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ročník 12, číslo 4

Vážení a milí spoluobčané,

lo s vybranou firmou smlouvu o dílo. Na konci
schvalovacího řízení nám Městský úřad Dobrovice - stavební odbor vydal stavební povolení.
Času k přípravě a k realizaci této stavební úpravy bylo málo, ale v současné době se již umísťují
v budově školky kotle a staví se komín.
Další rozpracovaný projekt, a to na rozšíření ČOV Semčice bude dokončen v říjnu 2010.
Získání stavebního povolení k této stavbě se nám
protáhlo z důvodu záporného stanoviska České
inspekce životního prostředí v Praze, které mělo
námitky k limitům vypouštění přečištěné vody
do vodoteče Semčického potoka. Projektanti,
vše znovu spočítali a ve spolupráci se společností VaK Mladá Boleslav, která nám dala kladné
vyjádření jsme získali i kladné stanovisko ČIŽP
OI Praha k realizaci rozšíření ČOV Semčice. Stavební povolení nám bude vydáno v měsíci říjnu.
V současné době probíhá příprava na kolaudaci přivaděče /vodovodu/ Semčice – Žerčice.
Okolo kolaudace je hodně papírování, ale
snad se vše podaří do konce října zvládnout.
V září jsme požádali společnost EKO-KOM
o vypůjčení třech kusů kontejnerů na nápojový karton. Bylo nám vyhověno a kontejnery
budou umístěny po jednom k Holi, na parkoviště u koupališti a ke kontejnerům na plast a papír
u obchodu ,,Renko“.O přesném termínu, kdy
budou kontejnery v obci umístěny Vás budeme
informovat.
Za období od listopadu 2006 do října 2010
se zastupitelstvo sešlo na 38. jednáních a skoro
vždy v plném počtu. Většina z nás byla zastupiteli první volební období a spousta informací
pro nás byla nová.
Během čtyř let jsme všichni získali hodně zkušeností. Důležitá rozhodnutí, které jsme uděla-

už za pár dní nás čekají volby do zastupitelstev obcí 2010. Ještě než zasedne nové Zastupitelstvo obce Semčice ke svému prvnímu jednání
a bude rozhodovat o rozvoji obce Semčice, ráda
bych Vás informovala o posledních akcích, které proběhly nebo probíhají v posledních dvou
měsících.
Ve středu obce se pokračuje s výměnou
dopravního značení /umístění nových reflexních
značek/. Dopravním inspektorátem Mladé Boleslavi je schváleno umístění dopravních značek,
které omezí rychlost u dětského hřiště a u nové
výsadby aleje směr Hol. Nové značení s předností v jízdě bude umístěno na křižovatce u č. p. 26
a zákaz stání u č. p. 47.
Od 23.srpna firma Elgas Mladá Boleslav pracuje na změně topného systému v MŠ Semčice.
Proč jsme schválili změnu topného systému?
Koncem května došlo k závadě na topení v MŠ
a pouze oprava by znamenala poměrně velkou investici do starého systému topení. Proto
zastupitelstvo schválilo výměnu všech trubek,
poškozených radiátorů a změnu topného média
/z elektriky na plyn/. Nejprve bylo nutné, co nejdříve nechat zpracovat projekty, jeden na plynoinstalaci a druhý na změnu topného systému. Po
dokončení projektů následovalo získání souhlasů a vyjádření všech dotčených orgánů a zároveň byla vyhlášena výzva k výběrovému řízení
na firmu, která změnu provede. Výbor pro rozvoj
obce a životního prostředí, který byl na začátku
volebního období zvolen, jako komise pro výběrová řízení, navrhl zastupitelstvu firmu, která by
realizaci provedla. Zastupitelstvo na mimořádném jednání návrh komise schválilo a uzavře1
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li byly vždy ku prospěchu naší obce a občanů.
Věřím, že se nám podařilo pár dobrých věcí pro
obec udělat a zvládnout i ta nejtěžší rozhodnutí.
V roce 2009 jsme žádali o dotace z nichž dvě
nám byly uznány, no bohužel již přes půl roku
čekáme na to nejdůležitější a to jsou peníze, které
bychom mohli už použít na plánované investice.
Na závěr tohoto úvodního článku bych ráda
poděkovala za práci všem zastupitelům a čle-

nům výborů a komise, také děkuji za spolupráci občanům naší obce, kteří pomohli svou prací, nápadem či radou. Velké poděkování patří
hasičům, členům JPO 3, kteří pomáhali ve městě
Frýdlant při odklízení následků povodně a všem
lidem ze Semčic, kteří nebyli lhostejní a přispěli
finanční částkou nebo věcným darem pro obyvatele postižených povodněmi.
Jana Dlouhá, starostka

POVODNĚ
veni, že jim naše příspěvky přivezeme přímo bez
dalších zprostředkovatelů. Dne 17. srpna proto bylo
do Višňové vše odvezeno a předáno paní starostce a
jejím spolupracovníkům, kteří byli za
předanou pomoc
velmi rádi. Děkujeme všem, kdo se
zúčastnil
jakékoliv sbírky a přispěl
čímkoliv, protože
to, co jsme viděli
cestou a na místě, by nikdo z nás
nikdy nechtěl prožít. Veřejná sbírka
nadále trvá a každý
má možnost podílet se na zmírnění škod a neštěstí
postižených lidí např. posíláním SMS nebo převodem na bankovní účet některé z organizací poskytujících pomoc.
Občané od Okálů

Vážení spoluobčané, když jsme se doslechli
o povodni na Frýdlandsku a v TV viděli napáchané
škody, rozhodli jsme se jako sousedé lokality U Okálů v Semčicích také
trochu přispět ke
zmírnění dopadu
škod na lidi. Kontaktovali jsme přímo
paní starostku Marii
Matuškovou v obci
Višňová, která byla
postižena dvakrát
velkým neštěstím
a udělali sbírku na
základě informace,
že v obchodě Coop
se soustřeďují příspěvky. Sousedé od Okálů celkem přispěli peněžní
částku 7.100 Kč a kromě toho ještě věcnými dary,
např. nápoje, trvanlivé potraviny, čisticí prostředky, oblečení, hračky a dokonce stavební kolečko a 2
lopaty. S paní starostkou Višňové jsme byli domlu-

PODĚKOVÁNÍ
knížky, talíře, hrnečky i další kuchyňské vybavení.
Velmi vítané byly i ručně pletené pánské ponožky.
Jako chovatelé také děkujeme, že jste pamatovali
i na krmení pro zvířata. Vaše pomoc byla předána na MÚ v Chrastavě a v místní škole, která také
slouží jako sklad humanitární pomoci. Zástupci
MÚ v Hrádku n. Nisou si věci jim určené vyzvedli
či v nejbližší době vyzvednou v Chrastavské škole.
Všichni moc a moc děkují a Vaší pomoci si velice
váží. D. Hypšová, vedoucí NCHK Havlíčkova 590/5
293 01 Ml. Boleslav tel. 722 724 797 e-mail:nchk@
centrum.cz www.nchk.estranky.cz

Vážená paní Domalípová, vážení obyvatelé
Semčič, ráda bych Vám všem jménem Nezávislého
chovatelského klubu, který koordinoval sbírku pro
občany zasažené povodněmi v Severních Čechách,
konkrétně v Chrastavě a Hrádku n. Nisou, upřímně poděkovala za uspořádání sbírky humanitární
pomoci ve Vaší obci. I díky Vaší pomoci bylo do
zatopených oblastí vypraveno 5 osobních automobilů vrchovatě naložených potřebnými věcmi jako
bylo ložní prádlo, deky a peřiny, oblečení, pracovní
obuv a botasky, montérky, tepláky, ručníky, utěrky,
hygienické a úklidové prostředky, hračky a dětské
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2

Č. j. 190/2010

USNESENÍ

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 16. 6. 2010 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.

Zastupitelstvo obce Semčice:

9.

Uložení zeminy na obecní úložiště z výstavby vodovodního řadu Semčice – Žerčice.

A) Bere na vědomí:
C) Neschvaluje:
1.

