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Slovo staro st y
Vážení spoluobčané,
a je tu advent. Ačkoliv budou letošní Vánoce z pandemických důvodů
jiné než ty, které běžně prožíváme,
něco se přece jen nezmění: televizní
pohádky, napečené cukroví, nazdobený stromeček s dárečky pod ním.
Letošní zima však bude přinejmenším
podivná. Vánoční trhy proběhnou jen
někde, navíc v omezeném režimu a
bez tradičního punče a svařáku. Problematické budou též návštěvy našich blízkých, zejména seniorů v domovech. Doufejme, že již brzy tyto
trudné dny nahradí opět dny světlejší,
radostnější.
Letošní rok byl na našem obecním
úřadě rokem výměn. Na jaře (jak jsem
se již minule zmiňoval) ukončila činnost naše dlouholetá kronikářka, paní
Blažena Martinková, kterou nahradila
paní Stanislava Tláskalová (roz. Vaňková) z Kruhovky. Koncem měsíce
listopadu na vlastní žádost opustila po
20 letech místo účetní paní Mirosla-

va Dohnalová. Tu od 1. ledna nahradí
rovněž paní Tláskalová, ovšem Eva
(roz. Rathouská). A do třetice svoji
činnost ukončuje dlouholetá knihovnice, paní Jana Doubková, kterou
nahradí slečna Michaela Peřinová z
Malé Záhornice. Všem odstupujícím
děkuji za mnohaletou činnost s přáním životní pohody a pevného zdraví
do dalších let.
Výstavba rodinných domků na Římanském kopci může začít. Technická
infrastruktura zde byla zkolaudována
bez závad a celá akce je finančně vypořádána. Zbývá ještě silový přívod
z trafostanice v jižní části zástavby, ale
to je v kompetenci společnosti ČEZ
a mělo by být hotovo do konce měsíce března 2021. Mimo jiné povede
kabelový přívod chodníkem směrem
k budově obecního úřadu, proto zde
bude omezen provoz chodců.
Chodník bude také částečně rozebrán při pokládce kabelu od trafostanice ke kapli. Ale to je jiná akce, která

je zatím ve fázi projektování. Těmito
stavbami se zbavíme sloupů vedení
nízkého napětí v úseku od hřiště po
kapli.
Opětovně budeme žádat o přidělení dotace na opravu kaple a jejího
okolí. Nově také požádáme o opravy
křížků, a to na hřbitově a u kaple.
Připravena je rovněž žádost o dotaci na opravy místních komunikací,
a to v úseku od pomníku padlých za
Sukovými směrem k Semechnickému
rybníku, a to včetně opravy mostu.
Druhou částí je pak ulice na hořejším
konci, směrem k Piskorovým.
Na závěr roku děkuji všem, kteří
s námi pomáháte zkrášlovat naši malou
obec a utvářet příjemné prostředí pro
bydlení v ní. Děkuji také všem zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu za vedení účetnictví a údržbu obce,
paní kronikářce a knihovnici při obecním úřadu, svazu dobrovolných hasičů
a TJ Sokol Semechnice. Prožijte klidné Vánoce a v roce nadcházejícím
přeji pevné zdraví!
Slunce v duši
Zdeněk Bendzo
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Z ve ře j n é h o za se d án í za stu p i te l stva o bce
ze d n e 9. 9. 2020

Usnesení č. 5/2020 Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:
• výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby pro projekt
„Rekonstrukce střechy Kaple Panny Marie Bolestné v Semechnicích“ s pořadím nabídek:
1. Michal Štěpán, se sídlem Přepychy 10, 517 32, IČ: 69844739
a nabídkovou cenou ve výši 839 743,28 Kč včetně DPH.
2. Ladislav Oubrecht, se sídlem Vernéřovice 225, IČ: 48620483
a nabídkovou cenou ve výši 1 041 936,13 Kč včetně DPH;

