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Vážení a milí spoluobčané,

ročník 12, číslo 1

o finanční příspěvek ve výši 237 500,- Kč z fondu
2./podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje
jednotek sborů dobrovolných hasičů. Poslední
žádostí z Programu rozvoje venkova byla žádost
na výsadbu aleje podél místní komunikace
,,K Holi“
3./fond životního prostředí a zemědělství/. Výše
požadované dotace je 250 000,- Kč. Jak jsme
uspěli se žádostmi se dozvíme koncem února
2010.
Co nás čeká v roce 2010. Začátkem roku bude
pokácena topolová alej směrem ,,K Holi“.
Následně je zajištěna výsadba aleje, která bude
provedena dle projektu. V březnu bude zahájena výstavba vodovodu Semčice- Žerčice včetně
úpravy vstupních šachet. Realizaci výstavby
provede firma František Klouček Kosmonosy.
Vodovod bude dokončen na podzim roku 2010.
Dokončen je projekt na odkanalizování středu
obce Semčice a projekt na rozšíření ČOV je
před dokončením.
Jak v minulém roce /2009/, tak i v letošním
/2010/ budeme muset počítat s tím, že daňové
příjmy obce budou opět nižší než v roce 2008.
A i když obec finančně zatíží stavba vodovodu
Semčice-Žerčice je jeho realizace nutností už
pro přípravu výstavby vodovodu ve středu obce
/stavební povolení prodlouženo až do konce
roku 2011/.

říká se: “Únor bílý, pole sílí.” O letošní zimě se
dá opravdu mluvit, že se skutečně vydařila. Vše
je pokryto sněhem a i když je s jeho úklidem dost
práce, je možno využít sněhu i příjemnějším
způsobem, jako jsou zimní sporty. V úvodu tohoto článku bych chtěla nejprve připomenout
větší akce, které proběhly na obci v roce 2009.
V roce 2009 byla provedena výměna oken
v obecních bytech na ,,Rafandě“. V obchodu
s potravinami byly vyměněny vchodové dveře.
Ve zdravotním středisku firma Martin Klarovič
provedla hydroizolační práce na objektu
/podřezávání budovy/. Ke konci roku firma
H-INTES Mladá Boleslav dokončila komunikaci U Okálů. Na podzim bylo zbudováno
dětské hřiště u kostela. Dokončovací práce
na dopadových plochách budou pokračovat
na jaře roku 2010 spolu s umístěním laviček.
Z projektů byla dokončena příprava k realizaci
výstavby přivaděče /vodovodu/ Semčice-Žerčice,
která započne v březnu roku 2010. Původní termín realizace vodovodu měl být již v roce 2009.
Bohužel z důvodu chybějících dokumentů bylo
nutné stavbu odložit.
Na rok 2010 požádala obec o dotace na výstavbu vodovodu Semčice - Žerčice z Programu rozvoje venkova ČR /Státní zemědělský investiční
fond/. Částka, o kterou obec žádá, je 1 700 000,Kč. Cena za dílo, dle smluv je 4 600 000,- Kč.
Na závěr bych Vás ráda pozvala na řádné
Další žádosti o dotaci jsou ze Středočeského zasedání zastupitelstva obce, které se bude
kraje Program rozvoje venkova:
konat 15.3.2010.
1./dopravně – bezpečnostní opatření/ na úroky
z úvěrů. Celková požadovaná dotace na úroky
činí 114 000,- Kč. Na koupi staršího dopravního
Jana Dlouhá, starostka
automobilu pro jednotku JPO 3 žádáme

plnit především funkci větrolamu, původní topoly
vykácet. Tento postup jsme však byli nuceni opustit
z důvodů toho, že by původní stromy stínily a tak
bránily růstu nové výsadbě a při jejich kácení by
mohlo dojít k poškození těchto nově vysazených
stromů. Projekt obnovy aleje jsme tedy rozdělili
do dvou etap. Počátkem letošního roku, v době
vegetačního klidu, dojde k vykácení všech topolů,
k odstranění pařezů a přípravě pozemku na novou
výsadbu. Ta bude druhou etapou. V jarních měsících
bude místo topolů vysazeno dvacet dubů a dvacet
javorů o obvodu kmene 14 až 16 centimetrů. Firma,
která výsadbu provede, pak bude o vysazené stromy
pečovat ještě po dobu tří let. Rozmístění nových
stromů bude takové, aby v dospělosti opět vytvořily
alej a plnily tak, mimo jiné, i funkci větrolamu.
Rozhodnutí o vykácení aleje pro nás nebylo snadné,
protože ta se stala součástí našeho vnímání přírody
vždy, když jsme si vyšli na procházku na Hol. Pevně
však věříme, že nově vysazené stromy za pár let tento krásný dojem vrátí nám a našim potomkům.

Obnova aleje k Holi
V letošním roce nás čeká jeden z největších
zásahů do veřejné zeleně v obci. Více, jak sedmdesát topolů podél cesty k Holi je po několik desetiletí nepřehlédnutelnou dominantou obce. Vichřice
v červenci loňského roku ukázala, že již nelze
dále otálet a že je nutné urychleně řešit stav tohoto
stromořadí. Protože nelze do budoucna podobný
silný nápor větru vyloučit a vzrůst, stáří a mnohdy
zdravotní stav stromů se za tak extrémních podmínek
stal vážným nebezpečím pro zdraví lidí a sousední
domy, museli jsme se začít vážně zabývat snížením
takového rizika. U tohoto druhu stromů, topol černý,
a v tomto našem konkrétním případě již není možné
upravit jejich koruny řezem. Proto byla Obec, jejímž
jedním z úkolů je i péče o stav životního prostředí,
po zvážení všech variant, nucena rozhodnout o úplné
obnově aleje. V počátku tohoto projektu jsme posuzovali možnost, zda by nebylo možné mezi stávající stromy vysadit stromy nové a v okamžiku, kdy
dosáhnou dostatečného vzrůstu a budou schopny

