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Z p r a v o d a j  O b e c n í h o  ú ř a d u  S e m e c h n i c e

S E M E C H Ň Á K

Vážení spoluobčané,
pomalu odpočítáváme poslední dny 

roku 2018. Roku významných výročí 
v dějinách našeho státu. Při slavnost-
ní výsadbě národního stromu jsme za-
vzpomínali na vznik našeho státu před 
sto lety. Dnes už si neumíme představit 
nadšení a obětavost našich předků, kteří 
se o vznik zasloužili. 

A co se v letošním roce v naší malé 
obci odehrálo? Jako každoročně se sna-
žíme vylepšit naše životní prostředí. Po-
dařilo se zdárně dokončit místní komu-
nikaci vedle Poloprutských a realizova-
la se výstavba chodníku a parkovacích 
stání v ulici ke hřbitovu. Obě tyto akce 

přispějí k bezpečnosti dopravy, zejména 
chodců. Pokračuje projektová přípra-
va výstavby na Římanském kopci tak, 
aby se mohla v příštím roce vybudovat 
technická infrastruktura. Chystá se také 
oprava střechy místní kaple, na jejíž 
rekonstrukci chce obec rovněž požádat  
o přidělení dotace. 

Místní hokejisté oslaví v příštím roce 
80 let od svého založení. Oslavy pro-
běhnou 10. srpna a budou rozhodně stát 
za to. Věříme, že se této akce zúčastní 
co nejvíce nejen sportovních fanoušků, 
ale i občanů naší vesnice. 

Letošní rok byl také rokem voleb-
ním. Došlo k volbě nového zastupitel-
stva na další čtyřleté období. Z poměrně 
vysoké volební účasti je patrné, že máte 
o dění v obci zájem a není Vám lhostej-

né, kdo ji bude řídit. Děkujeme za důvě-
ru, kterou jsme od Vás získali. Bývalým 
zastupitelům, kteří již zvoleni nebyli 
nebo již nekandidovali, děkuji za mno-
haletou práci v obecních funkcích. Přeji 
Vám mnoho úspěchů v osobním životě 
a doufám, že zůstanete i nadále součástí 
obecního dění. 

Poděkování též patří dobrovolným 
spolkům v obci, všem pracovníkům 
obecního úřadu, brigádníkům a všem 
občanům, kteří nám pomáhají zlepšovat 
vzhled naší obce. 

Vánoční svátky ať jsou klidným, 
spokojeným obdobím a plné bohaté 
nadílky, zejména duševní. Do příštího 
roku přeji pevné zdravím Vám i Vašim 
rodinám.

  	 	 													Zdeněk	Bendzo

Slovo starosty

Sledujte naše aktivity na https://www.facebook.com/obecsemechnice/ a zapojte se také.
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Usnesení č. 5/2018
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

» Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO 
» Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo  
č. 1762/1 ze dne 13. 11. 2017 ve znění Dodatku 
č. 1 ze dne 3. 5. 2018 – Projekční práce –TI pro 
výstavbu RD lokalita „Za potokem“ (Římanský 
kopec)
» Bezúplatný převod pozemků parcelní číslo 
1224/5, ostatní plocha o výměře 18 m2 a po-
zemků  parcelní číslo 1224/4 ostatní plocha   
o výměře 351 m2, parcelní číslo 1224/5 ostatní 
plocha, o výměře 228 m2 oddělených geomet-
rickým plánem, č. 355-166/2018 z původního 
pozemku parcelní číslo 1224/1 v katastrálním 
území Semechnice   z majetku Královehra-
deckého kraje do  majetku obce Semechnice. 
Smluvní strany tímto sjednávají bezplatně k tíži 
obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdaro-
vaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode 
dne právních účinků vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické 
právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmen-
ším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej vý-
hradně jako pozemek pod chodníkem a ostatní 
plochou – veřejnou zelení v souladu s veřejným 
zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke ko-
merčním  účelům či jiným výdělečným účelům 
a ani jej k takovým účelům neposkytne
» Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 
č. 3001991843, nabyvatel Státní pozemkový 

úřad, parcelní číslo 1149/4 – trvalý travní po-
rost, k.ú. Semechnice
» Uzavření kupní smlouvy s Jaroslavou Čudo-
vou a Monikou Sychrovou – nákup pozemků 
parcelní číslo 672/5,666/4 a 1264 v k.ú. Se-
mechnice o celkové výměře 288 m2 za  celkem 
Kč 7200,- (Kč 25,- za 1 m2) a dále záměr smě-
ny pozemků 666/2 a 1052/14 o výměře 65 m2.
» Uzavření kupní smlouvy s Lenkou Martín-
kovou – parcelní čisla 673, 664/3 a 675/2,  
v k.ú.Semechnice, celkem výměra 895 m2 za 
Kč 22375,-  (Kč 25,- za 1 m2).
» Podání žádosti dotační firmě Dabona s.r.o 
Rychnov nad Kněžnou na získání dotace na 
ZTV pro výstavbu RD v lokalitě „Za poto-
kem“ Semechnice (Římanský kopec) z progra-
mu  MMR výstavba technické infrastruktury  
v oblastech se strategickou průmyslovou  
zónou

Bere na vědomí:
» Písemnou odpověď Povodí Labe, s.p. – Zlatý 
potok - propustek
» Žádost o byt  - Ivana Šafářová z Čánky
» Rozpočtové změny č. 6, 7 a 8 schváleného 
rozpočtu 2018

Pověřuje: 
»  Starostu obce k podpisu kupních smluv  
s J. Čudovou, M. Sychrovou a Lenkou 
Martinkovou 

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

3.  10.  2018

INFORMACE
Poplatky za odpad a poplatek za psa pro rok 2019 
budou vybírány v úředních hodinách v kanceláři 

obecního úřadu v měsíci únor – březen 2019 ve stejné 
výši jako v letech předešlých. 

