září 2008
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Vážení a milí spoluobčané,
v první polovině září jsme ještě chvíli užívali
prodlouženého léta s dny plného slunce a v druhé
části měsíce si můžeme bez váhání oblékat zimní
bundy . No je třeba si přiznat, že podzim je tu .
Do konce roku bychom chtěli požádat stavební odbor o zahájení Územního řízení o umístění stavby
,,Vodovod Semčice - Žerčice „ a získat tak stavební
povolení k realizaci této stavby . V současné době
probíhá příprava na ,,Poptávkové řízení „ na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování
středu obce Semčice . Zpracování projektové dokumentace s vydáním stavebního povolení by mělo být
ukončeno v březnu roku 2009 .
Blíží se období, kdy budou vypisovány dotační tituly pro rok 2009 . Jistě nás bude zajímat dotace na
stavbu vodovodu a dotační tituly, které budou zapadat do plánů obce v roce 2009 .
Poslední dotace o kterou obec žádala na rok 2008
byla z Nadace Partnerství z programu Strom života
na výsadbu zeleně podél nového chodníku směrem
na Žerčice . Projekt jsme nazvali ,,Zasaď si svůj
strom“. To znamená, že na výsadbě stromu či keře

se může podílet každý občan Semčic a může pomoci i ﬁnančním příspěvkem na sazenice . Počítá
se s výsadbou 30 ks stromů (dub, habr) a 50 ks
keřů . V současné době víme, že na výsadbě se budou podílet občané z nové zástavby, občané, kteří
v minulém roce žádali o kácení stromů rostoucí
mimo les a děti z Masarykovy základní školy za
Semčic . Každý člověk by měl za svůj život vysadit
alespoň deset stromů, tolik stromů totiž dokáže vyrobit takové množství kyslíku, které potřebuje pro
život jeden člověk na naší planetě . Předpokládaný
termín výsadby se plánuje na konec října . Přesný
termín bude vyhlášen .
Ve dnech 17. a 18. října 2008 se budou konat volby
do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu
Parlamentu ČR . Nás se pouze budou týkat volby do
Zastupitelstva Středočeského kraje .
Závěrem bych Vás chtěla pozvat na řádné zasedání
zastupitelstva obce, které se bude konat 15.12.2008
v zasedací místnosti obecního úřadu .
Jana Dlouhá, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. j. 332 /2008

Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 30. června 2008 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů uložených OZ na jednání ze
dne 21.4. a 19.5.2008
2. Důvodové zprávy k :
- projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku na obec Semčice, parc. č. 543/2 o výměře

5 345 m2 v k.ú. obce od PF ČR
- projednání a schválení smlouvy o dílo s ﬁrmou V. Novotný na ,,Modernizaci osvětlení hřišť ve sportovním
areálu “
- projednání a schválení smlouvy o dílo na inženýrský
dozor při ,,Modernizaci osvětlení hřišť ve sportovním
areálu“
pokračování na straně 2

nejpozději do 31.7.2008. Ke změně vlastníka dojde až po
úhradě celé částky na účet obce
10. Odměnu slečně Ivě Kubínové ve výši 1 500,- Kč
čistého v souvislosti s vykonávanou praxí na OÚ.
11. Příspěvek na stravování hospodářce obce paní Lucii
Karabinové ve výši 60% z částky na oběd, která činí 53,Kč . Příspěvek je schválen pro rok 2008

- projednání a schválení žádosti o využití rezervního fondu na rekonstrukci sborovny
- opravám v bytovém domě č.p. 130
- žádosti o vybudování systému kontroly kvality ovzduší
B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
s rozšířením o jeden bod, a to pod číslem 6. Projednání
oprav v bytovém domě č.p. 130
2. Ověřovatele zápisu: Paní Evu Horákovou a pana Petra
Košťála
3. Navrhovatele usnesení: Pana Ing. Jiřího Čejku a pana
Ing. Josefa Hrnčíře
4. Uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku na
obec Semčice parc. č. 543/2 o výměře 5 345 m2 v k.ú.
obce od PF ČR
5. Uzavřít smlouvu o dílo s ﬁrmou V. Novotný na ,,Modernizaci osvětlení hřišť ve sportovním areálu“ s dodáním
českého návodu k obsluze na osvětlení od dodavatele
Electrosun, s.r.o.
6. Uzavřít smlouvu o dílo na inženýrský dozor s panem
Ing. Františkem Šturmou při ,,Modernizaci osvětlení
hřišť ve sportovním areálu“s doplněním bodu ve smlouvě
o dohled nad zkušebním provozem
7. Žádost Masarykovy základní školy Semčice o využití
RF na rekonstrukci sborovny
8. Žádost pana Ladislava Janaty v č.p. 90, Semčice na
úpravu plateb za vodné a vývoz jímky, a to tak, že úhrada
za vodné a vývoz jímky bude hrazena všemi nájemníky
stejným dílem
9. Prodej budovy č.p. 72, st.p.č. 72 o výměře 223
m2 a parc.č. 73/25 o výměře 2 513 m2 manželům
Heřmanským za celkovou cenu 2 493 690 Kč
a ) za dům se st.p.č. 72 , 2 242 390,- Kč
b) za pozemek parc.č. 73/25 za 100 Kč /m2 251 300,- Kč
S podmínkami, že celá kupní cena bude uhrazena

