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Vážení a milí spoluobčané,

ročník 12, číslo 2

a co obec touto smlouvou získala bude následovat po úvodním článku.
Koncem roku 2009 obec žádala o dotaci na vodovod Semčice - Žerčice. Bohužel tuto dotaci se
nám nepodařilo získat.
Začátkem dubna firma Compag Mladá Boleslav
provedla čištění místních komunikací. Čištění
se provádí z důvodu odstranění prašnosti v obci.
U obchodu s potravinami budou umístěny dva
nové odpadkové koše. Od května do září byly
posíleny kontejnery na plasty o dvě nádoby.
V letošním roce bychom ještě chtěli stihnout
výměnu výloh v obchodu s potravinami a instalaci klimatizace v tomto objektu.
Další akce se budou odvíjet od finančních
příjmů obce a od toho zda budeme úspěšní
s některou žádostí o dotaci, kterou jsme podali
na tento rok.
Od 1.1.2010 obec přechází na jiný systém
účtování a s tím je i spojeno hodně změn. Vše
přechází do elektronické podoby včetně všech
písemností. Obce zřizují datové schránky, spisové služby a systém pro autorizovanou konverzi dokumentů ve veřejné správě včetně změn
na úseku evidence obyvatel.

dlouhou a náročnou zimu vystřídalo konečně
jaro. Hned, jak sníh roztál bylo zřejmé, že
s úklidem v obci po zimě nelze otálet.
Z travnatých ploch pomalu mizela jejich šeď
a zakrátko všechny trávníky byly jasně zelené.
Čím jsme začali na obci nový rok?
Přes zimu firma Pavouci provedla vykácení
topolové aleje směrem na ,,Hol“ s následným
vyfrézováním pařezů. Stromy po větrné vichřici
v roce 2009 hodně utrpěly a po konzultaci
s dendrologem zastupitelstvo obce rozhodlo
o jejím skácení.
Následovala výsadba nové aleje. Druhy, které
byly vysazeny dobře snáší zamokření a dub
spolu s javorem v podrostu vytváří v průběhu
let funkční větrnou bariéru, která se stane dominantním krajinným prvkem.
V období vegetačního klidu bylo vykáceno ještě
několik vzrostlých stromů ve středu obce.
V březnu byla zahájena výstavba vodovodu
Semčice – Žerčice. Krátce před realizací vodovodu došlo k pár změnám a obec uzavřela
smlouvu o spolupráci při výstavbě tohoto vodního díla se společností VaK Mladá Boleslav.
Článek, který podrobně popisuje přípravu pro- Na závěr bych Vás chtěla pozvat na zasedání zajektu až k jeho realizaci a k jaké dohodě došlo stupitelstva obce, které se bude konat 24.5.2010.

technologie a přípojky EL
2) SO 02 – přívodní vodovodní řad ze Semčic
do Žerčic DN 150 mm, dl. 1048 bm
Zpracováním projektové dokumentace akce byl 3) SO 03 – Čerpací stanice v Žerčicích, stavební
na základě rozhodnutí zastupitelstva obce vybrán a technologická část, včetně přípojky
Ing. František Chramosta senior v roce 2006. ProjekEL.
tová dokumentace na základě projednání s násled- 4) SO 04 – Vodojem Žerčice, stavební a technoloným uživatelem a.s. Vodovody a kanalizace Mladá gická část, včetně EL části.
Boleslav obsahovala následující stavební a technologické objekty :
TDI po obdržení kompletní projektové dokumen1) SO 01 – úprava vstupní šachty „U Okálů“, včetně tace od zpracovatele v červnu 2007 začal vyřizovat

Vodovod Semčice – Žerčice

podklady a doklady k vydání územního rozhodnutí. Při specifikaci pozemků pro umístění obj. SO
02 – přívodní vod.řad se vyskytlo mnoho problémů
s dohledáním vlastníka pozemku (vlastníci byli již
dlouhou dobu mrtví a pozemky v dědickém řízení
nebyly převedeny, nebo jako jeden občan ze Semčic
po několika návštěvách mne i paní starostky odmítl
smlouvu o smlouvě budoucí na vložení věcného
břemene na vlastnictví 1/27 cesty podepsat.)
Po několikerém jednání s vedoucí stavebního úřadu
v Dobrovici paní Tichou byla trasa vodovodu
odkloněna do pozemku silnice III/27944 a podepsána smlouva se správcem silnice SÚS Mnichovo
Hradiště. Zpracování projektové dokumentace změny byl znovu pověřen Ing. Chramosta senior.
Po znovu dodání všech prošlých vyjádření a dokladů
k územnímu rozhodnutí vydal SÚ Dobrovici dne
11.05.2009 veřejnou vyhláškou „Rozhodnutí
č.85/2009“ – územní rozhodnutí, které nabylo právní
moci dne 13.6.2009.
Po doplnění vyjádření a dokladů vydal Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního
prostředí „Rozhodnutí“ – stavební povolení
vodohospodářského díla dne 12.08.2009 s nabytím
právní moci dne 14.08.2009.
Dne 03.08.2009 byla svolána výběrová komise
k určení zhotovitele stavby – komisí byla vybrána
a doporučena firma „Stavitelství pana Františka
Kloučka z Kosmonos“( veškeré doklady a písemnosti z výběrového řízení jsou uloženy u investora akce
obce Semčice). Termín zahájení akce byl předběžně
určen na jaro roku 2010. V průběhu konce roku byly
zpracovány podklady pro MZe na udělení dotačního
programu, kde vydané rozhodnutí o přidělení dotace bylo stanoveno na konec února roku 2010.
Při konečném řešení byly z požadované částky
vyloučeny MZe obj. SO 01, SO 03 a SO 04 jako
důvod - rekonstrukce již stávajících objektů.
V měsíci únoru
probíhalo již několikáté jednání mezi zástupci investora obce Semčice - zastoupených starostkou a TDI a následným uživatelem
a.s. Vodovody a kanalizace MB v zastoupení technickým náměstkem Ing. Žitným na základě uzavřené
„Smlouvy o spolupráci a vzájemném postupu“

