červen 2010

Vážení a milí spoluobčané,
školní rok dětem pomalu končí a pro všechny
nastává ta očekávaná chvíle, kdy se těšíme
na pěkné a teplé dny, dny prázdnin a dovolených.
Čas neúprosně kráčí kupředu a Zastupitelstvu
obce Semčice, které bylo zvoleno na podzim
roku 2006 končí v letošním roce /2010/ mandát.
Dovolte mi proto, abych nyní shrnula práci
našeho zastupitelstva, které se snažilo navázat
na práci minulého zastupitelstva a pokračovat
v tom, aby naše obec byla krásná, zajímavá,
moderní, bezpečná a aby se každému občanu
Semčic v naší obci líbilo.
Na podzim 2006 jsme podávali první žádost
o dotaci na modernizaci tří hřišť ve Sportovním areálu v Semčicích. Žádost byla úspěšná
a v roce 2007 se rekonstrukce realizovala.
O rok později se modernizovalo ze získané dotace i osvětlení pro tyto tří hřiště. V areálu
koupaliště během čtyř let byly vybudovány
chodníčky kolem koupaliště, proběhla oprava
střechy na tribuně a na hlavní budově. Nově
vystavěná opěrná zeď pódia nahradila původní,
která se již rozpadala. Pro děti ve spolupráci
s TJ Sokol Semčice jsme umístili k nádrži dvě
klouzačky a v celém areálu postupně firma
pana Holby vyměnila nebo opravila všechny
lavice a stolky.
V roce 2006 jsme převzali rozpracovaný projekt
přístavby hasičské zbrojnice. Přístavba byla
dokončena v roce 2007 a na jejím dokončení se
hlavně podíleli dobrovolní hasiči. V témže roce
byla provedena výměna střešní krytiny na celé
hasičské zbrojnici, kterou provedla firma pana
Staníka. V současné době funguje přístavba,
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jako kiosek pro občany. V roce 2009 obec dokoupila k hasičské zbrojnici pozemek s úmyslem rozšíření již stávajícího sálu a prodloužení
garáže pro vybavení JSDH. V srpnu to budou už tři roky, co v prodejně potravin působí
spotřební družstvo Jednota Nymburk. V tomto
objektu v roce 2009 instalovala firma pana
Johanidese nový plynový kotel, byly vyměněny
vchodové dveře a proběhla výměna zářivek.
V letošním roce bychom chtěli do obchodu
umístit klimatizaci a pokračovat ve výměně
dřevěných oken a výloh za plastové.
V domu služeb, kde působí Česká pošta,
kadeřnictví a knihovna bylo v prostorách
kadeřnictví vyměněno linoleum a zmodernizované osvětlení. Pošta si své pronajaté prostory modernizuje sama. V celém objektu byly
rozmístěny poměrové měřiče tepla umístěné
na každém radiátoru pro přesné měření spotřeby
tepla jednotlivých provozoven. Ve Zdravotním
středisku jsme se potýkali s problémem vlhkosti. V roce 2009 byla provedena na tomto objektu hydroizolace. Další opravy, jako výměna
okna v ordinaci zubního lékaře oprava vedení
WC a výměna lina v prostorách čekárny se
prováděla průběžně v roce 2008.
Ve všech obecních bytech mimo bytu
ve středisku byly vyměněny dřevěná stará okna
za plastová. Ve dvou bytech se měnil kotel
a ve dvou bojler. Drobné opravy si nájemníci
hradili sami. Naše základní a mateřská škola
prochází každým rokem nějakou tou změnou
úpravou a modernizací od rekonstrukce WC ,
rozvodů vody výměny oken a dveří nákupu moderního vybavení do školní jídelny a jiné opravy, které si škola zajišťuje sama z neinvestičního
příspěvku obce. Ráda bych se zmínila o kostele

sv. Prokopa, ve kterém probíhaly a doufáme, že
opět budou probíhat koncerty pořádané na jeho
udržování a opravy. Během tří let zastupitelstvo
schvalovalo ve svém rozpočtu vždy finanční
příspěvek na opravu této historické památky.
V roce 2006 byly opraveny a natřeny vchodové dveře ještě ze sbírky pořádané obcí.
V dalších letech finanční částky byly použity,
jako příspěvek na opravu střešní krytiny
a na přivedení elektriky do kostela. V roce 2009
po větrné vichřici, kdy uvolněné tašky ve velkém
množství popadaly do prostoru místního
hřbitova se provedla kontrola střechy a zjistilo
se, že opravenou část střechy bude nutné zrevidovat. Firma, která opravu prováděla se dopustila chyb, které bude nutné opravit. Zatím
bohužel bude vstup na místní hřbitov na vlastní
nebezpečí a koncerty se budou moci uskutečnit
po opravě krovů. Od roku 2007 do roku 2009
probíhaly v naší obci rekonstrukce komunikací, a to ,,Na Rafandě a Jarica“. Povrch
těchto komunikací není definitivní z důvodu
budoucí výstavby kanalizace a vodovodu. Rekonstrukce ulice ,,Ke trati a slepá“ včetně budování dešťové kanalizace se prováděla v roce
2007 po dokončení všech inženýrských sítí.
Další dokončenou komunikací byla místní
komunikace ,,U Okálů“.U nové zástavby v roce
2008 byl vystavěn nový chodník a okolo něj byl
upraven zelený pruh včetně výsadby stromů
a keřů. Chodník a zeleň byla z části hrazena
dotací.
Výsadba a kácení stromů se provádělo
průběžně po celé čtyři roky. Vzrostlé stromy,
které ohrožovaly život lidí nebo jejich majetek bylo nutné pokácet, ale na druhé straně
probíhala výsadba nových stromů a keřů, které
za pár let budou plnit svou funkci estetickou
i funkční. Ke konci roku 2009 se podařilo vybudovat zajímavé hřiště pro děti, které je dětmi
dost využívané a z toho máme všichni radost.
Netroufám si hodnotit, jak pracovalo naše zastupitelstvo, mohu jen říci, že jsme usilovali o to,
aby se nám podařilo dokončit rozpracované projekty, splnit, co jsme si předsevzali, pokračovat
v ,,Programu obnovy vesnice“ a čelit finanční
krizi, a to od roku 2009.
Dotace, které jsme získali byly na akce menší,
jako výstavba chodníku, rekonstrukce tří hřišť,
modernizace osvětlení tří hřišť ve sportovním

