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S E M E C H Ň Á K
Sledujte naše aktivity na https://facebook.com/obecsemechnice.cz/ a zapojte se také.

Vážení spoluobčané,
zanedlouho dětem začne nový škol-

ní rok. Doufejme, že již normální, bez 
náhradního domácího učení. I kulturní 
život v obci se pomalu vrací do normá-
lu, i když s omezeními. Tradice našeho 
Posvícení nebyla ani vloni přerušena, 
doufám, že tomu nebude ani letos. Zvu 
vás proto na tuto ojedinělou tradici. 
Přijďte se v sobotu pobavit sportem, 
na již 33. ročníku Velké ceny nohejbalu 
trojic zakončené večerní taneční zába-
vou. Pondělí zavzpomínáme při boho-
službě a průvodem na hřbitov na ty, 
které jsme měli rády a již nejsou mezi 
námi. Kaple nás uvítá novou střechou 
a opraveným křížkem stejně tak, i na 
hřbitově. Zastavme alespoň na pár dní 
neúprosný koloběh života, přijďte si 
popovídat s příbuznými, sousedy, zná-
mými, vždyť život nám rychle utíká. 

Nenechme se otrávit těmi „semech-
ňáky“, kteří v neděli a v pondělí sekají 
trávu nebo řežou dřevo. Pamatuji, že 
byli i tací, co vozili močůvku v sobotu 
před Posvícením na louku blízko vesni-
ce a cestou nechávali trochu ukapávat, 
abychom si to trochu užili. Na ty si ale 
nikdo v dobrém nevzpomene.

Odborná firma provedla vyčištění 
povrchu umělého hřiště v hodnotě 130 

tis. Kč. Tím je opět jako nové a vybízí ke 
sportování. Přijďte, jste zde vítáni. 

Firma STEVA Semechnice předláž-
dila chodník na tribuně tohoto spor-
toviště. Tyto opravy hradí TJ Sokol  
s příspěvku obce na svou činnost, pro-
to je částka v rozpočtu tak vysoká. Nyní 
stejná firma provádí výměnu dlažby  
a chodníku u zvonice s výměnou auto-
busové zastávky. 

Sbor dobrovolných hasičů je po-
stupně dovybavován novou výstrojí  
a technikou z krajských dotací. Na pod-
zim obdrží nové zásahové přepravní 
auto, které je již ve výrobě v hodnotě 
přes 1 mil. Kč, zde obec doplácí nece-
lých 300 tis. Kč ze svého rozpočtu. Tím 
získá naše požární jednotka lepší pod-
mínky k případnému výjezdu, požárům 
a jiným živelným pohromám.

Obec neobdržela dotaci na obnovu 
místních komunikací a nového mos-
tu u pomníku padlých. Protože je tato 
akce velmi finančně náročná, nemůže 
jí obec bez příspěvku realizovat. Bude-
me žádat o další dotace, snad budeme 
úspěšnější. 

Pozemkové úpravy, které byly odlo-
ženy pandemií, se začínají realizovat. 
Po úvodním jednání proběhlo vytyčení 
hranice zájmového území, to je odkud 
budou prováděny. Většinou se jedná  
o hranici semechnického katastru, 
nebo o hranici mezi intravilánem a ex-

travilánem. Nyní je již hranice upřes-
něna v rozmezí max. 20 cm. Teď přijde 
samotná realizace úpravy pozemku, to 
je třeba výhodnější slučování, zajištění 
přístupu k jednotlivým parcelám, ná-
vrhy obecních cest tak, aby na ni ne-
bylo třeba jako dosud 20 spoluvlastní-
ků. Vše bude každému předloženo ke 
schválení. Nikdo nemusí mít obavy, že 
přijde o výměru svých pozemků. Úpra-
vy jsou rozděleny do několika let, každý 
účastník bude písemně obeznámen. 

O prázdninách brigádníci prováděli 
údržbu obecního majetku, natřeli la-
vičky, opěrnou zeď, tribuny na hřišti, 
dřevěný obklad budovy střídaček, vy-
malovali sociální zařízení s kuchyňkou 
na obecním úřadě, ošetřili veřejnou 
zeleň a provedli další drobné práce. Za 
vše jim patří velké poděkování, obec  
s tím máme opět krásnější.

