty, které jsem snad nalákal uvádím předpokládané 
časy:
Odjezd 9.10. 2020, Semechnice v 6:00, 6:05, 6:10
Prohlídka hradu Veveří v 9:00
Prohlídka vily Tugendhat ve 13:30, 14:00, 14:30 
(rozděleni na 3 skupiny)
Prohlídka pivovaru Starobrno 16:00
Večeře v pivovarské hospodě 17:30
Předpokládaný návrat 22:00
Příští rok snad bude pro nás příznivější  
a uspokojíme více rozdílných chutí.

Těší se na viděnou Tomáš Suk a Václav Kosina.

BYLI JSME NA VÝLETĚ


