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Vážení a milí spoluobčané,
v úvodu tohoto článku, bych ráda poděkovala
dobrovolníkům, kteří pomohli při zajištění střechy
na budově základní školy v Semčicích po čtvrteční
vichřici ze dne 23.července 2009.
Děkujeme panu Vladimíru Rejmonovi, Radku Makovcovi, Ladislavu Tichému, Petru Adamčiakovi,
Ladislavu Čerychovi, Vladimíru Šturmovi, Leoši
Horákovi, Lukáši Horákovi, Dominiku Pivkovi,
Milanu Staňkovi, Jiřímu Dytrychovi, Tomáši Límanovi, Jiřímu Motlovi a Lence Motlové.
Bez jejich pomoci by došlo ještě k větším škodám
na budově školy neboť i v následujících dnech
mělo vydatně pršet.
Ještě chvíli zůstanu u vichřice, která nás všechny
nemile překvapila. Takovou sílou větru 100km/
hod. v Semčicích nikdo nepamatuje. Škody vznikly
na škole, kde byla vichřicí střecha na štítu přeložená
na polovinu i s podbitím a krovy, tím došlo i k zatékání do třídy v horním patře, podmočení stropu
a poničení osvětlení. Novou střechu stavební firma
BVS spolu s panem Jiřím Holbou stačila vystavět
do začátku školního roku. Další škody vznikly na
zdravotním středisku. Silný vítr shodil 70 střešních
tašek. Opravu na zdravotním středisku zajistil pan
Petr Staník a pan Ladislav Janata. Na bytovém
domě č.p. 130 vítr urval plechy a promáčel strop
u jednoho z obecních bytů. Opravu také provedl pan
Petr Staník. Vítr prolétl celou naší obcí nešetřila

stromy ani střechy obyvatel. Škody na obecním majetku lze vyčíslit lehce přes 100 000,- Kč.
Ještě bych chtěla poděkovat všem , kteří po vichřici
pomohli s odklízením větví z chodníků, komunikací
a z místního hřbitova.
Další náklady obec čekají při úpravách zeleně.
Následkem vichřice došlo k poničení mnoha
stromů. Výbor pro rozvoj obce a ŽP, připravil koncept na postupné (etapové) úpravy zeleně v obci.
První etapa zahrnuje úpravu topolové aleje směr
na Hol.
I když je počasí v posledních letech vrtkavé, tak
bych si přála, aby se lidem přírodní katastrofy vyhýbaly.
A teď k začátku školního roku. První školní den již
děti mají za sebou a celý rok před sebou. Přeji všem
dětem, aby tento rok byl pro ně úspěšný, vyučující
shovívaví a rodiče trpěliví.
Do konce roku 2009 se chystá dokončení komunikace ,,U Okálů“. Na podzim bychom chtěli žádat
o dotaci na vodovod Semčice – Žerčice a na úroky
z úvěru.
Na závěr Vás zvu na řádné zasedání OZ, které se
bude konat dne 14.12.2009 od 19,00 hodin.
Termín případného mimořádného zasedání bude
včas zveřejněn.
starostka Jana Dlouhá

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. j. 243/2009

Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 29. června 2009 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Informaci o plnění úkolů uložených OZ na jednání ze dne 11.5.2009

2. Informaci k žádosti o iniciativě rodičů na zřízení
dětského hřiště
3. Informaci k žádosti o řešení dopravní situace
na místní komunikaci směrem na Hol
4. Informace k žádosti p. Hůlky o zapleveleném
pokračování na straně 2

pozemku parc. č. 632/1 v k.ú. Semčice
5. Důvodové zprávy k :
- schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření
a Závěrečného účtu obce za rok 2008 po kontrole
nápravných opatření
- projednání a schválení rozpočtového opatření č.
2/2009
- návrhu a volbě přísedícího u Okresního soudu
v Mladé Boleslavi na období 2009-13
- schválení věnování výtěžku - částky ze vstupného z koncertu pořádaného Kulturním a sociálním
výborem dne 28.5.2009
- projednání a schválení žádosti na odkoupení obecního pozemku p.č. 79/4 v k.ú. Semčice o výměře
1 361 m2 za účelem zřízení kompostárny
- projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky
č.1/2009 ,,O úpravě koeficientů pro výpočet sazby
daně z nemovitosti v obci Semčice“

a) zvýšení rozpočtových příjmů o 16 414,- Kč
b) zvýšení rozpočtových výdajů o 120 958- Kč
c) snížení rozpočtových výdajů o 13 000,- Kč
d) snížení běžného účtu
o 91 544,- Kč
7. Návrh a volbu paní Hany Sládkové, Semčice
č.p.28, 294 46, jako přísedící u Okresního soudu
v Mladé Boleslavi na období 2009-13
8. Věnovat výtěžek z koncertu pořádaného dne
28.5.2009 ve výši 3 755,- Kč Masarykově základní
a mateřské škole Semčice s využitím pro zájmovou
činnost pěveckého sboru
9. Zveřejnit záměr na odprodej obecního pozemku p.č. 79/4 v k.ú. Semčice o výměře 1 361 m2
za účelem zřízení kompostárny
10.Zřídit pracovní skupinu ve složení zastupitelů
starostky Jany Dlouhé, Ing. Josefa Hrnčíře a Kláry
Čerychové a zástupců rodičů Jiřiny Kabourkové,
Radky Plíškové a Lenky Motlové k připravě na vybudování dětského hřiště

