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Obecní úřad Semanín:
Sídlo:
IČO:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Čís.účtu:

Semanín 151, 560 02 Česká Třebová
67441513
465 539 131
465 539 074
ou.semanin@tiscali.cz
27-1244840297/0100

Složení úřadu:
Starostka:

JUDr. Marie CHALUPOVÁ

tel.: 724 186 761

Místostarosta:

Ladislav Stráník

tel.: 732 358 791

Zaměstnanci úřadu:

Zdenka Mlatecová,
účetní

tel.: 724 186 759

Marie Křepelová
pokladní a referent

tel.: 739 657 368

Úřední hodiny:

Pondělí
Středa

8 – 11 hod. 14 – 17 hod.
8 – 11 hod. 13 – 16 hod.

Zastupitelstvo obce:
JUDr. Marie Chalupová
Ladislav Stráník
Pavel Hartman
Jana Herynková
Bohumír Janisch
Libor Křepela
Ing. Josef Melša

starostka
místostarosta
předseda výboru pro životní prostředí
předsedkyně výboru sociálního,
školství a kultury
předseda finančního výboru
předseda výboru pro sport a zájmovou činnost
předseda kontrolního výboru
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Vážení spoluobčané,
čas nějak rychle uplynul a náš Občasník se stal spíše Ročenkou. Ale myslím, že
mohu do budoucna slíbit, že se polepšíme, neboť nás je na jeho vytváření již více.
Cílem Občasníku je Vás informovat o důležitých obecních věcech a dát prostor
občanům či dobrovolným složkám naší obce se vyjádřit k věcem týkajícím se nás
všech. Budu ráda, když článků od Vás bude přibývat, protože jedině otevřenou
komunikací můžeme dospět k nějakému výsledku, vyřešit věci, které nám občas
připadají neřešitelné a tím nás trápí.
Vy všichni samozřejmě můžete přicházet s podněty či problémy na úřad, na
veřejná zasedání, za zastupiteli a tak také často činíte. Jsme tu pro Vás, neboť jste
nás zvolili a věci řešíme. Někdy však neškodí dát myšlenky na papír, druzí o nich
pak mohou lépe přemýšlet. A k tomu nechť je náš Občasník. Přeji si, aby náš
Občasník byl též kritikou, otevřenou, přímou, nikoliv však urážející.
Nakonec k Občasníku ještě jedna poznámka: Pokud by Vaše články byly
obsáhlejší, najdete je v Občasníku ve zkrácené podobě, ale každý z Vás si bude
moci na požádání na našem úřadě přečíst celý článek v originále.
Teď mi dovolte říci něco krátce k činnosti zastupitelstva za období jednoho roku,
který uplynul od našeho zvolení:
Jak jistě všichni víte, naší prioritou je vybudování společenského zázemí pro
občany naší obce na místním sále č. p. 100. A protože nebyly finanční prostředky
pro původní „velký“ projekt sálu, pro jeho zhotovení velkými firmami, tento projekt
je v souladu se stavebním povolením upravován tak, aby výsledek skutečně sloužil
potřebám občanů a obce a abychom to finančně v krátkých etapách zvládli. Většinu
prací vyjma odborných neprovádějí firmy, ale děláme je pomocí obecních
zaměstnanců, pomocí zastupitelů, dobrovolných složek a pomocí řady z Vás, kteří
nezištně brigádničí. Za to jsem stále velice vděčná, neboť ať jsem oslovila kohokoliv
z Vás s prosbou o jakoukoliv pomoc, nikdo mě nikdy neodmítnul. Je to pro mě
velká odměna za mou práci a já opět touto cestou děkuji všem, aniž bych jmenovala,
protože bych určitě na někoho zapomněla, tolik vás bylo.
Do práce se zapojili i místní rómští občané, to jistě nelze přehlédnout a věřte mi,
že skutečně dobře a odpovědně. I jim patří můj velký dík.
Kdybych měla popsat, co vše zde bylo uděláno, pak by to vyšlo na několik
Občasníků. Proto jenom krátce, přijďte se podívat, dělá se denně, cvičí se denně
a vše se stíhá i když někdy je to opravdu náročné.
Činnost zastupitelstva není samozřejmě zaměřena pouze na sál. Začali jsme
s pracemi na nové výstavbě rodinných domů ve dvou místních lokalitách, zájem je
velký a věřím, že již příští rok budete všichni moci vidět výsledky.
V nové bytové zóně byla odstraněna řada vad a nedostatků, které naše nájemce
trápily.
Obec je díky tomu, že prozatím můžeme mít dotované obecní zaměstnance, stále
upravována, čištěna, zdokonalována. Kdokoliv z Vás se na ně obrátil s žádostí
o pomoc, bylo mu vyhověno.
3