areálu, dotace na úroky z úvěru, na výsadbu
zeleně, na opravu hasičského vozu. Při stavbách
na dokončení komunikací nebo rekonstrukce
ulice obec žádat nemohla protože na tyto stavby
se dotační tituly nevztahovaly.
V roce 2007 jsme získali celkem na dotacích
částku 122 516,- Kč , v roce 2008 - 441 016,Kč, v roce 2009 33 775,- Kč. Obec podávala
v roce 2009 více žádostí o dotace, ale nebylo
nám vyhověno. Na rok 2010 obec žádala o čtyři
dotace /na vodovod - žádost nebyla úspěšná,
na úroky z úvěru - žádost byla úspěšná,
na výsadbu aleje - žádost nebyla úspěšná a na nákup staršího dopravního automobilu
pro JPO 3 – žádost byla úspěšná/. Celková
získaná částka činní 352 415,- Kč.
A teď k současnosti. Za pár týdnů bude zkolaudován přívodní řad ze Semčic do Žerčic. Přes
deštivé počasí stavba probíhala v plánovaném
termínu. Je to poslední větší akce v letošním
roce. Dohodou se společností VaK Mladá Boleslav jsme si zajistili zdroj vody pro obec i do budoucna v případě, že by došlo k výstavbě nových
domů v naší obci. Voda z Mladé Boleslavi by
měla téct v našich domácnostech přibližně
za rok a půl možná i dříve.
Chtěla bych ještě připomenout Dětský den
ve Sportovním areálu v Semčicích. Přípravy
na tento den se zúročily velkou účastí dětí
v doprovodu
rodičů, babičky nebo dědy.
K pěknému odpoledni přispělo i krásné počasí.
Pro děti bylo přichystáno i pár novinek, jako
střelba kuší, míchání ovocných nápojů, které
si děti sami připravily a zmrzlina zdarma pro ty
děti , co se nebály soutěžit na parketě. Věříme,
že se dětem Dětský den líbil a že si ho pořádně
užily. Ráda bych poděkovala za účast a pomoc
při přípravě na Dětském dni všem členkám
kulturního výboru, TJ Sokolu Semčice, dobrovolným hasičům, panu Petru Zavřelovi a panu
Michalu Karabinovi.
Přeji Vám všem krásné léto, hodně odpočinku
a dětem prima prázdniny.
Na závěr bych Vás chtěla pozvat na řádné
zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat 20.9.2010 v zasedací místnosti obecního
úřadu.
Jana Dlouhá, starostka
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení

Č. j. 172/2010

ze zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 24. května 2010 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

6. Uzavřít dodatek č.1. k mandátní smlouvě č.3/2009
na stavební dozor při výstavbě vodovodu Semčice Žerčice /stavební dozor/
7. Uzavřít dodatek č.1. ke smlouvě o dílo č.1/2010
na výstavbu vodovodu /stavební firma F. Klouček/
a cenu za dílo 2 181 934,02 Kč včetně DPH.
8. Odklad projednání smlouvy o dílo na vyhotovení
Zadání změny č.1. územního plánu obce Semčice
na příští jednání OZ
9. Uzavření smlouvy na odprodej obecní garáže
s panem Ing. Josefem Heřmanským za částku
76 000,- Kč
10. Podat žádost o úplatný převod pozemku parc.
360/11 v k.ú. obce Semčice od PF ČR
11. Počet 7 členů Zastupitelstva obce pro příští
volební období 2011 - 2014 /říjen 2010 – říjen 2014/
12. Žádost pana Vondrlíka o prominutí místního
poplatku za odpad a to za syna Jakuba Vondrlíka
a dcery Zuzany Vondrlíkové z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.

A) Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů uložených OZ na jednání ze dne 15.3. a 29.3.2010
2. Důvodové zprávy k :
- projednání ,,Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009“ a schválení
,,Závěrečného účtu obce za rok 2009“
- projednání a schválení dodatku č. 1. k mandátní smlouvě č. 3/2009 na stavební dozor při výstavbě
Vodovod Semčice - Žerčice
- projednání a schválení uzavření dodatku č.1.
ke smlouvě o dílo č.1/2010 na výstavbu vodovodu /
stavební firma F. Klouček/
- projednání a schválení smlouvy o dílo na vyhotovení Zadání změny č.1. územního plánu obce
Semčice
- projednání a schválení žádosti s nabídnutou
cenou na odkoupení obecní garáže na st. pozemku
315 v k.ú. obce Semčice
- projednání a schválení podání žádosti o úplatný
převod pozemku parc. č. 360/11 v k.ú. obce Semčice
o výměře 289 m2 od PF ČR
- projednání a schválení žádosti na odprodej
části obecního pozemku parc. č. 631/14 v k.ú. obce
Semčice přibližně o výměře 250 m2
- doručeným žádostem

C) Neschvaluje:
1. Zveřejnit záměr na odprodej části obecního
pozemku parc. č.631/14 v k.ú. obce Semčice
D) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:

B) Schvaluje:

1. Uzavřít dodatek č.1. k mandátní smlouvě
na stavební dozor při stavbě vodovodu SemčiceŽerčice s panem Josefem Smutným
2. Uzavřít dodatek č.1. ke smlouvě o dílo č.1/2010
na výstavbu vodovodu se /stavební firmou F.
.Klouček/
3. Zařadit do programu příštího jednání zastupitelstva projednání smlouvy o dílo na vyhotovení Zadání změny č. 1. územního plánu obce Semčice
4. Uzavřít smlouvu na odprodej obecní garáže s panem Ing. Josefem Heřmanským
5. Podat žádost na PF ČR o úplatný převod pozemku
parc. č. 360/11 v k.ú. obce Semčice

1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
a rozšíření programu o dva body pod č. 5. Projednání
a schválení uzavření dodatku č.1. ke smlouvě o dílo
č.1/2010 na výstavbu vodovodu /stavební firma F.
Klouček/ a pod č. 6. Projednání a schválení smlouvy
o dílo na vyhotovení Zadání změny č.1. územního
plánu obce Semčice, další body se tak posunou.
2. Ověřovatele zápisu: Pana Mgr. Freda Böhma
a pana Petra Košťála
3. Navrhovatele usnesení: Pana Ing. Jiřího Čejku
a paní Evu Horákovou
4. Závěrečný účet obce za rok 2009, který byl projednán spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2009 s vyjádřením, bez výhrad
5. Odměnu p. Lucii Karabinové ve výši 4 000,- Kč
čistého v souvislosti s výsledkem auditu za rok 2009

V Semčicích dne 25.5.2010		
Zapsala: Jana Dlouhá			
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Jana Dlouhá
starostka

ZE STARÝCH SEMČIC
/Z místních kronik vybrala Jarmila Čvančarová/

výkopů dubové trámy z rozbourané Sedláčkovy hájovny. Cihly byly z cihelny Dobrovice a Horky nad
Jizerou. Písek se vozil po dráze z Ledců. Výhodou
byl velký počet družstevníků se stavební profesí,
zedníci i tesaři, z nich vůdčí osobností byl Václav
Mansfeld. A tak stavba zdárně pokračovala.