Kulturní a sportovní komise při 
obecním úřadu a oba dobrovolné spol-
ky pro vás připravili na zbytek roku 
pestrý kulturní kalendář. Pokud ne-
dojde k novým omezením v důsledku 
pandemie, rádi vás přivítáme na těchto 
akcích. Vaše velká účast pro nás bude 
odměnou. 

Přeji vám krásné prosluněné dny ve 
zbytku léta, školákům šťastné vykro-
čení do nového roku a všem občanům 
spokojené soužití v naší obci.

                                   Zdeněk Bendzo

Slovo starosty
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Usnesení č. 3/2021
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

- prodej pozemku p. č. 1053/42 odděleného z pozemku p. č. 1053/19   o celkové  
  výměře 214 m2, ostatní plocha za prodejní cenu 50 Kč/1m2 s podmínkou zřízení  
  věcného břemene – zajištění přístupu k čp. 16;
- výběr dodavatele dopravního automobilu, firmu MotoTrade VM s. r. o.,  se sídlem 
  Lipová 151, 506 01 Vysoké Mýto, IČ: 2882249 s celkovou  nabídkovou cenou ve výši  
  1 075 330 Kč včetně DPH;
- smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu  Královéhradeckého kraje ve výši  
  300 000 Kč na dopravní automobil;
- dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění pořízení nového  
  dopravního automobilu a poskytnutých dotací do plné výše z vlastních zdrojů;
- nabídku jediného účastníka, STEVA s. r. o., se sídlem Kruhovka 152, Semechnice,  
  IČ: 49284673, na opravu chodníku a zastávky u školy s celkovou nabídkovou cenou  
  ve výši 269 486, 71 Kč včetně DPH.
- zahájení poptávkového řízení na realizaci dobudování kanalizace  a zpevněné plochy 
   na p. č. 462/21;;
- smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 7DHM210052, která bude uzavřena  
  s Povodí Labe, státní podnik
- navýšení příspěvku pro rodiče na Vítání občánků, a to na výši 2 000 Kč/dítě;
- zahájení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce kaple (bez střechy);

Bere na vědomí:

- usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce; 
- nabídku druhou a třetí v pořadí podanou v rámci výběrového řízení na dodavatele  
  dopravního automobilu;
- rozpočtové opatření č. 3 a č. 4;

Pověřuje starostu:

- podpisem kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1053/42 odděleného z pozemku  
  p. č. 1053/19 o celkové výměře 214 m2, za prodejní cenu 50 Kč/1m2 s podmínkou  
  zřízení věcného břemene;
- podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem dopravního automobilu, firmou  
  MotoTrade VM s. r. o., Vysoké Mýto;
- podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
  ve výši 300 000 Kč na dopravní automobil;
- podpisem smlouvy o dílo s firmou STEVA s. r. o. na opravu chodníku a zastávky  
  u školy;
- podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 7DHM210052 uzavíranou  
  s Povodí Labe, s. p.;

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

5.  5.  2021

BIOODPAD

S narůstajícím množstvím 
bioodpadu v kontejneru žádáme 
občany, aby se při úklidu většího 
objemu obrátili na obecní úřad. 

Bude jim přistaven vlek  
a odvezen zdarma. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V pondělí 4. 10. 2021
bude možné na parkoviště  
u obecního úřadu odložit 

nebezpečný odpad. Jedná se 
zejména  

o autobaterie, léky, barvy, ledničky, 
televize, zářivky a podobně.  
Pozor, pneumatiky nikoliv!!  
Tento odpad bude odvezen  

v úterý 5. 10. 2021 ráno.
V Podchlumí je možno odpad 

soustředit na místě  
bývalého kontejneru.

VELKOOBJEMOVÝ 
ODPAD

V pátek 8. 10. 2021 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 11. 10. 2021 pak bude 

odpad odvezen.

