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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
Sledujte naše aktivity na https://facebook.com/obecsemechnice.cz/ a zapojte se také.

Vážení spoluobčané,
pojďme v tomto adventním čase 

na chvíli zapomenout na pandemické 
starosti, dezinformátory a milovníky 
starých časů. Ponořme se raději do tra-
dičních motivů našich českých Vánoc. 
Vždyť ta dětská nedočkavost příchodu 
Ježíška s dárky pod stromečkem v nás 
zůstává bez rozdílu věku. Zapojujme 
naše děti, vnoučata do těchto tradic, 
aby se ten plamínek zvědavosti zako-
řenil v jejich duších na celý život. Pře-
jme si všichni, aby v novém roce už 
konečně skončily ty patálie okolo nás 
a  společnost se opět sjednotila v lepší 
budoucnost.

Tak jako každý závěr roku,  i ten le-
tošní zhodnotím svým pohledem. Nej-
dříve, co se v obci povedlo. Za pomoci 
dotace byla opravena střecha kaple 
Panny Marie Bolestné. V jejím okolí 
bylo položeno do země kabelové ve-
dení nízkého napětí a odstraněny pře-
kážející sloupy v chodníku. Na druhou 
stranu od trafostanice bylo stejně polo-
ženo připojení Římanského kopce, opět 
odstraněny sloupy a zdarma připojeny 
přilehlé domy. Využili jsme těchto vý-
kopů k položení nových kabelových ve-
dení veřejného osvětlení, s přípravou 
nového v ulici Za Kaplí. Děkuji Vaškovi 
Kosinovi, ač sám plně vytížen stavbou 
rodinného domu, tyto kabely položil 
a vše zapojil včetně nového připojení 
kaple a nového sloupu osvětlení. Od-
bornou firmou byly vyčištěny a oprave-

ny křížky na hřbitově a u kaple, též za 
pomoci dotace. Z našich rozpočtových 
peněz byl opraven propadlý chodník  
u zvonice, včetně nové zastávky auto-
busů za částku 269.487,- Kč. Sbor dob-
rovolných hasičů a požární jednotka 
obce obdrželi nový dopravní automo-
bil (více na jiném místě zpravodaje). 
Pro tento nový vůz musela být oprave-
na garáž. Zde patří poděkování veliteli 
Davidu Valáškovi a Zdeňku Šimkovi, 
kteří tuto opravu rychle provedli. Dě-
kuji též organizátorům oslav za přípra-
vu výborného občerstvení. Na sporto-
višti Sokola byl vyčištěn umělý povrch 
hřiště a také byl předlážděn propadlý 
chodník na tribuně. V oblasti kultury 
se po uvolnění pandemických opatření 
uskutečnily některé tradiční akce. Ve-
řejností dobře hodnocené zejména Pu-
tování za řemesly, Rozloučení s létem, 
Drakiáda a naše posvícení. Za ideálního 
počasí se pondělní průvod opravdu po-
vedl. Přispěl k tomu svou výstižnou řečí 
opočenský farář pan Filip Foltán, tra-
dičně skvělá Opočenka a chutné občer-
stvení ve sportovním klubu. A že se vše 
povedlo, potvrdila vysoká účast nejen 
našich občanů. V pohybových a spor-
tovních aktivitách musíme ale přidat 
a více se zapojovat. Na nohejbalových 
turnajích očekáváme více domácích 
mužstev a Václavovo kolečko je také  
i pro mládež! Nepovedlo se nám dosud 
sehnat dotaci na opravu kaple a její-
ho okolí. Ve výběrovém řízení jsme již 
vybrali dodavatelskou firmu (dočtete 
se ve výpisu ze zastupitelstva). Pokud 
nebudeme úspěšní s žádostí v nyní vy-
hlašovaných výzvách, zaplatíme opra-

vu z obecních úspor. Vše bude hotovo 
do posvícení příštího roku k výročí 130 
let prvního vysvěcení kaple. Dosud se 
také nedaří sehnat finanční pomoc na 
opravy místních komunikací a mostu 
za Památníkem padlých. Zde je však 
naprojektovaná částka tak vysoká, že 
se bez pomoci neobejdeme.  Nedaří 
se také zvyšovat třídění komunálního 
odpadu. Zastupitelstvo obce proto re-
agovalo na tuto skutečnost tím, že příš-
tí rok dostane každá domácnost pouze 
jednu známku na popelnici 120l. Další 
popelnice o stejném objemu bude již 
za příplatek. 