Důvodové zprávy k :
- projednání a schválení smlouvy o dílo na
vyhotovení Zadání změny č.1. územního
plánu obce Semčice
- projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2010
- schválení přidělení obecního bytu v č. p. 3
/byt pro zaměstnance školy/
- schválení přidělení obecního bytu
v č. p. 10, 294 46 Semčice
- doručeným žádostem

1.

Zařazení do programu jednání navržený
bod: Projednání a schválení ukončení
nájemní smlouvy č. 394/91 o nájmu nebytových prostor mezi obcí a paní Henyšovou.

D) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé :
1.

B) Schvaluje:

2.

1.

3.

Program řádného zasedání zastupitelstva
obce a rozšíření programu o jeden bod pod
č. 6. Schválení delegování člena k účasti
na Valné hromadě společnosti VaK Mladá
Boleslav.
2. Ověřovatele zápisu: Paní Kláru Čerychovou
a pana Ing. Josefa Hrnčíře.
3. Navrhovatele usnesení: Pana Ing. Jiřího Čejku a pana Petra Košťála.
4. Uzavřít smlouvu o dílo na vyhotovení Zadání
změny č.1. územního plánu obce Semčice.
5. Návrh rozpočtové změny č. 1/2010, podle účelových znaků a položek, tak, jak byl
přednesen
a) zvýšení rozpočtových příjmů o 2 000,- Kč
b) snížení rozpočtových výdajů o 97 550,- Kč
c) zvýšení rozpočtových výdajů o 99 550,- Kč
6. Přidělení obecního bytu v č. p. 3, 294 46
Semčice /byt pro zaměstnance školy/,
manželům Paříkovým. Nájemní smlouva
bude uzavřena od 1. 8. 2010.
7. Přidělení obecního bytu v č. p. 10, 294 46
Semčice paní Jitce Bajtalonové. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 8. 2010.
8. Delegování zástupce akcionáře obce starostku Janu Dlouhou k účasti na valné hromadě
společnosti VaK Mladá Boleslav.

4.

5.
6.

7.

Uzavřít nájemní smlouvu s manželi Paříkovými na byt v č. p. 3 v budově školy.
Uzavřít nájemní smlouvu s paní Jitkou Bajtalonovou na byt v č. p.10
Zařadit na příští jednání bod ohledně projednání a schválení dohody o narovnání
mezi obcí a paní Henyšovou.
Přesunout na příští zasedání žádost SDH
Semčice o finanční příspěvek na hasičské
vybavení
Písemně upozornit na údržbu sekání trávy
vlastníka pozemku fotovoltaická elektrárny.
Písemně upozornit Zemědělskou vodohospodářskou správu Oblast povodí Labe na
stav pozemků okolo místní strouhy.
Provést optimalizaci funkce veřejného osvětlení /stará zástavba , nová zástavba/.
Místostarostovi Ing. Jiřímu Čejkovi :

1.

Dojednat způsob uložení a rozmístění zeminy na obecním úložišti zeminy pod Hol.

V Semčicích dne 16. 6. 2010
Zapsala Jana Dlouhá
Jana Dlouhá, starostka
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Č. j. 206/2010

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva Obce Semčice,
konaného dne 8. července 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Semčicích.

Zastupitelstvo obce Semčice:

2.

Uzavření dohody o narovnání mezi Obcí
Semčice a paní Henyšovou.

A) Bere na vědomí:
D) Ukládá:
1.
2.

3.

4.

5.

Zprávu kontrolního výboru o provedeném
šetření ve věci paní Henyšové
Důvodové zprávy k :
- Projednání a schválení dohody mezi obcí
a paní Henyšovou,
- projednání a schválení veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Prodašice a obcí Semčice na zapisování údajů do systému evidence obyvatel,
- informacím o přístavbě hasičské zbrojnice
a případné projednání a schválení smlouvy
o dílo na zhotovení projektu.
Informaci pana Ing. Františka Šturmy:
- O nutnosti vyznačení hloubky v jednotlivých místech koupaliště,
- o nutnosti umístění tabulky s upozorněním „Koupání na vlastní nebezpečí,
- o špatném stavu stavidla na koupališti.
Žádost pana Ing. Františka Šturmy o oplocení obecního pozemku, který sousedí s jeho
pozemkem u požární zbrojnice.
Oznámení pana Mgr. Freda Böhma o poškození obrubníků komunikace „U Okálů“.

Starostce Janě Dlouhé :
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

B) Schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Program řádného zasedání zastupitelstva
obce, tak, jak byl uveden na pozvánce.
Ověřovatele zápisu: Paní Evu Horákovou
a pana Mgr. Freda Böhma.
Navrhovatele usnesení: Pana Ing. Jiřího
Čejku.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí
Prodašice a Obcí Semčice na zapisování
údajů do systému evidence obyvatel na dobu
určitou do 31. 12. 2014.

8.

9.

10.
C) Neschvaluje:
1.

Zprávu kontrolního výboru o provedeném
šetření ve věci paní Henyšové.
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Zajistit aktualizaci údajů o splatnosti (do
31.7. 2010) v dohodě o narovnání mezi Obcí
Semčice paní Henyšovou.
Svolat nejpozději do 31.7. 2010 zasedání
obecního zastupitelstva.
Dohodnout s paní Henyšovou způsob úhrady faktury za spotřebu elektrické energie za
období říjen 2009 až září 2010.
Zajistit provedení revize topného systému v „Domě služeb“ odborníkem z oboru
topenářství.
Zajistit provádění pravidelné kontroly provozu, údržby a revizí topného systému a dalších zařízení v „Domě služeb“ tak, aby to
bylo v soulady s platnými předpisy.
Uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí
Semčice a Obcí Prodašice na zapisování
údajů do systému evidence obyvatel.
Zahájit neprodleně šetření ve věci poškození obrubníků na komunikaci „U Okálů“
a výsledek šetření předložit k projednání
obecnímu zastupitelstvu nejpozději do 31.7.
2010.
Zajistit aktualizaci (změna termínu plnění,
změna předmětu díla-pouze projekt) smlouvy o dílo na zhotovení projektu přístavby
požární zbrojnice a předložit ji ke schválení
obecnímu zastupitelstvu nejpozději do 31.7.
2010.
Připravit na příští zasedání obecního zastupitelstva podrobné vysvětlení výpočtu spotřeby tepla v jednotlivých provozovnách
„Domu služeb“ firmou Techem.
Neprodleně vyzvat Povodí Labe k vysekání trávy na pozemcích vodoteče „Semčický
potok“

Zapsal : Ing. Jiří Čejka
4

Č. j. 255/2010

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 10. 8. 2010 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.

Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1.

2.

Informaci firmy Techem o výpočtu spotřeby
tepla v jednotlivých provozovnách v ,,Domu
služeb“
Důvodové zprávy k bodům :
- schválení dohody o narovnání mezi obcí
a paní Henyšovou
- schválení smlouvy o dílo na zpracování
projektu přístavby požární zbrojnice
- projednání a schválení návrhu výběrové
komise a schválení uzavření smlouvy s firmou, která provede změnu topného systému v MŠ Semčice
- projednání a schválení smlouvy o dílo na
technický dozor při provedení změny topného systému v MŠ Semčice.
- schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2010 a uzavření
smlouvy o přijetí dotace z Fondu rozvoje
obcí a měst, dopravně-bezpečnostní opatření na úroky z úvěru, požadovaná neinvestiční dotace je 114 915,- Kč
- schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2010 a uzavření
smlouvy o přijetí dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
– podpora obnovy techniky, výzbroje
a výstroje jednotek sborů dobrovolných
hasičů na nákup použitého dopravního
automobilu, požadovaná investiční dotace
je 237 500,- Kč
- projednání a schválení rozpočtové změny
č. 2/2010
- žádosti Ing. Veseckého k provedení prací
na odvodnění komunikace u č. p. 237 na
vlastní náklady

2.
3.
4.
5.
6
7.

8.

9.

B) Schvaluje:
10.
1.

