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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 KS E M E C H Ň Á K
Sledujte naše aktivity na https://facebook.com/obecsemechnice.cz/ a zapojte se také.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkovala za dů-

věru, kterou jste vložili do jednotlivých 
kandidátů při komunálních volbách, 
které se konaly koncem měsíce září 
letošního roku. Účast na volbách v Se-
mechnicích byla více než nadprůměrná, 
voleb v naší obci se účastnilo přes 73 % 
z možných voličů. Obecní zastupitelstvo 
se obměnilo a v letošním roce již 3x za-
sedlo v tomto novém složení: Michaela 
Vaňková, starostka, Ing. Vladislav Čer-
ník, místostarosta, Michaela Alimová, 
Ing. Radek Hejzlar, Ing. Dana Kučerová, 
Ing. Jiří Sobotka, Ing. Radka Sobotková, 
Ing. Tomáš Suk, Václav Vaněk. Věřím, 
že plánované projekty, ak琀椀vity, spor-
tovní a kulturní akce budeme společně 
připravovat pro lepší ak琀椀vní ži琀 a by琀 
nás všech v Semechnicích a přilehlých 
místních čás琀 Podchlumí a Kruhovka. 
Bývalým členům zastupitelstva bych 
chtěla mnohokrát poděkovat za jejich 
dlouholetou práci pro obec, pro její 
rozvoj a společenské akce, které pro 
nás vždy ak琀椀vně připravovali. Účast na 
akcích (přípravná, na akci samotné, rov-
něž však v rámci úklidu, odvozu a vrá-

cení zapůjčených rekvizit) byla zejmé-
na u Mirky Černíkové, Evy Rathouské  
a Zdeňka Bendzo stoprocentní. Michalu 
Moravcovi patří rovněž díky za jeho prá-
ci v zastupitelstvu a za spolupráci obce  
s SDH Semechnice. 

Je závěr roku, nezbývá, než se poo-
hlédnout za 琀m, co se v předcházejícím 
období, od posledního vydání Semech-
ňáku, událo. V měsíci říjnu a listopadu 
jsme se na úřadě pus琀椀li do tvorby do-
kumentů důležitých pro chod obce, 
zejména rozpočtu pro následující rok 
2023, rozpočtového výhledu až do roku 
2026. Plánování realizací do let budou-
cích je jedním z klíčových bodů, kterým 
se úřad musí zabývat. Pokračovalo se 
v údržbových pracích po celé obci, ze-
jména došlo k výměně lamp veřejného 
osvětlení. Víme, že osvětlení po vsi dělá 
neplechu, když nám zrovna v těchto 
dlouhých temných dnech nesví琀. Již 
je přizván odborník, který se pus琀椀l do 
návrhu nové elektroinstalace v rozvod-
ných skříních, které jsou svým stářím  
v nevyhovujícím stavu.

Proběhlo poslední posekání obec-
ních travnatých ploch v tomto roce, 

Slovo starostky
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zpevnění plochy na bioodpad za kaplí 
směrem k Římanskému kopci a další 
drobné údržbové práce po obci, které 
naši obec zkrášlují. Děkuji všem těm, 
kteří se na údržbě a úklidových pracích 
podílí a 琀m obec zvelebují. Bez Vás by 
to nešlo. 

Vy, jako občané, jste byli vyzváni  
k účas琀椀 na veřejném projednání návr-
hu Ing. Arch. Lídy Míkové k projektu 
„Veřejné prostranství na Římanském 
kopci“, jehož prezentace se ujala přímo 
paní architektka. Věřím, že projekt má 
své podporovatele, je to další rozvojo-
vá ak琀椀vita obce, která může naši obec 
příznivě zviditelnit. Nemůžeme usnout 
na vavřínech. Ale rovněž si uvědomu-
ji, že tato akce má i své odpůrce. Je to 
však normální situace, která nastává ve 
všech obcích. Ne vždy se všichni na pro-
jednávaných a plánovaných tématech 
shodneme.

Zároveň probíhala příprava akcí, 
které má obec v plánu zrealizovat  
v příš琀m roce.  Je to například oprava 
místních komunikací, kde po dlouhých 
téměř 2 letech došlo k vydání staveb-
ního povolení (k Piskorovým a od po-
mníku padlých směrem k rybníku).  

U této akce chceme požádat o dotaci  
z dotačního 琀椀tulu Ministerstva pro 
místní rozvoj, který by měl být zveřej-
něn a podmínky čerpání jasné začát-
kem roku 2023. Těsně před vydáním 
povolení je rovněž akce „Prodloužení 
kanalizace na Římanském kopci“, pro-
to může být v první polovině příš琀ho 
roku vybrán dodavatel stavby a stav-
ba samotná může být realizována. Je 
otázkou, zda i na tuto akci se podaří 
sehnat vhodný dotační 琀椀tul. Rozpočet 
příš琀ho roku počítá s realizací zmiňo-
vaného prostranství na Římaňáku, dále 
se zpracováním posouzení využi琀 foto-
voltaiky na obecních budovách. Rovněž 
je před námi sta琀椀cké posouzení budo-
vy stodoly za bytovkou, uvažováno je  
s plány na rekonstrukci půdy hasičárny, 
zpracováním technicko-ekonomické-
ho posouzení způsobu odkanalizování 
obce do budoucích let a rekonstrukce 
autobusové zastávky u školy. Není toho 
málo, ale věřím, že poc琀椀vou prací se 
dá zvládnout převážnou většinu těchto 
plánů zrealizovat.

Jsem velmi ráda, že na letošní roz-
svícení vánočního stromku před obec-
ním úřadem, které se uskutečnilo v pá-
tek před první adventní nedělí, dorazilo 
tolik semechnických občanů a občán-
ků. Děkuji za přípravu paní Rathous-
ké s dětmi, které nás krásně vánočně 

naladily. Dále děkuji JENNE kvartetu,  
k němuž jsme se mohli přidat a vánoč-
ně zazpívat a zanotovat. Uznání a díky 
patří také ženským rukám, které pro 
nás připravily sladké, slané dobroty, čaj 
a svařák pro zahřá琀. 

Přeji Vám, abyste co nejdříve do-
končili úklidy domků a bytů před 
Vánoci, s琀椀hli včas zajis琀椀t všechna 
vánoční překvapení a přijít se vánoč-
ně naladit do kaple Panny Marie Bo-
lestné, kde zazní popové a muziká-
lové písně v podání Tomáše Bartoše  
a jeho doprovodu. Rovněž Vás zvu 
na poslední letošní akci, přijďte se na 
správné vyšlápnu琀 do nového roku při-
pravit Silvestrovským pochodem, který 
proběhne 31. 12. 2022 od 09:00 hod, 
sraz na místním hřiš琀椀. Po novém roce 
přivítejte Kašpara, Melichara a Balta-
zara v rámci Tříkrálové sbírky, která 
proběhne v sobotu 7. 1. 2023. Další 
plánované ak琀椀vity zaneste do svých 
diářů, jsou uvedeny v sekci Kulturní 
kalendář.