D) Neschvaluje:
1. Žádost Mgr. Freda Böhma na dokončení komunikace
,,U okálů“ v letošním roce z ﬁnančních prostředků
získaných z prodeje domu č.p. 72
C) Ukládá:
a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku na obec Semčice, parc. č. 543/2 o výměře 5 345 m2
v k.ú. obce od PF ČR
2. Uzavřít smlouvu o dílo s ﬁrmou V. Novotný na ,,Modernizaci osvětlení hřišť ve sportovním areálu“
3. Uzavřít smlouvu o dílo s panem Ing. Františkem
Šturmou na inženýrský dozor při ,,Modernizaci osvětlení
hřišť ve sportovním areálu“
4. Ve spolupráci s JUDr. Puršlovou připravit podklady
a uzavřít kupní smlouvu na prodej obecního domu č.p.
72, pozemku parc.č.st.72 a pozemku parc.č. 73/25 k.ú.
Semčice manželům Heřmanským za dohodnutou cenu
2 493 690,- Kč
b) Ing. Jiřímu Čejkovi :
1. Jednat s Ing. Oldřichem Reinbergrem ve věci kontroly
odpadového hospodářství a vypouštění emisí
V Semčicích dne 1.7.2008
Zapsala: Karabinová L.

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

Č. j. 454 /2008

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 9. září 2008 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

B) Schvaluje:

A) Bere na vědomí:

1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce, tak, jak
je uveden na pozvánce .
2. Ověřovatele zápisu: Paní Evu Horákovou a pana Petra
Košťála
3. Navrhovatele usnesení: Pana Ing. Jiřího Čejku a pana
Mgr. Freda Böhma
4. Ing. Jiřího Čejku, jako osobu pověřenou za Obec
Semčice, pro jednání se společností Cukrovary a lihovary
TTD a.s. a Agroetanol TTD a.s. v Dobrovici a Městem
Dobrovice při řešení problému znečištění ovzduší v obci
Semčice
5. Návrh rozpočtové změny č.2 podle účelových znaků
a položek, tak, jak byl přednesen
a) zvýšení rozpočtových příjmů o 2 670 328,00 Kč
b) zvýšení rozpočtových výdajů o 133 408,00 Kč
pokračování na straně 3

1. Informace o plnění úkolů uložených OZ na jednání ze
dne 30.6.2008
2. Důvodové zprávy k :
- projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2008
- projednání a schválení zprávy ﬁnančního výboru
o hospodaření obce za období leden – srpen 2008
- projednání a schválení zprávy kontrolního výboru
o hospodaření Masarykovy základní a mateřské školy
Semčice
- schválení souhlasu s vložením nepeněžitého vkladu
Obce Semčice, jehož předmětem jsou vodovody a kanalizace, dle znaleckého posudku společnosti VaK, s tím, že
za tento nepeněžitý vklad obci budou upsány akcie
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c) zvýšení běžného účtu o

c) a pověřuje Janu Dlouhou starostku obce, bytem
Semčice 65, 294 46 k veškerým úkonům s tím souvisejících, zejména k uzavření smlouvy o upsání akci, smlouvy o vkladu, protokolu o předání a převzetí nepeněžitého
vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti

2 536 920,00 Kč

6. Zprávu ﬁnančního výboru o hospodaření obce za období leden – srpen 2008
7. Zprávu o hospodaření Masarykovy základní a mateřské
školy Semčice
8. a) Nepeněžitý vklad obce Semčice, jehož předmětem
jsou vodovod a kanalizace včetně čističky odpadních
vod Monoblok 250 EO postavené na stavební parcele
č parc. 342 – zastavěná plocha, katastrální území Semčice,
stavební parcely č. parc. 342 – zastavěná plocha a pozemkové parcely č. parc.173/7 – ostatní plocha, vše katastrální území Semčice, vše v lokalitě ,, RD Za Kampeličkou “
v obci Semčice, vodovod a kanalizace v lokalitě „ RD Za
Kampeličkou III “v obci Semčice, tak, jak jsou popsány
ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká
znalecká a.s. č. posudku 2850-12-2008 s tím, že částka,
kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, činí 13,680.200,- Kč
b) s vložením nepeněžitého vkladu do základního kapitálu
společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.,
IČ 463 56 983, se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá
Boleslav s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 10.056 kusů kmenových akcií akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. znějících
na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné
podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.360,40 Kč

C) Ukládá:
a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Zapracovat schválené změny do rozpočtu obce
2. Požádat MUDr. Leo Šklubala o počty očních
onemocnění a onemocnění horních cest dýchacích v jeho
obvodu roce 2006, 2007 a leden až srpen 2008
3. Prozkoumat umístění dopravní značky ,,Obytná zóna“
v lokalitě U Okálů
b) Místostarostovi Ing. Jiřímu Čejkovi:
1. Vyjednat podmínky pro systém včasného informování
Obce Semčice o haváriích ve ﬁrmě Cukrovary a lihovary
TTD a.s. a Agroetanol TTD a.s. v Dobrovici, kde došlo
ke znečištění životního prostředí únikem cizorodých látek
do ovzduší, povrchových a podzemních vod
V Semčicích dne 9.9.2008
Zapsala: Karabinová L.

Jana Dlouhá
starostka

ZE SEMČICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik
kronikářka obce)

vybrala

Jarmila

bu této komunikace byly poměrně nízké, protože byla
občanům nařízena od roku 1941 velká naturální povinnost 21 tisíc korun ročně a ta byly odpracována.
V semenářské stanici také pilně pracoval akční výbor NF. Propuštěni /říkalo se vyakčněni/ ze závodu byly
„ nežádoucí živly“ , ředitel Tymich, strojmistr František
Hybler a mistr František Bort. Dokonce byla znovu vyslovena nedůvěra bývalému řediteli Stehlíkovi na jeho
nové pracoviště do Prahy,
Místní akční výbor obezřetně nevydal lovecké lístky
majitelům loveckých zbraní, kteří nezaručovali kladný postoj k současnému politickému vývoji. Zbraně
museli odevzdat : učitel Honzák, mistr Hybler a rolníci
Heřmanský, Říha a Krejčík.
Pro děti zaměstnanců semenárny byl o prázdninách
zřízen zemědělský útulek ve škole, který vedla Věra Kulhavá ze Semčic a Danuše Merelová z Dobrovice.
Na krátkou dobu byla v Semčicích založena organisace
Junáka, odbočka Dobrovice. Ve vedení byli Vladimír
Hlaváček, Zdeněk Hodboď a Jindřich Jansa.
Od 1. září 1948 zanikl název Měšťanská škola a vznikla Střední škola. Pořádaly se sbírky jako například „ Pět
kostek cukru pro bulharské děti „ a další.
Ochotnický spolek byl velmi aktivní a sehrál v roce
1948 pět divadelních představení a pořádal pouťovou,
posvíceneckou a silvestrovskou zábavu.
/Pokračování příště./

Čvančarová,

Doba poválečná v Semčicích
...pokračování...
Začátek roku 1948 byl ve znamení politických bojů.
Protože v Semčicích byla silná komunistická strana,
hodně občanů únorový převrat uvítalo. Zakládaly se akční
výbory Národní fronty a která organizace tak neučinila,
byla zrušena. Funkcionáři, kteří nesouhlasili s politickým
vývojem byli odvoláni, nebo sami rezignovali, na příklad
Sokolové František Honzák a Josef Macoun, nebo zástupci strany národně socialistické Dr. Václav Tymich,
Václav Sládek a Josef Svačina.
Semčičtí občané se také zúčastnili sjezdu zemědělských
komisí v Praze a manifestace zemědělců na Václavském
náměstí. Byla ustavena rolnická komise, která měla
připravovat pozemkovou reformu zbytkového statku
Semčice a uspokojit velký zájem malorolníků o tyto
pozemky.
V květnu byla dokončena silnice na Hol, jejíž výstavba
začala v roce 1941. Na silnici se pracovalo téměř denně
a veškeré práce se prováděly prakticky ručně. Materiál se
vozil volskými a koňskými potahy. Náklady na výstav-
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Škola