Z ve ře j n é h o za se dání za stu pi te lstva o bce
ze dn e 3. 11. 202 0

Usnesení č. 6/2020 Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:
• uzavření kupní smlouvy na koupi pozemkové parcely p. č. 1155/2
o výměře 372 m2 za kupní cenu 10 000 Kč;
• řád veřejného pohřebiště obce Semechnice ve smyslu § 84 odst.
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
s platností od 4. 11. 2020;
• uzavření pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu číslo
641/2019 a zároveň dodatek k této pachtovní smlouvě;
• cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace od společnosti GEOPRA, IČ 08786011 za nabídkovou cenu ve výši 421
000 Kč bez DPH.
• doplněk č. 1 pasportu místních komunikací zpracovaný Ing. Jaroslavem Fleglem, a tím zařazení nové komunikace na pozemku
parcelní číslo 677/1 v délce 331 m do místních komunikací třetí
třídy s přiřazením čísla komunikace 8c;
• rozpočtové opatření č. 6;

Z ve ře j n é h o za se dání za stu pi te lstva o bce
ze dn e 9. 12. 202 0

Usnesení č. 7/2020 Zastupitelstvo obce Semechnice
Schvaluje:
• předložený návrh rozpočtu obce Semechnice na r. 2021;
• pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření,
a to u příjmů neomezeně a u výdajů do částky 300 000,- Kč;
• podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací a mostu u pomníku padlých z dotačního programu Ministerstva pro
místní rozvoj, a to nejdéle do 21. 12. 2020;
• novou knihovnicí při obecním úřadě p. Michaelu Peřinovou;
• žádost o dotaci TJ Sokol Semechnice ve výši 200 000,- Kč;
• žádost o dotaci SDH Semechnice ve výši 50 000 Kč;
• dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu sportovního klubu s dobou
nájmu na první pololetí 2021 ve stejné výši jako dosud;
• výši vodného na rok 2021, tj. 42,90 Kč/m3;
• podání žádosti o dotaci na opravu křížků z prostředků Ministerstva zemědělství;

• navýšení nájmu ve všech obecních bytech o 25 % s účinností od
1. 1. 2021;
• rozpočtová opatření č. 5.
Bere na vědomí:
• usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, bez
připomínek;
• obdrženou žádost o úpravu zeleně;
• navržené obecní záměry;
Pověřuje:
• starostu podpisem smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu
pro projekt „Rekonstrukce střechy Kaple Panny Marie Bolestné
v Semechnicích“ v souladu s předloženou nabídkou;
• uveřejněním inzerátu na pronájem bytu v čp. 129 s uvedením
ceny nájmu ve výši 4000 Kč/měsíc.
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2019054/VB/2-Semechnice, p. č. 462/19-kNN se společností
ČEZ Distribuce, a. s.;
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001496/SOBS VB/02.
Neschvaluje:
• novou knihovnici.
Bere na vědomí:
• usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, bez připomínek.
Pověřuje:
• starostu podpisem kupní smlouvy na koupi pozemkové parcely
p. č. 1155/2 o výměře 372 m2;
• starostu podpisem pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu
641/2019 a dodatku se společností ZEAS Trnov;
• starostu podpisem smlouvy o dílo se společností GEOPRA s maximální cenou ve výši 421 000 Kč bez DPH;
• starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019054/VB/2-Semechnice, p. č. 462/19-kNN se
společností ČEZ Distribuce, a. s.
• starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001496/SOBS
VB/02.
• příspěvek pro Domácí hospic Setkání ve výši 2 000 Kč;
• příspěvek pro Farní charitu Dobruška ve výši 5 000 Kč;
• navýšení ceny za odvoz komunálního odpadu od společnosti
Marius Pedersen.
Neschvaluje:
• žádost o příspěvek firmy DIMATEX
Bere na vědomí:
• usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce;
• rozpočtové opatření č. 7.
Pověřuje starostu:
• podpisem žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj;
• podpisem Veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Semechnice;
• podpisem Veřejnoprávní smlouvy s SDH Semechnice;
• zajištěním jiného kontejneru na sběr textilu s menší finanční
náročností;
• podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu sportovního
klubu s Petrem Menclem;
• podpisem dodatku se společností Aquaservis týkající se výše
vodného;
• podpisem žádosti o dotaci na opravu křížků;
• podpisem dodatku s Marius Pedersen ohledně navýšení ceny
svozu komunálního odpadu