A co se chystá v roce 2022? Kromě 
zmiňované opravy kaple se zpraco-
vává projekt na provedení veřejného 
prostranství na Římanském kopci nad 
novou zástavbou. Plánuje se zde odpo-
činková zóna ve stylu římského osídlení 
včetně malé rozhledny. Dále se projek-
tuje výměna střechy hasičské zbrojnice 
a prodloužení splaškové kanalizace od 
nové zástavby v ulici Za Kopcem k Be-
nihovým. Chceme také žádat o dotaci 
na výměnu svítidel veřejného osvětlení 
včetně nového ovládání. Vše se nachá-
zí ve stadiu shánění potřebných doku-
mentů k žádosti.

Závěrem děkuji všem, kteří se stara-
jí o bezproblémový chod našeho úřadu 
a celé obce, zastupitelům, kronikářce 
obce, knihovnici, oběma dobrovolným 
spolkům v obci a všem občanům, kte-
ří se snaží, aby naše malá obec jenom 
vzkvétala. Požehnané Vánoce a pevné 
zdraví v novém roce přeje starosta.

                                  
               Zdeněk Bendzo

Slovo starosty
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Usnesení č. 5/2021
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

- program jednání;
- sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů  
  podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor- 
  macím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o život- 
  ním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osob- 
  ních údajů č. 2016/679;
- že způsob stanovení systému sběru odpadu bude řešen na  
  příštím jednání zastupitelstva obce;
- zahájení zakázky malého rozsahu k výběru projektanta kanali- 
  zace za Římanským kopcem;
- zpracování rozpočtu na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice;
- úpravy garáže v budově hasičské zbrojnice;
- smlouvu o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje;
- smlouvu o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku  
  ke stavební činnosti k akci „Výstavba – oprava chodníku v obci  
  na silnici č. III/29840 v k. ú. Semechnice“.
 
Bere na vědomí:

- usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.  Bez 
   připomínek; 
- rozpočtové opatření č. 7 a č. 8.

Pověřuje starostu:

- podpisem smlouvy o výpůjčce se Správou silnic Králové 
  hradeckého kraje;
- podpisem smlouvy o podmínkách zajištění užívání  
  silničního pozemku ke stavební činnosti k akci „Výstav- 
  ba – oprava chodníku v obci na silnici č. III/29840  
  v k. ú. Semechnice“.

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

22.  9.  2021

Usnesení č. 6/2021
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

-  doplněný program jednání;
-  výši stočného v lokalitě Římanský kopec ve výši 43,- Kč včetně 
   DPH/m3;
- prodej pozemku p. č. 1155/6 – ostatní plocha o rozměru 48 
   m2 za prodejní cenu 50,- Kč/1 m2, celkem za 2 400 Kč; 
-  poskytnutí daru útulku psů Lukavice ve výši 4 000,- Kč; 
- žádost o prodloužení termínu zahájení stavebních prací 
  na p. č. 677/23 s termínem nejdéle do 30. 4. 2022 a uzavření 
  dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 21. 10. 2019;
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za 
 obecní systém odpadového hospodářství s účinností  
   od 1. 1. 2022;
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního 
  systému odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022; 
- poskytnutí sponzorského daru České unii sportu na akci  
 Nejúspěšnější sportovec Rychnovska za roky 2020–2021  
  ve výši 2 000 Kč;
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného  
  břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby ČEZd_ 
   SoBS VB 8801/IV-12-2022884/Semechnice, parc. 462/2 – kNN
- rozhodnutí o přidělení zakázky na Rekonstrukci Kaple Panny 
  Marie Bolestné v Semechnicích, kdy nejvýhodnější nabídkou  
  je nabídka účastníka ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o., Nádražní 460,  
   517 73 Opočno, IČ: 45535124 a nabídkovou cenou ve výši  
  2 482 700,70 Kč včetně DPH;
- aby byla poskytována 1 známka na popelnici o objemu 120 l  
  pro 1 domácnost/1 rok;
- aby další popelnice o objemu 120 l/domácnost/1 rok byla 
  zpoplatněna částkou 1200,- Kč.

Neschvaluje:
- žádost o změnu vytápění bytu v čp. 54 ze dne 8. 10. 2021.

Bere na vědomí:

- usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.  Bez 
   připomínek. 
- jednotlivé pořadí nabídek v rámci zakázky Rekonstrukce  
   Kaple Panny Marie Bolestné v Semechnicích s tím, že druhou  
   v pořadí je firma STEVA spol. s r. o., Kruhovka a třetí v pořadí 
   Ing. Václav Hynek, Opočno.