Historie JZD Semčice (pokračování)
Podzim 1952 znamenal pro družstevníky velké pracovní vypětí, protože podzimní práce byly ztíženy
deštivým počasím. Rozblácené cesty a pole bránily
dobrému setí na společných lánech. Zcelené pozemky byly po zoraných mezích samý drn, některé meze
byly vysoké a porostlé roštím. Ženy družstevnice
drny vybíraly, vytrhávaly pýr a vysekávaly roští.
Družstvo mělo nahospodařenu určitou zásobu krmiv
a osiv a zemědělské stroje v hodnotě asi půl milionu
korun.
Tento podzim byl v Semčicích zkoušen kombajn
na sklizeň cukrovky SKEM sovětské výroby. Zkouška
byla prováděna na řepném lánu za Kampeličkou.
Sešla se velká řada diváků. Řepa měla příliš vysoký
chrást a stroj se neosvědčil.
Po společném podzimním osevu v roce 1952 začíná
už JZD III. typu společně hospodařit na výměře
170,05 ha. Družstevníci mají ještě 138,30 ha půdy
vlastní.
Na jaře má družstvo 42 členů. Pracovních sil je
dost, ale nejsou již nejmladší. Dobytek ještě každý
krmí doma a státní dodávky plní za JZD. Za práci
dostávají odměnu v pracovních jednotkách. Rovněž
koně mají bývalí majitelé, nyní družstevníci, zatím
doma.
Na výroční schůzi v únoru 1953 se stal novým
předsedou JZD Semčice Jiří Král.Od bývalých
větších rolníků byly převzaty zbývající stroje.
Před novým vedením družstva vyvstaly nové problémy, jak dál v živočišné výrobě a jak zajistit plnění
státních dodávkových povinností. Mnoho času se
proschůzovalo nad tím, kde umístit budoucí provozovny JZD. Nejdůležitější bylo postavit rychle a levně
kravín, aby mohl být sveden nejpozději do půl roku
dobytek. Uvažovalo se o místě u drůbežárny, nebo
pod dráhou. Nakonec byl kravín postaven v usedlosti č.p. 15 u Heřmanských, přičemž se využije i starý
chlév a další objekty i zdroj vody a odpady do blízké strouhy. Kravín bude pro 50 dojnic s přípravou
krmení a počítá se s alší přístavbou a zabráním
zahrad okolních usedlostí.
A tak se začalo se stavbou a řešily se problémy se
sháněním materiálu, kterého byl nedostatek. Základy
se hloubily ručně za vydatné pomoci žen družstevnic.
Protože stavba blízko strouhy měla problémy
s průsakem vody, byly do základů položeny na dno

(Pokračování příště)

Staré rody, usedlost č.p. 27
Usedlost na tomto místě se pamatuje už v roce 1654.
Majitelé se střídali, až v roce 1888 ji v dražbě koupil
František Starý s manželkou Annou. František Starý
byl v letech 1906 až 1920 starostou obce. Za něho
bylo v Semčicích zavedeno elektrické osvětlení. Zprvu se svítilo petrolejem a od roku 1912 elektřinou.
V té době byl v obci zřízen úřad strážníka. Bylo
také jednáno o stavbě nové školy, ale k tomu zatím
nedošlo. Jeho syn František byl také členem obecního
zastupitelstva a všech spolků v Semčicích. V zastupitelstvu byl za stranu republikánskou (agrární)
a v roce 1936 byl zvolen starostou obce. Po zřízení
protektorátu se musel vzdát funkce, protože byl
legionářem. Ve válce byla na jeho usedlost uvalena nucená německá správa. Jeho syn František byl
totálně nasazen na budování zákopů u Neziderského
jezera.
Synové František, Stanislav i vnuk František se
věnovali myslivosti. Vnučka Věra byla jedno volební období místostarostkou obce a veřejně prospěšné
práci se věnuje stále.

Vyhořelé usedlosti
V Semčicích v minulosti mnohokrát hořelo. Roku
1865 při velikém požáru vyhořela celá usedlost
č.p.14 u Dvořáků. Ještě téhož roku bylo postaveno
celé stavení nové a stodola o rok později. Vše
zděné. Dvakrát vyhořela usedlost č.p. 18 u Krejčíků
kolem roku 1885 a postaveno vše nové. V roce 1903
vyhořel domek č.p. 44. Spáleniště koupil Václav
Král a na zbylém zdivu postavil nový kryt a domek
upravil. Později jej prodal Dvořákovům. V roce
1904 vyhořelo doškové stavení č.p. 12 Volfových.
Byly postaveny dva domky nové, č.p.12 a č.p.
61 pro dceru. 28.června 1905 do základů vyhořel
domek č.p.30 Drbohlavových. Než postavili nový
zděný dům, bydleli na špýchaře v č.p. 37 u Pod4

hajských. V roce 1930 vyhořel hostinec u Misíků.
Domovní stavení i se sálem. Ještě téhož roku byl
postaven dům nový, ale místo sálu jen hostinské
místnosti.

brána pro válečné uprchlíky ze Slezska. Teprve
po skončení války byl dokončen dlouholetý boj
o újezdní měšťanskou školu.
Protože se do školy muselo vměstnat 246 žáků,
uvažovalo se o přístavbě školy. Ta se uskutečnila
v roce 1961-63. Hodnota díla byla jeden milion koŠkola
run.
V roce 1965 zahájila trvalé vyvařování obědů pro
V době válečné byly ve škole dvojjazyčné nápisy žáky školní kuchyně a to 130 obědů denně.
německo-české. Škola byla také během války V roce 1976 byly zrušeny školy v Ledcích, Žerčicích
několikrát zabrána pro účely německého vojska a Jabkenicích a děti přivážel do Semčic autobus,
a vyučovalo se jinde. Naposledy byla škola za- zvláštní školní linka.