Rozpočet je uveřejněn na úřední desce obce, či je možné jej zhlédnout v kanceláři OU.
BIOLOGICKÝ ODPAD
v zimních měsících bude tento odpad možné ukládat pouze do
velkoobjemového kontejneru umístěného celoročně za Bartošovým
mostem (za kaplí). Žádáme občany o krácení velkých větví tak,
aby byly skladnější. Pokud to je ve vašich silách, odpad sešlapejte.
Bioodpadu každoročně přibývá, a tím i cena za jeho odvoz a likvidaci.
Děkujeme za pochopení. Obecní úřad

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V R. 2021 – ZMĚNA
Od nového roku bude svoz komunálního
odpadu každou sudou středu. První svoz
odpadu proběhne 13. 1. 2021.
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KULT URN Í KA L ENDÁ Ř ZI MA – JA RO 2 0 2 1
Pá 15

18,00 h.

So 16

17,00 h.

leden

leden

So 6
únor

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

květen

So 8

14,00 h.

Pochod kolem Semechnic

Přednáška „S Jawou na
cestách – Černobyl“

So ?

10,00 h.

květen

SDH – soutěž o putovní
pohár starosty, okrsková
soutěž v požárním útoku

Masopust

Pá 14

18,00 h.

květen

Schůzka pohádkové
putování

Pá ?

Výlet hasičů – program
i termín budou upřesněny

Pá 19

20,00 h.

Obecní ples za hudebního
doprovodu pana
Maisnera

květen

So 27

14,30 h.

Dětský karneval ve
sportovním klubu

Ne 30

15,00 h.

Pouťové odpoledne
(Mladý týnišťský big band)

Pá 30

18,00 h.

Čarodějnice

Ne 6

14,00 h.

Pohádkové putování

Pá 25

18,00 h.

Noční nohejbalový turnaj

únor

únor

duben

Ne 2

8,00 – 12.00 h. Zahrádkářská výstava

květen

květen

červen

červen

Změny termínů jsou vyhrazeny dle aktuální situace.
Mobilní pošta
Jak jste si jistě všimli, zajíždí k nám pojízdná pošta
z Dobrušky. Je to pilotní projekt České pošty, s. p. využívaný nyní v obcích Pohoří, Bačetín a u nás. Nově také
zajíždí do obce Val a proto se posouvá obslužní doba dle
původního rozvrhu o půl hodiny, a to v pondělí, středu
a v pátek od 13:45 do 14:15 hod. V úterý a ve čtvrtek zůstává dle původního času, a to od 09:45 do 10:15 hod. Pojízdná pošta stojí u našeho obecního úřadu každý den ve výše
uvedených časech. Je možno zde vyřídit veškeré poštovní
služby, objednat si denní tisk, nakoupit pohledy, vybrat peníze z účtu Poštovní banky apod.
Mnozí z nás si již na tuto službu zvykli a zatím slyšíme
jen pozitivní ohlasy. Zkuste to taky!
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Kulturní komise
Milí spoluobčané, moc nás mrzí,
že jsme se nesešli při slavnostním
rozsvěcení vánočního stromku,
což je tradice pocházející již z dob
první republiky, v Semechnicích
od roku 2014. A protože setkávání
se a sousedské soužití je to, co
dělá obec obcí a ne jen shlukem
lidských obydlí, pokusili jsme se za
pomoci obecního rozhlasu vytvořit
alespoň zdání sounáležitosti v
adventním čase. Snad vás tato
náhrada potěšila.