Pověřuje starostu:

- k podpisu kupní smlouvy k prodeji pozemku p. č. 1155/6;
- k podpisu darovací smlouvy s útulkem psů v Lukavici;
- k podpisu dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 21. 10. 2019;
- k podpisu darovací smlouvy s Českou unií sportu;
- k podpisu smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s.; 
- k podpisu smlouvy o dílo s firmou Štěpánek spol. s r. o. Opočno.

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

10.  11.  2021

ODPADOVÉ HOSPODAŘSTVÍ V SEMECHNICÍCH

Částka celkem za tříděný, komunální a bioodpad se v roce 
2020 vyšplhala na 466 353,18 Kč, z toho od občanů bylo 
vybráno 204 400,- Kč a doplatek obce tak činil 261 953,18 
Kč. Pro komplexní informace nutno uvést, že zde není za-
hrnut nebezpečný a velkoobjemový odpad, jehož svoz je 
zajišťován vždy na jaro a podzim a obec za něj zaplatila  
38 649,41 Kč.

Rok 2021 ještě není zcela uzavřen, ale dle odhadu lze 
uvést, že celkem obec zaplatí za odpad částku převyšující  
451 000 ,- Kč, z toho vybráno od občanů 213 166,- Kč. Dopla-
tek obce tak bude činit cca 238 000,- Kč a k tomu nutno přičíst 
částku 35 318,96 Kč za nebezpečný a velkoobjemový odpad. 

Obec však na základě rozhodnutí zastupitelstva i pro násle-
dující rok ponechává částku 500,- Kč/1 obyvatele/1 rok. 
Změna však nastává v tom, že pro podporu třídění odpadu  
v jednotlivých domácnostech bude úřadem poskytnuta pouze 
1 známka na popelnici o objemu 120 l/1 rok/1 domácnost. Po-
kud bude zájem domácnosti o druhou známku, bude ji možné 
poskytnout za dalších 1 200,- Kč/popelnici/rok. Nárok na třetí 
a další známku nebude možný. 

Systém sběru odpadu v Semechnicích je zajišťován vícero 
firmami. Svoz tříděného odpadu zajišťuje firma ODPADY  
s. r. o. ze Solnice, komunální odpad 1x za 14 dní zajišťuje  
firma Marius Pedersen a odvoz bioodpadu dle potřeb obce  
zajišťuje firma VOSPOL, spol. s r. o. Přepychy. 
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ZIMA – JARO 2022

    

  
18,00 h. Přípravná schůzka na 

obecním úřadě na 
masopust

Pá 28
leden

Pá 4
únor

  20,00 h. Obecní ples za hudebního 
doprovodu pana 
Maisnera

  Masopust

14,30 h.  Dětský karneval 
ve sportovním klubuSo 26

únor

So 19
únor

18,00 h. Čarodějnice

Ne 1
květen 8,00–12,00 h Zahradkářská výstava

So 30 
duben

14,00 h. Pochod kolem SemechnicSo 7
květen

17,00 h. Přednáška – M. Vaňková 
Cesta na Ukrajinu

So 12  
březen

POZVÁNKA
Vánoční koncert Livie Kuchařové s doprovodem – pondělí 20. 12. 2021 od 18,00 hodin v místní kapli.

Uskuteční se dle aktuální situace, budeme informovat místním rozhlasem a na stránkách obce.

SILVESTROVSKÝ POCHOD   
31. 12. 2021 – start v 9,00 hodin ze hřiště

Milí spoluobčané,

dnes, kdy píšu příspěvek do Semechňáku, se koukám z okna na to, jak padá sníh, 
zakrývá všechno šedé a matné a připravuje nám krásnou blýskavou předvánoční 
atmosféru. Kdo ví, jak to bude venku vypadat, až budete článek číst.

Budeme-li bilancovat končící rok, určitě nám přinesl spoustu starostí, ale jistě  
i mnoho radostí – doufejme, že radost převažovala. Stejně tomu bylo i s kultur-
ním životem v obci. I když letos neproběhlo tolik akcí, kolik bychom si přáli 
a kolik jich bylo naplánovaných a leckdy i připravených, ty uskutečněné snad 
udělaly radost všem zúčastněným, hlavně samozřejmě dětem. Při těchto akcích 
bychom se jen těžko obešli bez pomoci spoluobčanů, kterým za ni chceme moc 
poděkovat, ať už šlo o osobní účast nebo například výrobu cen pro děti.

