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Slovo staro sty
Vážení spoluobčané,
nyní prožíváme adventní dny před
nejkrásnějšími svátky roku. Dobu předvánoční, dobu krátkých dní a dlouhých
nocí se naše kulturní komise snaží zpříjemnit každoročními akcemi. Rozsvícením vánočního stromu a koncertem
v místní kapli. Ani letos tomu nebude
jinak. Strom, nebo spíše jen stromek,
jsme již úspěšně rozsvítili, vánoční koncert nás však teprve čeká. Letos bude
s příjemným překvapením. Zahřeje nás
zde nejenom teplo z tradičního svařáku
od paní Vaňkové, ale i teplo z nového
plynového ohřívače. Od pana Krušiny
z Roudničky jsme dostali malovaný
deskový betlém, který byl již vystaven
při rozsvícení stromku a nyní bude představen i v naší kapli.
Výstavba na Římanském kopci začala podle předpokladu, a protože počasí
přálo, firma V+V, s. r . o, stavební a obchodní firma značně pokročila v realizaci. Pokud nenastanou nepředpokládané
komplikace, měla by se stavba o půl
roku zkrátit. Hotovo by mělo tedy být
v pololetí příštího roku. Cena za pozemky (550 Kč/1m2) od stavebníků spolu

s přidělenou dotací pokryjí celý investiční záměr a obec tudíž finančně nezatíží.
Na opravu kaple budeme žádat
o dotaci, a to nejen na opravu střechy, ale
i na opravy venkovních a vnitřních omítek, výměnu elektroinstalace a úpravu
okolí. Věřím, že architektonický návrh
od Lídy Míkové (Huškové) se bude líbit
a vše pořídíme opravit a upravit do roku
2022, kdy naše kaple slaví 130. výročí
od prvního vysvěcení. Požádali jsme
také firmu ČEZ Distribuce o přeložku
vedení nízkého napětí, které hyzdí tuto
památku. To však budeme muset zaplatit ze svého.
Na polní cestě „Příčnici“ občanská
brigáda dosázela stromky místo těch,
které uschly. I když nám počasí moc
nepřálo, podařilo se všechny vysadit
a zalít. Všem, kteří přišli, moc děkuji.
Z rozpočtu obce byl zakoupen traktůrek na komunální údržbu. Bude sloužit zejména na úklid sněhu z chodníků
a menších komunikací.Koupili jsme
i mulčovací zařízení na sekání polních
cest.
Ještě v letošním roce musíme schválit nové závazné vyhlášky na systém
shromažďování a likvidaci domovního
odpadu a vyhlášky na poplatek za svoz
komunálního odpadu a poplatek ze psů.

Vyhláška k poplatku ze psů se upravuje
v nově zavedeném povinném čipování.
Výše tohoto poplatku se nemění. Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu se bude projednávat na veřejném zasedání 18. 12. 2019. Od zavedení popelnic se výše poplatku neměnila,
i když každoročně cena roste průměrně
o 6 – 7%. Množství netříděného odpadu v naší obci narůstá, mnoho občanů netřídí vůbec, anebo nedostatečně.
V příštím roce se bude evidovat, kolik
popelnic kdo používá. Obec ze svého
rozpočtu doplácí v letošním roce na odvoz komunálního odpadu 198 tis. Kč.
Nově schválené vyhlášky si můžete
podrobně přečíst na webových stránkách obce. Platí od začátku roku 2020.
Na závěr roku chci poděkovat všem
zaměstnancům obecního úřadu, zastupitelům, paní kronikářce, paní knihovnici
a všem, kteří nám pomáhají zlepšovat
kulturní, společenský a sportovní život
naší malé obce. Děkuji též dobrovolným
spolkům za udržování obecních tradic
a za prezentaci naší obce v okolí.
Všem občanům přeji klidné, pohodové prožití svátků vánočních a pevné
zdraví v novém roce.
Zdeněk Bendzo

Semechňák

Stránka 2
Z ve ře j n é h o zase d án í
zastu p ite l stva o b ce ze d n e
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Z ve ře j né ho za se dá ní
zastu pite lstva obce ze dne
1 8. 9. 20 19

Z ve ře j né ho za se dání
zastupite lstva obce ze dne
8. 10. 2019

Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstvo obce Semechnice

Usnesení č. 5/2019
Zastupitelstvo obce Semechnice

Usnesení č. 6/2019
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

Schvaluje:

Schvaluje:

• záměr prodeje pozemku, část pozemku p. č. 461 a nákup části pozemku
p. č. 461/6
• výběr dodavatele stavby „13 P- Z4
„Za Potokem“, Semechnice, firmu
V+V s. r. o., stavební a obchodní firma, se sídlem Sokolovská 682, 516 01
Rychnov nad Kněžnou a jeho nabídkovou cenu ve výši 16 823 007,42 Kč
včetně DPH
• výběr technického dozoru k akci „13
P-Z4 „Za Potokem“, Semechnice, firmu CE-ING s. r. o., Horní Rybníky
193, 549 46 Zábrodí a jeho nabídkovou cenu ve výši 214 775,- Kč včetně
DPH
• výběr autorského dozoru k akci 13
P-Z4 „Za Potokem“, Semechnice, firmu AKVOPRO s. r. o., Vyšehradská
1349/, 128 00 Praha 2 – Nové Město a
její nabídkovou cenu ve výši 217 800,Kč včetně DPH
• jednorázového povolení odvozu dřeva po místní komunikaci pro manželé
Vernerovi, Semechnice č. p. 46
• nabídkovou cenu na zpracování projektové dokumentace elektroinstalace
místní kaple od Ladislava Čepelky,
projekce elektro, Nádražní 533, 518
01 Dobruška, a to ve výši 22 000,- Kč
včetně DPH
• změnu v osobě pronajímatele skladovacího prostoru na stavební parcele
č. 198 a pozemku č. 60/6 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k. ú. Semechnice
• rozpočtové změny č. 3 a 4/2019
schváleného rozpočtu 2019

