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SLOVO STAROSTY
Váţení spoluobčané !
Děkuji za důvěru, kterou jste
mi projevili při nedávných komunálních volbách. Vzhledem
k mému zdravotnímu stavu
jsem se hodně rozmýšlel, jestli
do této funkce jít. Přesvědčil mě
aţ pohled do staronového sloţení obecního zastupitelstva.
S těmito zastupiteli je radost pracovat.
Naše obec je na začátku nového volebního období, na začátku
dalšího evropského dotačního
programu (2014-2020). Vzhledem k politickým průtahům
a neschopnosti praţských ministerských úředníků nejsou dosud
vyjasněny otázky, kdo bude vyplácet dotační peníze a na co.
Proto v příštím roce budeme
pokračovat v přípravách projektů
na toto nové období. Budeme
také sledovat další grantové

výzvy – krajské, státní, pouţitelné pro naše plánované akce.
Naše kulturní a sportovní
komise pro Vás opět připravila
celoroční program, jak uţ
s tradičními akcemi, tak
i s některými novinkami. Jednou z nich bylo rozsvícení vánočního stromu před budovou
obecního úřadu. Podle početného přihlíţejícího davu velice
úspěšná akce.
V klubovně na místním
hřišti se kaţdý čtvrtek scházejí maminky s dětmi
v mateřském centru. A ty co
ještě nebyly, mohou jen
litovat.
Přeji Vám všem klidné proţití svátků vánočních, pohodu
ve Vašich rodinách, především
však
zdraví
a
štěstí
v nadcházejícím roce.
Zdeněk Bendzo

Uvnitř tohoto vydání:
Ohlédnutí za srazem
rodáků
Z veřejných zasedání
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Ohlédnutí za srazem rodáků 23. 8. 2014
V předvečer srazu rodáků byla
vyhodnocena soutěţ o nejhezčí
obrázek, kterou jsme vyhlásili pro
děti na téma „Ţivot v naší vesnici“. Obrázky byly rozděleny do
dvou skupin podle věku dětí.
S posouzením nám pomáhala Ing.
Arch. Lída Míková (roz. Hušková), která vyhodnoceným dětem
předala drobné ceny. Odměněny
byly - v kategorii 8-10 let – Adéla
Šeredová a Sofie Walker,
v kategorii 4–7 let – Lucie Holancová a Lucie Takaczová a jako
nejmladší Zuzanka Čepelová.
Krásné letní počasí provázelo
druhý sraz rodáků. Byli jsme velmi rádi, ţe jsme mohli přivítat jak
rodáky, kteří ţijí trvale v obci, tak
hlavně ty přespolní, kteří přijeli,
aby zavzpomínali a setkali se
s bývalými sousedy a přáteli. Oslavy probíhaly dle připraveného programu. Zvlášť nás potěšil svým

příspěvkem semechnický rodák
pan Stanislav Franc, který zavzpomínal na roky, které strávil
v naší obci ve svém mládí, připomněl ochotnické divadlo, turnaje ve stolním tenise, hokejová
utkání a další sporty a podmín-

ky, v jakých se tehdy provozovaly. Na závěr přednesl
krátkou básničku, kterou pro
tuto
příleţitost
napsal.
Rozhodli jsme se, ţe ji otiskneme v našem zpravodaji.
Přečtěte si ji na stránce 6.
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Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze dne
24. 9. 2014