Přeji Vám krásné sváteční chvíle  
s nejbližšími, ať máte dostatek rados琀椀, 
energie vykročit do nového roku, který 
věřme, že bude rokem návratu k vřelos-
琀椀, spokojenos琀椀, lidskos琀椀. 

                
                 Michaela Vaňková, starostka

Usnesení č. 6/2022
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:
- program jednání
- realizaci keřové výsadby okolo ČOV a cenovou nabídku 
  ve výši 52 285,43 Kč vč. DPH s firmou green4plan s.r.o.
- uzavření dodatku č. 2 s firmou Štěpánek spol. s. r. o. 
  týkající se víceprací v částce 207 070,27 Kč včetně DPH.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení služebnos 
  ti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IV-12- 
  2025180/VB/1, název stavby: Semechnice, p. č. st. 22, 
  kNN

Bere na vědomí:
- usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.   
  Bez připomínek.
- rozpočtové opatření č. 10. 

Pověřuje starostu:
- objednávkou realizace keřové výsadby okolo ČOV na  
  Římanském kopci.
- uzavřením dodatku č. 2 s firmou Štěpánek spol. s r. o.
- uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí zřízení služeb 
  nosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby  
  č. IV-12-2025180/VB/1, název stavby: Semechnice,  
  p. č. st. 22, kNN

Slovo starostky – pokračování 
z  t i tulní  stránky
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D. DOKUMENTCE OBJEKTŮ

ROZHLEDNA, UMÝVÁRNA

projektová kancelář
ing. arch. Miroslav Míka

Franze Kafky 835
353 01 Mariánské Lázně
email: markant @tiscali.cz

PARÉ:

VEDOUCÍ ATELIÉRU:

ing. arch. Ludmila Míková ing. arch. Miroslav Míka

STAVEBNÍ ÚŘAD:

INVESTOR:

STAVBA:

ČÁST:

OBSAH:

Opočno, Kupkovo náměstí 247, 518 01
OBEC SEMECHNICE, Semechnice 129, 518 01

NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTORU
"ŘÍMANSKÝ KOPEC"
na parc.č. 683 k.ú. Semechnice FORMÁT: DATUM:

VEDOUCÍ PROJEKTU:VYPRACOVAL:

Č.ZAKÁZKY:

ing. arch. Ludmila Míková
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Více na https://www.semechnice.cz/zivot-v-obci/aktuality/
(Pozvánka pro občany Semechnic na představení návrhu  

veřejného prostranství na Římanském kopci)
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Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

19.  10.  2022

Zastupitelstvo obce Semechnice

I. Schvaluje:
- program ustavujícího zasedání.
Výsledek hlasování:   Pro: 9  Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

- zvolení jednoho neuvolněného místostarosty.
Pro: 6 (Vaňková, Černík, Hejzlar, Vaněk, Alimová, Kučerová,  
Proti: 3 (Sobotka, Sobotková, Suk) Zdrželi se: 0:  
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

- funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvol-
něni - funkce starosty.
Pro: 6 (Vaňková, Černík, Hejzlar, Vaněk, Alimová, Kučerová) 
Proti: 3 (Sobotka, Sobotková, Suk) Zdrželi se: 0   
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

- volbu starostky, Michaelu Vaňkovou.
Pro: 6 (Černík, Hejzlar, Kučerová, Alimová, Vaněk, Sobotko-
vá) Proti: 1 (Sobotka) Zdrželi se: 2 (Vaňková, Suk)   
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

- volbu na základě návrhu člena zastupitelstva místostarosty, 
Vladislava Černíka.
Pro: 5 (Vaňková, Vaněk, Hejzlar, Alimová, Kučerová) Proti: 3 
(Suk, Sobotka, Sobotková) Zdržel se: 1 (Černík)   
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

- zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbo-
ry budou tříčlenné.
Pro: 9   Proti: 0 Zdrželi se: 0  Usnesení č. 6 bylo schváleno.

- volbu předsedkyně finančního výboru Danu Kučerovou.
Pro: 6 (Vaňková, Černík, Suk, Hejzlar, Alimová, Vaněk)  
Proti: 2 (Sobotková, Sobotka) Zdrželi se: 1 (Kučerová)  
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

- volbu předsedkyně kontrolního výboru Radku Sobotkovou.
Pro: 9   Proti: 0  Zdrželi se: 0 Usnesení č. 8 bylo schváleno.

- volbu členů finančního výboru Tomáše Suka a Václava 
Vaňka.
Pro: 8  Proti: 0 Zdrželi se 1 (Vaněk) 
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

- volbu člena kontrolního výboru Radka Hejzlara.
Pro: 8  Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Hejzlar)
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

- volbu člena kontrolního výboru Michaelu Alimovou.
Pro: 5 (Vaňková, Černík, Hejzlar, Kučerová, Vaněk)  
Proti: 3 (Sobotka, Sobotková, Suk) Zdrželi se: 1 (Alimová) 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

- odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 550 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode 
dne 20. 10. 2022 a v případě náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Pro: 9   Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 12 bylo schváleno.
 
- odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce 
ve výši 7 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode 
dne 20. 10. 2022.
Pro: 5 (Vaňková, Hejzlar, Kučerová, Alimová, Vaněk)  
Proti: 1 (Sobotka) Zdrželi se: 3 (Suk, Sobotková, Černík)  
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

- odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve 
výši 2 200 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 
20. 10. 2022.
Pro: 9  Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 14 bylo schváleno.

-že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolně-
nému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon 
funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 
odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.
- Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0  Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

- 7člennou kulturní a sportovní komisi.
Pro: 7 (Suk, Sobotka, Sobotková, Vaňková, Vaněk, Hejzlar, Černík)  
Proti:0 Zdrželi se: 2 (Alimová, Kučerová)    
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

- volbu předsedkyně kulturní a sportovní komise Michaelu 
Alimovou.
Pro: 8  Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Alimová)
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

- členy kulturní a sportovní komise Danu Kučerovou, Radku 
Sobotkovou, Michaelu Vaňkovou, Renatu Šimkovou, Jaromíru 
Sobotkovou, Petru Schlosserovou.
Pro: 9   Proti: 0  Zdrželi se 0 Usnesení č. 18 bylo schváleno.