Z NAŠEHO KRAJE
šroubových lisech. Vylisovaná šťáva se čeřila, filtrovala, odpařovala a pak se vypouštěla do homolových
forem, kde krystalizovala. Byla to na počátku 30.let
Při dobré sklizni obilí byl každý poddaný povinen devatenáctého století pěkná dřina.
odvádět na panský špejchar neb sýpku část své úrody,
a to vždy pátý věrtel (proto patověrtelní obilí). Tak
(Z. Macounová, A. Nezdarová: Loučeň…)
si vrchnost zajišťovala zásoby obilí na válečná léta
pro zásobování vojska a pro půjčky sedlákům v době
Pěčice
neúrody pro potřeby setí. Každý poddaný obdržel
kontribučenskou knížku, do které mu byly zapisovány všechny odvody obilí. Když držitel živnosti Do sousedních Pěčic se přestěhoval ze Všejan v roce
prodal svoji chalupu nebo předal synovi, musel nový 1868 bratr Bedřicha Smetany Karel Smetana, lesní.
hospodář převzít i obilní dluh na panském špejchaře U něj se seznámila dcera Bedřicha Smetany Žofie se
a jej buď odsypati, nebo vyplatiti se za cenu určenou svým budoucím manželem Josefem Schwarzem, který
vrchností.
byl ve službách knížecího lesního úřadu loučeňského
(Velký pranostikon) jako inženýrský adjunkt lesní, v roce 1873 jmenovaný jako lesní kontrolor pro revír Ovčárna nedaleko
Pěčic. Bedřich Smetana v Pěčicích u bratra často
Cukrovar v Dobrovici
pobýval i s rodinou. Pobýval též na Ovčárnech
u dcery a zetě. Na Ovčárnech se narodilo první
Dobrovický cukrovar byl založen roku 1831 vnouče B. Smetany Zdeněk. V roce 1875 se Schwarprincem Karlem Anselem z Thurn Taxisů pro výrobu zovi přestěhovali do myslivny jablkynické, kde byl
cukru burákového. Zámecké sklepy byly využity Josef Schwarz jmenován od knížete šéfem knížecího
pro skládku řepy v lískách. Práce byla převážně lesního úřadu v hodnosti nadlesního.
ruční. Řepa se nosila a prala košťaty v neckách, pak
v kádích. Opraná se nosila na kruhadlo, rozkrouhaná
(Vlastivědný sborník Boleslavan)
se balila do plátěných pytlů a lisovala na dřevěných

Patověrtelní obilí

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Loučení se školním rokem

Alena Hložková, asistentka pedagoga v MŠ Blanka
Kubíková, školník pan Ladislav Mészáros a vedoucí
A je tu čas loučení s dalším školním rokem. Letos vychovatelka školní družiny paní Eliška Mészároskončí na základní škole s posledním červnovým sová... Na jejich místa nastoupí s novým školním
rokem noví zaměstnanci, jen asistentku pedagoga již
dnem, ve školce až 9.7.2010.
Školu opouští 15 deváťáků a spolu s nimi také nebudeme potřebovat.
paní učitelka Miloslava Slánská, učitelka MŠ slečna Na školním hřišti proběhne jako tradičně slavnostní
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Zprávy z MŠ

zakončení školního roku.. Zde zhodnotíme uplynulý
školní rok, odměníme ty, kteří si to zasloužili buď
svědomitým přístupem ke školním povinnostem
nebo účastí v různých soutěžích.
Rozloučíme se s deváťáky a popřejeme jim šťastné
vykročení na novou životní cestu.
A potom už začnou vytoužené prázdniny. Děkuji
všem zaměstnancům za odvedenou práci a přeji
krásně strávené volné dny, hodně sluníčka, pohody,
odpočinku…
Mgr. Jana Kočová

Ve druhém pololetí se děti z mateřské školy
zúčastnily různých kulturních akcí. Každý měsíc
přijíždělo do školky divadlo, které spolu s našimi
dětmi zhlédly i děti z MŠ Ledce a 1. a 2. třídy ZŠ
Semčice.
V keramické dílně za účastni lektorek z DDM MB si
děti vyrobily dárek pro maminky k Svátku matek.
Na školním výletě byly děti v Pěnčíně, svezly se
vláčkem, seznámily se s chovem koziček, oveček,
drůbeže a oslíka. Navštívily korálkovou dílnu, kde si
Mít tak hostinu na zámku!
navlékly korálky.
Na zahradě v MŠ děti oslavily Den dětí. ZajíKdo by si to nepřál? Proto se celá naše třída rozhod- mavý program si pro ně k této příležitosti připravili
la uskutečnit si svůj sen na zámku Loučeň, kde tento příslušníci Policie ČR z Dobrovice. Odměnou pro
program nabízejí v rámci projektového vyučování.
děti byly sladkosti a drobné dárky od rodičů i PČR.
Před zámkem nás přivítal vrchní komorník Ale- V ZŠ se děti seznámily s výcvikem dravců.
xandra Thurn Taxise. Po úvodním slově nás pro- Co nás do konce roku ještě čeká?
vedl všemi komnatami a o všem nám velmi zajímavě * besídka
a poutavě vyprávěl.
* ukázka pro rodiče – Angličtina pro nejmenší
Ve velké jídelně jsme strávili více času, protože * divadlo v kulturním středisku Svět v MB „Obušku
jsme si nejen povídali o správném stolování a dvor- z pytle ven“
ské etiketě, ale vše jsme si sami vyzkoušeli. Moc se * společná párty dětí a zaměstnanců MŠ na zahradě
nám líbilo, když jsme mohli usednout do křesel jako – opékání buřtů
kníže a kněžna. Na závěr tohoto programu jsme vy- * spaní předškoláků v MŠ
plnili test, který ukázal, jak jsme pozorně naslouchali * rozloučení s předškoláky – předání pamětních listů
a co jsme si zapamatovali. Vrchní komorník nás vel- a pohádkových knížek
mi chválil, prý tak úspěšnou skupinu dětí na zámku
ještě neměli.
Školní rok končí, přejeme všem dětem hezké prázdNásledovala prohlídka exteriérů, což byla zábavná niny, rodičům dovolenou a těšíme se na shledanou
procházka ohromným parkem se spoustou labyrintů. v novém školním roce.
Tady jsme si užili spoustu legrace a zábavy.
Celý den se nám vydařil a budeme na něj dlouho
Marie Baláková, ved. učitelka MŠ
vzpomínat!
žáci 8. třídy

