červen 2008
Vážení a milí spoluobčané,
léto je tu, prázdniny se blíží a s ním i dny volna, jak
pro děti, tak i pro nás dospělé .
Ráda bych se na chvíli vrátila na začátek jara, kdy
byly vysázeny nové dřeviny .U pomníku padlých
z 1. sv. války byly vykáceny a následně vysázeny 2 hlohy. Červenolistý javor vystřídal polámaný zerav (thuji) v parčíku vedle Renka . Naproti zastávce autobusu
v travním porostu vznikl nový záhon s okrasnými keři
brsleny a růžemi. U bytového domu č.p. 136 a 137
proběhla výsadba tří javorů, štědřence, zlatého deště,
tří prunusů (keře), dvou lísek, magnólie a habrů .
Od 9. června se buduje chodník u lokality Za
Kampeličkou . Vybraná ﬁrma (H-INTES) stavbu
dokončí 15. července . Důvodem pro výstavbu chodníku je bezpečnost pěších osob a dětí v této části obce .
Poslední týden v červnu se v areálu koupaliště bude
realizovat projekt modernizace osvětlení tří hřišť.
Účelem stavby je, aby osvětlení odpovídalo potřebám
herního prostoru .
Začátkem června byly umístěny v obci tři kontejnery
na papír . Jeden na parkovišti u koupaliště , druhý
směrem ke školce a třetí u topolů za OÚ směr nová
zástavba . Kontejnery jsme získali od Krajského úřadu
Středočeského kraje, který podporuje obce, které se
rozhodly třídit odpad .
Kontejnery na papír byly pořízeny hlavně na kartonový papír, který se jen těžko vejde do malé popelnice a ve škole ho nevybírají . Krabice z kartonu je
nutné rozložit a víko od kontejneru zavírat . Kartony
nepokládejte vedle kontejneru . I když bude jeden
plný pořád máme v obci dva, které, jak vím přeplněné
nebývají . Odvoz těchto nádob je jednou za 14 dní
vždy v pátek .
Obalů z plastů stále přibývá a v letních měsících jsou
nádoby na plast zavaleny . Obec bude řešit tuto situaci zvýšením počtu těchto nádob, ale je také potřeba,
aby se lahve a objemné nádobky před vhozením do
kontejneru slisovali .
7. června se konal v areálu koupaliště Dětský den.
Počasí bylo nádherné a nálada výborná. Úvodem
nám zatančily dívky z Masarykovy základní školy.
Pak děti mohly soutěžit v osmi různých disciplínách .
Od 15,00 hodin následovala projížďka na koních

ročník 10, číslo 3
a prohlídka hasičského vozu. Nejen členky kulturního a sociálního výboru, ale i sbor dobrovolných
hasičů a sokol ti všichni se snažili a přáli si, aby se
dětem den her líbil . Děkuji všem, co se podíleli na
tom, aby se dětský den vydařil .
V květnu obec získala neinvestiční dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje na ﬁnancování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů .
Výše ﬁnanční částky, která byla SDH obce Semčice
přidělena je 83 000,- Kč .
Pan Jan Šturma majitel ﬁrmy Metalcentrum věnoval
ﬁnanční dar pro JPO III. obce Semčice v hodnotě
50 000,- Kč . Tato ﬁnanční částka umožní Jednotce
Požární Ochrany získat lepší technické vybavení,
které využijí při zásazích . Zastupitelstvo obce Semčice
za tento ﬁnanční dar panu Janu Šturmovi děkuje .
Obec žádala v roce 2007 o bezúplatný převod pozemků
od PF ČR o výměře 5 345 m2 na stavbu rodinných
domů za bytovým domem č.p. 79 . Pozemkový fond
tuto žádost schválil a předložil obci návrh smlouvy
o bezúplatném převodu .
19.června byl pořádán Sváteční koncert v kostele
sv. Prokopa v Semčicích. Koncert byl velmi zdařilý.
Mile nás překvapila hojná účast. Nejprve zazpívaly a zatančily děti z mateřské školy ze Semčic pod
vedením paní učitelky Marie Balákové a Marcely Lašákové. Své písně zazpíval pěvecký sbor Semčické
Berušky pod vedením paní učitelky Mgr. Marie
Helichové. Zazněly skladby na housle, které zahráli žáci pana učitele Mgr. Tomáše Huška. Kapela
Modrý kšandy nejen doprovázela pěvecký sbor, ale
také v jejich podání zaznělo několik písní. Velký potlesk patřil vystoupení Tomáše a Jana Huškových
,, Duo pro housle“. Vybraná částka 7 390,- Kč bude
věnována na opravu kostela v Semčicích. Děkuji
všem, co přispěli na kostel sv. Prokopa a poděkování
patří i všem účinkujícím, kteří přispěli svým vystoupením na tuto historickou památku obce .
30. června bych Vás chtěla pozvat na řádné zasedání
zastupitelstva obce, které se bude konat v 19,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu .
Přeji Vám všem krásné léto a dětem prima prázdJana Dlouhá, starostka.
niny.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení

