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Veřejné zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2011 
     V letošním roce se zastupitelé  naší obce sešli ke svému zasedání 30. března. Omluven byl pro nemoc ing. Petr 
Suk, ostatních 8 členů zastupitelstva se tohoto jednání zúčastnili.  
Zastupitelstvo obce schválilo navržené změny  rozpočtu letošního roku. V rozpočtových příjmech byl navýšen 
příjem z nájmu za veřejný vodovod z původních – předpokládaných 60000,- na Kč 70000,-. Na výdajové stránce 
schváleného rozpočtu letošního roku  se jednalo o snížení předpokládaných neinvestičních nákladů na žáky 
Základní školy Opočno z původně schválených Kč 180000,- na skutečnost dle zaslané smlouvy na Kč 152820,-
Další změnou schváleného rozpočtu je navýšení v kapitole místní komunikace z původních 2000,- na Kč  9000,-. 
Jedná se o zaplacenou fakturu v částce cca 7000,- firmě pana Rubáka za provedenou opravu komunikace 
z loňského roku (Vyšehrad- Semechnický rybník) u čp. 171 (Sukovi). 
     Starosta dále přítomné seznámil s odpovědí Povodí Labe na naši žádost o vyčištění koryta Houdkovického 
potoka. Odpověď: Žádost zařazena do plánu, dle kapacity provozní údržby a vhodné mechanizace.  
      Zastupitelstvo vzalo na vědomí  žádost paní Věry Ruprechtové (rozené Šimkové)o obecní byt. V současnosti 
obec nemá žádný volný byt k dispozici, žadatelka bude zařazena do seznamu žadatelů. Starosta seznámil 
zastupitele s odpovědí na naši žádost o změnu času odjezdu ranního spoje v 7,30 hod. do Opočna. Odpověď 
Oredo H.K.:Od 6.3. 2011 dojde k úpravě časové polohy u spoje  tak, aby se zvýšila spolehlivost. 
     Zastupitelé jednomyslně také schválili měsíční odměny starostovi obce a místostarostovi. Z důvodu úspor byly 
ze zákona tyto měsíční odměny sníženy. U odměny starosty z původních Kč 14 350,- Kč na součastných 13 630,-
Kč, u místostarosty z původních Kč 12 730,-hrubého na současných Kč 12 090,- Kč. S platností od 
1.1.2011.Starosta dále informoval, že naše obec bude v letošním roce podávat žádost o dotaci na veřejný 
rozhlas.Výše dotace v případě úspěšné žádosti by mohla činit až 90%nákladů. 
Naše obec také obdržela Návrh veřejno – právní smlouvy s Městem Opočnem. Od r.2003 platí smlouva, kdy naše 
obec zasílá na účet Opočna částku Kč 500,- za každý případ, který projednává  v přestupkové komisi  a 
zúčastněný je některý „ z našich“ občanů. Nyní Město Opočno předložilo návrh nové smlouvy, kdy ve smlouvě 
navrhlo vyplácet paušálně každý rok, bez ohledu na počet projednávaných (či neprojednávaných ) „případů“ 
částku Kč 10,-/na osobu, což  při našem počtu obyvatel činí ročně Kč 3800,-. Starosta do příštího zasedání zjistí 
další podrobnosti a možné varianty řešení  této problematiky. Dále starosta přečetl děkovný dopis z Hospice 
Červený Kostelec, kam naše obec zaslala příspěvek na činnost Kč 1000,-.  
Starostou  byli též všichni  informováni o poděkování z města Frýdlant ,kam odjeli místní hasiči ( ve složení David 
Valášek, Michal Moravec a Josef Palčisko) pomoci při odklízení škod způsobených  loňskými povodněmi. Mzdové 
náklady byly naším obecním úřadem refundovány. Na závěr jednání v diskuzi vystoupil Ing. J. Verner, který se 
zabýval příliš rychlou jízdou některých řidičů  po místní komunikaci. Závěr: obecní úřad nakoupí a osadí 
dopravními značkami (obytná zóna) komunikaci. Je myšlena místní komunikace, od pomníku padlých po čp. 38 
(Chalupní). 
                               Zapsala: Mirka Dohnalová 
 
 

N E B E Z P E Č N Y  O D P A D : 

V úterý 12.4.2011 proběhne na parkovišti u obecního úřadu sběr nebezpečného odpadu. Jedná se 
zejména o autobaterie, léky,barvy, hadry, ledničky, televize,zářivky, pneumatiky ( osobní auta). Je nutné 
tento odpad do úterního večera do 18,00 hodin dopravit na parkoviště, odkud  bude  odvezen svozovou 
firmou. V Podchlumí je možno odpad soustředit na místě bývalého kontejneru do 18,00 hodin. 