PLÁNY NA PRÁZDNINY

Výlet do ZOO Praha

Zatímco žáci i učitelé o prázdninách odpočívají,
ve škole budou probíhat mnohé úpravy:
výměna oken ve školní kuchyni i jídelně
výměna hlavních vchodových dveří
výměna zadních dveří do šaten
vymalování učeben přírodopisu, zeměpisu, českého
jazyka, výtvarné výchovy
vymalování učebny pro prvňáčky, výměna nábytku,
lavic, židliček, tabule

V úterý 18.5.2010 jsme jeli autobusem do zoologické zahrady v Praze. Cesta byla dlouhá, trvala
asi hodinu a půl. Jeli s námi i čtvrťáci, cestou tam
jsme v autobuse trošku zlobili, ale cestou zpět už ne,
protože jsme byli všichni unavení.
V zoo to bylo super. Bylo tam strašně moc zvířat,
ale mně se nejvíc líbili lední medvědi a žirafy. Když
jsme prošli asi půlku zahrady, rozhodli jsme se, že
se svezeme vláčkem. Pak jsme si koupili zmrzlinu
a pak jsme se všichni společně vyfotili.
Moc se mi tam líbilo a těším se, až tam pojedeme
zase.

Ve školce, kde došlo k havárii elektrického topení
bude probíhat instalace plynových kotlů a výměna
radiátorů a rozvodů. Poté musí následovat vymalování vytopených prostor a úklid.

Káťa Hanušová, 5. třída
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
16. a 17. dubna proběhlo čištění nádrže ve sportovním areálu.
V sobotu 22. května se naše družstva zúčastnila okrskové soutěže v obci Chudíř. Naše družstvo mužů se
umístilo na sedmém místě. Družstvo starších dětí
skončilo na místě třetím a mladší děti obsadili čtvrté
místo.
V sobotu 29. května jsme na žádost firmy Autronic
prováděli likvidaci prořezu dřevin v okolí firmy.
Na dětském dnu, pořádaném Obecním úřadem
v Semčicích v sobotu 5. června, jsme byli přítomni.
Návštěvníci se mohli seznámit s naší technikou
a na stanoviště soutěží jsme zapůjčili vzduchovky

a džberovky.
Výbor SDH pracuje na přípravách oslav 120. výročí
založení sboru, které proběhnou v sobotu 21. srpna
2010. Čeká nás hodně práce, a proto žádáme všechny
členy sboru, aby se aktivně do těchto činností zapojili.
Další naší činností bylo čištění kanalizačních vpustí
v obci. Bylo zjištěno, že koše pod některými poklopy
jsou doslova zabetonované. Žádáme občany, aby
zbytky betonu z míchačky a podobné věci do kanálů
nevlévali. Děkujeme.
Za SDH Semčice Karel Kočí

Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
V pátek 16. dubna v 9:00 hodin jsme vyjeli na simulovaný požár mateřské školy v sousední Dobrovici.
Jednalo se o taktické cvičení. Naše jednotka zasahovala společně s hasiči z Dobrovice a záchrannou
službou.
Naše jednotka dne 30. dubna v 13:45 hodin vyjela
k požáru palivového dříví rodinného domu do obce
Žerčice. Do objektu jsme se dostali odstřižením
zámku u vrat a rozvinuli jsme jeden útočný proud
„C“. Po příjezdu hasičů z Mladé Boleslavi, kteří
použili ještě jeden vysokotlaký proud, jsme společně
požár uhasili. Včasným zásahem byly uchráněny
okolní budovy v hodnotě cca 2 000 000 Kč. Výjezdu
se účastnili Vošvrda Pavel, Rejmon Vladimír, Fidra
Petr, Jiránek Petr, Čerych Petr, Lojka František.
V neděli 30. května večer jsme byli požádáni o asistenci na oslavách města Dobrovice, které pořádalo
ohňostroj, při příležitosti otevření revitalizovaného

náměstí a muzeí v cukrovaru.
V neděli 6. června jsme si vyzkoušeli lezeckou
techniku na skalách v Dobšíně pod vedením lezeckého instruktora z HZS Mladá Boleslav pana Miloše
Chumlena. Výcvik se podařil na výbornou díky hezkému počasí, a především výkonům našich hasičů,
kteří se u tohoto skalního lezení pořádně zapotili.
Ve středu 8. června ve 21:36 hodin jsme byli vysláni
operačním střediskem v Mladé Boleslavi na požár
střechy rodinného domů do obce Újezd u Smilovic.
Naše jednotka po příjezdu na místo prováděla řízení
dopravy a byla ponechána na místě události jako
záloha. Výjezdu se účastnili Jiránek Petr, Pivko Dominik, Šturma Martin, Fidra Petr, Vošvrda Pavel,
Oružinský Peter.
Za výjezdovou jednotku Karel Klimo ml.

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Tak konečně snad začalo léto, a protože léto je
obvykle spojeno s koupáním, plaváním a jinými
„letními“ sporty – zahájím svůj příspěvek zmínkou o změnách cen a celého systém vstupného
na koupaliště ve volné přírodě Semčice pro koupací
sezónu 2010 (nový ceník a podmínky najdete níže).
V případě nejasností obdržíte bližší informace přímo
ve sportovním areálu nebo na tel. čísle 724 283 240,
kde si také můžete permanentní vstupenku objednat.
Jak všichni víte (nebo alespoň ti, kteří se o to za-