Č. j. 209 /2008

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 21. dubna 2008 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

5. Podání žádosti k Magistrátu města Mladá Boleslav na
změnu č.1 v ÚP Obce Semčice
6. Pověřit starostku Janu Dlouhou zastupováním v jednání mezi pořizovatelem: Magistrát města Mladá Boleslav
a schvalujícím orgánem : Zastupitelstvo Obce Semčice
7. Úpravu ve smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně
v Semčicích s ﬁrmou Lubo
8. Vydání souhlasu k automobilovému závodu do vrchu
na komunikaci ve směru Semčice - Ctiměřice - Týnec na
den 7. září 2008

A) Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů uložených OZ na jednání ze
dne 18.2. a 17.3.2008
2. Důvodové zprávy k :
- schválení odprodeje části obecního pozemku parc. č.
360/55 v k.ú. Obce Semčice o výměře 2,5 m2
- projednání a schválení podání žádosti k Magistrátu
města Mladá Boleslav na změnu č.1 v ÚP Obce Semčice
- projednání a schválení úpravy ve smlouvě o dílo na
údržbu veřejné zeleně
- projednání a schválení vydání souhlasu k pořádání automobilového závodu do vrchu na komunikaci ve směru
Semčice - Ctiměřice - Týnec na den 7. září 2008
3. Žádost paní Markéty Kopecké na odkoupení domu
č.p. 72 včetně zahrady s tím, že do 20.května 2008 bude
předložena koncepce ﬁnancování koupě domu včetně
zahrady

C) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:
1. Uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Semčice a panem
Tomášem Kovářem na odprodej části obecního pozemku
parc. č. 360/55 v k.ú. Obce Semčice o výměře 2,5 m2 za
cenu 100,- Kč /m2
2. Podat žádost k Magistrátu města Mladá Boleslav na
změnu č.1 v ÚP Obce Semčice
3. Podepsat upravenou smlouvu o dílo na údržbu veřejné
zeleně v Semčicích s ﬁrmou Lubo
4. Informovat pana Lukáše Dufka o vydání souhlasu
k automobilovému závodu do vrchu

B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce tak, jak
je uveden na pozvánce
2. Ověřovatele zápisu: pana Petra Košťála a pana
Ing. Josefa Hrnčíře
3. Navrhovatele usnesení: paní Evu Horákovou a pana
Mgr. Freda Böhma
4. Odprodej části obecního pozemku parc. č. 360/55 v k.
ú. Obce Semčice o výměře 2,5 m2 panu Tomáši Kovářovi
za cenu 100 Kč,- / m2

V Semčicích dne 21.4. 2008
Zapsala: Karabinová L.

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

Č. j. 254 /2008

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 19. května 2008 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce tak, jak
je uveden na pozvánce
2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Freda Böhma a paní Evu
Horákovou
3. Navrhovatele usnesení: pana Petra Košťála a pana
Ing. Jiřího Čejku
4. Darovací smlouvu mezi Obcí Semčice a ﬁrmou Metalcentrum . Darovaná částka 50 000,- Kč bude věnována na
JPO III., dle darovací smlouvy .
5. Uzavřít smlouvu o výpůjčce na tři kontejnery na papír
s ﬁrmou Eko-Kom, a.s.
6. Uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby : ,,Výstavba
chodníku u lokality Za Kampeličkou“ s ﬁrmou H- INTES
s.r.o., Mladá Boleslav.

Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Důvodové zprávy k :
- projednání a schválení darovací smlouvy mezi obcí
Semčice a ﬁrmou Metalcentrum
- projednání a schválení smlouvy o výpůjčce
- projednání a schválení návrhu výběrové komise a schválení uzavření smlouvy s ﬁrmou, která bude provádět
výstavbu chodníku u lokality Za Kampeličkou
- projednání a schválení mandátní smlouvy s panem
Josefem Smutným na inženýrský dozor při výstavbě
chodníku u lokality Za Kampeličkou
- projednání a schválení rozpočtové změny č. 1
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7. Uzavření mandátní smlouvy č. 1/2008 s panem Josefem
Smutným na inženýrský dozor při výstavbě chodníku
u lokality Za Kampeličkou
8. Návrh rozpočtové změny č.1., podle účelových znaků
a položek, tak jak byl přednesen
a) zvýšení rozpočtových příjmů o 468 482,00 Kč,
b) zvýšení rozpočtových výdajů o 468 482,00 Kč,
c) změnu rozpočtových výdajů:
par. pol.
- 800 000,00 Kč,
2310 6121
+540 000,00 Kč,
2212 6121
+182 000,00 Kč,
3119 5333
+ 40 000,00 Kč,
3330 5223
+ 20 000,00 Kč,
3419 5137
+ 13 000,00 Kč,
3745 5169
9. Pronájem obecní garáže od 1.6.2008 paní Věře
Dvořákové u domu č.p.72 za částku 200, -Kč měsíčně

2. Podepsat smlouvu o výpůjčce na 3 kontejnery s ﬁrmou Eko-Kom, a.s.
3. Uzavřít smlouvu o dílo s ﬁrmou H – INTES s.r.o.
Mladá Boleslav na ,, Výstavbu chodníku u lokality Za
Kampeličkou ‘’
4. Uzavřít mandátní smlouvu s panem Josefem Smutným
na stavební dozor při výstavbě chodníku u lokality Za
Kampeličkou
5. Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem obecní garáže
s platností od 1.6.2008 s paní Věrou Dvořákovou
6. Písemně informovat paní Věru Dvořákovou o usnesení
zastupitelstva ve věci žádosti o výměnu oken v bytě na
č.p.72
7. Písemně informovat pana Libora Matese o usnesení
zastupitelstva ve věci žádosti o prodloužení vodovodního
řadu
8. Připravit na příští jednání OZ přehled o výnosu nájemného na č.p. 72 za rok 2007

D) Neschvaluje:
1. Žádost paní Věry Dvořákové na výměnu oken v bytě
na č.p. 72 . Výměna oken v bytech se bude řešit kompletně
v celém domě
2. Žádost pana Libora Matese na prodloužení vodovodního řadu o 12 m

b) Ing. Josefu Hrnčířovi :
1. Připravit na příští jednání zastupitelstva návrh postupu
prodloužení vodovodního řadu ve středu obce

V Semčicích dne 20.5.2008
Zapsala: Karabinová L.

C) Ukládá:
a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Podepsat darovací smlouvu mezi obcí Semčice a ﬁrmou Metalcentrum

Jana Dlouhá
starostka

ZE SEMČICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik
kronikářka obce)

vybrala

Jarmila

Místu se říkalo „Čertí hlava“, ale celému bytovému areálu
se dodnes říká „Na rafandě“.
Rok 1947 se vyznačoval velikým suchem, po předjarní
povodni nebylo ani památky. Sucho, jakého nebylo
pamětníka. Projevoval se nedostatek vody ve studních,
domy postavené na jíle praskaly, zem byla vyprahlá. Tráva
spálená, nedostatek píce a steliva. Zemědělci si ponechali
nejnutnější dobytek, ostatní šel na jatky. Nejhorší byly
výnosy podzimních plodin. Po žních se nedalo orat ani
sít. Rolníci pásli na suché trávě a v lese. Podestýlalo se
jehličím. Sít se začalo až po Vánocích. Když konečně
začalo pršet.
V důsledku velikého sucha se neurodilo semeno
cukrovky. Bylo proto dovezeno ze zahraničí. Do skladiště
v Semčicích přišlo 10,629 q semene cukrovky z Ameriky,
odrůda Hilleshög-Kuhn a 5 q sovětského semene
cukrovky.
Na Štědrý den 1947 chodili trubači, hostinský Josef
Svárovský a Josef Rejmon, po domech a sbírali pod
„Vánoční strom republiky“. Vybráno bylo přes 6 tisíc Kč.