B) Schvaluje:

C) Ukládá:

1. Vyřazení bodu č. 8. Projednání a schválení
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 ,,O úpravě
koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitosti
v obci Semčice“z programu jednání
2. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce a vyřazení jednoho
bodu v programu
3. Ověřovatele zápisu: Pana Mgr. Freda Böhma
a paní Evu Horákovou
4. Navrhovatele usnesení: Pana Petra Košťála a pana
Ing. Josefa Hrnčíře
5. Zprávu o přezkoumání hospodaření a Závěrečný
účet obce za rok 2008, bez výhrad
6.
Návrh rozpočtové změny č.2/2009 podle
účelových znaků a položek, tak, jak byl přednesen :

a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Zapracovat schválené změny do rozpočtu obce
2. Na příštím řádném zasedání informovat zastupitelstvo o postupu při řešení žádosti na výstavbu
dětského hřiště
3. Zahájit správní řízení s majitelem pozemku parc.
č. 632/1 v k.ú. Semčice
4..Zahájit řízení k dopravní situaci na místní komunikaci směrem na Hol
V Semčicích dne 1.7.2009		
Zapsala: Karabinová L.		

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

Č. j. 283/2009

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 6. srpna 2009 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

Schválení úpravy ve Vnitřní směrnici obce Semčice
a to v bodu Mzdy – vnitřní platový předpis a druhý
bod pod č. 4. Projednání a schválení odprodeje obecA) Bere na vědomí:
ního pozemku parc. č. 79/4 v k. ú. obce Semčice
1. Informaci Ing. Jiřího Čejky o nutném navýšení a třetí bod č. 5. Projednání a schválení stanoviska
nákladů v kapitole péče o vzhled obce a veřejnou k žádosti firmy Artefa s.r.o. k výstavbě Fotovoltaické
zeleň ve výši 100 000,- Kč a to v souvislosti s likvi- elektrárny
2. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
dací následků škod po vichřici ze dne 23.7.2009
2. Důvodové zprávy k: projednání a schválení návrhu tak, jak je uveden na pozvánce a zařazení tří bodů
výběrové komise na firmu, která provede výstavbu do programu
3. Ověřovatele zápisu: Pana Mgr. Freda Böhma
vodovodu Semčice - Žerčice
a paní Evu Horákovou
4. Navrhovatele usnesení: Pana Petra Košťála a pana
B) Schvaluje:
Ing. Jiřího Čejku
pokračování na straně 3
1. Zařazení tří bodů do programu jednání : pod č.3.
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5. Uzavřít smlouvu s firmou František Klouček
stavební činnost Kosmonosy na realizaci stavby vodovodu Semčice – Žerčice
6. Úpravu ve Vnitřní směrnici obce Semčice v bodě
Mzdy, dle zákona č. 262/2006 Sb., kdy se nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě mění
ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. s platností
od 1. června 2009
7. Prodej obecního pozemku parc. č. 79/4 v k.ú.
Semčice o výměře 1 361 m2 panu Liboru Dlaskovi za cenu 25 000,- Kč. Na pozemku bude zřízena
kompostárna biologického odpadu a pozemek bude
za tímto účelem i využíván
8. Umístění Fotovoltaické elektrárny na pozemku
79/10 v k.ú. obce Semčice jejímž investorem je firma
Artefa s.r.o. Mladá Boleslav
9. Odložit zahájení výstavby vodovodu Semčice

– Žerčice na jaro 2010 z důvodu podání žádosti
o dotaci na tuto stavbu
C) Ukládá:
a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Uzavřít smlouvu s firmou František Klouček
stavební činnost Kosmonosy na realizaci výstavby
vodovodu Semčice – Žerčice.
2. Uzavřít smlouvu s panem Liborem Dlaskem
na prodej pozemku parc. č. 79/4 v k.ú. obce Semčice
za účelem zřízení kompostárny
3. Připravit podklady pro podání žádosti o dotaci
na výstavbu vodovodu Semčice -Žerčice
V Semčicích dne 10.8.2009		
Zapsala: Lucie Karabinová		