jímáte), loňské jaro jsme úsilí zaměřili hlavně na opravu nádrže a přípravu koupaliště k provozu. Myslím,
že se nám to vyplatilo a koupaliště opravdu vypadalo velmi dobře. O to smutnější byla skutečnost, že
za drobné administrativní pochybení jsme byli KHS
pokutováni. Proto jsme letos zaměřili úsilí na tu
„neviditelnou“ oblast – oblast administrativní. Byl
zpracován nový Provozní řád koupaliště ve volné
přírodě Semčice, byl zpracován nový Návštěvní
řád koupaliště a také výše zmiňovaný nový ceník
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vstupného spojený s novým systémem prodeje a vydávání permanentních vstupenek. Péčí Obecního
úřadu byl zpracován také nový Provozní řád studny,
která je hlavním zdrojem vody pro koupaliště a sportovní areál jako takový. Pevně věřím, že tyto změny
přivítáte a léto u vody v Semčicích si užijete…
Letošní Rej čarodějnic provázelo příjemné jarní
počasí, což se projevilo nebývalým zájmem široké
veřejnosti – zvláště malých dětí bylo nepočítaně.
Některé z nich využily příležitost a přišly v krásných maskách čarodějnic. Také někteří dospělí se
přestrojili za čarodějnice – někteří ani nemuseli.
“Rej” započal společným tanečkem, při kterém
jsme si mohli detailně prohlédnout soutěžící masky.
Soutěž masek byla velmi vyrovnaná a tak musela rozhodnout doplňková disciplína – originální tanec. Kdo se nestyděl a zatančil, ten vyhrál…
Vítězné “čarodějnice” obdržely ocenění ve formě
velké čokolády. Také kategorie dospělých měla své
“oceněné” čarodějnice.
Všechny děti dostaly na uvítanou lízátko a v průběhu
večera pak i buřtíka na opečení. Večer byl mimo
jiné zpestřen taneční soutěží kolem židlí v několika
věkových kategoriích. Nejlepší byli opět odměněni
drobnými sladkostmi.
Táborák hořel, buřty se opékaly, hudba hrála,
tanečníci tančili, děti si hrály, dospělí se bavili
– někteří dlouho do noci. Domnívám se, že Rej
čarodějnic 2010 se vydařil a již nyní můžeme spřádat
plány na ten příští…
Prvomájové odpoledne jsme strávili příjemnou
procházkou okolím Semčic. 1. májový pochod – tentokrát pod vedení našich cvičitelek aerobiku, vedl
z koupaliště směrem k Holi a pak dále přírodním

parkem Chlum k rybníčku Žid. Na břehu rybníčku
Žid proběhla plánovaná přestávka s občerstvením.
Po krátkém občerstvení jsme pokračovali přes
Kladěruby zpět do Semčic.
Velmi příjemné počasí tentokrát kupodivu nevylákalo širokou veřejnost k účasti – účast byla poměrně
nízká – 38 turistů, 2 kočárky s dětmi a 1 pes. Tak
snad příště…
Z pravidelných společensko-sportovních akcí – jako
firemní turnaje Boleslavských mlýnů, Cukrovarů
a lihovarů TTD a dalších – zmíním snad jen velmi
vydařený Dětský den, který proběhl dne 5. června
ve sportovním areálu pod patronátem Obecního
úřadu ve spolupráci se SDH Semčice a TJ Sokol
Semčice. O tom, že se den vydařil, svědčí účast
bezmála stovky nadšených „soutěžících“ dětí a to
nepočítám rodiče a děti, které nesoutěžily…
Večer pak zábava pokračovala diskotékou pro ty starší
a pokročilé (hrál D.J. Karabin). Zatančit si a pobavit
se však přišlo jen několik desítek lidí. Pevně věřím,
že následující víkend bude účast hojnější, protože
v pátek 11. června od 20:00 hodin pořádáme taneční
zábavu s kapelou „Kočky neberem“.
Fotografie, 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

Schůze ČSTV
Dne 18. 5. 2010 proběhla v DK v Mladé Boleslavi Veselý, Lubomír Kouřil, Martin Vlk, Miroslav Sovalná hromada ČSTV. Na programu byly, krom botka, Luděk Zahrada
zpráv a hodnocení, také volby na další 4leté funkční
Členové revizní komise: Hlaváčová, Jarošová,
období.
Vondráček
Předsedou byl zvolen Miroslav Vaněk.
Dalšími členy byli zvoleni: Věra Kudrnová, Pavel
Za výbor TJ Sokol Semčice Miroslav Kučera

NOHEJBAL
Vážení spoluobčané, sportovní fandové, sportovci
– nohejbalová sezóna se dostala do své poloviny a já
bych vás rád seznámil s jejím průběhem. K dnešnímu
dni, respektive ke dni, kdy byl tento příspěvek zpra-

cován jsme měli na svém kontě 4 vítězství a 2 prohry
z toho, díky fantastické podpoře domácích diváků 2x
7:0. Děkujeme…
Pro získání aktuálních informaci nejen o našich
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výsledcích navštivte prosím:
http://www.onsmb.estranky.cz/clanky/ii-trida/
tabulka_-rozpis-utkani-a-vysledky_-2010

hrané utkání s Libání, toto utkání se mělo hrát 19. 5.,
ale pro nepřízeň počasí bylo odloženo na pondělí 7.
6. 2010.

Výjimkou z plynulosti letošní sezóny bylo nese-

Za nohejbal Radek Makovec

FOTBAL
Zima skončila – nejen ta astronomická – ale i fotbalová, a tak jsme se 28. března sešli v tělocvičně ZŠ
k tréninku naposledy. Od dubna se opět scházíme
pravidelně – každou neděli na kurtech ve sportovním
areálu TJ Sokol Semčice. Obvykle od 15:00 do 17:00
hodin proměníme kurty na fotbalový „plácek“.
Přechod z relativně klimaticky příznivé tělocvičny
na antukový povrch nebyl pro nás jednoduchý, ale
postupem času se s jeho nástrahami vypořádáváme.
V sobotu 8. května jsme přijali pozvání k přátelskému
utkání do Kosořic. Kosořice reprezentovala „Stará
Garda“, která v prvním poločase semčické 11 ukázala, jak se hraje fotbal na velkém trávníku a svou
kombinační hrou nám nedala téměř žádný prostor. My, přivyklí antuce a malému hernímu prostoru, jsme se museli popasovat nejen se soupeřem,
ale i s rozlohou travnaté plochy. Na konci prvního
poločasu domácí vedli 1:0. V druhém poločase jsme
však zlákali štěstěnu na svou stranu, zorientovali
se v prostoru, zúročili fyzičku ze zimní přípravy

a vstřelili 3 branky. Zápas jsme tím otočili a konečný
výsledek 1:3 nás velice potěšil.
Stručné zhodnocení zápasu proběhlo ještě na hřišti
v Kosořicích u sklenice zlatavého moku. Přitom
jsme samozřejmě přemýšleli, kdy a kde by se mohl
uskutečnit odvetný zápas. Možnosti jsou minimálně
dvě: v Semčicích na antuce (5+1) nebo,a to se jeví
pravděpodobnější, znovu v Kosořicích na trávě.
Pokud se naskytne příležitost, hodláme také letos
vyrazit reprezentovat Semčice na nějaké turnaje
v malé kopané nebo jen tak na přátelská utkání, abychom vyladili herní formu na vrchol sezóny. Tím pro
nás letos bude druhý ročník turnaje v malé kopané
Semčice Cup, hraný za umělého osvětlení, který
připravujeme na pátek 27. srpna 2010. Pevně věříme,
že navážeme na loňské úspěchy nejen po stránce
pořadatelské, ale zároveň také nezklameme ani naše
fanoušky a v turnaji vybojujeme co nejlepší umístění.
Za fotbal Petr Kerner