PLÁNOVANÉ ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODAŘSTVÍ

Tak, jak jsem již avizoval v minulých zpravodajích, nastává finanční tlak ze strany státu na lepší třídění komunálního odpadu. Obec 
dostala roční limit na určené množství, které je fakturováno za stávající cenu. Vše navíc již bude za vyšší sazbu. Tento limit se bude 
každoročně snižovat tak, aby bylo v roce 2035 vytříděno 70 % komunálního odpadu, což nám ukládá směrnice Evropské unie. Proto 
bude docházet v letošním roce ke kontrolám popelnic. Ty, v kterých bude neroztříděný obsah, nebudou odvezeny. Kontroly budou 
prováděny namátkově, proto nebuďte překvapeni, že vám třeba zůstane popelnice plná, nevyvezená. V nové odpadové vyhlášce na 
příští rok již bude stanoven maximální objem popelnic na domácnost, proto začněte lépe třídit již nyní. Ten, kdo tak činí již dnes, 
ten se nemusí ničeho obávat, toho se to netýká. Pokud nedojde k požadovanému třídění, bude obec nucena zvýšit poplatky za svoz 
a odstraňování odpadu. V některých obcích v okolí se již dnes platí 1500 Kč na osobu a rok. Zde obce nedoplácejí za občany, u nás 
doplácíme 300 tis. Kč, což je asi 60 % celkového objemu. 
K bioodpadům nutno zmínit, že tam, kde se přistavuje obecní vlek, již nebudou malé hnědé popelnice. 
                       Zdeněk Bendzo
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Usnesení č. 4/2021
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

- program jednání;
- závěrečný účet obce Semechnice za r. 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním  
  hospodařením, a to bez výhrad;
- výsledek hospodaření roku 2020;
- uzavření smlouvy číslo Z_S24_12_8120072599 se společností ČEZ Distribuce, 
  a. s. o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
  energie na stavbu „Semechnice, p. č. 1052/6-přeložka NN, kNN“; 
- předpokládanou výši nákladů na realizaci stavby „Semechnice, p. č. 1052/6-přeložka  
  NN, kNN“  ve výši 800 892,- Kč bez DPH;
- rozpočtové opatření č. 6;
- uzavření pachtovní smlouvy č. 641/2021 se společností ZEAS Podorlicko a. s., Trnov.
- nájem objektu sportovního klubu včetně úhrady za pronájem movitých věcí  
  ve výši 2000,- Kč/měsíc s platností od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021;
- zahájení koncesního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
  ve znění pozdějších předpisů, na koncesi na služby „Výběr provozovatele vodohospo 
  dářské infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí“, jejímž předmětem je provozo 
  vání vodohospodářského majetku obcí sdružených do sdružení zadavatelů na základě 
  smlouvy o společném zadávání, formou odeslání oznámení o zahájení zadávacího  
  řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek;
- koncesní dokumentaci včetně všech jejích částí a příloh ke koncesnímu řízení 
  pro koncesi na služby„Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury  
  ve městě Dobruška a jeho okolí“;
- jmenování pana Zdeňka Bendzo členem komise pověřené otevíráním obálek 
  s nabídkami, posouzením splnění podmínek účasti v koncesním řízení  
  a hodnocením nabídek na plnění koncese na služby „Výběr provozovatele  
  vodohospodářské infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí“;
- nabídku jediného účastníka PROJECTICON s. r. o., Antonína Kopeckého 151, 
  549 22 Nový Hrádek, s nabídkovou cenou ve výši 151 250,- Kč včetně DPH;
- poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč obci Hrušky zasažené tornádem;

Neschvaluje:
- uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s Diakonie Broumov, sociální družstvo za  
  poplatek 300 ,- Kč + DPH/měsíc;

Bere na vědomí:

- usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, bez připomínek;
- že stavbu „Semechnice, p. č. 1052/6-přeložka NN, kNN“ bude realizovat firma 
  Energomontáže Votroubek s. r. o., Rychnov nad Kněžnou;
- rozpočtové opatření č. 5;
- výši pachtovného 2 000 Kč/1 ha propachtovaných pozemků za kalendářní rok;

Pověřuje starostu:

- k vyjednání podmínek s firmou DIMATEX popř. jinou firmou poskytující odvoz textilu  
  za výhodnějších finančních podmínek;
- podpisem smlouvy o zemědělském pachtu se ZEAS Podorlicko a. s.; 
- podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu s nájemcem sportovního klubu;
- podpisem smlouvy o dílo s firmou PROJECTICON s. r. o. v celkové výši 
  151 250,- Kč včetně DPH;
- podpisem darovací smlouvy s obcí Hrušky.

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

29.  6.  2021

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Nově je plánována podpora 
žadatelům paušální částkou na 
jednotlivé typy zdrojů vytápění, 
které budou schopny pokrýt až 

95 % nákladů na průměrný zdroj. 
Zvolený způsob financování 

bude maximálně vstřícný vůči 
nízkopříjmovým žadatelům. 