Jana Dlouhá
starostka

ZE STARÝCH SEMČIC
Suchý, příslušník VB, bývalý dělník semenárny.
Po měsících nedůvěry a nepřátelství mezi
družstevníky a nedružstevníky nastalo uklidnění, ale
ONV Mladá Boleslav ocenil úsilí nových semčických jenom zdánlivé. JZD vyzbrojeno poměrně velkým
družstevníků a přiznal jim JZD II. Typu, z čehož jim počtem strojů provádělo polní práce a nabízelo
plynuly určité výhody.
své služby rolníkům, kteří o své stroje přišli a přes
JZD už mělo nějaké stroje a mechanizační prostřed- počáteční nedůvěru se nakonec dohodli. Družstvo
ky „ vykoupené „ od sedláků a zase nastal problém, tuto dohodu potřebovalo, protože plánovalo spoluneměli je kde uskladnit. Tak se opět postupovalo, práci s většími rolníky, kteří zápasili s nedostatkem
samozřejmě podle zákona, a rozhodnutím MNV strojů a pracovních sil, ale měli ještě koně, které
Semčice byly přiděleny hospodářské objekty used- družstvo nemělo a potřebovalo. Tentokrát ale rollosti č.p. 22 do užívání JZD. Poměrně velký dvůr, níci koně nepůjčili a tak družstvu pomohl statek sekolny, sklepy, špýchar, prakticky celé hospodářství menárny.
se stalo hlavním provozovnou JZD. Stodola byla
/Pokračování příště./
propůjčena dvěma družstevníkům, kteří doma žádné
hospodářské budovy neměli. Družstvo majiteli
Semčická opona
po dohodě provádělo některé polní práce.
Další pomocí novému družstvu bylo přidělení
pozemků usedlosti č.p.22, které majitel pronajímal, 21.července 1990 byla slavnostně odhalena zrespozemky zádušní a všechny pozemky patřící obci. taurovaná semčická opona. Malba byla obnovena
Družstevníci stále hospodaří na svém a část nově a opona podlepena novým plátnem. Školník místní
získaných pozemků obhospodařují společně.
školy pan Meszaroš se znal s malířem Daliborem
Pokračovalo další vykupování mechanizačních Pokorným, který bydlel v Jabkenicích, a o oponě mu
prostředků od okolních i místních rolníků, kteří se řekl. Pan Pokorný pozval svého známého z Prahy,
tak začínali připravovat na „ dobrovolný „ vstup akad. Malíře Františka Segerta a během tří neděl
do družstva, protože bez strojů nemohli obdělávat oponu opravili.
svá pole a museli žádat JZD, aby jim zoralo a podobSlavnosti se krom semčických občanů účastnil
né práce, samozřejmě za úplatu.
i šéf výpravy divadla v Norském Oslo, akad. Malíř,
V důsledku přeměny vesnice budováním JZD architekt a designer Luboš Hrůza.
vznikla nevraživost vůči funkcionářům lidosprávy.
Původně oponu namaloval v letech 1921 – 22
Proto byl v Semčicích zřízen okrsek SNB v míst- František Bělský rodák z Kosmonos, kde je i pochonostech bývalého hostince u Jonášů. Jako prvním ván.
ochráncem zákona, okrskářem SNB se stal Václav
pokračování na straně 4
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ale odstřel byl odložen, protože druhý den po plánovaném odstřelu byly volby.

Asfaltování
Ve dnech 19. a 20. září 1990 byly asfaltovány některé
místní komunikace . Od hlavní komunikace směrem
na Važina až k bytovce, odbočka ke koupališti, ulice
k Holi až k poslednímu domu, celá zadní ulice a část
před školou a hospodou. Byla to náhlá akce – podnik silnice asfaltoval hnojiště JZD Jabkenice a nabídl služby naší obci a ta náhodou měla na tuto akci
peníze.

U Misíkových byla v roce 1961 postavena autobusová čekárna. Poničena rezem a hlavně lidmi byla
odstraněna v květnu 1992 a na její místo na betonový podklad postavena nová. Montované díly
měly skleněnou výplň a čekalo se, jak dlouho vydrží.

Odstřel

Škola

Dne 7. června 1990 mělo být postřeleno velké betonové silo v čistící stanici osiv. Silo pro uskladňování
řepového semene bylo postaveno v roce 1938.
Přípravy byly udělány, nálože třaskavin založeny,

V roce 1992 byla na zdejší škole provedena nová
fasáda na celé budově mimo zadního novějšího traktu. Přitom byl postaven také výtah pro školní kuchyň.
Cena celé akce byla půl milionu korun.