Třídíme odpovědně odpady, vyhráli jsme v této oblasti 130 000,- Kč, které dále
použijeme v odpadovém hospodářství zřízením dalšího místa pro třídění odpadů
u sběrného dvora, přidáním odpadkových košů po naší obci apod.
Opravdu nemohu v tomto článku vyjmenovat vše, co bylo uděláno. Bylo toho
mnoho, jsem za to ráda, ale také vím, že plno práce uděláno není a ta nás čeká.
Čeká nás také naprosto nový jízdní řád autobusů, dozajista budou zmatky jako při
všem novém, ale společně je zvládneme. Přicházejte prosím se svými podněty na
úřad, v březnu by měla být další úprava jízdních řádů, tak abychom ji stihli.
A nyní k oblasti společenské. Tu jsem považovala vždy za nejdůležitější
a v dnešní době plné závisti, korupce, boje o přežití pak ještě více.
Současné zastupitelstvo již bez problémů spolupracuje s TJ Semanín,
mysliveckým sdružením, s ženami bývalého Českého červeného kříže, se školou
a školkou. Společně uspořádali mnoho zdařilých akcí jako např. Babí léto, dětský
den, dětský karneval, velikonoční výstavu, obecní ples, vánoční ladění, setkání
občanů důchodového věku, vítání občánků. Velký úspěch a oblíbenost v letošním
roce zaznamenala nová Zumba, nově byl zřízen též kroužek pro šikovné ruce našich
dětí. Snad jsem na nic nezapomněla.
Pouze spolupráce s občanským sdružením Pro Semanín poněkud vázne….
Nakonec chci poděkovat všem, kteří přispěli na nově vyzdobený vánoční strom.
Bylo jich hodně, jejich výčet najdete ve zvláštním článku, je to krásné
a povzbuzující. A nejdůležitější je, že strom je krásný a všem se líbí. Děkuji.
A úplně nakonec prosím přijměte mé upřímné přání:
Přeji všem lidem klidné Vánoce, klidný spánek nerušený zpětným řešením
denních událostí, přeji rodinnou i lidskou pohodu o Vánocích, alespoň o Vánocích
nespěchejme a buďme vstřícní myšlenkám a konání našich blízkých.
Do nového roku přeji všem životní optimismus a samozřejmě hlavně, hlavně
zdraví.

Marie Chalupová
starostka
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Vesnice roku 2011:
Tento rok se naše obec zapojila do soutěže Vesnice roku 2011 v Programu
obnovy venkova. Letošního ročníku se účastnilo 305 obcí z celé ČR, které mají
maximálně 6300 obyvatel. Z Pardubického kraje se přihlásilo 26 obcí. Z okolích
obcí se přihlásily např. obce: Biskupce, Budislav, České Heřmanice, Dětřichov,
Janov, Jaroměřice, Kamenec u Poličky, Koclířov, Lukavice, Mistrovice, Morašice,
Poříčí u Litomyšle, Pustá Kamenice, Slatina.
Přihlášené obce byly do konce měsíce června hodnoceny hodnotící komisí
v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity
občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Cílem
této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří
se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do
společenského života v obci. Podrobnější informace naleznete na internetových
stránkách http://vesniceroku.cz.
Naší obec navštívila hodnotící komise dne 25.května 2011. Po uvítání na
obecním úřadě a zodpovězení položených otázek k rozpočtu obce, péči o sad,
kulturnímu životu v obci; jsme hodnotící komisi provedli po obci. Trasa byla
následující: Obecní úřad – mateřská škola – nové bytovky – park – hřbitov – kostel
(výstava keramiky) – knajpoviště – naučná stezka (vyhlídka u salaše) – areál TJ –
stará hospoda (salonek) – obecní úřad.
Během této procházky jsme hodnotící komisi seznamovali se životem v obci,
s dalšími plány v bytové výstavbě a péči o památky a na oplátku jsme dostávali
informace, co by bylo dobré v obci uvést do pořádku a čeho se příště vyvarovat.
Tvrdou kritiku jsme obdrželi za „megalomansky“ pojatou výstavbu nových
bytových domů a úpravu sousedícího prostranství (např. obrubníky u cesty;
dvoubarevné keře které se do obce nehodí; malá parkoviště,…). I přes tyto
„nedostatky“ jsme věřili v umístění v letošním ročníku.
Bohužel z výsledků uveřejněných 8.července jsme moc nadšeni nebyli.
Vesnicí roku 2011 v Pardubickém kraji byla zvolena a Zlatou stuhu získala obec
Poříčí u Litomyšle. Další ocenění - Modrou stuhu za společenský život získala obec
Lukavice, Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Janov, Oranžovou stuhu za
spolupráci obce a zemědělského subjektu získala obec Úhřetice, Zelenou stuhu za
péči o zeleň a životní prosředí získala obec Jaroměřice. Naše obec získala diplom za
Nauku a péči o životní prostředí.
Věřím, že se nám do příštího ročníku soutěže společnými silami podaří udělat
takové změny v obci, abychom získali některou ze stuh nebo ocenění. Získaná cena
není jen cenou pro obec, ale i poděkováním pro všechny občany, kteří se aktivně
podílejí na životě v obci.
Josef Melša ml.
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Rekonstrukce „Staré hospody“:
Vážení spoluobčané,
rád bych vás touto cestou v krátkosti informoval o stávající rekonstrukci bývalé
obecní hospody a sálu - čp.100. Na celkovou rekonstrukci budovy byl v minulosti,
za ne malé peníze vypracován projekt, který měl být realizován za předpokladu
získání dotace. Jelikož se tak v minulosti nestalo, rozhodli jsme se, po získání
stavebního povolení, řešit opravy po částech z rozpočtu obce, aby se vůbec něco
dělo. Postupovat ne přesně podle vypracovaného projektu, neboť by se to finančně
nezvládlo, ale v rámci projektu, tzn. provádí se změny, samozřejmě za účasti
projektanta, který má vždy poslední slovo a aby vše proběhlo dle platných norem
ČSN.
Jak jste si určitě všimli, na jaře byla provedena výměna oken, oprava podlahy
v hospodě, v létě byla provedena částečná oprava střechy, včetně výměny krovů
a střešní krytiny. Vše bylo zajištěno svépomocí za pomoci místních i přespolních
občanů formou brigád, za což jim patří velký dík, bez této pomoci by to opravdu
nešlo. V roce 2012 bychom rádi komplet dokončili střechu a zahájili výstavbu
přístavby za sálem, postavili nový komín, kdy stávající je v dezolátním stavu
a vyřešili kotelnu a septik. V prostorách podkroví nad hospodou plánujeme vytvořit
zázemí pro děti a obecní knihovnu, neboť stávající prostory na OÚ jsou značně
stísněné a pro zábavnou činnost nevyhovující. Plánovaný obecní byt, jak je uvedeno
v projektu zde proto nebude.

