PROSINEC 2010

ročník 12, číslo 5

Vážení spoluobčané, zastupitelé a čtenáři Semčického zpravodaje,
co já pamatuji, tak úvodní slovo v Semčickém zpravodaji měl vždy starosta,
resp. starostka. Nemyslím si, že by toto pravidlo mělo být nutně zachováno. Proč by
nemohl úvodník napsat jiný člen zastupitelstva, výborů, komisí a nebo proč nezvolit
pro titulní stránku jinou formu. V tuto chvíli však velmi ráda využívám tohoto privilegia a chci poděkovat členům zastupitelstva za své zvolení starostkou. Děkuji jim
za důvěru, kterou mi dali a za rozhodnutí, s kým v čele budou v následujících letech
spolupracovat.
Je to tak trochu, jako byste vypsali bianko směnku - některé údaje jsou už vyplněné, známé. V Semčicích trvale žiji bezmála třicet let. S mým manželem jsme vychovali dvě, dnes už dospělé děti. Dvacet tři let jsem zde pracovala ve VŠÚŘ, později
Syngentě v logistice. Posledních sedm let jsem byla vedoucí skladů v potravinářské
firmě a získala další zkušenosti v řízení spolupracovníků, v komunikaci s různými
typy lidí na různých pracovních pozicích a schopnost rozhodovat se.
Do nevyplněných kolonek zmíněné fiktivní směnky by měly přibývat hodnoty
vytvořené právě na základě mně dané důvěry a nepsané dohody, že budu co nejlépe pokračovat v práci pro další rozvoj a zlepšování životních podmínek v naší obci.
Čtyřleté volební období je příliš krátké na uskutečňování velkých projektů od návrhů
až po jejich úspěšnou realizaci. Proto je tak důležité použít slovo pokračovat.
Chtěla bych také poděkovat předchozí starostce paní Janě Dlouhé, zastupitelstvu,
výborům a komisi za odvedenou práci, kterou vykonaly v minulém volebním období;
za práci, která posunula naše Semčice v rozvoji a ve výstavbě směrem dopředu a na
kterou nyní navazujeme.
Když jsem byla v mateřské škole, vedoucí učitelka paní Baláková mě dětem představila slovy: „Děti, toto je naše nová paní starostka. A víte, proč se jí tak říká?
Protože se o nás bude starat.“ Možná, že jsem zbytečně plýtvala slovy, když to lze
vy jádřit tak prostě.
Vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva a jménem svým Vám přeji krásné
vánoční svátky a pro rok 2011 hodně zdraví a životní pohody.
Dana Grebeňová
starostka
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Č. j. 297/2010

USNESENÍ

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 23. 9. 2010 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích
Zastupitelstvo obce Semčice:

b) zvýšení rozpočtových výdajů
o 1 181 700,00,- Kč
c) snížení rozpočtových výdajů
o 210 000,00,- Kč
d) snížení běžného účtu
o 581 011,00,- Kč
9. Návrh dohody o úhradě spotřeby elektrické
energie za zúčtovací období říjen 2009 až září
2010 mezi obcí a paní Henyšovou
10. Uzavření smlouvy o výpůjčce s a. s. EKO-KOM
na tři kontejnery na nápojový karton
11. Zprávy předsedů výborů a komise OZ za činnost
v roce 2010
12. Odměny členům výborů a komise za činnost
v roce 2010 takto:
Pro finanční výbor 600,- Kč
pro kulturní a sociální výbor 2 400,- Kč
pro kontrolní výbor 600,- Kč
pro výbor pro rozvoj obce
a životního prostředí 1 800,- Kč
pro stavební výbor 600,- Kč
pro přestupkovou komisi 1 200,- Kč
13. Žádost SDH Semčice o finanční příspěvek pro
mládež. Výše příspěvku bude 15 000,- Kč

A) Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů uložených OZ na jednání ze dne 19. 4., 24. 5., 16. 6., 8. 7., 10. 8., 2010
2. Důvodové zprávy ke:
- zprávě finančního výboru o hospodaření
obce za období leden – srpen 2010
- zprávě kontrolního výboru o hospodaření Masarykovy základní a mateřské školy
Semčice
- zrušení rozpočtové změny č. 2. z 10. 8. 2010
a schválení nového návrhu rozpočtové změny č. 2
- projednání a schválení dohody o úhradě spotřeby elektrické energie za zúčtovací období
říjen 2009 až září 2010
- schválení smlouvy o výpůjčce na tři kontejnery na nápojový karton
- zprávám předsedů výborů a komise za
rok 2010
- doručeným žádostem
3. Požadavek Ing. Františka Šturmy na oplocení
pozemku za požární zbrojnicí
B) Schvaluje:
1. Rozšíření programu o jeden bod pod č. 7.
Schválení smlouvy o výpůjčce na tři kontejnery
na nápojový karton
2. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce a zařazení jednoho bodu do programu jednání
3. Ověřovatele zápisu: pana Petra Košťála a pana
Mgr. Freda Böhma
4. Navrhovatele usnesení: paní Evu Horákovou
a pana Ing. Jiřího Čejku
5. Zprávu finančního výboru o hospodaření obce
za období leden – srpen 2010
6. Zprávu kontrolního výboru o hospodaření
Masarykovy základní a mateřské školy Semčice
7. Zrušení rozpočtové změny č. 2/2010
z 10. 8. 2010
8. Návrh nové rozpočtové změny č. 2/2010 podle účelových znaků a položek, tak, jak byl
přednesen:
a) zvýšení rozpočtových příjmů
o 390 689,00,- Kč
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C) Neschvaluje:
1. Žádost o sponzorský dar pro dechový orchestr
,,Dobrovanka“
D) Ukládá:
a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Zapracovat schválené změny do rozpočtu obce
2. Uzavřít dohodu o úhradě spotřeby elektrické
energie za zúčtovací období říjen 2009 až září
2010, dle schváleného návrhu
3. Uzavřít smlouvu o výpůjčce s a. s. EKO-KOM na
tři kontejnery na nápojový karton
4. Prověřit ve spolupráci s panem Johanidesem
veřejné osvětlení v první a druhé ulici (úprava
svícení veřejného osvětlení po 24:00 h.)
5. 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
6. Uzavřít smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu
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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) Předsedovi stavebního výboru
Ing. Josefu Hrnčířovi:
1. Připravit ve spolupráci s Ing. Františkem Šturmou seznam víceprací v MŠ, které budou následovat po rekonstrukci topení v MŠ s termínem
do 13. 10. 2010

b) Místostarostovi Ing. Jiřímu Čejkovi:
V Semčicích dne 24. 9. 2010
Zapsala: Jana Dlouhá

1. Zajistit dendrologický posudek na lípu u domu
č.p. 23 a kaštanů u hřbitova

Jana Dlouhá, starostka

VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVO OBCE
Kandidátní listina
číslo

název
Komunistická str.
Čech a Moravy
Komunistická str.
Čech a Moravy

1
1

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující Politická
strana příslušnost

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
Mandát
zvolení

1

Šturma František Ing.