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze dne
5. 11. 2014

Usnesení č. 4/2014

Usnesení č. 5/2014

Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo z 2. 7. 2014 – p. Václav
Štěpánek a p. Petr Kadlec
- Pachtovní smlouvu se Zeas
Podorlicko, a.s. o nájmu pozemků
- nákup vánočních ozdob dle
nabídky č. 15NA00051 Ateliér
Maur
- zaslat do 30. 12. 2014 finanční
příspěvek Sokolu Semechnice
ve výší Kč 260 000,- rozpočtové změny č. 6,7 a 8
schváleného rozpočtu roku
2014
-Smlouvu o dílo s firmou Bravado,s.r.o. Opočno na zhotovení
komunikace v Semechnicích
(u Chmelařových)
-cenovou nabídku firmy Šnábl,
Dobruška na zhotovení dveří do
zased. místnosti obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:
A) sloţení slibu nově zvolených zastupitelů obce Semechnice
B) určení zastupitelů p. Černíkové
a p. Rathouské ověřovatelkami zápisu,
určení zapisovatele zápisu ze zasedání
(p. Dohnalová)
C) návrh programu zasedání
D) funkci jednoho neuvolněného místostarosty od 5. 11. 2014
E) funkci neuvolněného starosty
od 5. 11. 2014
F) veřejnou volbu starosty obce a místostarosty
G) do funkce starosty p. Zdeňka Bendzu
H) do funkce místostarosty p. Václava
Vaňka
I) předsedu (p. Černíková) a členy finančního výboru( Ing. Radek Hejzlar a
Ing. Tomáš Suk)
J) předsedu (p. Rathouská) a členy kontrolního výboru (p. I. Lelková, p. M.
Moravec)
K) předsedu (p. Lelková) a členy kulturního a sportovního výboru (p. Černíková, p. Rathouská, p. Moravec)
L) měsíční odměny :
-starosta obce
Kč 16,000,00
od 5. 11. 2014
-místostarosta obce Kč 12.725,00
od 5. 11. 2014
-člen zastupitelstva obce s funkcí předsedy výboru a komise Kč 1268,od 5.11.2014
-člen zastupitelstva obce Kč 205,od 5. 11. 2014

Pověřuje:
- starostu obce k podpisu
Pachtovní smlouvy s Zeas
Podorlicko a.s.
- starostu obce k podpisu
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo s Václavem Štěpánkem
a Petrem Kadlecem
- starostu obce k podpisu
Smlouvy o poskytnutí daru
Sokolu Semechnice ve výši
Kč 260 000,- starostu obce k podpisu
Smlouvy o dílo na zhotovení
komunikace s Bravado,
s.r.o. Opočno

Neschvaluje:
- poskytnutí finančního
příspěvku pro Stacionář Stonoţka Ostrava

Kulturní kalendář zima—jaro 2015
PA 16. 1. 2015 18,00 hod. Přípravná schůzka na masopust na
obecním úřadě
SO 24. 1. 2015 17,00 hod. Přednáška na téma
„ Zaţít Portugalsko“
SO 7. 2. 2015 9,00 hod. Masopust
SO 21. 2. 2015 14,30 hod. Dětský karneval ve sportovním klubu
PA 27. 2. 2015 20,00 hod. Obecní ples za hudebního doprovodu
pana Maisnera
ČT 30. 4. 2015 18,00 hod. Čarodejnice
NE 3. 5. 2015 8,00 hod. – 13,00 hod. Zahrádkářská výstava
PA 8. 5. 2015 14,00 hod. Pochod kolem Semechnic
O všech akcích budete včas informováni formou
plakátů ve vývěskách a místním rozhlasem.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V SEMECHNICÍCH
V pondělí 22. prosince mezi 16.-17.
hodinou přivezou skauti z Opočna
do naší obce betlémské světlo.
Občané mají možnost si toto světlo
odvézt do svých domovů.
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KLUB SENIOREK V ROCE 2014
Naše pravidelná setkání ve
sportovním klubu byla opět zpestřená různými akcemi, ve kterých
se dozvídáme mnoho zajímavostí.
V únoru nás velmi zaujala přednáška p. Filipa Laštovice o jeho
cestě po Indii. Zajímavé vyprávění bylo provázeno promítáním
krásných snímků z přírody a ţivota obyvatel této exotické země.
Velice přínosná byla i přednáška fyzioterapeuta z lázní Poděbrady, zaměřená na prevenci bolestivosti kyčlí, kolen a páteře. Dozvěděli jsme se také, jak pouţívat různé léčivé bylinky a jak si z nich vyrábět
masti na bolavé klouby.
Měli jsme i moţnost si
zakoupit hotové výrobky
na naše zdravotní obtíţe.
Při
jiných
setkáních jsme si poslechly
čtení zajímavých článků
z časopisů, které připravila p. Rejchrtová, např.
Tajemství manţelek krutých diktátorů, nebo se
dozvěděly o nových knihách v místní knihovně.
I letošní zájezdy pokračovaly v objevování krás
a zajímavostí našeho kraje. V květnu jsme obdi-