Rozloučení s létem

Končící rok je v mnohém
nezvyklý. Vážíme si víc svého
zdraví a zdraví svých blízkých,
snad jsme tolerantnější, a protože
kulturních i jiných společenských
akcí bylo méně, případně nebyly
žádné, zbylo více času na rodinu,
na věci odkládané, na zamyšlení.
Přejeme vám příjemné prožití
Vánoc, pohodu u kapra, cukroví
i pohádek. Do nového roku hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Děkujeme vám za přízeň a těšíme
se na vás při plánovaných akcích.
Třeba letošní Vánoce strávíme

ve větší pohodě. Pravděpodobně
nebudou bílé, ať nám tedy zimní
náladu navodí Píseň o vločkách od
Jaroslava Seiferta:
Za vločkou padá třpytná vločka
a letíc tiše ptá se jí,
kam spěchá, ať jen chvilku počká.
A pak se sešly v závěji.
Už do ticha, už ve stíny
čas spřádá vás jak vteřiny,
sněhové vločky!
Kulturní komise

Poslední srpnový sobotní podvečer jsme uspořádali pro děti
a rodiče rozloučení s létem na téma
„Indiánské léto“. Od únorového
karnevalu nebyla pořádána žádná
akce, tak jsme se snažili tento den
dětem trochu zpestřit.
Na účastníky čekala procházka s mnoha zastávkami a plněním
drobných úkolů – jízda na koni,
střelba lukem, lovení bizona, strašidelná stezka, plížení nebo střelba ze vzduchovky. V cíli na hřišti
si každý účastník vyrobil čelenku
a jako pravý indián namaloval obličej. Potom si všichni opekli buřta
(bizona) na ohni.
rušky na čas a starší lístečky s čís- něny. Celý podvečer bylo příjemné
Po setmění ještě následovala ly tak, aby součet byl 50. První tři teplé počasí, pršet začalo až, když
noční hra. Menší děti sbíraly be- děti z každé kategorie byly odmě- jsme dorazili domů.

Posvícení

První zářijová neděle a pondělí patří tradičnímu posvícení. Po
sobotní taneční zábavě, která byla
hojně navštívena, následovala
v pondělí mše svatá v kapli a potom „Zlatá hodinka“ s dechovou
hudbou Opočenka, která každoročně přiláká hodně přátel dechovky i z okolí. Nescházelo pěkné
počasí a dobré posvícenské menu.
Byla to první velká akce pro nového nájemce sportovního klubu
pana Mencla, proto musíme omluvit organizační nedostatky. Jistě se
z toho poučil a příště už vše proběhne hladce.
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Vítání občanků

V neděli 13. září jsme přivítali
do naší obce nové občánky. Do
pamětní knihy byli slavnostně
zapsáni Vojtěch Škrob, Sofie
Rejchrtová, Andělka Petruželka,
Sofie Bohuslavová a Mikuláš
Slatinský. Ještě jednou všem
přejeme hodně zdraví, ať je starost
a odpovědnost rodičů ve výchově
korunována odměnou v podobě
dětské radosti, lásky a úsměvu.

Václavovo kolečko

km po cyklostezce směr Pohoří hřišti na účastníky čekalo bohaté
Již tradiční cyklovýlet jsme museli a zpět také přes Pulice. V cíli na občerstvení z nabídky p. Mencla.
z důvodu chladného, deštivého
počasí přeložit z pondělí 28. 9.
na neděli 4. 10. 2020. Ráno se
sešlo pět cyklistů, aby absolvovali
nejdelší trasu – 82 km na Kuks.
Bohužel se z Bohuslavic vrátili,
protože začalo vydatně pršet.
Odpoledne se již vyčasilo, a tak
se 30 cyklistů vydalo buď na trasu
26 km dlouhou, přes Přepychy,
Mokré, České Meziříčí, Pohoří
a přes Pulice zpět, nebo na 13

Drakiáda

V sobotu 3. 10. 2020 jsme se sešli
na louce za mostem u Bartošových,
abychom si společně užili již 14.
semechnickou drakiádu. Pěkné,
slunečné počasí a hlavně silný

Adventní čas

vítr, přilákaly více než 30 dětí.
Brzy jsme ve vzduchu mohli
sledovat draky různých tvarů
a velikostí. Bohužel se stalo, že
některým drak ulétl. Nechyběly,
u dětí oblíbené doprovodné soutěže
spojené s drobnými odměnami.

V ohni se opět pekly brambory
a k pití byl připraven výborný čaj
od paní Martinkové. Na závěr se
všichni s draky vyfotili a dětem
jsme rozdali perníkové draky,
které upekly Renata Šimková
a Míša Alimová.