Program řádného zasedání zastupitelstva
obce, tak jak je uveden na pozvánce a přesunutí bodu č. 2. Projednání a schválení
5

rozpočtové změny č.2/2010 na projednání,
jako bod č. 8. a zařazení tří bodů do programu jednání: Pod č. 5. Projednání a schválení smlouvy o dílo na technický dozor při
provedení změny topného systému v MŠ
Semčice. Pod č. 6. Schválení přijetí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2010
a uzavření smlouvy o přijetí dotace z Fondu
rozvoje obcí a měst, dopravně-bezpečnostní
opatření na úroky z úvěru, požadovaná neinvestiční dotace je 114 915,- Kč a třetí bod
pod č. 7. Schválení přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje pro rok 2010 a uzavření
smlouvy o přijetí dotace z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS – podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů na nákup
použitého dopravního automobilu, požadovaná investiční dotace je 237 500,- Kč
Ověřovatele zápisu: Pana Mgr. Freda Böhma
a paní Kláru Čerychovou
Navrhovatele usnesení: Pana Petra Košťála
a pana Ing. Jiřího Čejku
Uzavření dohody o narovnání mezi obcí
a paní Henyšovou
Přesun ukládacího usnesení č.3. z 8.7.2010
na příští jednání OZ
Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu přístavby požární zbrojnice
Uzavření smlouvy o dílo s firmou ELGAS
– MB s.r.o. na provedení změny topného
systému v MŠ Semčice
Uzavření smlouvy o dílo na technický dozor
při provedení změny topného systému v MŠ
Semčice s Ing. Františkem Šturmou
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2010 a uzavření smlouvy o přijetí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst,
dopravně-bezpečnostní opatření na úroky
z úvěru, požadovaná neinvestiční dotace je
114 915,- Kč
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2010 a uzavření smlouvy o přijetí
dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – podpora obnovy techniky,
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výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů na nákup použitého dopravního
automobilu, požadovaná investiční dotace je
237 500,- Kč.
11. Návrh rozpočtové změny č. 2/2010, podle účelových znaků a položek, tak, jak byl
přednesen
a) zvýšení rozpočtových příjmů
o 200 778,40 Kč
b) snížení rozpočtových výdajů
o 260 000,00 Kč
c) zvýšení rozpočtových výdajů
o 1 099 126,40 Kč
d) snížení zůstatku na běžném účtu
o 638 348,00 Kč

5.

6.

7.

Uzavřít smlouvu o dílo na technický dozor
s panem Ing. Františkem Šturmou při provedení změně topného systému v MŠ Semčice
Uzavřít smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje pro rok 2010 z Fondu
rozvoje obcí a měst, dopravně-bezpečnostní opatření na úroky z úvěru, požadovaná
neinvestiční dotace je 114 915,- Kč
Uzavřít smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2010 z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS – podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných
hasičů na nákup použitého dopravního
automobilu, požadovaná investiční dotace je
237 500,- Kč

C) Ukládá:
a) Starostce Janě Dlouhé:

b) Předsedovi stavebního výboru Ing. Josefu
Hrnčířovi:

1.

1.

2.
3.

4.

Uzavřít dohodu o narovnání s paní
Henyšovou
Uzavřít smlouvu na zpracování projektu přístavby požární zbrojnice
Uzavřít smlouvu s firmou ELGAS – MB s.r.o.
na provedení změny topného systému v MŠ
Semčice
Dohodnout s firmou ELGAS – MB s.r.o.
takový harmonogram prací, který co nejméně omezí provoz mateřské školy a nezpůsobí
zvýšení nákladů na realizaci projektu

Poskytnout Ing. Jiřímu Veseckému potřebnou dokumentaci na realizaci odvodnění,
aby bylo řešeno v souladu s projektem na
dokončení příslušné komunikace

V Semčicích dne 11. 8. 2009
Zapsala: J. Dlouhá
Jana Dlouhá,. starostka

ZE STARÝCH SEMČIC
(Z místních kronik vybrala J. Čvančarová)

nesvárů, kdy se družstevníci navzájem podezřívali
ze špatného hospodaření s nadojeným mlékem.
Po vyřešení problému s pracovními partami,
které se namohly dát dohromady, přišla další
nepříjemnost. Nakažlivá obrna prasat, zhoubná
nemoc, která prakticky zlikvidovala celý chov
prasat. Šířilo se podezření, že nemoc byla úmyslně
zanesena nepřáteli JZD. Družstvo provedlo důkladnou dezinfekci, koupilo nová selata a chov
pokračoval.
Blížily se žně a nebezpečí požáru. Byly stanoveny
povinné požární hlídky všech mužů od 16 do 60 let
kromě nemocných. Pionýři hlídkovali podél trati
ČSD, aby jiskra od lokomotivy nezapálila obilí.
Žně byly díky dobrému počasí zdárně dokončeny.
Obilí přes potíže s příkonem elektrické energie
a za pomoci velké mlátičky statku vymláceno. Za

HISTORIE JZD SEMČICE
(Pokračování)
Družstvo pokračovalo ve výstavbě kravína, ale
řešilo také chov jatečných prasat, která do té doby
krmil každý družstevník doma. Nyní byly upraveny chlévy u Heřmanských a kůlna u Dvořáků
a tam byla prasata ustájena. Starala se o ně paní
Heřmanská. Vysoký stav prasat v malém prostoru,
to nebylo právě záviděníhodné pracoviště. Výsledky
ale byly dobré.
1. července 1953 byl proveden svod dojnic
a veškerého hovězího dobytka. Dojnice do nového
kravína u Heřmanských. Mladší jalovice byly
ponechány u Rohackých v č. p. 7 a býci na výkrm
v č. p. 6 u Novotných. Tím byla odstraněna příčina
Semčický zpravodaj • září 2010
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odměnu jeli družstevníci na výlet do Průhonic a na
Slapskou přehradu.
Obilí nebylo kde uskladnit a do výkupu nemohlo
být vlhké, tak byla zabrána školní tělocvična, kde se
několik měsíců obilí skladovalo a sušilo.
JZD Semčice obdrželo od ministerstva výkupu
čestné uznání za plnění dodávek. 3. října shořela
všechna sláma v bývalé „panské kůlně“. V zimních
měsících byly zbytky kůlny zbořeny a pozemek
zorán.
V roce 1954 byla u Heřmanských rozšířena studna, původně 1 m široká a 7 m hluboká na 2 m tak,
aby stačila provozu. Studnu upravil František Zvěřina č. p. 105. Přesto, že družstvo hospodařilo celkem
dobře, patřilo k nejlepším v okrese a mělo jednotu
30 Kč, mladí odešli do průmyslu a věkový průměr
družstevníků byl vysoký.
(Pokračování příště)

Jeden byl v semenárně a druhý u Misíků v hospodě.
Jinak telefon v obci nikde nebyl.
Přízemní místnost byla zbouráním příčky zvětšena a byla zde upravena oddávací síň. Oddával
předseda MNV a matrikáři byli učitel Kynčl a Jan
Fadrhonc, pozdější ředitel VÚŘ. V roce 1960 byla
matrika zrušena a přenesena do Dobrovice. Místnost dále sloužila jako zasedací síň.
V roce 1972 se uvolnil byt v poschodí a byla zde
zřízena nová úřadovna MNV. Jedna kancelář předsedy a druhá pro tajemníka a úřednici. Za zasedačkou
byla zřízena malá telefonní ústředna pro 50 účastníků a v roce 1978 byla vybudována velká telefonní
ústředna ve zvláštní betonové buňce za budovou.
V nových kancelářích úřadoval jako první předseda František Vyšohlíd, tajemník Jaroslav Beneš
a úřednice Božena Horová. Od roku 1976 zde byl
uvolněný tajemník Josef Vítek a od roku 1981 předseda MNV Miroslav Drbohlav.
Po převratu 1990 bylo zvoleno nové devítičlenné zastupitelstvo se starostou Ing. Jiřím Čejkou
a místostarostou Jiřím Matesem. Po odchodu paní
Horové do důchodu zde pracovala Miroslava Havlíková. V roce 1993 byla zvolena místostarostkou
Věra Stará a za paní Havlíkovou přišla Vlasta Volfová z Dobrovice, kterou později vystřídala Hana Stará ze Semčic. V roce 1994 byla zvolena zástupkyní
starosty Marie Masáková. V roce 1998 přišla nová
starostka Ing. Jana Mydlilová a místostarosta František Moc.
V roce 2000 byla celá Kampelička zrekonstruována, úřadovny Obecního úřadu se vrátily do přízemí,
byty v patrech byly také renovovány a celá budova je
chloubou Semčic dodnes.
V roce 2002 byla Ing. Mydlilová zvolena znovu, místostarostou byl Karel Hůlka. V roce
2006 přišla starostka Jana Dlouhá, místostarosta Ing. Jiří Čejka a úřednice Lucie Karabinová
z Ledců.