Usnesení č. 6/2018
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

» Ověřovatele zápisu paní M. Vaňkovou a pana 
M. Moravce
» Program ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce
» Do funkce starosty obce p. Zdeňka Bendzu
» Do funkce místostarosty obce paní Michaelu 
Vaňkovou
» Předsedu finančního výboru paní Danu 
Kučerovou
» Členy finančního výboru pana Václava Vaňka 
a pana Vladislava Černíka 

» Předsedu kontrolní výboru p. Evu Rathouskou
» Členy kontrolního výboru p. Tomáše Suka  
a p. Radka Hejzlara
» Předsedu kulturního a sportovního výboru  
paní Miroslavu Černíkovou
» Členy kulturního a sportovního výboru  
p. Evu Rathouskou, p. Danu Kučerovou, p. Mi-
chala Moravce a p. Pavlínu Jiruškovou
» Předsedu inventarizační komise paní Micha-
elu Vaňkovou
» Členy inventarizační komise p. Danu Kučero-
vou a p. Miroslavu Dohnalovou
» Výši měsíčních odměn neuvolněných členů  
zastupitelstva: s platností od 1.11.2018
Starosta obce Kč 24593,- , místostarosta obce 
Kč 22134,- předseda výboru nebo komise Kč 
2000,-, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 
Kč 500,-.

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

31.  10.  2018

Usnesení č. 7/2018
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

» Dělení pozemků na Římanském kopci dle 
předloženého návrhu geometrického plánu 
» Rozpočet obce Semechnice na rok 2019
» Podání žádosti o dotaci MMR – podpora 
drobných sakrálních staveb – místní kaple 
» Záměr prodeje pozemku Povodí Labe - par-
cel. č.1050/3, v k.ú. Semechnice o výměře  
12 m2
» Uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č. 7DHM180209, par. č. 1148/31,  
v k. Semechnice

» Finanční příspěvek na rok 2019 – Domácí 
hospic Setkání ve výši Kč 5000,-
» Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zří-
zení domovní přípojky s ČEZ Distribuce
» Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí dotace ve výší Kč 50 000,- na r. 2019 SDH 
Semechnice
» Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí dotace ve výši Kč 400 000,- na rok 2019 TJ 
Sokol Semechnice

Bere na vědomí:
» Rozpočtové změny č.9 a 10  schváleného roz-
počtu roku 2018
» Žádosti o stavební pozemek: Vojtěch Vacát-
ko, Karel Vacátko, Tomáš Mádr, Pavel Franc 
ml.
» Informaci podanou firmou Sovis - Ing. Pra-
žák k možným přechodům pro chodce v obci

Pověřuje: 
» Starostu obce Semechnice ke schvalování 
rozpočtových opatření na straně příjmů ve výši 
dotací a daňové výtěžnosti, na straně výdajů 
do výše 1.000.000,00 Kč, (jedenmilionkorun-
českých). Starosta bude povinen informovat 
zastupitele o provedených rozpočtových opat-
řeních na nejbližším zasedání Zastupitelstva 
obce Semechnice.
» Starostu obce (zástupce místostarostka)  
k zastupování Obce v MAS Pohoda venkova  
a DSO Vrchy
» Starostu obce k podpisu žádosti o dotaci  
z MMR – sakrální stavby (místní kaple)
» Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. 7DHM180209
starostu obce k podpisu Veřejnopráv-
ních smluv s TJ Sokol Semechnice a SDH  
Semechnice

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

11.  12.  2018

INFORMACE
V průběhu měsíce ledna 2019 obdržíte do svých 

poštovních schránek k podpisu Smlouvy na 
pronájem hřbitovního místa na místím hřbitově  

v Semechnicích na další období 10 let. Bližší 
informace budou součástí zaslané Smlouvy. 
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KULTURNÍ KALENDÁŘ ZIMA – JARO 2019

So 19
leden

17,00 h. Přednáška Tanzanie-
safari-poslední ráj – Mgr. 
Martin Duben

18,00 h.  Přípravná schůzka na 
masopust na obecním 
úřadě

Pá 25
leden

Pá 1
únor

20,00 h Obecní ples za hudebního 
doprovodu pana 
Maisnera

 14.30 h.  Dětský karneval ve 
sportovním klubu

  Masopust

18,00  h.  Schůzka pohádkové 
putování

Pá 31
květen

14,00 h.  Pohádkové putováníNe 9
červen

 14,00 h.  Pochod kolem Semechnic

 17,00 h.  Přednáška  - upřesníme – 
Mgr. Martin Duben

So 23
březen

So 23
únor

15,00 h.  Pouťové odpoledne – 
Mladý týnišťský BIG BAND

 Výlet – RuzyněSo 9
únor

Ne 16
červen

Pá 17
květen

So 4
květen

 8,00–12,00 h. Zahrádkářská výstavaNe 5
květen

Zveme všechny na Silvestrovský pochod se startem 31. 12. 2018 v 9:00 hodin na hřišti. 