Pomník

Ihned po dostavění nové školy v roce 1927 to byla škola
obecná. V přízemí byla první třída, do které chodili
žáci jeden rok a učil zde pan řídící. V místnosti vedle
vchodu /dnešní ředitelna/ byla umístěna obecní knihovna
a spořitelna. Dále byla prostorná tělocvična. V prvním
patře byla druhá třída, kam se chodilo dva roky do
prvního a druhého oddělení. Vedle byla třetí třída a vzadu
čtvrtá, kam se chodilo tři roky. Zde byli soustředěni žáci,
kteří nešli na tři roky do Měšťanské školy v Dobrovici.
Důvodem bylo placení školného v době hospodářské
krize a také špatný prospěch některých žáků. V menší
místnosti byla sborovna.
V mezipatře byl vchod na galerii tělocvičny. Nad
tělocvičnou byla šatna a chlapecká a dívčí pracovna, za
nimi kuchyň, která nebyla v provozu.
V dalším patře byla třída používaná jako kabinet, dále
byty s balkonem. Byt pro řídícího učitele byl vedle vchodu
/dnes byt školníka/.
Od roku 1939 byla v Semčicích zřízena i měšťanka.
V roce 1960 byla provedena velká přístavba školy do
dnešní podoby.

U příležitosti příprav sjezdu školáků a rodáků v roce
1977, přikročil MNV Semčice k opravě pomníku padlých
před školou. Pomník byl ve velmi špatném stavu. Jednotlivé kvádry rozestouplé a celé prorostlé mechem. Na
místo kdysi odstraněné plakety TGM byla umístěna nová
bronzová plastika za 7.500 Kč, objednaná v podniku Dílo.
Znázorňovala symbol míru. Autorem byl akademický
sochař a medailer Zdeněk Kolářský.
Opravu a čištění pomníku provedla parta semčických
dobrovolníků vedená zedníkem Jaroslavem Drbohlavem
č.p. 30. Původní železný plot kolem pomníku byl již dříve
odstraněn.

Štěnice
V roce 1962 byla bývalá družstevní drůbežárna , ve které
nyní choval slepice statek, zamořena štěnicemi. Ty se tak
rozmohly, že bylo nutno zavolat odhmyzovací službu.
Po plynem provedených zákrocích byla taková spousta uhynulých štěnic, že nebyla vidět ani podlaha. Tuto
dřevěnou montovanou drůbežárnu koupilo ve své době
JZD Semčice v Praze -Jinonicích ze zrušeného zajateckého tábora. Štěnice objevila ošetřovatelka slepic, když si
jich několik přinesla domů.

Čistička
V roce 1977 byla 6. srpna zahájena výstavba zařízení na
obrušování a obalování řepového semene. Dílo v hodnotě
asi 165 mil. Kčs. Nákladní auta vyvážela zeminu z výkopu pro budovu a vozila ji do Ledec, kde se zavážel
šutrovník.
Řepné semeno se dosud obrušovalo v Semčicích, ale
k obalování se posílalo do Rakouska. Náklady na stavební práce byly asi 30 mil. Kčs a na zařízení, většinou
zahraniční, bylo vynaloženo asi 120 mil. Kčs.

Chov prasat
V roce 1964 byl po vyčerpání zásob krmiv zrušen úplně
a navždy chov prasat v semčickém statku. Před tím byla
žírná prasata chována ve stodole č.p. 37 u Nastoupilů a ve
stodole č.p. 14 u Dvořáků.