Ing. Jiří Čejka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení

Č. j. 514/2009

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 14. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

životního prostředí a zemědělství“
- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2009
na odkanalizování středu obce Semčice
A) Bere na vědomí:
- projednání a schválení návrhu smlouvy o dílo
1. Informace o výsledku průběžného auditu na rekonstrukci ČOV Semčice
- schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Českou
hospodaření obce k 14.12.2009
poštou, s.p. Obvod Mladá Boleslav (doplnění úhrad
2. Důvodové zprávy ke :
- projednání termínů konání řádných zasedání OZ za dodávku pitné vody)
- schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
v roce 2010
- projednání výsledků průběžného auditu hospodaření na dokončení komunikace ,,U Okálů“
- projednání a schválení rozpočtového opatření č.
obce za rok 2009
- projednání a schválení návrhu rozpočtového provi- 4/2009
zoria platného do schválení řádného rozpočtu na rok
B) Schvaluje:
2010
- projednání výše finanční zálohy na provoz Masa1. Rozšíření programu o jeden bod - pod č. 14.
rykovy základní a mateřské školy Semčice
- projednání a schválení návrhu výběrové komise Projednání a schválení podání žádosti o dotaci ze
na firmu, která provede pokácení topolové aleje Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS
podél místní komunikace ,,K Holi“
- projednání a schválení návrhu výběrové komise 2. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
na firmu, která provede výsadbu aleje podél místní tak, jak je uveden na pozvánce a rozšíření programu
o jeden bod
komunikace ,,K Holi“
- schválení podání žádosti o dotaci z Fondu 3. Ověřovatele zápisu: Pana Petra Košťála a pana
Mgr. Freda Böhma
Středočeského kraje pro rok 2010 z ,,Fondu
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4. Navrhovatele usnesení: Paní Evu Horákovou
a pana Ing. Josefa Hrnčíře
5. Termíny konání řádných zasedání OZ v roce 2010
takto : 22.2., 19.4., 21.6., 20.9., 13.12.2010
6. Návrh rozpočtového provizoria obce na rok
2010 platného do schválení řádného rozpočtu obce
na rok 2010, tak, jak byl přednesen. Během trvání
platnosti rozpočtového provizoria je dovoleno čerpat
každý měsíc maximálně 1/12 (jednu dvanáctinu)
skutečných výdajů za předcházející rok t.j. 2009
7. Vyplácení záloh na provoz Masarykovy základní a mateřské školy Semčice do schválení řádného
rozpočtu na rok 2010 ve výši: v lednu 166 666,- Kč
v únoru 166 666,- Kč
8. Uzavřít smlouvu s firmou Pavouci s.r.o. Kolín,
která provede pokácení topolové aleje podél místní
komunikace ,,K Holi“
9. Uzavřít smlouvu s firmou Lesař s.r.o. Praha , která
provede výsadbu aleje podél místní komunikace
K Holi“
10. Podání žádosti o dotaci z Fondu Středočeského
kraje pro rok 2010 z ,,Fondu životního prostředí
a zemědělství“s tím, že obec bude garantovat 5%
finanční spoluúčast
11. Uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.1/2009
na odkanalizování středu obce Semčice
12. Uzavřít smlouvu o dílo na rekonstrukci –
rozšíření ČOV Semčice
13. Uzavřít dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Českou
poštou s. p Obvod Mladá Boleslav, který se týká
doplnění článku IV. ve smlouvě o úhradě za dodávku
pitné vody.
14. Uzavřít dodatek č.1 s firmou H-INTES Mladá
Boleslav na dokončení komunikace ,,U Okálů“
15. Návrh rozpočtové změny č. 4 podle účelových
znaků a položek, tak, jak byl přednesen
a) zvýšení rozpočtových příjmů o 1 135 289,00 Kč
b) zvýšení rozpočtových výdajů o 537 575,00 Kč
c) zvýšení běžného účtu o
597 714,00 Kč
16. Podat žádost o dotaci z Fondu Středočeského
kraje pro rok 2010 z ,,Fondu podpory dobrovolných

hasičů a složek IZS“ na nákup staršího dopravního
automobilu. Obec garantuje 5% finanční spoluúčast
17. Odměnu Karlu Kočímu ve výši 2 000,- Kč
po zdanění za novou úpravu webových stránek obce
Semčice
18. Prominutí poplatku za odpad (rok 2007) paní
Haně Krouské
19. Prominutí poplatku za odpad (rok 2009) Jiřímu
Čerklovi
D) Ukládá:
a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Zabezpečit chod obce během 2 měsíců
rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu obce
na rok 2010
2. Zapracovat schválené změny do rozpočtu obce
3. Podat žádost o dotaci z Fondu Středočeského
kraje pro rok 2010 z ,,Fondu životního prostředí
a zemědělství“
4. Uzavřít smlouvu s firmou, která provede pokácení topolové aleje
5. Uzavřít smlouvu s firmou, která provede výsadbu
topolové aleje
6. Uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na odkanalizování středu obce Semčice
7. Uzavřít smlouvu o dílo na rekonstrukci – rozšíření
ČOV Semčice
8. Uzavřít dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Českou
poštou
9. Uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou
H- INTES Mladá Boleslav na dokončení komunikace ,,U Okálů“
10. Podat žádost o dotaci z Fondu Středočeského kraje z ,, Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS“ na nákup staršího dopravního automobilu
V Semčicích dne 15.12.2009
Zapsala: Karabinová L.