Jubilea v roce 2018 oslavili:
60 let – Jaroslav Valášek a Stanislava 
Štěpánková
70 let – Vladimír Lauda a Václav 
Moravec
75 let – Jan Chmelař, Marie Hanušová, 
Zdeňka Dvořáková, Jana Chalupná
80 let -  Josef Svoboda, Pavel Ko-
bližek, Miroslava Hubáčková, Alena 
Ringelová
85 let – Lenka Martinková, Emilie 
Samková
90 let – Hana Bartošová

93 let – Jaroslava Drahorádová

V roce 2018 se narodili:
Kristýna Přibylová (čp. 29), Michaela 
Šimonová (čp. 28), Barbora Tláska- 
lová (čp. 105), Dan Černík (čp. 175)

V roce 2018 zemřeli: 
Josef Martinek (čp. 130), Zdeněk Ši-
mek (čp. 53), Ludmila Křepelová (čp. 
11), Miluška Havlasová (čp. 135)

V roce 2018 se přihlásili k trvalému 
pobytu v naší obci:
Varačková Šárka (čp. 24), Izák Ro-
man (čp. 53), Chalupná Miroslava 
(čp. 38), Zdeňka Šediva (čp.15), Ma-

tějková Klára (čp. 36), Magenheimo-
vá Mia s dcerou Rosou-Matyldou (čp. 
54), Herzán Leoš (čp.131), Kverko-
vá Naděžda (do čp. 165), Čančarová 
Natálie a Damián Runštuk (do čp. 
52), Adolfová Lucie s dcerou Sofií  
(do čp. 47)

V roce 2018 se odhlásili z trvalého 
pobytu v naší obci:
Zlata Vacátková  se synem Vojtě-
chem, David Kopal a Jana Javůrková,  
Růžičková Simona s dcerou Nelou,  
Pelanová Kateřina s dcerou Nelou,  
Lenka Štěpánková, Pavel Rejchrt ml.,  
Nikola Mičianová, Tomáš Píro,  
Dušan Stolín

S POLEČENSKÁ KRON I KA
( K  30 . 11 . 2018 )

 18,00 h. ČarodějniceÚt 30
duben



SemechňákStránka 4

50 dospělých a 10 dětí se 
zúčastnilo letošního cyk-
listického výletu, pořáda-
ného 28. září. Na startu byl 
každý vybaven energetic-
kou tyčinkou a pitíčkem. 
Připraveny byly 3 trasy, 
70 km dlouhou absolvo-
valo 12 cyklistů a vedla na  
Potštejn, střední – 27 
km přes Podbřezí a Ješ-
tětice do Solnice a dále 
Byzhradec, pak Houd-
kovice a Trnov. Nej-
kratší 12 km trasa pro 
děti  vedla přes Trnov do Podbřezí a zpět přes Podchlumí. Celý den bylo příjemné teplé počasí. V cíli na nás čekalo  
občerstvení ve sportovním klubu. 

Na pátek 24. 8. 2018 bylo 
naplánováno rozloučení  
s létem. Bohužel se vy-
datně rozpršelo, což jsme 
na druhou stranu přivíta-
li, neboť letošní léto bylo 
abnormálně teplé a suché, 
tak byla akce přesunuta 
na nedělní podvečer. Opět 
jsme zvolili sportovní sou-
těže, tentokrát pro dvoji-
ce ve 3 kategoriích podle 
věku. Sešlo se 29 dětí, které 
soutěžily v disciplínách střelba ze vzduchovky, poznávání ryb, střelba lukem, hasičský útok a tenis. Vyhodnoce-
ni byli vždy první tři z každé skupiny. Po opečení párků byla ještě připravena oblíbená večerní hra. Děti předved-
ly svou rychlost a znalost v matematice a ti nejmenší pamatování obrázků.  I tato soutěž byla vyhodnocena a odměněna. 

Václavovo kolečko

Rozloučení s létem

Již tradicí se v naší obci stalo vítání občánků. 
Tentokrát byly do pamětní knihy obce zapsá-
ny a mezi občany Semechnic přivítány samé 
holčičky. Anna Vaňková, Marie Černíková, 
Michaela Šimonová, Kristýna Přibylová a 

Barbora Tláskalová.Vítání občánků

Drakiáda
Již 12 let pořádáme pro děti i dospělé 
drakiádu. Tentokrát jsme se sešli první 
říjnovou sobotu na louce za mostem u 
Bartošových. Po dlouhých letech tento-
krát foukalo. Zúčastnilo se přes 30 dětí 
s rodiči. Ve vzduchu létali draci různých 
tvarů a velikostí. Dále si děti zasoutěžily 
a ochutnaly brambory pečené v ohníč-
ku. Opět nechyběl čaj a perníky pro děti 

a něco ostřejšího pro dospělé. 
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I v naší obci jsme si v neděli 28. 10. 2018 připomněli 100. výročí vzniku Československa. Nejprve byly položeny věnce  
k pomníku padlých ve světových válkách. Potom se pokračovalo k mostu u školy, kde již byla připravena lípa k za-
sazení. Starosta Zdeněk  Bendzo zde pronesl krátkou řeč a společně s Adélou Piskorovou a Tomášem Bartošem jsme 
zazpívali hymnu. Potom již byla lípa svobody zasazena. Pro budoucí generace byly pořízeny fotografie.  Mnozí z nás 

pamatují sázení lípy u kanceláře bývalého JZD v roce 1968.

Sázení lípy svobody

  Dýňování

V pátek 30. 11. 2018 jsme se sešli před obecním úřadem, abychom si společně připo-
mněli  nadcházející dobu adventu a blížících se vánoc.  Celým programem provedla 
paní Eva Rathouská. Připravila s dětmi vánoční básničky, Jenne kvartet zahrál tra-
diční české koledy, které jsme si společně zazpívali. Po rozsvícení vánočního stromu 
vybral anděl od dětí přáníčka pro Ježíška. 

