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Vážení spoluobčané !
Rok 2016 se blíží ke svému 

konci, nastává čas adventní, čas 
rozjímání, čas bilancování. Jaký 
byl tento rok? Co se podařilo a co 
nepodařilo?

Bylo toho hodně, co se  
v obci zrealizovalo. Využili jsme 
možností získání dotací a za při-
spění dobře zpracovaných žádos-
tí, jsme byli úspěšní. 

Podařilo se osázet veřej-
né plochy 250 kusy stromů  
a keřů. Zde byla získána dotace 
ze Státního fondu životního pro-
střední. Z krajského úřadu jsme 
obdrželi dotaci na projektovou 
dokumentaci na „rozšíření vo-
dovodu na Římanský kopec“ 
a následně i na realizaci. Státní 
intervenční fond při Ministerstvu 
zemědělství přispěl na rekon-
strukci místního hřbitova. Z na-
dace ČEZ byly získány finanční 
prostředky na obnovu ovocných 
alejí na Příčnici a Trnovce. 

Program obnovy venkova po-
skytl dotaci na zateplení budovy 
obecního úřadu včetně výměny 
oken, dveří a nátěru fasády. Byly 
též dokončeny opravy břehů Zla-
tého a Houdkovického potoka  
v centru obce. To nám vyšlo 
vstříc Povodí Labe, po našich 

četných žádostech. Některé dota-
ce jsou vyhlašovány na poslední 
chvíli, proto bych chtěl poděko-
vat za rychlé a bezproblémové 
projednávání v zastupitelstvu 
obce. Též kvalitní projekty od  
Ing. Palgutové (Čiháčkové), 
Ing. arch. Lídy Míkové (Huš-
kové) a firmy  Dabona výrazně 
přispěly k získání potřebných 
finančních prostředků. Děku-
ji také zaměstnancům obce  
a občanům za výsadbu stromů na 
alejích. Každý, kdo se zúčastnil, 
se stane patronem vysazeného 
stromu, což bude napsáno na 
připevněné cedulce. Této výsad-
by se zúčastnilo 40 brigádníků, 
včetně dětí. 

Celkové náklady všech letoš-
ních akcí dosáhly 5 764 000 Kč. 
Z toho dotace činily 3 163 000,-. 
Obec se na tyto nákladné projek-
ty nemusela zadlužit. 

V rozpočtu obce na příští 
rok najedete výčet plánovaných 
akcí. Ty největší pro přehlednost 
uvádím:

Projekt na základní technic-
kou vybavenost pro výstavbu 
na Římanském kopci a případ-
ně částečná realizace, chodníky  
a parkovací stání ve hřbitovní uli-
ci, projekt na rekultivaci skládky 

nad drůbežárnou a zpracování 
nového územního plánu obce.

Nedaří se získávat vhod-
né dotace na opravy místních 
komunikací a rozumně vy-
řešit čistění odpadních vod. 
Státem avizovaná dotace na 
domovní čistírny je vzhledem  
k malé akontaci finančních pro-
středků v dotačním programu  
a v nutnosti uvedení ve  stá-
vajícím územním plánu obce 
zatím pro nás nedosažitel-
ná. Bude třeba toto odstra-
nit v novém územním plánu  
a pak uvažovat o dalším postupu. 

Děkuji všem pracovníkům 
obecního úřadu, zastupitelům, 
kulturní komisi, paní kronikář-
ce, knihovnici, dobrovolných 
spolkům a všem, kteří  pomáhají 
udržovat tradice a sousedskou 
pospolitost v naší malé obci.

Tak jak jsme rozsvítili strom 
na začátku adventu, ať Vám sví-
tí světlo v duších a srdcích. Aby  
v nás ubylo temných zákoutí, bo-
lavých míst a nenávisti. 

Prožijte klidný čas advent-
ní a bohaté Vánoce! Ať se Vám 
vyplní zbožná přání a máte  
z dárků radost. Do nového roku 
přeji pevné zdraví . 