Vzpomínáte na hospodu U PARTYZÁNA?
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V současné době se dokončuje rekonstrukce sociálek v hospodě, na které byla
získána dotace z POV. Velké zásluhy, že vše bylo provedeno precizně a v krátkém
časovém horizontu mají p.Flídr /Míček/ a p.Řehák/Ajslt/, kteří nám věnovali
veškerý svůj volný čas, aby se vše zvládlo. „Moc děkujeme chlapi“. Aby toho
nebylo málo pustili jsme se též do obnovy staré kuchyně, nová elektrika, nové
obklady, nová podlaha, topení, voda, komplet zařízení kuchyně aj. Vše bychom rádi
zvládli do obecního plesu. Problémů je mnoho, vše se řeší operativně, na místě,
budova je stará, má svoji historii a o občasná překvapení tudíž není nouze. Po
velkých diskuzích a zvážení „ pro a proti“ jsme se rozhodli, že zde otevřeme
OBECNI HOSPODU a tím obnovíme zdejší tradici. V současné době je pro
každého z Vás možnost pronájmu prostor v hospodě a sálu na soukromé akce.
/termíny akci hlásit s předstihem na OÚ, neboť se těšíme velkému zájmu/.
Kdo nám fandí, držte palce, není to jednoduché J
Libor Křepela
Proti plísním:
Ve dnech 6-7.10.2011 provedla firma První litomyšlská stavební a.s. ve
vybraných bytech v nových bytovkách penetraci zdiva proti plísním (odstranění
reklamovaných závad). Z omítky byly odstraněny nerovnosti, omítka byla
napenetrována přípravkem Lignostop hobby a po zaschnutí byla nanesena
termoizolační stěrka určená k zateplování interiérů a antikondenzační úpravě
povrchů.
Doufejme, že po této úpravě už nebude docházet ke kondenzaci vody
a k vznikání plísní v problémových částech u oken. Pokud se tato penetrace osvědčí,
bude provedena ve všech bytech.
Josef Melša ml.
Bytová výstavba:
Pro velký zájem obyvatel o stavbu rodinných domků v Semaníně vznikají
v obci dvě stavební lokality. První je na louce před remízkem a pod Křepelovými –
pracovně označeno „za školkou“; druhá vznikne na louce mezi Mlatecovými
a Stolinovými – pracovně označeno „u Mlatecových“.
Rozdělením louky „u Mlatecových“ vznikne 9 stavebních parcel o rozměrech
2
700m až 1350m2 (viz. obrázek níže). Současně je zadán projekt na vybudování zón
technické vybavenosti, tj. vybudování vodovodu, osvětlení, komunikace v obou
částech
připravované
bytové
výstavby
(35tis.Kč/za
školkou
a 180tis.Kč/u Mlatecových). Na rozšíření hlavního vodovodu na okraj obou zón je
přislíbena finanční spoluúčast firmy Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí ve
výši 250–300tis.Kč.
Pokud se i Vy rozhodnete stavět „za školkou“ a „U Mlatecových“, přijďte se
informovat na obecní úřad. Cena stavebních pozemků je stanovena na 100Kč/m2 +
podíl z nákladů připravovaného balíčku (el. přípojka a přípojka vody na hranici
Josef Melša ml.
pozemku).
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Připravovaná bytová výstavba „u Mlatecových“
Vystavení zrekonstruovaného kostelního betlému o Vánocích
Po letech se po zrestaurování díky českotřebovským sponzorům do
semanínského kostela vrátil původní ze dřeva vyřezávaný a výtvarně hodnotný
betlém. Figurky jsou poměrně rozměrné a je jich větší počet. Zároveň se do kostela
vrátil velký vyřezávaný kříž z vítězného oblouku a vyřezávaná socha sv. Jana
Nepomuckého. Socha i kříž budou časem pověšeny výše na zeď lodi, takže již
nebudou shlédnutelné z blízka. Betlém i kříž zpřístupní farnost o vánocích
veřejnosti. V kostele tak bude od 14.00 hod do 16.00 hod na Štědrý den a rovněž
25.12. otevřeno. Sochy i betlém si budou moci zájemci prohlédnout i v jinou dobu
a den, ale bude nutné si domluvit otevření kostela. Telefenní číslo a instrukce budou
vyvěšeny na dveřích.
David Smyčka
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Občanské sdružení Pro Semanín v roce 2011
Občanské sdružení Pro Semanín usiluje o rozvoj Semanína prostřednictvím
občanských aktivit. Podrobnosti o rozpracovaných záměrech, výroční zpráva
o hospodaření a další informace jsou na stránkách www.obecsemanin.cz/obcanskesdruzeni-pro-semanin. Záměry k realizaci v podstatě mohou vzejít od kteréhokoliv
místního i přespolního zájemce, ovšem je důležité, aby ke svému záměru získal další
zájemce o jeho realizaci a především aby vlastní záměr Semanínu nějakým
způsobem prospíval. Sdružení získává prostředky oslovováním sponzorů
a vyřizováním dotací od nadací, které občanské aktivity podporují. Sdružení také
získává partnery k vlastní realizaci jednotlivých záměrů (ČSOP, školy, muzea, firmy
atd).
Největším záměrem o.s. Pro Semanín jsou Semanínské stezky. Letos z jara
sdružení pomohlo vybudovat trasu ZŠ praktické v Borku z českotřebovské Javorky
na semanínskou náves a pomohlo zajistit chybějících asi 15 000 Kč. U Salaše na své
náklady osadilo tabuli s legendami okolního lesa, které doprovodila obrázky ZŠ
Semanín. Sdružení také upravilo okolí studánky, kterou na začátku léta z pískovce
vyzdily Lesy ČR. Rovněž doznačilo a dovybavilo rozcestníky a plánky stezek trasy
z Kozlovského kopce, ze Zádulky přes Farský les, od odpočívadla nad Psí kuchyní