Čekárna

Z NAŠEHO KRAJE
doplňuje kostel. Chrám Nanebevzetí Panny Marie
pochází ze stejné doby jako zámek, je jednolodní se dvěma nižšími a užšími částmi pro presbytář
Majitelé dobrovicko-loučeňského panství a tedy a emporu. Půdorys chrámu má podobu kříže, věž
i Semčic, sídlili na zámku Loučeň. Prvotně stála na západě je samostatně postavená, čtyřboká. Ve věži
na místě loučeňského zámku prostá tvrz. Z roku byly tři velké zvony, Petr /slil jej Ondřej Pražský,
1638 se zachoval jediný popis tvrze : Tvrz loučeňská zvonař v Mladé Boleslavi roku 1580/, Ježíš /slil jej
na díle od kamene a díle ode dřeva starodávně Jakub Mělnický, zvonař v Ml.Bol./Maria /ulil jej
vystavěná a při níž věž pro hodiny, vše přikryto Václav zvonař před rokem 1599 – byl přelit/. Menší
šindelem, v kterémž je několik světnic, komor, zvon Josef ulit byl roku 1838 v Praze.
sklepů klenutých suchých i podzemních, při tom koFara stála pod úřednickým domem. V letech 1716várna a pekárna. Náležel k ní dvůr poplužní, ovčín, 1849 bydleli zámečtí lokalisté ve staré faře u kostela.
pivovar, chmelnice, mlýny, vinice a obora.
Kolem zámku a po celém jižním návrší prosVpády nepřátelské dolehly na Loučeň plnou měrou. tírá se veliký park v anglickém slohu v rozloze 23
Roku 1630 byla celá ves vypálena včetně kos- ha. Půvabný park byl velikým nákladem zřízen
tela a fary a roku 1639 byla zpustošena tvrz spolu v polovině 19. století a rovnal se svého času skoro
s pivovarem. Dle popisu z roku 1655 byl od vojska parku sychrovskému, vzácnými druhy rostlin jej
velmi zpustošen pivovar v Loučeni, kde se vařívalo i předčil. V dalekém okolí nebylo takového parku.
pšeničné pivo, byl zničen roku 1639. Poničena Obsahoval dva rybníky, 5 skleníků a 5 ozdobných
byla i vinice. Vína v roce 1652-54 bylo vylisováno vodotrysků. Ze vzácností skleníků uvádíme palmu
ve vinici loučeňské 180 věder, tj. asi 8500 litrů. obrovskou a dva velké exempláře kamelií / z nichž
Stavení Loučeně byla v dolní části pod tvrzí, kde na jedné bylo napočítáno v roce 1887 nad 10 tisíc
byl i dřevěný kostel, který byl též zpustošen.
květů/. Při parku byla zahrada zelinářská a školka se
Zámek, sídlo rodiny Thurn Taxisů, je baroková pat- 4 tisíci růží.
rová budova o třech křídlech, jež zavírají nádvoří.
Založen byl roku 1704 Karlem Arnoštem, hrabětem
Z. Macounová, A. Nezdarová:Loučeň...
z Valdštejna na místě bývalé tvrze. Severní křídlo

Zámek Loučeň
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRVŃÁCI

Děkuji také dobrovolníkům, kteří 24.7. 2009 pomohli střechu provizorně zakrýt, aby nedošlo k dalšímu
poškozování interiéru budovy deštěm.
Během této opravy probíhaly nadále plánované akce
– malování tříd a školní družiny, výměna osvětlení
ve vytopené třídě, nátěr dveří ve školní družině,
rekonstrukce sociálního zařízení ve školní družině,
výměna okapů a svodů na budově školy , oprava
fasády v MŠ, výměna sociálního zařízení v 1.patře
MŠ, příprava druhé třídy v mateřské škole, malování
skladů hraček v MŠ a v neposlední řadě úklid školy
a školky. . .
Jsem ráda, že jsme stihli vše, co jsme měli v plánu
i přes zásah přírodních živlů, který nám to celé
značně zkomplikoval.
Doufám, že nový školní rok proběhne bez dalších
překvapení a všem přeji, aby přinesl jen samé pěkné
zážitky.

Tak je tu opět 1. září a děti se vrací zpět do lavic.
Některé jdou do školy poprvé, jako noví prvňáčci
v semčické škole. Letošní 9. třída přivítala mezi
prvňáčky 16 nových žáků, které má pod křídly paní
učitelka Dana Antošková.
První setkání s novými žáky naší školy bylo
rozpačité, ale po krátkém přivítání rozpaky zmizely
a nahradil je úsměv. Každý prvňáček dostal kytičku,
jak je v naší škole zvykem.
Držíme jim palce a doufáme, že se jim ve škole bude
líbit.
Tereza Kozlíková, 9. třída

Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010
1.září				
zahájení školního roku
				
v ZŠ i MŠ
28.září				
státní svátek
28.října			
státní svátek
29.,30.října			
podzimní prázdniny
16.listopadu			
ředitelské volno
17.listopadu			
státní svátek
23.prosince 2009 – 1.ledna 2010
				
vánoční prázdniny
28.ledna			
pololetní vysvědčení
29.ledna			
pololetní prázdniny
15.února – 19.února		
jarní prázdniny
1.,2. dubna			
velikonoční prázdniny
5. dubna			
Velikonoční prázd				
niny
30.června			
závěrečné vysvědčení
1.července – 31.srpna		
hlavní prázdniny