                      Zdeněk Bendzo
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Usnesení č. 4/2016
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

- uzavření smlouvy o kontokorentním 
úvěru od České spořitelny, a.s. ve for-
mě debetního zůstatku na běžném účtu 
č. 1242152319/0800 až do výše Kč 650 
000,- (slovy: šestsetpadesáttisíckorun-
českých) se splatností  do  30.9.2017 
včetně.
Způsob zajištění úvěru: 
Peněžité závazky vzniklé na základě 
této smlouvy o úvěru nebudou zajiště-
ny žádnými zajišťovacími prostředky 
(pouze budoucími rozpočtovými pří-
jmy obce).
Zastupitelstvo obce Semechnice  
pověřuje pana Zdeňka Bendzu, nar. 16. 
7. 1955, starostu obce, sjednáním pří-
slušné dokumentace. 
- uzavření Dodatku ke smlouvě s fir-
mou V+V Hřibiny – rekonstrukce 
hřbitova
- možný budoucí prodej pozemků od 
p. Josefa Martínka
- přijetí mimořádného pachtovného od 
Zeas, a.s. Trnov
- Dodatek č. 1 s firmou Dabona, s.r.o.- 
rozšíření vodovodu na Římanském 
kopci
- revokaci  usnesení č. 2/2016 v bodě – 
zřízení místní části v obci Semechnice 
– název Kruhovka
- zřízení nové části obce s názvem Kru-
hovka s č.p. :105,140,151,152,172,173
- rozpočtové změny č. 5,6,7 rozpočtu 
2016

Neschvaluje:

-  prodej pozemku p.č.. 677/3 v k.ú. 
Semechnice – žádost podal p.Hradec-
ký – pí. Fiedlerová, pořadník)
- prodej pozemku p.č. 661/1 v k.ú. 
Semechnice – žádost podal pan  
P. Chaloupka
- zaslání finančních prostředků pro 
domácí hospicovou péči o.o.s. Setkání  
z Rychnova nad Kněžnou

Usnesení č. 5/2016
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

 - zpracovatele územního plánu obce 
Ing. arch. Karla Novotného s cenou Kč 
314 000,- vč. DPH
- podání žádosti o dotaci na spolufi-
nancování zpracování územního plánu 
obce na Ministerstvo pro místní rozvoj
- nákup pozemku parcel. číslo 667/4  
v k.ú. Semechnice od p. Josefa Martin-
ka za Kč 15,-/m2
- finanční dar ve výší Kč 2 000,- České 
unii sportu, okresní sdružení Rychnov 
nad Kněžnou
- změnu směrnice o zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu
- jako významného občana obce Se-
mechnice pana Václava Martinka,  
z čp. 74
- rozpočtové změny schváleného roz-
počtu 2016 č. 8
- dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – roz-
šíření vodovodu – Římanský kopec

Pověřuje:

- starostu obce k podpisu smlouvy  
s Ing. arch. Karlem Novotným 
- starostu obce k podpisu smlouvy  
o dotaci na zpracování územního plá-
nu obce
- starostu obce k uzavření kupní smlou-
vy na pozemek p.č. 667/4 s p. Josefem 
Martínkem

Neschvaluje:

- finanční příspěvek pro JCH rallye 
team Semechnice

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze 

dne
29.  9.  2016

Usnesení č. 6/2016
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

-  příspěvek ve výši Kč 2 000,- Mateřské 
škole v Opočně
-   rozpočet obce Semechnice na rok 2017
- uzavření veřejnoprávní smlouvy se 
Sokolem Semechnice na rok 2017 Kč 
410.000,-
-  rozpočtový výhled obce na rok 2019 
a 2020
-  finanční dar ve výší Kč 5 000,- Charita 
Dobruška

Pověřuje:

- starostu obce k provedení rozpočtových 
změn rozpočtu 2016

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze 

dne
7.  12.  2016

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze 

dne
9.  11.  2016

POSLEDNÍ LETOŠNÍ SVOZ  
POPELNIC 

středa 21. 12. 2016

Od roku 2017 systém nezměněn,  
tzn. každou lichou středu, začínáme  

4. ledna 2017.

V této souvislosti připomínáme, že po-
platek za odpad zůstává pro rok 2017 
ve výši Kč 400,-  na osobu. Sleva  
u studentů, kteří doloží potvrze-
ní o ubytování (internát, kolej) na  

Kč 200,- .
Poplatek bude vybírán v kancelá-
ři obecního úřadu až v měsíci únoru  

a březnu 2017.