Nechybělo vánoční cukroví, jednohubky a hlavně perníčky. Na zahřátí byl připraven 
pro děti čaj a pro dospělé svařené víno. Děkujeme občanům, že přišli, i když počasí 
nebylo zrovna nejvlídnější.

Rozsvícení 
vánočního
stromu

V loňském roce se nám líbila akce vyře-
závání strašidel z dýní, a tak jsme ji uspo-
řádali i letos. Klubovna na hřišti se za-

plnila dětmi, které za pomocí rodičů, vyřezávaly strašidla. Maminky 
připravily občerstvení – dýňovou polévku, čaj i něco na zub. Na závěr si děti 
prošly stezkou odvahy osvětlenou pouze svíčkami a vyřezanými strašidly. 

Po cestě na ně čekali s drobnými úkoly duch, čert, smrtka  
s kosou, čarodějnice a bílá paní. Za odvahu byl každý odměněn. 
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Délka adventního období je pohyb-
livá a je vymezena čtyřmi nedělemi 
před Slavností Narození Páně. Podle 
liturgického kalendáře začíná obdo-
bí Adventu v neděli, která je nejblíže 
svátku svatého Ondřeje. Advent zahr-
nuje železnou, bronzovou, stříbrnou  
a zlatou neděli a doznívá až do západu 
slunce na Štědrý den. 

Den sv. Barbory, 4. prosinec, je 
prvním velkým lidovým svátkem ad-
ventního období. Kdysi se slavil maš-
karními průvody s procesími, v 19.  
a na počátku 20. století byly na venko-
vě rozšířeny obchůzky Barborek, žen 
oblečených v bílém, jež chodily dům 
od domu a obdarovávaly nejmenší. 
Dodnes se v některých částech repub-
liky zachoval zvyk pověsit za okno 
punčochu nebo dát talířek, na němž 
děti ráno najdou malou sladkost. Tra-

diční dekorací jsou barborky, třešňové 
větvičky, uříznuté právě čtvrtého pro-
since. Dávají se do vázy, a měly by 
rozkvést nejpozději na Štědrý den, je-
dině tak přinesou dívce lásku a svatbu. 

Den sv. Mikuláše připadá na 6. pro-
since a je dnes ze všech adventních 
svátků nejoblíbenější. Mikulášské 
průvody obcházely domy už ve středo-
věku, v 18. století je postupně nahra-
zovaly skupinky, v nichž byl Mikuláš 
doprovázen čerty a anděly. Pokud děti 
zazpívají písničku, básničku, jsou jim 
naděleny sladkosti a dárečky, některé 
děti jsou obdarovány i bramborou či 
kouskem uhlí, jako připomínku na to, 
že nebyly vždy jen hodné. 

Dalším rozšířeným zvykem je zapa-
lování čtyř svíček na adventním věnci. 
Světlo předznamenává příchod Krista 
a odpočítává čtyři adventní neděle. 

A původ vánočních stromků? Ten 
se odvozuje od zvyků, které prováze-
ly cechovní oslavy v německých pro-
testantských zemích. Tehdy se stavěl 
jeden strom ověšený oplatkami a ovo-
cem, neměl dekorační, ale charitativ-
ní účel. Později se ozdobené stromky 
začaly objevovat v bohatých šlechtic-
kých sídlech, na farách i v kostelech. 
U nás se začaly šířit až v 19. století, 
nejčastěji se zdobily a stále zdobí pří-
rodními, slaměnými či skleněnými 
ozdobami, často také s použitím svíti-
del, prskavek a řetězů.  

Součástí adventu i samotných Vá-
noc je spousta dalších zvyků – děti 
očekávají, že uvidí zlaté prasátko, těší 
se na rozkrajování jablíček, pouštění 
skořápek po vodě či házení pantoflem. 
Které vánoční zvyky udržujete ve své 
rodině vy? 

Nejkrásnější období v roce – Advent a jeho rituály

Již tradičně jsme letošní závodní sezónu startovali  
8. 5. 2018 v Houdkovicích, kde se muži umístili na pěkném 
2. místě a ženy na 6. místě. Celkem bylo 10 kol Podorlické 
ligy, ale přes letošní velké sucho musely být dvě soutěže 
zrušeny, a to v Opočně a v Dobrušce.

Nejlepší výsledky měly ženy v Bohuslavicích, kde skon-
čily na krásném 1. místě, dále na závodech ve Sněžném, 
kde se umístily na 2. místě. Při posledních závodech v Ča-
stolovicích zakončily sezónu na 3. místě. Vítězem Podor-
lické ligy se ženy sice nestaly, ale i tak se umístily celkově 
na 4. místě.  

Družstvu mužů se dařilo podobně. Nejlépe se umís-
tili na závodech ve Sněžném, kde obsadili 3. místo, 
dále pak na závodech v Bystrém, kde získali 4. mís-
to. Na posledních závodech v Častolovicích vybojova-
li 6. místo.  Vítězi celé soutěže se též nestali, ale dopadli  
o stupeň lépe než ženy a domů přijeli jako bronzoví, tedy 
na 3. místě v celkovém hodnocení seriálu Podorlické ligy.   

Co se týče akcí, tak jsme pořádali Den otevřených dveří, 
kde jste si jako každý rok mohli pochutnat na grilovaných 
kýtách. Také nás neminulo domácí kolo Podorlické ligy ko-
nané dne 23. 6. 2018. I přes nepříznivé počasí se zúčastnilo 

6 družstev mužů a 6 družstev žen. Na domácí půdě ženy  
i muži obsadili shodně 6. místa. Nesmíme zapomenout, že 
jsme na konci července pořádali taneční zábavu se skupi-
nou Rocksorry.   