CO PŘINESLY PRÁZDNINY
Jsou už sice za námi a před námi nový školní rok,
ale ohlédneme se, co se o prázdninách událo.
Prázdniny začaly tak, jak bylo naplánováno
- výměnou oken v čele budovy školy a pracemi
na opravě rozvodů vody po budově školy.
Poté, zcela neplánovaně, byla vichřicí 23.7.2009
zcela zničena střecha nad nejvýše položenou třídou
školy . Díky firmě pana Jiřího Holby a firmě BVS
byla během 3 týdnů střecha demontována a nahrazena střechou zcela novou.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
ředitelka školy				
zástupkyně ředitelky školy			

Mgr. Jana Kočová
Mgr. Věra Forejtová

základní škola									
výchovná poradkyně				

Mgr. Renata Rotterová

1.třída		

Mgr. Dana Antošková		

třídní učitelka			
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157 žáků

16 žáků

2.třída		
třídní učitelka			
3.třída		
třídní učitelka			
4.třída		
třídní učitelka			
5.třída		
třídní učitel			
6.třída		
třídní učitelka			
7.třída		
třídní učitelka			
8.třída		
třídní učitelka			
9.třída		
třídní učitelka			
učitelka ZŠ					
školní družina
vedoucí ŠD					
vychovatelky					
						
						
školní jídelna
vedoucí školní jídelny			
vedoucí kuchařka				
kuchařka					
provozní zaměstnanci
účetní školy					
školník						
uklízečky					
						

Mgr. Eva Komárková			
Mgr. Miroslava Fuksová		
Mgr. Marie Helichová			
Mgr. Tomáš Hušek			
Mgr. Renata Kubínová		
Mgr. Jiřina Rakušanová		
Mgr. Ivana Zíková			
Ing. Irena Králová			
Mgr. Miloslava Slánská

17 žáků
23 žáků
23 žáků
13 žáků
15 žáků
17 žáků
18 žáků
15 žáků

Eliška Mészárosová
Mgr. Miroslava Fuksová
Mgr. Marie Helichová
Mgr. Dana Antošková
Libuše Záveská
Svatava Matesová
Hana Klimová
Petra Hornerová
Ladislav Mészáros
Jiřina Jiránková
Radka Paříková

mateřská škola									
vedoucí učitelka				
učitelky					
						
						
asistentka pedagoga				

Marie Baláková
Jitka Rejmonová
Hana Dufková
Alena Hložková
Blanka Kubíková

školní jídelna
vedoucí kuchařka				
						

Věra Stará
Kateřina Mocová

uklízečky					
						
školnice					

Kamila Fliegerová
Kateřina Mocová
Kamila Fliegerová

49 dětí

ROZLOUČENÍ
Letošní prázdniny pro nás neskončily radostně. Poslední prázdninový den jsme se naposledy rozloučili s paní učitelkou Evou Bartoňovou, která zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 26. srpna.
Mgr. Eva Bartoňová učila na naší škole od roku 1985, převážně na 1. stupni. V posledních letech
se specializovala na 1. a 2. třídu, kde plně uplatňovala své zkušenosti a dosahovala velkých úspěchů
i při práci s dětmi s poruchami učení. Byla jednou z nejlepších učitelek na naší škole, báječná
kolegyně a kamarádka, která vždy ochotně pomohla a poradila, kde bylo třeba. Všichni ji budeme
velmi postrádat.
zaměstnanci
Masarykovy základní školy a mateřské školy Semčice
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Během léta jsme se sešli na několika brigádách
zaměřených na úpravu okolí hasičárny. Odstranili
jsme železné konstrukce určené pro sušení hadic
a na jejich místě jsme postavili plot oddělující areál
od „strouhy“. Sušák na hadice postavíme nový
na strategicky lepším místě.
V pátek 3. července se v hasičárně soutěžilo v trojboji. Bojovalo se v disciplínách:
* kostky 		
vítěz Flieger Dušan
* karetní hra „prší“ vítěz Antoš Petr
* krabičky
vítěz Lojka František
V pátek 24. července jsme se čestnou stráží rozloučili
s naším dlouholetým členem panem Josefem Hendrychem. Čest jeho památce.
V sobotu 17. října odstartuje podzimní šipková liga,
jejíž finále proběhne 19. prosince. Všechny šipkaře
srdečně zveme.
Tradiční vinobraní se uskuteční v sobotu 10. října.
K tanci a poslechu bude hrát kapela Phoenix. Těšíme
se na Vaši návštěvu.

