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

Vážení spoluobčané,
v letním čísle našeho obecního zpra-

vodaje najdete mnohého zajímavého 
čtení. Je zde kulturní kalendář na zbytek 
roku, články dobrovolných spolků, vý-
pisy z jednání zastupitelstva, tentokrát  
i hádanka a mnoho dalšího čtení. 

Blíží se nejen naše tradiční posvíce-
ní, na které vás všechny srdečně zvu, ale  
i volby do našeho zastupitelstva. Letošní 
posvícenské pondělí bude slavnostněj-
ší, protože nás přivítá opravená kaple  
s novým okolím. Výbornou práci zde od-
vedla opočenská firma ŠTĚPÁNEK spol. 
s r. o., pod vedením stavbyvedoucího 
Ing. Miroslava Vencla. Byl též restauro-
ván oltář a na kúru kaple staré harmo-
nium. Zdejší truhlář, pan Milan Macek, 
opravil uhnilé části lavic. Nátěr fasády  
a výmalbu vnitřních prostor provedl 
pan Ladislav Petr z Opočna. Vše bylo 
pod dozorem paní arch. Lídy Míkové 
(roz. Huškové), která všechny úpravy  
a opravy navrhla. Všem za jejich skvěle 
odvedenou práci děkuji. Pro zájemce 

bude k nahlédnutí kaple otevřena i na 
posvícenskou neděli od 10:00 do 17:00 
hod. nebo po telefonické domluvě. 

Volby do zastupitelstev obcí proběh-
nou tentokráte již v měsíci září (23. – 24. 9.). 
Po šesti volebních období jsem se roz-
hodl již nekandidovat na post starosty 
obce. Budu-li zvolen do zastupitelstva 
obce, pomohu radou a zkušenostmi 
jen jako řadový člen. Děkuji všem obča-
nům, kteří mě důvěřovali v 6 volebních 
obdobích a zejména všem zastupite-
lům. Po celou dobu jsem se snažil svou 
činností vaši důvěru nezklamat. Obec, 
která nic nedělá, neopravuje, neinves-
tuje, nesportuje, se dříve nebo pozdě-
ji stává obcí nefunkční a toho bych se 
nerad dožil. V současnosti se ale na-
opak naše malá obec neustále rozrůstá  
a přibývají noví občané. To vše by ne-
bylo možné bez skvělého týmu zastupi-
telů, kteří se neváhali kdykoliv vyjádřit 
svým názorem a byli vždy mou oporou. 
I když máme někdy rozdílné názory, ve 
finále najdeme rozumný kompromis. 
Vždyť zastupitelstvo zastupuje vaše zá-
jmy a vaše požadavky. To, co se povedlo 
vybudovat a zlepšit za mého působení 

ve funkci starosty, nechám posoudit 
vás, občany. 

To, co se nepovedlo, bylo nezříze-
ní mateřské školy v obci. Byla dokonce  
i zpracovaná dokumentace na přestav-
bu staré školy. Těsnou většinou však 
nebyla stavba z ekonomických důvodů 
schválena. Apeluji však na nové vedení 
obce, aby tuto otázku znovu otevřelo  
a zřízením školky se zabývalo. Jsou obce 
s polovičním počtem obyvatel, jež mají 
své předškolní zařízení. Vztah k obci 
získáme nejlépe v co nejútlejším věku. 
Tento patriotismus si již neseme v sobě 
po celý život. Školské zařízení též oboha-
tí kulturní dění v obci. 

V poslední době se několik obča-
nů z části obce směrem na Podchlu-
mí opakovaně písemně dotazuje (dle 
svobodného přístupu k informacím 
dle zákona č. 106/1999 Sb.) na činnost 
obecního úřadu a zastupitelstva. Přitom 
tyto otázky jsou probírány na veřejných 
zasedáních. 

Jsem moc rád, že mají o činnost na-
šeho úřadu a o dění v obci po tolika le-
tech života u nás konečně zájem. Rádi 
na jejich několikrát opakované žádosti 

Slovo starosty
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Usnesení č. 3/2022
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:
- program jednání;
- rozpočtové opatření č. 6.
- závěrečný účet obce Semechnice za r. 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
                hospodařením, a to bez výhrad.
- výsledek hospodaření roku 2021.  
- poskytnutí příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,  
                z. s., Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281 ve výši 500 Kč.
- 9členný počet zastupitelstva pro příští volební období. 
- pronájem bytu č. p. 60 dle zveřejněného záměru.
- zahájení poptávkového řízení na výběr projektanta chodníku  
                v předpokládaném úseku od čp.66 k čp. 1. 
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IZ-12-2001496/VB/2,  
     Semechnice, p. č. 1052/6 – přeložka NN, kNN a pověřuje starostu  
                podpisem této smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s., 
- uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce velkoobjemových nádob na sklo se 
                společností EKO-KOM, a. s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.
Souhlasí:
- s uzavřením Smlouvy o prodeji privatizovaného majetku vycházející z veřejné  
               soutěže na pozemek parc. č. st. 65/1, jehož součástí je zemědělská stavba bez  
                čp. za kupní cenu 1.000.200 Kč. 
Neschvaluje:
- žádost SÚS Královéhradeckého kraje na zhotovení vpustí obcí Semechnice  
                před čp. 121 z důvodu, že komunikace není ve vlastnictví obce. 
- nákup defibrilátoru.
Bere na vědomí:
- usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.  Bez připomínek. 
- rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5.
Pověřuje starostu:
- zjištěním dotačních možností systému door to door na maloobjemové nádoby 
                na tříděný odpad – papír, plast.
- podpisem nájemní smlouvy bytu č. p. 60 s panem Zdeňkem Šimkem. 

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

1.  6.  2022

odpovíme. Jen pak máme méně času 
například na žádosti o dotace a výbě-
rová řízení, třeba na chodník směrem 
na Podchlumí. 

Dotazujete se též opakovaně na 
podporu spolkové činnosti TJ Sokol. 
Své zařízení si budoval v dřívějších 
dobách dobrovolnou činností, kdy 
jeho členové odpracovali zdarma 
stovky hodin. Převážně jeho členové 
odpracovali též zdarma na budově 
sportovního klubu (ten je v majetku 
obce) 1600 hodin. Je jenom škoda, 
že  se více občanů nezapojilo do jeho 
činnosti, zejména, že nepřivedli ke 
sportu své děti. Nemuseli by za ho-
kejový oddíl nyní nastupovat hráči 
odjinud, kteří mají k naší obci vřelý 
vztah, i když zde nebydlí. Obec proto 
přispívá na údržbu těchto zařízení tak, 

aby vše bylo funkční a sloužilo široké 
veřejnosti. 