Jana Dlouhá
starostka

ZE STARÝCH SEMČIC
/Z místních kronik vybrala Jarmila Čvančarová/

K drůbežárně byla také přistavěna přípravna krmiva a skladiště. Po nezdařené akci za provedení
hospodářsko – technické úpravy pozemků, pracuHistorie JZD Semčice (pokračování) jící družstevníci stále na svých rozdrobených
polích a 12 ha pracují společně. Soukromí rolNa jaře 1951 bylo zvoleno nové představenstvo níci si navzájem vypomáhají a setrvávají na svém
družstva a předsedou se stal Josef Proft. Dosavadní odporu ke vstupu do družstva. Před vstupem do JZD
předseda Karel Hůlka se stal jednatelem.
varují i zahraniční letáky, které padají z balonů.
Do nové drůbežárny byla dovezena nová kuřata V družstevní prádelně se pralo ve dne v noci a tak
a vybudována studna 7 m hluboká s dostatkem vedení družstva chtělo koupit ještě jednu pračku
vody. K tomu byla koupena železná pumpa.
pokračování na straně 4
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a umístit ji v bývalé porážce řeznictví u Jonášů, ale
pro odpor majitele z toho sešlo.
Již od roku 1949 byl pro Semčice a okolí ustanoven
obvodní tajemník, který měl na starosti dodávky
a propagaci JZD. Protože dodávky soukromých
rolníků byly obtížně splnitelné /byly mnohem vyšší/,
musel obvodní tajemník s rolníky jednat o nápravě.
Při výkonu této služby se jedna hospodyně tak rozzlobila, že na milého tajemníka vzala vidle. Nestalo
se mu vůbec nic, zato selka byla odsouzena na půl
roku nepodmíněně.
Koncem roku 1951 bylo v Semčicích 175
občanů s rodinnými příslušníky, kteří se zabývali zemědělstvím. Na základě neplnění dodávek
za I. čtvrtletí 1952, nebyly deseti rolníkům vydány
potravinové lístky. V jarních měsících proběhlo
v obci onemocnění skotu slintavkou a kulhavkou,
které mělo těžký průběh. Uhynulo nebo bylo utraceno
deset kusů dobytka. I to mělo vliv na státní dodávky.
Hovězí maso se plnilo, neplnila se dodávka mléka.
Sběr mléka v tomto roce prováděl Miloslav Plašil.
Namátkou se měřila správná míra mléka, tučnost
a není-li v mléce voda. Pachatelé ředění mléka, kteří
se občas vyskytli byli pranýřováni na vývěsní tabuli.
Situace větších zemědělských usedlostí byla čím
dál obtížnější. Zákonem bylo zakázáno zaměstnávat
námezdní pracovní síly, a proto si rolníci museli své
výměry polí obdělávat sami s rodinnými příslušníky
a nestačili na to /mechanizaci už dávno neměli,
tu si vzalo družstvo/. Do rodin chodily kontroly,
zda nepomáhá někdo cizí. Přesto, že se snažili své
hospodářství udržet, bylo jasné, že to dlouho nevydrží.
A tak nazrál čas, pokusit se podruhé o provedení
hospodářsko-technické úpravy pozemků v obci.
/Pokračování příště/.

do Dobrovice. Již v roce 1939 usilovali funkcionáři
obcí o zřízení měšťanské školy v Semčicích. Úsilí
narazilo na velký odpor Dobrovice. Využívalo se
velkého vlivu poslance Dubického za stranu agrární,
se kterým jednal starosta obce osobně i písemně.
Agrární strana tak získávala příznivce a tehdy se bojovalo o každý hlas mezi desítkami politických stran.
Akce se vydařila a v Semčicích byla zřízena neújezdní měšťanská škola pro obec Semčice, Ctiměřice
a Pěčice. Náklady na udržování školy nesly tyto
obce. Do této školy ale začaly chodit žáci i z obcí
Žerčice, Kobylnice, Nové Telibi, Ledce a Ujkovice.
Ti však museli platit školné.

Staré rody
Na místě staré školy stávala před rokem 1927 chalupa Posltova. Václav Poslt byl nejprve obecním
pastýřem a když úřad ten pro nedostatek pastvin byl
zrušen, zastával úřad ponocného. Pastviny byly v roce
1880 mimo úhorů na Podnivkách a na průhonech kol
cesty vedoucí na Hol a nahoře na kopci. Pásával se
v těch letech dobytek vepřový a skopový, před tím
i hovězí. Ráno a v poledne dával pastýř znamení
buď práskáním žílou, nebo hrou na trubku, aby
hospodyně dobytek ze dvora vyháněly.
Domek sám byl tak sešlý, že se v něm bez obavy bydleti
nemohlo. Před stavbou školy byl zbořen a dříví prodáno
za 2260,- Kč. Rodina se přestěhovala do č.p. 29.
Jan Poslt již před první světovou válkou pracoval pro
pumpaře při hloubení studní. V práci té mu nebylo
v celém okolí rovno. Mezi dělnictvem byl znám jako
dobrý počtář. V první světové válce byl odveden
k technickému oddílu. Zdržoval se povětšině v Polsku a Ruském Polsku, kde stavěl mosty, zákopy
a nemocnice.
I chalupa č.p. 29 dávno zmizela, na jejím místě je
park u samoobsluhy.

Hostinec č.p. 4
Když byl v roce 1911 majitelem hospody František
Heřmanský, přestavěl hlavní budovu a v roce 1912
upravil byt pro výměnkáře. V roce 1914 vystavěl
Reifaisenku.
V roce 1921 po dlouhém jednání s obecním výborem,
který mu nechtěl prodati kousek obecního pozemku,
přistavěl k domovnímu stavební přístavbu – jeviště.
Asi roku 1923 další přístavek ku promítání obrazů
Kinograf. Koncesi ku provozování Kinografu
obdržel Sokol. V hostinci měl nájemce Jana Volka,
který zde pracoval masný krám. Vchod do krámu byl
v přední části budovy, právě tak jako vchod do sálu.