* odstranění popadaných stromů v dětském
táboře v Ledcích u Kačerovny
* odstranění popadaných stromů na komunikaci Semčice – Ledce – Prodašice,
Jabkenice – Pěčice – Semčice
* odstranění stromu z drátu elektrického
vedení v Úhercích
* odstranění popadaných stromů na komunikaci Dobrovice – Týnec – Ctiměřice – Semčice.
Tyto zásahy trvaly od 18:14 hodin do 23:35 hodin.
Zásahů se zúčastnili: Fidra Petr, Pařík Petr, Brynych
Josef, Jiránek Petr, Pivko Dominik, Vošvrda Pavel,
Radoň Tomáš, Petr David.
V srpnu jsme také vyjížděli k plamenům. V pátek
7. srpna byla naše jednotka vyslána operačním
střediskem v Mladé Boleslavi na požár lesa v Bojeticích. Jednotka prováděla dálkovou kyvadlovou
dopravu vody a pomáhala s hašením lesního požáru.
Výjezdu se zúčastnili: Vošvrda Pavel, Klimo Karel
ml., Jiránek Petr, Čerych Petr.
Všem, kteří absolvovali tyto zásahy, patří velký dík.
Začátek školního roku si udělali i dobrovolní hasiči.
V neděli 6. září proběhl praktický výcvik jednotky.
Další školení proběhne v sobotu 3. října. Jedná se
o cyklické školení strojníků a velitelů družstev.
Školení bude uskutečněno v Bělé pod Bezdězem.

Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Prázdniny skončily, ale naše jednotka během nich
rozhodně nezahálela.
Ve čtvrtek 23. července se naším okresem prohnala
větrná smršť. Díky jejím následkům měla naše jednotka několik zásahů:
* odstranění popadaným stromů u zdravotního střediska v Semčicích

Za SDH Semčice Karel Kočí

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Léto pomalu a jistě končí. Počasí v červnu
a v červenci nebylo nic moc, ale srpen vše napravil.
Ve sportovním areálu proběhla celá řada akcí. Dne
26. 6. 2009 nám zahrály k poslechu i tanci kapely
W.I.X. Nastarýkole-na Luboše Odháněla a SOUMRAK Band. Zábava se sice nakonec uskutečnila, ale
až do půl desáté večer nebylo jasné, zda nám počasí
vůbec dovolí začít.
Tradičně první prázdninovou sobotu se uskutečnil
další ročník Memoriálu Bohumila Sládka ve volejbalu. Letošní rok bude zapsán velkým písmem – už jen
proto, že naši volejbalisté se probojovali na stupně
vítězů. Trochu jim nahrálo počasí – neboť bouřka, či
větrná smršť, která se odpoledne přihnala a zanechala kurty pod vodou, nám nedovolila dohrát poslední
dva zápasy. Zbývající výsledky byly „dostříhány“
a naši měli šťastnou ruku:

1.místo Dlasky Mlasky, 2. místo Prasyl MB, 3. místo TJ Sokol Semčice
Na 11.července 2009 jsme se poctivě připravovali.
Všude se uklízelo, malovalo – v klubově se
připravovala síň slávy. Slavili jsme totiž spolu
s hosty, členy i sponzory 90. výročí založení naší organizace. U této příležitosti jsme oceněným předali
pamětní medaile a diplomy. Vyslechli jsme slova chvály ze strany sponzorů i předsedy okresní volejbalové komise. Naši sportovci si také pozvali své hosty,
se kterými sehráli zápasy - nejprve volejbalisté, pak
nohejbalisté a vše zakončilo utkání našich fotbalistů.
Večer jsme společně poseděli u dobrého občerstvení
a hudby. Jen nás mrzelo, že si někteří vyznamenaní
nenašli chvíli času – aby mohli přijít.
S koncem července se vylepšilo i počasí a to
pokračování na straně 8
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umožnilo konání spousty drobných podnikových
i soukromých akcí.
Možná bude někomu připadat, že se už opakujeme, ale znovu musíme složit poklonu a poděkovat
za poctivou práci při údržbě bazénu panu JANATOVI. O úroveň kvality vody se staral společně s Fr.
ŠTURMOU. Zvláště po vichřici, která se Semčicemi
prohnala a do nádrže nanesla vše z širokého dalekého
okolí, odvedli oba obrovský kus práce. Nečistoty,
zanesené do nádrže vichřicí, spolu se značným
množstvím dešťové vody, nám způsobily nemalé
problémy. Přes tuto nepříjemnost jsme podle všech
rozborů krajské hygienické stanice dopadli mnohem lépe než většina renomovaných koupališť nejen
v okrese, ale i v kraji. O to víc je mi líto, že se najdou
lidé, kteří panu Janatovi těch pár vydělaných korun
závidí. Věřte, že většina z nich by to za stejných podmínek určitě nedělala.
14. srpna se konal 29.ročník Půlnočního nohejbalového turnaje neregistrovaných hráčů. Tento pátek byl
asi začarovaný – neboť minimálně 15 každoročních
hráčů se nám z nějakého vážného důvodu omluvilo.
Přesto přijelo 36 hráčů. Rozlosovali jsme je do 18
dvojic a 3 skupin. Přes KO systém – nám zůstala
skupina tří dvojic. Po mnoha letech každoročních
bojů ve finálové skupině „konečně“ vyhrál Tomáš
MULAČ s Jirkou HŮLKOU. Na 2. místě skončila
naše bývalá žákyně Veronika TYMICHOVÁ a J.
Mikolášek a 3. místo obsadil Dan KOŠŤÁL a Petr
KOLÁŘ. Letošní ročník doprovázelo nejen dobré
počasí, ale i skvělá souhra organizátorů. Turnaj byl
bez jakýchkoliv problémů dohrán již po druhé hodině
raní a zbylo nám všem víc času na zábavu s kytarou
a přáteli. Rozhodně musím poděkovat sponzorům,
kterými již tradičně byli: Cukrovary a lihovary TTD
Dobrovice, Autobenex, Elektro Mulač, pivovary
Klášter a Plzeňský Pivovar.