k zajištění technického řešení stavby vodovodu. Dopisem ze dne 01.03.2010 pod zn. TN/2010 adresovaný
na investora obec Semčice, informoval TN o nových
okolnostech, které se dotýkají rozvoje veřejného
vodovodu v obci Semčice v průběhu konce roku
2009 a počátkem roku 2010 a to začlenění projektu
přivaděče ze skupinového vodovodu Mladoboleslavsko II.etapa na území Dobrovicka. Další okolnosti vznikly zhoršením kvality a množství vody pro
zásobování obcí Ledce, Prodašice a Ujkovice a jediné technické řešení je připojení na připravovaný
vodovodní řad ze Semčic do Žerčic v čerpací stanici
objektu SO 03 na začátku obce Žerčice.
Na základě těchto skutečností Vak a.s. MB doporučil
redukci rozsahu stavby v neprovádění následujících
stavebních objektů, které byly obsahem PD a odsouhlaseny pro investora obec Semčice :
1) SO 01 – vstupní šachta „U Okálů“ + EL
2) SO 03 – ČS část stavební a technologická + EL
– bude hrazeno a.s. Vak MB z důvodů návaznosti na novou stavbu vodovodu pro obec Ledce
(PD a veškeré náležitosti zajišťuje a.s.VaK MB)
- cena stavebních a mtž prací hrazených a.s.VaK je
1,030.228,-- Kč bez DPH !
3) SO 04 – Vodojem Žerčice.
Jako dodavatele pro obj. SO 03 byla a.s. VaK byla
vybrána firma pana Kloučka – stavební část je již hotova a provádí se přípojka EL. TDI si provádí sám
VaK MB.
V poslední dekádě měsíce dubna 2010 byly zahájeny
práce ne obj. SO 02 – přívodní řad v místě napojení
v obci Semčice a jsou provedeny tyto práce :
- skrývka ornice po celé trase vod. řadu
- provedeny zemní práce – výkop rýhy cca 400 bm
- položeno a svařeno potrubí IPE 150 mm v délce cca
300 bm s opsypem.
Každý čtvrtek od 7,30 hod. se koná kontrolní den
stavby za účasti:
- zástupce a.s.VaK
- dodavatele stavby p. Klouček
- zástupce investora - starostka obce a TDI
Zpracoval : TDI J. Smutný

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení

Č. j. 85/2010

ze zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 15. března 2010 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

2. Důvodové zprávy k :
- Projednání a schválení dodatku č.2 ke smlouvě
o odvozu komunálního odpadu,
- projednání a schválení dodatku ke smlouvě
o dílo s firmou Pavouci,

A) Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů uložených OZ na jednání ze dne 2.11. a 14.12.2010
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- projednání a schválení smlouvy o vzájemném
postupu při zajišťování stavby vodovodu Semčice –
Žerčice mezi obcí a firmou VaK Mladá Boleslav,
- projednání a schválení zpráv o činnosti výborů
a komise za rok 2009,
- projednání a schválení návrhu odměn členům
výborů a komise OZ za činnost v roce 2009,
- schválení úpravy ve Vnitřní směrnici obce
Semčice pro cestovní náhrady, dle vyhlášky č.
462/2009 Sb., platné od 1.1.2010,
- schválení úpravy ve Vnitřní směrnici obce
Semčice pro změny v účetních postupech od 1.1.2010
na základě zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví, a to
dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ,,Převodový můstek“,
platné od 1.1.2010,
- schválení zápisu v kronice obce za rok 2009,
- projednání výsledku hospodaření Masarykovy
základní a mateřské školy Semčice za rok 2009,
- doručeným žádostem.

13. Výsledek hospodaření Masarykovy základní
a mateřské školy Semčice za rok 2009 bez výhrad.
14. Převod přebytku hospodaření Masarykovy základní a mateřské školy Semčice za rok 2009 ve výši
64 765,78 Kč takto:
do rezervního fondu 64 265,78 Kč,
do fondu odměn
500,00 Kč.
15. Žádost Masarykovy základní a mateřské školy
Semčice na ponechání odpisů za rok 2010 na
investiční účely školy.
16. Projednání žádostí paní Věry Hrnčířové,
pana Ing. Josefa Heřmanského a pana Otakara
Plecháče o odkoupení obecní garáže na nejbližší
další mimořádné nebo řádné jednání obecního zastupitelstva.
17. Žádost paní Evy Bajtalonové o prominutí místního poplatku za odpad a to za syna Jaromíra Bajtalona, který žije delší dobu v zahraničí.
18. Žádost paní Ing. Jany Mydlilové o prominutí
místního poplatku za odpad a to za syna Ing. Václava Mydlila, který trvale žije v USA.
19. Žádost pana Ladislava Čerycha o prominutí místního poplatku za odpad a to za syna Martina Čerycha
a jeho ženy Mariji Antonivny Čerychové, kteří bydlí
již 5 let v Kněžmostě.
20. Žádost paní Věry Staré o prominutí místního
poplatku za odpad a to za dceru Kateřinu Starou,
z důvodu celoročního pobytu v zahraničí.
21. Žádost pana Václava Koťátka o prominutí místního poplatku za odpad pro dceru Evu Kindlovou
s rodinou /6 osob/ z důvodu dlouhodobého pobytu
v zahraničí.
22. Žádost manželů Paříkových o prodloužení
nájemní smlouvy v obecním bytě na č.p. 10.
23. Žádost manželů Zítkových o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě na č.p. 10.
24. Žádost Knihovny města Mladá Boleslav
o navýšení příspěvku na zajištění regionálních
služeb ve výši 1 000,- Kč.

B) Schvaluje:
1. Program jednání řádného zasedání zastupitelstva
obce, tak, jak je uveden na pozvánce.
2. Ověřovatele zápisu: Pana Petra Košťála a pana
Ing. Josefa Hrnčíře.
3. Navrhovatele usnesení: Pana Ing. Jiřího Čejku
a pana Mgr. Freda Böhma.
4. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o odvozu
komunálního odpadu mezi obcí a firmou Compag
Mladá Boleslav.
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Pavouci.
6. Uzavření smlouvy o vzájemném postupu při
zajišťování stavby vodovodu Semčice – Žerčice
s firmou VaK Mladá Boleslav.
7. Zprávy o činnosti výborů a komise OZ za rok
2009.
8. Na odměny členů výborů a komise za činnost
v roce 2009:
pro finanční výbor - 600,- Kč,
pro kulturní a sociální výbor – 2 400,- Kč,
pro kontrolní výbor 600,- Kč,
pro výbor pro rozvoj obce a životní prostředí –
1 800,- Kč,
pro stavební výbor – 600,- Kč,
pro přestupkovou komisi – 1 200,- Kč.
9. Úpravu ve Vnitřní směrnici obce Semčice pro cestovní náhrady, dle vyhlášky č. 462/2009 Sb., platné
od 1.1.2010.
10. Úpravu ve Vnitřní směrnici obce Semčice pro
změny v účetních postupech, dle vyhlášky
č. 410/2009 Sb.,, Převodový můstek“ platné
od 1.1.2010.
11. Zápis v kronice obce za rok 2009.
12. Odměnu paní Jarmile Čvančarové ve výši 3 000,Kč čistého za vedení kroniky obce Semčice v roce
2009.