Hájovna na Holi
V roce 1988 byla hájovna na Holi rozbořena lesní
správou. Byla to dřevěná roubenka.
Dřevo bylo spáleno a rumovina z podezdívek
a komína byla navezena do hluboké studny, už dávno
vysekané do skály. Kronikář Jiří Král doporučil její
zasypání, aby tam někdo nespadl, protože téměř nikdo nevěděl, že tam studna je.

Ze ,,Starých obrázků Boleslavských“

Škola

/V. P. Rudolf/
V roce 1927 byla v Semčicích postavena nová O Vánocích štědrovnice a o Velikonocích mazance,
obecní škola. Do měšťanky museli zájemci chodit pekly se v domácích pecích.
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Také samožitný chléb doma se pékával. Pokud
nebývalo presovaných kvasnic, bývala obtíž se
zádělem kynutých moučných jídel. Užívalo se
kvasnic pivních ze dvou boleslavských pivovarů.
Někdy nebyly jakosti nejlepší. Při pečení vánoček
a mazanců býval v pivovarech po kvasnicích veliký shon. Otcové rodin do pivovaru se džbány se
dostavovali, aby jako celoroční konzumenti výrobku
pivovarského, obdrželi kvasnice dobré jakosti a pojistili pečivu zdaru, od kterého závisela dobrá nálada
sváteční. Když se vánočky nezdařily, bývala v rodinách mrzutá nálada a předpovídáno nějaké rodinné neštěstí. Hospodyně do vánoček máslem, hrozinkami, mandlemi a anýzem nešetřila. O vánočním
Božím Hodu přicházíval na stůl krocan s voletem kaštanovou nádivkou naditým. Dranžírování
pečené drůbeže obstarával otec rodiny. Při zabíjení
nešetřeno též výslužkami jitrnic a jelit, s kusem masa
i hrncem polévky. Děti v tento den ,,rodinné slavnosti“ nešly do školy. Omluva ,,my jsme zabíjeli“ byla
dostatečnou, zejména u toho pana učitele, kterého
bylo vzpomenuto při rozesílání výslužek.
Od pololetí až do tří králů, skoro v každou neděli,
bývala husa. Pro zásobu sádla na zimu a pro peří
na výbavu dcerám.

Děti i dospělí na lodě
Když zima vtáhla do kraje, ledový škraloup pokryl
vodu na Krásné louce rozlitou, počal tam nejprve
život na klouzačkách. Závistivě pohlíženo na majitele ,,želízek“, zejména na ty, kdo je měli na obou
nohou. ,,Jednokoňáků“ bylo vždy více. Ti si robili
želízko ze staré postranice struhadla, připevňujíce
tuto na polínko dřeva. Želízko se připevňovalo k noze
,,cukršpagátem“ Při tužších mrazech rozpoutal se pak
život na rybníku, na Jizeře i na kalech. O klouzačky
nebylo nouze ani ve městě. Splašky se vylévaly
všude před dům do rigolu, do kterého tekl pod vraty také přepad ze ,,sengrubny“ a tak bylo vody pro
klouzačky všude nadbytek. Když zamrzl podolecký
rybník u suchého mlýna /roku 1867 zrušený/, panoval na něm čilý ruch. Mládež i starší dámy i páni se
učili jezdit na želízkách, později nazvaných brusle.
Když rybníky a Klenice zamrzli a nepokryl je sníh,
pořádaly se výlety bruslařské až do Března. Jízda
tam i s přelézáním hrází v Řepově a Kolomutech
trvala malou půlhodinu.

Meteorologické údaje zaznamenané na stanici v Semčicích za rok 2009
Rok 2009 s průměrnou teplotou 9,8° C patřil k těm
teplejším. Nadprůměrně teplé byly měsíce duben,
srpen, září a listopad. Výrazně studený byl leden,
kdy 6.1. byla naměřena nejnižší teplota za celý rok
-16,0°C, u země -18,6°C a denní průměr byl -13,9°C.
Ten den leželo 14 cm sněhu. Ve dnech 16. a 17. ledna půda promrzla do hloubky 22 cm. V únoru bylo
tepleji. Nejnižší teplota -9,7°C, u země -13,2°C.
Nejvíce sněhu bylo 20. února, a to 18 cm. V březnu
byla nejnižší teplota 25. března, kdy bylo naměřeno
-4,8°C, u země -7,0°C. Sníh padal 19. března.
Dvoucentimetrová vrstva rychle roztála. Duben byl
nejteplejší za sledované období. Průměrná teplota 14,1°C. Dosud byl nejteplejší duben roku 2000
/průměr 12,4°C/. Bylo i nejvíce sluníčka 288 hodin. Byl překonán duben roku 2007 /265 hodin/, ale
bylo i nejméně srážek 4,9 mm /v roce 2007 5,4 mm/.
Květen byl teplý a vlhký. Dne 5. května nejnižší
teplota 1,4°C, u země -1,9°C. Maximální teplota
byla naměřena dne 26. května 30,1°C. Pršelo v 18
dnech. Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 11. května
28 mm. Dne 22.5. při bouřce a silném větru byly
v části okresu Mladá Boleslav popadané stromy.
Semčicím se bouřka vyhnula. Napršely jen 3 mm
vody. Červen byl převážně deštivý. Pršelo ve 25
dnech. Nejvíce 15. června 26 mm. Od 25. června