Aerobic – aneb cvičení v Semčicích
Počáteční elán z nás naštěstí nevypršel a čtvrteční
podvečerní cvičení se ujalo – scházíme se pravidelně
v počtu 10 až 12 cvičenek.
Pod vedením Zuzany Zahrádkové se nám podařilo
zvládnout několik částí sestavy aerobiku na zahřátí.
Zpestření
jednoznačně
přinesla
pravidelná
pětiminutovku kickboxu, při které se naše provozní
teplota ještě zvyšuje a následné posilování je o to
účinnější. Ani při posilování nás Z.Z. nijak nešetří,

ale motivuje (např. soutěžemi kdo vydrží déle v kliku
apod.).
Týden se sešel s týdnem a 10. 6. 2010 se sejdeme
v tomto školním roce naposledy. Poté si dopřejeme
prázdniny a budeme se těšit na září, kdy opět
zamíříme do semčické školní tělocvičny.
Přidejte se k nám…
Vendula Kernerová

VOLEJBAL
Jedním z úkolů z usnesení Výroční členské schůze
TJ Sokol Semčice v roce 2010 bylo konečné
vyjasnění vzniklé situace ve vztahu k členství
semčického volejbalového oddílu k Sokolu Semčice
a práv a povinností z tohoto členství vyplývajících.

Rezimé: Volejbalový oddíl Semčice chce zůstat
nadále členem TJ Sokol Semčice. Z časových, pracovních, rodinných, osobních a jiných důvodů se
však členové oddílu nebudou podílet, až na výjimky,
na brigádách ve prospěch sportovního areálu a nák9

lady spojené s volejbalovými aktivitami (pronájmy
hracích ploch – kurtů a tělocvičny, sociálního
zázemí, platby startovného na turnajích, atd.) si budou členové oddílu hradit z vlastních prostředků.
Členové volejbalového oddílu, kteří se budou

podílet na brigádnických hodinách Sokola, budou
mít nadále veškerá práva (i povinnosti) jako ostatní
členové TJ Sokol Semčice.
Předseda TJ Sokol Semčice Ing. Roman HŘEBÍK

Ceník vstupného na koupaliště ve volné přírodě Semčice
Jednotlivé vstupné na koupaliště ve volné přírodě Semčice
pro letní období roku 2010
Děti do 5Jednotlivé
let
ZDARMA
vstupné na koupaliště ve volné přírodě Semčice
pro letníčinní
období
roku
Děti od 5 do 15 let, nevýdělečně
do 26
let a2010
důchodci
10,-Kč
Dospělí
Děti do 5 let

20,-Kč
ZDARMA

Děti od 5 do 15 let, nevýdělečně činní do 26 let a důchodci
10,-Kč
Zvýhodněné vstupné na koupaliště ve volné přírodě Semčice
Dospělí
20,-Kč
pro letní období roku 2010
pro školy, dětské tábory a organizované skupiny
Zvýhodněné vstupné na koupaliště ve volné přírodě Semčice
1 odpovědný vedoucí + 10
dětí
60,-Kč
pro
letní období roku 2010
pro školy,
dětské
každé dítě skupiny
do počtu
10 tábory
členů a organizované skupiny 7,-Kč
dospělý
ve skupině
1každý
odpovědný
vedoucí
+ 10 nad
dětí počet 10 dětí

15,-Kč
60,-Kč

každé
dítěve
skupiny
počtuSemčice
10 členůjsou školy, dětské tábory a organizované
7,-Kč
Při
pobytu
SA TJdo
Sokola
skupiny
povinnykaždý
se řídit
Metodickými
pokyny
k zajištění
bezpečnosti a ochrany15,-Kč
zdraví dětí, žáků
dospělý
ve skupině
nad počet
10 dětí
Přia pobytu
SAškolách
TJ Sokola
Semčice jsou
školy, zřizovaných
a školských Ministerstvem
zařízeních zřizovaných
studentůveve
a školských
zařízeních
školství, Ministerstvem
mládeže
dětské tábory
a
organizované
skupiny
povinny
se
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
ze
dne
22. prosince
Při pobytu
ve SA
Sokola2005,
Semčice
školy, dětské tábory a organizované skupiny
a tělovýchovy
ze dne
22. TJ
prosince
č.j.: jsou
37 014/2005-25.
říditpovinny
Metodickými
pokyny
k
zajištění
bezpečnosti
2005,
č.j.:
37
014/2005-25.
se řídit Metodickými pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků
a ochrany
zdraví
dětí,
žáků
a studentů zařízeních
ve školách zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže
a studentů vePermanentní
školách
a školských
vstupenky na koupaliště
ve volné přírodě Semčice
a tělovýchovy ze dne 22. prosincepro
2005,
č.j.:
37
014/2005-25.
letní období roku 2010
Děti, nevýdělečně
do 26 letnaa koupaliště
důchodci ve volné přírodě Semčice
Permanentníčinní
vstupenky
ZDARMA
pro letní
roku 2010hodinami)
(podmíněno
min.období
5 brigádnickými
Děti, nevýdělečně činní do 26 let a důchodci
Dospělí
(podmíněno min. 5 brigádnickými hodinami)

Členové TJ Sokola(podmíněno
Semčice min. 5 brigádnickými hodinami)

100,-Kč
ZDARMA
100,-Kč
100,-Kč
150,-Kč
100,-Kč
100,-Kč

Členové
Dospělí TJ Sokola Semčice
(podmíněno
Členové TJ Sokola
Semčice min. 10 brigádnickými hodinami)