Z důvodu opětovného vyhlášení nouzového stavu nebylo možné uspořádat v pátek
před první adventní nedělí rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu. Vyzvali
jsme občany, aby vyšli v neděli 6. 12. 2020 v podvečer před své domovy a tento předvánoční čas jsme
si společně připomněli alespoň místním rozhlasem, kdy byly zahrány koledy, doplněné průvodním slovem
paní Evy Rathouské.
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Ze sportu
Sportovní naděje – volejbalista ze
Semechnic
Letos byl oceněn jako nejlepší hráč
kempu Volejbalové akademie v Luhačovicích, kde byli hráči a hráčky z celé
ČR, k tomu byl vyhlášen nejlepším volejbalistou Královéhradeckého kraje
v kategorii Naděje kraje, dnes bude
řeč o dvanáctiletém Marku Sukovi ze
Semechnic. Aktuálně hraje čtyřkový
volejbal za VK AŠ Kvasiny, a od loňského září hostuje ve VK Sport Rychnov nad Kněžnou, kde hraje šestkový
volejbal za mladší a starší žáky.
Několikanásobný mistr ČR
Zeptali jsme se Marka, kdy a kdo
ho k volejbalu přivedl. „V šesti letech
a bylo to díky mé sestře, která hrála
též minivolejbal v Kvasinách.“ Na který turnaj vzpomíná Marek nejraději?
„Na své úplně první mistrovství republiky ve žlutém minivolejbale v Liberci
v roce 2015. Byl to můj první velký
turnaj. Navštívili jsme tam zápas našich reprezentantů a pak jsme se s nimi
i osobně potkali. Byl to pro mě velký
zážitek.“
Celkově už má z republikových turnajů 11 medailí, z toho osm zlatých!

Naděje našeho kraje
Markova minulá sezona byla nejlepší.„Získali jsme titul přeborníků
kraje ve dvou věkových kategoriích.
Účastnil jsem se výběrových kempů
„Benjamínci 2008“ a získal krásná ocenění. Byla to úspěšná sezona. Jen škoda, že se kvůli koronaviru zrušilo mistrovství ČR v modrém
minivolejbale.“
Chválí ho i trenér Tomáš Erben.
„Marek je již čtvrtým Volejbalo-

Zimní karneval v minulém století. Poznáváte se někdo?

Kl ub seni o re k
Letošní zpráva o našich setkáních
ve sportovním klubu je kratší vzhledem k pandemii, která začátkem
roku propukla. V lednu jsme měly
zajímavou přednášku díky paní Simoně Dvořákové z PČR, zaměřenou
na nebezpečí pro starší lidi, kteří se
stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Doporučila, jak se chránit před okradením,

vým svazem oceněným talentem roku
v našem klubu, po Anetě Dostálkové (2014), Michaele Sukové (2015)
a Janu Moravcovi (2018). Protože je
chytrý kluk, nechá si poradit v tom, co
by ho mohlo popostrčit k vyšším cílům. Mezi jeho přednosti patří herní
inteligence, obětavost, pohyb po hřišti, ochota trénovat. Jeho základní herní činnosti jsou na republikové úrovni.
Volejbal je však kolektivní hra a tak
Marek dosáhl úspěchů také za přispění neméně kvalitního hráče, a to Jana
Moravce.“
Další záliby a sny
Marek má dva sportovní vzory.
Z českých volejbalistů je to Jan Hadrava a ze zahraničních Francouz Earvin
Ngapeth. Studenta dobrušského gymnázia celkově baví kolektivní sporty, krom volejbalu hraje také hokej
v Opočně a také už pátým rokem na
saxofon. Kam by to chtěl Marek dotáhnout? Má sen?
„Chtěl bych se dostat do reprezentace a mým snem je hrát v italské lize.“
Článek vyšel v Orlickém týdeníku 24. 11. 2020 a autorem je Pavel
Kumpošt

I dříve se u nás hrával volejbal. Mužstvo z 50. – 60. let.

jak předcházet riziku přepadení, jak
se vyhnout podvodu, jak zabezpečit
majetek a jak se chovat v silničním
provozu. Byla to pro nás zajímavě
podaná a užitečná přednáška.
V únoru jsme si přečtením článku z časopisu připomněly 80. narozeniny známé filmové herečky Jany
Brejchové a tím jsme pro letošní rok
skončily, protože v březnu spadla
klec. Doufejme, že se současná situace zlepší a budeme moci v našich
setkáních pokračovat.