Podpora výměny starých kotlů 
bude opět zaměřena pro kotle na 
pevná paliva s ručním přikládáním 
nesplňujících limity 3. nebo vyšší 

emisní třídy. Nové pořizované 
zdroje budou tepelná čerpadla, 

kotle na biomasu s automatickým 
nebo manuálním přikládáním 
a plynové kondenzační kotle. 

Vlastníci určených typů nemovitostí 
budou mít možnost požádat  

o dotaci na výměnu nevyhovujícího 
zdroje vytápění pouze do konce 

srpna 2022. Od září 2022 by kotle 
nesplňující minimálně III. emisní 

třídu neměly být vůbec používány, 
nebudou tedy již přijímány 

ani žádosti o dotaci na jejich 
výměnu! Podrobnější informace 
mohou zájemci o dotaci získat na 
webových stránkách kraje www.
kr-kralovehradeckykraj.cz, v sekci 

Dotace – Kotlíkové dotace.
Zdroj: Královéhradecký kraj

KOMINÍK

V pondělí 13. 9. 2021 od 08:30 
do 15 hod dorazí do naší obce 

kominík, p. Roman Zasadil z Hradce 
Králové. Zájemci nechť se hlásí  

v kanceláři OÚ případně telefonicky  
na čísle 494 668 241.

Víte že, celkem bylo k 16. únoru 2021 v Česku 6258 obcí, z toho 608 měst 
(27 statutárních) a 229 městysů?
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V průběhu léta byly úspěšně provedeny restaurátorské a po-

zlacovačské práce kříže na hřbitově, které zahrnovaly zejména 
očištění od mechů a nečistot, zpevnění narušených míst, tmele-

ní defektů, podkladní nátěry textu pod zlacení, pozlacení textu, 
zvýraznění letopočtu, celková ochrana povrchu podstavce a kří-
že. Pamětní kříž u kaple byl rovněž zveleben, došlo ke zpevnění  
narušených ploch, spojení rozpadlých částí kříže, očištění, do-

plnění výdrolků, povrchová ochrana povrchu kamene a další  
činnosti, které provedl pan Tomáš Petr z Nového Města nad Metu-

jí. Celkové náklady dosáhly výše 120 tis. Kč. Celá akce s názvem 
„Oprava křížků v obci Semechnice“ byla spolufinancována z prostředků Ministerstva zemědělství v rámci programu 
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. V současné době čekáme na proplacení dotace ve výši 84 tis. Kč. 

Druhou úspěšnou realizací byl projekt s názvem „Re-

konstrukce střechy Kaple Panny Marie Bolestné v Se-

mechnicích“, která byla spolufinancována z prostředků 
Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady do-

sáhly 840 tis. Kč, z toho již proplacená dotace ve výši 
500 tis. Kč. Akce zahrnovala odstranění staré střešní 
krytiny vč. klempířských prvků a původního výlezu, 

vyrovnání stávajícího krovu a jeho výměna, očištění krovu a provedení sanace celého nátěrem. Rovněž došlo k pokládce 
pojistné hydroizolační folie a montáž nového laťování, montáž střešního výlezu, pokládka nové střešní krytiny z režných 
pálených tašek bobrovka a montáž měděných okapů a oplechování. Práce zajistila firma pana Michala Štěpána z Přepych.  
 

Děkujeme realizátorům za velmi dobře odvedenou práci. 
                                        Michaela Vaňková, místostarostka

Úspěšná realizace z dotačních prostředků

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ PODZIM – ZIMA 2021

    

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

20,00 h. Posvícenská zábava se 
skupinou Rocksorry

So 4
září

Po 6
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 Út 28. 9.)

15,00 h.  Drakiáda na louce za 
mostemSo 9

říjen

So 25
září

17,00 h. Rozsvícení vánočního 
stromu

Ne 5
prosinec

 9,00 h.  Silvestrovský pochodPá 31
prosinec

 Mikulášská nadílka

So 26 
listopad

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

?
prosinec

17,00 h. Přednáška – S Jawou na 
cestách – Černobyl

So 6  
listopad
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Místo čarodějnického reje jsme vy-
zvali děti, aby vyrobily jakoukoliv čaro-
dějnici a přinesly ji k obecnímu úřadu, 
kde byly po několik dní vystaveny. 