Mimo fotbalového turnaje dne 21.8. (zvláštní
příspěvek) – proběhl na závěr prázdnin dne 29.8.
také volejbalový amatérský turnaj.
Bohužel, dne 22.8. jsme museli zrušit taneční
zábavu se skupinou SOUMRAK Band pro malý
zájem veřejnosti. Hlavní příčinou tentokrát nebyla nepřízeň počasí, ale samotný termín konání.
V době, kdy jsme zábavu se Soumrakem domlouvali
a plánovali nikdo nevěděl o tom, že v nedalekých
Rejšicích bude probíhat megaakce „Narozeniny rádia Jizera“ souběžně se zábavou skupiny Generace
v Kosořicích. Tím se omlouváme hrstce skalních
příznivců skupiny SOUMRAK Band, kteří do SA
v Semčicích toho dne zavítali.
29.8. odpoledne se s dětmi a jejich prázdninami
rozloučil i Klaun, který pro ně ve spolupráci se
Sokolem uspořádal diskotéku. Škoda jen, že těch
dětiček nepřišlo víc – rozhodně to byla milá tečka
na rozloučenou s létem.
5.9. jsme uspořádali další ročník společného turnaje
pro registrované i neregistrované hráče nohejbalu.
Účast přislíbilo více jak 20 hráčů (až jsme z toho
měli obavy), ale nakonec - s ohledem na začínající
fotbalovou sezonu - byla účast bohužel žalostně
nízká. Nicméně herně byl turnaj velice kvalitní. Pro
příští rok budeme muset přehodnotit termín konání
tak, aby nekonkuroval jiným akcím a rozehraným
soutěžím.
V závěru sezóny se dohrají nohejbalové zápasy
a začneme plánovat akce i práce v areálu pro další
rok. Ještě upozornění: fotografie z akcí a aktuální informace o dění v SOKOLu či ve sportovním areálu
najdete na www.tjsokolsemcice.webnode.cz.
Pěkný podzim!
Za TJ SOKOL Semčice Vlaďka Hynková

NOHEJBAL
Minulé vydání zpravodaje nás zastihlo v polovině
okresní soutěže a mohli jsme se chlubit průběžným
1. místem, avšak ještě před letní přestávkou jsme
zajížděli do Jizerního Vtelna k těžkému utkání
s průběžně druhým týmem tabulky. Toto utkání
jsme museli přerušit pro nepřízeň počasí a dohrávat
ho v náhradním termínu. Bohužel jsme ani k jednomu utkání nemohli z různých důvodů přijet v plné
sestavě, a tak jsme s tímto soupeřem nakonec prohráli 5 : 2, což nás odsunulo na průběžné 3. místo.
Prohru zde nechci svalovat pouze na neúplnou sestavu, ale chtěl bych také vyzdvihnout kvalitu soupeře

a jeho vyrovnaný tým. Po tomto utkání následovala
letní přestávka a k dalšímu soutěžnímu utkání jsme
nastoupili na domácích kurtech až 26. srpna proti
týmu NK Boseň. Toto utkání jsme vyhráli 5 : 2 a postoupili na 2. místo tabulky. O týden později jsme jeli
na zápas do Benátek nad Jizerou s jasným úmyslem
oplatit jim jarní porážku. Toto se díky vyrovnanému
výkonu celého týmu podařilo a v Benátkách jsme
vyhráli 4 : 3.
Další utkání ve středu 9.9. na domácím hřišti proti
Bradleci „B“ neproběhne, protože tento tým odstoupil
pokračování na straně 9
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ze soutěže. Máme tedy volno a budeme v tomto termínu alespoň trénovat. Do konce soutěže zbývají
ještě dva zápasy: 16.9. Libáň – Semčice 16.00 hodin (hřiště v Libáni) a 23.9. Semčice – Mnichovo
Hradiště „B“, je to poslední utkání nohejbalové
sezóny. Hraje se od 16.00 hodin v areálu koupaliště.
Tímto samozřejmě zvu všechny příznivce „našeho“
sportu, aby nás přišli povzbudit.