REVIZE KOTLŮ
Podle emisního zákona č. 201/2012SB. je povinen každý provozovatel kotle na 
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně mít revizní pro-
hlídku do konce roku 2016. Obecní úřad se proto rozhodl nabídnout občanům 
možnost objednání revizního technika od firmy Klito Dobruška. Provádí revize 
kotlů – Viadrus, H4, Slokov, Verner, Ponast, Dakon, Buderus a kotle bez   štítku. 
Cena revize 650 – 700 Kč bez DPH + doprava (při více zájemcích by se rozpočíta-
la). Své žádosti posílejte do 31. 12.2 016 na obecní úřad. Prohlídky by se prováděly 

v měsíci lednu 2017.

Obecní úřad bude v 52. týdnu, 
tzn. od 27. do 30. 12. 2016 

uzavřen a v pondělí 2. 1. 2017 budou 
úřední hodiny jen 

od 15,00  do 17,00 hodin.
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE SEMECHN I CE NA ROK 2017

Příjmy 2017:
 1111 daně – fyzických osob ze závislé činnosti    900.000
 1112 daně – fyzických osob ze samostatné činnosti  167.600
 1121 daně – právnckých  osob 1 000.000 
 1113 daně – kapitalové výnosy 100.000
 1211 daně – DPH 1.900.000

 1511 daně – z nemovitostí 500.000
         1351  odvod výtěž. z provozu loterií 20.000
  Celkem daňové příjmy 2017 4.587.600

       1361 správní poplatek 2.000
 1341 poplatek ze psů 8.000
 4112 dotace na správu 79.400
 1340 poplatek za odpad od občanů 160.000
2310 2132 pronájem vodovodu 43.000
3639 2131  pronájem DobruškaNet, Dimatex 7.000
3639 2111 příjem z práce traktorem 10.000
3639 2132   pronájem budovy sportovního klubu   60.000
3612 2132    pronájem z bytů 164.000
3639 2131 nájemné za půdu – od Zeasu 48.000
6310  2141 úroky 1.000
3722  2324 Eko-com – odměna 55.000
3612  2111 příjem z obecních bytů – vodné a ČOV 32.000
6171  2111 příjem – stravenky 7.000
 4116 Uřad práce  126.000
  Celkem rozpočtové příjmy 2017 5.390.000

Výdaje 2017:
1031,1032,1036 les – pěstební činnost, správa  104.000
2212  silnice – komunikace obecní, místní 1 020.000
2219  ostatní komunikace místní – chodníky, parkoviště  450.000
2310  vodovod 10.000
2321   kanalizace 15.000
3311  mateřská školka Opočno 2.000
3314   knihovna 19.800
3319   kronika obecní  10.800
3341  rozhlas a televize – poplatky ve sportovním klubu 3.000
3399  kultura 95.000
3419  příspěvek na tělovýchovu – Sokol,ČUS 412.000
3543  pomoc zdravotně postiženým 7.000
3612  obecní byty 90.000
3631  veřejné osvětlení 120.000
3635  územní plán – změna 100.000
3639  komunální rozvoj – místní hospodářství 1 329.570
3722  komunální odpad (uložení, doprava)                                                       300.000
3721  nebezpečný odpad                                                     20.000
3729  projekt na skládku nad drůbežárnou 50.000
5512  sbor dobrovolných hasičů                                        60.000
6112  zastupitelstvo obce  502.000
6171  činnost místní správy                                            658.000
6409  DSO, Svaz místních samospráv, MAS                 11.330
   Celkem rozpočtové výdaje 2017 5.390.000
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Vítání občán-

KULTURNÍ KALENDÁŘ ZIMA – JARO 2017

Pá 27
leden

18,00 h. Přípravná schůzka na 
masopust na obecním 

úřadě. Rádi přivítáme 
nové zájemce.