OBECNÍ ÚŘAD
Dnešní budova obecního úřadu, původně Kampelička, byla postavena v roce 1938 jako úřadovna Spořitelního spolku. V přízemí byla úřadovna
s archivem, v ostatních prostorách byly obecní byty.
V minulosti byly úřadovny obecního zastupitelstva v bytech starostů, kteří zrovna „vládli“, naposledy v domku u Králů č. p. 57. Veškerý inventář úřadovny byla stará skříň s deskou na psaní. Po válce,
když byl úřad starosty změněn na předsedu místního národního výboru, byla kancelář přenesena do
Kampeličky.
V místnosti spořitelního archivu byl malý byt
a po odstěhování nájemníka byla místnost, přes
protesty spořitelny, upravena na kancelář, kde kromě předsedy MNV úřadoval také zásobovací tajemník, který vydával potravinové lístky. Byla zde také
ústředna místního rozhlasu, který od roku 1946
nahradil bubeníka. Byl zde také telefon, třetí ve vsi.

Z NAŠEHO KRAJE
BOLESLAVSKÝ HRAD

co cenné bylo. Bylo mnoho nerozumné mstivosti
v tomto ničení staré památky. Boleslavští jako by
si řekli: Nemáme-li míti hradu my, nechť raději je
zříceninou. Hrad podobal se odranému žebráku
a smutně hleděla vybitá okna do údolí Jizery a Klenice. Sto let byl památný hrad zpustlou zříceninou,
v níž starý zvonař Priquei měl dílnu. Priquei byl
rodem Francouz a přistěhoval se z Klatov. Náhrobek Jana Priqueie nalezneme na hřbitově u sv. Hav-

Roku 1648 nařídil zemský velitel hrabě Colloredo na rozkaz místodržících, aby hradby městské
a hradní byly rozbořeny. Mělo tím býti zabráněno
Švédům, usaditi se v městě a ve hradě. K poboření
hradeb byli svoláni lidé poddaní z okolních panství, ale boleslavští pospíšili si a sami hradby pobořili a zámek zpustošili tak, že nezůstalo tu ničeho,
7
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la. Úplný zánik hradu byl odvrácen tím, že v době
panování Marie Terezie měly býti ubytovány v Mladé Boleslavi trvale čtyři setniny vojska. Do té doby
bývalo vojsko ubytováno po domech, což bylo pravou trýzní pro obyvatelstvo.
Pomýšlelo se na stavbu kasáren a roku 1749 byla
zvolena zvláštní komise, která vyhlásila tři místa:
za fortnou, u Celny a v starém zámku. Vybrán byl
zámek a velkým nákladem upraven a změněn na
kasárny. Stavba trvala mnoho let a ukončena byla
v roce 1783. Bylo v ní místa na šest setnin po 113
mužích. Od té doby zvuky vojenské trubky budily
ráno vojáky a večer na lože je pobízely a z města
svolávaly.

V době, kdy sem byl přeložen 26. pluk, vznikla
i známá píseň:
Boleslav, Boleslav, to krajské město,
Neplač holka nenaříkej, moje nevěsto!
Tehdy se nezpívalo „překrásné město“. V roce
1866 přivedli Prusové do Boleslavě asi 900 zajatců,
většinou Čechů a Moravanů a uvěznili je na hradě. Po dorozumění s občany prchlo asi 50 zajatců.
Někteří po provaze spustili se na Podolec, jiní vyšli
v ženských šatech do města.
O boleslavském zámku se vypravuje, že spojen byl podzemní chodbou s Michalovicemi a jiná
chodba vedla prý z hradu do městské radnice. Známy byly hluboké sklepy pod hradem. (Boleslavan)

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
INFORMACE Z MŠ
V mateřské škole byl od 1. 7. do 9. 7. a od 23. 8.
do 31. 8. prázdninový provoz. V červenci navštěvovalo MŠ průměrně 13 dětí, v srpnu 15.
MŠ je dvoutřídní s počtem 50 dětí, což je zároveň i její kapacita. S dětmi pracují 4 kvalifikované
učitelky, vaří jedna kuchařka na plný úvazek, jedna na částečný, uklízí opět jedna uklízečka na plný
úvazek a druhá na částečný. Celkem v MŠ pracuje
7 zaměstnankyň.
V novém školním roce nastoupila nová učitelka
paní Eva Chloupková, neboť na vlastní žádost odešla slečna Alena Hložková na jinou MŠ.
V práci s dětmi je využívám školní vzdělávací
program „Poznáváme svět“, který je rozpracován
do 10 měsíců. Tento je k nahlédnutí i pro rodiče
u vedoucí učitelky MŠ. K pobytu venku je maximál-

ně využívána prostorná zahrada, o kterou pečuje firma Lubo. V srpnu byl díky panu Makovcovi vyměněn písek v pískovišti. Tímto mu chceme všichni
poděkovat za sponzorský dar.
V květnu došlo k havárii ústředního elektrického topení, proto byla 23. 8. zahájena celková rekonstrukce a bude vybudováno topení plynové.
Práce potrvají asi měsíc, probíhají za plného provozu s vysokým počtem dětí, což vyžaduje velikou
trpělivost pracovnic školky, dětí i rodičů. Zvláště
musíme všichni dbát na bezpečnost dětí. Škoda, že
se tuto rekonstrukci nepodařilo uskutečnit v době
prázdnin, kdy byla školka uzavřena.
Všichni se těšíme, až bude vše hotové a my budeme zase žít a pracovat v normálním provozu.
Marie Baláková, vedoucí učitelka MŠ

PRÁZDNINY KONČÍ...

NOVÍ PRVŇÁČCI

Aneta Novotná, 9. třída

Prázdniny uběhly jako voda – a té vody bylo letos
opravdu hodně – a pro letošní prvňáčky a jejich
rodiče nastal dlouho očekávaný první školní den.
Do první třídy semčické školy nastoupilo 18 dětí
– 12 děvčat a 6 chlapců. Přivítali je nejen zástupci
školy a obce, ale také žáci 9. a 2. třídy a samozřejmě
jejich paní učitelka Mgr. Eva Komárková.
Přivítání bylo o to radostnější, že prvňáčky čekala zbrusu nová třída – pěkně vymalovaná s novým
nábytkem a lavicemi.
Tak ať se vám ve škole daří a máte z učení
radost!
Mgr. Eva Komárková, třídní učitelka 1. třídy

Škola volá,škola, volá!
Nám se nechce, je to škoda.
Kdyby škola nebyla,
nic bych v hlavě neměla.
Měla bych jen v hlavě díru,
jako myška ve zdi škvíru.
Ve škole se budem učit,
jako vloni v osmičce.
Nejlepší je přece na tom,
dozvědět se nejvíce.
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I O PRÁZDNINÁCH SE UČÍME...
V létě jsem 2 týdny pobývala ve Velké Británii, konkrétně v hrabství Dorset, v městě
Bournemouth.
Britský úřad turistického ruchu zvolil toto město za „prázdninové město“ roku 1989 – ironií osudu je, že já jsem sem o prázdninách přijela studovat.
Každý český učitel smí jednou za tři roky požádat
o grant v programu EU Comenius a většina těch,
kteří požádají a vyplní žádost dobře, peníze dostane.
Může žádat opravdu každý a nejenom učitel angličtiny. Nemusí totiž cestovat jen do Velké Británie, ale
do kterékoli země EU, která pořádat kurzy v rámci
těchto grantů. Kurzy se netýkají pouze jazyků, ale
jdou napříč všemi předměty.
Atrakcí Bournemouthu jsou zahrady a parky,
které se táhnou od řeky Bourne napříč městem.