Podrobný přehled výsledků jednotlivých zápasů najdete na:
http://www.onsmb.estranky.cz/clanky/ii-trida/
tabulka_-rozpis-utkani-a-vysledky_-2009
Rád bych se opět rozloučil citací jednoho z našich
hráčů, Radka Makovce:
„Kluci mějte rozum, pojďte - vyhrajeme“
Za nohejbalový oddíl Miroslav Kučera

FOTBAL
A znovu to počasí… jak jsem Vám avizoval
v minulém čísle „zpravodaje“, měl dne 19.6. 2009
ve SA TJ Sokol Semčice proběhnout turnaj v malé
kopané – Semčice Cup 2009. Jen několik hodin před
zahájením turnaje byly kurty zavaleny přívalem
vody a my museli (již ani nepočítám pokolikáté
letos) turnaj zrušit. Protože jsme se s nepřízní počasí
a s úplným zrušením turnaje nechtěli smířit, snažili
jsme se najít vhodný náhradní termín konání. Z nemnoha možností jsme zvolili 21.srpen 2009.
Při přátelském utkání se SG Kosořic, při příležitosti
oslav 90.výročí založení Sokola Semčice, nám počasí
přálo. Za podpory semčických fanoušků jsme s „fotbalovým“ soupeřem z Kosořic v řádné hrací době
remizovali 2:2. V následném penaltovém rozstřelu
se štěstí přiklonilo na naši stranu. Náš soupeř
z Kosořic nám poděkoval za pozvání, pochválil nám
jak sportovní areál, tak i kvalitu antukového po		
		
		

vrchu, na kterém hráli poprvé a zároveň nás pozval
k odvetnému utkání na travnatém hřišti v Kosořicích
(podzim 2009 nebo jaro 2010).
21. srpna 2009 to dlouho vypadalo, že nám počasí
bude opět dělat naschvál. Až do začátku turnaje
„Semčice Cup 2009“ se stále schylovalo k dešti,
který nakonec přišel. Naštěstí jen ve formě drobné přeháňky - takže všech šest zúčastněných týmů
mohlo bojovat o umístění bez zbytečných přerušení.
Za hladký průběh turnaje je nutno poděkovat všem
semčickým fotbalistů, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu turnaje, a také panu Petru KOŠŤÁLOVI,
který se s přehledem postaral o organizační
záležitosti a ozvučení areálu. Turnaj hraný systémem
„každý s každým“ dle pravidel malé kopané na 2x12
minut skončil cca půl hodiny po půlnoci s následujícími výsledky:

1. místo - Březovice;				
4. místo - Dream Team Nepřevázka;
2. místo - TJ Sokol Katusice;			
5. místo - Mlýnská Zvěř Dobrovice;
3. místo - TJ Sokol Semčice;			
6. místo - Cadillac Luštěnice.
Nejlepší hráč turnaje – Daniel KOŠŤÁL (TJ Sokol Semčice);
Nejlepší střelec turnaje (6 branek) – Lukáš HYBŠ (TJ Sokol Katusice);
Nejlepší brankář turnaje – Martin VOLÁK (Březovice).

Turnaj, hraný z větší části pod umělým osvětlením, se setkal s velmi pozitivním ohlasem u všech
zúčastněných. Proto věříme, že Semčice Cup 2009
nebyl poslední fotbalový turnaj, hraný ve SA TJ
Sokol Semčice, a že se nám ho podaří v příštím roce
zopakovat a tím zařadit mezi tradiční společenskosportovní akce v obci Semčice.
S pozdravem „Sportu zdar“
Za fotbal Roman HŘEBÍK
Kontakt. tel. +420724283240
e-mail hrebikroman@seznam.cz
http://tjsokolsemcice.webnode.cz
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že ve dnech
od 1.října (čtvrtek) do 3.října (sobota)
bude probíhat sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Tento můžete
v době od 8,00 do 10,00 hodin a od 14,00
do 16,00 hodin odevzdávat za vrata areálu
Ing. Heřmanského naproti hřbitovu.
Jedná se o tyto druhy odpadů: ledničky,

mrazničky, žářivky, televizory, monitory,
rádia, vysavače, autobaterie, barvy a oleje
v uzavřených nádobách.
Elektrozařízení nesmí být demontované.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude
přistaven u hřbitova ve dnech od 2. října
(pátek) do 4. října (neděle). Do kontejneru nepatří dřevo, větve a jiný běžně spalitelný materiál, dále železo a nebezpečný
odpad.

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 250 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 4, Datum vydání: 24.9.2009, 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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