Dle mého doslechu i jinde v obci 
probíhá spolková činnost a sousedé se 
pravidelně scházejí. Doloží-li příslušné 
doklady o založení nového dobrovol-
ného spolku, určitě budou vedením 
obce podpořeni. Tak, jako jsme pod-
porovali podnikání jednoho občana, 
toho, který nemusel doposud platit 
své odpadové hospodářství a využíval 
toho obecního. Za dobu své podnika-
telské činnosti neplatil též za proná-
jem svého pozemku před svou pro-
vozovnou, sloužícího pouze pro jeho 
účely. To však již neplatí, protože po-
zemek od obce výhodně odkoupil tak, 
jako mnozí ostatní. 

Proto všechny opakovaně vyzývám, 
pište, dotazujte se, jsme tady pro vás. 
Nemáme sice tolik času, abychom 
vám odpověděli ihned, ale v zákonné 
lhůtě to pořídíme. Jsme totiž se svou 
kolegyní místostarostkou neuvolnění 

zastupitelé, tedy pracující na poloviční 
úvazek. 

Kromě již zmíněné pozvánky na 
naše tradiční Posvícení vás všechny 
zvu k blížícím se volbám. Letos budete 
mít z čeho vybírat. Do zastupitelstva 
obce se letos hlásí i ti, o kterých jsme 
dosud (i když tu bydlí již delší dobu) 
ani neslyšeli. Proto volte s rozumem  
a nenechte se ovlivnit populismem.

Mnozí si jistě všimli údržbové čin-
nosti mladých brigádníků. Tak jako 
každé prázdniny i letos prováděli na-
těračské a úklidové práce v obci. Za 
jejich úsilí na zvelebování vesnice 
jim moc děkuji. Obec je připravena 
k předání novému vedení v pořádku  
a v dobré finanční a ekonomické 
kondici. 

Přeji všem krásné prožití zbytku 
léta a prázdnin, školákům šťastné vy-
kročení do nového roku. Mějte slunce 
v duši.

                                   Zdeněk Bendzo

Slovo starosty  –  pokračování 
z  t i tulní  stránky

KOMINÍK
V pondělí 19. 9. 2022  

od 8:00 do 14:00 hod. dorazí 
do naší obce 2 kominíci ze 

společnosti  
Habr kominictví s. r. o. z 

Náchoda. 

Zájemci o vyčištění komínu se 
mohou hlásit v kanceláři OÚ, 

případně telefonicky  
na čísle 494 668 241.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
 Svoz bude v pátek  30. 9. 2022  
(v pondělí 3. 10. 2022 odvoz)  

u obecního úřadu, u Trejtnaro-
vých a vlek bude přistaven do 

Podchlumí. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
V pondělí 26. 9. 2022  

u obecního úřadu,  
odvoz 27. 9. 2022
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OBČANÉ SE PTAJÍ
Pro představu uvádíme jednu  
z mnoha žádostí jistého pána  

z obce 

(pardon, podepsala se jeho paní).

„Žádám obecní úřad v Semech- 
nicích o poskytnutí následující 
informace:

-  Kolik autobusových zastávek 
včetně těch tzv. na znamení 
je zřízeno na území obce 
Semechnice?
-  Kdy tyto zastávky vznikly, na 
základě jaké žádosti, případně 
požadavku?
- Ve kterém roce byly jednotlivé 
autobusové zastávky uvedeny do 
provozu?
- Která z těchto autobusových 
zastávek byla uvedena do provozu 
jako poslední?
- Pod jakou spisovou značkou, 
případně pod jakých číslem 
jednacím se uskutečnila konkrétní 
jednání se stavebním úřadem, 
případně s Policií ČR a případně 
dalšími oslovenými institucemi či 
firmami při administraci vedoucí ke 
zprovoznění poslední autobusové 
zastávky?“

Podobných žádostí o poskytnutí 
informace obdržel letos obecní 

úřad již téměř 20. Odpovědi jsou 
vždy veřejnosti k dispozici na 

webových stránkách obce  
v sekci Úřad – Ostatní dokumenty 

Pisatelé poznáte snadno.  
V předmětu zprávy stojí „stížnost“ 
nebo „žádost o informace“. Autoři 

jsou pořád stejní!     

Zákon č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu 
k informacím se mezi 

samosprávami netěší velké oblibě. 
Přispívají k tomu i tzv. kverulanti. 
Ti, kteří jej často zneužívají pro 
svoje osobní cíle, obvykle za 

účelem zatěžovat samosprávu 
zasíláním nesmyslných žádostí 
nebo velkého množství žádostí. 

K těmto žadatelům můžeme 
směle zařadit i některé naše 

spoluobčany. Doložené žádosti 
(shodou okolností v předvolebním 

období?) jsou toho důkazem. 
O předmětu žádostí si udělejte 

obrázek sami.  

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

17.  8.  2022

Usnesení č. 4/2022
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:
- program jednání;
- rozpočtové opatření č. 9 týkající se rekonstrukce kanceláře;
- uzavření dodatku č. 1 s firmou Štěpánek spol. s r. o., Opočno;
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  
              č. IV-12-2022884/VB/1 Semechnice, parc. 462/2 knn;
- termín konání příštího zastupitelstva, a to na 25. 8. 2022 od 18:00 hod. 
              na místním hřišti, kde bude rozhodnuto o půjčce P. M.

Bere na vědomí:
- usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.  Bez připomínek. 
- rozpočtové opatření č. 7;
- rozpočtové opatření č. 8;
- vyjádření SÚS Královéhradeckého kraje k rekonstrukci vozovky na  
              Podchlumí;
- vyjádření Povodí Labe k zaplevelení Houdkovického potoka;
- registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k akci  
             „Rekonstrukce Kaple Panny Marie Bolestné v Semechnicích – vnější omítky;

Pověřuje starostu:
- podpisem dodatku č. 1 s firmou Štěpánek spol. s r. o., Opočno
- podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
              č. IV-12/2022884/VB/1 Semechnice, parc. č. 462/2 knn

ODPADY – žádost firmy MARIUS PEDERSEN
Vážená paní starostko, pane starosto.