Čvančarová,

Doba poválečná v Semčicích
...pokračování...
Koncem roku 1946 byl v Semčicích instalován místní
rozhlas, první v širokém okolí. Pět velkých tlampačů,
rozmístěných po vsi, nahradil dosavadní bubnování.
Obecní buben k svolávání občanů a vyhlašování zpráv,
používal uniformovaný obecní strážník. Jako poslední
v Semčicích to byl František Řezáč.
V březnu 1947 postihla obec povodeň způsobená táním
sněhu. Náves před obchodem pana Mojžíše (nyní Dům
služeb) byla zaplavena.
Poválečný nedostatek pracovníků v uhelných dolech
a nedostatek uhlí, vedl k náboru na uhelnou brigádu. Ze
Semčic se přihlásili na letní brigádu na povrchovém dole
Hrabák u Mostu, Ladislav Zítka, Václav Klaban, Jindřich
Zítka, Josef Prokop, Jiří Král a Vilém Jansa. Na zimní brigádě na dole Beneš v Mostu byli Václav Dvořák,
František Zvěřina, Hana Sýrová, Jarmila Novotná a Václav Jiránek.
Dokončena byla výstavba 6 bytových jednotek na pozemku pod dráhou, který byl částečně na katastru Úherců.

Popisná čísla
Většina starších semčických usedlostí má stále své číslo
popisné tak, jak jim bylo přiděleno v osmnáctém století.
pokračování na straně 4
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V komoře bydlela občas majitelka chalupy. V roce 1946
se zásobovací úřadovna přestěhovala do Kampeličky.

Mění se pouze majitelé a samozřejmě vzhled jejich domů.
Některé domky ale zmizely, nebyly již obnoveny a jejich
číslo přišlo na jiné místo. Na příklad č.p. 7 po Rohackých
má mateřská škola, č.p. 18 po Krejčíkových mají Plíškovi
na zahradě hospody. Č.p. 20 po nejstarší škole u kostela
mají Starých, č.p. 25 po staré kovárně na horní návsi,
mají Dvořákovi, č.p. 31 bývalo v ulici ke trati a patřilo
Hlaváčovům, nyní patří domu Hornerových. Naproti staré
školce bývala Rejmonova chalupa, také se říkalo Gabrielovo, č.p. 33, nyní patří Čvančarovům mladším. Č.p. 39
staré zbořené hájovny na Holi mají dnes Hornerovi mladší
v ulici Za kostelem. Č.p. 45, které dnes mají Klimovi,
patřívalo chalupě Rejmonových pod starou školkou. Č.p.
48 po Vyšohlídových mají v ulici Za kostelem Čerychovi.
Na místě, kde dnes stojí naše škola, bývaly chalupy dvě.
Č.p. 3, které které bylo zbořeno a na pozemku je školní
zahrada a č.p. 47, kterému se říkalo „Villa Terka“, byl rozebrán a přenesen na místo č.p. 103 do ulice. Číslo 47
získal dům Vyšohlídových na křižovatce. A tak se mění
čísla popisná a jejich majitelé i vzhled obce. V současné
době je již hodně přes 200 čísel popisných.