Letošní sezóna je tedy za námi. Chtěli bychom po-
děkovat všem, kteří se podíleli na přípravách našich 
akcí a dále všem zúčastněným za potřebnou podporu.  
Celý sbor vám přeje krásné a klidné Vánoce a pohodové 
vykročení do nového roku. 

Pravidelná setkání ve sportovním 
klubu byla opět zpestřena různým pro-
gramem. Na začátku roku jsme se se-
známily s knižními novinkami místní 
knihovny.Využíváme též různé zají-
mavé články z časopisů, např. poučný 
článek o posilování paměti, jindy o vý-
znamném výročí v naší generaci zná-
mé a oblíbené zpěvačky Y. Simonové.

Paní Pohlová nám opět ochotně 
uskutečnila tradičně pěkné přednášky 
o svých dalekých cestách. V březnu 
vyprávěla o zájezdu do Austrálie, na 

podzim o cestě po Novém Zélandu, 
obojí doprovázené  promítáním svých 
četných krásných fotografií. V květnu 
se podařilo zajistit velice zajímavou 
přednášku pana Jiřího Macha, býva-
lého ředitele muzea v Dobrušce, který 
je znalcem dějin Dobrušky a okolí.  Je 
autorem několika knih o našem regio-
nu a podle jedné z nich Střípky z mi-
nulosti Podorlicka nám vyprávěl různé 
zajímavé příběhy.

Poslední letošní již adventní setká-
ní je věnováno vánočnímu vzpomíná-

ní známé spisovatelky našeho kraje, 
hlavně Podkrkonoší Marie Kubátové 
v knížce Tři šupiny vánočního kapra. 
Plánovaná   zdravotnická přednáška 
MUDr. Hendrychové o léčbě a pre-
venci chřipkových onemocnění muse-
la být  kvůli nemoci zrušena, je však 
slíbena na některý termín po Novém 
roce, který bude včas ohlášený.

Krásné vánoční svátky a v no-
vém roce dobré zdraví a životní  
optimismus přeje             

                               Jana	Doubková

Klub seniorek

Sbor dobrovolných hasičů

Přijměte pozvání na VÝROČNÍ HASIČSKOU SCHŮZI, která se uskuteční 4. 1. 2019 od 18,00 hod. ve Sportovním klubu. 
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Z obecní kroniky

KRUHOVKA
Usnesením	 Zastupitelstva	 obce	 Se-

mechnice	 č.	 2/2016	 z	 27.	 4.	 2016	 byla	
zřízena	 místní	 část	 v	 obci	 Semechnice	 s	
názvem	Kruhovka	s	čísly	popisnými	(105,	
140,	151,	152,	172,	173).

Protože	mezi	námi	žijí	noví	spoluobča-

né	a	neznají	historii	obce,	rozhodli	jsme	se	
vyhledat	v	kronice,	 kterou	psal	pan	Josef	
Dohnal,	některé	 informace	o	cihelně,	na-

zvané	kruhovka.	Také	 jsme	požádali	paní	
Jaroslavu	Vaňkovou	o	doplnění.

Co	 byla	 vlastně	 cihelna	 kruhovka?	
(zdroj:	 https://www.fabriky.cz/coajak/co-

ajak_cihla.htm)	 Do	 poloviny	 19.	 stol.	 se	
cihly	pracně	pálily	ve	všemožných,	nevel-
kých	a	energeticky	náročných	zaří-
zeních,	významný	přelom	nastal	až	
v	roce	1858,	kdy	byl	udělen	patent	
F.	 E.	 Hoffmannovi	 za	 kruhovou	
pec.	Kruhovka	byla	geniálním	vy-

nálezem	své	doby.
Takovéto	 pece	 v	 českých	 ze-

mích	 měly	 spíše	 oválný	 než	 kru-

hový	 půdorys.	 Název	 kruhovka	
však	zůstal,	protože	charakterizuje	
technologický	postup	kontinuální-
ho	 (cyklického)	 vypalování.	 Kru-

hovky	 vypadaly	 různě,	 ty	 menší	
byly	jednopodlažní	s	půdou,	kdy	v	
přízemí	byla	pec	a	na	ní	byl	zastře-

šený	půdní	prostor.	Jiné	kruhovky	
měly	 nad	 sebou	 několik	 dalších	
pater,	které	sloužily	k	sušení	cihel.	
Kruhová	pec	bývala	řešena	jako	zaklenutá	
chodba	o	výšce	do	cca	3	m	a	šířce	do	cca	
4–5	m.	Pec	mívala	8–12	komor,	v	kterých	
se	cihly	předehřívaly	a	sušily.

Na	 jedné	 straně	 se	 cihly	 do	 komo-

ry	 navezly	 podle	 určitého	 řádu,	 potom	
se	 komora	 přehradila	 a	 zazdila,	 na	 dru-

hé	 straně	 pece	 se	 z	 jiné	 komory	 již	 cihly	
vyvážely.	 Dělníci	 udržovali	 v	 komorách	
oheň,	 který	 zde	 hořel	 neustále.	 Byl	 živen	
uhlím	 sypaným	 shora	do	otvorů	 v	 klenbě	
tunelu	a	postupoval	 kupředu	 spolu	 s	 tím,	
jak	 topič	 na	 vrchu	 pece	 přikládal	 těsně	
před	 oheň.	 Každá	 komora	měla	 svůj	 od-

tahový	kouřový	kanál	a	odtah	do	centrál-
ního	 kouřovodu	 a	 do	 komínu.	 Venkovní	
vzduch	ochlazoval	 vypálené	 cihly	a	 teplo	 
z	komor	od	vypálených	cihel	ohřívalo	ko-