Dovolte nám popřát vám příjemně a klidně strávené Vánoce. Odpusťte si těch 
pár nabraných „gramů“, vždyť je to důkaz, že cukroví bylo zase povedené, kapr 
osmažený dokřupava a bramborový salát jedna báseň, odpusťte si trochu lenošení  
u televizních pohádek. Do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a op-
timismu.  

Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vás při obecních akcích. 

          

                     Dana Kučerová – kulturní komise
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Mezi dětmi oblíbenou akci patří také 
drakiáda, kterou pořádáme pravidel-
ně začátkem října již 15 let. Tentokrát 

jsme se vrátili na Římanský kopec. Dopoledne to vypadalo, 
že opět bude bezvětří. Už jsme si za ty roky zvykli na to, 
že o drakiádě se nehne ani lístek na stromě a je teplo. Byli 
jsme rádi, že tentokrát se předpověď vyplnila a ve dvě ho-
diny odpoledne začal foukat vítr. Na kopec dorazilo přes 40 
dětí v doprovodu rodičů nebo babiček a dědečků. Brzy byla 
obloha plná draků různých tvarů a velikostí. Opět jsme při-
pravili několik soutěží a drobné občerstvení včetně peče-
ných brambor, čaje a samozřejmě nechyběly ani perníčky  
v podobě draků.           Miroslava Černíková – kulturní komise

Drakiáda

V sobotu 25. 9. 2021  
se uskutečnil již po 
desáté cyklovýlet  

„ Václavovo kolečko“. Opět byly připraveny 3 trasy. Na nejdel-
ší, která vedla na Kuks, se vydalo již dopoledne 11 cyklistů. 
Odpoledne potom vyjelo dalších 22 účastníků na trasu dlou-
hou 28 km, která vedla přes Podchlumí do Podbřezí, dále do 
Hrošky, po cyklostezce přes Solnici do Černíkovic a zpět přes 
Byzhradec, Houdkovice a Trnov do cíle na hřišti. Pro rodiče  
s malými dětmi vedla 7 km dlouhá vyjížďka přes Podchlumí 
do Trnova a zpět. V cíli při občerstvení jsme potom všichni 
zhodnotili příjemně strávený den na kole, ke kterému přispě-
lo pěkné slunečné počasí.                         Foto: Zdeněk Bendzo

Václavovo kolečko
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V sobotu 6. 11. 2021 proběhla ve 
sportovním klubu 3x odložená před-
náška pana Michala France s názvem  
„S Jawou na cestách – Černobyl a měs-
to duchů Pripjať“. Přednáška byla roz-
dělena do dvou částí. První část byla 
určena cestě na motocyklech Jawa  
a druhá prohlídce okolí jaderné elek-
trárny Černobyl.

S kamarádem Martinem Gregorem 
cestu zahájili v Chocni. Tři dny trvala 
cesta přes Polsko – prý nuda, samá ro-
vina, a tak se tento úsek zdál být neko-
nečný. Většinou noci tráví pod stanem 
v přírodě, u rybníku nebo řeky, které 
jim slouží i jako koupelna a prádelna. 
Na hranicích s Běloruskem a Ukrajinou 
se přesvědčili, jak je dobré mít s sebou 
malé lahvičky becherovky nebo slivo-
vice. Na fotografiích jsme viděli chudý 
venkov, cesty spíš pro tanky než auta, 
ale také krásné záběry z Kyjeva a taj-
nou raketovou základnu Pervomajsk.

Prohlídka Černobylu je možná pou-
ze po objednání přes agenturu, která 
zajistí dopravu a průvodce. Po výbuchu 
jaderného reaktoru před 30ti lety byla  
v první řadě přejmenována Elektrár-

na V. I. Lenina na 
Černobylskou elek-
trárnu, až potom 
byly organizovány 

záchranářské práce. Přijely autobu-
sy z celé Ukrajiny a obyvatelstvo bylo 
za jediný den odvezeno. Zděné domy  
v obcích a městech v obvodu 30 km 
byly dekontaminovány, nebo zahrnuty, 
dřevěné spáleny. Tisíce lidí na násled-
ky ozáření zemřelo. Dnes je bezpro-
střední okolí zarostlé stromy, budovy 
jsou polorozpadlé, vše působí velmi 
depresivně. Od havárie stále pracuje  
v elektrárně mnoho lidí na jejím od-
stavení a zabezpečení. Bylo zde vybu-
dováno nové město Pripjať 2, kde žije 
50 tisíc obyvatel, 
průměrný věk je 
25 let. Dozvěděli 
jsme se také, že 
existovalo utajené 
město Černobyl 
2 – nikde neby-
lo na mapě, lidé, 
kteří zde žili, ja-
koby neexistovali.  
Sloužilo pro za-
městnance super 
radaru DUGA, kte-
rý je 150 m vysoký  