Dovolujeme si Vás požádat o rozšíření níže uvedené informace občanům Vašeho 
města/ obce.
V poslední době jsme stále častěji upozorňováni spalovnou, do které odvážíme 
výmět z třídící linky plastů, na nevhodný a v některých případech i nebezpečný 
obsah.

DO NÁDOB NA PLASTY NEPATŘÍ A NESMÍ BÝT VKLÁDÁNY TYTO ODPADY:
• Podlahové krytiny (linoleum, všechny druhy koberců, koberečky  
              z automobilů)
• Všechny druhy obuvi včetně gumáků
• Plastové hračky obsahující kovové nebo jiné součástky
• Gumové/nafukovací hračky
• Plavecké potřeby a zahradní bazény všech rozměrů
• Zahradní hadice
• Plastové blistry (platíčka od léků) obsahují alobal
• BATERIE všechny druhy – při spalování/drcení by mohlo dojít 
               k výbuchu!!!!!!!!!!!!!!!
• Silně znečištěné plasty 

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

25.  8.  2022

Usnesení č. 5/2022
Zastupitelstvo obce Semechnice

Bere na vědomí:
- stažení žádosti o půjčku nájemce sportovního klubu 
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Kulturní kalendář, který zde zveřejňujeme, obsahuje tradiční akce pořádané každý rok.  
V září jsou volby do obecního zastupitelstva, a tak je možné, že nově zvolení zastupitelé budou mít jiné plány a 

představy, jak zapojit občany do dění v obci. Proto sledujte obecní stránky na internetu, vše bude včas také hlášeno 
rozhlasem a vyvěšeno na plakátovacích místech v obci.

Za kulturní komisi: M. Černíková

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ PODZIM – ZIMA 2022

So 27
srpen

16,00 h. Rozloučení s létem pro
 děti i dospělé (žonglování,  

obří bublina)

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

20,00 h. Posvícenská zábava se 
skupinou ROCKSORRY

So 3
září

Po 5
září

  9,00 h.  POSVÍCENÍ – 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 St. 28. 9.)

16,00 h. Autorské čtení z knihy 
paní Kverkové

17,00 h. Rozsvícení vánočního 
stromu

Po 5
prosinec

 9,00 h.  Silvestrovský pochodPo 31
prosinec

 Mikulášská nadílka
 

So 24
září

Pá 25 
listopad

So 5
listopad

 
pořádají dne 3. a 5. září 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
Sobota 3. září: 09.00 hod. nohejbalový turnaj GRAND PRIX SEMECHNICE 

20.00 hod. taneční zábava se skupinou ROCKSORRY  
 
Pondělí 5. září: 09.00 hod. mše svatá, žehnání kaple, které bude celebrovat Mons. Jan 

Paseka, generální vikář                                                  
12.00 hod. Zlatá hodinka s dechovou hudbou OPOČENKA  

                                        17.00 hod. taneční zábava se skupinou GRADACE   
 

Akce se konají v zastřešeném sportovním areálu. Posvícenské občerstvení zajištěno. 

??
prosinec

 
 Vánoční koncert v kapli
 (termín bude upřesněn)

15,00 h.  Drakiáda na Římanském 
kopci

So 8
říjen
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Rozpis

                    ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB

       ordinační hodiny : sobota, neděle, svátek  08,00 - 13,00

datum Poskytovatel (lékař) adresa ordinace                              telefon

06. 08. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Grymová Natalie) Kvasiny 145, , 517 02 771 155 445

07. 08. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 531 955

13. 08. SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich) U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou, 51601 604 878 560

14. 08. SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Kapołková Simona)U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou, 51601 604 878 560

20. 08. FSmile, s.r.o. (MDDr. Hanzík Kevin)  Tyršova 515, Opočno, 517 73 777 667 353

21. 08. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Havlíček Ondřej) Kvasiny 145, , 517 02 771 155 445

27. 08. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš) Kvasiny 145, , 517 02 771 155 445

28. 08. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí, 517 41 494 323 958

03. 09. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk, 517 54 602 514 715

04. 09. Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar) Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 737 791 333

10. 09. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno, 517 73 494 621 665

11. 09. MUDr. Malátková Ludmila Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 515 696

17. 09. MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona) Jana Pitry 448, Opočno, 517 73 799 545 112

18. 09. Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Matoušková Lucie) Kvasinská 129, Solnice, 602 152 873

24. 09. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš) Kvasiny 145, , 517 02 771 155 445

25. 09. Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Paličková Zlata) Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54 721 200 244

28. 09. Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš) Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54 721 200 244

01. 10. Můj zubař, s.r.o. (MUDr. Salamin Akram) Kvasinská 129, Solnice, 602 152 873

02. 10. MUDr. Pokorná Jaroslava Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 515 697

08. 10. Poliklinika Týniště nad Orlicí (MUDr. Veselská Renata) Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21 494 371 781

09. 10. FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip)  Tyršova 515, Opočno, 517 73 777 667 353

15. 10. Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar) Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 737 791 333

16. 10. MDDr. Slouková Kamila Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 515 694

22. 10. MUDr. Simona Sudová, s.r.o. (MUDr. Sudová Simona) Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21 494 371 031

23. 10. MUDr. Skřičková Zdeňka Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 515 695

28. 10. MUDr. Štulík Richard Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 515 693

29. 10. Freemed, s.r.o. (MUDr. Tancurinová Jana) Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk, 517 54 736 419 151

30. 10. Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Učňová Petra) Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54 721 200 244

05. 11. MUDr. Valešová Pavla Pulická 99, Dobruška, 518 01 494 622 114

06. 11. Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana) Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21 494 371 783

12. 11. MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí, 517 41 721 460 150

13. 11. Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Bahník František) Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 737 791 333

17. 11. JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan) Komenského 828, Týniště nad Orlicí, 517 21 494 371 088

19. 11. MUDr. Bergmanová Dita Záhumenská 445, České Meziříčí, 517 71 734 324 600

20. 11. MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika) Pulická 99, Dobruška, 518 01 494 622 114

26. 11. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Grymová Natalie) Kvasiny 145, , 517 02 771 155 445