moru	s	novými	cihlami.	Celý	cyklus	vypa-

lování	 se	 vždy	 posunul	 o	 jednu	 komoru,	
proto	 vypalování	 probíhalo	 kontinuálně.	
Jeden	 oběh	 mohl	 trvat	 podle	 velikosti	

pece	něco	přes	 týden,	oheň	 se	posunoval	
kupředu	tunelem.	Jakost	vypálených	cihel	
závisela	 na	 způsobu	 a	 přesnosti	 skládky	
sušených	cihel	v	peci.	Tato	práce	vyžado-

vala	velmi	odpovědné,	přesné	a	promyšle-

né	provedení	závislé	i	na	použitém	palivu.	
Byl	to	geniální	způsob	vypalování,	ale	éra	
kruhovek	 již	 skončila.	 Dnes	 se	 používají	
pece	tunelové,	v	kterých	se	posunují	cihly	
a	oheň	je	na	jednom	místě.

Z	 kroniky:	 Již	 v	 polovině	 19.	 stole-

tí	 dělaly	 se	 mezi	 oborou	 a	 okresní	 sil-
nicí	 do	 Trnova	 cihly	 „vepřovice“,	 ne-

pálené,	 sušené	 jen	 na	 slunci.	 Nalezeny	
byly	 při	 bourání	 starých	 baráků	 v	 naší	

obci.	 Též	 na	 ten	 účel	 byly	 vykopány	 oba	
úvozy,	 o	 čemž	 není	 pochyb.	 V	 roce	 1870	
podnikavý	 rolník	 Václav	 Rathouský,	 
z	 čp.	 90,	 s	 manželkou	 Helenou,	 roze-

nou	 Kůrkovou	 z	 Tisové	 u	 Vysokého	
Mýta,	 postavil	 kruhovou	 cihelnu	 a	 vy-

budoval	 statek	 čp.	 105.	 Zavedl	 pozdě-

ji	 výrobu	 cihel	 ručních,	 které	 se	 pálily	 
v	 malém	 sklepě,	 tak	 zvané	 „hycovce“,	
kde	 se	 topilo	 pařezy	 z	 lesa.	 Začátkem	
tohoto	 provozu	 byl	 malý	 poschoďo-

vý	 domek	 pro	 dělníky	 čp.	 93,	 kde	 byd-

lely	 rodiny	 Kaplana	 Aloise	 a	 Bedřicha	 
a	v	prvním	patře	nad	„hycovkou“	bydlela	
rodina	Řehounkova.	Tito	majitelé	měli	děti	
Karla	(zůstal	v	čp.	90)	a	Václava,	který	se	
stal	majitelem	 cihelny	 a	 statku	 čp.	 105	 v	
roce	1908.

Tento	 Václav	 Rathouský	 s	 man-

želkou	 Marií	 rozenou	 Řehounkovou	 
z	 Chotče,	 to	 již	 byla	 postavena	 kru-

hová	 pec	 nynější,	 si	 zavedl	 telefon	 za	 

6	tisíc	rakouských	korun.	Po	první	světové	
válce	byla	kruhová	pec	zvětšena,	zakoupe-

ny	cihlářské	stroje	a	zavedena	výroba	stro-

jová.	 Vyráběly	 se	 též	 střešní	 tašky,	 půdní	
dlaždice	 a	 jiné	 cihlářské	 zboží.	Měli	 děti	
Václava	 a	 Marii,	 tento	 Václav	 se	 oženil	 
s	Annou,	rozenou	Němečkovou	z	Přepych,	
měli	dceru	Jaroslavu,	která	se	provdala	za	
Václava	Vaňka	z	čp.	44,	a	dnes	žije	v	čp.	
140,	pan	Vaněk	zemřel.

Po	okupaci	se	mínilo	provoz	ještě	roz-
šířit,	neboť	vrtnými	sondami	byly	zjištěny	
zásoby	 jakostní	 cihlářské	 hlíny	 na	 40	 až	
50	roků.	Přistavěno	bylo	též	5	m	komína.	 
V	roce	1956	byl	zbourán	domek	čp.	93.

Podnik	 firmy	 Václav	 Rat-
houský,	 cihelna	 v	 Semechni-
cích	 byl	 znárodněn	 zestátně-

ním	 dnem	 1.	 4.	 1956.	 Znárod-

něná	 majetková	 podstata	 byla	 
k	1.	1.	1959	začleněna	do	Polab-

ských	 cihelen,	 národní	 podnik,	
jehož	 právním	 nástupcem	 byly	
později	Východočeské	cihelny,	ná-

rodní	podnik.
Vládním	 rozhodnutím	 byla	 

v	 roce	 1962	 výroba	 v	 cihelně	
zastavena.	 Všechny	 stroje	 byly	
zrušeny	 a	 odvezeny	 do	 šrotu	 su-

rovin.	 Celý	 objekt	 byl	 prodán	
místnímu	 JZD	 jako	 demolice	 za	
15.	 370,-	 Kčs.	 Po	 dva	 roky	 byly	 
v	 kolnách	 uskladněny	 staré	

hospodářské	 stroje	 a	 v	 peci	 uskladně-

ny	 brambory	 a	 řepa.	 V	 roce	 1966	 -	 67	
byli	 zde	 krmeni	 brojleři	 společně	 s	 JZD	
Přepychy	 a	 dodáno	 do	 výkupu	 přes	 500	
q	 drůbežího	 masa.	 V	 roce	 1968	 zača-

la	 stavba	 velkých	 hal	 pro	 nosnice	 sle-

pičích	 vajec	 jako	 Společný	 družstevní	
podnik	pro	výrobu	vajec	 se	 sídlem	v	Se-

mechnicích.	 Výstavba	 trvala	 čtyři	 roky	 
a	byly	postaveny	haly	pro	38	tisíc	slepic	 
v	klecích	a	28	tisíc	slepic	v	normálním	od-

chovu.	Celkový	náklad	na	výstavbu	činil	
11	miliónů	Kčs	s	50	%	subvencí	od	státu.