53

KSČM

KSČM

142

24,14

1

*

2

Dlouhá Jana

41

KSČM

BEZPP

118

20,06

2

*

2

Strana zelených

3

Horáková Eva

42

SZ

BEZPP

227

16,30

1

*

2

Strana zelených

4

Hřebík Roman Ing.

41

SZ

BEZPP

209

15,01

2

*

2

Strana zelených

2

Čejka Jiří Ing.

56

SZ

SZ

197

14,15

3

*

2

Strana zelených

1

Grebeňová Dana

51

SZ

BEZPP

174

12,50

4

*

2

Strana zelených

5

Moc Roman

36

SZ

BEZPP

159

11,42

5

*

Kandidátní listina
číslo
1
1
1
1
1

název
Komunistická str.
Čech a Moravy
Komunistická str.
Čech a Moravy
Komunistická str.
Čech a Moravy
Komunistická str.
Čech a Moravy
Komunistická str.
Čech a Moravy

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující Politická
strana příslušnost

Hlasy
abs.

Pořadí
náhrad- Mandát
níka
v%

5

Hůlka Karel

67

KSČM

BEZPP

108

18,36

1

-

3

Kroupa Zdeněk

33

KSČM

BEZPP

99

16,83

2

-

4

Vítková Václava

62

KSČM

KSČM

79

13,43

3

-

6

Jansa Josef

79

KSČM

KSČM

20

3,40

4

-

7

Zvěřinová Marie

81

KSČM

KSČM

22

3,74

5

-

2

Strana zelených

6

Ramharterová Alena

48

SZ

BEZPP

160

11,49

1

-

2

Strana zelených

7

Sládková Hana

63

SZ

BEZPP

177

12,71

2

-

2

Strana zelených

8

Lojka František

45

SZ

BEZPP

89

6,39

3

-

Zdroj: www.volby.cz
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Č. J. 333/2010

USNESENÍ

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Semčice
konaného dne 8. 11. 2010
Obecní zastupitelstvo schvaluje:

12. Měsíční odměnu předsedům / předsedkyním
komisí za období 2010 - 2014 ve výši 800,- Kč
hrubého s platností od data jejich ustavení;

1. Stažení navrhovaného bodu 1d) „Volba mandátní komise“ a navrhovaného bodu 2. „Ověření
mandátů“ z programu jednání;

13. V případě, kdy místostarosta vykonává ještě
funkci předsedy nebo je členem/členkou některé
z komisí, pak mu náleží odměna pouze za výkon
funkce místostarosty;

2. Program jednání zastupitelstva s provedenými
změnami;
3. Ověřovatele zápisu
paní Janu Dlouhou a pana Romana Moce;

14. V případě, kdy člen/členka zastupitelstva vykonává ještě funkci předsedy nebo je členem/členkou některého z výborů nebo komisí, pak mu
náleží odměna pouze za členství v obecním
zastupitelstvu;

4. Navrhovatele usnesení
pana Ing. Romana Hřebíka
a pana Ing. Františka Šturmu;

15. V případě, kdy osoba, která není členem/
členkou obecního zastupitelstva, vykonává
funkci předsedy/předsedkyně některé z komisí
a je zároveň členem/členkou jiné komise nebo
některého z výborů, pak jí náleží odměna
pouze za výkon funkce předsedy/předsedkyně
příslušné komise.

5. Do funkce uvolněné starostky
paní Danu Grebeňovou;
6. Do funkce neuvolněného místostarosty
pana Ing. Jiřího Čejku;
7. Ustavení kontrolního výboru ve složení:

Obecní zastupitelstvo doporučuje starostce Daně
Grebeňové:

Předsedkyně: paní Eva Horáková
Členka: paní Ilona Košťálová
Členka: paní Věra Hendrychová ml.

1. Ustavení následujících komisí:

8. Ustavení finančního výboru ve složení:

a) přestupkové
b) stavební
c) pro rozvoj obce a životní prostředí
d) kulturní a sociální

Předseda: Ing. Roman Hřebík
Členka: Ing. Vladimíra Hynková
Člen: pan Petr Košťál
Člen: Ing. František Šturma
Člen: pan Roman Moc

2. Ustavení redakční rady
Semčického zpravodaje

9. Měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi
za období 2010 - 2014 ve výši 3 700,- Kč hrubého s platností od 8. 11. 2010;

Ověřovatelé zápisu:
Jana Dlouhá

10. Měsíční odměnu členům a členkám obecního zastupitelstva za období 2010 - 2014 ve výši
800,- Kč hrubého s platností od 8. 11. 2010;

Roman Moc

11. Měsíční odměnu předsedům/předsedkyním
výborů za období 2010 - 2014 ve výši 800,- Kč
hrubého s platností od 8. 11. 2010;

V Semčicích dne 10. 11. 2010

Semčický zpravodaj • prosinec 2010

Zapsala: Karabinová Lucie
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Dana Grebeňová,
starostka
Ing. Jiří Čejka,
místostarosta

Č. J.: 342/2010

USNESENÍ

starostky obce Semčice 1/2010 ze dne 22. 11. 2010
Starostka obce Semčice na základě § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
zřizuje s platností od 23. 11. 2010 tyto komise ve složení:
Komise přestupková:
JUDr. Ludmila Puršlová – předsedkyně
MUDr. Leo Šklubal
paní Jarmila Čvančarová
Komise stavební:
Ing. František Šturma – předseda
paní Marcela Tichá
pan Roman Moc
pan Karel Klimo st.
pan Zdeněk Kroupa
Komise pro rozvoj obce a životní prostředí:
Ing. Jiří Čejka – předseda
MUDr. Leo Šklubal
Mgr. Fred Böhm
paní Hana Sládková
pan Otakar Plecháč