Vysvětlení názvu města je jednoduché
– měst s takto vytvořeným názvem je v Anglii několik (př. Plymouth a Dartmouth), první
část názvu je jméno řeky, která místem protéká a mouth znamená v češtině ústa nebo také ústí
řeky, což znamená, že se v tomto místě řeka vlévá
do moře.
Pláž je 10 km dlouhá, písečná, ale teplota vody
je pro nás poměrně nízká. Místní se samozřejmě
koupali.
Měla jsem příležitost se setkat s 15 dalšími učiteli
z mnoha zemí Evropy i Asie, příkladně první týden
byl můj konverzační partner ze Saudské Arábie.
Prožila jsem nádherné 2 týdny a už se moc těším,
až budu moci opět zažádat a vyjet za angličtinou.
Mgr. Věra Forejtová, učitelka angličtiny

ZPRÁVY ZE ZŠ
!
!
!
!
!

Prázdniny jsou tytam a nastal čas nového školního roku…
Během prázdnin se ve škole podařilo uskutečnit
vše, co bylo v plánu:
!
!
!
!

vyměnit okna ve školní kuchyni a jídelně
vyměnit hlavní a zadní vstupní dveře
vymalovat většinu tříd a chodeb
vybavit třídu pro prvňáčky novým
nábytkem.

Základy práce na PC – pro žáky 3. a 4. třídy
Keramika – pro žáky 1. stupně
Korálkování – pro žáky 1. i 2. stupně
Šikovné ruce – pro žáky 1. i 2. stupně
Orientální tance – pro žákyně 1. i 2. stupně

V jednání je ještě kroužek sportovních her
a turisticko-zeměpisný kroužek. Záleží jen na
dětech, o který z kroužků projeví zájem. Činnost
v kroužcích bude zahájena od 1. 10.

Do nového školního roku nastoupilo i několik
nových zaměstnanců. Školník pan Petr Pařík se již
přes prázdniny zapracoval a zabydlel i s rodinou ve
školním bytě.
Jako vedoucí vychovatelka ve školní družině
nastoupila paní Renata Jonášová, místo učitelky
zeměpisu a sportovních her zaujala odchovankyně
zdejší základní školy slečna Tereza Šturmová.

Na škole působí Logopedická poradna pod vedením paní Mgr. Evy Komárkové. Tuto poradnu navštěvují děti z řad předškoláků i školáků, které mají
problémy s výslovností.
Výchovnými i vzdělávacími problémy se zabývá
výchovná poradkyně paní Mgr. Renata Rotterová,
která spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou
poradnou v Mladé Boleslavi, se Speciálním pedagogickým centrem v MB a v neposlední řadě s učiteli
a rodiči žáků. Náplní její práce je i pomoc vycházejícím žákům s volbou jejich budoucího studia.

V letošním školním roce nabízíme ve škole dětem
zájmové kroužky:
! Angličtina hrou – pro žáky první a druhé
třídy ZŠ
! Angličtina extra – pro žáky 2. stupně
! Čeština za školou – pro žáky 2. stupně
! Matika za školou – pro žáky 2. stupně

Přeji všem žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy klidný školní rok.
Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy
9
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011
1. 9.
27. 9.
28. 9.
27., 29. 10.
28. 10.
17. 11.
23. 12. – 31. 12.
3. 1.

zahájení školního roku
ředitelské volno
státní svátek
podzimní prázdniny
státní svátek
státní svátek
vánoční prázdniny
zahájení vyučování v novém
kalendářním roce

31. 1.
1. 2.
4. 2.
28. 2. - 4. 3.
22. 3.
21., 22. 4.
25. 4.
30. 6.

pololetní vysvědčení
zápis dětí do 1. třídy ZŠ
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
Zápis dětí do MŠ
velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
ukončení školního roku

Z ČINNOSTI SDH SEMČICE
Pravidlem bývá, že přes prázdniny zavládne tzv.
„okurková sezóna“. V naší organizaci tomu v letošním roce bylo jinak.

Od 13 hodin odstartoval hlavní program oslav, který začal námětovým cvičením, kterého se zúčastnilo i několik okolních sborů (děkujeme). Dále bylo
možné shlédnout ukázku vyprošťování z havarovaného vozidla, požární útok mladých hasičů („Soptíků“), vystoupení mažoretek a sranda štafetu. Během
celého odpolednem si návštěvníci mohli prohlédnout historickou techniku, která byla vystavena
před školou. Přímo v prostorách základní školy
byla umístěna výstava kronik a zde bylo možné si
zakoupit reklamní předměty. Občerstvení zajišťoval kiosek, udírna, gril, stánek s cukrovou vatou
a se zmrzlinou. Podařila se i večerní zábava, na které setrvalo do časných ranních hodin kolem stovky oslavujících hostů. Díky pečlivé přípravě a také
díky krásnému počasí se oslavy vydařily. Sešlo se dle
našeho odhadu kolem 250 návštěvníků. Ohlasy byly
velmi kladné. Kdo si chce připomenout atmosféru
oslav, může si prohlédnout fotografie na obecních
stránkách Semčic http://www.obecsemcice.cz/akce/
sdh120let, nebo si přečíst článek v Boleslavském
deníku http://boleslavsky.denik.cz/kultura_region/
sdh-semcice--let-haseni-i-kulturniho-zivota.html.
Děkujeme všem sponzorům a příznivcům našeho
sboru, bez kterých by takovéto akce nebyly takové,
jako byly.

O prázdninách proběhla jediná akce, kterou
byl prázdninový trojboj (kostky, krabičky, prší).
Vítězem se stal Jiří Starý.
Veškerou další aktivitu jsme směřovali k přípravám oslav 120. výročí založení SDH. Jelikož
jsme chtěli, aby se oslavy vydařily, práce nás čekalo
opravdu hodně. Díky velkému počtu brigádnických
hodin se nám, myslím, podařilo zvelebit hasičskou
zbrojnici a celé její okolí. Bylo potřeba uklidit kolem
zbrojnice, natřít plot a vrata, natřít garážová vrata,
posekat trávu, vyčistit strouhu, připravit prostory kolem zbrojnice na větší nápor návštěvníků než
je obvyklé, připravit výstavu kronik a diplomů ve
škole, zajistit občerstvení apod. Celkovou rekonstrukcí prošla také velitelská místnost a to včetně
nových elektrických rozvodů. Vyrobili jsme také
stojany na kola. Propagaci této akce jsme zajistili
i v boleslavských médiích (Rádio Jizera, Boleslavský deník, škodovácký portál, plakáty, www.pozary.
cz). Nechali jsme vyrobit reklamní předměty (půllitry, hrnky, trička) a vydali jsme brožuru o historii našeho sboru. Děkujeme všem členům, kteří
se ta těchto pracích podíleli a děkujeme i těm členům, kteří se podíleli v den oslav na jejich zdárném
průběhu.

Další akcí, která se bude konat 9. 10. 2010
v místní hasičárně je tradiční Vinobraní, na které Vás srdečně zveme. V sobotu 16. 10. 2010 začíná již tradiční podzimní šipková liga, která bude
každou sobotu od 19:00 hodin. Finále proběhne
18. 12. 2010.

V sobotu 21. 9. oslavy proběhly dle avizovaného
programu. V 10 hodin se členové výboru odebrali
na hřbitov, kde položením kytičky na hrob poděkovali zasloužilým členům, kteří již nejsou mezi námi.
V 11 hodin podle plánu proběhla schůze sboru.
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Za SDH Semčice
Karel Kočí
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Z ČINNOSTI VÝJEZD OVÉ JEDNOTKY
Prázdniny skončily tak bych chtěl shrnout uplynulé dva měsíce. Naše jednotka z hlediska výjezdů v červenci měla docela klid, zapotili jsme se až
v srpnu.
Hned 1. 8. v 5:14 hodin jsme vyjížděli do obce
Kochánky k požáru zemědělské usedlosti. Požár
byl velkého rozsahu, takže na místě bylo přítomno 21 jednotek. Na místě události byla zřízena
kyvadlová doprava vody.
Naše jednotka dovezla na
požářiště 60000 litrů vody
a pomáhala při rozebírání konstrukcí. Výjezdu se
zúčastnili Vošvrda Pavel,
Josef a Petr Jiránkové
a Petr Pařík.
Jak jste jistě zaznamenali, v sobotu 7. srpna se
libereckým krajem prohnala tzv. blesková povodeň. Naše jednotka nabídla
pomoc pří odstraňování následků povodně. V pondělí 9. srpna jsme v 8:00 hodin byli vysláni do města
Frýdlant. Naši chlapi pomáhali vyčistit a vyklidit 10
budov od nánosů bahna. Vrátili jsme se druhý den
ve 22:00 hodin. Na výjezd vyjeli Pavel Vošvrda, Jiránek Petr, Pivko Dominik. Tímto bych chtěl poděkovat zúčastněným, kteří nabídli svou pomoc. Další
výjezd byl ve čtvrtek 12. 8. v 18:03 hodin na odstranění spadlých stromů přes silnici mezi obcemi Ledce a Prodašice. Jednotka pomocí motorové pily stromy rozřezala a zprůjezdnila komunikaci. Na místo
se dostavili Klimo Karel ml., Vošvrda Pavel, Jiránkové Petr a Josef, Fidra Petr a Oružinský Peter.
Dne 21. srpna jsme pořádali taktické cvičení
k příležitosti oslav 120. výročí založení sboru a 15 let
založení výjezdové jednotky. Prováděl se zásah do