a 750 m dlouhý. Nikdy nebyl spuštěn 
do provozu, neboť nerozeznal raketu 
od letadla. Dnes je to obrovský zre-
zivělý kolos. Toto je jen pár postřehů  
z přednášky, která byla velmi zajíma-
vá. Na závěr bylo možné zakoupit upo-
mínkové předměty, výtěžek bude pou-
žit na další cesty.

Pana Michala France cestová-
ní neomrzelo, letos byl v Rumunsku  
a příští rok plánuje cestu do Maro-
ka. Budeme rádi, když nám své zážit-
ky přijede opět přiblížit. Jeho cesty 
můžete sledovat na sociálních sítích:  

Přednáška – S Jawou na cestách  
– Černobyl a město duchů Pripjať

V pátek 26. 11. 2021 navečer, před první adventní nedělí, jsme se 
sešli před obecním úřadem, abychom společně rozsvítili vánoční 
strom. Ještě jsme to stihli, než byl opět z důvodu covidu vyhlášen 

nouzový stav. Paní Eva Rathouská připravila program a ujala se průvodního slova. S dětmi Eliškou Čermákovou, Adélkou 
Tláskalovou a Natálkou Peterovou nacvičila básničky se zimní a vánoční tématikou. Koledy, které k tomuto období neod-
myslitelně patří, jsme si mohli zazpívat s Jenne kvartetem a zpěvačkou Veronikou Kašparovou.  Rolničkami a zvonky děti 
přivolaly anděla, který od nich vybral přáníčka Ježíškovi. Na závěr si děti zapálily prskavky.  Ani déšť se sněhem, který pa-
dal po celý program, neodradil naše spoluobčany, kteří v hojném počtu přišli se svými dětmi. Pro všechny jsme připravili 
domácí vánoční cukroví, perníčky, jednohubky a samozřejmě tradičně čaj pro děti a svařák pro dospělé.

Rozsvícení vánočního stromu

www.sjawounacestach.cz 

www.facebook.com/sjawounacestach  
nebo www.youtube.com.
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Tříkrálová sbírka 2022
Na Dobrušsku po dvacátéprvé !!!   

Možná ani letos nebude znít ulicemi jako obvykle, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
a především požehnání do roku 2022 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. A tak se tři králové 
pilně připravují na koledu buď s respirátory nebo na koledu virtuální – stále ne-
víme, co nám situace dovolí.
Jedno je však jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. 
Pravděpodobně bude probíhat opět ve třech formách – omezené koledování dětí, 
na vybraných místech statické pokladničky a online koleda přes QR kódy nebo 
bezhotovostní příspěvky na účet.

Hlavní koledovací den bude v Dobrušce a okolí, tedy i v Semechnicích, sobota 
8 . ledna 2022. Pro rok 2022 je povoleno koledování v období 1. až 16. ledna.

Jsme připraveni neriskovat zdraví Vás – přispěvatelů, ani našich dobrovolní-
ků. Jednáme se všemi zapojenými obcemi a připravujeme se na všechny možné  
varianty.
Věřte, že jen velmi neradi by-
chom koledovali pouze virtuál-
ně, protože osobní setkávání je 
jedním z nejdůležitějších mo-
mentů sbírky. Pokud to jen trochu  
půjde, budeme se snažit nepři-
pravit dárce o zážitek z koledy 
ani z požehnání, které koledníci 
do domů přinášejí. 
Další informace se dozvíte za-
čátkem ledna, kdy budeme znát 
aktuální epidemiologickou situ-
aci a možnosti koledování.