Komise kulturní a sociální:
paní Alena Ramharterová – předsedkyně
JUDr. Ludmila Puršlová
Ing. Irena Králová
paní Jana Dlouhá
paní Václava Vítková
paní Věra Stará
paní Věra Hendrychová
paní Věra Jansová
Dana Grebeňová,
starostka

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

občanům. Maso bylo žádáno s velkou vrstvou sádla,
aby bylo čím mastit. Takto si v roce 1955 prodalo
JZD 13 prasat o váze 120-150 kg.
Na žňovou výpomoc přijel do Semčic kombajn
ze Slovenska s kombajnérem Štěpánem Štibranym,
který byl ubytován v oddávací síni MNV. Tam se
také seznámil poprvé s televizí, která na Slovensku
ještě nebyla.
Družstvo si vedlo dobře a výše pracovní jednotky
byla 32 Kč. Výroční členská schůze byla slavná. Zabilo se prase, koupily párky „na metráky“, ženy upekly
22 dortů, pití bylo co kdo vypil. Pozváni byli všichni
občané obce a přes zimu, která v sále U Svárovských
panovala (venku bylo v únoru -29°C), se více než
200 občanů ze Semčic i okolí dobře bavilo až do
rána.
Jak se předpokládalo, po velikých a dlouhých
mrazech v zimě 1956 přišlo rychlé tání a povodeň.
Voda se valila od Hole a Ctiměřic a protože strouhy
byly zamrzlé, netekla voda v korytech a valila se po
návsi. Nános bahna byl půl metru.
Pokračovaly také výlety družstevníků, v červnu
vyhlídkový let, většina letěla poprvé. Výlet se tak
líbil, že po několika dnech uspořádali nový, ale bylo
nepříznivé počasí a mnoha výletníkům bylo špatně.

HISTORIE JZD SEMČICE
(pokračování)
Po dostavbě kravína zřídili v roce 1954 montéři STS elektrické dojení sovětské výroby. Tím byla
odstraněna jedna z nejtěžších prací žen, které kromě dojení chodily ještě na polní práce. JZD také
rozšířilo chov slepic. Odchovna 500 kuřat byla zřízena v adaptovaném špýchárku č.p. 11 (dnes Petrovi). V obytném domku byla zřízena mateřská škola.
O kuřata se starala paní Hlaváčková č. p. 42.
Družstevníci jezdili na výlety, do Prahy na Hrad,
Vyšehrad, Vítkov, na exkurzi do dolů v Komořanech
a do lázní Dubí u Teplic.
V roce 1955 bylo zvoleno nové představenstvo,
předsedou opět Jiří Král a účetním Karel Hůlka.
Vedoucím rostlinné výroby byl Jaroslav Řezáč č. p. 9
a živočišnou vedl Jiří Král. V plánu byla další přístavba kravína. V bývalém chlévě č. p. 2 bylo upraveno stání pro 4 páry koní .
Protože byl v obchodech stálý nedostatek masa,
dostalo JZD, pokud plnilo státní dodávky, povolení
k zabíjačkám a odprodeji masa a masných výrobků
5
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Ze solidarity v těžkostech, které vznikly po kontrarevolučním puči v Maďarsku, věnovalo JZD
Semčice 300 Kč a jednoho vepře.
(Pokračování příště)

do roku 1959. Sál v hostinci měl velký vchod z návsi
(dnes by to bylo proti domu služeb) se schodištěm.
Vedle byl masný krám také s vchodem z této strany.
Zde provozoval živnost Jan Volek. V roce 1934 pan
Svárovský sál upravil a položil parkety.

STARÉ RODY - USEDLOST č. p. 14
ŠKOLA

Usedlost č.p. 14 se na tomto místě pamatuje již
v roce 1654. Od roku 1822 patřila rodu Dvořákových. Josef a Kateřina Dvořákovi byli bezdětní
a vzali si za vlastní syna a dceru od bratra. Kateřina
se vdala do č.p.6. Syn Václav Dvořák byl velmi sečtělý a v letech 1890-1893 byl obecním starostou a pak
dlouholetým členem okresního výboru. Jeho zásluhou se stalo, že byla v Ouřecích postavena nová silnice a sjízdný tamní kopec. Probrán byl také kopec
u Semčic. Po převratu 1918 se stal Václav Dvořák
členem a později předsedou místní školní rady. Ve
funkci té staral se tak horlivě, aby v Semčicích byla
postavena nová škola, což se později také stalo. Byl
členem a funkcionářem všech spolků v obci. Spoluzakladatelem čtenářské besedy, spořitelního spolku, včelařského a i sám jako divadelní ochotník
působil.

Od roku 1980 byla školní družina ve staré školce, když byla postavena školka nová. V roce 1987
byla družina přestěhována do školy do upraveného ředitelského bytu vedle vchodu. Posledním zde
bydlícím ředitelem byl Bohumil Klinke s rodinou.
V roce 2001 byla družina přestěhována do podkroví do nově upravených prostor a byt v přízemí byl
upraven pro rodinu školníka.

HOSPODA č. p. 4

MOHYLNÍK

V roce 1930 koupil hospodu Josef Svárovský.
Pozůstatky bývalého hospodářství, dřevěný chlév,
špýchárky a dřevěná stodola byly zbourány v roce
1932. Pod špýchárkem byla lednice a vedle ní letní
výčep a kuželník. Zde se sedělo na dřevěných lavicích
ve stínu velkého ořechu a při pivě koulely kuželky.
Všechny dřevěné budovy byly bourány postupně až

Mohylník v lese na Holi byl archeology prozkoumán v roce 1995 a nalezen byl obětní kámen. Místu se říká Na šafranici. Říkalo se tam U pohanských
hrobů. Za války se v těchto místech ukrývali uprchlíci. Název Šafranice se pravděpodobně váže k teplejším klimatickým obdobím u nás, kdy se rozšířilo
pěstování pravého šafránu.