27. 11. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 531 955

03. 12. SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich) U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou, 51601 604 878 560

04. 12. SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Kapołková Simona)U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou, 51601 604 878 560

10. 12. FSmile, s.r.o. (MDDr. Hanzík Kevin)  Tyršova 515, Opočno, 517 73 777 667 353

11. 12. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Havlíček Ondřej) Kvasiny 145, , 517 02 771 155 445

17. 12. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš) Kvasiny 145, , 517 02 771 155 445

18. 12. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí, 517 41 494 323 958

24. 12. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno, 517 73 494 621 665

25. 12. MUDr. Majer Rostislav U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 608 382 500

26. 12. MUDr. Malátková Ludmila Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 515 696

31. 12. Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar) Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 737 791 333

01. 01. Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Matoušková Lucie) Kvasinská 129, Solnice, 602 152 873

Stránka 1

ZUBNÍ  POHOTOVOST
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Tradičně první akcí na jaře pod stanem, 
kterou pořádáme společně s místními 
hasiči, jsou čarodějnice. A tak jsme 

po roční přestávce opět přivítali malé i velké čarodějnice. Čarování, kouzlení, 
soutěže o drobné ceny se střídaly s tancem. Na závěr jsme společně v průvodu 
odnesli vyrobenou čarodějnici na hranici za hřištěm, kde byla připevněna na její 
vrchol, aby byla společně se vším zlem spálena.  Hranici připravili místní hasiči 
a postarali se také o občerstvení. Každý si mohl opéct buřta nebo se zakous-
nout do výborných řízečků a zapít pivem nebo limonádou. Počasí bylo příznivé,  
a tak jsme byli rádi, že i účast byla početná.

Čarodějnice

V sobotu 9. 4. 2022 dopoledne 
jsme se sešli na Trnovce, aby-
chom zasadili do předem připra-

vených výkopů stromky třešní a ořešáků.  Před několika lety již byly zasazeny strom-

ky švestek a ořešáků na Příčnici a pár stromků třešní na Trnovce směrem k Opočnu. 
Letos se opět podařilo získat 100% dotaci na jejich pořízení, a tak byly vysázeny 
třešně směrem k Opočnu a dále se pokračovalo směrem k Trnovu. Celkem bylo vy-
sazeno 50 stromků. Za velmi chladného a větrného počasí se sešlo hodně občanů,  
a tak práce byla brzy hotová. Všem touto cestou děkujeme. Ve výsadbě budeme 
ještě pokračovat, až se podaří zajistit další sazenice. V současnosti obec provádí za-
lévání vysazených stromků. Při procházce po Příčnici vidíme, že se stromkům daří 
dobře a už mají první plody. 

Sázení stromků na Trnovce

Tradiční akce v Semechnicích
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Po dvouleté přestávce zaviněné co-
ronavirem jsme opět uspořádali v ne-
děli 1. 5. 2022 zahrádkářskou prodejní 
výstavu. Bohužel se nám nepodařilo 
nahradit prodejce, kteří k nám každým 
rokem pravidelně jezdili, ale z různých 
důvodů svoji činnost ukončili. Nabídka 
proto nebyla již tak pestrá. Bude proto 
na zvážení, zda v příštím roce tuto vý-
stavu pořádat.

Zahrádkářská výstava

Na pouťovou neděli 12. 6. 2022 
přijel zahrát Mladý týníšťský big band. 
Programem provázel vtipný konferen-
ciér, skvělý muzikant a dirigent Pavel 
Plašil. Příznivci dobré hudby, a že jich 
tentokrát byl téměř plný stan, si přišli 
na své. Známé i méně známé swin-
gové hity zazpívala Tereza Myšáková.  
I když prý indisponovaná, na výkonu 
to nebylo poznat. Krásný kulturní záži-
tek byl umocněn slunečným počasím  
a pouťovými koláči. Ty napekla paní 
Paštiková z Podchlumí, které ještě jed-
nou děkujeme.

Pouťové odpoledne
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Hádanka

Hádankou je v dnešním zpravodaji nově opravená kaple.  
Na průčelí této památky je anomálie, která zde byla již dříve, jen nebyla tolik 

vidět….. Uhádnete ji? Správné odpovědi posílejte na tel. č. 602 106 616 nebo 
emailovou adresu starosta@semechnice.cz.  

Dva vylosovaní obdrží věcnou cenu. 

Pravidelně v červnu pořádáme dět-
ský den. Tentokrát v neděli 19. 6. 2022 
pod názvem – Putování za kamarády 
z dětských knížek. Na stanovištích si 
děti připomínaly známé české pohád-
ky a opět plnily drobné úkoly, za které 
obdržely odměny. U perníkové cha-
loupky prolézaly pavučinou pro per-
níčky. Ke Zlatovlásce jely na koni pod 
dohledem Jiříka. Nechyběl Rumcajs  
a Manka ani Maková panenka a Mo-
týl Emanuel. Krakonoš a Trautenberk 
na naší „Sněžce“ zkoušeli děti, co pa-
tří a nepatří do lesa. Červená Karkulka  
s myslivcem pomáhali lovit vlka. Další 
úkoly byly připraveny na stanovištích 

u českého Honzy, vodníků, Křemílka  
a Vochomůrky, Berušky a Ferdy Mra-
vence a své místo měl i oblíbený Krte-
ček a myška. Na poslední zastávce si 
pohádková babička a dědeček s dět-
mi povídali o knížkách. V cíli děti ob-
držely záložku do knihy a diplom. Na 
závěr ještě byl připraven skákací hrad 
a skluzavka.

Děkujeme všem účinkujícím za 
pomoc uskutečnit toto odpoledne 
pro děti. Při teplotě 35 stupňů v kos-
týmech to bylo náročné. Díky patří 
také paní Peřinové za upečení koláčů 
a Míše Alimové a Renatě Šimkové za 
perníčky a dalším, kteří nám pomohli 
postavit jednotlivá stanoviště.