Za celý charitní tým                     Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v roce 2021:
60 let
Behina Ladislav, Poláčková Jana, 
Šeredová Dana, Lukášek Václav, 
Macková Věra
70 let
Hušek Bohuslav, Bartoš Miloslav, 
Drahorádová Eva, Kopejtková Zdenka, 
Drahorád Zdeněk, Palčisková Jana, 
Bartošová Eva
75 let
Rejchrtová Marie, Fikejs Ladislav, 
Hladík Josef, Tomková Bohumila, 
Poloprutský Stanislav
80 let
Čtvrtečková Jana, Pikal Vladislav, 
Svobodová Miloslava
85 let
Martinek Karel

Narození:
Černík Robin 
18. 4. 2021 do č. p. 175

Zemřelí: 
Zárybnická Jaroslava  č. p. 123
Martinková Blažena  č. p. 50
Chmelař Jan  č. p. 127

Přihlášeni k trvalému pobytu:
Šrůtek Ondřej            č. p. 176
Sündermann Matyáš           č. p. 58
Sündermann Radek           č.p. 58
Seidlová Adéla            č.p. 71
Jakubcová Kristýna           č.p. 71
Lelek Filip            č.p. 73
Minar David            č.p. 15
Poláčková Jana            č.p. 11
Poláček Vladimír            č.p. 11
Aubrecht Marek            č. p. 150
Kopečná Barbora            č. p. 139
Bendová Miluše            č.p. 90

Odhlášeni z trvalého pobytu:
Šachová Tereza        z č. p. 166
Magenheimová Mia       z č. p. 54
Magengeimová Matylda       z č. p. 54
Štefanides Nathalie       z č. p. 129

5 RAD PRO BEZPEČÍ VAŠICH PENĚZ

1. Nikdy nikomu nesdělujte své 
přihlašovací údaje do internetového 
bankovnictví ani čísla ze své 
platební karty. Banky se na ně 
neptají, ani zprávami či e-mailem 
neposílají odkazy na weby, kde jsou 
vyžadovány!
2. Nereagujte na telefonní hovory, 
e-maily ani zprávy, kde se vás někdo 
pokouší vmanipulovat do situace, 
že jsou vaše finanční prostředky  
v ohrožení a vy musíte udělat další 
kroky pro jejich záchranu. Kdyby 
byly vaše peníze v ohrožení, banka 
zareagovala dávno už bez vás.
3. Pány svého účtu jste jen 
vy. Nezadávejte ani v aplikaci 
nepotvrzujte platby, které vám 
někdo bude diktovat po telefonu, ani 
nikomu nesdělujte či nepřeposílejte 
potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak 
nedávejte nikomu vzdálený přístup 
do vašeho počítače.
4. Mějte aktualizovaný software  
a antivirus. A to i na telefonu!
5. V případě pochybností vždy 
kontaktujte svou banku či volejte 
158. Myslete na to, že útočník 
dokáže napodobit jakékoliv 
telefonní číslo (tzv. spoofing) či 
e-mail, vč. těch vaší banky.
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Vánoční vzpomínání na paní Blaženu Martinkovou
Blíží se Vánoce –  křesťanské svátky na-

rození Ježíše Krista. V tomto čase bychom 
neměli zapomenout na naše blízké, kteří 
bohužel už nejsou mezi námi, ale zůstali  
v našich srdcích. K těmto lidem patří určitě 
i naše dlouholetá kronikářka paní Blažena 
Martinková. Dovolte mi tedy krátkou vzpo-
mínku na ni.

Paní Blažena Martinková, rozená Vaň-
ková z Mokrého, se přistěhovala za svým 
manželem v roce 1961 do Semechnic  
a zde strávila celý svůj život. Ač nebyla  
semechnickou rodačkou, stala se v roce 
1979 kronikářkou obce a nesmírně ji tato 
práce bavila. Psala kroniku ručně 41 let, 
až do roku 2020. Stěžovala si, že se jí špat-
ně píše, ruka už tak neslouží. Rozhodla se 
sama, že skončí. 

Ráda si povídala s lidmi a bylo jí 
líto, že se záznamy do kronik již ne-
mohou dělat po starém způsobu, že 
od roku 2016 platí GDPR (ochrana 
osobních údajů), která znemožnila za-
pisování osobních údajů i do kronik. 
Ve starých kronikách najdete přesné 
údaje a můžete dohledat své předky.  
A tak se často stávalo, že u jejího domu za-
stavilo auto a přišli na návštěvu zcela cizí 
lidé, kteří chtěli dohledat nějaké záznamy 
v kronice o svých předcích. Díky této prá-
ci navázala řadu přátelství s lidmi z celé 
republiky, např. se spisovatelkou Taťánou 
Kindl Novákovou. S některými lidmi si 
dopisovala až do jejich smrti, např. s paní  
z Chorvatska, která potom četla dopisy  
v tamním českém spolku. 

Paní Martinková spolu s manže-
lem vytvořila soupis obyvatel Semechnic  
a Podchlumí podle domů a zpracovala tak 
velmi podrobně, jak se v nich střídaly gene-
race. Vznikla tak další kronika, práce na ní tr-
vala několik let a nyní čeká na další doplnění. 