vovali krásné prostředí rozkvetlé
japonské zahrady v polském
Jarkowu, prohlédli si zámek
v Náchodě a také navštívili starý
mlýn v Dřevíči u Starkova. Pan
mlynář nás seznámil nejen se
zařízením mlýna, ale i s postupem mletí obilí a výrobou mouky. Mohli jsme i ochutnat pravý
domácí chléb, pečený v místní
peci. Večeře objednaná na Jiráskově chatě nás však velmi zklamala. Podzimní zájezd směřoval
do nedaleké České Skalice a Ra-

tibořic. V České Skalici právě
začínaly tradiční jiřinkové slavnosti, takţe jsme si prohlédli bohatou výstavu jiřinek s několika
sty druhů těchto krásných květin. Zajímavá byla i expozice
Muzea B. Němcové, rodačky
z našeho kraje, a Textilního
muzea. Velmi se nám líbil
zámek v Ratibořicích, krásně
upravené a vybavené zámecké pokoje, zajímavý výklad
průvodce i při procházce na
Staré bělidlo. Výlet jsme tentokrát ukončili při dobré
večeři v restauraci hotelu
Holzbecher ve Zliči. Počasí jsme měli celkem pěkné,
nezmokli jsme, a tak byla
snad všeobecná spokojenost. Shodli jsme se na tom,
ţe i v našem blízkém okolí
je stále co poznávat a obdivovat.
Srdečně zveme mezi
nás i další, kteří uţ
také
dospěli
do
seniorského
věku,
a nemusí to být jen ženy.
Příjemně proţité
vánoční svátky a do
nového roku hlavně
Nakreslil zdraví přeje
St. Rejchrt
Jana Doubková.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Tentokrát se jedná o obrázek umístněný na
stromě. Tato vzpomínka není v katastru
naší obce, ale v blízkém sousedství.
Otázka zní:
Kde se obrázek nachází a komu je věnován?
První odpověď telefonicky 602 106 616,
ústně starostovi nebo na emailové adrese
starosta@semechnice.cz
bude opět odměněna
z rukou starosty.

Stránka 5
ROČNÍK XVIII, ČÍSLO 3

ROZPOČET OBCE SEMECHNICE NA ROK 2015
návrh
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:

1111
1112
1121
1113
1211
1511
1351

daně – fyzických osob ze závislé činnosti
800.000,daně – fyzických osob ze samostatné činnosti 150.000,daně - právnických osob
800.000,daně - kapitalové výnosy
80.000,daně – DPH
1 400.000,daně- z nemovitosti
500.000,odvod výtěž.z provozu loterií
10.000,-

Celkem daňové příjmy :

1032
2310
3639
3639
3612
3639
6310
3722
3612
6171

1361
1341
4112
2111
1340
2132
2111
2132
2132
2131
2141
2324
2111
2111

3 740 000,-

správní poplatek
poplatek ze psů
dotace na správu
les – prodané dřevo
poplatek za odpad od občanů
pronájem vodovodu
příjem z práce traktorem
pronájem budovy sportovního klubu
pronájem z bytů
nájemné za půdu – od Zeasu
úroky
Eko-com- odměna
příjem z obecních bytů – vodné a ČOV
příjem

Celkem rozpočtové příjmy – 2015

2.000,7.000,71.000.6.000,150.000,45.000,15.000,60.000,164.000,30 000,1.000,43.000,
20.000,6,000,4 360 000,-

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SILVESTROVSKÁ PROCHÁZKA

Firma Marius Pedersen provede svoz komunálního odpadu
letos naposledy ve středu 24. 12. 2014
V příštím roce bude jezdit pravidelně, tak jako letos, tzn.
sudé středy, první svoz komunálního odpadu v roce 2015 je
tedy ve středu 7. ledna.
V této souvislosti připomínáme, ţe poplatek za odpad zůstává pro rok 2015 ve výši Kč 400,- na osobu. Sleva u studentů,
kteří doloţí potvrzení o ubytování (internát, kolej), na Kč 200.