Vzhledem k věku i k zdravotním
potížím koncem letošního roku po 32
letech končím jako knihovnice naší
obce. Mé nástupkyni přeji radost
z této činnosti a hodně dychtivých
čtenářů.
Přeji všem klidné vánoční svátky hlavně ve zdraví a do nového
roku zlepšení současné celosvětové kalamity, abychom se mohli vrátit k normálnímu životu.
Jana Doubková
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Z obec ní k ronik y
Škola v naší obci
„Má-li se člověk stát člověkem,
musí se vzdělat“
Ne náhodou dnešní příspěvek začínám slovy Jana Amose Komenského. V listopadu jsme si připomínali
350. výročí od jeho úmrtí. Všichni
víme, že to byl velikán barokní doby,
ale především „učitel národů“, který musel opustit naši zemi z náboženských důvodů v době pobělohorské – v době temna.
Komenský psal učebnice a připravoval plán na zlepšení organizace školství. A jak to bylo se školou
v naší obci? V samém středu naší
vesnice nelze přehlédnout nově
upravený domek čp. 58. Na něj
upozornil v minulém čísle sám pan
starosta. Právě v tomto domku byla
budova první obecní školy, kde se
vyučovalo od roku 1826. Povinná
školní docházka byla tehdy osmiletá
a správcem školy byl podučitel Jan
Moravec. Po něm přišel Jan Potůček
z Čánky.
Základní kámen ke stavbě nové
školy byl položen 1. 5. 1883. Do základního kamene na jižním rohu
budovy byl vložen pamětní spis
a k němu byly přiloženy mince a podobizna učitele Matěje Kamenické-

ho a starosty Václava Rathouského.
Plán na stavbu školy vyhotovil stavitel Václav Hrubý, purkmistr z Opočna. Budova školy byla dokončena
a vysvěcena 8. 9. 1884 a od 16. 9.
1884 se v ní začalo učit. Řídícím
učitelem byl Matěj Kamenický a podučitelem František Holanec. V roce
1900 navštěvovalo dvoutřídní školu
117 dětí, z toho 63 chlapců a 54 děvčat. Semechnice v té době měly 747
obyvatel. Od roku 1949 byla škola
pro nedostatek dětí pouze jednotřídní. Ve škole se vystřídalo mnoho
učitelů. Např. Jaroslav Klimeš, Stanislav Kroupa, Jaroslav Uhlíř, Jaroslav Škalda, Josef Verner. Poslední
ředitelkou a současně vyučující učitelkou byla od roku 1963 do roku
1977 Anna Hlaváčková z Černčic.
V posledním školním roce 1976/77
navštěvovalo školu pouze 13 žáků.
Venkovské školy a mezi nimi i semechnická byly zrušeny a děti byly
převedeny do školy v Opočně. Ta
měla ale nedostatek vyučovacích
prostor, a proto se naše škola využívala k výuce třetích tříd. Jejich dopravu zajišťoval zvláštní autobus.
A jak je to v současnosti? Semechnické děti školou povinné do-

jíždějí převážně do Základní školy
v Opočně, která je školou spádovou.
V současné době ji navštěvuje 335
žáků a ti zde plní povinnou devítiletou školní docházku.
Stanislava Tláskalová
Kronikářka obce

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Semechnice uspořádal dne 3.
října okrskové cvičení. Konalo se na Římanském kopci na
téma dálková doprava vody. Zahájení a vyhodnocení cvičení proběhlo u sportovního klubu za účasti SDH Houdkovic,
Trnova, Semechnic a Záhornice. Vodu jsme čerpali z potoka a délka vedení byla přes 320 metrů se zapojením tří zásahových mašin za sebou. Tímto náš okrsek vyzkoušel funkčnost strojů i hadic. Celá akce měla velmi hladký průběh.
Za uspořádání této akce bychom rádi poděkovali starostovi
obce. Panu hospodskému pak za výborné občerstvení.