Jako kronikářka obce také chodila do 
klubu seniorek, kde četla nějaké zajímavosti 
z kroniky. Informace o slavných obyvatelích 
obce, o místních hospodách, obchodech  
a školách, o kulturních a sportovních akcích 
v různých letech, o místních spolcích, o po-
časí atd. Byly to příjemné večery.

Paní Blažena Martinková zemřela  
v tomto roce v červnu ve věku 81 let po 
krátké těžké nemoci v nemocnici v Rychno-
vě nad Kněžnou.

         Stanislava Tláskalová, kronikářka

Krásný předvánoční čas, milé čtenářky 
a milí čtenáři.

Zdravím vás z naší knihovny. Dovolte mi, 
abych vám přiblížila několik novinek,  kte-
ré v nedávné době rozšířily naši nabídku.  
V posledních týdnech přibylo několik no-
vých kousků, které čekají na své čtenáře. 
Do nabídky naší knihovny přibyly knížky 
české i světové, humorné i vážné, některé  
k zamyšlení, poučné i pro zasmání. Z čes-
kých knih mohu zmínit knihu Ani Geisle-
rové P.S, ze světových knihu dle skuteč-
ných událostí II. Světové války Osvobození.  
Z vtipných knížek mohu jmenovat knihu 

Dominika Landsmana Deníček moderního 
fotra. Knihu napsal muž na mateřské do-
volené. Nedávno byl na její motivy nato-
čen film. Z vážnějších knih tu máme naši 
novinku Svět v zádech, kterou napsal muž 
s bipolární poruchou a ve které popisuje 
svůj život s touto nemocí. Z nejnovějších 
a nejaktuálnějších knih mohu nabídnout 
knihy Šikmý kostel I. a II. díl české autorky 
Karin Lednické. Naši stálou nabídku pravi-
delně plní několik časopisů, jako je napří-
klad Vlasta, Svět na dlani, dTest nebo Moje 
země. 

Milí čtenáři, blíží se nám vánoční svátky 
a s nimi i konec roku 2021. Ten nám jistě 

přinesl spoustu nového, někdy hezkého  
a někdy méně hezkého. Doufejme, že 
ten nadcházející rok 2022 bude veselejší. 
Že nám přinese nové zážitky, zkušenosti  
a příležitosti. Za knihovnu si přeji nové 
čtenáře a Vám přeji do toho nového roku 
jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky.  
A budu doufat, že od ledna se tu budeme 
dále vídat, bez omezení a opatření a třeba  
i ve větším počtu.

Přeji Vám klidné prožití svátků a navi-
děnou v roce 2022. Budu se na vás těšit☺.

 
                     Michaela Peřinová, knihovnice

Obecní knihovna

Sbor dobrovolných hasičů
Semechničtí hasiči mají nové auto

Na malé slavnosti v sobotu 20. lis-
topadu předal starosta Zdeněk Bend-
zo místním hasičům klíčky od nového 
přepravního automobilu Ford Transit 
Kombi 350 Trend. Přítomné pozdravili 
pozvaní hosté – hejtman Královéhra-
deckého kraje Martin Červíček a z Ha-
sičského záchranného sboru plukovník 
Josef Hanek, ředitel územního odboru 
Náchod.

Moderně vybavený automobil zís-
kala obec s přispěním dotací 450 tis. 
Kč od Generálního ředitelství HZS  
a 300 tis. Kč z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje. Zbytek do 

celkové hodnoty 1 075 000 Kč dopla-
tila obec Semechnice ze svého rozpoč-
tu. Nové auto hasičům pokřtil opočen-
ský farář, pan Filip Foltán.

Doposud zdejší sbor nakupoval, 
vzhledem ke svým finančním mož-
nostem, vozidla již značně ojetá  
a opotřebovaná. Nyní dostává poprvé 
nové vozidlo, které bude sloužit nejen  
k výjezdům, ale i k dopravě na hasičské 
závody a cvičení.

Na závěr starosta poděkoval oběma 
poskytovatelům dotací za vydatnou fi-
nanční pomoc a organizátorům projevil 
díky za přípravu a organizaci slavnosti.   
            