V E L K O O B J E M O V Ý  O D P A D 

Ve středu 20.4.2011 bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad (starý nábytek,  podlahové 
krytiny apod.) na parkovišti u obecního úřadu ,  pro místní část Podchlumí bude přistaven vlek u 

místa tříděného odpadu. Odvoz na skládku se uskuteční  ráno, v pátek  22.4.2011. 



Z obecní kroniky 
 O stavbě veřejného vodovodu bylo rozhodnuto obecním zastupitelstvem v roce 1997. Podmínkou 
k realizaci byl maximálně 50 % zájem občanů o zavedení vody k nemovitostem. Obec provedla průzkum a na 
základě zájmů občanů požádala o vypracování projektu  
a o povolení ke stavbě. Projekt vypracovala projekční kancelář Josef Veselý Choceň. Stavba byla rozdělena na 3 
části. První část - hořejší konec po čp. 30 (Kejkulovi) – byla napojena  
na vodovodní řád obce Trnov. Druhá část – od čp. 30 po obecní úřad čp. 129 byl hlavní řád. Třetí část – od čp 129 
na konec obce a až k drůbežárně čp. 151.  
Práce byly zahájeny 11.září 1998 dodavatelským podnikem PSK v. o. s. Choceň. Povodeň, která postihla naši obec 
23. července 1998, uspíšila zahájení výstavby veřejného vodovodu. Za projekt zaplatil obecní úřad 189 760,- Kč a 
hodnota výstavby celého vodovodu dle rozpočtu byla 7 400 000,- Kč. V roce 1999 si občané prováděli na vlastní 
náklady výkopové práce a přípojky do svých domů. Možnost na připojení k veřejnému vodovodu měly všechny 
domácnosti. Napojení na hlavní vodovodní řád provedla AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou, středisko 
Dobruška, která je zároveň správcem vodovodu. Firma PSK Choceň, která provedla výstavbu hlavního řádu, 
provedla také terénní úpravy stavby. 
22.června 1999 proběhla kolaudace stavby, jejíž hodnota činila cca 7 800 000,- Kč, z toho státní dotace činila 
4 662 000,- Kč. AQUA SERVIS postupně zajišťovala montáž vodoměrů v domácnostech a tím umožnila občanům 
odebírat pitnou vodu z nově vybudovaného vodovodu.  
Pro informaci uvádím, že v roce 2000 stál 1 m3 vody bez stočného 11,94 Kč a v roce 2010 za 1 m3 vody bez 
stočného 34,10 Kč. 
           Blažena Martinková 
           kronikářka obce 
 
 

M Í S T N Í  K N I H O V N A 
  ADRESA – Semechnice č. 129 (budova Obecního úřadu) 
 
KNIHOVNÍK – Jana  D o u b k o v á, telefon  -  494 608 241 (Obecní úřad), E-mail knihovnasemechnice@seznam.cz 
 
PŮJČOVNÍ HODINY – pondělí      - duben - září     17 – 19 h. 
                                                 - říjen -   březen     16 – 18 h. 
 
Půjčování knih i veřejný internet – Z D A R M A  
 
SOUČASNÁ KNIHOVNA 
Oddělení pro dospělé              Oddělení pro mládež 
kromě  beletrie  jsou zvlášť odděleny:             beletrie pro chlapce a dívky 
 - detektivky, krimi, sci-fi              poezie pro děti 
 - historická literatura                                                                                 pohádky 
 - cestopisná               pověsti z dějin, báje a pověsti 
 - o přírodě              naučná literatura a příběhy ze života v přírodě 
 - naučná o zdraví a zdravé výživě            encyklopedie z dějin, přírody a techniky 
 
ČASOPISY 
Květy – rodinný týdeník 
21.století – měsíčník – revue objevů, vědy, techniky a lidí 
dTest – měsíčník pro spotřebitele – testy a porovnání různých výrobků 
Moje země – vychází 6 x do roka – magazín o krásách a zajímavostech našich zemí  
 
 
K dispozici je i VÝMĚNNÝ SOUBOR knih z Městské knihovny Opočno, 2x ročně vyměňován. 
 