20,00 h.  Obecní ples za hudebního 

doprovodu pana 

Maisnera

Pá 3
únor

So 18
únor

  Masopust

 14.30 h.  Dětský karneval ve 
sportovním klubu

17,00 h.  Přednáška – Taiwan

18,00 h.  Schůzka – Pohádkové 
putování

Pá 26
květen

 14,00 h.  Pohádkové putováníNe 4
červen

14,00 h.  Pochod kolem Semechnic

 18,00 h.  ČarodejniceNe 30
duben

So 22
duben

 Výlet – Velké Losiny, 
elektrárna Dlouhé Stráně, 
pivovar Holba

So 25
únor

Ne 11
červen

Pá 12
květen

So 6
květen

 15,00 h. Pouťové odpoledne  
– program upřesníme

 8,00  – 12.00 h.  Zahrádkářská výstavaNe 7
květen

 15,00 h. Sraz žáků ZŠ Semechnice  
– paní učitelky Hlaváčkové

So 24
červen

Jubilea v roce 2016 oslavili:
60 let: Tláskal Zdeněk, Mertlík Milan, Po-
tůček Miroslav, Rathouský Jiří, Potůčková 
Lenka, Hejzlarová Helena, Hušková Lud-
mila, Čepela Lubomír, Čepelová Marie
70 let: Rejchrtová Marie, Fikejz Ladislav, 
Hladík Josef, Tomková Bohumila, Polo-
prutský Stanislav
75 let: Čtvrtečková Jana, Pikal Vladislav, 
Svobodová Miloslava
80 let: Židová Marie, Martínek Karel
91 let: Drahorádová Jaroslava, Křepelová 
Lidmila, Potůčková Lidmila

92 let: Havlasová Miluška
93 let: Kovaříková Božena
94 let: Lassmanová Anna

V roce 2016 se narodili:
Václav Vaněk – 4.1.2016 čp. 173,
Eliška Papšová – 30.4.2016 čp. 145, 
Albert Suk – 25.6.2016 čp. 49, 
Matyáš Přibyl – 27.6.2016 čp. 29

V roce 2016 zemřeli: 
Jiří Rathouský z čp. 87 – 1. 3. 2016,
Zina Bartošová z čp.32 – 15.9.2016,  
Dobroslava Matoulková z čp. 100
– 8. 9. 2016 a Josef Čepela  
z čp. 101 – 20. 11. 2016

V roce 2016 se přihlásili k trvalému po-

bytu v naší obci:
Lucie a Matěj Takácsovi,
Vlasta Moravcová se synem Jiřím,
Kateřina Sejkorová, 
Lenka Černíková

V roce 2016 se odhlásili z trvalého poby-

tu v naší obci:
Karel Paštika se synem Matějem, 
Vendula Fenz (Štěpánková), 
Lucie Arnoštová (Dohnalová),
Věra Ruprechtová s dcerou Ester 
a synem Zdeňkem,
Jana Šimková

S POLEČENSKÁ KRON I KA

P O Z V Á N K A
Silvestrovský  pochod   –  31. 12. 2016 

Sraz na hřišti u sportovního klubu v 9.00 hod.

Upozornění. Při zimní údržbě (vyhrnování sněhu) na obecních komunikacích a chodnících překážejí mnohdy nevhodně po-
stavená vozidla. Upozorňujeme proto občany, aby parkovali na svých pozemcích.                 Děkují pracovníci obecního úřadu
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Rozloučení s létem
Ve spolupráci se Sokolem a SDH 

jsme v sobotu 27. 8.  pozvali děti i do-
spělé na hráz k Semechnickému ryb-
níku, kde byla připravena plavba po 
rybníku a procházka s pěti  zastavení-
mi. Účastníci si vyzkoušeli střelbu ze 
vzduchovky, hasičský útok, poznávání 
a lovení ryb, střelbu lukem a diskgolf. 
Výsledky byly zapisovány do kontrol-
ního listu a na závěr byli vyhodnoceni 
a odměněni nejúspěšnější. Poté jsme 
si opekli buřty a po setmění ještě ná-
sledovala stezka odvahy a noční hra  
o poklad.  I přes velké teplo se akce 
vydařila. Zúčastnilo se 35 dětí . 

Vítání občánků

1. října jsme letos již podruhé 
vítali nové občánky. 

Tentokrát to byla trojice ne-
mluvňat Eliška Papšová, Albert 
Suk a Matyáš Přibyl.

Pátý ročník cyklovýletu se usku-
tečnil v sobotu 24. 9. 2016. Opět byly 
připraveny 3 trasy, a tak si každý ze 
41 účastníků  mohl vybrat dle svých 
schopností  14 km, 35 km nebo 65 km. 
Nejdelší trasa vedla do Ratibořic. Na 
startu každý obdržel pitíčko a energe-
tickou tyčinku a v cíli jsme mohli do-
plnit energii z nabídky kuchyně paní 
Hofmanové.