- odměnu za výkon funkce předsedy kulturní a sportovní ko-
mise ve výši 2 200 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována 
ode dne 20. 10. 2022.
Pro: 8  Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Alimová)
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

- volbu předsedkyně inventarizační komise Danu Kučerovou.
Pro: 8   Proti: 0  Zdrželi se: 1 (Kučerová)
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

- volbu členů inventarizační komise Václava Vaňka, Evu 
Tláskalovou.
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se 1: (Vaněk)
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

- zástupce v Dobrovolném svazku Vrchy, Místní akční skupi-
ně Pohoda venkova, dále při jednáních s Aquaservis Rychnov 
nad Kněžnou a se Svazem místních samospráv ČR, starostku 
obce Michaelu Vaňkovou. 
Pro: 8  Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Vaňková)
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

II. Neschvaluje:
- volbu dvou neuvolněných místostarostů. 
Pro: 3 (Sobotka, Sobotková, Suk) Proti:6 (Vaňková, Černík, 
Hejzlar, Vaněk, Alimová, Kučerová) Zdrželi se: 0  
 
- že starosta bude vykonávat funkci jako neuvolněný.
Pro: 3 (Sobotka, Sobotková, Suk)  Proti: 6 (Vaňková, Černík, 
Hejzlar, Vaněk, Alimová, Kučerová) Zdrželi se: 0

- volbu na základě návrhu člena zastupitelstva místostarostky, 
Radky Sobotkové. 
Pro: 3 (Sobotka, Sobotková, Suk)  Proti: 6 (Vaňková, Vaněk, 
Hejzlar, Alimová, Černík, Kučerová) Zdrželi se: 0

- volbu předsedy finančního výboru Jiřího Sobotku.
Pro: 3 (Sobotka, Sobotková, Suk) Proti: 6 (Vaňková, Černík, 
Kučerová, Hejzlar, Alimová, Vaněk) Zdrželi se: 0

- volbu člena kontrolního výboru Jiřího Sobotku.
Pro: 3 (Sobotka, Sobotková, Suk) Proti: 6 (Vaňková, Černík, 
Hejzlar, Kučerová, Alimová, Vaněk) Zdrželi se: 0
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Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

23.  11.  2022

Zastupitelstvo obce Semechnice

I. Schvaluje:
- Usnesení č. 1 - program zasedání.
  Výsledek hlasování:   Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

- Usnesení č. 2 - jednací řád obce Semechnice s účinností od 
  23. 11. 2022 a tímto ruší  
  jednací řád schválený dne 13. 11. 2002.
  Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 1 (Suk)

- Usnesení č. 3 - místní poplatek za obecní systém odpado- 
  vého hospodářství ve výši 500 Kč/osobu/rok v souladu  
  s platnou vyhláškou obce č. 1/2021, o místním poplatku  
  za obecní systém odpadového hospodářství.
  Výsledek hlasování:   Pro: 9 Proti:  0 Zdrželi se: 0

- Usnesení č. 4 - Plán investic a obnovy na r. 2023 v přilože 
  ném znění, zpracovaný  a předložený provozovatelem vodo 
  hospodářské infrastruktury města Dobrušky a okolních 
  obcí, společností AQUA SERVIS, a. s., IČ: 60914076, na  
  základě smlouvy o provozování vodohospodářské infra 
  struktury uzavřené dne 17. 12. 2021.
  Výsledek hlasování:   Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

- Usnesení č. 5 - Plán preventivní údržby na r. 2023,  
  zpracovaný a předložený provozovatelem vodohospodářské  
  infrastruktury, společností AQUA SERVIS, a. s.,  
  IČ: 60914076, na základě smlouvy o provozování  
  vodohospodářské infrastruktury uzavřené dne 17. 12. 2021.
  Výsledek hlasování:   Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

- Usnesení č. 6 - volbu náhradníka zástupce v Místní akční 
  skupině Pohoda venkova, místostarostu obce,  
  p. Ing. Vladislava Černíka. 
  Výsledek hlasování:  Pro: 6 (Vaňková, Hejzlar, Kučerová, 
  Černík, Alimová, Vaněk) Proti: 0  Zdrželi se: 3 (Sobotková, 
  Sobotka, Suk)

II. Bere na vědomí (usnesení bez hlasování):
- usnesení z minulého zasedání (ustavujícího), bez 
  připomínek. 
- rozpočtové opatření č. 11, 12, 13, 14. 

Spoluobčané, buďme k sobě a naší obci ohleduplní a uklízejme po svých psích kamarádech.  
Každý pejskař může kon昀氀iktům předcházet tím, že po svém hafanovi vždy uklidí. Všichni chceme  
žít v hezkém a čistém prostředí, ale musíme přijmout zodpovědnost a přiložit ruku v sáčku k dílu.
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Tříkrálová sbírka se tentokrát v Semechnicích uskuteční v sobotu 7. ledna 2023. Do naší obce  
v dopoledních hodinách vyrazí tři vedoucí skupinek s dětmi, které Vás potěší svým zpěvem tradiční 

koledou. Těšíme se na Vás. Noví zájemci z řad dě琀, kteří by nám chtěli pomoci letos nebo i do příš琀ch let, 
prosím, hlaste se na mailu:  starosta@semechnice.cz.  

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ZIMA 2022 – JARO 2023

So 31
prosinec 9,00 h. Silvestrovský pochod

  ?,00 h.  Schůzka k přípravě
 tradičního Masopustu

??
leden

So 11
únor

  8,30 h.  Masopust,  
sraz účinkujících na hřiš琀椀

 20,00 h.  Obecní ples, 
hudba p. Meisner ml.

15,00 h. Dětský karneval

17,00 h. Přednáška

Ne 30
duben

18,00 h. Čarodějnice

Pá 24
únor

??  
březen

So 11
březen

So 13
květen

14,00 h. Pochod 
kolem Semechnic

Trikralova

sbirka
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Prosinec má vždy nádech, ve kterém si více uvědomujeme, co pro nás lidi kolem nás znamenají.  Možná je to 
také čas, kdy si můžeme opět říct „promiň“ – protože to je jedna z největších forem projevu lásky. Že mi o dru-
hého jde více, než o mé vlastní ego. Tím můžeme některé nalomené, rozbité vztahy opět urovnat. K vánoční 
atmosféře jsme pro vás připravili ve spolupráci s mnohými dalšími několik programů. 

Výstava Betlémů:
Již tře琀m rokem bude otevřena budova děkanství na Trčkově náměs琀 se spoustou betlémů. Letos uvidíte něko-
lik unikátních kousků z různých koutů naší země, ale i ze zahraničí. Přijďte se podívat. Rádi vás uvidíme. Výstava 
bude otevřena každý adventní víkend, tedy až do 17. – 18. 12. Otevírací doba koresponduje s otevírací dobou 
vánočně nazdobeného zámku.
 
Zá琀椀ší před kostelem:
Velký betlém, který bude opět zdobit prostranství před kostelem na Trčkově náměs琀, bude upraven, aby na něj 
nepršelo a mohli jste si udělat pěknou vánoční fotku. Adventní věnec bude letos na zahrádce před zrekonstruo-
vanou kaplankou. Během Vánoc bude za sklem foyer děkanského kostela k vidění náš tradiční historický betlém 
a budete si moci prohlédnout vánočně nazdobený kostel. 