C) Neschvaluje:
1. Žádost o poskytnutí příspěvku Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR o.s. Dobrovice.
D) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:
1. Uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o odvozu
komunálního odpadu s firmou Compag.
2. Uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Pavouci
3. Uzavřít smlouvu o vzájemném postupu při
zajišťování stavby vodovodu Semčice – Žerčice
s firmou VaK Mladá Boleslav.
4. Připravit na nejbližší další mimořádné nebo řádné
jednání obecního zastupitelstva podklady pro projednání záměru na odprodej obecní garáže.
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5. Svolat nejpozději do 15.4. 2010 mimořádné
jednání zastupitelstva za účelem projednání
a schválení Zprávy o hospodaření Obce Semčice
v roce 2009, Rozpočtu Obce Semčice na rok 2010
a bodů přesunutých z dnešního jednání.
6. Prodloužit nájemní smlouvu s manželi Paříkovými
na užívání obecního bytu v č.p. 10 na 3 roky, tj.
do 30.1.2013.
7. Prodloužit nájemní smlouvu s manželi Zítkovými na užívání obecního bytu v č.p. 10 na 3 roky, tj.
do 30.1.2013.

8. Zahájit jednání s manželi Plíškovými o vydání
opony.
Předsedovi stavebního výboru Ing. Josefu Hrnčířovi:
1. Vypracovat návrh řešení situace na základě
předložené žádosti pana Ing. Jiřího Veseckého
a předložit ho zastupitelstvu obce k projednání
na jeho nejbližším jednání.
V Semčicích dne 16.3.2010		
Zapsala : Lucie Karabinová		

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

Č. j. 99/2010

ze zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 29. března 2010 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

3. Navrhovatele usnesení: Pana Ing. Josefa Hrnčíře
a pana Ing. Jiřího Čejku
4. Rozpočet obce na rok 2010, jako schodkový.
A) Bere na vědomí:
1. Odklad projednání zprávy stavebního výboru Schodek bude hrazen z finančních prostředků
obce z minulého roku, včetně příjmů a výdajů
k žádosti pana Ing. Jiřího Veseckého
uskutečněných v době rozpočtového provizoria. Roz2. Důvodové zprávy k :
- Projednání a schválení rozpočtu obce na rok pis rozpočtu byl schválen po paragrafech.
5. Uzavření smlouvy o společném postupu při
2010
- projednání a schválení smlouvy o společném zajišťování stavby ,,Rozšíření ČOV Semčice“ s firmou VaK Mladá Boleslav
postupu při zajišťování stavby ,,Rozšíření
ČOV Semčice“ mezi obcí a firmou VaK Mladá Bole- 6. Zveřejnit záměr na odprodej obecní garáže
na pozemku st. 315 v k.ú obce Semčice
slav
- projednání a schválení zveřejnění záměru
na odprodej obecní garáže na pozemku st. 315 v k.ú. D) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé :
obce Semčice.
- projednání stanoviska stavebního výboru
1. Provést rozpis rozpočtu podle podrobné rozpočtové
k žádosti pana Ing. Jiřího Veseckého
skladby se zřetelem k závazným ukazatelům rozpočtu
- doručeným žádostem
obce na rok 2010
2. Průběžně provádět rozpočtová opatření, která
B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce nebudou zásadně měnit strukturu rozpočtu
a o provedených změnách informovat zastupitelstvo
a rozšíření programu o dva body.
Pod č. 4. Projednání a schválení zveřejnění záměru obce.
na odprodej obecní garáže na pozemku st. 315 v k.ú. 3. Zveřejnit záměr na odprodej obecní garáže
obce Semčice.a pod č. 5. Projednání stanoviska na pozemku st.315 v k.ú. obce Semčice
stavebního výboru k žádosti pana Ing. Jiřího Vesec- 4. Uzavřít smlouvu o společném postupu při
zajišťování stavby ,,Rozšíření ČOV Semčice“s firkého
2. Ověřovatele zápisu: Paní Kláru Čerychovou mou Vak Mladá Boleslav
a pana Mgr. Freda Böhma

Usnesení

Č. j. 128/2010

ze zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 19. dubna 2010 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
B) Schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva obce, tak, jak je
uveden na pozvánce.
A) Bere na vědomí:
2. Ověřovatele zápisu: Pana Ing. Josefa Hrnčíře
1. Důvodové zprávy k :
- Revokaci usnesení z 29.3.2010 a schválení a paní Evu Horákovou.
3. Navrhovatele usnesení: Pana Petra Košťála a pana
rozpočtu obce na rok 2010.
Zastupitelstvo obce Semčice:
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D) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé :
1. Svolat schůzku obyvatel z 3. ulice ,,Za
Kampeličkou“ z důvodu zjištění výšek komunikace,
dle projektu pro dokončení plotů u jednotlivých
nemovitostí.

Mgr. Freda Böhma.
4. Revokaci usnesení z 29.3.2010 v bodě o rozpočtu
obce na rok 2010.
5. Rozpočet obce na rok 2010, jako schodkový.
Schodek bude hrazen z finančních prostředků
obce z minulého roku, včetně příjmů a výdajů
uskutečněných v době rozpočtového provizoria. Rozpis rozpočtu byl schválen po paragrafech.

V Semčicích dne 20.4.2010		
Zapsala : Jana Dlouhá			

Jana Dlouhá
starostka

ZE STARÝCH SEMČIC
/Z místních kronik vybrala Jarmila Čvančarová/

Podzim 1952 znamenal přechod do JZD III. typu.
Byly rozorány meze a podzimní práce na velkých
honech již byly dělány společně.
(Pokračování příště)

Historie JZD Semčice (pokračování)
Situace v obci se vyvíjela tak, že hrozilo, že budou
některá pole neobdělaná, a tak místní organisace
KSČ a MNV přistoupily po dvou letech k nové akci
za HTÚP (Hospodářsko- technická úprava pozemků)
– zcelování do honů, na kterých by se dalo pracovat
těžkou mechanizací STS (Strojní traktorová stanice).
Členové JZD v úspěch akce moc nevěřili a někteří
se jí nechtěli účastnit, ale přesto chodily dvojice
od jednoho zemědělce k druhému a agitovaly pro
vstup do JZD. Všude byli vlídně přijati a i když
menší zemědělci nevstoupili, větší viděli, že jinou
možnost nemají a do družstva v roce 1952 vstoupili.
Získáním nových členů nastal zákonný podklad pro
uskutečnění HTÚP, který v roce 1950 nebyl.
A tak přijeli zase geometři s již předloni vypracovanými návrhy a rolníci si přišli prohlédnout mapy
a nakonec se dohodli na náhradních pozemcích, které
měly být lepší bonity než původní. Nebylo to tak asi
vždy, protože místní kovář byl s přiděleným pozemkem tak nespokojen, že přestal pro družstvo kovat
a družstevníci museli jezdit ke kováři do Žerčic.
Někteří zemědělci měli pole v sousedních vesnicích
a tak bylo přikročeno k zaokrouhlování katastru.
Hony ohraničovaly vodoteče, silnice a dráha.
Některá pole byla s okolními vesnicemi vyměněna.
Tak zvaný „Hradecký program“ vytyčil heslo „Půda
patří těm, co na ní pracují“. Proto všechna pole,
která neobdělával majitel osobně a měl je pronajata,
propadla jako půda spekulační ve prospěch HTÚP.
Od té doby nepobíral žádný majitel pachtovné.
Při bývalých soukromých parcelách měli někteří
rolníci ovocné stromy. Ty se po výměně pozemků
dostaly k jinému majiteli. Tak se stalo, že někdo
kdysi stromy neměl a teď je má a druhý stromy měl
a zas je nemá. Bylo z toho dost mrzutosti, dokonce
stížnost kanceláři prezidenta republiky, ale nedalo se
nic dělat.