začaly t. zv. bleskové povodně – místní potoky
a říčky se vlivem přívalových srážek rychle rozvodnily. Nejprve na Vsetínsku a Novojičínsku, postupně
na Jesenicku, v Jižních Čechách a na Olomoucku.
Povodně pokračují i v červenci. Vyžádaly si 13 obětí.
Červenec byl převážně deštivý s velkými výkyvy
teplot. Minimální teplota 27.7. 2009 byla 8,8°C,
u země 5,9°C. Sedmnáctý červenec byl nejteplejší
den. Denní průměr 24,3°C. Maximum bylo naměřeno
23.7. 2009, a to 34,2°C. Tento den v 17,46 hodin se
přehnala přes Semčice mohutná vichřice o rychlosti 28,7 m/s t,j, 103 km/hod. doprovázená průtrží
mračen. Způsobila škody na střechách, na ovocných
i polních kulturách a v lesích. Zasaženo bylo Boleslavsko, Jičínsko a Liberecko. Srpen byl suchý, teplý
a slunný. Nejvyšší teplota byla dne 2. srpna 32,4°C.
Nejnižší teplota byla 30. srpna 6,8°C, u země 3,2°C.
Září bylo rovněž suché, teplé a slunné. Maximální
teplota byla 1. září 29,7°C, minimální teplota 26.
září 4,1°C, u země 1,6°C. V říjnu bylo chladněji,
méně sluníčka a více srážek. Maximální teplota byla
7. října 25,5°C. Teplotní minimum bylo naměřeno
20. října -2,4°C, u země -4,6°C. Slunce svítilo 51
hodin, nejméně od roku 1939 /34 hodin/. Listopad
byl velmi teplý. Průměrná teplota 6,8°C, stejná jako
pokračování na straně 6
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v listopadu 2006 /6,7°C/. Poslední teplejší listopad
byl v roce 1963 /7,3°C/. Minimální teploty byly
zaznamenány 1. listopadu 1,0°C, při zemi -1,6°C.
Maximum 25. listopadů a to 14,2°C. Slunce svítilo
73 hodin ve 20 dnech. Více sluníčka bylo naposledy
v roce 1924 /84 hodin/. V prosinci byly velké rozdíly
v jednotlivých dekádách. V první bylo nejtepleji.

Měsíc

Maximum bylo naměřeno 1. prosince 9,9°C. Druhá
dekáda byla nejchladnější. Nejnižší teplota byla 20.
prosince -15,9°C, u země -16,0°C, denní průměr
-12,8°C. První sníh napadl 14.12.2009. Nejvíce
sněhu bylo 21. prosince 8 cm. Zem byla promrzlá
do hloubky 6 cm.
Pozorovatel : B. Dunovská

Průměrná teplota °C Srážky

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Průměrné teploty

2009
-3,8
0,1
4,6
14,1
14,8
16,1
19,1
20,4
16,7
8,5
6,8
0,0
9,8

Průměr
Průměr
1951-2000 2009 50 let
-1,5
25,4 32,5
-0,3
47,3 28,2
3,8
57,3 37,1
8,8
4,9 36,1
13,8
87,9 63,0
16,6
97,5 67,7
18,5
119,8 79,2
18,0
40,7 63,9
14,0
14,6 43,3
9,0
51,3 39,4
3,7
20,5 39,5
0,2
56,0 40,0
8,7
623,2 570,0

Sluneční svit v
hodinách
2009
39,9
27,2
75,2
288,3
220,1
171,5
209,2
264,2
184,3
50,6
73,3
37,2
1641

Průměr
50 let
41,0
66,2
116,7
168,2
218,3
215,6
220,4
215,9
154,3
112,7
42,0
32,2
1603

Pozorovatel : B. Dunovská
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY

Zprávy
z Masarykovy
základní školyJe to vlastně uzamykatelný box, do kterého všichni
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žáci od prvního do devátého ročníku mohou vhazosvé podněty
a postřehy, které se týkají šikany,
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shledanou 1. 9. 2010.
důvěry.
na žádostVšichni
rodičů udělen
odklad
školní docházky.
Josef Šťastný, 6.třída
Všichni se těšíme s budoucími školáčky na shledanou
1. 9. 2010.
Mgr. Eva Komárková, učitelka 1. stupně ZŠMgr. Eva Komárková, učitelka 1. stupně ZŠ

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

SCHRÁNKA DŮVĚRY:

škola se zapojila do projektu Příběhy bezpráví
Schránka Naše
důvěry
– měsíc filmu na školách. Tento projekt je součástí
programu
svět důvěry.
na školách, orV pátek V
22.1.2010
se
na
naší
škole
znovu
po
delší
pátek 22.1.2010 se na naší škole znovuvzdělávacího
po delší době
objevilaJeden
schránka
ganizovaného
společností
Člověk
v
tísni.
době
objevila
schránka
důvěry.
Je to vlastně uzamykatelný box, do kterého všichni žáci od prvního do devátého ročníku
mohou vhazovat své podněty a postřehy, které se týkají šikany, fyzického ubližování nebo
problémů, které by děti ve škole chtěly řešit a neví,
na koho se mají obrátit.
6
Touto cestou mohou pedagogové zjistit, co se děje v době mimo vyučování, a tak předejít
případnému problému.