a z části i ke Zlaté Studánce. Semanínské stezky jsou tak zbudované téměř v celém
plánovaném rozsahu (blíže viz plánek na webu). Celková realizace stezek
i s dřívějšími etapami a s investicemi partnerů stála v souhrnu cca 500.000 Kč, má
přes patnáct vybavených tématických zastavení a jednotlivé trasy dohromady měří
přes 15 km. Soudě podle ohlasů a vzrůstajícího počtu převážně mimosemanínských
návštěvníků, jsou Semanínské stezky oblíbeným cílem rodin, turistických klubů
i ochránců přírody. Semanínské stezky jsou propagovány na informačních
turistických centrech okolních měst, mají být součástí nových výtisků turistických
map atd.
U knajpoviště Pro Semanín na jaře instaloval po dohodě s obcí kruh
z opukových balvanů a provedl úpravy terénu v souhrnné částce cca 25.000 Kč.
Dále vypracoval žádost o dotaci k nadaci VIA na další vybavení tohoto pozemku.
K podání žádosti se však zastupitele nepodařilo získat. Následně paní starostka
nepřipustila diskuzi nad záměrem, čímž odradila soukromé sponzory dalších úprav
u knajpoviště a další investice u knajpoviště tak musí obec zajišťovat sama.
Pomalu vrcholí realizace dalšího z rozpracovaných záměrů: expozice
Semanínské renesance, která se má otevírat v květnu 2012. Jde o zhotovení
výstavních vitrín pro trvalé vystavení exponátů ze semanínské historie z období cca
1500 – 1700, týkajících se zejména hrnčířství, astrologa Mikuláše Šuda, zemských
map se Semanínem a semanínské zvonice. Výstava bude prozatím umístěna
v semanínském kostele, neboť v obci nejsou vhodnější prostory pro obdobnou
výstavu.
V této souvislosti je vhodné připomenout zastupiteli zamítnutou adaptaci
interiérů zvonice pro část této výstavy. Členové Pro Semanín vyjednali v loňském
roce s památkovým úřadem postup oprav a příslib dotace ve výši cca 190.000 Kč (za
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podmínky spoluúčasti obce ve výši 30.000 Kč). Vyřešil by se tím zchátralý stav
interiérů zvonice a zvýšilo turistické využití této jedinečné památky. Též důsledkem
tohoto negativního rozhodnutí zastupitelstva k takto finančně výhodné opravě
zvonice odstoupil ze zastupitelstva Jan Smola.
Aktivně se někteří členové o.s. Pro Semanín účastnili soutěže Vesnice roku
2011, ve které soutěží obce mezi sebou. Kromě jiného se soutěžní komisi
prezentovaly rovněž realizace sdružení a i díky tomu Semanín obdržel diplom za
„Nauku a péči o životní prostředí“. Shodou okolností členové sdružení zaplatili též
zápisné do této soutěže, které je stanoveno částkou za počet občanů obce. Tím se
naše obec stala v dějinách soutěže jedinou obcí, která soutěžila, aniž by si sama
zaplatila své zápisné. Při diskuzi, zda se soutěže účastnit, mimo jiné ze
zastupitelstva odstoupil Petr Jandera. Pro úplnost ještě uveďme, že za umístění
v ročníku 2008 soutěže Vesnice roku Semanín získal dotaci 700 000 Kč pro opravu
střechy na statku č.p. 75 a 80.000 Kč na rekonstrukci kanceláře obecního úřadu.
Z rozpracovaných záměrů zbývá douhrazení nového zvonu, který Pro Semanín
na zvonici pořídil ze sponzorských darů a z dotace nadací v loňském roce. Dluh
z celkové částky za zvon ve výši cca 177.000 Kč činí aktuálně asi 9.000 Kč, jeho
umoření nakonec přislíbila obec.
Nepodařilo se pro negativní stanovisko paní ředitelky ZŠ zrealizovat spací
a herní patro v MŠ a pro dosavadní nezájem občanů se dále nijak nerozvíjí realizace
dětského hřiště „U Páclů“ (blíže viz web).
Celkově lze tedy říci, že sdružení Pro Semanín se daří realizovat alespoň
některé záměry, pro které však zajistilo poměrně úctyhodný objem investic, jež plně
slouží veřejnosti. Většina úspěšných záměrů však byla iniciována již za minulého
zastupitelstva, nebo se nyní realizuje mimo pozemky obce.
Jakoby o rozvíjení občanských aktivit a o vkládání vlastních nemalých prostředků
do těchto aktivit měli zájem všichni jiní, jen ne nové zastupitelstvo.
Rozhodně však všem sponzorům a pomocníkům dosavadních záměrů velmi
děkujeme a rádi v našem sdružení uvítáme další zájemce o realizaci vašich záměrů
prospěšných Semanínu!
Za občanské sdružení Pro Semanín:
David Smyčka
Mladší přípravka:
Nábor dětí v předškolním a školním věku začal v únoru. Na začátku března
proběhl první trénink pod vedením L. Řeháka ml., T. Čuhela, M. Šimka a dočasně
vypomáhajícího R. Petra. Tréninky probíhají 2x týdně, a to v úterý a ve čtvrtek od
16:00 do 17:30 za účasti 11 dětí.
Na začátku září chlapci a jedna dívka v týmu začali hrát své první mistrovské
turnaje,
a dopadli v nich následovně:
Rybník – 2. místo, Semanín – 3. místo, Č. Třebová – 3. místo, Libchavy – 3. místo,
Sopotnice – 3. místo, Semanín – 3. místo.
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Turnaje odehrály v tomto složení: Agwa Paul, Cásková Jitka, Dušek David,
Filipi Radek, Kecík Jakub, Koudelka Adam, Netušil Jiří, Pešina Daniel, Synek
František, Tesař Dominik a Urbánek Jan.
V prosinci bude probíhat zimní přestávka, a od ledna budou opět probíhat
tréninky 2x týdně a velmi rádi přivítáme nové tváře v týmu.