Při	této	příležitosti	přeji	všem	spoluob-

čanům	pěkné	vánoční	svátky	a	do	nového	
roku	hlavně	pevné	zdraví.	Přeji	Vám	také	
hodně	pracovních	úspěchů,	abyste	se	jed-

nou	zapsali	do	historie	obce	tak	jako	naši	
podnikaví	 předci,	 vždyť	 tady	 máme	 mezi	
sebou	vzdělané	a	pracovité	lidi.

	 	 						Blažena	Martinková
	 	 	 							kronikářka

Nové knihy v místní knihovně
Jiří Mach – Dobrušsko stopami minulosti
Alena Mornštajnová – Hana, Slepá mapa
Michael Třeštík – Chceš-li rozesmát
Marcel Pagnoj – Živá voda
Marta Davouse – Loď v Bretani
Radka Třeštíková – Veselí
Patrik Hartl – Prvok, Šampón, Tečka, Karel
Martina Formanová –  Povídky na tělo
Lenka Požárová –  Rozmačkané ego

Barbara Voodová – Volání minulosti
Magda Váňová – Holčičky
Radka Třeštíková – Bábovky
Khaled Hosseini – Lovec draků
Hana Kneblová – Sňatky z lásky
Petra Vernerová – Zachraňte kocourka Míšu
Ivana Peroutková – Anička v zahradě

Místní knihovna je otevřena v pondělí v 16–18 hod. /
říjen–březen/,  17–19 hod./duben–září/
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Na posvícenskou sobotu 1. září 
uspořádala tělovýchovná jednota So-
kol  jubilejní 30. ročník nohejbalové-
ho turnaje GRAND PRIX Semech-
nice. Vlivem nepříznivého počasí se 
tentokrát k prezenci dostavilo pouze  
7 týmů. Turnaj se hrál systémem každý 
s každým v základní části, poté vítěz 
základní části postupoval do semifi-
nále a zbylých 6 týmů bylo nasazeno 
podle pořadí do čtvrtfinále. I přes deš-
ťové přeháňky byl k vidění výborný 
nohejbal a všichni předvedli kvalitní 
sportovní výkon. Pohár za 3. místo si 
po vyrovnaném boji odnesl domácí 
tým Semechnice X, bramborová me-
daile připadla na tým Fronta na pivo.  
V napínavém finále se utkaly týmy 
Ruce v bok a Šmajda tým. Putovní 
pohár pro vítěze si nakonec zaslou-
ženě vybojoval domácí tým Ruce  
v bok (Lukáš Žid, Tomáš Rejchrt, Vác-
lav Frýda). Pořadí turnaje: 1. Ruce v 
bok, 2. Šmajda tým, 3. Semechnice X, 
4. Fronta na pivo, 5. Bolavá noha, 6. 
Smíšené zboží, 7. Sedláci. Večer byla 
uspořádána posvícenská taneční zába-
va se skupinou ROCKSORRY.

V prvním zářijovém týdnu jsme 
začali trénovat na nadcházející ho-
kejovou sezónu. Nejprve to bylo na 
zimních stadionech v Rychnově nad 
Kněžnou a Novém Městě nad Metují 
a na konci září již v Opočně. Pro ne-

dostatečný počet mužstev v krajské 
soutěži jsme nuceni opět hrát v jediné 
a zároveň nejvyšší krajské lize. Na tuto 
soutěž bohužel výkonnostně nestačí-
me a proto  se v současné době nachá-
zíme na samém dně tabulky. Jsme již 
poslední vesnický tým, který soutěž 
v kraji hraje. Pro Vaši informaci zde 
uvádíme průběžné pořadí: 1. Nová 
Paka 34 bodů, 2. Náchod 34 bodů,  
3. Jaroměř 32 bodů, 4. Hronov 31 bodů, 
5. Trutnov B 27 bodů, 6. Nový Byd-
žov 26 bodů, 7. Třebechovice 23 bodů, 
8. Nové Město 18 bodů, 9. Opočno  
6 bodů, 10. Semechnice 3 body. 

Další naší pravidelnou činností je 
organizované cvičení pro děti, které 
vede Petra Frýdová. Cvičí se v přípa-

dě nepříznivého počasí v bývalé škole  
a pokud to jde, tak na místním sporto-
višti. Pro dospělé je připraveno cvičení 
jógy pod vedením pana Ryšavého, kte-
ré probíhá také ve škole každý čtvrtek. 

Pro všechny, kteří se chtějí hý-
bat, jsme opět připravili silvestrovský 
pochod se startem na místním hřišti  
v 9:00 hodin. 

   Václav	Vaněk

Ze sportu

Semechňák – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává obec Semechnice,  
www.semechnice.cz, email: semechnice@semechnice.cz. Náklad 200 ks, zdarma do vašich  

poštovních schránek. Redakční rada: Michaela Vaňková, Zdeněk Bendzo, Miroslava Černíková.  
Grafika: Ing. Marcel Kraus. Foto: archiv obce Semechnice.