Dětský den
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Sbor dobrovolných hasičů
 Na konci dubna jsme na hasičském 

hřišti postavili hranici na pálení čaroděj-
nic a přichystali občerstvení pro všechny. 
V měsíci květnu jsme se zúčastnili okrs-
kové soutěže konané na Záhornici. Účast 
byla ze všech pěti sborů a ještě tým čle-
nů okrsku nad 35 let, který náš okrsek 
reprezentoval na okresním kole ve Vrbici. 
Na této soutěži jsme obsadili třetí místo 
za vítěznými Houdkovicemi a na druhém 
místě se umístil výběr okrsku nad 35 let. 
V tomto družstvu byl za náš sbor David 
Valášek. V červnu jsme uspořádali sou-
těž v požárním útoku, zařazenou do se-

riálu soutěží Podorlické ligy. Této akce se 
zúčastnilo 13 týmů mužů a 6 týmů žen.  
V kategorii mužů jsme měli dvojnásob-
né zastoupení. Nakonec celkově zvítězi-
lo družstvo SDH Semechnice – Kruhovka  
a nově složený tým SDH Semechnice skon-
čil na 9. místě. Tento tým byl ve složení: 
Ivan Legr, Michal Moravec, Martin Šimek, 
Michaela Peřinová, Ondřej Viznar, Václav 
Šrom a Jiří Čtvrtečka. Tato akce se zdařila 
a mnoho týmů nám děkovalo za perfektní 
uspořádání, včetně občerstvení. Nově slo-
žené družstvo se ještě zúčastnilo závodů 
ve Sněžném, kde obsadilo 3. místo, a dále 

v Bílém Újezdě na nočních závodech tak-
též 3. místo. Obě družstva jela na závody 
do Lukavice, kde se jim moc nedařilo. Na 
5. místě  skončil tým Semechnice – Kru-
hovka a na 10. místě pak tým Semechni-
ce. V červenci jsme uspořádali den ote-
vřených dveří. Až na vítr, který nám polá-
mal stan, se tato akce velmi vydařila. Rád 
bych touto cestou poděkoval všem, kdo 
se podílí na uskutečnění hasičských akcí. 
Těší nás podpora napříč celou vesnicí,  
i těch, kteří nejsou členy sboru.         
     

                David Valášek, velitel SDH
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Ze sportu
První letošní akcí pro širokou ve-

řejnost byl pochod kolem Semech-
nic, který proběhl v sobotu 7. května. 
Pro účastníky byly připraveny 3 různě 
dlouhé trasy a všechny procházely 
místní částí Podchlumí. Zde bylo mož-
nost občerstvení ve mlýnu u Koblížko-
vých. Na závěr pochodu byl pro všech-
ny účastníky připraven táborák a buřty 
na opečení. V roce 2022 byla tato akce 
zařazena do celostátního projektu 

„Sportuj s námi“ a obdrželi jsme na ni 
od České unie sportu finanční podpo-
ru. Zúčastnilo se 72 osob, děti a mlá-
dež měly vstupné zdarma.    

V pátek 25. června jsme pořádali již 
22. ročník nočního nohejbalového tur-
naje trojic. Prezence probíhala do 18. 
hodin a tentokrát se dostavil komorní 
počet 7 týmů. Turnaj se hrál systémem 
každý s každým na dva hrané sety  
a o vítězství se utkaly první dva týmy. 

V napínavém finále, které se hrálo na 
dva vítězné sety, nakonec zvítězil tým 
Bohuslavic nad domácími Semechni-
cemi X. Další pořadí turnaje: 3. Kořist, 
4. Sokol Opočno, 5. Ruce v bok, 6. Sed-
láci, 7. Bez nervů. Další nohejbalový 
turnaj proběhne na posvícenskou so-
botu 3.září a bude to 34. ročník, ten-
tokrát denního nohejbalu o putovní 
pohár GRAND PRIX SEMECHNICE. 

                 Václav Vaněk

Od čtvrtka 8. 9. 2022  od 19,00 hod. se opět začíná cvičit joga s p. Ryšavým v budově školy.
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Dlouho jsem přemýšlel, zda mám ten-
to článek napsat, a nakonec jsem se roz-
hodl kladně. Jako rodáka a celoživotního 
obyvatele obce Semechnice mě značně 
zneklidňuje přístup a chování některých 
občanů ve vztahu k obecnímu úřadu  
a dění v obci. Neustálými písemnými 
žádostmi o informace (většinou z dávné 
minulosti) se možná s dobrým úmyslem 
snaží získat přehled o fungování obce. Ve 
skutečnosti tím ale dost narušují fungo-
vání místního úřadu, kterému tak zbývá 
méně času na řešení aktuálních problé-
mů. Ale toho si určitě převážná většina 
našich občanů, zejména těch starších 
bez přístupu k internetovým stránkám 
obce, ani nevšimla. Pokud bych já potře-

boval něco objasnit, šel bych prostě na 
úřad a vše zde ústně vyřešil.

Posledním impulsem k této mé reakci 
byly opět dotazy týkající se tentokrát čin-
nosti TJ Sokol Semechnice, jejímž jsem 
více než 20 let předsedou. S budováním 
sportoviště včetně zázemí a jeho využi-
tím pro širokou veřejnost začali již naši 
předci. Veškeré činnosti byly vykonávány 
vždy zdarma a všichni měli dobrý pocit, 
že mohou alespoň trochu přispět pro 
dobrou věc. Pro dokreslení přikládám 
historické i současné fotografie. Úsudek 
si udělejte sami.

Mohu jen dodat, že dnešní sportov-
ní areál byl zrekonstruován v převážné 

většině ze získané dotace. Každoroční 
příspěvek obce na jeho provoz a na veš-
kerou další činnost TJ Sokol Semechni-
ce je schvalován zastupitelstvem obce  
a všichni občané Semechnic mají mož-
nost se k němu vyjádřit. Výkony našich 
hokejistů jsou také vizitkou naší obce  
a celoroční využití sportovního areálu se 
snažíme zajistit v maximální míře. Jen 
nás dost mrzí, že od doby vybudování to-
hoto zařízení stále klesá zájem dětí, ale  
i jejich rodičů o sport a pohybové aktivity 
vůbec. Uvítáme proto každého s upřím-

ným zájmem o využití našeho sportovní-
ho areálu.    
                                                 
   Václav Vaněk

SLOVO OBČANA
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Komunikace se stavebním úřadem 
Odezva na článek z minulého čísla našeho Semechňáku – občané se ptají – liknavost stavebního úřadu  
v Dobrušce. Dotčená osoba se dožaduje zveřejnění odpovědi na svou odezvu, kterou zde otiskneme.
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K danému uvádím: Po podání naší žádosti o vydání stavebního povolení 18. 12. 2020 jsme byli vyzváni téměř po půl 
roce, to je 2. 6. 2021, k prvnímu doplnění žádosti. Nevím, jestli tuto dobu považujete na Vašem úřadě za normální. Na 
jiných úřadech toto trvá 1, max. 2 měsíce. Projektová dokumentace nebyla skutečně kvalitně zpracována. Z výběrového 
řízení, které jsme museli opakovat, protože se žádný projektant v první výzvě nepřihlásil, nakonec v druhém kole vzešel 
jediný zájemce. Oslovili jsme několik známých projekčních firem, které však po zjištění, že bude povolovat stavbu Váš 
specializovaný úřad, s poděkováním nabídky odmítli podat. 