• Prodej pozemku parcelní č. 1076/5
a 461/2 a nákup pozemku par.č.462/24,
dle zveřejněného záměru za cenu Kč
25,-Kč/1m2
• Vyvěšení záměru prodeje stavebních pozemků na Římanském kopci,
nejdéle do 10 dnů od termínu konání
zastupitelstva
• Prodejní cenu pozemků – lokalita
Z4, 13P „Za potokem“ ve výši 550
Kč vč. DPH/1 m2 a pověřuje výběrovou komisi ve složení: Bendzo, Vaňková, Suk, Kučerová, Černík
• Výměnu 2 oken v budově čp. 60
• Vypsání výběrového řízení na dodávku malotraktoru
• Žádost o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene elektrické přípojky
p. Šubrta
• Smlouvu na asanaci kůrovce ve výši
Kč 32000,-

• Výsledky výběrové komise – výběr
žadatelů o pozemky a seznam náhradníků k akci 13 P – lokalita Z 4 „Za
Potokem“, Semechnice
• Kupní smlouvy se smlouvou o předkupním právu
a) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/17, 1577 m2, cena 867 350,-Kč.
b) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/16, 1497 m2, cena 823 350,-Kč.
c) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/22, 1426 m2, cena 784 300,-Kč.
d) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/23, 1230 m2, cena 676 500,-Kč.
e) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/15, 1301 m2, cena 715 550,-Kč.
f) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/14, 1283 m2, cena 705 650,-Kč.
g) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/12, 1377 m2, cena 757 350,-Kč.
h) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/18, 1543 m2, cena 848 650,-Kč.
i) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/20, 1408 m2, cena 774 400,-Kč.
j) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/10, 1560 m2, cena 858 000,-Kč.
k) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/19, 1599 m2, cena 879 450,-Kč.
l) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/13, 1329 m2, cena 730 950,-Kč.
m) Pozemek v k. ú. Semechnice par.
č. 677/11, 1537 m2, cena 845 350,-Kč.
• Cenovou nabídku na výměnu řídícího pracoviště místního rozhlasu od
společnosti Rozhlasy-zabezpečení,
Chrudim, ve výši 55 771,40 Kč vč.
DPH
• Vybraného dodavatele v rámci poptávkového řízení na dodávku malotraktoru, a to společnost Zeas a. s.,
Pod Kunětickou horou, 533 52 Staré
Hradiště, s nabídkovou cenou ve výši
1 046 650,- Kč vč. DPH
• Podání žádosti o dotaci na opravu
kaple z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce, a. s., přípojka kNN,
p. č. 1192/1
• Přijetí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na základě rozhodnutí
o poskytnutí dotace, a to na vybudování technické infrastruktury v lokalitě

Bere na vědomí:
• žádosti o stavební pozemek lokalita
Římanský kopec – p. Miroslav Fišer
a p. Michal Holub
Pověřuje starostu obce:
• k podpisu smlouvy o dílo s firmou
V+V s. r. o., stavební a obchodní firma
• k podpisu příkazní smlouvy s firmou
CE-ING s. r. o.
• k podpisu příkazní smlouvy s firmou
AKVOPRO s. r. o.
• k podpisu smlouvy o nájmu prostor
sloužícího k podnikání s R. Pávem

Neschvaluje:
• Příspěvek na úhradu elektrické energie ve sportovním klubu
• Prodej ornice
Bere na vědomí:
• žádosti o stavební pozemek lokalita
Římanský kopec – p.Hrochová,p. Fléglová,p. Hoffingerová, p. Tošovský,
p. Lednová, p. Sedlák
• žádost o obecní byt p. Marie
Majerová
• cenovou nabídku na doplnění ovocné aleje
Pověřuje starostu obce:
• k podání žádosti o vyjádření k dopravní bezpečnosti v obci – Policie
ČR
• k projednání výhodnější cenové nabídky na řídící pracoviště místního
rozhlasu
• k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene el. přípojky
• k podpisu smlouvy na asanaci
kůrovce

Od 23. 12. 2019 do 5. 12. 2020 bude obecní úřad uzavřen.
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Z ve ře j né ho zase dání
zastu pite lstva o bce ze dne
5. 1 1. 2019

Z ve ře j n é h o za se d á ní
zastu p ite l stva ob c e ze d ne
8. 1 0 . 20 19 – p o k račován í
13 P – lokalita Z4 „Za Potokem“, Semechnice ve výši 9 133 780 Kč
Bere na vědomí:
• Rozpočtové změny č. 5 schváleného rozpočtu roku 2019
Pověřuje starostu obce:
• K podpisu jednotlivých kupních
smluv k akci 13 P – lokalita Z4 „Za
Potokem“, Semechnice
• K podpisu kupní smlouvy na dodávku malotraktoru
• K podpisu smlouvy o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a. s.

Usnesení č. 7/2019
Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:
•Uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Kultura Rychnov nad Kněžnou
(knihovna) příspěvek ve výši Kč
3000,-.
• Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce:
a) Smlouva č. IV-12-2019356/SOBS
VB/01
b) Smlouva č.
IV-12-2018930/
VB/005
• Poptávkové řízení na vypracování

projektu
na
komunikaci

opravy

místních

Neschvaluje:
• Nabídku pojišťovny D.A.S.
Bere na vědomí:
• Vyjádření Policie ČR k dopravní bezpečnosti v obci
Pověřuje starostu obce:
• K podpisu veřejnoprávní smlouvy s Kultura Rychnov nad Kněžnou
(knihovna) příspěvek ve výši Kč
3000,• K podpisu Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen
s ČEZ Distribucí.

KULT URN Í KA L ENDÁ Ř ZI MA – JA RO 2 0 2 0
Pá 17

18,00 h.