Václavovo kolečko

Eliška

AlbertMatyáš

Život je jako jízda na kole: chcete-li si 
udržet rovnováhu, musíte být stále  
v pohybu.                    Albert Einstein?

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale 
okamžiky.                             K. Čapek?

Dědičnost je to, v co věříme, když 
máme inteligentní děti.  Ch. Chaplin?
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Předvánoční čas

I letos 5. prosince mikulášská dru-
žina prošla obcí, aby našim nejmenším 
dětem předala malou nadílku. 

Drakiáda
10. ročník Semechnické draki-

ády přilákal v sobotu 15. 10. 2016 
odpoledne na Římanský kopec 50 
dětí. Pomalu se stává pravidlem, 
že přestane foukat, a tak tomu 
bylo i letos. Děti i rodiče museli 
vynaložit velké úsilí, aby alespoň 
na chvíli své draky dostali nahoru. 
Perníkoví draci, pečené brambory 
v ohni, čaj a drobné odměny za ab-
solvování soutěží jsou při této akci 
pravidlem.      Foto – Jakub Šach

Expedice Aljaška
byl název cestopisné přednáš-

ky, která se uskutečnila 12. 11. 
ve sportovním klubu. Ing. J. Jirsa  
z Rychnova n. Kn. nám popsal zá-
žitky z měsíčního pobytu v této 
oblasti, kam se s přáteli vydal po 
cestě zlatokopů v období „zlaté 
horečky“. Několikadenní -  53 km 
dlouhá túra s krosnou na zádech   
z 0 metrů až do výšky 1200 m nad 
mořem.

V pátek 25. 11. v podvečer jsme 
se sešli před obecním úřadem, aby-
chom rozsvícením vánočního stro-
mu zahájili adventní čas. Slovem 
provázela paní Eva Rathouská, 
děti přednesly básničky, koledy za-
hrál „JENNE KVARTET“ z Opoč-
na. Anděl vybral od dětí vánoční 
přáníčka pro Ježíška. Nechybělo 
vánoční cukroví, jednohubky, čaj  
a svařené víno.  Foto – Jakub Šach

Milí spoluobčané,
tak jako každý rok bych Vám jménem celé kulturní komise chtěla po-

děkovat za přízeň, kterou věnujete našim akcím a  zejména Vám všem, 
kteří se na nich také sami aktivně podílíte. Vždy nás naplňuje rados-
tí, když se připravované události setkají s Vaším zájmem a doufáme, 
že i nabídkou nového kulturního kalendáře se alespoň některým z Vás  
v příštím roce „trefíme do noty“. 

Přeji Vám, abyste v tomto krásném adventním čase nepodlehli neú-
prosné předvánoční mašinérii, která se na nás valí ze všech stran, kultu 
povinného velkého úklidu, pečení dvaceti druhů cukroví a mega ná-
kupům. Nenechte se semlít tímto soukolím, zastavte svoje uspěchané 
kroky a spočiňte častěji s těmi, které máte rádi a místo kvanta dárků 
jim věnujte svůj čas a lásku. Dělejte raději věci, které Vás těší a něčím 
naplňují. 

Prožijte krásné vánoční svátky plné klidu a pohody a  do nového roku 
přeji každému z Vás splnění všech Vašich tajných přání a hlavně hodně 
zdraví, protože bez něho nám jsou všechna ta přání k ničemu. 

             Za kulturní komisi I. Lelková

Mikulášská nadílka



Stránka 7Ročník XX, číSlo 3

Ze sportu

Na jaře příštího roku to bude 
již 10 let, co se scházíme na pravi-
delných setkáních ve sportovním 
klubu. Vždy je připraven alespoň 
krátký program, který nám poskyt-
ne něco zajímavého. Bývají to ces-
topisné přednášky, četba úryvků  
z obecní kroniky nebo z nových knih 
místní knihovny a další. 

Letošní cestopisné prezenta-
ce nám připravila paní Pohlová  
z Dobrušky. Na jaře nám přiblíži-
la daleký Nepál, na podzim jsme  
s ní procestovali státy Jižní Ameriky – 
Peru, Bolívii, Chile, Argentinu. Obdi-
vovali jsme krásné pohledy na tamní 
přírodu, dozvěděli se mnoho zajíma-
vého ze života tamějších obyvatel. 