V roce 1987 o prázdninách byla provedena formou brigád rodičů výměna oken ve všech třídách,
kuchyni, jídelně, sborovně a chodbách. Celkem
96 oken, která byla 2x natřena Luxolem. Akci vedl
školník L. Meszaroš. Hodnota díla 130 tisíc Kč.
ŠKOLNÍ DRUŽINA

Z NAŠEHO KRAJE
PAMÁTNÉ BUDOVY V MLADÉ BOLESLAVI V R. 1935
TEMPL, dům č. 102-I. Na příkré skále nad
údolím jizerským, je z nejstarších městských domů
v Čechách. Přestavěn byl koncem 15. Století od
Císaře z Hliníka, jenž byl hejtmanem na zámku
boleslavském. Středem domu je kaple ze 14. Století,
pěkné dílo gotické. Zajímavý jest gotický portál,
ozdobený erbem českého šlechtice z Hliníku.
Nejstarší známí jeho držitelé náleželi šlechtě
evangelické. Po Janu Zylvarovi z Pilníkova (1550)
zván byl domem Zylvarským sto let.
KLÁŠTER s kostelem na hoře Karmeli, původně
ve 14. Století od pánů z Michalovic založený. ZpusSemčický zpravodaj • prosinec 2010

tošen byl od Husitů a kolem roku 1500 odevzdán
Českým bratřím, kteří zřídili tu sbor (menší) a dům
bratrský pro kněze a laiky a nazvali sídlo své biblickým jménem horou Karmel. Sem svolávány sněmy
Bratrstva z Čech, Moravy a Polska. Od času bratra
Lukáše (zemřel 1528) stal se Karmel sídlem biskupů, Mladá Boleslav domovem bratrské jednoty. Při
tomto sídle biskupském byla zřízena bratrská tiskárna, bratrská škola, zimní sbor. Po bitvě bělohorské, kdy bratrstvo bylo pronásledováno, dán klášter
mnichům Karmelitánům, krátce potom Minoritům,
kteří jej roku 1784 musili postoupiti Piaristům, když
6

bylo piaristické gymnasium z Kosmonos přeloženo
do Mladé Boleslavi.

evangelistů v životní velikosti. Uvnitř zajímavé jsou
stropy s ozdobnými kasetami a oltář v porotní síni.
Radnice utrpěla požáry, z nichž jeden vyšel z věže
radnice, při čemž rodina hlásného zahynula. Ve velké věži byly dva velké zvony, nad nimi menší zvon
a v malé báni cibulovité tzv. umíráček. Všechny zvony byly zdobeny krásnými reliéfy. Po zabavení jich
k účelům vojenským (1917), zbyl tu jen zvon zvaný
Václav.
(Boleslavan)

STARÁ RADNICE, později krajský a okresní
soud, byla vystavěna v letech 1554-59 o dvou patrech se dvěma věžemi: velkou se zvony a menší
okrouhlou se šnekem (točitým schodištěm) a zvonkem ku svolávání sousedů. V 19. století rozšířen
o křídlo na kostelní náměstí a pak do ulice Josefské.
Vnějšek okrášlen byl pěknými sgrafity, postavami

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
POHÁDKY Z NAŠEHO STATKU
Sotva jsme se rozkoukali v novém školním roce,
přijelo za námi 15. 9. pojízdné divadélko.
Dva zpívající herci nám zahráli představení
„Pohádky z našeho statku“. Pomocí vtipných rekvizit aktivizovali naše malé diváky z mateřské školy
a z prvního stupně základní školy a „zkoušeli“ je
tak ze znalostí o domácích zvířatech. To ale nebylo všechno, co měla pohádka dětem přinést. Kromě
zábavy a příjemné relaxace nechyběl ani výchovný
efekt – poučení, které z pohádky vyplynulo. Děti
se na příběhu přesvědčily, jak důležitá je vzájemná
pomoc a spolupráce.
Podobné představení se stejnými herci jsme měli
možnost zhlédnout již v loňském školním roce. Tehdy děti poznávaly lesní zvířátka a samy přišly na to,
co do lesa patří a co ne – učily se třídit odpad.
Jako učitelé vítáme pohádky tohoto typu, které jsou smysluplné a obohatí děti ve více směrech.
O všech dnešních pohádkách se totiž takto pochvalně vyjádřit nelze. Forma zájezdového divadélka je
pro nás navíc výhodná z hlediska finančního, kdy
děti nemusí hradit cestu autobusem, i z hlediska
časového, kdy na přesun do tělocvičny není potřeba
tolik času jako na přesun do města.
Mgr. Marie Helichová,
třídní učitelka 3. třídy

i osobní konzultace s paní mistrovou. Ochotně nám
odpovídala na naše dotazy a radila nám, jakou kosmetiku máme používat a jaké barvy líčení se k nám
hodí.
Tato poučná a zajímavá přednáška se nám moc
líbila a jsme rády, že jsme se jí mohly zúčastnit.
žákyně 9. třídy
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Dne 25. října se žáci 4. třídy zúčastnili výuky na
dopravním hřišti v Mladé Boleslavi. Nejprve jim
byl v učebně dopravní výchovy promítnut výukový
film, který ukazoval dětem správné způsoby chování
v dopravě. Upozornil je též na špatné návyky v chování v dopravě a na jejich hrozivé následky.
Pak se děti učily dopravní značky a řešily dopravní situace na křižovatkách. Vše si po dvou hodinách
výuky zopakovaly v praxi na dopravním hřišti. Tam
je čekala jízda na kole podle dopravních předpisů.
Součástí výuky byla též jízda zručnosti. Ne každý
v obou disciplinách uspěl.
Při druhé návštěvě, která se uskuteční na jaře,
budou muset děti prokázat znalost dopravních předpisů vyplněním testu. Bezpečnou jízdou na kole po
dopravním hřišti by měly dokázat, že umí dopravní
předpisy také dodržovat.
Po prokázání těchto teoretických znalostí i praktických dovedností získají průkaz cyklisty.
Mgr. Miroslava Fuksová,
třídní učitelka 4. třídy

PŘEDNÁŠKA A LÍČENÍ SSŠ MAJA s. r. o.
Dne 14. října do naší školy přijely učnice ze SSŠ
Maja s. r. o. se svojí paní mistrovou. Ta nás informovala o všech studijních a učebních oborech na jejich
škole: Sociální činnost, Hotelnictví, Kuchař-číšník,
Jezdec a chovatel koní, Předškolní a mimoškolní
pedagogika, Kosmetické služby a Kadeřník.
Učnice nám předvedly praktické ukázky vhodného líčení, úpravy vlasů a nehtů. K dispozici byla