Celý trenérský tým by chtěl poděkovat hráčům za předvedené výkony
a rodičům za výbornou spolupráci.
Michal Šimek
Fotbal:
Fotbalový oddíl TJ Semanín postavil do nové sezóny 2011/2012 dvě družstva
– družstvo mužů a družstvo mladší přípravky.
Muži, kteří se s prakticky novým týmem v minulé sezóně zachránili v 1.B třídě až
v posledním dramatickém utkání v přímém souboji o sestup do okresu na půdě
Rychnova na Moravě před rozehráním nového ročníku udrželi hráčský kádr
pohromadě a posílili o navrátilce Romana Chládka a Davida Síbrta. Skupina B 1.B
třídy Pardubického kraje je v tomto ročníku velice těžká i z toho důvodu, že v ní
hraje 7 béček, což je přesná polovina startovního pole.
Novou soutěž jsme zahájili výborným výsledkem 1:1 v Ústí nad Orlicí s B
mužstvem a to byla předzvěst úspěšné sezóny, i když její samotný úvod tomu
nenasvědčoval, protože jsme ve druhém kole prohráli v Libchavách 3:0. Poprvé
jsme se představili doma až ve třetím kole vítězstvím nad Poličkou B 3:2, ale
zklamaní přijeli ze hřiště nováčka z Kunčiny 0:1. Další domácí vítězství nad
rezervou Chocně 3:1 nastartovalo úspěšnou vítěznou sérii v pořadí : v Sebranicích
3:1, doma s Vysokým Mýtem B 2:1, v derby v České Třebové 1:0, nejvyšším
vítězstvím doma s Lanškrounem B 5:0, v Králíkách 2:1 a znovu doma se Svitavami
B 3:1. Závěr sezóny zastihl náš tým „v nedbalkách“, ale stačilo to ještě na dobrý bod
z Pomezí po výsledku 1:1, nicméně poslední kolo jsme doma s Verměřovicemi
nezvládli a kromě porážky 0:1 jsme si z utkání odnesli i dvě vyloučení (Mazal,
Síbrt).
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Řečí čísel jsme po podzimní části obsadili 2.místo s 26 body za 8 vítězství,
2 remízy a 3 porážky, se skóre 24:14, což v tabulce pravdy znamená +8. Nejlepším
střelcem týmu je kapitán Michal Dvořák se 7 góly, následují jej Roman Chládek -6,
Michal Šimek a Roman Špatenka – oba 3, Michal Švihálek -2, a jedenkrát se trefili
Miroslav Bednár, David Flídr a Patrik Macek.
Ve statistice udělených karet jsou nejtrestanějšími hráči vedle zmíněných vyloučení
Mazala +3x ŽK a Síbrta + 3x ŽK, Švihálek -3x ŽK, 2x ŽK Chládek a Dvořák, a 1x
ŽK Šimek, Chyla a Bednár. Pouze dvě utkání, doma s Lanškrounem B a v Pomezí
jsme odehráli bez udělení karetního trestu.
Na naše souboje, i přesto, že hrajeme místy pohledný, solidní fotbal pro
diváky, doma nejsme na větší návštěvy zvyklí. Průměrně v Semaníně chodí na
utkání 2.týmů tabulky 65 diváků !!?. To o naše představení venku je větší zájem,
průměrně se na nás přišlo podívat 145 lidí. Nejvíce fanoušky zajímal náš duel
v derby v Č.Třebové (250), nejméně pak paradoxně doma při našem nejvyšším
vítězství s Lanškrounem B (50).
Ve 13 duelech 1.B třídy se v našem dresu představilo 18 hráčů, což svědčí
o úzkém kádru, který však drží pohromadě, jako parta.
Před sezónou bylo naším cílem hrát do 7.místa. Podzimní vystoupení našeho
celku, který je jedním z největších reprezentantů obce Semanín, a jeho současné
postavení v tabulce zatím splňuje naše představy na více než 100%. Jarní část bude
pro náš mladý, ale zároveň perspektivní tým určitě těžší, fotbalový oddíl však vedle
tradice a zkušeností v současné době disponuje i potřebnou kvalitou a zázemím,
které nás opravňují nést hrdě a s pokorou tuto fotbalovou tradici v naší obci do
dalších sezón.
M.Švihálek – manager FO TJ Semanín
Světový fenomén ZUMBA v Semaníně
Už není žádným tajemstvím, že jsem u nás v obci začala vést ZUMBA
cvičení. Chtěla bych se krátce zmínit o co vlastně jde. ZUMBA je taneční fitness
hodina inspirovaná latinsko-americkou hudbou, využívající různé taneční rytmy,
např.: salsu, merengue, reggaeton, cumbii, belly dance, flamenco, atd.. Zumba
vznikla náhodou, když její zakladatel Beto Perez – původem z Columbie, zapomněl
vzít na svou hodinu aerobicu hudbu, zaimprovizoval, použil CD s latinskoamerickou hudbou a ZUMBA byla na světě.
Já sama jsem se o ZUMBU začala zajímat zhruba před rokem. Cvičila jsem
sama doma, protože nejblíže se tehdy dalo zumbovat v Pardubicích, Lanškrouně,
Brně a dále. Brzy jsem zlákala sestřenky, mamku a nejbližší kamarádky a jezdily
jsme se vytancovat do vypůjčené malé tělocvičny. V září 2010 nám snad samo nebe
seslalo Lucku Tvrdoňovou, která mimo jiná města začala tančit ZUMBU
i v Národním domě v České Třebové. Je to úžasná instruktorka, díky které nás
ZUMBA všechny ještě více pohltila. Lucka je velký profík a můj obrovský vzor.
Během roku a hlavně během dojíždění za ZUMBOU, jsem si začala pohrávat
s myšlenkou zkusit něco podobného i v Semaníně pro místní dívky a ženy.
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Riskla jsem to, investovala do kurzu ZUMBY a snila o 20 -30 lidech, kteří
snad budou chodit. Kdyby mi někdo řekl, že povedu 2x týdně 60 lidí, nikdy bych
nevěřila. ZUMBA je jako párty, proto nás tak baví. Tančíme na hezké písničky,
bavíme se a přitom ani nevnímáme, že vlastně cvičíme a hubneme. ZUMBA mění
nejenom tělo, ale i mysl. Po hodině ZUMBY odcházíme s úsměvem, propoceným