BÁSEŇ K SV. VALENTÝNU

Akce probíhá v měsíci listopadu, protože si
připomínáme 2 důležitá výročí: 11. 11. – Den
válečných veteránů (11. 11. 1918 v 11 hodin skončila
1. světová válka) a 17. 11. – Den boje za svobodu
a demokracii.
Zúčastnili se žáci 8. a 9. třídy. Nejprve jsme shlédli
film: Hitler, Stalin a já. Hrdinka filmu Heda Blochová byla jako Židovka záhy po rozpoutání 2. světové
války s celou rodinou odvezena do lodžského ghetta.
Na pozadí jejích vzpomínek a archivních záběrů
ožívají její hrůzné zážitky z pobytu v ghettu
i z následné deportace do Osvětimi. Po nástupu
komunistů k moci byl její manžel v rámci stranických čistek odsouzen k trestu smrti. Ponižování, diskriminace a izolace manželky „zrádce lidu“ nakonec
Hedu Blochovou dovedly až k emigraci.
Poté jsme besedovali s vzácným hostem, 86letým
válečným veteránem a předsedou Československé
obce legionářské Jednoty Mladá Boleslav, majorem
Rostislavem Kubištou. Jeho vyprávění bylo poutavé
a občas velmi bolestné. Připomněl nám, co „bezpráví“ znamenalo v jeho životě. Vzpomínky obětí
a svědků – tedy přímých účastníků jsou nenahraditelné a musíme si těchto lidí vážit a cenit.
Myslím si, že se děti naučily hodně zajímavého
a nového o historii naší země.

Každý den bez Tebe
hotová jsou muka,
Jsem jako zem bez nebe,
až srdce z toho puká.
A pak, když s Tebou jsem
a dívám se Ti do očí,
Je to jak divný sen
a vše se v krásné otočí.

Zdeněk Forejt, 9. třída

ZAMILOVANÁ PRAVDA
Řekla jsem tomu klukovi a řeknu mu to znova,
on pořád nemůže pochopit, že je pěkný a jak se chová.
Takových jako jsi ty, těch je tady hodně málo,
překonat se a být hodná, to mi za to stálo.
Když napíšu ti, že jsi super, tak to myslím vážně,
nejsou to jen hloupé řeči ani věty prázdné.
Sluníčko je proti tobě malá hvězda na nebi,
kolem sebe vytváříš svoje vlastní podnebí.

Mgr. Jiřina Rakušanová, učitelka dějepisu Mohla jsem sedět doma a koukat z okna ven,
mohla jsem sedět doma, přemýšlet, co přijde za týden.
Přálo si to spoustu lidí, přálo si to nebe,
VÝSTAVA “PLANETA ZEMĚ”
že zkřížily se naše cesty a já potkala tebe.
Po vánočních prázdninách jsme se rozhodli, že vyrazíme
na exkurzi do Národního muzea v Praze, protože jsme se
chtěli dozvědět něco víc o planetě, na které žijeme.
Cesta do muzea byla sice dlouhá, ale stálo to za to.
Nejdřív jsme šli do oddělení, kde byly všechny zajímavosti o naší planetě. Byly tam obrovské modely
planety a sopky. Když jsme vešli průchodem do sopky, tak jsme viděli velkou obrazovku, na které běžel
film se zemětřesením a pod ní místo, které dunělo,
jako by se odehrávalo zemětřesení. Vyšli jsme
po schodech a šli jsme do oddělení, kde byla spousta kamenů různých barev.
Nejvíc se mi líbilo oddělení zoologie. Zvířata vypadala, jako kdyby byla živá, některá mi dokonce
naháněla strach. Největší respekt ve mně vzbuzoval
mamut, který byl vážně obrovský. Nakonec jsme
šli do oddělení s lebkami. Na nich byla znázorněna
různá poranění hlavy. Některé z nich vypadaly, jako
by se měly každou chvíli rozpadnout.
Velmi zajímavé byly také jeskyně, kde jsme se seznámili s prací speleologů.
Z muzea jsme si odvezli spoustu nových vědomostí
a doufáme, že budeme mít příležitost ještě se tam
podívat.
Katarzyna Pietrzyková, 8.třída

Tereza Kozlíková, 9. třída

AKTUÁLNĚ ZE ZŠ A MŠ
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PROBĚHNE
23.3.2010 V ČASE OD 10,00 DO 15,30 HOD.
V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
KONTAKTY NA ŠKOLU:
ZŠ:
tel.: 326 388 405;
e-mail: skola@obecsemcice.cz
www.skola.obecsemcice.cz
MŠ: tel.: 326 388 127;
e-mail: skolkasemcice@seznam.cz
Na webových stránkách školy naleznete všechny
důležité informace o akcích pořádaných školou.
Dne 4.2. byla v naší škole zprovozněna interaktivní
tabule. Je umístěna v učebně páté třídy, ale využívat
ji budou žáci celé školy.
23.2. proběhne informativní schůzka pro rodiče žáků
9. třídy. Tématem schůzky budou přihlášky žáků
k dalšímu studiu.
Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Je tu první zpravodaj letošního roku, a tak bychom
Vás chtěli seznámit s naší činností.
Již tradičně jsme organizovali, společně s TJ
Sokol Semčice „Silvestrovský pochod“, kterého se
zúčastnilo 73 lidí a 3 psi. Občerstvení bylo připraveno
v Žerčicích a končilo se v hasičárně. Pár fotografií si
můžete prohlédnout na stránkách obce.
Začátkem nového roku v sobotu 2. 1. 2010, jsme
pořádali „ Novoroční turnaj ve čtyřboji“ (kostky,
karty, krabičky, stolní hra Člověče, nezlob se),
kterého se zúčastnilo 20 přihlášených. Vítězem se
stal J. Starý.
V sobotu 16. 1. 2010 se konala výroční členská
schůze SDH , na které byl přednesen a schválen
i plán práce na rok 2010:

Čištění okapů na obecním majetku
Oslava 120 let SDH a 15 let VJ
Vinobraní
Získání 2 nových členů
Turnaje v šipkách, kostkách atd.
Silvestrovský pochod

Celostátní hra Plamen + CTIF
Zasadit se o požární bezpečnost v obci
Ples SDH
Masopust
Brigády na údržbu požární zbrojnice a okolí
Čištění požární nádrže a kanalizace v obci
Sběr železného šrotu
Tajný výlet na kolech

Radost máme i z činnosti mladých hasičů „Soptíků“.
V sobotu 6. 1. 2010 se zúčastnili hasičské soutěže
B. Buriánka v Dobrovici, kde skončili na 10. místě
z jedenácti družstev. Jelikož to byla jejich první
soutěž a neskončili poslední, je to myslím úspěch.