DĚTSKÁ NOTA 2010
Dne 2. listopadu žáci 1. stupně a žáci 7. a 8. třídy
naší školy navštívili již 37. ročník Dětské noty.
Téma tohoto ročníku bylo zaměřeno na vesmír.
Naši školu reprezentovala Aneta Jiříčková. Účin7
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kující Dětské noty nám zazpívali jako každoročně
10 písní. Byli jsme rozděleni do 4 soutěžních skupin: Kytarion, Klapkoland, Basonova, Tempus.
Píseň, která si získala srdce diváků měla název
„Je to hustý“.
Dětská nota se nám líbila, protože jako každý rok,
tak i letos jsme si mohli poslechnout krásné nové
písničky a navíc zasoutěžit o pěkné ceny. Všichni se
těšíme na další ročník Dětské noty.
žáci 7. třídy

pilo, jak brutálně byly potlačovány projevy svobody i u tak apolitické činnosti jako je sport.
Pan Klíbr měl totožné zkušenosti, on sám také
prožíval svá mladá léta ve vězení. Byl odsouzen
na 6 let, z toho 4 roky pracoval v uranovém dole
v Jáchymově.
Z jeho vyprávění se děti dovídaly pravdu o fungování a praktikách komunistického totalitního
režimu, především v padesátých letech.
Myslím si, že „očitý svědek“ je ten nejlepší učitel
historie a jeho vzpomínky jsou nenahraditelné.
Mgr. Jiřina Rakušanová,
učitelka dějepisu

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Naše škola se opět zapojila do projektu Příběhy
bezpráví – měsíc filmu na školách. Tento projekt je
součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, organizovaného společností Člověk v tísni.
Tato akce probíhá v měsíci listopadu, protože
si připomínáme 2 důležitá výročí: 11. 11. Den
válečných veteránů a 17. 11. Den boje za svobodu
a demokracii.
V hodinách dějepisu jsme se na tento den se
žáky 8. a 9. třídy připravili, povídali jsme si o vývoji
naší země od 2. světové války k současnosti. Historie československého komunistického státu skončila z historického hlediska teprve nedávno a my se
dovídáme, jak naše dějiny byly zkreslovány a překrucovány. Proč tedy nenaslouchat svědkům komunistické perzekuce, zejména padesátých let?
Nejprve jsme přivítali našeho hosta – pana Zdeňka Klíbra, předsedu Konfederace politických vězňů
v Mladé Boleslavi. Potom jsme zhlédli film: “Postavení mimo hru“. Potlačit jakýkoliv projev národní hrdosti, který by mohl ohrozit vládou nastolený totalitní režim v Československu – to byl jeden
z cílů vládnoucí garnitury v letech 1948 – 1949.
Film vyprávěl o „modlách“ této doby, o členech
reprezentačního hokejového týmu, kterým se opakovaně podařilo zvítězit na mistrovství světa. Museli proto zmizet národu z očí. Byli uvězněni, odsouzeni v procesu s vyloučením veřejnosti a odseděli si
několikaleté tresty – nejprve ve věznici na Borech,
potom v uranových dolech v Jáchymově. Augustin Bubník a Václav Roziňák vzpomínali – zpočátku vůbec nechápali, proč nesměli odcestovat na
mistrovství do Londýna a proč se nakonec ocitli
za mřížemi. Výslechy a pobyt ve vězení provázelo
mučení, přísné tresty, ponižování. Po soudním procesu pak nejvyšší z trestů zněl - patnáct let odnětí
svobody.
Jejich vysvobození nepřineslo vytoužený návrat
ke sportu a ne všechny životy se podařilo zachránit.
Film jsme zhodnotili a všechny nás překvaSemčický zpravodaj • prosinec 2010

VÁNOCE
Vánoce jsou zpátky, co si jenom přát?
Pod stromkem dárky
budeme rozbalovat.
Jsou to svátky lásky,
svátky pohody,
rodiny se sejdou,
zvonky zazvoní.
Rodiče se radují,
jak se děti těší.
Přicházejí Vánoce
a venku hezky sněží.
Vít Šifta, 9. třída
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Semčice děkuje všem firmám za sponzorské dary,
které byly věnovány dětem pod vánoční stromeček:
JA R I C O DA NA A JA RO SL AV N OVOT N Ý
AU T RON I C S . R . O. PA N M . SI T ŇA N SK Ý
SY NG E N TA V. BA L Š Á N E K
Ř E PA Ř SK Ý I N ST I T U T
Z E M Ě DĚ L SKÁ V Ý ROBA PA N I NG . J. H E Ř M A N SK Ý
PA N Í J U DR . L . P U R ŠL OVÁ
R E N KO PA N Í I L ONA KO ŠŤÁ L OVÁ
AU TO OP R AV NA PA N M . M A L Í K
P OHO S T I N ST V Í PA N O. P L Í ŠE K
KA DE Ř N IC T V Í PA N Í M . H E N YŠ OVÁ
H S A L ON – K A DE Ř N IC T V Í PA N Í J. HOR N E ROVÁ
PA N I NG . F. ŠT U R M A
J E DNOTA SE M Č IC E
OB E C N Í Ú Ř A D JA B K E N IC E
OB E C N Í Ú Ř A D C T I M Ě Ř IC E
OB E C N Í Ú Ř A D Ž E RČ IC E
OB E C N Í Ú Ř A D P Ě Č IC E
Děkujeme také všem rodičům dětí z MŠ za jejich sponzorské finanční i věcné dary.
Dne 14. 12. a 16. 12. budou v naší MŠ vánoční besídky. Po jejich skončení rodiče, děti a učitelky společně
posedí nad čajem a cukrovím.
Pod stromečkem bude děti čekat milé překvapení – dárky, ze kterých budou mít jistě velkou radost.
Za mateřskou školu Marie Baláková, vedoucí učitelka

9

Semčický zpravodaj • prosinec 2010

Z ČINNOSTI SDH SEMČICE
1. 11. 2010 bylo našemu sboru předáno ocenění
OSH Mladá Boleslav, medaile sv. Floriána za pomoc
při povodních.
12. - 14. 11. 2010 proběhlo výjezdové školení dětí
na cukrovarské chatě v Příchovicích. Více se dočtete
v příspěvku od mladých hasičů.
Ve středu 29. 12. 2010 od 18:00 se bude konat
Vánoční trojboj.
V pátek 31. 12. 2010 zveme všechny zájemce
o zdravý pohyb na tradiční Silvestrovský pochod.
Podrobnosti o této akci naleznete včas na webových
stránkách obce.