Vytápění školy
Od roku 1927, kdy byla škola postavena, byly
všechny třídy vytápěny kamny na uhlí. Dodala je
firma František Slavík, kamnář z Dobrovice. Toto
lokální topení vydrželo ve škole až do roku 1983.
Již v roce 1955 jednal národní výbor o projektu
na ústřední topení, ale nic z toho nebylo. Ani po velké
přístavbě školy v roce 1960 na topení nedošlo. MNV
uvažoval o velkorysé akci, přístavbě nového pavilonu, ale z toho také sešlo. V roce 1980 už školník
odmítal topit v každé třídě zvlášť a tak v roce 1981
bylo rozhodnuto ústřední topení vybudovat a vytápět
školu z teplárny VÚŘ. To bylo podmíněno zvýšením
přídělu topného oleje. Měl být ze Slovnaftu.
V roce 1981 byly zahájeny práce na výstavbě teplovodního kanálu z ústavu do školy, který povede přes
náves. 1. září byly přivezeny první betonové panely
z Rychnova nad Kněžnou a složeny na návsi. V říjnu
byla zahájena další etapa, hloubení rýhy pro uložení
potrubí. Náves byla rýhou přepůlena a na jižní konec
se muselo jezdit přes zadní ulice. V únoru 1983 bylo
konečně dodáno potrubí. Montáž se pro špatné počasí
stále oddalovala a začala až v květnu. 24. října 1983
přišly děti poprvé do školy vytopené ústředním topením.
Protože se po roce 1989 výzkumný ústav rozpadl
na několik nových firem, byla teplárna pro drahý
provoz zrušena. Topení ve škole bylo přebudováno
na propan-butan. Veliké nádrže byly umístěny
na zahradě školy. Náklady na tuto rekonstrukci byly
1 milion 700 tisíc Kč. V roce 2000, po zavedení
zemního plynu, bylo propan-butanové topení zlikvidováno a zemním plynem se topí dodnes.
pokračování na straně 6
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Stará školka

Staré rody, usedlost č.p. 9

Na místě dnešní usedlosti č.p. 11 rodiny Petrových
bývala chalupa Vinšova. Dřevěné stavení, stodola, špýchar a velká zahrada. V dobách JZD byla
tato usedlost zabrána a z obytného stavení vybudována mateřská škola. Ve stodole byly uskladněny
zemědělské stroje JZD a špýchar přebudován
na odchovnu kuřat. Po skončení JZD už nebyly
hospodářské budovy využívány, špýchar byl zbourán
a stodola spadla.
První ředitelkou mateřské školy byla porodní asistentka Alžběta Šťastná. Po ní se vystřídalo několik
ředitelek: Miluše Hašková z Holých Vrchů, Květa
Bělonožníková ze Semčic, Jaroslava Vyšohlídová
z Dobrovice, Jarmila Čvančarová ze Semčic a Blanka Vlčková z Dobrovice.
Po dostavění nové dvoutřídní mateřské školy byla
ve staré školce družina až do zbourání v roce 1990,
kdy si na místě postavil rodinný dům nový majitel.

Domek č.p. 9 byl vystavěn v roce 1771 na gruntu
zádušním Na obci. Od poloviny devatenáctého století se zde usadil rod Řezáčových. Když v roce 1893
zemřel semčický hrobník Klacek, stal se hrobníkem
Josef Řezáč. Ku hrobnictví náležela i povinnost
zvoniti poledne a ranní i večerní klekání. Zároveň
i tahati měchy varhan při mši svaté. Za tyto práce
dostával od zvonění 12 K a od tahání měchů 6 K.
Vedle tohoto ročního platu měl ještě plat od vykopání hrobu a úpravy hrobů na hřbitově. Po převratu
1918 zvonění ve všední dny přestalo a zvonilo se
jen v neděli při mši. Plat se mu zvýšil na 40 K.
K tomu měl v užívání kus pole na Važinu. Jeho
syn Jaroslav byl všeobecně známá osobnost, velký
baráčník a úředník v pobočce spořitelny v dnešním
Domě služeb, kde jednou týdně zapisoval do vkladních knížek naše úspory.

Z NAŠEHO KRAJE
bylo nutno „spláchnout prach“. Další vydání byla
na kovárnu, pastušinu, školu, za církevní výkony
a mše za zemřelé, vždy obec přispívala. Další zajímavou položkou jsou almužny. Dozvídáme se, kdo
po žebrotě chodil. Za visitaci komínů. V účtech je
také zmínka o spravení trdlice. Provinivší se robotníci byli sázeni na dřevěného osla a ženy zavírány
do truhly zapuštěné do země. Toto mučidlo bylo
těsné a dráb musel na víko kleknouti, chtěl-li truhlici zavříti. Stávalo se, že po vytrpěném trestu vytáhli
z trdlice ženu v těžkých mdlobách, nebo i mrtvou.
Zápis z roku 1817 uvádí, že Kateřina, dcera Václava H., a Anna, manželka France Z., musely vybírat
příkop u slouhovy louky „U kabelky“, protože se
dopustily krádeže. Sebraly len semeckým sousedům
a oni ho u nich našli.

Žerčice
V bývalém městečku, nyní vsi Žerčicích, se dochovala kronika již z 18. století, ve které jsou zajímavé zápisy o obecních účtech. Účty jsou v kronice
zapsány od roku 1748. Příjmy měla obec z obecních hrušek a kadlat (švestek), z obecních rolí
a od podruhů z dobytka, z baráků a ze zahrádek, které
na obecním gruntu stojí, za prodané seno z obecních luk od kramáře, jindy od vojanského hejtmana.
Je tu příjem za dříví, nájem z kovárny a za obecní
ječmen. V rubrikách vydání jest pravidelně se opakující položka za pivo a kořalku. Pilo se z obecních
peněz několikrát do roka. O první sejpce, u cihelny,
při vyvážení sena, při nahánění na honu, když šli
sousedé k soudu do Dobrovice, dostali na pivo. Když
vozili rekruty do Dobrovice a při dalších akcích

(Vlastivědný sborník Boleslavan)

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok přihlásilo 32 dětí. V tomto vysokém počtu byly i děti,
které spádově nepatří do naší MŠ a děti, kterým
2010/2011
nebudou k 1.9.2010 tři roky (viz školský zákon).
Mateřská škola má kapacitu 50 dětí. V letošním Podle stanovených kritérií bylo vybráno 13 dětí,
školním roce má od zřizovatele povolenou výjimku které nastoupí od září do MŠ. Přednost tedy dostaly
a je plně obsazena. Do základní školy od září nas- děti, které jsou ve věku od tří do šesti let, jsou místní
toupí a tím uvolní místo pro nové děti 13 předškoláků. nebo ze spádových obcí a jejichž matky pracují nebo
K zápisu do MŠ, který proběhl 23.3.2010, se do zaměstnání nastupují.
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Žáci 6. a 7. třídy se zúčastnili školního kola
Informativní schůzka pro rodiče nově
přijatých dětí bude 3.6.2010 od 14,45 hodin Pythagoriády.
Nejlepší z nich nás budou reprezentovat v okresním
ve třídě v přízemí MŠ

kole 22.4.v Mladé Boleslavi.
Jsou to :
Jiří Motl		
6.
		