Přátelé turistiky ze zdejšího Sokola
zvou širokou veřejnost na turistickou
procházku ve středu 31. 12. 2014. Sraz
účastníků je v 9:15 hodin na místním
hřišti. V případě zájmu je moţno zajistit
v průběhu procházky občerstvení
s obědem.
Délka trasy je do 12 km.

T ř í k r á l o v á s b í r ka

proběhne v Semechnicích
v sobotu 10. ledna 2015. Výtěţek bude pouţit na
pomoc lidem v nouzi a zdravotně postiţeným.

VÁNOČNÍ KONCERT
SKUPINY SONG
DNE 19. 12. 2014 OD 18,00
HODIN V MÍSTNÍ KAPLI
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Rozpočtové výdaje rok 2015 - NÁVRH
1031,1032,1036
2212
2219
2310
2321
3314
3319
3341
3399
3419
3612
3631
3639
3722
3721
3745
5512
6112
6171
6409
6310

les- pestební činnost, správá
silniče
komunikáče místní
vodovod
kánálizáče
knihovná
kroniká obeční
rozhlás á televize – poplátky ve sportovním klubu
kulturá
príspevek ná telovyčhovu- Sokol
obeční byty
verejne osvetlení
Komunální rozvoj- místní hospodárství
komunální odpád (ulození, doprává)
nebezpečny odpád
vzhled obče
Sbor dobrovolnyčh hásiču
zástupitelstvo obče
činnost místní správy
DSO, Sváz místníčh sámospráv, MAS
poplátky peneznímu ustávu

Celkem rozpočtové výdaje - 2015:

104 000
16 000
54 800
4 000
2 000
19 800
10 800
3 000
110 000
380 000
90 000
295 000
1 432 400
280 000
15 000
2 000
124 000
436 000
581 000
14 200
386 000
4 360 000

Pár veršů od p. Stanislava France u příležitosti srazu rodáků v Semechnicích 23. 8. 2014
Sešli jsme se dneska tady,
všichni z dlouhé semechnické řady.
Deset let od posledního srazu – to je doba
a nám ty roky utekly jak voda.
Naše léta nejsou žádné stáří,
ať nám slunce stále září.
Srdíčko ať nikdy nechuraví,
je to přece poklad pravý.
Vrásky nám přibývají na čele,
ráno se nám těžko vstává z postele.
Občas nám i srdce buší,
zachovejme klid, pořád nám to sluší.
Život nám napsal o roky víc,
my si proto chcem dnes říct.
Starostem se z dálky vyhýbejme,
důchodu si dlouho užívejme.

Mívali jsme radost, úsměvy
rozdávali,
sklenky s vínem i koňakem
zdolávali.
Dílo veskrze kvalitní jsme tvořili,
korunku ke korunce pilně spořili.
Když teď všichni sešli jsme se
nadechnout ten „semechnický
vzduch―,
zjistili jsme, že nám zůstal v sešlém
těle mladý duch.
Teď přestaneme mluvit již
a zvedneme každý svojí číš.
A vysoko, vysoko až nad hlavy,
všem Semechňákům na zdraví!!!
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SEMECHNICKÁ DRAKIÁDA
Osmý ročník „Semechnické
drakiády“ se uskutečnil 11. října
a tentokrát opět na Římanském
kopci. Počasí se vydařilo, dokonce foukal i vítr. Více neţ 50 dětí
v doprovodu rodičů brzy zaplnilo

celý kopec. K vidění byly různé
tvary draků ať jiţ kupované nebo
vyrobené doma. Pro ty nejmenší
byly připraveny drobné soutěţe.
V ohni se pekly brambory, naléval se čaj. Na závěr jsme rozdali

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Začátek adventu jsme si společně připomněli v pátek 28. 11. 2014, kdy byl před
obecním úřadem rozsvícen vánoční strom.
Společně s Dobrušským ţesťovým
sdruţením jsme si zazpívali koledy, paní
Eva Rathouská navodila
atmosféru blíţících se vánoc svým průvodním slovem. Pro účastníky bylo
připraveno malé občerstvení. Foto: p. Novotný