Výroční členská schůze proběhne 22. 1. 2011.
Ve středu 24. 11. 2010 provedli členové našeho
sboru na žádost obecního úřadu vyčištění kanálových vpustí.
Zveme všechny naše příznivce na již tradiční hasičský ples, který se bude konat 12. 2. 2011
v Pěčicích.
Přeji Vám mnoho osobních úspěchů v novém
roce.
Za SDH Semčice Lojka František

Z ČINNOSTI VÝJEZD OVÉ JEDNOTKY
V září naše jednotka rozhodně nezahálela. První
výjezd v tomto měsíci byl 27. 9. ve 20:05 hod. do
obce Domousnice k požáru obytné budovy. Na místě
události zasahovala jednotka z Mladé Boleslavi
a Dolního Bousova. Hasiči ze Semčic pomohli
pomocí nastavovacího žebříku rozebrat střešní
konstrukci. K výjezdu se dostavili Fidra Petr, Pařík
Petr, Lojka František, bratři Jiránkové, Čerych Petr,
Pivko Dominik, Šturma Martin, Vošvrda Pavel.
Další výjezd byl druhý den brzy ráno a to
v 04:15 hod. na čerpání vody ze sklepů a zahrad
do obce Libichov, jednotka čerpala vodu ze sklepa pomocí kalového čerpadla do kálku. Následně
vytvořila s jednotkami Dobrovice, Úherce a Nepřevázka dopravní hadicové vedení, s jehož pomocí
jsme vodu z kálku přečerpali do 500 metrů vzdálené strouhy. Pomocí osvětlení a elektrocentrály
jsme nasvítili místo čerpání. Za deset hodin čerpání jsme přečerpali 500000 litrů vody. Zúčastnili se
Vošvrda Pavel, Pařík Petr, Jiránek Petr, Oružinský
Peter, Šturma Martin, Brynych Josef, Fidra Petr,
Pivko Dominik.
Třetí výjezd tohoto měsíce byl 29. 9. v 9:16 hod.
do Března na čerpání vody ze sklepa rodinného
domu. Pomocí kalového čerpadla a elektrocentrály
jsme vodu ze sklepa vyčerpali. K zásahu se dostavili
Karel Klimo ml. a Pařík Petr.
Dne 3. října v 11:30 hod. jsme byli vysláni
k požáru sušárny řízků do cukrovaru v Dobrovici. Požárem byla zasažena střecha na 15 metrů
vysoké budově. Zasahovalo se uvnitř budovy i ze
střechy. Jednotky z Mladé Boleslavi, Dobrovice,
Semčic a Benátek zasahovali v dýchacích přístrojích. Plechová střecha se musela rozebrat, protože
Semčický zpravodaj • prosinec 2010

hořela prkna a lepenka pod plechem. Požár byl
zlikvidován za tři hodiny. Na zásahu se podíleli Vošvrda Pavel, Pařík Petr, Jiránek Petr, Brynych Josef,
Šturma Martin.
Druhý den po zásahu jsme museli opravit spojku na Tatře. Po sehnání všech potřebných dílu jsme
auto zprovoznili a opět zařadili do výjezdu.
Během října nám byla schválena od středočeského kraje požadovaná dotace na nákup použitého
dopravního vozidla. Po prohlídce asi osmi vozidel
v autobazarech v Praze a středních Čechách, které jsem objezdil s panem Duřtem, jsme zjistili, že
automobily neodpovídají naším požadavkům. Po
dohodě se starostkou pí. Dlouhou a místostarostou
p. Ing. Čejkou jsem začal hledat požadované auto
v Německu. Auto jsem našel v autobazaru v Hannoveru asi 560 km od Semčic.
Po dohodě s panem Michaelem Malzahnem,
který nám zprostředkoval informace v německém
jazyce, jsme 4. listopadu pro auto dojeli. Tímto mu
ještě jednou děkuji za jeho pomoc. Díky pořízení
nového vozidla se členové jednotky nebudou muset
dopravovat na zásahy vlastními automobily.
Ve dnech 27. - 28. 11. proběhlo školení členů oprávněných používat dýchací techniku. Další školení ve zdravotní přípravě pod vedením
MUDr. Leo Šklubala bude uskutečněno v neděli
12. prosince od 9:00 hod v hasičárně.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podíleli na udržení akceschopnosti naší jednotky
v roce 2010 a popřát Vám hezké Vánoce a šťastný
nový rok 2011.
Za JSDH VJ Klimo Karel ml.
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Z ČINNOSTI ML ADÝCH HASIČŮ
Podle plánů, které jsme napsali již v minulém
zpravodaji, jsme se zúčastnili 25. 9. 2010 závodu
běh na 60m s překážkami v Plazích na Memoriálu
Jaroslava Tůmy. V průběhu dne jsme stále vzhlíželi
k obloze s obavou, protože déšť byl na spadnutí, ale
jelikož jsme si udělali radost pár dní před soutěží,
kdy jsme zakoupili nové štafetové hadice, tak hned
bylo i přes ošklivé počasí vše veselejší. Za hadice
můžeme poděkovat sponzorům, díky kterým jsme
si mohli dané hadice dovolit. Do soutěže nastoupilo
za naše soptíky celkem 9 dětí z mladší, starší kategorie a Martin Moc za kategorii přípravka. V této disciplíně běhá každý sám za sebe, je to závod jednotlivců, který se nepočítá do hry Plamen. Zároveň se
počítá v různých kategoriích součet 3 z 5 závodníků
z daného družstva. Takže v konečné fázi můžou zvítězit, jak samy za sebe, tak za své družstvo. Mladší-

men a to sice ZPV neboli Závod požární všestrannosti. Soutěž proběhla v obci Chudíř, což pro nás
bylo z hlediska vzdálenosti příjemné. Závod požární
všestrannosti je něco jako branný závod, má na trati
6 různých disciplín – střelba ze vzduchovky, základy
topografie, uzlování, základy první pomoci, požární
ochrana a překonání překážky po vodorovném laně.
Pro naše připravené závodníky to byla v této soutěži premiéra. I když si toho možná z diváků nemusel nikdo ani všimnout, neboť nás opět překvapili
a výborně se umístili. A to v kategorii mladších na
krásném 7. místě z 12-ti hlídek a starší na 6. místě
z 16-ti hlídek. Tímto chceme poděkovat dětem za
krásný a hlavně úspěšný den strávený s nimi.
Za odměnu jsme se v sobotu 23. října jeli podívat na exkurzi do dobrovického cukrovaru a zároveň jsme navštívili II. okruh prohlídky místního