Adventní a vánoční koncerty na území našich farnos琀:
Kromě těchto ak琀椀vit nám adventní a vánoční atmosféru zpes-
tří nejrůznější koncerty: 16. 12. v kostele sv. Jana Kř琀椀tele v Po-
hoří v 19.00 vystoupí Zdeněk Svědík a jeho hosté, 26. 12. bude 
ve Voděradech v kostele v 16.00 hod Rybova mše vánoční  
v podání Polyfonního sdružení z Police nad Metují a u nás  
v děkanském kostele v Opočně dne 27. 12. v 18.00 již tradičně 
pod taktovkou Rychnovského chrámového sboru. Celé vánoční  
období zakončíme v děkanském kostele 8. 1. v 16.00 koncertem 
ženského pěveckého sboru Vlasta s doprovodem našeho skvě-
lého varhaníka Mgr. Lukáše Koblásy. Také vystoupí ukrajinská  
sopranistka Světlana Hordieieva. 

Tříkrálová sbírka:
K vánočním svátkům a počátku nového roku patří již tradičně 
sbírka pro Charitu a potřeby nemocných v našem okolí. Rád bych 
tuto akci podpořil a upřesnil, že tradičně začne žehnáním koled-
níků v děkanském kostele 7. 1. 2023. Jsem moc rád, že to není 
pouze akce o „vybíraní peněz“, ale také naše dě琀椀 a mládež kole-
dují rádi a vytvářejí milé společenství. 

Vánoční bohoslužby: 
Na Štědrý den bude tradičně vánoční bohoslužba v děkanském kostele v 16.00 hod. Na Boží hod vánoční bude 
poutní mše v klášterním kostele Narození Páně v 9.30 hod.
Na svátek sv. Štěpána 26. 12. bude mše svatá v děkanském kostele v 9.30 hod. Při této mši zazpívá chrámový 
sbor z Dobrušky Missu Pastoralis D dur od Fran琀椀ška Xavera Brixiho.
Na konci roku 31. 12. poděkujeme za letošní rok bohoslužbou v 16.00 hod v děkanském kostele.
Na Nový rok 1. 1. 2023 bude novoroční bohoslužba v 9.30 hod v děkanském kostele. 
                                    
            Mgr. Filip Foltán, děkan opočenský

Římskokatolická farnost Opočno
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Poslední sobotu v srpnu jsme 
uspořádali pro dě琀椀 i dospělé rozlou-
čení s létem. Tentokrát jsme umís琀椀li 
osm stanovišť v areálu hřiště Sokola  
a hasičů. Za příjemného letního počasí 
si účastníci vyzkoušeli kopání míčem 

na branku, slalom s hokejkou a míč-
kem, oblíbené skákání v pytli a střelbu 
ze vzduchovky. Nechybělo hašení po-
žáru džberovkou. Dále chůze na chů-
dách, kde si na svou oblíbenou zábavu 
z mládí vzpomněli i 琀椀 dříve narození. 
Pro zpestření jsme pozvali žongléře, 
kteří nám předvedli své dovednos琀椀. 

Každý si mohl vyzkoušet roztočit talíř 
na hůlce, nebo udělat obří bubliny. 
Odměnou bylo zvířátko vyrobené z na-
fukovacího balonku. Na závěr všechny 
dě琀椀 obdržely drobné odměny. Všichni 
si opekli na ohni párky. Tuto akci letos 
navš琀vilo asi 30 dě琀.

   První zářijová neděle a pondělí pa-
tří tradičnímu posvícení. Po sobotní 
taneční zábavě, která byla opět hojně 
navš琀vena, následovala v pondělí mše 
svatá v kapli. Tuto mši vedl  a kapli po-
žehnal Mons. Mgr. Jan Paseka, gene-

rální vikář královéhradecké diecéze, za 
účas琀椀 P. Mgr. Filipa Foltána, opočen-
ského děkana a Andrewa Willa Loose, 
trvalého jáhena, opočenského kap-
lana. Pak jako vždy následoval v do-
provodu hudby Opočenky průvod na 
hřbitov a zpět na místní hřiště. Pěkné, 
téměř letní počasí přilákalo na zlatou 

hodinku s Opočenkou a posvícenské 
občerstvení plný stan návštěvníků jak 
místních, tak z blízkého okolí. Máme 
radost, že v posledních letech se účast 
v průvodu zvyšuje, hlavně díky mlad-
ším ročníkům. To je předpoklad, že 
tato tradice zůstane zachována i do 
dalších let.

Posvícení

Rozloučení s létem

Tradiční akce v Semechnicích
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V sobotu 17. 9. 
2022 jsme přivítali do 
naší obce nové občán-

ky. V letošním roce se tato malá slavnost konala  
v nově opravené kapli. Do pamětní knihy byli zapsá-
ni:  Viktorie Vejvodová, Ma琀琀eo Villamil Mar琀椀nez a 
Filip Svoboda. Ještě jednou všem přejeme hodně 
zdraví, štěs琀 a rodinné pohody.

Vítání občanků

Posvícení
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Milí spoluobčané,
   s blížícím se koncem kalendářního roku si každý budeme hodnotit, jaký pro nás byl, co se nám podařilo nebo ne, 
co se mohlo udělat lépe, ať už v osobním životě, v práci nebo v naší malé obci. Začátkem roku jsme se vyrovnávali 
ještě s pandemií covidu, takže některé plánované akce byly zrušeny. Od jara jsme se Vám již snažili nabídnout kulturu 
dle našeho kalendáře. Bohužel pro malý zájem byl zrušen zájezd, který pořádá SDH, na zámek Sychrov a pivovaru 
Konrád, na zahrádkářskou výstavu se nepodařilo zajistit více prodejců, takže nabídka nebyla tak široká. Další program 
již probíhal dle plánovaného kalendáře. Letošní volby do obecního zastupitelstva určily nové složení. Jsem ráda, že zde 
mohu spolu s paní Evou Rathouskou za kulturní komisi poděkovat za mnohaletou skvělou spolupráci s ostatními členy 
zastupitelstva, také všem občanům, kteří nám byli příznivě nakloněni a pomáhali nám zajišťovat všechny pořádané 
akce v obci, protože bez toho by to nebylo možné. Vůbec si nemyslím, že tady „chcípl pes“, jak někdo uvádí. Jsem 
ráda, že se zastupitelstvo omladilo a jistě bude podporovat bohatý společenský život v obci a budeme se těšit na pěkné 
kulturní zážitky.
  Na závěr Vám přeji, abyste si navzdory všem krizím a zdražování všeho zachovali klid v duši, strávi-
li pohodové Vánoce v kruhu rodinném a svých přátel. Do nového roku všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti  
a optimismu.
                      Miroslava Černíková 

V sobotu 8. 10. 2022 odpoledne 
byl uspořádán na Římanském kopci 
již 16. ročník „Semechnické drakiády“. 
Za pěkného podzimního počasí, i když 
vítr foukal jen slabě, se zúčastnilo 35 
dě琀 v doprovodu rodičů nebo babiček 
a dědečků. Ve vzduchu brzy létali draci 
různých tvarů a velikos琀. Pro zpestře-
ní byly pro dě琀椀 ještě připraveny do-
provodné soutěže. Nechyběly drobné 
odměny, oblíbené brambory pečené 
v ohni, samozřejmě čaj a perníčky pro 
dě琀椀 a něco ostřejšího pro dospělé.