ČÍNOU A TIBETEM
Jak se říká, „plný dům“ byl na přednášce
manţelů Trejtnarových, tentokrát na téma –
Putování Čínou a Tibetem, začátkem listopadu. Naši mladí cestovatelé se s námi kaţdoročně podělí o záţitky ze svých cest. Moc jim za
to děkujeme

dětem perníkové dráčky, ale bohuţel se nedostalo na všechny,
coţ
nás
velmi
mrzelo.
S prázdnou ale nikdo neodešel,
v záloze byly nafukovací balonky nebo pitíčka.
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HASIČI
V letošním roce se náš sbor
dobrovolných hasičů zúčastnil
několika soutěţí a uspořádal několik akcí. Hlavním cílem
v letošním roce byla Podorlická
liga, ve které jsme letos začali
vlaţně, ale závěr se nám vydařil.
Letos v této soutěţi bylo 10 kol
a v celkovém pořadí jsme se
umístili: Muţi „A“ na 2.místě,
Muţi „B“ na 6.místě z 22 zúčastněných týmů během roku a ţeny
obsadily celkově 3. místo

v soutěţi z 12 týmů. Muţi „A“
se zúčastnili i dvou soutěţí Východočeské hasičské ligy, kde
jsme obsadili celkově 32. místo
ze 64 týmů. V září jsme vybírali
vstupné
na
posvícení,
v listopadu jsme zbourali stan na
místním hřišti a jako tradičně
jsme chodili na Mikuláše.
Sboru dobrovolných hasičů
v Semechnicích bude v příštím
roce 130 let od jeho zaloţení.
Proto bychom chtěli poţádat

občany naší obce o zapůjčení či
kopie jakýchkoliv fotografií nebo písemných zmínek o našem
sboru. Případné materiály prosíme předat Davidu Valáškovi do
konce února 2015. Předem děkujeme za vaši pomoc a ochotu.
Děkujeme všem za podporu
a přejeme krásné proţití
svátků vánočních, do nového
roku vše nejlepší a hlavně
zdraví přejí všichni za SDH
Semechnice.

SDH Semechnice Vás srdečně zve na výroční schůzi sboru
3. ledna od 18.00 hodin ve Sportovním klubu (občerstvení zajištěno)

Sbory dobrovolných hasičů v Trnově, Houdkovicích, Zádolí, Záhornici a Semechnicích
pořádají

XVII. okrskový
HASIČSKÝ PLES
v sobotu 17. ledna 2015
v sále hostince U Zárybnických v Trnově
Začátek ve 20 hodin
Hraje skupina DUHA paní Kárníkové
Soutěţ o ceny – hlavní cena LED televize
Zajištěna doprava mikrobusem
Srdečně zvou pořadatelé

Podzim. Jiţ tradičně k tomuto
období patří cyklovýlet, nazvaný
„Václavovo kolečko“, a tak
tomu bylo i letos, tentokrát
27. 9. 2014.
Pro účastníky byly připraveny
tři trasy od 15 do 35 km. Tentokrát se nás na startu sešlo jen 37,
ale výlet to byl pěkný a mnozí
z nás vyznačenou trasou nikdy
nejeli.

Nakreslil St. Rejchrt
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Z KRONIKY — TENTOKRÁT TRNOVSKÉ
Dne 12. května 1917 ráno pak
nalezen byl na cestě „Trnovce―
v katastru obce Semechnic asi na
poloviční cestě z Trnova do Opočna u kamenného kříže mrtvý vojín. Ubožák ubíral se z nádraží
opočenského ke své rodině do
Kvasin na dovolenou, na cestě
však zemřel vysílením. O smrtelném zápasu svědčila kolem rozrytá půda jeho prsty. Dovojákoval!
V té době se jevila již veliká nouze
o potraviny. Vojsku se dostávalo
velmi nedostatečné stravy, podobných případů bylo mnoho.
Tento výňatek z kroniky, který