Při prvním doplnění, to je 2. 6. 20221 nevyžadoval Váš stavební úřad stanoviska správce sítí ČEZ. Toto bylo vyžado-

váno až ve druhé výzvě vlastnoručním přípisem „nutno obstarat sdělení o existenci zařízení v majetku ČEZ“. Toto bylo  
z naší strany doplněno. Ve třetím doplnění ze dne 4. 4. 2022 bylo opět žádáno doplnění o stanovisko společnosti ČEZ, ale 
o vyjádření k projektové dokumentaci. To však bylo dodáno již při podání žádosti o stavební povolení, ale po 1 roce pro-

padla jeho platnost. Takže chybně uvádíte, že nevyžadujete další nová vyjádření. Dle sdělení krajského úřadu nemáte na 
podobná další nová vyjádření právo, můžete pouze požadovat doplnění požadavku z Vašich doplňujících výzev. Proto také 
při psaní zpravodaje vznikla mylná informace, že již byla doplněna i třetí výzva. Vše se zadrhlo na novém vyjádření ČEZu, 
který má i na stejné opakované vyjádření lhůtu 1 měsíc. Proto nebylo plánované doplnění v zamýšlené lhůtě podáno. 

Když projektant podal na Váš úřad v polovině března letošního roku žádost o společné povolení na akci „Kanalizace 
a komunikace pro 4 RD v Semechnicích“ bylo mu sděleno, že pro velké vytížení nebude tato žádost letos vyřízena. Proto 
jsem oslovil náchodský stavební úřad, kde jsem po dobrých zkušenostech dostal kladnou odpověď. 

Jenom pro dokreslení celé situace uvádím své zkušenosti z ostatních úřadů při povolování technické infrastruktury 
na Římanském kopci: územní rozhodnutí (povolilo MěÚ Opočno) – 21. 11. 2018 zahájeno řízení, 21. 12. 2018 nabylo 
právní moci stavební povolení – komunikace (povoloval MěÚ Náchod) – žádost podána 17. 12. 2018, 28. 1. 2019 nabylo 
právní moci stavební povolení – kanalizace (povoloval MěÚ Dobruška, životní prostředí) – žádost podána 9. 12. 2018,  
29. 1. 2019 nabylo právní moci

V úvodu píšete, že se náš článek dotýká dobré pověsti celého úřadu v Dobrušce a zejména cti Vaší osoby. Můj článek 
však nebyl (ani to z něho nevyplynulo) zaměřen na práci ostatních odborů na městském úřadě v Dobrušce, kde naopak 
oceňuji jejich vstřícnou práci, ale je zaměřen pouze na Vaši osobu. O tom, kdo dělá dobré jméno a stará se o dobrou pověst 
městského úřadu v Dobrušce, ať si udělá úsudek každý sám. Dne 3. 8. 2022 bylo (po urgencích) zahájeno stavební řízení, 
tak se snad po téměř 2 letech dočkáme.                                                                                               Zdeněk Bendzo, starosta
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Postřehy paní Sobotkové z veřejného zasedání

Milí spoluobčané,

v naší obci trvale žiji téměř 16 let a až nyní jsem se prvně účastnila veřejného zasedání zastupitelstva obce. 
Ano, uvědomuji si, že jsem tak mohla učinit již dříve. Ale na druhou stranu, sáhněme si do svědomí, kdo z oby-

vatelů obce se pravidelně účastní veřejných zasedání?
Naše obec je krásná, upravená a dalo by se říct, že celkově vzkvétá. Máme zde chodníky, které jsou velmi 

důležité pro bezpečnost obyvatel, zejména našich dětí, které se dopravují autobusy do školy a po chodnících si 
bezpečně každé ráno a odpoledne dojdou na zastávku. Toto vše je však výsadou pouze části obce, od křižovatky 
směr Trnov a Podchlumí byla výstavba chodníku před 12 lety ukončena.V této části obce k žádné vzkvétající 
proměně, alespoň zásluhou obce skutečně nedošlo.A kupodivu i zde žijí děti, které se dopravují do školy, ale 
naše děti musí chodit po silnici. Je k zamyšlení, proč vedení obce nezáleží na bezpečnosti obyvatel celé obce.

Řekněme si jaké možnosti mají občané, pokud chtějí či potřebují řešit své záležitostí. Měli by se zajímat 
 o chod obce a účastnit se veřejných zasedání zastupitelstva obce. Pakliže ani tam nezískají pro sebe potřebné 
informace, pak mohou využít svého práva, které jim dává Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in-

formacím. Nic víc, nic míň. Tento postup zvolili i občané tzv. horního konce Semechnic.
Nyní již k samotnému veřejnému zasedání zastupitelstva obce, které zahájil pan starosta slovy, že se nejprve 

vyjádří k otázkám „ŠŤOURALŮ“ ohledně TJ Sokol Semechnice-sportovního klubu. V nedávné minulosti ně-

kolik občanů z tak trochu rozvojem opomíjené části obce využilo svého zákonného práva a písemně požádali 
vedení obce o sdělení, v jaké výši a na co jsou poskytovány účelové dotace obcí Semechnice – TJ Sokolu Se-

mechnice, které z veřejného rozpočtu vynakládá na provoz klubu.
Oslovení, které pan starosta použil vůči občanům obce, mě upřímně velmi nepříjemně zaskočilo. Mám za to, 

že takové jednání vůči občanům je nedůstojné a není hodné úrovně starosty, který byl v nedávné době oceněn 
medailí hejtmanem Královéhradeckého kraje za dlouhodobé působení ve funkci. Dovolím si předpokládat, že 
pan starosta měl asi náročný den, protože si neumím vysvětlit ani jeho další způsob komunikace. Hned v ná-

sledující větě totiž veřejně osočil občany, že svými dotazy znevažují a zneucťují práci lidí, kteří pomáhali se 
stavbou sportovního klubu a zřejmě jako vysvětlení konkrétně vyčíslil jejich počet odpracovaných hodin. Chtěla 
bych uvést, že absolutně nikdo z tázajících by si nikdy nedovolil jakkoliv znevážit a zneuctít práci kohokoliv. 
Marně se snažím najít souvislost mezi počtem odpracovaných hodin jednotlivých lidí před mnoha lety, ač úcty-

hodným, s každoročně se opakujícími vysokými finančními příspěvky z veřejného rozpočtu obce na hokejový 
klub v Semechnicích, který je dlouhodobě téměř nefunkční.