Pá 7

20,00 h.

leden

únor

So 15
únor

Přípravná schůzka na
masopust na obecním
úřadě. Rádi přivítáme
nové zájemce

SDH – soutěž o putovní
pohár starosty obce
Semechnice

18,00 h.

květen

Schůzka pohádkové
putování

Pá 29

Výlet hasičů – palírna
Vizovice

Pá 22

So 28

17,00 h.

Přednáška – S jawou na
cestách – Černobyl

Čt 30 Vítání
18,00 h.
Čarodějnice
občánduben
Ne 3

10,00 h.

Masopust

Dětský karneval ve
sportovním klubu

květen

Pochod kolem Semechnic

So 16

14,30 h.

březen

14,00 h.

Obecní ples za hudebního
doprovodu pana
Maisnera

So 29
únor

Pá 8

květen

květen

květen

Ne 7

15,00 h.

Pouťové odpoledne
(program upřesníme)

Ne 14

14,00 h.

Pohádkové putování

červen

červen

8,00 – 12.00 h. Zahrádkářská výstava

Silvestrovský pochod dne 31. 12. 2019, sraz na hřišti v 9:00 hodin. Oběd zajištěn.

Stránka 4
JOSEF KOREJZ BLATINSKÝ
V měsíci srpnu probíhala výstava
v Míčovně poblíž zámeckého parku
v Opočně – Josef Korejz Blatinský
lidová architektura naší vesnice
a Ladislav Cimrman – sochařství
a dřevořezba. Malíř maloval převážně staré usedlosti po vesnicích
našeho okresu a dva obrazy namaloval též z naší vesnice. Jedná se
o obraz podchlumského rybníka
a zemědělskou usedlost Tošovských, čp. 84 (nyní kamenná budova pana Havlase).
28. května 1989 se na pohřeb Josefa
Korejze Blatinského v rychnovském
kostele sjeli lidé ze všech krajů země
i z okolních států. A báječného –
opravdu národního umělce – nepohřbíval nikdo jiný, nežli kardinál Tomášek.
3. 5. 1909 Javornice - 28. 5. 1989 Rychnov nad Kněžnou „Přišel jsem na svjet
3. kjetna 1909 za náramnýho poujetří
v chaloupce na Rovině, kerá je součástí samoty Blatiny ve vobci Javornici, v moc hezkým koutě mezi lesama
a s krásnou vyhlídkou na naše Orlický
hory“.
Odtud jeho umělecký pseudonym.
Od dětství toužil stát se malířem, ale
matka vydělávala taktak na živobytí
a měla pouze chalupu s kouskem pole.
Hned po maturitě nastoupil proto Josef
vojenskou službu na Slovensku. Po ní
krátce vyučoval náboženství v Uhříněvsi. Po odjezdu do Prahy chodil do
malířských kursů a pilně navštěvoval
galerie, muzea a výstavy. Na řádné studium malby peníze neměl, a proto se
po třech letech vrátil do rodné Javornice natrvalo. Velmi obdivoval přírodu a výtvory lidských rukou. Každou
volnou chvíli vášnivě kreslil a maloval
vše kolem sebe. Začal se zajímat o lidovou kulturu a zájem postupně prohluboval, až se v jeho tvorbě stal tématem ústředním. Od počátků si kresby,
skici, malby a záznamy čísloval (pouze kreseb bylo několik tisíc) a vedl si
o nich podrobný přehled. Odkrývat
pro jiné pramen poznání lidové tvorby
rodné země ho nutil ke stálé činnosti.
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již
jako členové zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních
oddílů, včelařů, rybářů, myslivců nebo kteréhokoliv jiného místního spolku,
srdečně poděkoval za vaši soustavnou, nezištnou a obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a spolupráce mezi krajem
a místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji klidný
advent a úspěšné vykročení do nového roku.
Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Semechňák
Otec početné rodiny studuje knihu o antikoncepci. „Už vím, v čem
to je,” křikne na svou ženu, „ty pilulky si musíš brát ty a ne já!” Škoda pane, že vás nenapadlo zeptat se
v lékárně.

V dnešní době googlu a různých
diskuzních fór je někdy velmi těžké
rozlišit mezi kvalitními a užitečnými informacemi o zdraví a lécích
a rádoby zázračnými „babskými“
radami různých anonymních rádců, které kromě toho, že nemusí být
účinné, mohou být často i zdraví
škodlivé. Je dobré mít někoho, kdo
je schopen odborně poradit a vyznat
se v tomto někdy záludném labyrintu polopravd, smyšlenek a rádoby tvrdých faktů. Takovou osobou
může být lékárník. Nebo lékárnice.
A ještě lépe lékárnice maminka,
protože nejpalčivěji nás tento problém pálí, když hledáme na internetu informace, týkající se zdraví našich dětí. A mamince nejlépe poradí
zase maminka.
Česká lékárnická komora rozjela projekt Lékárnice maminky, kdy
my, lékárnice, které díky zkušenostem s vlastními dětmi získaly nový
pohled na svou profesi, chodíme
přednášet mezi vás. Pořádáme interaktivní besedy, bez mýtů, na základě poznatků moderní medicíny, ale
i plné konkrétních rad a tipů. I nám
jsou blízké šetrné způsoby léčby,
hledání příčiny a o tom právě naše
besedy jsou. Ukazují cestu někde
mezi naznačenými extrémy. Dobou
„chemickou“ a „paléčitelskou“.
Takovou besedu na téma Nachlazení – nutné zlo? jsem pořádala 14.listopadu v mateřském centru
v Semechnicích. Sešlo se nás devět
maminek ze Semechnic i blízkého
okolí. Debata byla více než živá, jak
by také ne? Vždyť horečka, kašel
a rýma jsou věci, které jako maminky řešíme u dětí asi nejčastěji
a podpora imunity je téma, které je
po nástupu dětí do školky či školy
náš denní chleba.
Ráda bych věřila, že jsem svou
přednáškou pomohla udělat v některých věcech jasno. Odezva od
maminek byla pozitivní, proto věřím, že tímto tématem s besedami
neskončíme a sejdeme se zase debatovat např. o ekzému, léčivých
bylinách, lékárničce na léto nebo
ženském zdraví.
Jana Trejtnarová
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NÁV R H R OZPOČ T U OBC E SEM EC HNI C E NA R OK 2 0 2 0
Příjmy 2020:
1111 daně – fyzických osob ze závislé činnosti
1112 daně – fyzických osob ze samostatné činnosti
1121 daně – právnických osob
1113 daně – kapitalové výnosy
1211 daně – DPH
1511 daně – z nemovitostí
1382 zruš. odvod z provozu loterií
1361 správní poplatek
1341 poplatek ze psů
4112 dotace na správu
1340 poplatek za odpad od občanů
1031 2111 příjem za prodané dřevo
2310 2132 pronájem vodovodu
3639 2111 příjem z práce traktorem
3639 2132 pronájem budovy sportovního klubu
3612 2132 pronájem z bytů
3639 2131 nájemné za půdu – od Zeasu
6310 2141 úroky
3722 2324 Eko – com – odměna
3612 2111 příjem z obecních bytů – vodné a ČOV
6171 2111 příjem – stravenky