vyšších pater základní školy, vyhledávání ukrytých
osob a dálková doprava vody hadicemi z požární
nádrže na koupališti do ZŠ. Na této akci se podílely
sbory ze Semčic, Dobrovice, Úherců, Žerčic, Kobylnic, Pěčic, Chudíře a Charvatců. Poplach byl vyhlášen v 13:00 hodin. Bylo rozvinuto 750 metrů hadic
a za 17 minut a 30 vteřin jsme dostali vodu z koupaliště až do cisteren postavených u základní školy.
V úterý 24. srpna v 15:32 hodin jsme
vyjížděli k požáru skládky
do Benátek nad Jizerou.
Na místě požáru jsme
byli ponecháni jako záloha. Výjezdu se zúčastnili
Klimo Karel ml., Vošvrda Pavel, Šturma Martin,
bratři Jiránkové a Brynych
Josef.
Hned další den ráno v 6:25 byl nahlášen požár
sklepa v Mateřské školce v Semčicích. Vyjeli jsme do
6 minut a průzkumem bylo zjištěno, že hoří izolace v kotelně, kde den předtím probíhalo odřezávání trubek pomocí autogenní soupravy. Po vypnutí
elektrické energie jsme nasadili jeden vysokotlak
a pomocí dýchacích přístrojů a lopat jsme požár
uhasili a kotelnu od izolace vyklidili. Současně se
zhašením jsme odvětrali místnosti ve vyšších patrech. Jednotka HZS Mladá Boleslav pomocí přetlakové ventilace odvětrala prostor sklepů. Na hašení
požáru se podíleli Klimo Karel ml., Jiránek Petr,
Vošvrda Pavel, Čerych Petr, Šturma Martin, Jiránek
Josef, Lojka František a Brynych Josef.
Všem členům bych chtěl poděkovat za práci při
zásazích a přípravách oslav výročí.
Velitel jednotky Karel Klimo ml.
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Z ČINNOSTI ML ADÝCH HASIČŮ
V červnu jsme se dále scházeli v počtu kolem
15 dětí každé pondělí od 15hod. do 17hod. Odměnou a ukončením celoroční práce byl naplánovaný
tajný výlet na kolech. Sešli jsme se v neděli 27. června kolem 9 hod. před hasičskou zbrojnicí v počtu
14 dětí a asi 10 dospělých cyklistů a vydali se na
cestu plnou překvapení. Lesní a polní cesty s pár
překážkami nás dovedly až do zámeckého parku
na Loučeni. Než jsme překročili bránu zámeckého parku, tak nás za odměnu ujetých 15 km čekala
vynikající zmrzlina. Po odměně jsme se přesunuli do zámeckého parku, kde děti měly objednanou
dětskou prohlídku zámku s panem komorníkem. Po
prohlídce se hladové děti nasytily párkem v rohlíku
a naše cesta pokračovala dále navštívením 10 labyrintů a bludišť. Po náročných 3-4 hodinách v zámeckém parku a odpočinku rodičů u občerstvení jsme
nasedli na kola a vyrazili směrem zpět k naší hasičské zbrojnici. Celý den bylo nádherné počasí a tak
se výlet mladých hasičů a rodičů, kterým děkujeme
za pomoc a skvělou náladu, vyvedl. Děti chválíme
za ujetých 25km.
O prázdninách se pravidelné schůzky mladých
hasičů nekonaly, tak jsme se vydali alespoň na výlet
do Českého ráje na hrad Kost. I když se sešlo pouze 8 dětí a vedoucí Lenka byla nemocná, tak jsme
19. 7. autobusem a vlakem výlet uskutečnili. Z vláčku
jsme vystoupili a nastoupili v Libošovicích. Odsud
jsme měli naplánovanou trasu Prokopským údolím
se zastávkou na hradě Kost, kde si děti vybraly prohlídku Mučírna. Po prohlídce a občerstvení jsme
pokračovali v cestě Údolím Plakánek a dále po silni-

ci na vlak do Libošovic. Pěkný den se soptíky strávili jako dozor i Katka Mocová a Eva Šturmová. Moc
děkujeme.
Nácviky požárního útoku dětí na oslavy se konaly
11. 8. a 18. 8. Na oslavách 120. výročí založení SDH
Semčice 21. 8. se předvedla i část celoroční činnosti našich mladých hasičů. Soptíci mladší a starší
družstvo nám ukázali požární útok. Oba požární
útoky se povedly a děti si medaile, které za výkon
dostaly, zasloužily. Ukázka mladých hasičů sklidila
obdiv a pochvalu.
Tento školní rok jsme se již sešli po prázdninách
ve čtvrtek 2. 9. a od 14. 9. se budeme scházet každé
úterý od 15 do 17 hodin. Také jsme už byli 4. září
i s naší „Máňou“ na soutěži Boleslavského poháru,
kde se jednotlivé týmy chlapů, žen, mladších a starších dětí utkalo o Pohár Klenice. Soutěž pořádalo
Březno a Židněves. Naše mladší družstvo soptíků
si odvezlo diplom za účast, bohužel se jim nepodařilo nastříkat v daném čase a starší přivezli diplom
za 6. místo. Tímto bychom děti chtěli pochválit za
účast a snahu dosáhnout, co nejlepšího výsledku.
Dále máme v plánu se zúčastnit 25. 9. Memoriálu
Jaroslava Tůmy v běhu na 60m s překážkami v Plazích. Na začátku října nás již čeká první soutěž hry
Plamen v letošním školním roce 2010/2011 a to sice
závod požárnické všestrannosti.
Děkujeme všem, kteří nás podporují. A rádi přivítáme i nové soptíky.
Za vedoucí mládeže SDH Semčice
Tereza Šturmová a Lenka Motlová
Email: sopticisemcice@seznam.cz

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Děti zasedly do školních lavic a díky počasí je to
zřejmě ani moc nemrzelo… To počasí - to nám dává
zabrat…
V červenci jsme se na koupališti rozhodně nenudili. Stálé počasí – vedro – a tím i spousta návštěvníků. Areál koupaliště, díky obětavé práci členů
Sokola, byl neustále v perfektním stavu – stejně jako
bazén. Letošní poděkování za kvalitní vodu v koupališti od poloviny června až do konce srpna patří
hlavně Františku ŠTURMOVI, který kvalitě vody
i čistotě bazénu věnoval ohromnou spoustu času,
energie a úsilí. Osvědčila se nám také letošní novinka – prodej permanentních vstupenek.
Semčický zpravodaj • září 2010