Drakiáda

Na sobotu 24. 9. 2022 byl napláno-
ván již 11. ročník cyklovýletu „Václavo-
vo kolečko“. 

Opět byly připraveny tři trasy se 
startem a cílem na hřiš琀椀.  Šest cyk-
listů se vydalo v 9 hodin ráno na 
nejdelší 80 km dlouhou trasu, která 
vedla přes Černíkovice, Rašovice, Tý-
niště, dále přes  Štěpánovsko na Su-
ché Břehy, Marokánku do Malšovic  
a kolem Stříbrného rybníku do Svinar, 
Bělče, Třebechovic na Vysoký Újezd  
a potom přes Jílovice, Mokré, Opočno 
do Semechnic. 

Dalších 25 účastníků si vybralo 
kratší trasy, buď s dětmi 13 km po cy-
klostezkách mezi Opočnem, Pulicemi  
a Dobruškou, nebo 30琀椀 km trasu 
na Vysoký Újezd, kde bylo zajištěno 
občerstvení. 

Celý den bylo slunečné počasí, ale 
vítr byl již chladný, podzimní. V cíli na 
hřiš琀椀 bylo připraveno občerstvení. 

Václavovo kolečko
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Sobotní odpoledne 5. 11. 2022 nám 
zpříjemnila svým povídáním a autor-
ským čtením paní Naďa Kverková, ob-
čanka Semechnic, autorka knihy Vraždy 

mezi koly. Je absolventkou Vysoké školy 
ekonomické v Praze, vystudované pro-
fesi účetní se však nikdy nevěnovala. 
Své kroky nasměřovala do médií, kte-
rým zasvě琀椀la přes dvacet let - nejdříve 
jako píšící novinářka se zaměřením na 
ekonomiku, posléze jako reportérka  
a moderátorka. V letech 2002-2017 
pracovala coby nezávislá novinářka mj. 
i pro Českou televizi a její pořady Tou-
lavá kamera a Objek琀椀v. Za svoji práci 
byla v roce 2005 oceněna Syndikátem 
novinářů v soutěži Média na pomoc pa-
mátkám.  Na svém kontě má také něko-
lik samostatných projektů pro Národní 
knihovnu ČR - režírovala například doku-
menty o historii pražského Klemen琀椀na  
a o putování Codexu Gigas neboli Ďáblo-
vy bible, jednoho ze středověkých divů 
světa. Pro Národní galerii v Praze připra-
vila dokument k výročí narození malíře 
Karla Škréty. Coby producentka zaš琀琀椀la 
a zrežírovala třinác琀椀dílný cestovatelský 
dokument Sardinie aneb 13 božských 
šlápot.  V posledních letech se věnuje 

propagaci zdravého životního stylu ve 
vlastním kosme琀椀ckém studiu, ale ne-
zanevřela ani na novinařinu. Volný čas 
spravedlivě dělí mezi cestování, oblíbe-
ný golf a rodinu.

Autorské čtení  
Nadi Kverkové

Tradiční akce po volbách 

Po pěkné sobotě přišlo nevlídné ne-
dělní ráno. 6. 11. 2022 jsme se vyda-
li vysadit 35 ks švestek jako součást 
obnovy aleje, tentokrát směrem na 
Trnov. Díky patří všem zúčastněným, 
že i v nepříznivém počasí dorazili a na 
výsadbě se podíleli. Nemohu opome-
nout přípravný tým, který provedl kus 
práce, aby samotná výsadba „odsýpa-
la“. Díky vám. Snad se příště sejdeme 
v hojnějším počtu.

Sázení stromků  
na Trnovce
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Sbor dobrovolných hasičů
V měsíci srpnu jsme pokračovali  

v hasičských soutěžích, kde se nám 
už tolik nedařilo. 27. srpna jsme se 
zúčastnili s jedním týmem soutěže 
ve Vysokově, kde jsme nebodovali  
a v září v Opočně taktéž. V letošním 
roce podorlické hasičské ligy, která 
čítala 11 kol, jsme se zúčastnili 5 kol  
a na dvou soutěžích jsme měli dvoj-
násobné zastoupení. Celkově družstvo 
Semechnice, které absolvovalo 5 sou-
těží, skončilo na 11. místě se 4 body  
a družstvo Semechnice – Kruhovka, kte-
ré se zúčastnilo dvou soutěží, obsadilo  
9. místo s 8 body. Koncem října pro-
běhlo v Lukavici slavnostní vyhlášení 
výsledků, kterého se zúčastnil Honza 
Tláskal a David Valášek. 

V listopadu se konalo školení  
k poskytnutí první pomoci a záchra-

ně života v Trnově. Toto školení nám 
zprostředkoval hasičský okrsek č. 11 
a z našich řad nás zastoupili tři čle-
nové: Ivan Legr, Honza Tláskal a Da-
vid Valášek. Přednášející byla sestra 
za záchranné služby z Rychnova nad 
Kněžnou a bylo to velmi přínosné.  

V měsíci listopadu jsme také po 
dohodě s obecním úřadem, prošli 
hydrantovou soustavu v celé obci. 
Této akce se zúčastnil okrskový veli-
tel Míra Nejman z Trnova, Ivan Legr 
a David Valášek. Po projití celé ves-
nice byly zjištěny některé nedostat-
ky, které se budou řešit v průběhu 
příštího roku. 

Jako již tradičně jsme chodili  
v prosinci na Mikuláše. Měli jsme 
dvě rozdělené skupiny, aby se vše 
s琀椀hlo. V jedné byl Michal Moravec, 

Václav Kosina a Michaela Peřinová  
a ve druhé manželé Gütlerovi a Ivan 
Legr.  Dárky pro malé nebojsy zajis琀椀l 
obecní úřad a chtěl bych i zmínit tech-
nickou podporu v podobě Tomáše Lel-
ka, který zajis琀椀l rozvoz a další záleži-
tos琀椀 týkající se celé akce. 

Rád bych vás také pozval na naši 
výroční valnou hromadu, která se 
bude konat 20. ledna od 18 hodin 
ve sportovním klubu na místním 
hřišti. 

Blíží se nám konec roku, vánoční 
svátky, tak 琀mto bych rád všem za celý 
sbor dobrovolných hasičů Semech-
nice, popřál klidné proži琀 vánočních 
svátků a vše nej do nového roku.