Josef Král		
6.
		
Adam Kubín		
7.
		
Petr Zítka		
7.
Největší pozornost samozřejmě poutala mezinárodní
soutěž Matematický Klokan. Letos byla uspořádána
18. března. Zúčastnili se jí žáci od 2. do 9. třídy.
Byli rozděleni do těchto kategorií:
Cvrček		
2. a 3. tř.
Klokánek
4. a 5. tř.
Benjamín
6. a 7. tř.
Kadet		
8. a 9. tř.

Děkuji rodičům dětí, které nebyly do školky přijaty,
za pochopení.
Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy

Zájezd do Londýna
Přes počáteční peripetie při shánění potřebného počtu
účastníků (někteří rodiče nepochopili, že podepsaná
přihláška je něco, co opravňuje učitele s dítětem
počítat) jsme nakonec v počtu 9 žáků a 1 učitelka
ve středu 31. 3. nastoupili do autobusu směr Londýn.
Trajektem přes Dover jsme už v 11 hodin místního
času byli na naší první zastávce v Greenwichi. Naší
průvodkyní byla paní Jana Švandová, bývalá česká
učitelka, která žije již 17 let v Anglii. Měla pro
nás spoustu zajímavých informací a byla ochotná
odpovědět na všechny naše otázky.
Program našeho zájezdu byl následující:
čtvrtek – Greenwich, okružní jízda Londýnem, the
Tower of London, Tower Bridge
pátek - Madame Tussauds museum, Big Ben, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Soho, Oxford
Street
sobota – Legoland, Windsor
Je samozřejmě velice obtížné vybrat nejoblíbenější
atrakci, ale myslím, že mohu říci, že všem se líbil
celý zájezd a všichni účastníci by si jej chtěli zopakovat. Podařilo se nám sehnat cestovní agenturu, která
pořádá tyto zájezdy pro školy již delší dobu a má velmi přijatelné ceny.
Komentáře některých účastníků:
Bylo to super! (Zdeněk Forejt, 9. třída)
Hustý! (Tereza Šáralová, 9. třída)
Anglie má hezké památky a je tam velmi krásně.
(Tereza Kozlíková, 9. třída)
Je tam hezky, ale počasí by mohlo být lepší. (Jakub
Fuksa, 9. třída)
I tento zájezd mě přesvědčil, že žáci naší školy jsou
báječní – byli dochvilní, komunikativní a nebyly
s nimi žádné problémy. Ze všech účastníků zájezdu
(ze 3 škol) byli jednoznačně nejlepší! (Věra Forejtová, doprovázející učitelka)
Nezapomenutelných 5 dní. (Veronika Čechová,
bývalá žákyně)
V Londýně byly krásné památky a hodně se nám to
líbilo v Legolandu. (Dan Volovik a Jakub Sedláček,
7. třída)
Mgr. Věra Forejtová, zástupkyně ředitelky školy

Nejlepší řešitelé :
CVRČEK
2.třída				
3.třída
Dědina Dominik 44 b.
Zoufalá Kateřina 50 b.
Nosek Pavel 40 b.		
Zítka Lukáš 40 b .
Chládek Filip 36 b.		
Kubínová Adéla 37 b.
Kováčová Nicolette 36 b. 				
				
KLOKÁNEK
4.třída				
5.třída			
Kučera Kryštof 56 b.
Krouský Milan 59 b.
Brejcha Vít 52 b.		
Záveský Michal 58 b.
Mišnerová Eliška 48 b.
Moc Radek 46 b.
BENJAMÍN
6.třída				
7.třída
Motl Jiří 77 b.			
Kubín Adam 93 b.
Hybler Vladimír 57 b.		
Zítka Petr 80 b.
Nosek Luboš 49 b.		
Tóthová Šárka 65 b.
					
KADET
8.třída				
9.třída
Šifta Vít 73 b.			
Záveský Radek 74 b.
Jonášová Michaela 69 b.
Toman Josef 65 b.
Nastoupil Michal 61 b.
Fuksa Jakub 62 b.
Mgr. Renata Rotterová učitelka matematiky

Poslední čtvrtletí školního roku 2009/2010
· 7.4.		
Eurorebus – krajské kolo zeměpisné
		
soutěže
· 9.4.		
Divadelní představení MDMB 7.		
9.tř.
· 8.,15.4.
Keramická dílna v MŠ
· 19.4.		
Zahájení snímání DAP Barvy školy –
		
autoevaluace školy
· 19.-23.4.
Týden Země				
· 22.4.		
Rodičovské schůzky
· Pythagoriáda – okresní matematická soutěž 6.,7.tř.

Matematické soutěže
Jako každoročně je měsíc březen na naší škole
věnován matematickým soutěžím.
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· 28.4.		

Jarní pop song fest – přehlídka sborů v MB

Holky barví vajíčka,
co jim snesla slepička.

* 4.5.-1.6.
* 7.5.		
* 10.5.		
		
* 11.5.		
* 12.5.		
		
* 20.5.		
		
* 27.5.		

Kurz plavání 2.,3.třída ( vždy v úterý)
Pochodové cvičení
Kluci pletou pomlázku
Eskalátor – testování 4. – 9.tř. –
z těch vrbových provázků.
Čtenářské dovednosti
Potom už je plný košíček,
Fotografování dětí v MŠ
krásných malovaných
„Obrazy z války třicetileté“ – předvajíček.
stavení agentury Pernštejni pro ZŠ
Divadlo v MŠ pro MŠ, 1. a 2.třídu Po dvanácté už jdeme domů,
“Mokrá pohádka”
nechceme mít mokrou hlavu.
Výlet MŠ Pěnčín
Doma sníme sladkosti,
co jsou dobré na kosti.
~ 1.-19.6
Výlety tříd
~ 2.6.		
Dravci pro MŠ i ZŠ
Tomáš Líba, 7. třída
~ 3.6.		
Informativní schůzka v MŠ
~ 15.6.		
Besídka v MŠ Berušky
		