150,-Kč
ZDARMA
100,-Kč

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

Členové TJ Sokola Semčice

ZDARMA
Výbor
TJ Sokol Semčice
(podmíněno min. 10 brigádnickými hodinami)

Informace obecního úřadu
Jak jsme volili v naší obci

Informace obecního úřadu

Výbor TJ Sokol Semčice
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Výsledky hlasování voleb do Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května
Jak
jsme
volili vokrsek
naší obci
2010.
Volební
číslo 1, Obec Semčice. Počet voličů 492, odevzdaných platných hlasů

Informace obecního úřadu
Jak jsme volili v naší obci

Konzervativní strana s počtem 1 hlasu, 0,3 procent
Volte Pravý Blok www.cibulka.net s počtem 1 hlasu,
0,3 procent
Dělnická strana sociální spravedlnosti s počtem 1
hlasu, 0,3 procent

Výsledky hlasování voleb do Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května 2010.
Volební okrsek číslo 1, Obec Semčice. Počet voličů
492, odevzdaných platných hlasů 326 a 1 odevzdaný
neplatný hlas, to je 66 % oprávněných voličů.
Poděkování sponzorům
Rádi bychom poděkovali sponzorům, kteří přispěli
Výsledky jednotlivých volebních stran:
buď finanční částkou nebo věcnými dary na akci
TOP 09 s počtem 77 hlasů, 23,7 procent
pořádanou dne 5.6. 2010 /Dětský den/. Děkujeme
ODS s počtem 74 hlasů, 22,7 procent
panu Petru Zavřelovi, panu Pánkovi /Pekařství LedČeská strana sociálně demokratická s počtem 49 ce/, firmě Autronic, paní Šedivé /Statek – Pěčice/,
hlasů, 15 procent
panu Tomáši a Hynkovi Motryczovi /zámečnictví
Věci veřejné s počtem 42 hlasů, 12,9 procent
Semčice/, panu Karlu Klimovi ml., paní Marii RejKomunistická strana Čech a Moravy s počtem 35 monové, paní Iloně Košťálové, panu Jiřímu Holbovi,
hlasů, 10,8
panu Ladislavu Petrovi, panu Davidovi Petrovi, panu
Suverenita- blok Jany Bobošíkové, strana zdravého Miroslavu Malíkovi, panu Ing. Josefu Heřmanskému,
rozumu s počtem 12, 3,7 procent
panu Petru Čerychovi a panu Jaroslavu Novotnému.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI s počtem 11, 3,4
procent
Upozornění
Strana zelených s počtem 10 hlasů, 3 procent
Upozorňujeme občany, že k 31.8.2010 je splatná
Sdružení pro republiku- Republikánská strana druhá polovina poplatku za odpad.
Československa s počtem 3 hlasů, 0,9 procent
Křesťanská a demokratická unie- Československá
strana lidová s počtem 3 hlasů, 0,9 procent
Poděkování
Česká pirátská strana s počtem 3 hlasů, 0,9 procent
Děti z Masarykovy základní školy děkují občanům
Strana svobodných občanů s počtem 3 hlasů, 0,9 Semčic za nasbíraná víčka, které využily na ,,Den
procent
země“.
Liberálové.CZ s počtem 1 hlasu, 0,3 procent

INZERCE
Jak změnit životní styl ? Sám a nebo v kolektivu pod vedením sympatických lidí ?
Výuka tenisu kombinovaná s výukou AJ pro děti od 6 do 14 let a ostatní
Termíny :
11.7.2010 - 17.7.2010 (nástup ve 14,30 hod. – ukon. v 16,00 hod.)		
cena : 3.900 Kč
orientace na tenis a sport a AJ, turnusu se mohou zúčastnit i matky/ženy či otcové se zájmem o cvičení
a výuku tenisu, kromě těchto záležitostí se bude dbát na správnou životosprávu s cílem redukovat váhu
18.7.2010 - 23.7.2010 (nástup ve 16,30 hod. – ukon. v 16,00 hod. )		
cena : 3.100 Kč
orientace na tenis a sport a AJ, turnusu se mohou zúčastnit i matky/ženy či otcové se zájmem o cvičení
a výuku tenisu, kromě těchto záležitostí se bude dbát na správnou životosprávu s cílem redukovat váhu
8.8.2010 - 14.8.2010 (nástup v 10 hod. – ukon. v 16,00 hod.)			
cena : 2.900 Kč
orientace na výuku AJ s doplňkovým sportovním programem pro děti 10 – 13 let
16.8.2010 - 21.8.2010 (nástup ve 16,30 hod. – ukon. ve 14,00 hod.)		
cena : 2.600 Kč
orientace na tenis a sport a AJ ( opakování základů ), turnusu se mohou zúčastnit i matky/ženy či otcové se
zájmem o cvičení a výuku tenisu, kromě těchto záležitostí se bude dbát na správnou životosprávu s cílem
o redukci váhy
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22.8.2010 - 28.8.2010 (nástup v 10 hod. – ukon. v 16,00 hod.)		
cena : 2.900 Kč
orientace na výuku AJ s doplňkovým sportovním programem a opakováním učiva před nástupem do školy
pro děti 12 – 14 let
Prezentace areálu:
Doprava:		
Stravování:		
			
Ubytování:		
Místo tréninku:
Program:		
Další aktivity:		
			

www.e-chalupy.cz, Český ráj, Libáň, okres Jičín
Vlastní, sraz před areálem
Plná penze ( firemní akce po dohodě s individuálním programem a systémem turnajů
včetně cvičeních pro ženy či masáží )
2 a 4 lůžkové pokoje přímo v areálu
Tenisový antukový dvorec ve sportovním areálu, 3 dvorce s umělou trávou
Tenisový trénink + atlet. příprava + hry + výuka AJ, návštěva zámku Dětenice
Výlety na kolech, plavání na místním koupališti s pitnou vodou, video,
tenisový turnaj

Výše uvedený program zajišťují tenisoví trenéři Pavel Pokorný (kvalifikovaný tenisový trenér s mezinárodními zkušenostmi - Anglie, Dánsko, Chorvatsko, bývalý závodní hráč Bohemians Praha, LTC Mladá Boleslav, MILO Olomouc) a Milan Drozen ( další tenisový trenér ), lektorka a zdravotník.
Informace a přihlášky: Ing. Milan Drozen, tel: 720407450, email: sea.strelec@seznam.cz

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 250 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 3, Datum vydání: 21.6.2010, 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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