     
             
                David Valášek, velitel SDH

Byl to právě pátek 25. 11. 2022 nave-
čer, kdy jsme se sešli před první ad-
ventní nedělí v rámci každoroční akce 
Rozsvěcení stromku před obecním 
úřadem. Paní Rathouská připravila 
příjemný vánoční program s dětmi, 
Markétou Tláskalovou, Natálkou Pete-
rovou, Klárkou Šauerovou a Filípkem 
Lelkem. Stačilo se jen zaposlouchat do 
básniček dě琀 a vánočních koled JENNE 
kvartetu, s jejich zpěvačkou Veronikou 

Kašparovou, a vše se začalo halit do 
sváteční atmosféry. Zvonky a rolničky 
v dětských ručičkách přivolaly anděla, 
který si od dě琀 vybral přáníčka pro Je-
žíška a na oplátku jim daroval perníko-
vé stromečky. Jelikož v letošním roce 
byla účast příjemně nadprůměrná, je 
dost možné, že se na všechny dě琀椀čky  
stromeček nedostal. Snad jim to vyna-
hradilo cukroví a další sladké a slané 
dobroty přichystané semechnickými 
ženami. Závěr podvečera zpříjemnily 
prskavky , focení s andělíčkem u stro-
mečku a zahřá琀 se u výborného čaje 
a svařáku. 

Rozsvícení vánočního 

stromu

I naší obcí procházel v pondělí 5. 12. 
2022 Mikuláš, a aby zvládl rozlišit hod-
né od zlobivých, vzal si nejen knihu 
hříchů, ale i své dva pomocníky, an-
děla a čerta. Tak snad všechny dě琀椀č-
ky zůstaly u svých rodičů, neskončily  
u čerta v pytli a pochutnávají si na 
dobrotách, které od neposedného 
čerta, milého anděla nebo rozumného 
Mikuláše dostaly. 

Mikuláš
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Ze sportu
Na posvícenskou sobotu 3. září jsme 

uspořádali 34. ročník nohejbalového 
turnaje GRAND PRIX SEMECHNICE.  
K prezenci se dostavilo celkem 8 týmů. 

Pořadatelé rozhodli hrát turnaj sys-
témem každý s každým a podle dosa-
žených bodů se v závěru hrály 2 zápa-
sy o celkové 3. místo v turnaji a 昀椀nále  
o 1. místo. V drama琀椀ckém závěru hra-
ném na 2 vítězné sety nakonec zvítězi-
lo mužstvo Semechnice X nad Sokolem 
Semechnice. Další pořadí v turnaji:  
3. Přesčas, 4. Synkov, 5. Valdagang, 
6. Křivohná琀椀, 7. Milda a Milda, 8. Au-
tobazar Čes琀椀ce. 

Děkujeme 琀mto všem podnika-
telům, 昀椀rmám a Obci Semechnice za 
ceny pro zúčastněné týmy. Večer jsme 
byli opět pořadateli taneční zábavy 
se skupinou ROCKSORRY, které se zú-
častnilo okolo 200 účastníků. Mužstvo 

hokejistů jsme i v letošním roce přihlá-
sili do Krčínské hokejové ligy. Z důvo-
du rekonstrukce na zimním stadionu  

v Novém Městě nad Metují a tudíž 
nepřipravenos琀椀 ledové plochy nebyla 
soutěž proza琀m spuštěna. Hráči mají 
možnost zúčastňovat se každý čtvrtek 
tréninků na zimním stadionu v Opoč-
ně. V klubovně na místním hřiš琀椀 pro-
bíhá každý čtvrtek cvičení jógy pod ve-
dením pana Ryšavého z Trnova. Dále 
bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozvat 
na silvestrovský pochod, který startuje 
v 9:00 hodin ze hřiště. 

A na závěr jménem výboru TJ Sokol 
Semechnice přeji občanům radostné 
proži琀 svátků vánočních a do nového 
roku všem sílu, abychom dokázali sná-
šet ob琀že, které nemůžeme změnit, 
kuráž, abychom řešili problémy, které 
můžeme vyřešit a moudrost, abychom 
rozeznali jedno od druhého. 

 
     Václav Vaněk, předseda TJ Sokol

Nohejbal je míčový kolek琀椀vní sport pocházející z Československa. V anglič琀椀ně se tento sport nazývá Football tennis 
nebo Futnet, v němčině Fußballtennis, ve francouzš琀椀ně je to Tennis-Ballon. Sport s podobným názvem Netball je 

odvozený z basketbalu. Nejstarší počátky hry se datují do roku 1921, kdy v obci Řitka začal pořádat místní místosta-
rosta překopání pivních tácků přes stůl. V roce 1922 členové fotbalového klubu Slavia Praha začali hrát hru zvanou 

„fotbal přes šňůru“, protože až později se nohejbal začal hrát přes síť. 
Roku 1936 byla napsána první o昀椀ciální pravidla. První pohár se hrál roku 1940. Od roku 1962 byl nohejbal považo-
ván za rekreační sport, také v tomto roce byla založena Česká nohejbalová liga, ale pouze v Praze. V roce 1971 byl 

založen Český nohejbalový svaz. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nohejbal
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ABAKUS

POŠTOUNA U MAXMILIÁNA
NA ROHU KUPKOVA NÁMĚSTÍ A ZÁMECKÉ ULICE  

Něco se stane.
Je to ve vzduchu. Ouvej,

nebo ejchuchu?
(Miloň Čepelka, Deník haiku 4)

V Poštouně U Maxmiliána věříme v ejchuchu.
Děkujeme za Vaši přízeň a do roku 2023 přejeme všem 

hodně zdraví, radosti a vzájemného pochopení.

Za všechny spolupracovníky 
buditelského informačního centra v Opočně 
Jiří Králíček, tč. poštouník U Maxmiliána

FOTO archiv Spolek Abakus
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Narození:

Vejvodová Viktorie do č. p. 147
Vilamil Martinez Matteo do č. p. 164
Svoboda Filip do č. p. 7

Zemřelí:
Palčisková Jana
Martinková Lenka

Přihlášeni k trvalému pobytu:

Kopečný Miloslav do č. p. 139
Krejčí David do č. p. 123
Krejčová Adriana do č. p. 123
Krejčová Petra do č. p. 123
Kroščen Milan do č. p. 90
Kroščenová Věra do č. p. 90
Šachová Tereza do č. p. 166
Šťástka Jiří do č. p. 144

Odhlášeni z trvalého pobytu:

Drahorádová Eva
Šrůt David
Tláskal Zdeněk
Tláskalová Barbora
Tláskalová Šárka
Kaplanová Renáta
Seidlová Adéla
Jakubcová Kristýna
Žďárková Nikola
Bendzová Lenka
Píro Michael

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka na Annu Lassmanovou
Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.