Bývalí tajemníci MNV Semčice
Na Místním národním výboru v Semčicích byli mimo
předsedů také tajemníci. Byli to:
roku 1951 – 1957 Štěpán Král
1957 – 1960 Bohumil Kynč
1960 – 1963 Ladislav Kulhavý
1963 – 1964 Ladislav Vinduška
1984 – 1971 Miloslav Bělonožník
1971 – 1976 Jaroslav Beneš
1976 – 1990 Josef Vítek

Voda do koupaliště
V listopadu 1972 bylo zahájeno napouštění koupaliště
v Semčicích, vodou z místního kolem tekoucího potoka, aby byly zjištěny závady a zda voda z bazénu
neuniká. Kromě toho byla vyhloubena rýha strojem
vodohospodářské služby, který obsluhoval František
Moc, č.p. 94 a Josef Makovec č.p. 53. Za sobotu a neděli
vyhloubili 700 m rýhy, do které bylo položeno potrubí
z umělé hmoty. Čistá voda do bazénu je přiváděna
z pramene „Bahnivka“ ze Ctiměřic, který zde vyvěrá na
pozemku Stanislava Dufka. Je zde sběrná studna a voda
teče potrubím přes pole po celý rok.

Zásobovací kancelář
V chaloupce č.p. 36 pod hospodou, která patřívala rodině
Syrových, byla za II. světové války zásobovací kancelář
obecního úřadu. Zásobovací tajemník Václav Pelant zde
vydával potravinové lístky. Byly zde také hlídky CPO,
žňové hlídky a konala se zde v přední velké místnosti
zasedání obecního zastupitelstva. V místnosti byla pec, na
které se podle pamětníků narodil Václav Syrový č.p. 112.

Z NAŠEHO KRAJE
Poslední malá doba ledová se vyznačovala drsnými podmínkami a pravými zimami s velkým množstvím sněhu
o čemž svědčí idylické zimní motivy a zasněžené vánoční
vesničky Josefa Lady, básně K.J. Erbena a dalších, kteří
tuto dobu zažili.
Od roku 1898 začalo současné klimatické optimum
s převládajícím mírným průběhem zim a teplejšími
vegetačními obdobími.

Klimatické změny
Věda do dnešních dob nashromáždila velké množství nezvratných důkazů o změnách a vývoji klimatu v minulosti.
Rozeznávají se krátkodobé klimatické výkyvy měřitelné
léty a výkyvy dlouhodobější, měřitelné stoletími.
Výrazně teplé období začalo asi kolem roku 875 a skočilo
roku 1194. Následovala malá doba ledová v letech 1195
– 1465, teplé období 1466 – 1618 a poslední malá doba
ledová, kterou lze vymezit léty 1619 – 1897.
Do doby malého klimatického optima, tedy teplého
období, mimochodem spadá největší rozkvět vinařství,
melounářství a pěstování pravého šafránu na šafranicích
u nás (V lese na Holi místo zvané „Na šafranci“).
Neuvěřitelné jsou například vykazované plochy vinic
z tohoto období, jakož i značně na sever posunutá hranice vinohradeckého pěstování vína (Dobrovické návrší
„Vinice“, v Ml. Boleslavi u soudu ulice Na Vinici atd.).
Na mapě
J.A. Komenského je vyznačena hranice pěstování vína
mnohem severněji, než tomu bylo kdykoli dříve. Zikmund
Winter uvádí, že jen v Praze a jejím okolí bylo v té době
více než dva tisíce vinic a Praze se říkalo „město vína“.

Prudká změna počasí
1. ledna 1979 pronikl na naše území kontinentální arktický
vzduch z území Polska a Německa. Do této doby, zejména v období svátků, panovalo u nás velice mírné,
teplé počasí. Ještě 29. prosince byla průměrná teplota
v Praze 10,6°C. Po průniku arktického vzduchu, však
během několika málo hodin poklesla téměř o 30 stupňů
a počáteční déšť se záhy změnil ve sněhovou vánici.
Průměrná denní teplota 1. ledna zaznamenaná na meteorologické stanici v Praze–Klementinu byla již jen -13,8°C.
V Semčicích bylo naměřeno -20°C. Lidé oslavující Silvestr poměrně lehce oblečení byli velmi překvapeni,
pokračování na straně 5
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dovolenou, omezeno pouliční osvětlení, televizní vysílání
posunuto na 21 hodinu a zakázáno používat velké elektrické spotřebiče. Tato kalamitní situace trvala až do
konce ledna, včetně uhelných prázdnin.
(Velký pranostikon )

když o půlnoci náhle vše zamrzlo, uhlí na skládkách bylo
úplně promrzlé a stroje pracující venku nepoužitelné.
Protože se delší čas vůbec netěžilo a neodváželo uhlí,
brzy došly zásoby hlavně v elektrárnách a nebyla elektrika. Výroba v továrnách se zastavila, pracovníci nedostali