Za zmínku stojí i závěrečná diskuse. Přítomný občan se zeptal starosty, jestli myslí vážně svou iniciativu  
s kontrolou podnikatelů z důvodu nakládání s vyprodukovaným odpadem ze své činnosti v obci. Pokud ano, 
nabídl mu svou pomoc při zajištění plošné kontroly všech podnikatelů obce příslušným orgánem. Sám starosta 
totiž o své vůli kontroluje pouze jednoho jediného podnikatele z celé obce a to opakovaně. Reakce pana starosty 
byla minimálně překvapivá.  Na uvedenou nabídku před veřejností doslovně uvedl, že ostatní podnikající osoby 
kontrolovat nechce a nebude. Dle jeho slov ho měl zmiňovaný podnikatel napadnout, proto ho i nadále bude 
kontrolovat. Uvádím, že napadením zřejmě pan starosta myslel podnikatelem zaslaný písemný dotaz právě na 
základě z. č. 106/1999. Sb. Nemyslím si, že zvolený způsob jednání je od starosty skutečně správným postupem, 
který by měl z funkce volené lidmi vůči svým občanům aplikovat. Je s podivem, že dodržování povinnosti ostat-
ních OSVČ v obci o nakládání s vyprodukovaným odpadem mu je vlastně lhostejné.

Chtěla jsem se pouze svěřit se svými rozporuplnými pocity z mé první účasti na veřejném zase-

dání. Starosta je nejvyšší představitel obecní správy a reprezentuje obec navenek. Vážím si pana sta-

rosty za mnohé, ale bohužel mu dle mé nové zkušenosti z veřejného zasedání chybí nadhled,  
cit pro komunikaci se svými občany a potřebná diplomacie pro výkon jeho funkce. A to mě opravdu mrzí. 

         Ing. Radka Sobotková, občanka Semechnic
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Vážená paní inženýrko,

po přečtení Vašeho článku musím reagovat a některé Vaše postřehy poněkud poopravit. 
Když se před 12 lety stavěly chodníky podél hlavní páteřní ulice, obec svým rozpočtem sotva pokryla do-

platek. Proto se ani neuvažovalo o chodnících na přidružených komunikacích, kde nebyl skoro žádný provoz.  
V loňském roce se sestavoval rozpočet obce na letošní rok, žádný požadavek ze stran občanů ani zastupitelů 
nebyl na tuto akci vznesen. Tímto jsme se začali zabývat až po dotazech občanů z dané části obce v polovině 
letošního roku. Mou osobou bylo přislíbeno zajištění zpracování projektové dokumentace se zjištěním dotačních 
možností. V současné době jsou však podobné akce podmiňovány dostatečnou hustotou automobilového provo-

zu a počtem pohybů chodců po dané komunikaci. 
Zahájením jednání obecního zastupitelstva v prostorách sportoviště jsem Vám chtěl jenom připomenout, že 

v obci žijí také lidé, kteří dobrovolně odpracovali stovky hodin třeba na výstavbě zmiňovaného sportovního 
klubu, kabin pro hráče a podobně. Další tisíce hodin strávili bezplatně trénováním hráčů, cvičením dětí a funk-

cionářskou činností, vše na úkor svých rodin. Proto mě vaše dotazy typu: „Kolik obec darovala TJ Sokol peněz 
a kolik bylo použito na stravu a cestovné?“ hluboce urážejí a skutečně znevažují práci těchto lidí. Hokejový 
oddíl hrál nepřetržitě přes 40 let krajské soutěže a v této době byl několikrát jejich vítězem. Po celém kraji je 
naše malá obec známá tímto sportem, který se zde hraje přes 80 let. Se 400 obyvateli jsme raritou možná v celé 
republice, ale to Vás asi nezajímá. 

O své kontrole jednoho jediného podnikatele z celé obce uvádím: Na tuto kontrolu mě přivedl on sám se svou 
manželkou, když na zasedání uváděli, že jim 1 popelnice na komunální odpad s vývozem 1x za 14 dní nestačí. 
Přitom topí elektřinou a mají odrostlé děti. O ostatních podnikatelích nemusím pochybovat, protože vím, že mají 
svoje odpadové hospodářství v pořádku. Přesto u nich také provedeme na základě Vaší připomínky kontrolu.

Mrzí mě, paní spoluobčanko, že jsem Vás zklamal špatnou komunikací, chybějícím citem a nadhledem.  
Z řešení připomínek k věcem mnoho let starým jsem již unaven a také i proto jsem se rozhodl v případě zvolení 
již dále nepokračovat ve funkci starosty. 

Novému zastupitelstvu přeji, aby co nejvíce občanů chodilo na jeho veřejná zasedání, aby občané uváděli 
své dotazy a připomínky již v období přípravy akcí, nikoliv až po mnoha letech. Jinak se zastupitelstvo utopí  
v korespondenci, jako je tato.

               Zdeněk Bendzo, starosta

Odpověď na dopis paní Sobotkové
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Obecní knihovna
Krásný den, milé čtenářky a milí 

čtenáři.
Léto nám pomalu končí a blíží se ná-

vrat žáků a studentů zpět do školních 
lavic. Učitelé a profesoři budou svým 
studentům předkládat seznamy po-
vinné četby pro nadcházející školní rok  
a studenti budou shánět požadova-
né čtivo. Přijďte si školní četbu půjčit 
do naší knihovny, spoustu knih máme  
v našem fondu, a co tu mít nebudeme, 
rádi zapůjčíme z okolních knihoven. 