V pátek 11. června od 20 hodin proběhla taneční
zábava s kapelou „Kočky neberem“, na kterou však
přišla jen necelá stovka tanečníků.
První velkou akcí léta byl letos již 27. ročník
Memoriálu Bohumila Sládka ve volejbale mužů,
který byl zároveň 44. ročníkem volejbalového turnaje v Semčicích. Turnaj se vydařil - snad se nám
tím podařilo navázat na předešlé úspěšné ročníky
(viz dále).
Na konec července jsme měli původně naplánovanou „opakovačku“ taneční zábavy se skupinou
Kočky neberem, ale oslovila nás Laďka Kováčová
a ve spolupráci s ní jsme zrealizovali poměrně úspěš12

ný projekt: SEMČICE ROCK CAMP FESTIVAL
2010. Laďka domluvila ještě další tři kapely a Sokol
zabezpečil vše ostatní (areál, organizaci, občerstvení,
pořadatelskou službu,…). Takže díky usilovné práci
skupinky lidí se podařilo uspořádat kvalitní festival.
Nebyli bychom v Semčicích, aby nám o sobě nedalo
vědět počasí - v 17 hodin začalo pršet. Naštěstí nám
tentokrát kapalo štěstí, protože pršet přestalo záhy,
a tak jen s minimálním zpožděním zahájila skupina „ARTES“ vydařený rockový večer. Po Artesu
nastoupily nám již známé „Kočky“ a kolem 22 hodiny zazněly Semčicemi metalové tóny kapely „SYNDROM“. Po půlnoci se všichni dočkali očekávaného
vyvrcholení programu – vystoupení skupiny „TŘI
SESTRY REVIVAL BAND“.
Celý večer se nesl v úžasné atmosféře. Doufejme, že i hostům, divákům a tanečníkům se večer
líbil - podle náhodných ohlasů ANO. Také vystupující a zvukař si chválili organizaci a přimlouvali se
za pokračování obdobné akce v příštím roce. Takže
uvidíme.
A začal srpen. Rázem bylo po koupání – zima
a deštivo. Z organizačních důvodů jsme posunuli Půlnoční nohejbalový turnaj – a vyplatilo se.
Konečně 20.srpen byl teplý a slunný den bez deště,
což nám umožnilo uspořádat jubilejní, již 30. ročník
Půlnočního turnaje losovaných dvojic v nohejbale.
Pro letošní rok jsme udělali malou změnu,
respektive jsme se v organizaci turnaje vrátili tak
o 7 – 10 let zpět – nechali jsme hrát i registrované
hráče okresního přeboru 2. a 3. třídy. Turnaje se
zúčastnilo 42 hráčů, které los rozdělil do 21 velmi
vyrovnaných dvojic (až na 1 či 2 dvojice). Boje ve
třech skupinách, systémem každý s každým, určily
dvě postupující dvojice z každé skupiny. Z těchto
šesti dvojic systémem KO vzešla tříčlenná finálová
miniskupina, která se utkala o stupně vítězů:
1. místo:
MULAČ T. a HAVLÍK L.;
2. místo:
KOŠŤÁL P. ml. a ZELBA P.;
3. místo:
SUCHÝ Fr. a KOPECKÝ M.

Raritou 30. ročníku se stal Tomáš MULAČ, který
se stal historicky prvním hráčem, kterému se podařilo obhájit prvenství ve dvou po sobě následujících
ročnících – ještě jednou blahopřejeme.
Obrovské poděkování patří všem, kteří se na přípravě i vlastním průběhu turnaje podíleli a je jedno, zda uklízeli areál, lajnovali, soudcovali zápasy,
zametali kurty nebo zajišťovali jídlo či pití. Dík patří
všem bez výjimky.
Týden na to se nohejbalové kurty změnily na fotbalové hřiště – konal se zde druhý ročník turnaje
v malé kopané Semčice Cup 2010 (viz dále).
A znovu změna sportovního odvětví – týden na
to proběhl ve sportovním areálu volejbalový turnaj.
Dnem 9. 9. začal, v minulé sezóně velmi úspěšný,
aerobic – aneb cvičení v Semčicích a od 13. 9. zkoušíme novinku - „SOKOLÍK“ - cvičení rodičů s dětmi do 3 let.
Letní sezóna pomalu, ale jistě končí (nohejbalistům vrcholí) a my připravujeme její „oficiální“
ukončení. Ukončení proběhne (pokud nám to počasí dovolí) dne 25. září od 14 hodin a bude stylové
– uskuteční se “Semčický trojboj” - miniturnaj členů
a přátel semčického Sokola ve volejbálku, nohejbálku a fotbálku.
Zda se ukončení sezóny vydařilo, a zda naši
nohejbalisté postoupili, se dozvíte z našich webových stránek nebo v příštím vydání semčického
zpravodaje.
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/.
Za TJ Sokol Semčice
Vlaďka HYNKOVÁ
Kontakt. tel. +420724283240
e-mail hrebikroman@seznam.cz

NOHEJBAL
Je tu konec léta a s ním přichází i vyvrcholení
nohejbalové sezóny – zápasy play off!
8. 9. 2010 jsme se na domácích kurtech utkali v semifinálovém zápasu. Soupeřem nám byl tým
Mnichova Hradiště „B“. Nastoupili jsme v kompletní sestavě, stejně jako soupeř. Utkání bylo velmi
vyrovnané, což dokládá i konečný výsledek - 4:3 pro
Semčice.

Rozhodovalo se zejména v singlu, který Petr
Vondráček po dramatické bitvě vyhrál. Ke skvělému
výsledku také přispěl výborný výkon obou našich
dvojic! Také podpora našich diváků byla znatelná zejména „koutek“ okolo Petra Košťála st. a Romana
Moce byl hodně slyšet, a jejich nápadité slogany nás
povzbudily a soupeře znervóznily. Pochvala také
patří dámské části obecenstva (H. Klimová, J. Bor13
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tová a V. Hynková). Dámy zaujaly strategické místo
– hned za lavičkou našeho soupeře!!!
Touto výhrou jsme si zajistili účast ve finále
okresního přeboru II. třídy. Finálový zápas proběhne ve středu 22. 9. 2010 od 16.00 hodin v Semčicích
(po uzávěrce tohoto vydání). Soupeřem nám bude
tým Benátek nad Jizerou, který v semifinále doma
porazil Boseň 5:2.

Pro získání aktuálních informací nejen o našich
výsledcích navštivte prosím: http://tjsokolsemcice.
webnode.cz/ nebo http://www.onsmb.estranky.cz/
Děkujeme našim fanouškům za celoroční podporu a slibujeme, že uděláme maximum pro to,
aby také domácí finále skončilo naším vítězstvím
– postupem.
Za nohejbal Miroslav Kučera

FOTBAL
Pokud jsme chtěli pojmout pozvání na fotbalový
turnaj Cadillac Cup v Luštěnicích jako přípravu na
vlastní semčický turnaj, tak se nám příprava vůbec
nevydařila. Dne 26. 6. 2010 jsme se zúčastnili tohoto turnaje. Zdůrazňuji slovo zúčastnili, protože naše
vystoupení ani lépe hodnotit nelze. Jen díky tomu,
že domácí tým Cadillacu hrál ještě hůře než my,
jsme obsadili předposlední - 7. místo, přičemž jsme
nedokázali vstřelit ani jeden jediný gól.
Jaká „příprava“ – takové výsledky. Semčice byly
vykradeny!!! Oproti veškerým očekáváním se letošního turnaje v malé kopané „Semčice Cup 2010“,
hraného na semčické antuce pod umělým osvětlením, zúčastnilo pouze pět týmů (z toho byly tři
týmy tvořeni vesměs hráči Semčic). Ani tato přesila
„domácí“ nepřinesla ovoce…
Jak už bývá zvykem, turnaj byl provázen nepřízní počasí – chladno a sychravo. V průběhu jednoho
zápasu začalo pršet dokonce tak silně, že se zvažovalo předčasné ukončení turnaje. Nakonec se počasí
umoudřilo, a tak nás dále trápili pouze komáři a náš
herní projev…
Prokřehlí fanoušci sledovali nepřesvědčivé
snažení semčických týmů, a tak si hodnotné ceny

od našich sponzorů (bez jejich podpory to dnes ani
nejde) odnesli vesměs hosté.
Turnaj, hraný systémem každý s každým na 2x12
minut, započal kolem 18 hodiny a díky nízkému
počtu účastníků jsme tak konečné pořadí znali již
před půlnocí:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:

Březovice;
Dobrovice;
Krbec & company;
MP Semčice („Mladé pušky“);
SFA Semčice
(„Soubor fotbalových amatérů“);