Letos, přesně na Štědrý den, by se dožila 100 let naše maminka, babička 
a prababička ANNA LASSMANOVÁ (ŠNAJDROVÁ). 
Dlouho patřila k nejstarším občanům Semechnic, narodila se 24. 12. 1922 
na území Zakarpatské Rusi, v té době patřící Československu až do roku 
1938, v malé vesnici Kamenice nedaleko Užhorodu. 
Jako čtrnáctiletá přišla do Opočna, posléze se přemístila do Semechnic, 
kde s krátkou přestávkou prožila celý život. 
Zemřela v nedožitých 95 letech 26. 10. 2017.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
 
Syn Jaroslav, vnuci Zbyněk a Martin a pravnoučata Patrik, Martin, Mar-
tin a Ellen.

Detektivka z prostředí Rychnovska
Ráda bych poděkovala všem, kdo jste přišli na autorské čtení detek-

tivního příběhu VRAŽDY MEZI KOLY. Bylo příjemné se s vámi po-
tkat, popovídat si. Snad se knížka těm, kteří si ji zakoupili a všech 357 
stránek „zdolali“, četla dobře. Stále platí, že stojím o vaše komentáře!  
A pro vás ostatní, kdo přemýšlíte o dárku pro svoje blízké  
a máte rádi napínavé příběhy - stavte se pro knihu s věnováním na 
obecním úřadu.  Cena 200 Kč.

                                                                Naďa Kverková, autorka
 

      A o čem detektivka z prostředí Rychnovska vlastně je? 
Co   všechno   je jedinec schopen udělat pro získání pokladu 

nedozírné hodnoty? Je ochoten zradit svoji vlast, nejbližší, rodi-
nu nebo obětuje i svoji čest a profesní kredit? Kam až je schopen 
zajít, když zjistí, že má na dosah ruky ztracený židovský poklad, 
o kterém se od 2. světové války tradují jen zkazky? A co je cennější: život nebo čest? Stojí za vraždami v poklidném 
okresním městečku peníze, sex, láska, anebo úplně něco jiného? A kdo drží trumfy k odhalení případu? Je to policie, 
nebo je o krok před nimi tajemný stín? O tom všem je kriminální příběh z prostředí, kde se jen zdánlivě vše točí okolo 
výroby automobilů s okřídleným šípem.
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Poděkování voličům

Vážení občané,
v září se uskutečnily komunální volby a my bychom všem voličům rádi poděkovali, že se rozhodli vy-

užít svého práva volit. 73 % účast dokázala, že vám na naši obci záleží a přejete si, aby se nám v ní dobře 
žilo. Jménem Sdružení občanů Semechnic 1, 2 a jejich kandidátů děkujeme, že jste nás přišli podpořit. 
Děkujeme za všechny hlasy (a nebylo jich málo), které jste nám dali a projevili svůj názor. Moc si toho 
vážíme.

Získali jsme do zastupitelstva obce tři místa. Je to dobrý výsledek, ale věřili jsme v lepší.  Bohužel nám uško-
dilo odstoupení posledního kandidáta z volební listiny, a to těsně před volbami. Volební systém je takový, že se 
platné hlasy každé strany přepočítávají na podíly a vypočítá se tolik podílů, kolik kandidátů každá vyslala do 
voleb. Nezapočítají se odvolaní a ti, kteří se kandidatury vzdali. 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byla zvolena starostkou obce paní Michaela Vaňková, s čímž jsme 
souhlasili. Neztotožnili jsme se s návrhem, aby pracovala jako uvolněná starostka. Argumentací pro návrh byl 
nárůst agendy. V čem konkrétně nárůst spočívá, co se bude muset nově, oproti minulému volebnímu období, 
vykonávat či administrovat, nevysvětlila. Místostarostou obce byl zvolen pan Ing. Černík, podpořilo ho šest 
zastupitelů proti třem. Mylně jsme předpokládali, že když naši dva zastupitelé (pan Ing. Sobotka a pan Ing. Suk) 
vzešli z druhého nejsilnějšího uskupení, dostanou možnost, aby se místostarostou stal jeden z nich. Respekto-
vání výsledků voleb a názoru voličů by mělo vyústit v poměrné zastoupení, které jediné se jeví jako smysluplné. 
Uvedené je běžnou praxí pro velkou většinu obcí. A protože šesti zastupitelům nevyhovoval ani jeden z námi 
navržených zastupitelů, byla navržena jako další kandidátka na místostarostu paní Ing. Sobotková. Zdůvodně-
ním paní starostky, proč nesouhlasí ani s tímto návrhem bylo, že nechce úzce spolupracovat se ženou. Dále jsme 
navrhli, aby tedy byli zvoleni dva místostarostové. Jedním by byl pan Ing. Černík a druhým by se stal opoziční 
zastupitel. Funkci by oba vykonávali za minimální odměnu, aby nebyl zatížen rozpočet obce, uvedli jsme část-
ku 3000 Kč měsíčně. Ani tento návrh nebyl přijat. Stejným způsobem se volili členové výborů, komisí a jejich 
předsedové. Schváleny byly všechny návrhy paní starostky, naše návrhy byly opětovně všechny zamítnuty. Oba 
výbory, 昀椀nanční a kontrolní, které musí mít lichý počet členů, u nás 3, jsou ve složení 2:1. Usnesení výboru je 
totiž platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů, u nás tedy 2. Opoziční zastupitel je v obou 
výborech zastoupen pouze jedním členem. Pan Ing. Sobotka jako jediný zastupitel nebyl zvolen členem žádného 
výboru či komise, přestože jsme ho navrhovali. Každý náš návrh byl přehlasován. 

Přestože v rozložení zastupitelstva 6:3 není snadné prosadit naše názory, budeme poctivě pracovat, nadále 
předkládat návrhy a nápady a o jednotlivých věcech rozumně diskutovat a věcně argumentovat. Naši zvolení 
zastupitelé chtějí stavět na tom, v čem se všichni zastupitelé obce shodujeme a ve sporných bodech hledat kom-
promisy. Jsme naladěni na spolupráci se všemi zastupiteli a kdykoliv vyslechnout vaše názory, které jsou pro nás 
důležité. Budeme pracovat vždy ve prospěch obce a občanů. 

Přejeme vám všem pohodové vánoční svátky, dětem bohatého Ježíška, klidný vstup do roku 2023  
a zejména pevné zdraví. Mějte dobrou náladu, protože s úsměvem a pozitivním myšlením se i nelehké věci 
zvládají snáz. Krásný adventní čas!

                                                       Zastupitelé obce Ing. Radka Sobotková, Ing. Jiří Sobotka, Ing. Tomáš Suk

Komentář:

Není pravdou, že jsem zmínila, že nechci úzce spolupracovat se ženou. Uvedla jsem, že je pro mě důležitý názor 
a náhled muže, z toho důvodu chci, aby místostarostou byl muž, Ing. Vladislav Černík.
                  