Z NAŠEHO KRAJE
vlastně čistý vápenec. Pražské vápno se mění v kašovitou
hmotu tak bílou, že se dobře hodí pro štukatérskou výzdobu. Italové dokonce nazývají jakékoliv dobré italské
vápno slovy pasta di Praga.“
Používalo se i při stavbě Karlova mostu jako základ
výplňového zdiva.
/Kniha Karlův most str. 100./

Pražské vápno
O Praze se píše často a její historie je všeobecně známá.
Ale každý asi neví, že v Praze se ve středověku vyrábělo
vysoce kvalitní hydraulické vápno z vápencových
lomů v Braníku a Podolí. Označováno bylo jako tzv.
Staropražské nebo staroměstské vápno. Ve středověku
se mělo vozit i daleko za hranice českého království,
kde se údajně používalo na význačné vodní stavby, např.
hráze v Amsterodamu, nábřeží v Londýně nebo budovy
v Benátkách.
Bohuslav Balbín napsal v 17. století : „Kusy kamenitého
vápence se dobývají na četných místech po Čechách.
Vápenné pece jsou všude u lesů, ale mohutné skály, které
se naskytnou poutníkům do Prahy na pravém břehu Vltavy
za Vyšehradem a bloky odsekávané na Bílé Hoře, dávají
vápenec tak bělostný, lesklý a čistý, že při pálení a hašení
nezůstane téměř žádný odpad. Celý kamenný blok je

Český sedlák
Český sedlák ani v té nejhorší době, v 18. století, nebyl
nevolníkem. Nevolník čili otrok, jak jej znalo římské
právo i starší středověk, byl věcí prodejnou a bezprávnou
jako kus dobytka. Nemohl míti žádného majetku /co je
jeho, náleží vlastně pánovi/ ,nemůže děditi ani odkázati,
ani se souditi ani smluv uzavírati. Ve všech těchto směrech
byl však český sedlák právní osobností. Osobně vůbec
pokračování na straně 5
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robotovati nemusil. Povinnost roboty tkvěla na gruntu, ne
na osobě. Sedlák místo sebe zpravidla posílal čeledína.
Sedlák, tento domnělý český nevolník, se těšil značné
autonomii. Císař Josef II. když v roce 1781 zrušoval
„nevolnictví“, českého sedláka osvobozovat nemusil.
Josef II. nevolnictvím rozuměl jen obmezení sedláka ve
stěhovavosti a v právu ženiti se, učiti se řemeslu, jíti na

studie bez panského svolování. Tato obmezení osobní
svobody, od nichž bylo daleko k nevolnictví, tedy Josef II.
zrušil, ale svazek dědičného poddanství potrval nedotčen
až do roku 1848.
/J. Pekař „ Kniha o Kosti.“/

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Mateřská škola Semčice – zhodnocení školního roku
2007/08
V MŠ je zapsáno 28 dětí, 13 děvčat a 15 chlapců.
Do ZŠ odchází 9 dětí.
V tomto školním roce pracovaly v MŠ 2 učitelky Marie
Baláková, Marcela Lašáková, školnice Kamila Fliegerová
a kuchařka Věra Stará.
MŠ je součástí právního subjektu se ZŠ, jehož ředitelkou
je Mgr. J. Kočová.
Ve výchovně vzdělávací práci jsme se zaměřili na
všestranný rozvoj osobnosti dítěte, poznáváním světa
kolem nás, měnícími se ročními obdobími, s životem na
Zemi. Děti se seznamovaly s některými tradicemi a pranostikami.
Během roku proběhly tyto akce:
Vánoční besídka a koncert v kostele s veřejným vystoupením všech dětí, karneval v MŠ za účasti rodičů dle
zájmu, keramická dílna, 1x měsíčně divadlo v MŠ, ukázka výcviku psů a dravců, školní výlet do ZOO v Liberci,
Den dětí v zahradě MŠ za přispění sponzorských dárků
Zprávy z Masarykovy základní školy
V pondělí 1. září jsme zahájili v Masarykově základní
škole a mateřské škole nový školní rok 2008/2009.
První den byl slavnostní. Přivítali jsme prvňáčky: druháci
písničkou a deváťáci kytičkou. První vědomosti a doved-