Divadlo v MŠ - pro MŠ, 1. a 2.třídu 15. ročník Eurobusu
		
“Námořnická pohádka”
~ 16.6.		
Divadlo v MB - pro MŠ 8,30 hod. - Opět jsme soutěžili, už popatnácté. Po školních
		
“Obušku z pytle ven”
elektronických kolech jsme postoupili jako třídní
~ 17.6.		
Besídka v MŠ Sluníčko, rozloučení kolektiv 7. třídy do krajského kola soutěže Eurore		
se školáky
bus.
~ 22.6.		
Zahradní párty dětí a rodičů v MŠ, Krajské kolo se konalo 7. dubna v budově FTVS UK
		
spaní v MŠ
v Praze. Naši školu reprezentovali: Adam Kubín,
~ 23.6.		
Branný den
Martin Horák, Miloš Moc.
~ 25.6.		
Pochodové cvičení
Dopadli jsme velmi dobře – získali jsme 3. místo
~ 30.6.		
Slavnostní zakončení školního roku v kategorii ZO1 – 6.,7.třídy ZŠ.
		
na školním hřišti
Postoupili jsme do celostátního kola soutěže.
V Praze se utkáme s nejlepšími účastníky ostatních
Velikonoční pondělí
krajských kol.
soutěžící

Pomlázku a košíček
tamhle běží zajíček.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 20. února jste si mohli zatančit na Hasičském
plese, který jsme jako každý rok pořádali v Pěčicích
v hospodě „U věčné žízně“.
Masopustní průvod, jehož jsme byli pořadatelem,
procházel letos vesnicí v sobotu 6. března za účasti
asi čtyřiceti masek. Průvod byl zakončen až v pozdních odpoledních hodinách a zakončení proběhlo již
tradičně v hasičárně.
V sobotu 13. března odstartovala tradiční jarní
šipková liga.
V neděli 4. dubna proběhl již 8. ročník tajného
výletu na kolech, kterého se zúčastnilo 23 odhodlaných cykloturistů, kteří zdolali trasu dlouhou 33
kilometrů. Počasí se nám vydařilo a po cestě jsme

udělali několik občerstvovacích zastávek. Celé
odpoledne jsme zakončili bowlingem v restauraci
„Na statku“ v Nepřevázce. Už nyní se všichni těšíme
na příští rok.
V sobotu 10. dubna se konala taneční zábava
k příležitosti vítání jara. K poslechu a k tanci nám
hrála skupina Phoenix, která nás bavila až do ranních hodin.
Jednou z nejbližších akcí bude čištění nádrže ve sportovním areálu, která ba měla proběhnout
16. a 17. dubna.
Za SDH Semčice Karel Kočí
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Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Jak jinak začít tento příspěvek, než zmínkou
o proběhlé Výroční členské schůzi TJ Sokola
Semčice. Ta letošní se konala 27. února 2010 od 18:00
hod v klubovně na koupališti. Schůze proběhla dle
obvyklého programu včetně zpráv o činnosti organizace a jednotlivých sportovních oddílů (kromě
zprávy za oddíl volejbalu – nikdo z volejbalistů se
nezúčastnil…), zprávy o hospodaření a plánu akcí
na rok 2010. V rámci schůze byli přítomní také
seznámeni se záměrem Sokola změnit ceny a systém
vstupného na koupaliště ve volné přírodě Semčice
pro koupací sezónu 2010 (viz níže).
I další bod schůze se týkal financí – šlo o návrat
k tradicím – k vybírání ročních členských příspěvků.
Domnívám se, že 100,-Kč ročně (2,-Kč týdně) je
akceptovatelná částka pro všechny členy Sokola.
Povinnost platit roční členské příspěvky se vztahuje hlavně na aktivní členy Sokola, kteří jakýmkoliv
způsobem využívají výhod z členství v sokolu plynoucí (bezplatné kurty, zvýhodněná tělocvična,…).
S povděkem přivítáme také zaplacení členských
příspěvků od ostatních členů Sokola (výše příspěvku
není důležitá), kteří cítí svou sounáležitost s naší
sportovní organizací.
Jako každý rok, tak i letos přichází spolu s jarem
spousta práce a povinností. Nohejbalisté zahájí svou
soutěž domácím zápasem proti Jičínu „B“ již 28. 4.
2010 a do té doby musí být hrací plocha připravena.
Musíme také uklidit celý areál a připravit ho k letnímu provozu. Dále se bude stříhat, sekat, hrabat,
zametat, brousit, natírat, a pokud zbudou síly a čas,
tak i budovat - např. stání na kola. SDH Semčice
zabezpečí vyčištění studní a samozřejmě vyčištění
a natření nádrže. Z tohoto jasně vyplývá, že nás čeká
spousta práce, která bude vyžadovat značné úsilí
a hlavně spousty brigádnických hodin. Každá po-

moc je dobrá. Přijďte a pomozte nám a tím i sobě,
protože areál není jen pro Sokoly, ale hlavně pro
širokou veřejnost. I tady jednoznačně platí: „Jaké si
to uděláš – takové to máš“. Z níže uvedeného ceníku
bude zřejmě, co je tím myšleno…
Kvapem se blíží měsíc květen a s ním i naše
pravidelné společensko-sportovně-kulturní akce: Rej
čarodějnic a 1. májový pochod. Rej čarodějnic nám
letos vyšel na pátek, a tak začneme 30. dubna v 17:30
hod na koupališti. Kromě sportovně-zábavních
soutěží pro ty nejmenší, uspořádáme taktéž soutěž
masek s čarodějnickou tematikou – nejlepší maska
bude odměněna (soutěže se samozřejmě mohou
zúčastnit i dospělí: „dospělé čarodějnice a dospělí
čarodějové“). Reprodukovaná hudba, táborák
a občerstvení je samozřejmostí.
V sobotu v 13:00 hod vyrazíme z koupaliště na oblíbený 1. májový pochod okolím Semčic. Trasa,
terén i vzdálenost pochodu budou zvoleny tak, aby
se „procházky“ mohly zúčastnit jak rodiny s malými dětmi, tak i rodiny s dětmi v dětských kočárcích.
Občerstvení v průběhu pochodu i po návratu do sportovního areálu Semčice bude zajištěno. Tímto zveme
všechny zájemce k hojné účasti – ještě kdyby nám
tak počasí přálo…
Aktuální informace o akcích, brigádách a ostatním
dění v jednotlivých oddílech a v TJ Sokolu Semčice
můžete sledovat na našem webu:
http://tjsokolsemcice.webnode.cz/ nebo na webu
obce Semčice: http://www.obecsemcice.cz/.
Sportu zdar
Předseda TJ Sokol Semčice Ing. Roman HŘEBÍK
Kontakt. tel. +420724283240
e-mail hrebikroman@seznam.cz