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ŠKOLNÍ DRUŽINA DĚKUJE:
Chtěla bych opět poděkovat všem občanům, kteří nám
přispěli sběrem papíru. Z výtěžku jsme během roku
připravovali dětem ve školní družině různé hry, soutěže,
karnevaly, besídky, Dětský den apod. s odměnami.
Mezi nejlepší sběrače patří:
1.
Tomáš Dlask
2.
Adam Čech
3.
Michal Janík
4.
Monika Hornerová
5.
Jana Domalípová

STŘÍPKY ZE ZŠ A MŠ
HISTORIÁDA:
17. - 18. dubna 2008 jsme se zúčastnili 12. ročníku
tradiční dvoudenní celorepublikové dějepisné soutěže
zvané Historiáda.
Tentokrát jsme cestovali na Moravu do krásného města
Opava.
Historiáda je soutěž čtyřčlenných týmů. Naši školu reprezentovali:

VÝLET DO BOROVICE
26.5.-30.5.2008
Pondělí
V půl osmé jsme se sešli před školou. K panu Musilovi
si mohl někdo dát tašky a k panu Horákovi jsme si dali
kola. Přijeli jsme okolo deváté hodiny, vybalili jsme si
a šli si hrát. Potom byl moc dobrý oběd. A pak hurá na
kola. Cesta byla pokryta (např. kamínky a pískem). Také
tam byl velký krpál pokrytý vysokou trávou (do tohoto
krpálu jsme museli kola vytlačit). Nedaleko jsme objevili
hospůdku, tam si každý dal co chtěl. Potom byla cesta
domů. Ujeli jsme 14km. A pak na večeři a hurá do bazénu.
A nakonec nás čekala postel.
Úterý
Druhý den jsme vstávali v sedm hodin a šli jsme na
rozcvičku. Pak byla snídaně,učení a oběd. Pak odpočinek
a nakonec hurá na kola (jeli jsme na zmrzlinu). Každý si
tam dal pár kopečků a potom jsme jeli zpátky. Ivetě vypadla matka ze šlapky, paní učitelka jí našla a jeli jsme
na večeři. Na večeři jsme přijeli pozdě a bazén zmeškali.
Večer byly společenské hry a potom hurá do postele. Ujeli jsme 43km.
Středa
Třetí den jsme vstávali po sedmé hodině. Po budíčku
byla rozcvička, snídaně a učení. Potom oběd a bazén.
V bazénu jsme byli docela dlouho. Pak jsme šli na horolezeckou stěnu všichni jsme byli zničeni, hned potom
byla večeře. Po večeři procházka, tam jsme zachránili dvě
ptáčata. A pak spát.
Čtvrtek
Čtvrtý den jsme vstávali po půl osmé pak snídaně a učení
až do oběda. Po obědě výlet na kolech. Jeli jsme na
zříceninu Šlapku (ale marně nemohli jsme ji najít). Když
jsme přijeli měli jsme volno. Pak byla večeře a bazén.
Tam jsem narazila pod vodou do dlaždiček a na nose mi
vyrostla boule a vypadala jsem jako ježibaba. Potom byl
ohníček. A to hlavní stezka. Ale zklamaní, protože naši
cestu zabrala jiná třída. Ale přesto byla a byla super.
pokračování na straně 6