tričkem a těšíme se na další hodinu. Jsem za to moc ráda a chtěla bych tímto
poděkovat samozřejmě Betovi, který to celé vymyslel, Lucce Tvrdoňové, za
úžasnou inspiraci, potom celé black line (ty, kterých se to týká vědí) za to, že se
mnou byly v mých začátcích, dále drahému choti za psychickou i fyzickou podporu
a hlavně všem mým nynějším zumbajdám za jejich milou přízeň.
Na závěr bych ráda dodala, že ZUMBU může zkusit každý bez ohledu na věk,
pohlaví a fyzickou kondici. Jako fyzioterapeut ovšem musím dodat, že se nehodí pro
lidi s chronickým postižením kloubů a degenerativním postižením páteře, např.
výhřez ploténky, apod..
Permanentka na 10 vstupů 300,děti do 15let zdarma
Vstupné 40.Těším se na Vás, vždy ve středu a v neděli od 18:30-19:30hod na sále.
ZUMBĚ 3x zdar!!!
Renča Stráníková
Oddíl ASPV – cvičení žactva
V rámci oddílu jsme začali, jak je naším dobrým zvykem, hned z jara (16.
března) atletickou přípravou žáků na následující sezónu. Běh, skok a hod se nám
každou středu stával zábavou i prací. Samozřejmě, že jsme si nezapomněli ani zahrát
nějakou tu hru.
Ve čtvrtek 12. května pak přišel náš čas. Vyrazili jsme na regionální kolo
atletického čtyřboje v Ústí nad Orlicí. Náš čtrnáctičlenný tým, za podpory řady
fanynek (maminky) a fanoušků (tatínkové), hrdě vyrazil do boje se spoustou
odvážných, z jiných obcí a měst, jako je např. Česká Třebová, Letohrad, Kameničná,
Jamné nad Orlicí, Těchonín, Sudslava, Písečná, apod. I přes velice teplé počasí
všichni závodníci vydrželi až do konce a zvládli všechny disciplíny (sprint, hod,
skok, dlouhý běh). Všem našim reprezentantům děkuji za předvedené výkony
a gratuluji k dosaženým výsledkům. Z výsledkové listiny bych rád připomněl
1. místo Silvie Smolové, 5. místo Romana Hýbla, 6. místo Veroniky Urbánkové,
8. místo Patricie Šenberkové, Simony Smolové, Lukáše Hýbla a 9. místo Hany
Smyčkové.
Do krajského kola v letošním roce postupovali vždy pouze čtyři nejlepší
sportovci a tak nám z naší skupiny reprezentantů zůstal v krajském kole pouze
jediný zástupce. Naše jiskřička naděje však opět zahořela zářivým plamenem
a potvrdila tak, že Semanínští sportovci mají vysokou úroveň. Ještě jednou tak
gratuluji Silvii Smolové k 1. místu v krajském kole atletického víceboje konaného
21. května v Pardubicích.
Republikové kolo bohužel letos neproběhlo pro nedostatek financí a tak se náš
pomyslný sportovní zrak otočil k blížícímu se Sportovnímu dni v Semaníně.
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Počasí nám i přes nepříznivé předpovědi vydrželo, a tak se i tato již tradiční akce
opět vydařila. Důkazem je také kromě krásných sportovních výsledků účast celkem
54 přihlášených závodníků.
Ještě jednou bych chtěl tímto poděkovat všem co se podíleli na organizaci tohoto
Semanínského sportovního svátku.
22. června jsme ukončili jarní atleticky zaměřenou část cvičení žactva a po
prázdninové pauze a zářijovém odpočinku se nyní již plně věnujeme zimní přípravě,
která je složena převážně ze zdravotní tělesné výchovy a základů gymnastiky. Pokud
zdraví sportovců a cvičitelů vydrží budeme v procvičování těla pokračovat až do
poloviny prosince.
Všichni, kdo by jste si společně s námi chtěli protáhnout tělo, jste srdečně zváni.
Na závěr bych rád také poděkoval všem, co se podílejí na zdárném chodu našeho
oddílu ASPV a zvláště pak svým pomocnicím v rámci cvičení žactva jmenovitě pak
Jitce Kerhartové, Věře Karlíkové a Lídě Stráníkové.
Radek Holubář
Sportu zdar a tomu Semanínskému zvláště.
Články od občanů:
Vážená paní starostko Semanína,
se zájmem jsem si přečetl semanínský Občasník a zaujala mě Vaše vzpomínka na
pracovitého Frantu cikána. Překvapilo mě, že Vy právnička zkoušíte věřit ve
spravedlnost, v tu snad mohou věřit jen lidé, kteří nepoznali na vlastní kůži, co
dokáže česká justiční mafie.
Vy jste Frantu obhajovala, tak víte, jak dopadl detektor lži a jak bylo
hodnoceno Frantovo přiznání.
Píši proto, že i já jsem se stal v roce 1987 obětí policejní a justiční mafie, kdy jsem
byl odsouzen za něco, co jsem nikdy neudělal, odsouzen bez jakýchkoliv důkazů,
odsouzen na základě zbabělé výpovědi člověka, který ji nakonec odvolal, ale ani to
nepomohlo.
Dříve jsem byl veřejnou bezpečností mnohokrát pronásledován a vyslýchán,
ale nikdy by mě fyzickým násilím nepřinutili k přiznání. Fyzické násilí na mně
nebylo pácháno, ale o to více mě mučili psychicky a to je podle mého názoru horší,
než fyzické násilí.
Miloš Čejka, Česká Třebová
(celý dopis s popisem události „znásilňování“ je k dispozici na obecním úřadě)
Setkání důchodců:
Dne 25.listopadu 2011 proběhlo na sále setkání důchodců. K poslechu
a k tanci hrál Radek Klusoň z Čisté. Program a malý dáreček pro seniory si
připravili jako každý rok žáci ze ZŠ Semanín a taneční vystoupení Zumby ženy
a dívky ze Semanína. Doufáme, že se Vám toto setkání líbilo a že se všichni opět
sejdeme příští rok.
Jana Herynková
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Velikonoční výstava