Původně jsme chtěli odmě-
nit „nej“ čarodějnice, ale proto-
že se jich slétlo jen deset, odměnili 
jsme autory všech.      
                                Miroslava Černíková

Čarodějnice jinak

Letošní jaro bylo opět poznamenáno covidovým omezením, z toho důvodu se tradiční 
plánované akce nemohly uskutečnit, a tak jsme zvolili nouzové řešení.  Bohužel z kalendáře 

vypadla zahrádkářská výstava a také pouťové odpoledne.

Tradiční akce v Semechnicích

V sobotu 12.6.2021 jsme zapsali do 
pamětní knihy a slavnostně přivítali do 
života jako nové občany  Jana Šauera, 

Matyáše Lelka a Robina Černíka. Ješ-
tě jednou přejeme všem miminkům  

a jejich rodinám hodně zdraví, spo-
kojenosti a radosti.

Vítání občanků
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Na konci prázdnin již po několik let 
pořádáme pro děti bez rozdílu věku 
„Rozloučení s létem“. Letos se usku-
tečnilo v  neděli 22. 8. 2021 v podve-
čer a proběhlo na místním hřišti.

 Tentokrát jsme připravili několik 
sportovních disciplín.  Slalom s hokejkou  
a tenisákem a střela na branku, hod na 
koš, zdolání pohyblivého hřiště, skoky 
v pytlích, chůze „ po laně“ s balonem 
mezi koleny a chůze na chůdách. Spo-
lečně s dětmi si to mohli vyzkoušet  
i rodiče. 

V cíli všichni účastníci obdrželi 
sladkou odměnu a poukázku na párek  
v rohlíku a limču. Na závěr byl odstar-
tován překážkový běh na čas. Děti byly 
rozděleny do skupin podle věku. Nej-
lepších šest z každé kategorie obdrželo 
pěkné ceny. Vyvrcholením odpoledne 
bylo vystoupení kouzelníka „Rena“  
z Letohradu se svým programem, do 
kterého zapojil všechny přítomné děti. 

Na pozvání pana Mencla ze spor-
tovního klubu ještě přijela odpoledne 
zpestřit paní Zuzana Kyršnerová z  Tr-

nova s poníkem a velkým koněm, na 
kterých se děti mohly povozit. Odpo-
ledne se vydařilo, za pěkného letního 
počasí se zúčastnilo 54 dětí.

Rozloučení s létem

Tradiční pochod kolem Semechnic 
jsme nahradili procházkami okolím 
Semechnic.  Po osm jarních týdnů od 
pátku 30.4. do pátku 25.6. 2021 byly 
vždy vyhlášeny trasy pochodu. Účast-
níci měli za úkol se na stanoveném 
místě vyfotit a odpovědět na otázku. 
Foto a odpověď na otázku se jmény 
účastníků potom odeslat na e-mail 
obce. Trasy byly rozmanité, kratší  
i dlouhé, dalo by se říci, že vedly 
opravdu okolím celé obce. Oborou do 
Opočna, k chaloupce a lesem nad Kru-
hovku, přes Malou Záhornici do Zádo-
lí, další do Podchlumí nebo přes Trnov  
k Ostrovu a přes Podchlumí, podle 
Chlumu do Mělčan nebo kolem Brou-
maru.  Účast na prvních trasách byla 
kolem 20 osob, nejvíce 33 účastníků 
na první. Všechny trasy absolvova-
li Majerovi a Balášovi ze Semechnic, 
Chaloupkovi z Opočna a také paní Tep-
lá z Českého Meziříčí. Čtyři trasy ušli 
ještě Volhejnovi z Podbřezí.

Po ukončení bylo provedeno vy-
hodnocení a nejlepší turisté byli od-
měněni balíčkem, který obsahoval 
např. termosku, nožík, turistické mapy, 

tatranky, náplasti, knihu Rychnovsko  
z nebe a další drobné nezbytnosti kaž-
dého turisty.

Kiláčky kolem Semechnic
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Letošní již 10. ročník „Pohádkové-
ho putování“ jsme přesunuli ze začát-
ku června na neděli 27. června a ten-
tokrát byly pohádky nahrazeny řemes-
ly. Na začátku každý účastník obdržel 
„tovaryšskou knížku“, do které byla 
zaznamenána účast na jednotlivých 
stanovištích, kterých bylo připraveno 
celkem jedenáct. 