Nejlepší hráč turnaje – Radek TOMIČEK
(Březovice);
Nejlepší střelec turnaje (8 branek) –
Pavel ANTOŠ
(Dobrovice).
Je to sice „jen“ sport, ale přiznejme si, že očekávání a ambice byly přeci¨jenom větší. Tak snad
příště…
Za fotbal Roman Hřebík

VOLEJBAL
27. ročníku Memoriálu Bohumila Sládka ve volejbale mužů, který byl zároveň 44. ročníkem volejbalového turnaje v Semčicích, se účastnilo 9 volejbalových týmů.
9 týmů, rozdělených do dvou skupin, bojovalo
nejen mezi sebou, ale také s vražedným horkem,
které celý turnaj provázelo. Horko nejen turnaj
provázelo, ale i komplikovalo, protože velmi rychle vysoušelo hrací plochy. Častěji než obvykle se
musela hra přerušit a kurty znovu a znovu postříkat.
Naštěstí máme hned vedle kurtů koupaliště a sprchy, a také ochotné „hasiče“ - tímto chci poděkovat
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hlavně Karlu KLIMOVI, který přestože sám hrál,
ještě stíhal zabezpečovat hasičskou techniku a stříkat kurty... Poděkování nepatří jen jemu, ale i Jiřímu
DVOŘÁKOVI a ostatním domácím volejbalistům,
kteří mu v průběhu turnaje s údržbou kurtů vydatně pomáhali.
Boje v základních skupinách končily až po 17
hodině, a tak jsme přistoupili (i vlivem počasí) ke
zkrácenému dohrání. Druzí ze skupin si zahráli o 3.
místo a první o celkové vítězství.
Losem se do skupiny „A“ dostala Česká Lípa spolu s Dlasky Mlasky, a tak se tak trochu předčasné
14

finále odehrálo již na závěr základní skupiny. Nakonec, v boji o 3. místo zdolali reprezentanti Dlasky
Mlasky družstvo z Chvaletic a celkové vítězství si
zaslouženě vybojovali hoši z České Lípy nad Prasylem MB.
1. místo:
2. místo:
3. místo:

nejen o naplnění žaludků účastníků turnaje, diváků
a koupajících se návštěvníků, ale také cca 70ti řepovských cyklistů, kteří u nás měli – jako každoročně – občerstvovací stanici. Gulášek i klobásy byli
výtečné…
No, a když už se chválí a děkuje, tak by se nemělo
zapomenout na toho, kdo v podstatě nesl tíhu přípravy a organizace celého turnaje na svých bedrech
– Vlaďce HYNKOVÉ.
Poděkování si samozřejmě zaslouží také samotní účastníci turnaje, diváci, sponzoři a také D. J.
Marcel VOLF, který nás celý den provázel slovem i hudbou. Zahrál také večer – sice jen pro
hrstku lidí – ale na to už si začínáme v Semčicích
zvykat. Večer to byl příjemný, atmosféra přátelská a počasí příznivé. Nezbývá, než si přát, aby
i ty další ročníky byly minimálně takové, jako
ten letošní.
Michal Dlask - OBŘÍK

Česká Lípa;
Prasyl MB;
Dlasky Mlasky.

Podle ohlasů účastníků, i podle našeho pocitu, se
turnaj vydařil. Před i po turnaji ve sportovním areálu přespalo několik jeho účastníků z Liberce a také
ostatní se na tuto možnost informovali pro další
ročníky.
Nebylo by hezké opomenout poděkování za práci (nejen u udírny) po celý den limonádu pijícímu
Milanu HRÁDKOVI a našim „kuchařinkám“ - Haně
KLIMOVÉ a Martě MOTRYCZOVÉ. Postarali se

AEROBIC – ANEB CVIČENÍ V SEMČICÍCH
Přes léto jsme se věnovali letním radovánkám
s dětmi - u vody, na kole, na dětském hřišti, na
procházkách a večer u grilu. Víceméně jsme zaháleli a těšíme se opět do tělocvičny, až si protáhneme naše těla. Pro letošní podzim pro nás Zuzana
ZAHRÁDKOVÁ připravuje ukázkovou hodinu
s velkým překvapením???
Takže - cvičit budeme každý čtvrtek (počínaje čtvrtkem 9. 9.) od 19 do 20 hodin v tělocvičně
místní školy. Cvičení bude zaměřeno na posilování - žádná složitá choreografie. (vhodné i pro
začátečníky bez zkušenosti s aerobikem). S sebou

si vzít podložku (karimatku), ručník, pití a kdo
vlastní - tak gumičku na cvičení nebo lehké činky (nikdo je nemusí kupovat, stačí 2 půllitrové
„petky“ naplněné vodou a máte parádní činky),
pohodlné sportovní oblečení a obuv se světlou
podrážkou.
V případě zájmu či dotazů kontaktujte prosím paní Zuzanu Zahrádkovou tel. 731 150 802,
e-mail: zuza.v@seznam.cz
Přidejte se k nám…
Vendula Kernerová

„ SOKOLÍK “ - CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI D O 3 LET
společně zdolávat překážkovou dráhu, zatancujeme
si a zazpíváme písničky, naučíme se různá říkadla...
Zveme rodiče a děti do tělocvičny zdejší ZŠ
vždy v pondělí od 16 do 17 hodin (počínaje 13. 9.).
Doporučujeme pohodlné sportovní oblečení a obuv
se světlou podrážkou.

Vzhledem k počasí, nebude za chvíli dost dobře možné setkávat se s malými dětmi na venkovním
dětském hřišti, a proto bychom chtěli umožnit rodičům a dětem, které ještě nenavštěvují MŠ, sportovní
vyžití zábavnou formou.
Cvičení je pro děti velmi důležité. Nejen, že si
díky cvičení děti už v nízkém věku osvojí a uvědomí,
že pohyb je přirozený a může člověka také bavit, ale
hlavně zlepší svoje pohybové dovednosti a schopnosti jako je rytmika nebo koordinace pohybu.
Pro nejmenší existuje cvičení rodičů s dětmi, které
pobaví děti i rodiče. Na našich hodinách budeme

Sokolík se na všechny už moc těší.
Vendula Kernerová
tel. 725 033 225
e-mail: mwendy@seznam.cz
15

Semčický zpravodaj • září 2010

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNÁLNÍ VOLBY

Volby do obecního zastupitelstva se budou konat
ve dnech 15. a 16. října 2010 ( v pátek 14-22 hodin
a v sobotu 8 – 14 hodin).

Možnosti voliče
Volič může volit nanejvýš sedm kandidátů
následujícími třemi možnými způsoby:

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce
za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který
alespoň v den voleb, a konají – li se volby ve dvou
dnech, druhý den dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb přihlášen v této obci k trvalému pobytu.
Pro občana jiného státu (státy EU) platí, že pokud
chce volit v obci, kde je trvale hlášen musí podat
žádost na OÚ o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů a to do 13.10.2010.
Každý volič má povinnost prokázat při hlasování
totožnost a státní občanství.

1.

Zaškrtne jednu úplnou kandidátku jedné
strany, na které může a nemusí vyznačit svůj
preferenční hlas pro některého z kandidátů.

2.

Zaškrtne kandidátku jedné strany a z ostatních stran doplní kandidáty, které chce mít
v zastupitelstvu. Znamená to, že vedle přímo zaškrtnutých kandidátů se z kandidátky
zaškrtnuté strany do zastupitelstva doplní
počet členů do 7. Na kandidátce zaškrtnuté strany může volič použít /zaškrtnou/ jim
preferované kandidáty.

3.

Nezaškrtne žádnou stranu a zaškrtne
7 různých kandidátů, které chce mít
v zastupitelstvu bez ohledu na politické
strany.

Právo být volen
Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážkou ve výkonu volebního práva a je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu.

Počet zaškrtnutých kandidátů nesmí být
vyšší než 7.

Způsob hlasování
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Hlasovací lístek je pouze jeden a na něm jsou uvedeny všechny kandidátky v pořadí v jakém byly
vylosovány.

Volič má možnost si vybrat kandidáty, které zná
a důvěřuje jim.
Vaše nové zastupitelstvo Vás bude zastupovat
v následujícím čtyřletém volebním období.

Obecní úřad děkuje občanům za třídění odpadu. Tříděním odpadu šetříte životní prostředí.
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