mu družstvu se podařilo umístit na skvělém 5. místě, staršímu též 5. místě v daných kategoriích. Dále
jakožto jednotlivec se umístil na 5. místě Pavel Vošvrda v kategorii mladší jednotlivci. Tímto bychom
rády děti pochválily za výborný výkon z našeho
prvního běhu na 60m s překážkami. Děkujeme také
všem rodičům, kteří nás přijeli podpořit a za pomoc
balení hadic Martinu Šturmovi a rodině Klackových.
Soutěž byla velice náročná, kvůli velkému počtu
účastníků, ale vše jsme nakonec zvládli dobře.
Hned na začátku měsíce října, konkrétně 2. 10.,
nás čekala první soutěž letošního roku ve hře Pla-

muzea s názvem technika a technologie. Myslím, že
krátký a nedaleký výlet se dětem líbil a bylo pro ně
zajímavé vidět a slyšet, jak surovina, kterou každý
den konzumují, se postupně vyrábí. Samozřejmě,
že někteří z nich byli velice zvídaví a stále se ptali
pana průvodce či paní průvodkyně na plno věcí. Na
exkurzi se soptíky jeli i dospělí členové SDH Semčice, kteří nám s dětmi pomáhají. Děkujeme rodičům
za dopravu dětí do Dobrovice. Příště už snad nebude potřeba, jelikož nám 4. 11. přijel až z Německa
jeden z našich nových členů SDH Semčice a to 9-ti
místný Ford, který dostal jméno „Karlík“. My i děti
11
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budeme rádi, když ho budeme moci na další soutěže a výlety používat, tímto děkujeme všem, co se
na jeho pořízení podíleli.
V měsíci listopad nás čekal víkendový pobyt na
horách. Jeli jsme s dětmi na cukrovarskou chatu
do Příchovic v Jizerských horách. Začalo to tím, že
jsme se v pátek 12. 11. sešli s dětmi na hlavním vlakovém nádraží v Mladé Boleslavi a čekali jsme na
vláček, který nás odvezl do konečné stanice města
Tanvald. Potom, co jsme vystoupili, nás čekal kilometrový výstup „nekončícího“ kopce na chalupu,
ale my jsme si cestu zpříjemnili sledováním krásného západu slunce. Na chatě nás už očekávali s vynikající večeří. Po večeři jsme se zabydleli, zahráli
nějaké společenské hry a s pohádkou šli spát. Druhý
den nás čekal celodenní výlet s plánovanou zastávkou na rozhledně Štěpánce. Výhled z rozhledny se
bohužel pro hustou mlhu nekonal. Další zastávkou byla restaurace na chatě Turnovská, kde jsme
měli objednaný oběd. Po obědě jsme pokračovali
v cestě zpět na chatu, kde jsme obdivovali krásnou
krajinu. Výlet se vydařil a děti si zasloužili chvilku odpoledního klidu. Později přišla na řadu další
vynikající večeře v podobě langošů, kterými se děti
posílili na další program a to sice společenské hry
a soutěže. V neděli dopoledne jsme se s dětmi vydali
na další vycházku, kdy sluníčko svítilo a tak se trasa, kterou nás prováděl sám náš pan starosta hasičů
František Lojka, opět vydařila. Po příchodu na chatu jsme se naobědvali a po obědě se pomalu začalo
balit a uklízet. Vlak zpět do Mladé Boleslavi nám
odjížděl v 15.46, na příjezd v 17.15 do MB čekalo
plno natěšených rodičů, kteří si své soptíky přijeli
vyzvednout. Děti při odchodu z nádraží vypadali
spokojeně, tak snad budou jen v dobrém na tento

krásně strávený podzimní víkend vzpomínat. Rády
bychom poděkovaly rodičům, dětem a plno zúčastněným pomocníkům, kteří nám pomáhali při vaření, topení, uklízení atd.
Další víkend 19. – 21. 11. jsme se jako vedoucí
mládeže hasičů zúčastnily školení, které se konalo v Dlouhé Lhotě. Školení probíhalo od 18hodin
v penzionu u Lochmanů, kde jsme byli ubytováni.
Proškolovali nás z celoroční hry Plamen, bezpečnosti a dále se pak rozebíraly jednotlivé problémy,
co se týče vedení dětí. To celé probíhalo v pátek od
18 do 22hod. a celou sobotu. V neděli jsme psali test,
skládali ústní a praktickou zkoušku. Po úspěšném
složení jsme dostali osvědčení o získání kvalifikace
minimum – vedoucího mládeže SH ČMS. I my se
můžeme pochlubit, že jsme úspěšně zkoušky složily.
A také jsme rády, že jsme se seznámily s ostatními
vedoucími jiných SDH, kteří nám mohou pomoci
zpříjemnit a ulehčit práci s dětmi.
Plány na další 3 měsíce jsou přibližně takové, že
nás čeká v měsíci prosinci vánoční besídka, kterou
bychom si chtěli uspořádat 22. 12. v době našich
schůzek. V lednu nás čeká nácvik štafety požárních
dvojic, kterou se budeme snažit nacvičit ve školní
tělocvičně, kam máme možnost opět letos docházet.
Dále budeme procvičovat uzlování. A to vše proto,
že nás čeká v měsíci únoru druhá část hry Plamen
a to štafeta požárních dvojic a také soutěž v uzlování
B. Buriánka.
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
Podzim je pryč, napadl první sníh – započal
advent, Vánoce se blíží a na letní pohodu již jen
vzpomínáme… To nám však nebrání v ohlédnutí za uplynulým obdobím. To nejdůležitější
– postup našich nohejbalistů – bude podrobněji rozebráno v samostatném příspěvku. Ale teď
hezky popořadě, co se v Sokolu a ve sportovním
areálu událo od minulého vydání Semčického
zpravodaje.
Konec prázdnin uzavřel koupací sezónu roku
2010. Spolu s tím ukončilo svůj letní provoz
také občerstvení na koupališti – šenk „Nad Sítí“.
Občerstvení i klubovna je od té doby otevřena pouSemčický zpravodaj • prosinec 2010