mailto:knihovnasemechnice@seznam.cz


ZE SPORTU 

     V sobotu 19.března proběhla v místním sportovním klubu valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol. Na 
tomto zasedání byla zhodnocena uplynulá sezóna, ve které své hokejové dovednosti předváděla v okresních 
soutěžích mužstva přípravky, mladších a starších žáků, v krajské soutěži mužstvo mužů. Z mládežnických 
kategorií se nejlépe umístilo mužstvo mladších žáků, které se stalo celkovým vítězem soutěže před druhými 
Česticemi a třetím Rychnovem nad Kněžnou. Mužstvo mužů jsme byli nuceni podruhé přihlásit do krajské 
soutěže v sousedním Pardubickém kraji, jelikož v Královéhradeckém nebyl minimální potřebný počet pro tutu 
soutěž. V základní části se muži umístili na 6.místě a po dalších 7 odehraných utkáních play off v konečné tabulce 
skončili na pěkném 4.místě, když za nimi skončila pátá Skuteč, šestá Česká Třebová a sedmé Čestice. Oproti 
minulé sezóně, ve které jsme v krajské soutěži odehráli 22 utkání, narostl počet zápasů v letošní o 9, tj. na 31 
utkání.     Čtvrtým rokem jsme provozovali vlastní internetové stránky www.sokolsemechnice.cz, kde jsme 
zveřejňovali průběžné výsledky našich mužstev. Pravidelně jsme naše výsledky a komentáře také zasílali do 
okresních novin Orlický týdeník a  krajských  Hradecký  deník.  

     V souvislosti s činností naší organizace je nutno poděkovat všem firmám, podnikatelům a Obci Semechnice za 
nezištnou podporu, bez které bychom nemohli takto náročný sport provozovat. Poděkování patří rovněž všem 
dobrovolníkům, hráčům a ostatním, kteří se snaží o reprezentaci nejen naší organizace, ale i celé obce.  

             Václav Vaněk, předseda TJ Sokol Semechnice 

 
 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
 

Ve středu 20. dubna v době od 7,30 do 16,30 hodin bude z důvodu oprav přerušena dodávka 
elektřiny a to v od středu obce směrem k Opočnu včetně drůbežárny i PZP.   

 
                   ČEZ Distribuce, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připomínám těm, kteří dosud nezaplatili  poplatek za odpad a poplatek za psa (od stáří 3 
měsíců)za rok 2011, aby ve středu 13. dubna od 13,00 do 17,00 hodin tyto poplatky 
zaplatili v kanceláři Obecního úřadu. Poplatek za odpad nemají zaplaceni zejména ti, 
kteří nemají v obci trvalý pobyt, ale vlastní zde objekty k rekreaci. Ti mohou zaplatit 
nejpozději tento měsíc také bankovním převodem (č.účtu 1242152319/0800) v částce 
Kč 400,00 s uvedením jména a čp.nemovitosti, za kterou poplatek platí.   
                 Mirka Dohnalová, 608 768 912 
 
 
 
 

http://www.sokolsemechnice.cz/


 
 

KUK aneb kukátkem kulturní komise 

Letošní rok jsme zahájili poutavou přednáškou pana Lammra a jeho přítelkyně Lucie o jejich loňském putování 
po USA. Jako vždy byl o jejich vyprávění velký zájem, o čemž svědčí  plná obsazenost klubu. Pro informaci 
uvádíme, že pro letošní rok máme ještě jednu zajímavou přednášku přislíbenou, pravděpodobně se uskuteční 
v podzimním období. 
Týden nato se uskutečnil dětský karneval, kde děti již tradičně svým programem zaujala paní Rathouská. Těší 
nás vysoká účast a množství dětiček, kterých v obci přibývá, bohužel nám však již přestává stačit kapacita 
sportovního klubu, takže jsme se poněkud tísnili. Tento pocit ale nakonec  převážila radost, že o tuto dětskou 
akci, kterou jsme připravili, je skutečný zájem. 
Také letošní obecní ples se jako každoročně velmi vydařil. Mrzí mě jen, že musíme nabízet lístky cizím lidem, aby 
se kapacita klubu zaplnila a pak se můžete doslechnout nebo i dočíst, že je určen jen pro „smetánku“. Mohu jen 
doufat, že tyto zvěsti pramení  pouze z nevědomosti a nikoli ze zlého úmyslu, že lístky lze každoročně zakoupit 
na obecním úřadě v dostatečném předstihu a jsou určeny pro každého, kdo si  pro ně  přijde. Je to tak 
zajištěno z důvodu omezené kapacity cca 54 osob. Myslím, že i informovanost o tom je včasná a dostatečná. 
Každoročně je také inzerována v prosincovém zpravodaji.  
Masopustního veselí se tento rok účastnilo rekordních 36 masek, takže nás spolu s muzikanty byla opravdu 
velká veselá kopa, která se již ani do auta pana France, který nás opět vozil do Podchlumí a vzdálenějších částí 
obce,  nevešla. Těší nás zvyšující se  zájem dalších účastníků, zejména z té mladé generace. Také počasí nám 
letos velmi přálo, takže jsme celou akci zvládli ještě do západu sluníčka, které nás po celý den doprovázelo. Ještě 
jednou děkujeme spoluobčanům za štědrost a pohostinnost, kterou nám věnovali. Výtěžek z této akce bude 
opět věnován na další kulturní činnost v obci. 
Počátkem března se uskutečnila taneční zábava s doprovodem skupiny Song. Jak jsem slyšela, i ta se povedla a 
všichni zúčastnění si ji užili. 
To je z událostí, které v prvním čtvrtletí proběhly, asi ve zkratce vše. Následující akce jsou  