1 400.000
30.000
1 200.000
110.000
2 500.000
500.000
30.000
4.000
8.000
97.800
165.000
7.200
35.000
10.000
36.000
164.000
55.000
1.000
60.000
30.000
7,000

Celkem rozpočtové příjmy – 2020

6.450.000

Výdaje 2020:
1031–1032 les – pěstební a produkční činnost
2212
silnice – komunikace obecní, místní
2219
ostatní komunikace místní – chodníky, parkoviště
2310
veřejný vodovod
2321
kanalizace
3311
mateřská školka Opočno
3314
knihovna
3319
kronika obecní
3341
rozhlas a televize – poplatky ve sportovním klubu
3399
kultura
3419
příspěvek na tělovýchovu – Sokol, ČUS
3543
pomoc zdravotně postiženým
3612
obecní byty
3631
veřejné osvětlení
3639
komunální rozvoj – místní hospodářství
3722
komunální odpad (uložení, doprava)
3721
nebezpečný odpad
5512
sbor dobrovolných hasičů
5513
krizové řízení
6112
zastupitelstvo obce
6171
činnost místní správy
6409
DSO, Svaz místních samospráv, MAS

220.000
20.000
12.000
30.000
15.000
2.000
19.800
10.800
3.000
180.000
252.000
15.000
90.000
125.000
3.394.070
420.000
20.000
60.000
10 000
720.000
820.000
11.330

Celkem rozpočtové výdaje – 2020

6.450.000
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Vítání občanků

Semechňák
V minulém čísle zpravodaje jsme zapomněli
zmínit tradiční, velmi příjemnou akci, vítání občánků. V polovině dubna byli do pamětní knihy
obce slavnostně zapsáni a mezi občany Semechnic přivítáni Dan Černík a Alžběta Černíková.

Rozloučení s létem

Na konci prázdnin jsme uspořádali pro děti a rodiče rozloučení s létem se sportovními disciplínami. 42 dětí bylo rozděleno
do tří kategorií podle věku. Děti do šesti let + rodič, děti od
sedmi do deseti let + rodič a děti nad deset let ve dvojicích. Na
startu všichni obdrželi kontrolní listy, kam byly zaznamenány
výsledky z jednotlivých stanovišť, které na účastníky čekaly
během cesty kolem kaple k Semechnickému rybníku a kolem
pomníku zpět na hřiště. V cíli proběhlo vyhodnocení a odměněni byli nejlepší 3 z každé kategorie. Po malém občerstvení,
kdy si mohl každý opéct buřta a když se setmělo, byla připravena ještě noční hra. Děti s baterkami hledaly pět osvětlených
stanovišť, kde byly umístěny různé předměty. V cíli potom
měly za úkol napsat, co si zapamatovaly. I tato soutěž byla
vyhodnocena. Překvapením pro nás bylo, že mladší děti byly
úspěšnější.
Již po několik let je na 28. září organizován cyklistický výlet. I letos byly připraveny tři
různě dlouhé trasy. Nejdelší 70 km se startem v 9 hodin dopoledne směřovala ze Semechnic kolem nádrže Rozkoš a zpět. Tuto trasu absolvovalo 9 cyklistů. Další byla dlouhá 31 km a vedla směrem na
Bohuslavice, Černčice, Vršovku, Spy, Val, Křovice a Dobrušku zpět do Semechnic. Pro děti byla připravena 10ti km
trasa, po cyklostezce z Opočna do Pohoří, Pulice, Opočno a zpět. Počasí nám moc nepřálo, byl silný vítr a velká oblačnost. Snad proto se zúčastnilo jen 26 dospělých a 2 děti. I když jsme cestou zpět zmokli, výlet se líbil. Ve sportovním
klubu bylo příjemně vytopeno a paní Horáková připravila chutné občerstvení.

Václavovo kolečko

Drakiáda

K podzimu patří pouštění draka, tak jsme i letos v sobotu 12. října pozvali děti i dospělé na louku za mostem
u Bartošových a připravili „Dračí odpoledne“. Vítr nebyl nijak
silný, ale všem se podařilo dostat
draky nahoru a někteří soutěžili,
komu bude létat výš. Pro zpestření bylo připraveno několik
soutěží a za jejich splnění drobné
odměny. Již tradičně nechyběly
pečené brambory v ohni, draci
z perníku od Míši Alimové a Renaty Šimkové, výborný čaj od
paní Martinkové. Příjemné odpoledne bylo zakončeno společnou
fotkou s draky.
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Dýňování
Na pátek 1.11. jsme pozvali
děti do klubovny na místním
hřišti, aby si společně vyřezaly strašidla z dýní. Maminky připravily bohaté občerstvení. Na závěr byly dýně
u altánu rozsvíceny, následoval taneční rej se strašidly,
soutěže a také hledání pokladu. Bohužel nám nepřálo
počasí, foukal silný ledový
vítr, a tak jsme museli skončit dříve. Děti si kromě vydlabaných strašidel odnesly
i malá ovocná strašidýlka.