Jako již tradičně jsme chodili na Mikuláše k malým dětem
a rozdávali dárky od obce. Dětí bylo mnoho, a tak chodily (jako loni) dvě skupiny. Letos jsme měli jednoho nového
Mikuláše, který se toho zhostil velice dobře. Také jsme byli
osloveni MŠ Houdkovice o drobný finanční příspěvek na
provoz školky. Žádosti jsme vyhověli rádi. I proto, že tuto
školku navštěvují děti našich členů sboru.
Závěrem bychom vám rádi všem popřáli krásné a klidné
prožití vánočních svátků a do nového roku vše jen to dobré.
David Valášek
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První adventní neděli máme spojenou s pořizováním adventního věnce, na
kterém jsme si zapálili první svíčku. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří
předpověděli narození Ježíše Krista. To odpovídá hlubokému smyslu adventu, což
je příchod světla. Symbolika světla je v adventním období zásadní. I nás, lidí,
žijících v moderní době se dotýká nedostatek slunečního světla v těchto krátkých dnech.
A to pro nás není zdaleka tak omezující, jako v době, kdy umělé osvětlení nebylo samozřejmostí, kdy se lidé po západu
slunce nemohli věnovat běžným činnostem, leda někde shromáždění při svíčkách. Lidé se scházeli k takzvaným přástkám,
společnému konání drobných prací, které bylo možné zvládat i při mizerném osvětlení, ale hlavně tu byla příležitost si
povykládat a vyprávět příběhy, pohádky apod.
Kromě adventních věnců se dříve vily i prosté věnce bez svící z různých rostlin, které měly symbolický význam. Většinou
měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. Samotný adventní věnec se v dnešní době svojí podobou vzdálil
od podoby původní, stále má ale vyjadřovat zastavení, radost a očekávání.
V katolických kostelích se o první adventní neděli koná obřad žehnání adventním věncům, které si lidé potom odnášejí
domů.
V lidovém kalendáři se adventní neděle nijak zvlášť nezdůrazňovaly. Významný ale byl svátek Sv. Ondřeje (30. 11.) připadající na začátek adventní doby. Pro tento den, stejně jako pro následující zlomové období adventu a Vánoc bylo typické
dotazování se na budoucnost, spojené s různými magickými praktikami – čarováním s vodou, dotazováním se stromů apod.
Důvodem snad byla skutečnost, že se začátek adventu kryje s počátkem zimního období.

Užijme si adventní čas

Na Dobrušsku po dvacáté !!! Letos nebude znít ulicemi jako obvykle,
ale štěstí, zdraví, dlouhá léta a především požehnání do roku 2021 chtějí
koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví Vás, jakožto našich příznivců, i koledníků je pro Charitu na prvním místě. Kdo by se bál otevřít, může přispět
i jiným způsobem.
Jsme připraveni koledovat s omezeným počtem skupinek podle aktuálně ochotných dobrovolníků, kteří se nám přihlásili. Koleda proběhne pouze v bezpečném odstupu a při dodržení pravidel.
Hlavní koledovací den bude v Semechnicích a všude, kde se koleduje v okolí sobota 9. ledna 2021. Letos poprvé
ale neproběhne koleda pouze v jednom dni, on-line koledování bude trvat až do 24. ledna! Č. účtu 66008822/0800
VS 77705024
Věřte, že jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z nejdůležitějších
momentů sbírky. Pokud to jen trochu půjde, budeme se snažit nepřipravit dárce o zážitek z koledy ani z požehnání, které
koledníci do domů přinášejí.
Za celý charitní tým Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

Výbor
tělovýchovné
jednoty
Semechnice
přeje všem
občanům
Semechnic
pohodově
strávené
vánoční svátky
a v novém roce
plno pohody.
Těšíme se na
společná setkání
v roce 2021
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