Pozvánky na 

30.duben pro Vás připravujeme tradiční Čarodějnický slet,  který vypukne od 18.hodin na hřišti. 

Pro děti je připravena řada soutěží a lampiónový průvod k ohni. 

 

V sobotu dne 7.5. se od 14.hodin  uskuteční  pochod kolem Semechnic, který bude mít dvě 

trasy, jak pro ty nejmenší, tak pro zdatnější chodce a turisty. Bude opět tradičně zakončen na hřišti občerstvením 
a opékáním buřtů. 

V neděli dne 8.5. se od 9 do 13.hodin na místním hřišti uskuteční 

2.zahrádkářská  výstava, na které vystavovatelé nabídnou návštěvníkům k prodeji sadbu 

květin a zeleniny,okrasné květiny a dřeviny, trvalky, bylinky, traviny, bonsaje a bambusy, sušené květiny a 
květinové dekorace a další sortiment, který s tím souvisí, např. přípravky pro ochranu rostlin, osiva, hnojiva a 
substráty, zahradnické nářadí a technika, květináče, keramika, návrhy zahrad apod. 



 

Protože nám ve vesnici přibyla a dorostla spousta malých dětiček, rozhodli jsme se letošní  

dětský den přizpůsobit jejich věku a akci pojmout trochu jiným způsobem, než v minulých letech a to 

formou pohádkového  putování,  které se uskuteční v neděli dne 12.6. od 15. hodin.  

Na sobotu 18.6. má místní SDH naplánovanou soutěž Podorlická hasičská liga, na kterou 

můžete přijít fandit a naše domácí zúčastněná  mužstva svou účastí podpořit. 

V pátek 8.7. proběhne noční nohejbalový turnaj trojic.  

Místní družstva již tradičně zatápí svým spoluhráčům a pokud přímo nevyhrávají, jsou vždy alespoň těžkým 
želízkem v ohni, se kterým je nutno v soutěži počítat. 

Na sobotu 16.7.  tentokrát paní Pfeiferová  připravila Letní Silvestr –taneční zábava 
s hudbou SONG. 

V sobotu 20.8.od 21 hodin se uskuteční  taneční  zábava s hudbou Bladex a 

proběhne v režii našich hasičů, stejně jako rozloučení s létem poslední srpnovou neděli dne 

28.8. od 15.hodin, kde je pro děti připravena spousta soutěží a  
a ukázky hasičského útoku. 

Posvícenskou sobotu 3.9. bude již tradičně doprovázet       nohejbalový turnaj a ve večerních 

hodinách    taneční zábava s hudbou Rocksorry  

od 20.hodin. 

Pondělní Zlatá hodinka za doprovodu dechové hudby Opočenka a 

večerní taneční zábava pravděpodobně s hudbou Pokrok 

 Také další akce naplánované na poslední čtvrtletí, jako jsou drakiáda, vítání občánků, přednášky, Mikulášská 
nadílka a vánoční koncert, na které zatím nemáme dohodnuté termíny, budou upřesněny a budete o nich včas 
informováni. 

Tímto všechny občany srdečně zveme na všechny výše uvedené akce a 
těšíme se na Vaši účast.          Za kulturní komisi Ivana Lelková 