od rodičů, besídka pro rodiče v závěru školního roku
a rozloučení se školáky, koncert v kostele s veřejným vystoupením, párty v zahradě MŠ společně se všemi dětmi
a rodiči, po skončení zůstávají školáci spát v MŠ.
Kladně hodnotím spolupráci se ZŠ, děkuji paní ředitelce
Mgr. Janě Kočové a panu školníkovi L. Mézsárosovi za
vstřícné a pružné řešení požadavků MŠ.
Děkuji celému kolektivu MŠ za obětavou práci a hezký
vztah k dětem, odměnou pro nás je, že děti jsou v MŠ
rády a líbí se jim u nás.
Po materiální stránce bylo do MŠ pořízeno:
termos na pitný režim, stůl se židlemi pro velké děti, tabule, kapsáře, hračky, metodické pomůcky, prošívané
deky, polštářky, povlečení (nová lehátka budou zakoupena), zahradní skluzavka, která je využívána i dětmi ze
ZŠ.
Děkuji rodičům za spolupráci, která byla v zájmu dětí
a MŠ na velmi dobré úrovni a v novém školním roce na
shledanou!
Marie Baláková, vedoucí učitelka MŠ
nosti budou získávat pod vedením paní učitelky Mgr. Evy
Bartoňové.
K personálním změnám na základní škole nedošlo. Do
MŠ se vrátila po nemoci paní učitelka Jitka Rejmonová
Personální obsazení školy:
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9.-14.2.2009 - jarní prázdniny
9.,10.4.2009 - velikonoční prázdniny
30.6.2009 - ukončení školního roku

1.9.2008 - zahájení školního roku 2008/2009
27.,29.10.2008podzimníškolního
prázdninyroku 2008/2009
1.9.2008 - zahájení
22.12.2008–2.1.2009 - vánoční prázdniny
27.,29.10.2008- podzimní prázdniny
5.1.2009 zahájení výuky v novém roce
V letošním školním roce bude školu navštěvovat 169 dětí
22.12.2008–2.1.2009
- roce
váno�ní
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školním
budeprázdniny
školu navšt�vovata169
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30.1.2009 - pololetní prázdniny
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9.-14.2.2009 - jarní prázdniny
MŠ
9.,10.4.2009 - velikono�ní
prázdniny
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30.6.2009 - ukon�ení školního
2. t�ída roku
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4. t�ída
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7. t�ída
8. t�ída
9.A t�ída
9.B t�ída
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O provozu ŠJ byli
rodiče informováni
letákem.
4. oprava schodů u venkovních WC v MŠ
O provozu
ŠJ byli rodi�e
informováni letákem.
5. oprava a nátěr některých dveří v ZŠ
Přes prázdniny se ve školce i škole opravovalo a budova- 6. malování kuchyní v MŠ i ZŠ a vymalování prostor
P�es prázdniny se ve školce i škole opravovalo a vbudovalo:
lo:
MŠ vytopených při havárii v květnu
prob�hlasborovny
rekonstrukce
školy7.apraní
kancelá�e
ú�etní
školy
1. proběhla1. rekonstrukce
školysborovny
a kanceláře
koberce
v herně
v MŠ
vým�na oken ve t�íd� ve druhém pat�e budovy školy, malování této t�ídy
účetní školy2.
2. výměna 3.
oken vezakoupení
třídě ve druhém
patře budovy
Přeji
všem zaměstnancům a žákům zdraví, pohodu
nové smažicí
pánveškoly,
do školní
jídelny
malování této
třídy
a
hodně
trpělivosti v novém školním roce.
4.
oprava schod� u venkovních WC v MŠ
3. zakoupení nové smažicí pánve do školní jídelny
Mgr. Jana Kočová

5.
6.
7.

oprava a nát�r n�kterých dve�í v ZŠ
malování kuchyní v MŠ i ZŠ a vymalování prostor v MŠ vytopených p�i havárii v kv�tnu
praní koberce v hern� v MŠ
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VÝLET

PRÁZDNINY

V dáli vidím horu Říp,
nahoře byl velký klid.
Je to hora veliká,
lehko se z ní utíká.
Čech byl přeci moudrý pán,
z hory Říp viděl mnohem dál.

Prázdniny žáci dobře znají ,
velkou radost vždy z nich mají.
Jenže, když jim utečou,
do lavic je zavlečou.
Prvňáci se vždycky těší,
nakupovat rychle běží.
Penál, tužky, pravítko,
strach mají však malinko.

Byli jsme i v Mělníce,
je tam stará kostnice.
V kostnici je kostí mnoho,
jsou tam kosti z nejednoho.

Zato žáci z vyšších tříd,
přemýšlí jak zrušit školu.
Zatím mohou jenom snít
o školním dnu bez úkolu.

Tereza Kozlíková, 8.třída

I přes všechny těžké roky,
které nás tu potkaly,
vždycky vedly naše kroky,
ze školy a do školy.