6.ročník - Lucka Lojková
7.ročník - Radek Záveský
8.ročník - Jaroslav Novák
9.ročník - Katka Hyblerová
Úkoly byly převážně z české historie, ale i z antiky,
dějin umění nebo pomocných věd historických. Kromě
školních znalostí museli soutěžící uplatnit postřeh, logické myšlení, samostatnou i týmovou práci. Učitelé
a děti navštívili mnoho zajímavých míst – např. zámek
v Hradci nad Moravicí (podle letošní ankety nejkrásnější
zámek u nás), opavský městský archiv, nejstarší muzeum
u nás a vojenské opevnění v Milostovicích.
Naše družstvo skončilo na krásném 3.místě a já mám radost, že jsem v nich dokázala probudit lásku k historii.
Mgr. Jiřina Rakušanová, učitelka dějepisu
GERMÁNI:
Naše třída 8.a se zúčastnila dějepisné soutěže - Poslední v Čechách-Germáni, která se konala v muzeu na
hradě v Mladé Boleslavi. Doprovázela nás paní učitelka
Rakušanová-učitelka dějepisu. Nejprve jsme si vymodelovali v muzejní herně nádoby z hlíny a podle Germánů
jsme je ozdobili. Potom jsme navštívili výstavu k tomuto
tématu. Provázel nás pan Phdr. Jiří Waldhauser, který nám
svým výkladem pomohl vyplnit pracovní listy. Odevzdali
jsme i vlastnoručně vyrobené výrobky - model polozemnice z přírodních materiálů.
Velmi nás potěšilo, že jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší
na Mladoboleslavsku, dostali jsme knižní odměny.
Umístění: 1.místo: Eva Kyloušková
2.místo: Ladislav Šifta
3.místo: Barbora Štaﬂová
4.místo: Lenka Novotná
5.místo: Andrea Štěpánová
6.místo: Ondra Vaško
7.místo: Tereza Kaňková
Dominik Svoboda, žák 8.a
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děkuji za reprezentaci školy, zaměstnancům za odvedenou práci.
Mgr. Jana Kočová

poJá, Iveta, Verča a Kuba jsme zabloudili a já jsem sjela
z kopečku po zadku. Cestou jsme měli sbírat kartičky
a z nich složit dopis, na dopise bylo napsáno: ,,Přeji vám
krásné prázdniny a plno srandovních zážitku vaše úča
a pak: ,,Hledejte poklad“! Našli jsme píšťalky a lízátka
(každý měl jedno). A po stezce nakutě !
Pátek
Ráno jsme vstali a šli na snídani. Pak jsme šli zpět do
chatky a tedˇ tohle píšeme, už máme zabalené věci a čeká
nás oběd a pak půjdeme do bazénu. Je to tu krásné.
Vrátila bych se sem ale už chci domů. A JĚŠTĚ BYCH
CHTĚLA PODĚKOVAT ZA CELOU 5.TŘÍDU NAŠÍ
PANÍ UČITELCE MIROSLAVĚ FUKSOVÉ ZA KRÁSNÝ TÝDEN“
Napsala: Anna Provazníková (5.třída)

KAM DÁL?
V letošním roce opouští naše lavice 21 žáků deváté třídy.
Všichni si dle svých zájmů vybrali svá budoucí působiště,
kam nastoupí v září.
Přehled: Střední školy zakončené maturitou
4 žáci
umělecké střední školy
1 žák
fotograﬁcká, ﬁlmová
a televizní SŠ
2 žáci
ekonomická střední škola
1 žák
zemědělská střední škola
1 žák
SŠ a SOU MB
3 žáci
hotelová střední škola
1 žák
Škoda Auto a.s.
1 žák
pedagogické lyceum

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
A opět nastal čas rozloučit se s jedním školním rokem.
V tomto roce jsme zahájili v prvním a šestém ročníku
vyučování podle našeho školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali: Číst, učit se, růst… .
Školu letos opouští 21 deváťáků a do první třídy nastoupí
v září 21 prvňáčků. Děti z MŠ, které nastoupí do školy,
nahradí děti nové, školka tak bude opět zcela naplněna.
Po dlouhé době nenastanou ve školním učitelském sboru
žádné změny. Do mateřské školy se vrátí po nemoci paní
Jitka Rejmonová v roli učitelky. Vedoucí učitelkou bude
i v nastávajícím školním roce paní Marie Baláková.
Školní rok zakončíme, jak již je dobrým zvykem, na
školním hřišti, kde zhodnotíme, co se nám podařilo a na
čem ještě budeme muset v budoucnu pracovat. Oceníme
svědomité žáky, odměníme úspěšné sportovce a na závěr se
rozloučíme s deváťáky, kteří vykročí do nové životní etapy…
A potom už přijdou vytoužené prázdniny. Přeji všem
krásně strávené volné dny, hodně odpočinku, dětem