Přednáška

Na sobotní podvečer 16. 11. 2019 byla připravena přednáška, tentokrát na téma „Cestování se sládkem, aneb s pivovarem kolem světa“. Pan Martin Vrba z Černíkovic, sládek, cestovatel, projektant a stavitel 60ti pivovarů po celém světě uspořádal tuto
besedu. Pochází ze Severní Moravy, absolvoval Školu pivovarnictví
v Prostějově, po té střední a vysokou školu. Jako sládek odjel na 3 měsíce pracovat do Itálie a jeho pobyt se prodloužil na 12 let. V České republice postavil pivovary např. Tambor ve Dvoře Králové n. Labem nebo Clock v Potštejně. Nejdál pracoval v Austrálii, ale také
v Kazachstánu, tato destinace byla pro něho nejméně oblíbená, naopak rád se vrací do Sýrie. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z dávné historie vzniku vaření piva, o stavbě pivovarů i jejich provozu. Třeba
i to, že na výrobu piva se nepoužívá jen slad z ječmene, ale i z pšenice nebo rýže.

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 29. 11. 2019 jsme se sešli před obecním úřadem, abychom společně rozsvítili vánoční stromek, a tím zahájili
dobu adventu. Paní Eva Rathouská připravila, jako každý rok, průvodní slovo, s dětmi Eliškou Čermákovou, Markétkou Tláskalovou, Madlenkou Sukovou a Natálkou Peterovou nacvičila básničky s vánoční a zimní tématikou. Společně
s Veronikou Jenneovou a za doprovodu Jenne kvartetu jsme si mohli zazpívat koledy. Pro přáníčka Ježíškovi přišel
anděl. Děti si přinesly doma vyrobené ozdobičky a rozvěsily je na malý stromeček. Vánoční stromek byl rozsvícen
a na závěr si děti zapálily prskavky. Příjemná atmosféra byla podpořena domácím cukrovím, chuťovkami, nechyběly
oblíbené perníčky a samozřejmě pro dospělé svařák a pro děti čaj.

Semechňák
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Milí spoluobčané,
po celý rok jsme se snažili pro vás připravit co nejzajímavější kulturní akce, a nyní, když se rok chýlí ke konci,
bychom vám chtěli poděkovat za vaši přízeň a podporu. Jsme vám velmi vděční, když se našich akcí aktivně účastníte
a nabídnete pomocnou ruku, nebo se jen přijdete pobavit.
Vždy doufáme, že našimi nápady dokážeme zpříjemnit život dětí i dospělých v naší obci. Stejně se o to budeme
pokoušet i v příštím roce, kulturní kalendář bude obsahovat tradiční oblíbené zábavy jako je masopust, dětský karneval
či pouťové odpoledne. Snad si vybere každý podle svého vkusu.
Nadcházející vánoční svátky si vychutnejte tak, aby vám z nich zůstaly příjemné vzpomínky na chvíle strávené
s vašimi blízkými, rodinou a přáteli, na vůni jehličí a chuť vanilkových rohlíčků. Nový rok ať je nám rokem plným
dobré vůle, radosti a činorodosti, přejeme vám do něj mnoho úspěchů, zdraví a štěstí.
Kulturní komise

Sázení stromků
V roce 2014 a 2016 byly vysázeny ovocné stromky na „Příčnici“. Některé, i když byly zalévány, bohužel uschly nebo byly jinak
zničeny. Obec zajistila nákup 28
švestek a 2 ořešáků, aby mohla
být alej opět dosázena. Na sobotu
dopoledne 23.11. byla vyhlášena
brigáda a stromky byly do připravených děr zasázeny. Děkujeme
spoluobčanům, kteří přišli pomoci,
i když počasí nebylo moc příjemné.

Kl ub se ni o re k
Naše setkávání probíhají stále jednou za měsíc ve sportovním klubu.
I letos se nám podařilo zajistit celkem
bohatý a zajímavý program.
Nový rok jsme začaly slíbenou
přednáškou MUDr. Hendrychové
o prevenci a léčbě chřipkových onemocnění, což bylo tehdy aktuální
téma. Další měsíc nás MUDr. Světlík
provedl po Tasmánii, pro nás zcela neznámou, ale úžasnou zemí. V Měsíci

knihy se tradičně věnujeme knižním
novinkám v místní knihovně s četbou
ukázky z některé z nich. Využíváme
i četbu zajímavých článků z časopisů,
např. Květy.
V červnu ing. Doležalová z regionální pobočky Ministerstva pro místní rozvoj nás videoprojekcí seznámila
s památkami našeho kraje, které byly
v poslední době rekonstruovány s pomocí evropských dotací, např. Kuks, Muzeum východočeského kraje a Bílá věž
v Hradci Králové, zámek Litomyšl, též
úprava plochy obou náměstí v Opočně.