Stránka 9Ročník XXII, číSlo 3

S CHVÁ LENÝ ROZPOČET OBCE SEMECHN I CE NA ROK 2019
Příjmy 2019:

 1111 daně – fyzických osob ze závislé činnosti    1 300.000
 1112 daně – fyzických osob ze samostatné činnosti  25.000
 1121 daně – právnických  osob 1 200.000
 1113 daně – kapitalové výnosy 120.000
 1211 daně – DPH 2.200.000

 1511 daně – z nemovitostí 500.000
         1382  zruš. odvod z provozu loterií 25.000
Celkem daňové příjmy 5.370.000
       1361 správní poplatek 4.000
 1341 poplatek ze psů 8.000
 4112 dotace na správu 79.400
 1340 poplatek za odpad od občanů 168.000
1031  2111 příjem za prodané dřevo 2.600
2310 2132 pronájem vodovodu 43.000
3639 2111 příjem z práce traktorem 5.000
3639 2132   pronájem budovy sportovního klubu   36.000
3612 2132    pronájem z bytů 164.000
3632 2131  nájemné za hrob. místa 21.000
3639 2131 nájemné za půdu – od Zeasu 55.000
6310  2141 úroky 2.000
3722  2324 Eko – com – odměna 60.000
3612  2111 příjem z obecních bytů – vodné a ČOV 35.000
6171  2111 příjem – stravenky 7,000
  
  Celkem rozpočtové příjmy –  2019 6.060.000

Výdaje 2019:
1031,1032,1036 les – pěstební činnost, správa  114.500
2212  silnice – komunikace obecní, místní 20.000
2219  ostatní komunikace místní – chodníky, parkoviště  52.000
2310  veřejný vodovod 30.000
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 80.000
3419  příspěvek na tělovýchovu – Sokol, ČUS 402.000
3543  pomoc zdravotně postiženým 15.000
3612  obecní byty 90.000
3631  veřejné osvětlení 120.000
3639  komunální rozvoj – místní hospodářství 3.153.570
3722  komunální odpad (uložení, doprava)                                                       350.000
3721  nebezpečný odpad                                                     20.000
5512  sbor dobrovolných hasičů                                        60.000
6112  zastupitelstvo obce  720.000
6171  činnost místní správy                                            771.000
6409  DSO, Svaz místních samospráv, MAS                 11.330
   
  Celkem rozpočtové  výdaje – 2019 6.060.000

Vyvěšeno:	12.	12.	2018	Sejmuto:				30.	6.	2019			Schváleno	ZO	dne	11.	12.	2018,	usnesení	č.	7/2018

Příloha
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Milí spoluobčané,
tak jako každý rok, já osobně však již letos naposledy, chci po-
děkovat Vám všem, kteří jste nám příznivě nakloněni a kteří se 
našich kulturních akcí účastníte aktivně jako velmi vítaná pomoc 
nebo přímo jako jejich účastníci. Dalších rukou a dobrých nápa-
dů totiž není nikdy dost.
Máme radost, když se připravované události setkají s Vaším zájmem, a doufáme, že i nabídka nového kulturního kalen-
dáře Vás osloví a nabídne pěkné kulturní zážitky.
Na závěr Vám přeji především jak v klidu prožitý celý advent oproštěný od shonu, tak i krásné vánoční svátky v kruhu 
rodinném i dobrých přátel. Do nového roku všem hodně zdraví, vitality, chuti do života a osobní spokojenosti.
                                      Za	kulturní	komisi	Ivana	Lelková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 – osmnáctý ročník
V naší obci se bude tradičně pořádat Tříkrálová sbírka, největší sbírková a dobrovolnická akce v České republice. Ten-
tokrát se koledníci vydají na pouť „za světlem dobrých skutků“ v sobotu 5. ledna 2019. Skupinky tří králů dopro-

vázené vedoucím budou sbírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasič-
ky opatřené charitním logem a budou obdarovávat dárce drobnou pozorností. 
Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka. Motto již tradičně zní: 
POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ  
A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA. Konkrétním záměrem Far-
ní charity Dobruška je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charit-
ní půjčovny, podpora sociální služby osobní asistence, přímá pomoc lidem 
v nouzi, podpora aktivit souvisejících s projektem Adopce na dálku v Indii. 
Dobrovolníci do funkce vedoucího skupinky (nad 15 let) se mohou hlásit na 

email charita.dobruska@seznam.cz nebo na tel. č. 723 539 100. Písemné přihlášky děti budou přijímány v prosinci. 
Přijměte, prosím, tyto vyslance potřebných, kteří zazvoní u Vašich dveří v sobotu 5. ledna. Otevřete jim nejen dveře, ale 
i svá srdce a věřte, že přicházejí s upřímným poselstvím a pomáhají tak dobré věci. 

Legionáři ze Semechnic
Ruská legie

Bednář Ferdinand – dělník, naro-
zen 1877
Česenek Jan – truhlář, nar. 1894
Čuda Josef – zedník, nar. 1891
Chmelař Jan – mlynář, nar. 1882
Potoček Václav – řezník a uzanář, 
narozen 1887
Vaněk Josef – zedník, nar. 1885
Vilíkovský Josef – řidič, nar. 1879
Všetečka Vojtěch – rolník,  
narozen 1896

Francouzská legie

Kubíček Josef – barvíř suken, nar. 
1882

Italská legie

Šolín Václav – dělník, nar. 1896
Moravec Jan – 
zemědělec
(na fotografii)

Sdružený znak
čs. legií

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Semechnice přeje všem občanům klidné 
prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2019 hodně zdraví, spokoje-

nosti a osobní pohody.

Celý Sbor dobrovolných hasičů Semechnice vám přeje krásné a klidné Vánoce  
a pohodové vykročení do nového roku

Příloha