Květnový zájezd směřoval do 
Podkrkonoší. Navštívili jsme hrad 
Pecku s expozicí o životě bývalé-
ho majitele hradu Kryštofa Haranta  
i o jeho tragickém konci. V Nové 
Pace je zajímavé muzeum s bo-
hatými expozicemi polodrahoka-
mů, které se nacházejí od pradávna  
v tomto kraji. V Lázních Bělohrad 
jsme se prošli lázeňským parkem, 
ale plánované muzeum K. V. Rai-
se bylo uzavřeno. Na oblíbený zá-
věr zájezdů s večeří jsme se stavili  
v Nepasicích, v nově zrekonstruova-
ném motelu. 

V září jsme se ještě jednou vydali 
na Jičínsko, kde jsme při jednom minu-
lém zájezdu nestihli vše, co stojí za to 

vidět. Tentokrát nás ohromil mohutný 
hrad Kost, půvabný zámek Humprecht 
u Sobotky, ve městě jsme si odpočinuli 
při obědě v restauraci na náměstí. Na 
závěr zájezdu jsme navštívili Prachov-
ské skály, kde většina z nás zdolala  
i jeden turistický okruh. Bylo velmi 
příjemné počasí a tím víc jsme vníma-
li krásu tohoto kraje, který se vystižně 
nazývá Český ráj. 

Při téměř dvaceti zájezdech jsme 
se vždy věnovali poznávání naše-
ho regionu, kde jsme viděli mno-
ho krásných a zajímavých míst  
i v blízkém okolí. 

Vánoční svátky plné pohody a do 
nového roku hlavně dobré zdraví nám 
všem přeje         Jana Doubková

Klub seniorek v roce 2016

Na posvícenskou sobotu uspořá-
dala TJ Sokol již 28. ročník nohej-
balového turnaje neregistrovaných 
o putovní pohár GRAND PRIX 
SEMECHNICE. K prezenci, která 
proběhla do 9. hodiny, se dostavilo  
13 mužstev. Byly vytvořeny dvě sku-
piny, A o 6 účastnících a B o 7 účast-
nících. Zápasy ve skupinách se hrály 
na 2 hrané sety. První čtyři účastníci 
ze skupin postupovali do dalších bojů 
a hrálo se tentokrát na 2 vítězné sety 
systémem play off. Poslední muž-
stvo ze skupiny B skončilo a mužstva 
na 5. – 6. místě hrála o  umístění na  
9. – 12. místě. Celkovým vítězem se 
nakonec po napínavém třísetovém 
boji stalo mužstvo Hájovna (Smolka 
F. st., Smolka F. ml., Kučera) před 
domácím Valdagangem (Páv R., Va-
lášek D., Kletečka J., Rejchrt V.). 
Další umístění v turnaji: 

3. Slatina, 4. Semechnice X, 
5. Ruce v bok, 6. Kounov, 
7. Ještě nevím, 8. Litr půl, 
9. Naděje, 10. Méněcennost, 

11. Mokrý banditi, 
12. Borohrádek, 
13. Sokol. 
Pořadatelé děkují všem sponzo-

rům za věcné ceny do turnaje. Po-
svícenská sobota byla zakončena 
večerní taneční zábavou se skupinou 
ROCKSORRY. 

Ve druhé polovině září se začalo 
mužstvo mužů připravovat na zahá-
jení nové hokejové sezóny nejprve 
tréninky na zimních stadionech v No-
vém Městě nad Metují a Rychnově 
nad Kněžnou, od října pak na domov-
ském stadionu v Opočně. Krajská 
soutěž měla na počátku 7 účastníků  
a v současné době po odstoupení 
mužstva Třebechovic B má 6 účast-
níků. V letošním ročníku se potýká-
me s velkým problémem, kterým je 
proměňování brankových příleži-
tostí. Po odehrání zhruba ¾ základ-
ní části jsme na 5. místě za mužstvy 
Nového Města, Opočna, Lanškrouna  
a Skutče. Poslední místo tabulky pa-
tří mužstvu  Čestic.      Václav Vaněk