ZE SPORTU
Tělovýchovná jednota Sokol
Semechnice uspořádala na posvícenskou sobotu 6. září jiţ 26. ročník nohejbalového turnaje tříčlenných neregistrovaných druţstev
o putovní pohár GRAND PRIX
SEMECHNICE.
Turnaj se hrál systémem kaţdý
s kaţdým na dva hrané sety
a v závěru muţstva umístěná na
3. a 4. místě průběţné tabulky
hrála na dva vítězné sety o celkové 3. místo. Finále mezi sebou
svedla muţstva z 1. a 2. místa taktéţ na dva vítězné sety.
Konečná tabulka turnaje:
1. Pytomcy Semechnice
(Kletečka, Rejchrt, Frýda, Páv)

mi poskytli manţelé Nejmanovi
z
Trnova,
se
vztahuje
k čtenářské soutěţi z minulého
vydání. Kříţek se tedy nachází
na Trnovce a dal ho postavit asi
Václav Kašpar (v kterém roce se
neví) z č.p.70 údajně jako reakci
na událost, která se stala v tomto
stavení, neţ ho koupil. Měl zde
být
zavraţděn
samaritán
(příslušník etnické skupiny
z Izraele), jenţ zde přebýval, za
jakých okolností vše proběhlo,
se neví. Z kronik je však známo,
ţe před rokem 1870 v tomto
stavení č. p. 70 bydlel Václav

Vávra a později jeho syn Josef.
Od něho koupil hospodářství o
20 ha Václav Kašpar, ten ho časem rozprodal. Dalším vlastníkem byl zlatník Vecl. Dále Mrázek Jan – obchodník s koňmi, od
kterého odkoupil tuto nemovitost Ryšavý Jan z čp. 61. Potom
zde bydlela jeho dcera Marie,
provdaná za Josefa Čepelu. Jeho
syn Lubomír s rodinou zde bydlí
dodnes.
Soutěţní otázku jako jediní
uhádli manţelé Mackovi
z č.p.160 a obdrţeli láhev
šampusu.

2. Semechnice X
(Černík M. Černík V. Chalupný)

cvičení v prostorách bývalé
školy, kde s dětmi cvičí Radek
Hejzlar a Zdeněk Bendzo.
V prostorách rekonstruované
klubovny na místním hřišti se
schází ke cvičení skupina ţen.
V improvizovaném mateřském
centru zde také nacházejí útočiště k pravidelným setkáním maminky s nejmenšími dětmi .
Muţstvo muţů v krajské soutěţi Královéhradeckého kraje
v ledním hokeji je zatím po osmi
odehraných zápasech na průběţném druhém místě za Opočnem.
V letošním roce a to konkrétně
v neděli 21. prosince od 17:00
hodin odehrajeme druhé okresní
derby právě s Opočnem. Zveme
tímto všechny naše příznivce
k účasti.

3. Bačetín, 4. Sokol Semechnice, 5. SK Kounov, 6. Sokol
Opočno, 7. Valdagang, 8. Spy,
9. No a co, 10. Rampušáci
Koncem měsíce září byla zahájena další hokejová sezóna.
V ní bohuţel zůstalo pouze
muţstvo muţů v krajské soutěţi.
Mládeţnická muţstva se pro
malý počet hráčů nepodařilo
vůbec sestavit. Abychom zajistili pro naši mládeţ v obci alespoň částečnou pohybovou gramotnost, organizujeme dopravu
a dozor na plavání v krytém bazénu v Dobrušce. Další činností
pro naše nejmladší je pravidelné

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Semechnice přeje
všem občanům klidné prožití
vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2015 hodně
zdraví, spokojenosti a osobní
(Václav Vaněk)
pohody.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V letošním roce oslavili svoje významná ţivotní jubilea
tito naši spoluobčané:
60 let: Langová Milada, Hušková Marie, Hejzlar Josef,
Šulová Alena, Mervartová Hana,
Čepelová Milena a Vojtová Jadwiga
70 let: Dohnalová Ladislava a Pikalová Milena
75 let: Suková Marie, Martinková Blaţena,
Herzánová Růţena
80 let: Rathouská Marie
85 let: Martinek Josef, Šauerová Emilie,
Hejzlarová Jiřina
90 let: Havlasová Miluše
91 let: Kovaříková Boţena
92 let: Lassmanová Anna
Narodili se:
Linda Nepokojová (26. 1. 2014, č. p.155),
Jakub Valášek (12. 2. 2014, č. p. 129),
Tomáš Tláskal(21. 2. 2014 č. p. 105) a
Tereza Šachová (30. 8. 2014, č. p.166)