Společenská kronika k 1. 12. 2019
V roce 2019 se narodili:
Alžběta Černíková (čp. 174),
Vojtěch Škrob (čp.129),
Sofie Rejchrtová (čp.36)
V roce 2019 zemřeli:
Jaroslava Drahorádová (čp. 92),
Emílie Šauerová (čp.37),
Hana Bartošová (čp.104),
Ladislava Dohnalová (čp.72)
V roce 2019 se přihlásili k
trvalému pobytu v naší obci:
Kateřina Floriánová se synem

Tadeášem (čp.52),
Martin Südermann (čp.58),
Michaela Alimová (čp.73),
Stanislav a Veronika Kroulíkovi
se syny Štěpánem, Ondřejem a
Václavem (čp.121),
Jiří Sobotka (čp.157)
V roce 2019 se odhlásili z obce:
Lenka Walker se synem Robinem
a dcerou Sofií,
Tomáš Hrnčíř, Daniela Nehybová,
Martin Rejchrt, Marie Židová, Jan
Stolín, Petr Schlosser, Lukáš Žid

Další zajímavou přednášku nám
připravila naše oblíbená cestovatelka
p. Pohlová z Dobrušky, tentokrát o studeném,ale krásném Islandu a na konec
ještě o krátké návštěvě slunné Itálie.
Minulý měsíc p. Martinková opět vybrala a přečetla ukázky z místní kroniky, tentokrát o místních názvech naší
obce. A v době adventní se věnujeme
četbě ukázek z české prózy i poezie
s vánoční tematikou.
Vánoční svátky prožité ve zdraví
a pohodě a šťastný nový rok přeje
Jana Doubková.

V roce 2019 oslavili svá životní
jubilea:
60 let – Tláskalová Stanislava,
Hrnčíř Josef, Šereda Josef, Lelek
Miroslav, Černíková Miroslava,
Černík Vladislav, Valášková Alena
70 let – Kopejtko Pavel, Laudová
Ludmila, Šula Miroslav, Vernerová
Miroslava,Franc Karel, Bartoš
Vlastimil
75 let – Pikalova Milena
80 let - Herzánová Růžena,
Suková Marie, Martinková
Blažena
85 let – Rathouská Marie
90 let – Hejzlarová Jiřina
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Nové knihy v místní knihovně.

Pro děti

Michal Třeštík-Ledaže se spletu
Karel Šíp-Karneval paměťových buněk
Alena Mornštajnová-Hana,Hotýlek,
Tiché roky
Václav Kopta-Prodloužená jízda
Vlast.Vondruška-Právo první noci
Eva Koudelková-Pověsti z Novoměstska
Ivanka Devátá-Džungle v kuchyni
Jana Poncarová-Podbrdské ženy
Milosl.Šachová-Proti proudu řeky
Simon Mawer-Pražské jaro

Josef Lada-Český rok
Ivana Peroutková-Anička v zahradě
Petra Vernerová-Zachraňte kocourka
Míšu
Petr Dvořáček-To jsou naše dějiny
Vypůjční doba
říjen-březen 16-18 hod.

duben-září

17-19 hod.

Semechnice
sobota 11. ledna 2020

JEŠTĚ KE SVOZU
BIOODPADU
U vyhlášky na systém shromažďování a likvidaci domovního
odpadu dochází k povinnosti obce
odebírat
celoročně
bioodpad.
Proto bude kontejner za mostem
u Bartošů přistaven celoročně. Hnědé
popelnice budou v zimním období
staženy z důvodu zamrzání obsahu.
Přibude popelnice na likvidaci jedlých
olejů. Bude umístěna na stanovišti za
pomníkem padlých a bude možno zde
odkládat jedlé oleje v průhledných
plastových lahvích.
Obec vychází svým občanům maximálně vstříc, tím že každý týden
nad rámec zákona přistavuje vleky na
určená místa v obci. Když má někdo
větší množství bioodpadu (staré seno,
větve) přistavíme vám vlek a zadarmo
odvezeme. Ve většině obcí mají jeden
kontejner na jednom místě. Proto mě
zaráží, když do velkého kontejneru
naházíte celé keře, místo toho, abyste je rozstříhali na menší kusy, aby se
daly lépe slisovat.
Dalším nešvarem bývá uložení
většího množství trávy nebo listí hned
na začátek otevřeného kontejneru.
Potom po jeho uzavření musíme vše
přehazovat přes bočnice. To už je někdo tak líný, nebo nepřemýšlí?

Tříkrálová sbírka 2020 – devatenáctý ročník
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 bude použit na

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice. Tentokrát se koledníci vydají na
pomoc
lidem
v nouzi
a zdravotně
pouť za „světlem
dobrých
skutků“
už po
devatenáctépostiženým.
a věříme, že jich bude zase mnoho...
Na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi budou koledovat v sobotu 11. ledna 2020. Skupiny tří králů doprovázené vedoucím budou sbírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávat dárce
drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka.
DĚKUJEME
Motto Tříkrálové sbírky 2020
již tradičně zní:
POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA
Vaši Dobruška
štědrost je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny, podKonkrétním záměrem Farnízacharity
pora sociální služby osobní asistence, přímá pomoc rodinám v soc. tísni, rodinám s postiženým dítětem a podpora aktivit
souvisejících s projektem Adopce na dálku v Indii.
Po skončení sbírky vám přijdou koledníci v neděli 12. ledna v 17 hod. zazpívat na náměstí v Dobrušce a dozvíte se
předběžný výsledek sbírky.
Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího syna v betlémských jeslích. A prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce koledníků má svoji váhu. Přijměte, prosím, tyto vyslance potřebných, kteří zazvoní
u Vašich dveří v sobotu 11. ledna: Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce a věřte, že přicházejí s upřímným poselstvím
a pomáhají tak dobré věci. Za vaše finanční příspěvky charitě i sladké maličkosti koledujícím dětem předem upřímně
děkujeme a přejeme vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky!
Prosíme každého, kdo by se chtěl jakkoli zapojit do organizování a realizace sbírky, nechť
nás kontaktuje. S vaší pomocí a dobrými nápady přinese Tříkrálová sbírka ještě více užitku.
Jako poděkování pro všechny děti a dobrovolníky připravujeme na středu 12. února filmové
představení v dobrušském kině.
Ing. Jana Poláčková, koordinátorka sbírky,
tel. 723 539 100, Farní charita Dobruška,
www.dobruska.charita.cz, E-mail: charita.dobruska@seznam.cz

Tříkrálová sbírka 20
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CESTUJTE S MOBILNÍ APLIKACÍ IDS IREDO

Aplikace ke stažení pro Android

Aplikace ke stažení pro iOS

Autobusy linkové dopravy
v rámci IDS IREDO.