Děti si mohly vyzkoušet různá ře-
mesla a povolání.  V zahradnictví po-
znávaly ovoce a zeleninu, zasadily si 

kytičku. Jako zedníci se učily pokládat 
dlažbu, za dohledu myslivců střílely na 
zajíce – papírové. Na stanovišti farmá-
řů si prohlédly živá housata a hrabaly 
seno. Další zastávkou byl mlýn s mly-
nářem a jeho pomocníkem. Pomohly 
kominíkovi vymetat komín, cukrářkám 
plnit cukroví. V truhlářské dílně si vy-
zkoušely zatloukání hřebíků a řezání 
dřeva. V roli rybářů chytaly ryby a také 
zkoušely stříkačkou hasit požár. Na ko-
nečném stanovišti poznávaly řemesla. 

Na každém stanovišti po splnění drob-
ného úkolu čekala na každého malá 
odměna a na závěr tentokrát ještě 
opočenská zmrzlina a kolotoč. 

Odpoledne se opravdu vydařilo, za 
krásného letního počasí se zúčastnilo 
100 dětí místních i z blízkého okolí. Se 
zajištěním nám pomáhají místní spolu-
občané. Bez jejich účasti bychom tuto 
i další akci nebyli schopni uspořádat. 
Touto cestou ještě jednou všem děku-
jeme a těšíme se na další spolupráci.

Dětský den (putování za řemesly)
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Dětský den (putování za řemesly)
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Z obecní kroniky

RYBNÍKY A RYBNÍKÁŘSTVÍ
Končí léto – období dovolených, ná-

vštěv koupališť a také kempů, které jsou 
často u rybníků. Rybníky jsou obdivuhod-
ným dílem lidských rukou, řada z nich pa-
matuje dobu hradů, tvrzí a klášterů. Tvoří 
nedílnou součást krajiny, naši předkové je 
kdysi nazývali klenoty naší země.

České rybníkářství má dlouholetou 
tradici.  Na přelomu 15. a 16. století řídily 
hospodářství v našem kraji dva významné 
šlechtické rody, byli to Trčkové z Lípy, kte-
ří měli své hospodářství v okolí Opočna,  
a dále Pernštejnové, kteří vlastnili mimo 
jiné Černíkovice nebo Nové Město nad 
Metují. Právě do vlády těchto dvou rodů 
v první polovině 16. století se dá dato-
vat největší rozvoj rybníkářství v našem 
regionu.

Z kdysi největší rybniční soustavy pod 
Orlickými horami nám dodnes zůstaly jen 
tři větší historické vodní nádrže – Brou-
mar (nyní ve vlastnictví města Opočna), 
Semechnický a Podchlumský rybník (nyní 
ve vlastnictví hraběte Jana Kolowrata 
Krakowského).  Soustava byla dokončena  
v průběhu 16. století a je dílem Trčků z Lípy 
– zdejší vrchnosti. Trčkové se zařadili mezi 
významné rybniční podnikatele, protože 
zjistili, že je rybníkářské podnikání velmi 
výnosné. Přinášelo mnohem více zisku než 
jakékoli jiné zemědělské podnikání či daně 
odváděné poddanými.

Rybník Broumar, který zasahuje částeč-
ně do katastru naší obce, vznikl pravděpo-
dobně koncem 15. století na pozemcích, 
jež prý do té doby náležely opočenskému 
poddanému Janu Brunarovi. Jeho jméno 
žije v názvu rybníka dodnes – „Brunar“ 
se časem změnilo na „Brůmar“ a nako-
nec na „Broumar“. První písemné zmínky 
najdeme v účetnictví Trčků z Lípy a ty po-

cházejí z 1. poloviny 16. století. Broumar 
má dva nezávislé přítoky. Prvním z nich 
je Zlatý potok, kterým přitéká voda od vsi 
Chábor. Druhá zdrojnice odbočuje z říčky 
Bělé v obci Kvasiny a je známá jako Dlouhá 
strouha. Ta se v dolní části Kvasin rozvět-
vuje. Od hlavního toku se oddělila strouha 
zvaná o několik kilometrů dále Ještětický 
potok, která se vlévá do Zlatého potoka  
a dodává tak vodu do Broumaru.