Zemřeli:
Marta Seidlová (zemřela 23. 1. 2014, č. p. 114),
Zdeněk Palčisko (zemřel 3. 2. 2014, č. p. 27),
Miroslav Seidl (zemřel 14. 2. 2014, č. p. 114),
Zdeňka Mullerová (13. 11. 2014, č. p. 41),
Drahomíra Lelková (26. 11. 2014, č. p. 45)
Přihlásili se k trvalému pobytu:
Simona Sobotková se syny Janem a Dominikem
do č. p. 156,
Martin Zábraha do č. p. 105, Matěj Paštika do
Podchlumí č. p.2, Přibyl Jiří do č. p. 29, Půlpánová
Alena se syny Vojtěchem a Michalem do č. p. 169
Odhlásili se z trvalého pobytu:
Markéta Tláskalová (z č. p. 167), Eliáš Majer (z č. p.
149), Zuzana Čepelová (z č. p. 85),
Rejchrtová Ţaneta s dcerou Sárou (z č. p. 143),
Šarounová Pavla (z č. p. 121) a Petr Frýda (z č. p. 123)
Stav k 5. 12. 2014

TAK ZAS TU KÁRU TÁHNEM DÁL ... (KULTURNÍ KOMISE)
Milí spoluobčané,
přestoţe jsme my, členky kulturní a sportovní komise doufaly,
ţe nás v naší práci po dlouhých
letech vystřídá nová generace,
nestalo se tak. Myslím si, ţe velkou měrou se na tom podepsala
i zdánlivá neznalost nových kandidátek, o kterých jsme uvaţovaly.
Jedná se především o provdaná
děvčata místní či s blízkým vztahem k Semechnicím. Mám tím na
mysli třeba Evu Tláskalovou, rozenou Rathouskou, Danu Kučerovou, rozenou Koblíţkovou
a další. Tato rodná jména uţ Vám
něco říkají, ţe? Dále jsou to děvčata do Semechnic přivdaná, jak
se říká „naplavená“. Vţdyť takovou naplaveninou jsem i já sama,
přesto se uţ od počátku cítím být
Semechňačkou, byť s opočenskými
kořeny. Proto budeme před dalšími
volbami
chytřejší
a s novými kandidáty Vás blíţe
seznámíme.

Přes to všechno nás Vaše projevená
důvěra velice těší a děkujeme za ni
a slibujeme, ţe se budeme snaţit udrţet tradici všech stávajících programů určených jak pro děti, tak dospělé
a pokusíme se vymyslet i něco nového, čím bychom Vás mohly zaujmout. Při našich akcích především
pro děti se ovšem neobejdeme bez
vydatné pomoci mnohých z Vás a za
to jsme moc vděčny.
V letním období je pro nás velkou výhodou i naše zázemí na
hřišti a přilehlém okolí, v zimě
naopak bychom potřebovaly náš
sportovní
klub
i
trochu
„přifouknout“, neboť mnohdy
bojujeme s nedostatkem místa,
ale s tím bohuţel nic nenaděláme.
Také naše počáteční obavy
o chod sportovního klubu po odchodu paní Pfeiferové se brzy
rozplynuly a její nástupkyně paní
Hofmanová za vydatné podpory
celé své rodiny dokázala

k všeobecné spokojenosti zajistit
všechny letošní náročné akce,
jakou beze sporu byl například
sraz rodáků a naše vyhlášené
posvícení. Také jí tedy patří dík
za spolupráci, které nic nechybí.
Chtěla bych ještě jednou moc
poděkovat Vám všem, kteří jste
ochotni nás podporovat, ať uţ je
to osobní účastí a ochotou udělat
ze sebe občas nějakého kašpara,
přispět sponzorským darem na
akce pro děti či pečením perníků
na dětský den a drakiádu.
Na závěr bych chtěla všem
spoluobčanům popřát krásné
a harmonické proţití vánočních
svátků v okruhu svých nejbliţších a do nového roku hlavně
hodně zdraví a osobní spokojenosti a těším se, ţe Vás budeme
moci uvítat na některé z naších
akcí, připravených na příští rok.
Za kulturní komisi

Ivana Lelková