Letní škola angličtiny
1.září nám začal příjemný týden s anglicky mluvícími lektory. Byli jsme rozděleni na skupinu mladších a starších.
Mladší skupina pracovala s čechoameričanem Nickem
a my starší s černoškou Doreen z Keni.
Celý týden jsme si užili a nasbírali spoustu nových
znalostí. V sobotu odpoledne jsme si udělali táborák,
předvedli program, který jsme si připravili pro rodiče
a dostali jsme certiﬁkáty. Neděle byla plná her, ačkoli byli
všichni unavení, rozloučit se a odejít domů se nám moc
nechtělo.
Letní škola angličtiny se nám všem moc líbila a doufáme,
že se za rok znovu sejdeme.

Lenka Novotná, Eva Kyloušková - 9.A
Start nových prvňáčků
1. září letošního roku začalo 19 dětí navštěvovat 1.třídu
v semčické škole. Přímo ze Semčic jsou Jakub Čerych
a Patrik Zítka.
S prvňáčky přišli i rodiče a prarodiče. Všechny přivítala
paní zástupkyně ředitelky Mgr. Věra Forejtová, paní starostka Jana Dlouhá a žáci 9.tříd. Druháci, pod vedením
paní učitelky Dany Antoškové, zazpívali lidové písně.
Děti si zazvonily na veliký zvonec a staly se školáky.
První den ve škole skončil pohádkou.

Martina Hůlková a Veronika Havelková, 9.B

Eva Bartoňová, třídní učitelka 1.třídy

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
bude opět tradiční VINOBRANÍ.
K tanci a poslechu bude hrát kapela „Phoenix“, vstupné bude lidové - 80,-Kč. Věříme, že se přijdete pobavit
a těšíme se na Vás.

Jsem opět zde, abych Vám řekl něco o naší činnosti.
V pátek 14. června se naši hasiči zúčastnili oslav 125.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Úhercích. Součástí oslav byly i různé soutěže. V požárním
útoku se naše družstvo umístilo na 3. místě. Ve štafetě
složené z celkem kuriózních disciplín obsadil náš člen
Josef Jiránek ml. krásné 2. místo. Fotograﬁe z oslav si
můžete prohlédnout na stránkách obce Úherce (www.
uherce.unas.cz).
V pátek 27. června jsme uspořádali turnaj v šipkách.
Vítězem turnaje se stal B. Kalabis, na druhém místě
skončil P. Antoš a třetí místo vybojoval F. Lojka. Připravte
se na podzimní šipkovou ligu, která bude odstartována
v pátek 3. října.
V neděli 29. června jsme se sešli na brigádě a začali
s podbíjením podhledů na přístavbě hasičárny. Vše jsme
nestihli a tak následuje brigáda 18. září, kdy chceme práci
dokončit.
Na sobotu 18. října si naplánujte volno, neboť v hasičárně

A nyní k činnosti naší výjezdové jednotky.
Děkujeme panu Janu Šturmovi majiteli ﬁrmy Metalcentrum, který věnoval ﬁnanční dar pro JPO III v hodnotě
50 000,-Kč. Díky tomuto daru se naše technické vybavení
rozrostlo o elektrocentrálu.
Koncem července se naše technické vybavení rozrostlo o plovoucí čerpadlo Aquafest Kawasaki, které jsme
získali od MHZ Praha.
Díky nové elektrocentrále a plovoucímu čerpadlu nás
čeká rekonstrukce úložných prostorů v nástavbě cisterny.
Dne 29. července v 18:12 hodin jsme byli vysláni
k likvidaci požáru balíkovače slámy do obce Žerčice.
Naše jednotka se dostavila na místo události jako první
pokračování na straně 8
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dojela jako první. Vytvořili jsme dva útočné proudy „C“.
Prvním jsme zabránili rozšíření požáru do lesa a druhým
proudem rozšíření požáru po strništi. Účastnili se: Vošvrda
Pavel, Pařík Petr, Jiránek Josef ml., Klimo Karel, Jiránek
Petr, Zdeněk Zvěřina, Fidra Petr.
Ve středu 4. října proběhne cyklické školení jednotky
v Bělé pod Bezdězem.