Předávání cen sportovcům – Sportovní den

Naše karnevalové dětičky
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Po roční odmlce je o semanínském hokeji opět slyšet – hrajeme dál !!!

Vánoční koncert v kostele 10.12.2011

Naši optimističtí občané důchodového věku
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Ocenění dobrovolníka roku 2011 získal pan Karel JINDRA
Dne 7.12.2011
byl v Pardubicích na
základě
nominace,
kterou podal výkonný
výbor TJ Semanín,
oceněn pan Karel
Jindra
v oblasti
Dobrovolník
roku
2011. Ocenění si jistě
zaslouží za svoji
dlouholetou činnost,
kdy působil jako
aktivní
člen
výkonného výboru.
Od roku 1947 do
roku 2010 působil
jako cvičitel všeobecné průpravy (atletika, gymnastika) žactva, dorostu i dospělých;
cvičitel a cvičenec všech spartakiád; od 18.9.1945 je členem hasičského sboru
v Semaníně (vedoucí žáků, strojník); od roku 1958 velitel hasičského sboru až do
svých 60 let (prakticky až do zániku hasičů v Semaníně - rok 1994). V současnosti
působí jako poradce pro cvičení žactva, dorostu a dospělých.
TJ Semanín
Seznam sponzorů osvícení vánočního stromu:
Děkujeme všem níže uvedeným sponzorům za finanční příspěvek na pořízení
nového osvícení vánočního stromu.
Ekola České Libchavy; Ing. Jiří Číž; Arči c.z. s.r.o. Lhotka Č.T.; Pavel Hartman;
Eva a Ladislav Čejkovi; Marie Chalupová; Motokros; Konzum Ústí nad Orlicí;
Schlusschor; Jaroslav a Jana Herynkovi; Ladislav a Renata Stráníkovi;
Libor a Marie Křepelovi; Bohumír Janisch; Josef Melša ml.
Prodám/Koupím/Daruji:
PRODEJ MEDU
Prodám:
Med světlý (luční) … 80 Kč/kg; Med tmavý (lesní) … 100 Kč/kg
+ sklenice výměnnou nebo za 10 Kč
Z. Šenberk, Semanín 28 (na návsi); tel. 733137521,
e-mail: zsenberk@gmail.com
Koupím:
Staré hračky – autíčka/autobusy/nákladní auta bakelitová, plastová nebo
plechová (Ites, Igla,…); plechové vláčky (Merkur, Ikaria, Zbrojovka Brno,) –
i poškozené a nekompletní. Dále staré jízdní řády ČSD, tabulky z lokomotiv,
výrobní štítky z železničních vozů.
Tel.: 605 306 000 Melša ml.
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Svozový plán odpadu na rok 2012:

!!!