Letos nás čeká velká událost, kterou je oslava 120.
výročí založení SDH v Semčicích. Na přípravách již
dnes usilovně pracujeme, abychom Vám připravili
atraktivní program.
Tradiční masopust proběhne v režii SDH Semčice
v sobotu 6. 3. 2010. Těšíme se na Vás a na Vaše nové
masky.

Za SDH Semčice Karel Kočí

Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Ke konci roku 2009 a to 16. prosince v 8:03 hod.
bylo vyhlášeno prověřovací cvičení. Jednalo
se o požár autogenní soupravy v dílně v areálu
Řepařského institutu. Úkolem bylo zjištění akceschopnosti výjezdové jednotky v dopoledních hodinách a zkouška připravenosti jednotky na zásah
v dýchacích přístrojích. Tohoto cvičení se účastnila
semčická jednotka a jednotka HZS Mladá Boleslav.
Naše jednotka vyjela za 7 minut. Zasahovala dvěma
proudy „C“ a celé cvičení prováděla v dýchacích
přístrojích. Tohoto cvičení se zúčastnili: Pařík Petr,

Fidra Petr, Jiránek Petr, Vošvrda Pavel a Pivko Dominik.
20. prosince jsme si pod vedením Mudr. Šklubala
vyzkoušeli resuscitaci zraněného na cvičné figuríně.
Hned na začátku nového roku 3. 1. 2010 jsme se
zúčastnili výcviku v dýchacích přístrojích. Školení
bylo také zaměřeno na práci s motorovými agregáty.
V závěru bych chtěl poděkovat všem členům
za odvedenou práci v minulém roce.

velitel jednotky SDH Semčice Karel Klimo ml.

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Rok 2009 se stal historií a také rok 2010 je již ve svém
druhém měsíci. A tak jako každý rok, tak i počátek
roku 2010 je spojen s uspořádáním Výroční členské
schůze Tělovýchovné jednoty Sokola Semčice.
Letošní „výročka“ proběhne v sobotu 27. února 2010
od 18:00 hod v klubovně TJ Sokola Semčice ve sportovním areálu Semčice. Výbor TJ tímto srdečně zve
k účasti, jak všechny členy Sokola, tak i hosty.
Jak jsme Vás informovali v minulém vydání zpravo-

daje, na žádost představitelů TJ Sokol Holé Vrchy,
poskytl SA Semčice zázemí cyklistům, kteří se
zúčastnili mezinárodních cyklistických závodů
na Holých Vrších dne 17. 11. 2009. Paradoxem
bylo, že naše úsilí vyšlo naprázdno, protože žádný
z účastníků závodu nakonec našich služeb nevyužil.
Pátkem 27. 11. 2009 jsme zahájili zimní provoz
v klubovně TJ Sokola Semčice “na přání hostů
pokračování na straně 9
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nekuřácké”. Hned následujícího dne jsme provozuschopnost klubovny vyzkoušeli. Nejdříve však
proběhlo finální „zazimování“ SA. Vidina následného posezení s občerstvením v klubovně přilákala
17 brigádníků. Kdyby to tak chtělo být pokaždé...
Volné dny v období Vánočních svátků a Nového roku
jsme tradičně využili k uspořádání sportovních klání
spojených s přátelským posezením. „Povánoční“ losovaný turnaj ve volejbale proběhl dne 26. 12. 2009
od 13:00 hod. v tělocvičně základní školy Semčice.
Podrobnosti o turnajích v nohejbale a malém fotbálku naleznete v samostatných příspěvcích.
Velké množství sněhu a tuhé mrazy nás přinutily
uspořádat první brigádu roku 2010 nezvykle brzo
– v sobotu 30. 1. 2010. V klubovně došlo dřevo
a v areálu, včetně nádrže, napadlo tolik sněhu, že
se s tím muselo něco udělat. Díky až překvapivě
hojné účasti (18 brigádníků) jsme za necelé dvě
hodiny udělali spoustu práce. Nařezalo a nasekalo
se dřevo na topení do klubovny, odklidil se sníh
z terasy, odsekaly se zmrazky ze schodů a vyhrnul
se čerstvě napadaný sníh z kluziště. Díky tomu, že

skupinka nadšenců kolem Karla Klima ml. a Petra
Jiránka v týdnu, kdy panovaly silné mrazy, vyhrnula a pokropila kluziště, byl led hladký a kvalitní.
Odklizené kluziště okamžitě přilákalo řadu zájemců
o lední hokej či jen tak o bruslení.
Dne 5. 2. 2010 proběhla dlouho avizovaná schůzka
zástupců TJ Sokola Semčice a SDH Semčice. Prodiskutovali a zkoordinovali jsme hlavní akce našich
dvou organizací, probrali plány prací a domluvili se
na vzájemné spolupráci v roce 2010. Pevně věřím,
že naše spolupráce bude přínosná nejen pro „Sokol“
a „hasiče“, ale také hlavně pro obec Semčice jako takovou.
Aktuální informace o dění v jednotlivých oddílech
a v TJ Sokolu Semčice můžete sledovat na našem
webu: http://tjsokolsemcice.webnode.cz/ nebo na vebu obce Semčice: http://www.obecsemcice.cz/.
Sportu zdar

Předseda TJ Sokol Semčice Ing. Roman HŘEBÍK
Kontakt. tel. +420724283240
e-mail hrebikroman@seznam.cz