a začala hasit balíkovač jedním vysokotlakem. K požáru
se dostavili: Pavel Vošvrda, Petr Pařík, Karel Klimo, Petr
Jiránek, Dominik Pivko, Petr Čerych a Zdeněk Zvěřina.
Při této akci jsme vyzkoušeli ono zmíněné čerpadlo při
doplňování cisterny.
Dne 13. srpna naše Tatra opět po roce absolvovala úspěšně
technickou prohlídku v Kosmonosech.
Další náš výjezd byl do obce Nepřevázka k požáru stohu dne 27. srpna v 11:07 hodin, ale byli jsme odvoláni
operačním střediskem v Mladé Boleslavi, které rozhodlo,
že stoh se nechá vyhořet. Účastnili se: Fidra Petr, Rejmon
Vladimír a Čerych Petr.
V neděli 31. srpna v 17:04 hodin následoval výjezd do
Ujkovic k požáru strniště a zbylé slámy. Naše jednotka

Naše další činnost se bude ubírat stejným směrem. Budeme nápomocni při likvidaci požárů, a budeme se také
snažit o nějaké to kulturní vyžití (nezaměňovat s heslem
„POMÁHAT A CHRÁNIT“).
Za SDH Semčice Karel Kočí

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Během prázdnin se v areálu dokončily některé rozdělané
práce, jako bylo nové osvětlení hřišť, které jsme prověřili
před půlnočním turnajem malým nohejbalovým kláním
a to v podání našich nohejbalistů, fotbalistů a příznivců
nohejbalového sportu.
V areálu byl instalován tobogán a sprcha u koupaliště.
I přes všechna úskalí, které nám přineslo počasí doufáme,
že se všem zúčastněným na našich akcích v areálu líbilo.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na
rozvoji sportovního areálu v Semčicích .

Zábava se skupinou Soumrak Band
Večerní nohejbalový turnaj

Proběhlé akce:

30. prosince
hodin

Výsledky turnajů budou k nahlédnutí na web stránkách
OÚ, které do konce září doplníme.
Připravované akce TJ:
26. prosince
1. Nohejbalový turnaj nad 100 kg nebo
40 let od 13:00 hod.

Zábava se skupinou Soumrak Band
Memoriál Bohouše Sládka – 25.ročník
Půlnoční nohejbalový turnaj losovaných dvojic 28.ročník

– Předsilvestrovský fotbálek od 13:00

Za TJ Sokol Semčice, Jan Klimo

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
* Děkujeme za sponzorský dar paní Iloně Košťálové,
která přispěla na kostel sv. Prokopa, a to formou sladké
odměny pro nejmenší účinkující na konci školního roku.

října (neděle) . Do kontejneru nepatří dřevo, větve a jiný
běžně spalitelný materiál, dále železo a nebezpečný odpad.

* Ve dnech od 2. října (čtvrtek) do 4. října (sobota) bude
probíhat sběr nebezpečného odpadu . Tento můžete v době
od 8,00 do 10,00 hodin a od 14,00 do 16,00 hodin odkládat za vrata areálu Ing. J. Heřmanského naproti hřbitovu.
Jedná se pouze o tyto druhy odpadů : Zářivky, akumulátory, olej motorový a převodový, plechovky od barev, drobné baterie a monočlánky, lednice mrazáky a televizory.

* Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají 17. října 2008 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 18.
října 2008 od 8,00 hodin do 14,00 hodin . Věříme, že se
zúčastníte v hojném počtu . Podrobnosti jsou zveřejněny
na úřední desce Obecního úřadu, na webových stránkách
a budou Vám také sděleny místním rozhlasem.
* Upozorňujeme občany, aby neodkládali igelitové tašky
naplněné plastovými obaly (odpadky) u přeplněných
kontejnerů na plasty . Vítr nebo zaběhlý pes tašku roztrhá
a odpadky jsou rozházené po okolí . Pokud je potřeba je
možno dávat plast. obaly do igelitového pytle a odložit jej
pokračování na straně 9

* Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí být demontované. Jiné druhy odpadů nebudou odebírány .
* Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven
u hřbitova, ve dnech 3. října (pátek) od 12,00 hodin do 5.
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* Firma Lubo nabízí k prodeji kontejnery o obsahu
240 l na biologický odpad (tráva, listí, větve) . Ceny za
odvoz plné nádoby budou stanoveny ve vydaném ceníku
začátkem roku 2009 .

ke kontejneru . Pytel je nutné zavázat !!
* Po obci byly rozmístěny odpadkové koše s pytlíky na psí
exkrementy, které se jistě budou hodit majitelům pejsků .
Věříme, tímto, že se sníží znečišťování naší obce .

Zde je místo i pro Váš inzerát .

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 250 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 3, Datum vydání: 29.9.2008, 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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