Semechnický rybník má rozlohu 20 ha 
a je zajímavý dlouhou zalomenou hrází. 
Jeho zdrojnicí je Zlatý potok a potůček Ne-
platil. Vznikl s největší pravděpodobností 
v průběhu 16.století a je pojmenován po 
obci, protože to byl nejběžnější způsob 
pojmenování. Ve své době to byl rybník 
střední velikosti. Není tedy jisté, zda teh-
dy sloužil jako násadní rybník, v němž ryby 
dorůstaly do tržní velikosti, nebo zda to 
byl výtažník. Dnes se používá jako rybník 
násadní.

Podchlumský rybník je napájen Ještě-
tickým potokem posíleným vodou z řeky 
Bělé. Původní název je Lhotský. Tato vodní 
plocha patří katastrálně k Trnovu.

A jaká je současnost? Semechnický 
i Podchlumský rybník je majetkem Jana 
Kolowrata Krakovského, který se přistě-
hoval z Rakouska a vlastní rychnovský 
velkostatek.

         Stanislava Tláskalová, kronikářka

Obecní knihovna
Krásný den, milé čtenářky a milí 

čtenáři.

Léto nám pomalu ale jistě končí, 
školáci se vrátí do školy a večery se 
budou prodlužovat. Což takhle si je 
zpříjemnit knihou? Jsem si jistá, že 
pro každého se v naší knihovně najde 
čtivo dle jeho gusta. 

Pro nejmenší čtenáře máme 
spoustu pohádkových knížek i obráz-
kových pro ty, kteří ještě neumí číst, 
ale chtěli by si prohlížet alespoň ob-

rázky. Pro větší děti a studenty najde-
me mnoho kousků povinné i nepovin-
né školní četby. Nedávno jsme pořídili 
několik nových kousků povinné školní 
četby; v nabídce najdete několik knih 
Karla Čapka, Krysaře Viktora Dyka, 
knihy Boženy Němcové a mnoho dal-
ších. Pro slečny se v nabídce najde  
i několik dívčích románků.

Na své si ale jistě přijdou i ostat-
ní čtenáři. Nabídka knih je bohatá  
a nabízí tituly mnoha žánrů. V na-
bídce máme detektivky, historické 
romány, současné i starší romány  

a i knihy naučné. Pro inspiraci na vý-
letování máme i knihy a brožury o na-
šem malebném okolí. Kdo by si přeci 
jen nevybral nebo měl konkrétní přání, 
které nenajde v naší knihovně, můžu 
se poptat v Opočně a knihy přivézt. 
Ráda vám vyjdu vstříc. No a koho by 
zajímalo lehčí čtivo, máme v nabídce  
i několik časopisů, jako například Vlas-
tu, dTest a další.

Přijďte si sami vybrat nebo se 
třeba jenom podívat, co máme  
v nabídce pěkného. Ráda vás uvidím. 
              Michaela Peřinová, knihovnice
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Ctenár ská  s ou t e zˇ ˇ ˇˇ 

VÝLET DO BRNA

Vyhodnocení čtenářské soutěže pro děti a fotohádanky

V červnu letošního roku, po několika odkladech, jsme mohli uskutečnit plánovaný výlet. Tentokrát jsme zvolili směr 
na jižní Moravu.

Jako první zastávku jsme navštívili brněnský hrad Špilberk, kde jsme absolvovali prohlídku kasemat, což bylo středo-

věké vězení. Naše skupina měla štěstí na skvělého průvodce, který nás dopodrobna seznámil s životem v tomto vězení, 
které bylo pokládáno jak za jedno z nejtěžších ve své době, tak i za takové, ze kterého nešlo utéci. 

Přímo z hradu nás pak naši páni řidiči dovezli před vilu Tugendhat, jejíž nenápadný vchod skrývá jeden z architekto-

nických skvostů plný technických detailů (např. okna zasouvající se do podlahy, stůl, jehož noha je součástí konstrukce 
domu či průhledná onixová stěna) a historie.

V minulém vydání Semechňáku byla zveřejněna čtenářská soutěž, pro krácení volného času dětí v době  
lockdownu, které se zúčastnilo bohužel pouze 7 dětí. Děti byly odměněny a budeme se těšit na hojnější 
účast při obdobných soutěžích. Děkujeme za snahu a všem gratulujeme: Jonáš  Sedláček, Nikola Žďárková, 
Markéta Tláskalová, Zuzana Čepelová, Max Barvínek, Štěpán Kroulík a Vašek Kroulík.  