POZOR ZMĚNA

!!!

Eko Bi s.r.o. – popelnice

Svozový den je stanoven na středu

Nádoby musí být přistaveny v den svozu od 6:00 hodiny ranní.
4.1.

ano

2.5.

ano

5.9.

ano

11.1.

nevyváží se

9.5.

ano

12.9.

ano

18.1.

ano

16.5.

ano

19.9.

ano

25.1.

nevyváží se

23.5.

ano

26.9.

ano

1.2.

ano

30.5.

ano

3.10.

ano

8.2.

nevyváží se

6.6.

ano

10.10.

ano

15.2.

ano

13.6.

ano

17.10.

ano

22.2.

nevyváží se

20.6.

ano

24.10.

ano

29.2.

ano

27.6.

ano

31.10.

nevyváží se

7.3.

nevyváží se

4.7.

ano

7.11.

ano

14.3.

ano

11.7.

ano

14.11.

nevyváží se

21.3.

nevyváží se

18.7.

ano

21.11.

ano

28.3.

ano

25.7.

ano

28.11.

nevyváží se

4.4.

nevyváží se

1.8.

ano

5.12.

ano

11.4.

ano

8.8.

ano

12.12.

nevyváží se

18.4.

ano

15.8.

ano

19.12.

ano

25.4.

ano

22.8.

ano

26.12.

nevyváží se

29.8.

ano

EKOLA České Libchavy – kontejnery na tříděný odpad
Četnost za rok Svozový den
Druh odpadu
Směsný komunální
Neprovádí se
odpad
PLAST a
52x
Pondělí
TETRAPAC
(1x za 7 dní)
PAPÍR
SKLO
bílé / barevné
BIO
MOBILNÍ SVOZ
„N“ ODPADU

Číslo týdne

1 až 52

13x

Úterý

1, 5, 9, 13, 17, 21,
25, 29, 33, 37, 41,
45, 49

4x

Středa

7, 20, 33, 46

Neprovádí se
12.6. a 6.11.

Otevření sběrného dvora v lednu a v únoru 2012 je pouze první středu v měsíci
od 13:00 do 17:00 hodin. Další termíny budou včas oznámeny.
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Ceník za půjčení nářadí a strojů platný od 20.6.2011
Cena
(včetně DPH)

Název

Poznámka

Stroje a nářadí bez obsluhy
Míchačka stavební

100Kč/den

Lámačka zámkové dlažby

100Kč/den

Žebřík hliníkový třídílný 9,5m

60Kč/den

Svářečka vodovodního potrubí

100Kč/den

Kontejner 11m3

180Kč/den

Kontejner 3m3

150Kč/den

Cena je pouze za pronájem
kontejnerů, nájemce navíc hradí
dopravu a případné uložení odpadu
na skládce.

Stroje s obsluhou
Štípačka dřeva

400Kč/den

Zetor 7011 + štípačka

600Kč/hod

Zetor 7011 + vlek

500Kč/hod

Zetor 7011 + posyp nebo radlice

500Kč/hod

Zetor 7011 + mulčovač

600Kč/hod

UNC

450Kč/hod

UNC + podkop

500Kč/hod

Multicar 2510

15Kč/km

Mitsubishi Fuco Canter 3,5t
(nosič kontejnerů)

20Kč/km

Čekací doba Mitsubishi, Multicar, UNC,
Zetor

160Kč/hod

Křovinořez

250Kč/hod

Travní traktor

400Kč/hod

nezahrnuje manipulaci se dřevem

započítává se každá započatá
1/4 hodina

Vždy je nutné pronájem předem domluvit, protože výše uvedená technika je
používána zaměstnanci obce při pracovní činnosti. U věcí, které se nepůjčují
s obsluhou lze v případě dalších pronájmů v opodstatněných případech sjednat
individuelní podmínky. Při zapůjčování cizím občanům (mimo Semanínských) je
nutné individuelní projednání, předložení OP, zaplacení vratné zálohy a sepsání
smlouvy. U cen stanovených za den lze zapůjčení sjednat minimálně na půl dne.
Započítává se i každý započatý půlden, přičemž za půlden je považována doba od
7 do 13 hodin a od 13 do 19 hodin. U cen stanovených na hodiny se započítává
každá započtená 1/4 hodina. Cena za posypový materiál bude stanovena dle aktuální
nákupní ceny. V případě pronájmu stroje s obsluhou je do doby pronájmu
započítávána i doba nutná k přesunu na/z pracoviště. Toto platí i u štípačky dřeva,
protože k její přepravě je zapotřebí traktoru.
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Hokej Semanín
Po roční odmlce jsme se přihlásili do okresního přeboru hokeje mužů. Do
tohoto ročníku se přihlásilo celkem 11 týmů – Semanín, Králíky, Voděrady, Řetová,
Choceň, Lanškroun, Dlouhoňovice, Verměřovice, Žamberk a dva nováčci – Čestice
a Rychnov nad Kněžnou. Rozpis jednotlivých zápasů je k dispozici na nástěnce
v restauračním zařízení TJ Semanín. Pokud budete mít čas, přijďte fandit!

Organizátorky Dne dětí 5.6.2011
PF 2012

Semanínský občasník vydal Obecní úřad Semanín dne 22. prosince 2011
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