NOHEJBAL
Tradiční Vánoční turnaj v nohejbalu, hraný na jeden
hraný set do 10 bodů, proběhl v neděli 27. 12. 2009.
Účastnilo se ho 14 hráčů, kteří byli rozlosovaní do 7
dvojic. U některých účastníků muselo ředitelství turnaje udělit výjimku. Ředitelství turnaje tak reagovalo na lichý počet účastníků a zároveň také na pozdní
příchod některých zúčastněných…

Konečné pořadí dvojic:
1. místo – Filip KLACEK a Radek MAKOVEC;
2. místo – Miroslav KUČERA a Jaroslav
MICHÁLEK;
3. místo – Tomáš RICHTR a Ladislav MYŠKA.
Po slavnostním vyhlášení vítězů jsme se odebrali
do klubovny na koupališti, kde jsme se s přispěním
hudebníků Filipa Klacka a Jirky Šubra veselili až
do noci…

Před vyhlášením výsledků a pořadí dvojic jsme
ohodnotili speciální kategorie:
Nejstarší hráč: Bohumil Toman - 60 let
Nejlepší nahrávač: Pavel Matoušek
Nejlepší smečař: Petr Košťál
Nejlepší hráč: Josef Vondráček (hodnocen výkon/
věk)

Speciální poděkování patří Martině, Kristýně
a Lukášovi Michálkovým, kteří svým fanděním
podpořili turnajovou atmosféru.

Miroslav KUČERA

FOTBAL
V zimním období nechodíme pouze trénovat
do tělocvičny místní ZŠ, ale dne 19. 11. 2009 jsme
se rozhodli zúročit naše snažení a přijali pozvání
na turnaj v malé kopané v Jičíně. Přechod z „miniaturní“ školní tělocvičny, kde hrajeme s futsalovým
míčem na malé branky, do velké sportovní haly
v Jičíně s velkou hrací plochou, házenkářskými
brankami a hra s plstěným míčem, byl pro nás
zpočátku nepřekonatelný problém. O tom svědčí
i naše umístění. Ze základní skupiny jsme sice pos-

toupili, ale to bylo za daných podmínek naše maximum a museli jsme se podělit o konečné 5. – 6. místo. Za zkušenost to však stálo.
Fotbalový rok 2010 byl zahájen stylově –
„Novoročním“ turnajem losovaných trojic v malé
kopané, který proběhl v tělocvičně místní ZŠ dne 2.
ledna 2010. Účast na turnaji byla až překvapivě vysoká a to dokonce s mezinárodní účastí.
Své síly a fotbalové umění přišlo předvést 22
pokračování na straně 10
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3. místo – Radim HYNEK, Martin ŠTURMA, Petr
KERNER

fotbalových nadšenců, kteří byli losem rozděleni
do 8 týmů. Vzhledem k tomu, že 22 hráčů nelze
podělit třemi, musel „přebývající“ Daniel KOŠŤÁL
vytvářet své mužstvo v průběhu turnaje dle možností
a ochoty ostatních sportovců a týmů.
Přes počáteční administrativní problém, kdy se nám
„ztratil“ Radim HYNEK a naopak „přebýval“ Daniel KOŠŤÁL, proběhl turnaj bez zbytečných excesů
v bojovném, avšak přátelském ovzduší v duchu fair
play. Jediným stinným momentem bylo zranění kolena Michala MAREŠE, které mu nedovolilo turnaj
dokončit.

Nejlepší střelci:
Jan RAMHARTER 		
Josef JIRÁNEK 		
Petr POSTRÁNECKÝ

(17 branek)
(16 branek)
(15 branek)

Systém turnaje “každý s každým” určil toto pořadí:
1. místo – Pavel MAREŠ, Josef JIRÁNEK, Jürgen
HOHENDORF
2. místo – Daniel KOŠŤÁL & company

Po vyhlášení výsledků turnaje jsme se přesunuli
do klubovny TJ Sokola Semčice, kde bylo připraveno
občerstvení. Zde jsme v družné zábavě provedli rozbor turnaje a započali spřádat plány na uskutečnění
tradičního jarního turnaje “Fotbálku na Pepíka”,
který letos s největší pravděpodobností proběhne
v sobotu 20. března. Tímto Vás všechny zvu k aktivní účasti.
Roman HŘEBÍK

Rámcový plán akcí TJ Sokola Semčice v roce 2010
02. 01. 2010
13. 02. 2010
27. 02. 2010
20. 03. 2010
30. 04. 2010
01. 05. 2010
červen		
03. 07. 2010
		
06. 08. 2010
		
		
20. 08. 2010
27. 08. 2010

- Novoroční fotbálek
- Čtyřkový mariáš – turnaj
- Výroční členská schůze
- Fotbálek na Pepíka
- Rej čarodějnic
- 1. májový pochod
- Dětský den (pořádá obec Semčice)
- Memoriál Bohumila Sládka
- volejbal
- Hudební zábava: skupina „S Havlem
v zádech“ účinkují Filip Šubr, Jiří
Šubr, Jan Pavlíček „Havel“
- Půlnoční nohejbalový turnaj
- Noční fotbalový turnaj

03. 09. 2010
září		
25. 12. 2010
		
26. 12. 2010
08. 01. 2011

- Volejbalový turnaj
- Semčický trojboj
- Vánoční nohejbalový turnaj nad
40 let/100 kg
- Vánoční volejbalový turnaj
- Novoroční fotbálek

V současné době stále probíhají jednání o možném
uspořádání několika tanečních zábav či diskoték. Osloveni byli WIXX Nastarýkolena a Luboš
Odháněl, Seven, Kočky nebereme, SOUMRAK
Band, Benjamin band, Krucipüsk, DJ Karabin.

Výbor TJ Sokola Semčice

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 250 výtisků
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