                   Michaela Vaňková – starostka
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Obecní knihovna
Drazí čtenáři,
ráda bych vás naposledy v tomto 

roce pozvala do naší knihovny pro 
výběr knížek na vánoční svátky. 

Nedávno jsem obměnila knihy 
z opočenské knihovny, kde jsem 
vybrala knihy nové, které u nás  
v knihovně ještě nebyly, je tedy jistě 
z čeho vybírat. Zároveň vám mohu 

nabídnout knížky nové, které jsem 
do našeho fondu nakoupila. Z těch-
to mohu jmenovat například pokra-
čování série z prostředí londýnské 
nemocnice Sestřičky.

S blížícími se vánočními svátky  
a koncem roku bych vám chtěla po-
přát zejména spoustu zdraví, štěstí, 
lásky a v neposlední řadě spoustu 

příjemně strávených chvil nad kni-
hou. Ať se v novém roce co nejčas-
těji potkáváme v naší knihovně, ať 
vám knížky a čas nad nimi strávený 
přináší jen radost.

 Užijte si svátky v pohodě  
s milovanými lidmi a v novém roce 
se na vás budu těšit. 

       Michaela Peřinová, knihovnice

Z obecní  kroniky

Vzpomínka na prvního obecního kronikáře
Ve vánočním čase vzpomínáme na 

naše blízké, kteří bohužel už nejsou 
mezi námi, ale zůstávají v naší pamě琀椀. 
Proto bych chtěla tentokrát zavzpo-
mínat na prvního obecního kronikáře 
RTDr. Karla Rathouského. V kronice 
popsal událos琀椀 od roku 1918 až do 
roku 1936.

Pan Rathouský se narodil 29.9. 
1901 v Semechnicích. Zažil obě svě-
tové války, tu první jako mladík a stu-
dent, druhou ve zralém věku. Vystu-
doval zemědělskou akademii v Táboře, 
potom Vysokou školu zemědělskou  
v Brně a v Praze obhájil dizertační 
práci na Vysokém učení technickém  
a získal 琀椀tul doktora technických věd. 
V roce 1930 se oženil a převzal od otce 
hospodářství a začal hospodařit na 
statku čp. 90. Snažil se dosahovat co 
nejlepších výsledků jak v období světo-
vé hospodářské krize, tak také za války.  
   Po skončení války byl označen jako 
kolaborant, obviněn ze spolupráce  
s Němci, vzat do vyšetřovací vazby. 
Jeho práce v době války byla čistě od-
borná, týkala se jenom zemědělství, 
žádné poli琀椀cké činnos琀椀 se neúčastnil. 
Byl nakonec soudem osvobozen.

Po odsunu Němců museli jít země-
dělš琀 dělníci osídlovat usedlos琀椀 do po-
hraničí. Ze statku pana Rathouského 
odešly tři rodiny schopných lidí, zůstala 
pouze jedna pracovní síla, rodiče a dě琀椀.  
Dobří sousedé však vydatně pomáhali, 
takže s jejich pomocí se vše zvládalo.  
    Po únorovém převratu se to ale 
změnilo. Začala se zakládat zeměděl-
ská družstva. Šla těžko na svět, přes 
veškerou agitaci do nich vstupovali jen 
drobní zemědělci. V každé obci byli vy-
hlášeni kulaci a 琀椀 měli být zlikvidová-
ni. V Semechnicích jich bylo pět a pan 
Rathouský byl kulak číslo 1. Od té chví-
le čekala jeho rodinu jedna pohroma 
za druhou. Nejdříve jim sebrali traktor, 
různé stroje a nářadí, potom jeden pár 
koní. Všechny tři dě琀椀 musely odejít  
z domova. Starší dcera Helena do to-
várny do Dobrušky, syn na vojnu k PTP 
na Slovensko a mladší dcera do Nové-
ho Města nad Metují do učení.

V období zakládání družstev byli do 
obcí jmenováni tajemníci, kteří měli 
zlikvidovat kulaky. V Semechnicích 
byl tajemníkem jistý pan Šípek, který 
kontroloval pana Rathouského a snažil 
se ho nachytat na nějakém neplnění. 

Vymýšlel různé věci, například přemě-
řoval plochy zasetého obilí a řepy, kon-
troloval podle plochy čtvrtletní dodáv-
ky masa, mléka a vajec. Pak přišla na 
řadu domovní prohlídka. Dříve než ji 
ukončili, zavolali si pana Rathouského 
a zeptali se, jestli je ochoten dobrovol-
ně se vystěhovat. V záporném případě 
byla připravena 昀椀nta s revolverem, 
který podstrčili na seník. Pan Rathous-
ký neměl vlastně jinou možnost než 
se odstěhovat. Na horách v Olešni-
ci si našel malou chaloupku s dvěma 
místnostmi bez elektrického osvětlení. 
Jednu neděli s pomocí sousedů naloži-
li na vůz dříví, uhlí, část nábytku a stě-
hovalo se. Na poli zůstal ještě zbytek 
ovsa, který byl po deš琀椀 mokrý. 

Bylo velmi těžké a boles琀椀vé odejít 
do vyhnanství z míst, kde se člověk na-
rodil a prožil část života. Těžko se shá-
něla práce. Nakonec pracoval na pile 
v Dobrušce, kde připravoval odpadové 
dříví na výrobu papíru. Denně odjížděl 
v 6 hodin ráno a vracel se v 6 hodin 
večer. Dese琀椀leté životní útrapy mu na-
rušily zdraví a v roce 1962 onemocněl. 
Zemřel v září 1964 v Opočně.

                   Stanislava Tláskalová

Hlasování probíhá na internetových stránkách h琀琀ps://www.alejroku.cz/2022/semechnicka-alej a ukonče-
no bude 11. 1. 2023 ve 12:00 hodin. Hlasovat můžete pouze jednou, Vás hlaš bude započítán až po kliknu琀 na  
odkaz, který obdržíte v emailu. 
Jedná se o smíšenou alej spojující Semechnice s Opočnem, tzv. Příčnici, která je přírodní cestou a je atrak-
琀椀vní spojnicí pro pěší turis琀椀ku, běžkování či procházky s pejskem. Foto na 琀椀tulní stráce. Alej je systema琀椀c-
ky obnovována. Projekt výsadby stromů byl realizován za posledních šest let ve dvou etapách - naposledy  
v roce 2019. Stromořadí bylo doplněno ovocnými stromy  - švestkami, višněmi, slivoněmi, hruškami, ořešá-
ky a jabloněmi. Akci podpořili občané obou míst. Pro mě osobně je nejkouzelnější vstup do stromořadí, kdy 
se nade mnou uzavřou koruny a pohl琀 mě zelené, pestrobarevné či bílé království - to podle ročního období.  
Proto jsem alej do ankety přihlásila.                                                                                                    Naďa Kverková

Zvolte Semechnickou alej alejí roku 2022