Vlaky osobní dopravy
v rámci IDS IREDO.

Ukládání vybraných spojů
jako oblíbené.

Sledování aktuální polohy
autobusů a vlaků.

Zobrazení zastávky na mapě
ve službě Street View.

Zjišťování zpoždění spojů
a jejich dalších návazností.

Zobrazení jízdního řádu
spoje autobusu nebo vlaku.

Snadné vyhledávání spojů
z vybrané zastávky.

Přednastavené volání na
Call centrum IDS IREDO.

Vyhledávání odjezdu na
základě lokalizace polohy.

Nastavení notifikací podle
vybraných okresů.

Zasílání novinek ve veřejné
dopravě v IDS IREDO.

STÁHNĚTE SI ZDARMA NAŠI APLIKACI.

Integrovaná REgionální DOprava
Královéhradeckého a Pardubického kraje

OREDO - integrátor regionální dopravy

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Call centrum IDS IREDO 491 580 333

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb
Středa

Čtvrtek

Úterý

Středa
Slavnost
Matky Boží,
Panny Marie
1. ledna 2019

Neděle

Štědrý den

Slavnost
Narození Páně

Svátek
sv. Štěpána

22. prosince 2019

24. prosince 2019

25. prosince 2019

26. prosince 2019

Bílý Újezd

8:00

22:00

8:00

8:00

Děkovná pobožnost

Dobré

9:30

16:00

9:30

9:30

Děkovná pobožnost

8:00

15:00 Bohoslužba slova

8:00

8:00

7:30 Mše svatá

8:00

18:00

24:00 Mše svatá

18:00

18:00

15:30 Děkov. pobožnost

18:00

Přepychy

16:00

09:30

09:30

17:00

09:30

09:30

Pohoří

11:00

17:15

11:00

11:00

Opočno

8:00

16:00

8:00

8:00

Osečnice

11:00

21:00 Bohoslužba slova

11:00

11:00

Solnice

09:30

23:00

09:30

09:30

Skuhrov n.B.

11:00

16:00

11:00

11:00

4. adventní

Dobruška

Úterý

Silvestr
31. prosince 2019

17:00
15:30

Děkovná pobožnost

8:00
9:30

11:00
7:30 Mše svatá

klášterní kostel

8:00
15:30 Děkov.pobožnost

5

11:00
17:00 Mše svatá

09:30
11:00

znečištěné od jídla
- obaly od nebezpečných
látek

- videokazety
- obaly od olejů nebo silně

- elektrozařízení

látek
- plynové láhve
- kabely a dráty

Nepatří sem:

běžné žárovky

čistící utěrky a houby

silně špinavé a mastné

Nepatří sem:

keramika a porcelán

trus zvířat

- cigaretové oharky
- smetky
- letáky a noviny

tekutiny

- maso, kosti, oleje a tuky
- tekuté a silně mastné

hygienické pomůcky

Nepatří sem:

sáčky z vysavače

- televizní obrazovky
a monitory

- varné sklo
- zářivky, výbojky
- běžné žárovky

- drátěné sklo
- zrcadla

- porcelán
- keramika

Patří sem:

- pořadače s kovovými
komponenty

- pauzovací papír
- úhlový papír (kopírák)

ubrousky

televizní obrazovky

- pryžové výrobky
- molitan

drátěné sklo

- nápojový karton
- papírové kapesníky a

zářivky, výbojky

Nepatří sem:

+

tabulové sklo

stavební odpad

vyřazená elektronika

- obaly od nebezpečných

od ořechů

hlíny
+ skořápky od vajec a

+ hrnkové květiny včetně

+

+

Patří sem:

- linoleum
- PVC

běžné žárovky

+ alobal

Nepatří sem:
+ kávové sedliny a filtry
+ čajové sáčky

Černé nádoby nebo pozink

SMĚSNÝ ODPAD

- vyřazená elektronika

- úsporné žárovky a zářivky
- stavební odpad

Nepatří sem:

+ trus zvířat
+ silně špinavé a mastné
obaly

+ čistící utěrky a houby
+ keramika a porcelán

+ hygienické pomůcky
+ běžné žárovky

+ smetky
+ popel

+ maso, kosti
+ sáčky z vysavače

Patří sem:

SMĚSNÝ ODPAD

Bílé a zelené nádoby

- znečištěný papír
- voskovaný papír

varné sklo

a kosmetiky

+ flakony
+ tabulové sklo

zavařovací sklenice

Nepatří sem:

kosmetika)
+ CD/DVD obaly
+ strečové fólie

(mýdlo, čistící prostředky,

porcelán

+ kovové obaly od drogerie

Patří sem:

láhve od nápojů

Nepatří sem:

+ karton a lepenka

letáky a noviny

(kelímky, vaničky apod.)
+ plast. obaly od drogerie

tekuté a silně mastné

+ čisté papíroví obaly

ebezpečných

+ kancelářský a balící papír

kávové sedliny a filtry

původu
+ zbytky ovoce a zeleniny
+ květiny

květiny

aly od drogerie
+ láhve od nápojů
+ zavařovací sklenice

zbytky jídel rostlinného

+ hliníková víčka od jogurtů
+ kovové uzávěry a víčka

SKLO

Černé nádoby nebo pozink

Hnědé nádoby

+ katalogy

cigaretové oharky

+ sáčky, tašky , fólie
+ plast. obaly od potravin

hlíny

+ brožury

hrnkové květiny včetně

+ zbytky jídel rostlinného

ávěry a víčka

+ knihy

skořápky od vajec a

Patří sem:

Nepatří sem:

Patří sem:

čajové sáčky

+ plechovky od nápojů
+ konzervy od potravin

od ořechů

Patří sem:

em:
původu

+ sešlápnuté Pet lahve
+ nápojový karton

BIO

íčka od jogurtů

Bílé a zelené nádoby

od nápojů

Patří sem:

KOVY

Hnědé nádoby

Patří sem:

+ noviny, časopisy, letáky

zení

PLAST

hve

PAPÍR

ráty

Šedé nádoby

:

Žluté nádoby

nádoby

Modré nádoby

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD

určeny na sběrný dvůr

motorové a další oleje

Nepatří sem:

fritovací oleje z kuchyní

všechny rostlinné

Patří sem:

JEDLÝ OLEJ

Červené nádoby v uzavřené
čiré plastové láhvi
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úsporné žárovky a zářivky

Červené nádoby v uzavřené
čiré plastové láhvi

JEDLÝ OLEJ

+ všechny rostlinné

Patří sem:

fritovací oleje z kuchyní

Nepatří sem:

- motorové a další oleje
určeny na sběrný dvůr
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Ze sportu
V sobotu 10. srpna jsme uspořádali pro bývalé i současné hráče,
příznivce a širokou veřejnost oslavy
80 let oddílu ledního hokeje v Semechnicích. Po slavnostním zahájení byl předsedou přednesen projev
z historie oddílu doplněný snímky na
velkoplošné projekci. V dalším průběhu byli oceněni zasloužilí členové
hokejového oddílu, kteří obdrželi
z rukou starosty obce a hejtmana
Královéhradeckého kraje upomínkové předměty. Poté proběhla zajímavá
beseda s hokejovou legendou Pardubic Vladimírem Martincem a současným hráčem Janem Mandátem. Dále
vystoupili tanečníci z pořadu Star
dance Veronika Lálová a David Svoboda. Po jejich vystoupení následoval koncert skupiny Jiří Schelinger
revival, dále sportovní vystoupení

pole dance a na závěr vystoupila rocková skupina AC CZ. Celou akci navštívilo bezmála 400 účastníků a její
průběh nenarušil ani zhruba tříhodinový déšť.
Na posvícenskou sobotu jsme
uspořádali nohejbalový turnaj trojic.
K prezentaci 31. ročníku GRAND
PRIX SEMECHNICE se přihlásilo
11 týmů. V téměř tropických teplotách všichni předvedli výborný nohejbal. O třetí místo se po prohraných semifinálových bitvách utkal
domácí tým VALDAGANG a TURNOV. Pohár a hodnotné ceny si za
třetí místo odvezl tým TURNOV. Ve
finále se utkal tým BÍLÁ TŘEMEŠNÁ a KOPYTA. V napínavém utkání pro sebe ve třetím setu vybojoval
putovní pohár tým BÍLÁ TŘEMEŠNÁ. Stejně jako v minulých letech

byla večer pořádána taneční zábava
se skupinou ROCKSORRY.
Hned v prvním týdnu po posvícení se začalo mužstvo mužů připravovat nejprve na zimním stadionu
v Jaroměři a později v Opočně na
další hokejovou sezónu. Bohužel
i v letošním roce byla v kraji zřízena
pouze jednostupňová soutěž, která
jak se později ukázalo, byla nad naše
síly. Po dlouhém zvažování situace
jsme dospěli k tomu, že po odehrání první poloviny soutěže nebudeme
dále pokračovat. Nedostatek hráčů, jejich pracovní vytížení, zranění
a jiné důvody nás donutili odhlásit
se z této soutěže. Omlouváme se fanouškům, ale v tomto stavu mužstva
se soutěž nedala důstojně dohrát.
Václav Vaněk

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Semechnice přeje všem občanům klidné prožití vánočních
svátků a do nadcházejícího roku 2020 hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody.

Sbor dobrovolných hasičů
Podzim pomalu končí a s ním
i naše letošní hasičská sezóna. Posledních závodů jsme se zúčastnili v Častolovicích, kde muži obsadili 4. místo
a ženy 5. místo. Když shrneme celou
sezónu, tak nejlépe se mužům dařilo na
domácí půdě, kde skončili na krásném
2. místě. Ženy zase obsadily opakovaně bramborové 4. místo, a to na závodech v Lukavici, doma v Semechnicicích, ve Sněžném a v Opočně. V celkovém hodnocení seriálu podorlické ligy

muži obsadili stejně jako minulý rok
3. místo a i ženy si zachovaly svou pozici z loňska a umístily se na 4. místě.
Za zmínku také stojí náš nový závodní tým KRUHOVKA. Tento tým,
„Old team“, jak se sami nazvali, byl
výhradně složen ze zakládajících členů prvního závodního družstva mužů.
Poprvé a zároveň i naposledy vyběhli tuto sezónu na závodech v Opočně,
kde vybojovali 7. místo. Doufáme, že
jsme je letos neviděli naposledy a že

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT
Elišky Lelkové, Petry Markové a Zdeňka Svědíka
ve čtvrtek dne 19. 12. 2019
od 18 hodin v Kapli Panny Marie v Semechnicích
Na programu: klasické vánoční skladby, orchestrální
skladby, moderní vánoční písně, koledy …

v příštím roce se zúčastní více takových hasičských závodů.
Dále bychom Vás rádi pozvali na
Hasičskou výroční schůzi, která proběhne dne 10.1.2020 od 18.00 hod. ve
sportovním klubu.
Další sezóna je tedy za námi, podzim utekl a nyní nastává čas Vánoc.
Za celý hasičský sbor přejeme klidné prožití vánočních svátků a mnoho
zdraví v novém roce 2020.

INFORMACE

Poplatky za odpad
a poplatek za psa pro rok 2020
budou vybírány
v úředních hodinách
v kanceláři obecního úřadu
v měsíci únor – březen 2020.
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