NOHEJBAL
Vážení sportovní přátelé, již nám začalo jaro a s ním
je spojený i začátek nohejbalové sezóny. Nedávno
proběhla okresní nohejbalová schůze, na níž jsem se
dozvěděl podrobnosti pro nadcházející sezónu.
Semčice bude v roce 2010 reprezentovat jeden tým,
který bude hrát okresní přebor II. třídy.
V týmu oproti sezóně 2009 došlo k několika změnám.
Na hostování odešel Lukáš Kučera – konkrétně
do týmu Kolomut (hrají vyšší soutěž). Naopak z hostování se k nám vrátili Martin Henyš a Franta Suchý
(NK Hlavenec). Během zimní přípravy se k nám
připojil Kuba Konečný a také bratři Hynkové Ondra
a Radim. Během zimního trénování se vytvořil dob-

rý kolektiv a já pevně věřím, že si sezónu užijeme
a na jejím konci se budeme moci pyšnit umístěním
na předních příčkách.
K tomuto chci upozornit na změnu hracího systému. Ve skupině je pouze 6 účastníků, a tak tradiční
dvoukolový hrací systém stihneme odehrát ještě
do prázdnin a v podzimní části nás čeká play-off,
případně play-out.
Tzn., že po odehrání všech zápasů v základní části
se v play-off utkají první 4 týmy o celkové vítězství
v soutěži:
1. tým proti 4. týmu – hraje se 1 zápas na hřišti 1.
týmu – vítěz postupuje do finále;
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2. tým proti 3. týmu – hraje se 1 zápas na hřišti 2.
týmu – vítěz postupuje do finále.
Finále se odehraje také na jeden zápas, a to na hřišti
lépe umístěného týmu po základní části. Vítěz postupuje do I. třídy okresního přeboru. Stejně tak
proběhne utkání o 3. místo.
Play-out proběhne dvoukolově. Začíná se na hřišti 5.

týmu po základní části a poražený sestupuje do III.
třídy okresního přeboru.
Sestava: Miroslav Kučera, Josef Vondráček, Petr
Vondráček, Filip Klacek, Radek Makovec, Karel
Klimo, Bohumil Toman, Jiří Dvořák, Ondřej Hynek,
František Suchý, Tomáš Richter, Milan Hrádek,
Radim Hynek, Jakub Konečný a Martin Henyš.

Rozpis utkání:
DATUM

DEN

ČAS

DOMÁCÍ

HOSTÉ

28. 4.

středa

16:30

Semčice

Jičín "B"

5. 5.

středa

16:30

Boseň

Semčice

12. 5.

středa

16:30

Semčice

Mn.Hradiště"B"

19. 5.

středa

16:30

Semčice

Libáň

26. 5.

středa

16:30

Benátky

Semčice

1. 6.

úterý

16:30

Jičín "B"

Semčice

9. 6.

středa

16:30

Semčice

Boseň

15. 6.

úterý

16:30

Mn.Hradiště"B"

Semčice

23. 6.

středa

16:30

Libáň

Semčice

30. 6.

středa

16:30

Semčice

Benátky

8. /9. 9.

út/st

16:00

play-off 1. - 4., 2. - 3.

8. /9. 9.

út/st

16:00

play-out 5. - 6. (1. zápas)

15. /16. 9.

út/st

16:00

play-off - finále

15. /16. 9.

út/st

16:00

o 3. místo

15. /16. 9.

út/st

16:00

play-out 5. -6. (2. zápas)

Pozvání na naše domácí zápasy je samozřejmostí a celý nohejbalový tým se těší na Vaši podporu.
Pozvání na naše domácí zápasy je samozřejmostí a celý nohejbalový
tým se
těší na Kučera
Za nohejbal
Miroslav
Vaši podporu.

Fotbálek „Na Pepíka - 2010“
Za nohejbal Miroslav Kučera
Tradiční turnaj losovaných trojic v malé kopané - tříčlenných týmů.
„Fotbálek Na Pepíka“ opět proběhl v tělocvičně Turnaj hraný systémem „každý s každým“ na 2 x
místní ZŠ, tentokrát však již v pátek 19. března 4 minuty skončil s těmito výsledky:
2010. Změna tradičního termínu konání – sobota 1. místo – Ondřej HYNEK, Petr KOŠŤÁL a Martin
odpoledne – byla vyvolána termínem zahájení jarní SLÁDEK;
části fotbalové sezóny 2009/2010. I tak se turnaje 2. místo – Pavel MAREŠ, Zbyněk ŘÍPA a Roman
zúčastnilo 15 hráčů, kteří byli losem rozděleni na pět HŘEBÍK;
Tradiční turnaj losovaných trojic v malé10kopané - „Fotbálek Na Pepíka“ opět proběhl

Fotbálek „Na Pepíka - 2010“

v tělocvičně místní ZŠ, tentokrát však již v pátek 19. března 2010. Změna tradičního termínu
konání – sobota odpoledne – byla vyvolána termínem zahájení jarní části fotbalové sezóny

3. místo – Luděk VESELÝ, Norbert KOVÁČ a Petr
KERNER.
Nejlepší střelci:
Norbert KOVÁČ (14 branek);
Petr KERNER (9 branek);
Roman HŘEBÍK (9 branek).

rzí, že po ukončení turnaje, ve sprchách, uklouzl
na vlhké podlaze Zbyněk ŔÍPA a vážně si poranil
koleno…
Po vyhlášení výsledků turnaje jsme se přesunuli
do klubovny TJ Sokola Semčice, kde bylo připraveno
občerstvení. Zde jsme v družné zábavě provedli roTurnaj proběhl v bojovném, avšak přátelském zbor turnaje a započali spřádat plány na letní sezónu
ovzduší - v duchu „fair play“. V průběhu turnaje 2010.
nedošlo k žádnému vážnému zranění. O to více zamZa fotbal Roman HŘEBÍK

Memoriál Josefa REJMONA v mariáši
V klubovně TJ Sokola Semčice ve SA Semčice
proběhl dne 13. 2. 2010 od 15:00 hod memoriál
Josefa REJMONA ve „čtyřkovém“ mariáši. Samotného turnaje se zúčastnilo 8 hráčů, kteří byli losem
rozděleni ke dvěma stolům. Škoda, že nepřišlo
alespoň o dva vyznavače „čtyřkového“ mariáše více,
protože v záloze vyčkávali další dva kvalitní hráči,
kteří tak nemohli do bojů o celkové prvenství zasáhnout.
Turnaj pod patronátem Jiřího DVOŘÁKA a Karla KLIMA st. proběhl v přátelské atmosféře, kdy
veškeré sporné momenty byly v samém zárodku
eliminovány a to díky dopředu jasně definovaným
pravidlům.
Po více jak čtyřech hodinách hry, přerušených
pouze krátkými přestávkami k výměně hráčů
(losované) u jednotlivých stolů a přestávkou
na občerstvení, organizátoři letošní ročník memoriálu Josefa REJMONA ve „čtyřkovém“ mariáši

ukončili. Po přepočítání výher a proher jednotlivých
soutěžících došli k následujícímu pořadí:
1. místo – Roman ČERNÝ 		
(+30,20);
2. místo – Jiří MOTL 		
(+15,90);
3. místo – Jiří DVOŘÁK		
(+12,60);
4. místo – Eduard ZÍTKA		
(+ 7,70);
5. místo – Pavel ŽATEČKA		
(+ 4,60);
6. místo – Martin JANDA		
(- 21,50);
7. místo – Pavel MATOUŠEK
(- 23,70);
8. místo – Josef SLÁDEK		
(- 25,80).
Účastníci turnaje na prvním až třetím místě byli
oceněni diplomem a věcnou cenou. Vzhledem
k tomu, že některým hráčům uplynulé 4 hodiny
hraní nestačili, zasedli tito opět ke stolům a v družné
zábavě pokračovali ve hře. Poslední hráči a hosté
odcházeli z klubovny v dobré náladě až v pozdních
nočních hodinách.
Roman HŘEBÍK