Učební obory zakončené vyučním listem
1 žák
SOU Horky n.J. – obor kuchař
1 žák
SŠ a SOU MB – obor zedník
5 žáků
Škoda Auto a.s. - obor
automechanik ( 2 )
- obor klempíř ( 3 )
Na střední školy bylo v tomto roce přijato 67% žáků z vycházejícího ročníku.
Z páté třídy se 1 žák zúčastnil přijímacího řízení na osmileté gymnázium a uspěl velmi dobře.
Všem, kteří opustí v červnu naše lavice bych chtěla popřát
v nových působištích mnoho zdaru.
Renata Rotterová, výchovná poradkyně

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V čase od vydání minulého čísla zpravodaje do dneška
jsme se opět nenudili.
11. května proběhl praktický výcvik práce ve výšce a nad
volnou hloubkou. Jelikož se v naší obci nenachází pro
tento výcvik vhodný objekt, použili jsme výcvikovou věž
v Luštěnicích. Procvičili jsme sebezáchranu z výškové
budovy, jištění a výstup s jištěním.
Dne 24. května se konala okrsková soutěž v požárním
sportu tentokrát v Žerčicích. Zúčastnilo se osm družstev
mužů a dvě družstva žen. Na prvním místě se umístilo
v soutěži mužů „A“ družstvo Chudíře druhé bylo „A“
družstvo Kobylnice a na třetím místě skončilo „B“
družstvo Kobylnice. My jsme bohužel díky nezvládnuté
štafetě 4x100 metrů skončili poslední. V soutěži žen obsadilo první místo družstvo Chudíře druhé družstvo Kobylnice.
V následujících dnech jsme se pustili do opravy spojky naší Tatry. Oprava byla náročná, neboť si vyžádala
demontáž celého motoru a tlačil nás i čas. Tatra musela

účinkovat na dni dětí, který se konal 7. června. Všem,
kteří se na zdařilé opravě podíleli, patří veliký dík.
31. května jsme pořádali pro širokou veřejnost výlet do
ZOO ve Dvoře Králové. Podařilo se naplnit celý autobus, přihlásilo se 25 dospělých a15 dětí. Pokud se Vám
nepovedlo jet s námi, udělejte si někdy výlet, stojí to za
to.
Tak to je k tomu co máme za sebou. A co nás čeká?
Chystáme opět šipkový turnaj, o termínu se určitě dozvíte.
Za účelem dokončení přístavby hasičárny plánujeme
brigády v tomto a příštích měsících. Chystáme se podbít podhledy a ještě více zkulturnit venkovní prostředí,
aby posezení pod slunečníky v letních dnech bylo ještě
příjemnější.
Za SDH Semčice Karel Kočí
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
65 pytlů šatstva. Děkuji paní Vítkové za organizaci této
dobročinné akce .
* Nejpozději do 31.8.2008 je splatná druhá polovina
poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu . Sazba poplatku činí 450 ,- Kč na osobu a rok .
Pokud poplatek nebude uhrazen ve stanoveném termínu,
může být poplatek navýšen o penále ve výši 50% .

* Děkujeme za sponzorský dar na Dětský den panu Martinu Pánkovi – Pekařství Pánek Ledce, který pro děti
napekl nazdobené koláče .
* Řádné zasedání Zastupitelstva obce Semčice, které se
mělo konat 16.6 2008 se přesouvá na termín 30.6.2008.
* Dne 12.6. 2008 se uskutečnily členky kulturního a sociálního výboru sbírku odloženého šatstva a textilu v naší
obci. Sbírka byla úspěšná . Nashromaždilo se celkem

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 240 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 3, Datum vydání: 23.6.2008, ZDARMA
Evidenční číslo: MK ČR: E 10412
Vydavatel: Obec Semčice, 294 46 Semčice 10, IČ: 00238597
Kontakt: telefon: 326 388 130, fax: 326 388 286, e-mail: ou@obecsemcice.cz
http: www.obecsemcice.cz
Tisk: Zdeněk Gola, Bělská 151, Mladá Boleslav
Graﬁcká příprava: Květoslav Křováček, TGM 1078, Mladá Boleslav
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