No a vy škole odrostlí si přijďte vy-
brat knihu či časopis pro odreagování 
či pro zahnání dlouhé chvíle. Naše stá-
lá nabídka se v měsíci srpnu rozrostla 

o řádku nových knih. Pro fanoušky se-
riálu Bridgertonovi tu mám nabídku  
v podobě kompletní šestidílné série 
knih a i sérii této předcházející a sice 
tři díly Bridgertonovi PREQUEL. Dále 
jsem doplnila soubor o další z knih ob-
líbeného spisovatele Nicholase Sparkse 
s názvem Návrat. Další z nových knih 
nese název Všechny vlny oceánu od 
autorky bestsellerů Kerry Lonsdaleové.  
A pro fanoušky české spisovatelky Mag-
dy Váňové mám knihu Nebýt sám. No 
a kdo by si přece jenom nevybral, stále 
tu máme zapůjčené knihy z opočenské 
knihovny, které v brzké době projdou 
další obměnou.

Závěrem bych chtěla moc poděko-
vat za příspěvek fodu knihovny manže-
lům Šnajdrovým, kteří ze své knihovny 
věnovali několik svých knih vám, našim 
čtenářům a spoluobčanům. Ještě jed-
nou moc děkuji.

Školákům přeji úspěšný vstup do no-
vého školního roku, prvňáčkům radost 
z objevování a touhu učit se novým 
věcem, mezi které bude snad patřit  
i čtení. Snad se s některými budu po-
tkávat i tady v knihovně. I na ostatní 
čtenáře se budu těšit již v podzimní 
otevírací dobu, pondělky od 16 do 18 
hodin.       
            Michaela Peřinová, knihovnice

Z obecní  kroniky

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ
Jednou z dominant Semechnic je 

kaple na křižovatce, která v posledních 
dvou letech prošla rozsáhlou opravou. 
Září opět jasnými barvami, má opra-
venou střechu,v okolí byla provedena 
parková úprava a prostor doplněn mo-
derním prvkem tzv.  treláží s růžemi. 
Také interiér kaple prošel celkovou 
úpravou. Nabízí se tedy otázka: Jak to 
bylo s počátkem kaple?

Podle údajů dostupných ze školní 
kroniky se začalo se stavbou kaple 21. 
března 1892.Stavělo se výhradně z mi-
lodarů zdejších obyvatel. Nejvíce na to 
přispěla vdova Chmelíková z Podchlu-
mí (300 zlatých a oltář – řezbářská prá-
ce Bolestné Panny Marie pod křížem). 
Podle této oltářní plastiky nese kaple 
svůj název. Majitelé lomů dávali veške-
rý kámen zdarma. Také dříví, dovoz ka-
menů, písku, vápna a dalších věcí nut-
ných ke stavbě byl poskytnut zdarma. 
Stavbu prováděli místní zedníci.

Dne 16. října bylo ve vesnici neo-
byčejně slavné posvícení a toho dne 
odpoledne se konalo slavné posvěcení 
kaple, která byla zasvěcena Bolestné 
Rodičce Boží. Pro obec to byl neobyčej-
ně slavnostní den. Zásluhu na tom měl 
tehdejší opočenský děkan p. Řehák. 
Téměř na každém domku vlál prapor, 
ráno chodila vesnicí hudba. Odpoled-

ne po 2. hodině vyšel průvod s hudbou 
naproti opočenskému děkanovi, který 
sem se dvěma opočenskými kapucín-
skými kněžími vedl celé procesí. S ním 
přišel zároveň opočenský spolek So-
kol, hasičský sbor a veteránský spolek. 
Přišlo také procesí s kněžími z Přepych 
a Skalky. Asi ve 3 hodiny začal obřad 
svěcení za asistence ostatních kněží. 
Po obřadu v kapli následovalo defilo-
vání spolků. 

Vzhledem k tomu, že se vše ode-
hrávalo o posvícení (říjnové datum 
je pro semechnické posvícení zají-
mavé), pokračovalo se i v pondělí.  
O 9. hodině byla sloužena první mše 
svatá za zemřelé, ostatně tak je tomu  
i v současnosti.

Ze zápisů pana Dohnala jsem se do-
zvěděla, že v roce 1939 byla vyměně-
na okna a v roce 1946 byly zakoupeny  
2 zvony, které bohužel v době okupace 
byly sebrány Němci. V roce 1956 bylo 
zavedeno osvětlení kaple a uvnitř pro-
běhla výmalba. V dalším období kaple 
chátrala, opravy byly oddalovány. Te-
prve v roce 1973 byla provedena opra-
va zednickou partou JZD. Byla oprave-
na střecha, instalovány hromosvody, 
opravena omítka, natřena okna a dve-
ře, oplechovány římsy. Byly také natře-
ny ploty a upraveno okolí. Brigádnicky 

bylo odpracováno celkem 320 hodin. 
Původní rozpočet 16 000 Kčs byl vy-
čerpán, a tak byla provedena sbírka 
mezi občany, která vynesla necelých 
6 000 Kčs. Sbírku s nevšední ochotou 
provedl Josef Rejchrt.

Minulou generální opravu proved-
ly Východočeské památky Opočno  
v květnu 1992 nákladem 249 tisíc Kč. 
Na vnitřní úpravy a vybavení byla pro-
vedena sbírka mezi občany. Bylo vy-
bráno 17 080 Kč. 

Dne 6. září 1992 byla kaple po ge-
nerální opravě, při příležitosti 100. vý-
ročí od postavení, vysvěcena kanovní-
kem Javůrkem z Farního úřadu Opoč-
no. Byla sloužena mše svatá za účasti 
místního obyvatelstva.

Letos u příležitosti 130. výročí od 
vybudování kaple proběhla další ge-
nerální oprava. Na opravu byla vyu-
žita dotace z prostředků Ministerstva 
zemědělství v rámci programu Údržba  
a obnova kulturních a venkovských 
prvků, a to ve výši 300 000 Kč. 

Úcta k práci našich předků je vý-
razem kulturní vyspělosti. Dík patří 
současnému zastupitelstvu obce, že 
navazuje na práci a úsilí lidí, kteří zde 
žili v dřívějších dobách. Tím dáváme 
najevo, že si našich předků vážíme.

                   Stanislava Tláskalová