Aerobic – aneb cvičení v Semčicích
Jak jsme začaly v Semčicích cvičit aerobic???
Předseda TJ Sokol Semčice a pejskař v jedné osobě
se při jedné procházce potkal s maminkami z nové
zástavby. Slovo dalo slovo, poslali si pár e-mailů a 5
nadšenkyň v čele se Zuzanou Zahrádkovou se sešlo
25. 2. 2010 v 19 hodin večer v tělocvičně místní ZŠ
k první hodině. Sice si všichni mysleli, že na první
hodinu přijde více zájemkyň o cvičení, ale i tak si
pod taktovkou Z. Z. dobře zacvičily.
Do dalšího čtvrtka se informace o cvičení ještě
rozšířila a večer bylo v tělocvičně připraveno již
12 cvičenek z řad novopečených, ale i zasloužilých
maminek.
Od té doby se scházíme pravidelně každý čtvrtek
v 19 hodin. Začínáme lehkou aerobicovou sestavou
na zahřátí a potom formujeme svá těla díky posilovacím cvikům. Na závěr nesmí chybět protažení

a s úsměvem odcházíme odreagované zpět ke svým
domácím radostem i starostem.
Děkuji za celý kolektiv Z. Z., že se ujala role cvičitelky
a připravuje nám na každou hodinu program. Už zaznívají nápady, čím bychom si mohly hodiny cvičení
zpestřit (Pilates, Švihadla,…). Zároveň tímto zvu
do našich řad další zájemce o cvičení. Cvičení je
vhodné i pro začátečníky bez zkušeností s aerobikem. S sebou pouze sportovní oblečení, vhodnou
obuv (se světlou podrážkou), podložku na cvičení,
lehké činky (třeba půllitrové plastové lahve) ručník,
pití a kdo má, tak gumičky na cvičení…
Věřím, že chuť do cvičení nám vydrží nejen do prvních letních dnů, ale i po prázdninách
a staneme se tím další zájmovou sportovní skupinou
TJ Sokol Semčice.
Vendula Kernerová
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každý dospělý ve skupině nad počet 10 dětí

15,-Kč

Při pobytu ve SA TJ Sokola Semčice jsou školy, dětské tábory a organizované
skupiny povinny se řídit Metodickými pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ze dne 22. prosince 2005, č.j.: 37 014/2005-25.

Ceník vstupného
Ceník
vstupného na koupaliště ve volné přírodě Semčice

na koupaliště ve volné přírodě Semčice

Permanentní vstupenky na koupaliště ve volné přírodě Semčice
pro letní období od června do září 2010

Jednotlivé vstupné na koupaliště ve volné přírodě Semčice
pro letní období od června do září 2010
ZDARMA

Děti do 5 let
Děti od 5 do 15 let, nevýdělečně činní do 26 let a důchodci

10,-Kč

Dospělí

20,-Kč

Děti, nevýdělečně činní do 26 let a důchodci

ZDARMA

(podmíněno min. 5 brigádnickými hodinami)
Děti, nevýdělečně činní do 26 let a důchodci

100,-Kč

Dospělí

100,-Kč
(podmíněno min. 5 brigádnickými hodinami)

Zvýhodněné vstupné na koupaliště ve volné přírodě Semčice
pro letní období od června do září 2010
pro školy, dětské tábory a organizované skupiny
1 odpovědný vedoucí + 10 dětí

60,-Kč

každé dítě skupiny do počtu 10 členů

7,-Kč

každý dospělý ve skupině nad počet 10 dětí

15,-Kč

Dospělí

150,-Kč

Členové TJ Sokola Semčice

100,-Kč

Členové TJ Sokola Semčice

ZDARMA

(podmíněno min. 10 brigádnickými hodinami)

Při pobytu ve SA TJ Sokola Semčice jsou školy, dětské tábory a organizované
skupiny povinny se řídit Metodickými pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ze dne 22. prosince 2005, č.j.: 37 014/2005-25.
Permanentní vstupenky na koupaliště ve volné přírodě Semčice
pro letní období od června do září 2010
Děti, nevýdělečně činní do 26 let a důchodci

Informace obecního úřadu
ZDARMA

(podmíněno min. 5 brigádnickými hodinami)

- Oznamujeme
občanům,
28. a 29.
Děti, nevýdělečně činní do
26 let a důchodci že ve dnech100,-Kč
května
se konají volby do Poslanecké sněmovny
Par100,-Kč
Dospělí
lamentu ČR. Voliči
mohou
žádat
o
vydání
voličského
(podmíněno min. 5 brigádnickými hodinami)
průkazu
již
od
vyhlášení voleb, pokud 150,-Kč
chtějí volit
Dospělí
v územním obvodu, kde nejsou přihlášeni100,-Kč
k trvalému
Členové TJ Sokola Semčice
pobytu / příklad : Občané Semčic, kteří chtějí volit
ZDARMA
Členovéúzemním
TJ Sokola Semčice
v jiném
obvodu žádají o voličský
průkaz
(podmíněno min. 10 brigádnickými hodinami)
na OÚ v Semčicích/. Poslední den pro doručení
písemné žádosti obecnímu úřadu je 7 dnů přede
dnem voleb tj. 21. května 2010. Voličský průkaz si
bude moci volič vyzvednout od 13. května 2010.
Věříme, že se voleb zúčastníte v hojném počtu.

- Děkujeme všem občanům za třídění využitelných
složek komunálního odpadu. Od května do září budou posíleny kontejnery na plasty o dvě nádoby.
Jedna bude umístěna na ,,Holi“ a druhá na parkovišti
naproti koupališti. Stále platí, že před vložením odpadu z plastu se musí obaly slisovat, aby se do kontejneru vešlo, co nejvíce odpadu. Bohužel někteří
spoluobčané stále odkládají igelitové nákupní
tašky s odpadem ke kontejnerům na plasty a ty pak
následně dělají po obci nepořádek.

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 250 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 2, Datum vydání: 6.5.2010, 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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