              David Valášek, velitel SDH
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První zářijová sobota patřila v Semechnicích posvícenskému nohejbalu. Za velmi krásného 
počasí se 33.ročníku turnaje GRAND PRIX Semechnice zúčastnilo pouze osm týmů. Hrálo se 
systémem každý s každým s tím, že o první místo v turnaji se utkal první a druhý tým 
základní skupiny. Ve finále se tedy utkal vítěz skupiny Semechnice X s druhým Nekopnem si. 
Po vítězství 10:3 ve třetím setu se z putovního poháru a cen pro vítěze radoval tým 
Semechnice X. Třetí místo vybojoval tým Sokol Semechnice.

Po dlouholetém působení v krajských soutěžích jsme letos přihlásili mužstvo mužů do soutěže 
neregistrovaných týmů. V měsíci září proběhlo několik tréninků a počátkem října se začalo 
hrát. Tato soutěž se jmenuje Krčínská hokejová liga a všechny zápasy se hrají na zimním 
stadionu v Novém Městě nad Metují. Účastní se celkem 7 týmů, které hrají tříkolově 
systémem každý s každým dle stanoveného rozpisu a po odehrání následuje play-off. 

Průběžná tabulka KHL:

Poř.   Klub Z V Vp Pp P Skóre Body 

1. TJ Sokol 
Semechnice 

9 7   1 1 62:23 22 

2. HC Vlci Náchod 8 6   2   43:25 20 

3. HC Old Boys 9 3 2 2 2 35:30 15 

4. HC Nahořany 8 4 1 1 2 38:28 14 

5. HC Kačeři 9 2 2   5 32:48 10 

6. HC Medvídci 8 2     6 17:53 6 

7. HC Pulice 7       7 14:33 0 

V sobotu 4.prosince proběhla valná hromada Okresního sdružení České unie sportu Rychnov 
nad Kněžnou. Zde byl vyhodnocen a obdržel čestný odznak náš dlouholetý člen výboru TJ 
Sokol pan Zdeněk Bendzo. Toto ocenění je za jeho celoživotní práci pro sport nejen v našem 
spolku, ale i na úrovni okresu, kde působil několik let ve funkci předsedy okresního svazu 
ledního hokeje. 

Na závěr bych chtěl jménem výboru TJ Sokol popřát všem občanům naší obce  klidné prožití 
svátků vánočních a v příštím roce hlavně hodně zdraví a osobní pohody.

A ještě bych Vás chtěl všechny pozvat na silvestrovský pochod se startem v 9:00 hod. 
z místního hřiště. 

Ze sportu
První zářijová sobota patřila v Se-

mechnicích posvícenskému nohej-
balu. Za velmi krásného počasí se 
33.ročníku turnaje GRAND PRIX Se-
mechnice zúčastnilo pouze osm týmů. 
Hrálo se systémem každý s každým  
s tím, že o první místo v turnaji se utkal 
první a druhý tým základní skupiny. 
Ve finále se tedy utkal vítěz skupiny 
Semechnice X s druhým Nekopnem 
si. Po vítězství 10:3 ve třetím setu se  
z putovního poháru a cen pro vítěze 
radoval tým Semechnice X. Třetí mís-
to vybojoval tým Sokol Semechnice.

Po dlouholetém působení v kraj-
ských soutěžích jsme letos přihlásili 

mužstvo mužů do soutěže neregistro-
vaných týmů. V měsíci září proběhlo 
několik tréninků a počátkem října se 
začalo hrát. Tato soutěž se jmenu-
je Krčínská hokejová liga a všechny 
zápasy se hrají na zimním stadionu  
v Novém Městě nad Metují. Účastní 
se celkem 7 týmů, které hrají tříko-
lově systémem každý s každým dle 
stanoveného rozpisu a po odehrání 
následuje play-off. 

V sobotu 4. prosince proběh-
la valná hromada Okresního sdru-
žení České unie sportu Rychnov 
nad Kněžnou. Zde byl vyhodnocen  
a obdržel čestný odznak náš dlouho-

letý člen výboru TJ Sokol pan Zde-
něk Bendzo. Toto ocenění je za jeho 
celoživotní práci pro sport nejen  
v našem spolku, ale také na úrov-
ni okresu, kde působil několik let 
ve funkci předsedy okresního svazu 
ledního hokeje. Na závěr bych chtěl 
jménem výboru TJ Sokol popřát všem  
občanům naší obce  klidné proži-
tí svátků vánočních a v příštím roce 
hlavně hodně zdraví a osobní pohody.

A ještě bych Vás chtěl všechny po-
zvat na silvestrovský pochod se star-
tem v 9:00 hod. z místního hřiště. 

               
                Václav Vaněk

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.  
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Průběžná tabulka KHL

1. místo 2. místo 3. místo