Prvním, kdo poznal 2 fotografie, které vyobrazovaly stodolu Potůčkových (dnes u Pikalových čp. 86)  
a lípu u bývalého stavení Kosteleckých Na podstatkách (dnes u Židových čp. 125), byl pan Josef Bartoš.  
Děkujeme za rychlou reakci a gratulujeme.
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Uvnitř nám nadšený student architektury ukázal nejenom nevšední prvky moderní architektury, ale i vylíčil pochmurný 
život majitelů a jejich vily. Vila během své historie prošla několika přestavbami. Hned první byla již po konfiskaci vily 
gestapem, kdy zde bydlel Walter Messerschmidt.  Jeho vystřídali ruští osvoboditelé včetně jejich koní. Poté zde bylo reha-

bilitační středisko, až se nakonec z vily stala kulturní památka. V roce 1992 zde došlo k dohodě o rozdělení Českosloven-

ska. Po nákladné rekonstrukci, která proběhla v letech 2010-2012, je dnes vila ve stavu, v jakém ji manželé Tugendhatovi 
opustili. Určitě doporučuji její návštěvu, včetně zahrady a vily rodičů původních majitelů vily Tugendhat, ve které je nyní 
kavárna. Po rozchodu, který následoval po prohlídce, jsme jeli do pivovaru Dalešice, který je známý z filmu Postřižiny. 
Zde jsme samozřejmě ochutnali jejich pivo společně s připraveným rautem. 

Závěrem bych chtěl všem účastníkům poděkovat za účast. Doufám, že se nám podaří uskutečnit ještě nějaký podobný 
výlet a účast bude vyšší.                                                                                                                                         Tomáš Suk 
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Ze sportu

Sbor dobrovolných hasičů
Po rozvolnění covidových opatře-

ní, se opět naplno rozběhly hasičské 
soutěže. První a zatím jediná akce 
uspořádaná naším sborem byla soutěž 
v požárním útoku, která se konala 24. 
července na místním hřišti. Tato soutěž 
byla zařazena do 22. ročníku Podorlic-

ké ligy, která letos obsáhla 9 soutěží. 
Této soutěže se zúčastnilo 6 týmů mužů  
a 6 týmů žen. V kategorii mužů jsme 
měli jedno družstvo, a to SDH Semech-

nice – Kruhovka, které obsadilo 2.místo  
s časem 24,69 vteřiny. Tato akce se 
vydařila, vyšlo i počasí, těšíme se na 
další. 

O týden později jsme se zúčastnili 
dalších závodů v Lukavici. Zde bylo 
celkem 14 týmů mužů a 6 družstev žen. 
V kategorii mužů jsme měli dvojná-

sobné zastoupení. Sbor dobrovolných 
hasičů Semechnice obsadil 8.místo  
s časem 25,14 vteřiny a SDH Semech-

nice – Kruhovka obsadil opět 2. místo 
s časem 23,25 vteřiny. Za zmínku jistě 
stojí, že v obou soutěžích byl nejrych-

lejším proudařem Honza Tláskal. 
V září by se mělo uskutečnit okr-

skové kolo v Houdkovicích, uvi-
díme však, jaká nás čeká situace.  
                 David Valášek, velitel SDH

Jako již tradičně se na čtyřech hřištích místního 
Sokola v Semechnicích poslední červnový pátek

uskutečnil noční nohejbalový turnaj trojic. Tento 
ročník byl již 21. v pořadí. K prezenci se přihlásilo 15

týmů, které byly rozlosovány do tří skupin. Dle 
umístění ve skupinách byly jednotlivé trojice nasa-

zeny do osmifinále. Po úspěšném semifinále se  
o vítězství v turnaji utkaly týmy Jelita a Co nováč 

dal. Vítězství v turnaji si zaslouženě vybojoval tým 
Jelita, na druhém místě skončilo mužstvo Co nováč 

dal a jako třetí se umístil tým Rotující kedlubny. 
Další pořadí: 4. Tři bratři, 5. Semechnice X, 6. Píďo-
sauři, 7. Synkov, 8. Ruce v bok, 9. Sedláci, 10. Mé-
něcennost, 11. Smíšené zboží, 12. Románské tahy,  

13. Vidláci, 14. LMK a15. 3Q metal. Další turnaj  
v nohejbalu GRAND PRIX SEMECHNICE (33. ročník) 
se bude hrát na posvícenskou sobotu 4.září 2021.
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