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Semechnice přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků 
a do nadcházejícího roku 2017 hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody. 
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Již málokdo si vzpomíná na starý 
statek čp. 71 majitelů Šolcových (proti 
obecnímu úřadu). Byl to první zděný 
statek v Semechnicích, který postavil 
pan Jan Rathouský s manželkou Alž-
bětou. Tuto zemědělskou usedlost kou-
pil za 6 tisíc zlatých Jan Šolc z Čánky, 
narozený 23. 6. 1836 s manželkou An-
nou, rozenou Cvikýřovou z Nahořan, 
narozenou 4. 7. 1843. K usedlosti pat-
řil domek čp. 139 (nyní tam bydlí paní 
Lenka Kopečná) a výměra 23 ha polí, 
luk a lesů. Šolcovi měli jen jednu dce-
ru Františku. Po smrti otce 9. 3. 1905 
bylo hospodářství a polnosti pronajaty 
místním drobným zemědělcům. 

22. 1. 1922 požár zničil střechu sta-
rého chléva. V roce 1970 bylo zbourá-
no staré domovní stavení a maštale pro 
koně. Zůstala dodnes jen stará stodola.

Františka Šolcová se provdala za 
MUDr. Jana Dvořáka, narozeného  
13. 5. 1849 v Pohoří. Vystudoval nižší 
gymnázium v Rychnově nad Kněžnou 
a Akademické gymnázium v Praze. 
Lékařskou fakultu v Praze ukončil  
4. 4. 1876. Vzdělával se i ve Vídni, Ber-
líně, Drážďanech a v Mnichově. V roce 
1876 – 1878 byl 2. asistentem 1. po-
rodnické kliniky v Praze. V roce 1885 
nastoupil dráhu praktického lékaře  
v Opočně a spolu s primářem opo-
čenské Rudolfovy nemocnice MUDr. 

Ignácem Teunerem založili v Hradci 
Králové Spolek lékařů v severový-
chodních Čechách. MUDr. Dvořák 
spolupracoval ve zdravotnické osvětě 
s úpickým lékařem MUDr. Antonínem 
Čapkem, otcem bratří Čapků. V roce 
1889 byl zvolen za poslance Zemské-
ho sněmu. V roce 1903 odešel s man-
želkou do Prahy, kde byl do roku 1916 
ředitelem Zemské porodnice a nalezin-
ce. Zemřel v Praze 12. 12. 1916. 

Františka Dvořáková zemřela 3. 11. 
1934. Odkázala obci statek o výměře 
70 korců (3,5 korců = 1 ha), z toho 50 
korců role, 8 korců luk a12 korců lesa, 
s tím, že z něho bude po 15 letech zří-
zen chorobinec  a chudobinec. Mělo se 
to uskutečnit v roce 1949. Do historie 
však zasáhla 2. světová válka. Došlo  
k socializaci vesnice a od roku 1950 
obhospodařovalo pozemky místní 

JZD. V roce 1972 postavilo na místě 
po zbouraném domu nákladem 975 ti-
síc Kčs čtyřbytovku.  

Františka Dvořáková darovala 
také pozemek na stavbu Spořitelnímu  
a záložnímu spolku, na kterém byla  
v roce 1927 postavena budova s ná-
zvem „Kampelička“ (dnešní obecní 
úřad).

Z původního Šolcova statku dnes 
najdete pouze domek paní Kopečné 
a starou velkou kamennou stodolu.  
V budově čtyřbytovky čp. 71 v součas-
né době bydlí paní Židová, rodina Pav-
líkova, pan Šimek a rodina Frýdova.

Při této příležitosti přeji všem spo-
luobčanům příjemnou vánoční pohodu 
a v novém roce 2017 všechno nejlep-
ší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti  
v kruhu svých blízkých.

   Blažena Martinková – kronikářka

Z obecní kroniky

Šolcův statek čp. 71

Ctenár ská  s ou t e zˇ ˇ ˇˇ
Výherkyní naší již tradiční čtenářské soutěže se stala paní Irena Metelková, protože jako první odhalila 

novou stavbu zastřešeného hnojiště. Objekt se nachází u polní cesty Trnovka v místní části “ Ve Šťovech „. 
Akciová společnost Zeas Trnov ho postavila nákladem 4.5 mil. korun za přispění státní dotace. 

Dnešní soutěž bude netradičně pro mladé čtenáře. Kdo první nahlásí obě tajenky (křížovka, osmisměrka) 
z vloženého letáku v našem zpravodaji, bude odměněn.Vyluštěné hádanky pošlete SMS na číslo 602 106 616.