ze na objednávku nebo v době konání akcí pořádaných Sokolem Semčice.
25. září 2010 odpoledne byla ve sportovním areálu oficiálně ukončena letošní úspěšná letní sportovní
sezóna. Ukončení proběhlo stylově – „Semčickým
trojbojem“ – miniturnajem členů a přátel semčického Sokola ve volejbale a nohejbale. Na fotbal
bohužel nedošlo…, takže vlastně jen „dvojbojem“
(pokud nepočítám následující přátelské posezení
v naší klubovně).
Jak už bývá zvykem a také nutností, na podzim
se musí po sezóně vše uklidit a areál připravit na
zimu. To nejnutnější se nám doufám podařilo již
12

udělat, a tak kromě jednoho venkovního vodovodního kohoutku (nevydržel první ranní mrazíky) by
nás již neměla zima zaskočit.
Chlad a nepřízeň počasí nás vyhnala z kurtů,
proto jsme naše sportovní aktivity přesunuli do tělocvičny semčické ZŠ. Pro ty, kteří by se chtěli připojit
– v tělocvičně se scházíme takto:

až 8. 1. 2011 od 13 hodin, bude „Novoroční fotbálek“ – turnaj losovaných trojic v minikopané.
Všechny tři turnaje se budou konat v tělocvičně
místní ZŠ.
Výbor TJ Sokol Semčice srdečně zve na všechny
výše zmiňované akce, cvičení a turnaje jak ty, kteří
se chtějí přidat a něco pro sebe udělat, tak i ty, kteří

Sportovní odvětví

Četnost

Doba trvání

Den

Od - do

Nohejbal

1 x týdně

2 hodiny

neděle

17:00 – 19:00 h.

Volejbal – aktivní hráči

1 x týdně

1,5 hodiny

pondělí

18:00 – 19:30 h.

Volejbal – „amatéři“

1 x týdně

1 hodina

středa

19:00 – 20:00 h.

Malá kopaná

1 x týdně

2 hodiny

sobota

18:00 – 20:00 h.

Kondiční cvičení

1 x týdně

1 hodina

čtvrtek

19:00 – 20:00 h.

Cvičení rodičů s dětmi

1 x týdně

1 hodina

pondělí

16:00 – 17:00 h.

Z výše uvedeného přehledu jste poznali, že kromě kondičního cvičení a cvičení rodičů s dětmi se
snad podařilo vzkřísit tradici amatérského volejbalu
v Semčicích – volejbalu pro všechny a pro zábavu…
Přidáte se?
Stejně jako v minulém roce, tak i letos se naši
sportovci s rodinnými příslušníky v týdnu od 14. do
21. 11 zúčastnili „horského soustředění“ v Krkonoších ve Františkově. Počasí jim však nedovolilo podniknout víc než jednu horskou túru na Dvoračky,
návštěvu plaveckého stadionu v Liberci a v Jablonci
nad Nisou a pár zdravotních procházek.
Mohlo by se zdát, že sníh a mráz uvedl naši
sportovně-kulturní činnost do stavu hibernace,
ale opak je pravdou. Již 25. 12. 2010 od 13 hodin
připravujeme tradiční „Vánoční nohejbalový turnaj“ pro hráče nad 40 let /přes 100 kg / po operaci alespoň jednoho kloubu dolních končetin…
Výjimky z výše uvedených podmínek účasti budou
řešeny individuálně na místě pořadatelskou komisí. Hned následujícího dne 26. 12. 2010 od 13
hodin proběhne „Vánoční volejbalový turnaj“.
Závěrečnou akcí roku 2010, přestože se bude konat

se chtějí jen podívat a pobavit.
Fotografie, aktuální informace o akcích, brigádách a ostatním dění v jednotlivých oddílech a v TJ
Sokol Semčice můžete sledovat na našem webu:
http://tjsokolsemcice.webnode.cz/ nebo na webu
obce Semčice: http://www.obecsemcice.cz/.
V závěru bych chtěl poděkovat za podporu
a pomoc všem, kteří se po celý rok 2010 podíleli na chodu naší sportovní organizace – výboru,
aktivním členům, sponzorům… Poděkování patří
také těm, kteří nám jen fandí a drží palce a dokonce i těm, kteří nám nefandí a naši práci pomlouvají
a znevažují, protože i tito lidé nás svým způsobem
motivují a ženou vpřed…
Úplně na závěr bych chtěl, jménem svým
i TJ Sokol Semčice, popřát všem bez výjimky klidné
a pohodové Vánoce, veselého Silvestra, šťastný Nový
rok a úspěšný rok 2011.
Předseda TJ Sokol Semčice
Ing. Roman HŘEBÍK
tel. +420 724 283 240
e-mail hrebikroman@seznam.cz

NOHEJBAL
Letošní sezóna byla pro semčický nohejbal velice
úspěšná a to hned ze dvou důvodů:
Tím prvním a nejdůležitějším bylo vítězství
našeho nohejbalového týmu v okresním přeboru
II. třídy.

Díky našemu vítězství v semifinále play off nad
týmem Mnichova Hradiště „B“ jsme postoupili
do finále, kde nás čekalo družstvo z Benátek nad
Jizerou. Bohužel k tomuto utkání a vrcholu sezóny vůbec nedošlo – soupeř nepřijel. Tým Benátek
13
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má velmi úzký hráčský kádr a v daném termínu se
bohužel nesešel a tak k finálovému utkání nemohl
nastoupit. Dle platných pravidel bylo vítězství automaticky připsáno nám a tím jsme se stali vítězi
Okresního přeboru II. třídy, což znamená postup
do Okresního přeboru I. třídy pro rok 2011.
OP I. třídy se hraje pouze na dva dopady.
Tím druhým důvodem je rozšíření našeho hráčského kádru o několik hráčů, z čehož plyne možnost a potřeba přihlásit do nohejbalových soutěží
dvě družstva.
Plán pro nejbližší budoucnost nohejbalu v Semčicích tedy zní: družstvo Semčic „A“ bude hrát I. třídu okresního přeboru (na dva dopady); družstvo
Semčic „B“ bude zřejmě hrát III. třídu okresního
přeboru (záleží na počtu přihlášených družstev do
nohejbalových soutěží pro rok 2011 – schůze na
toto téma proběhne v březnu příštího roku).

V současné době probíhají tréninky v tělocvičně
ZŠ v Semčicích (každou neděli od 17 do 19 hodin),
kde se formují sestavy jednotlivých družstev.
Závěrem bych rád připomenul významné životní
jubileum jednoho z našich hráčů. Bohumil „Míra“
TOMAN, dlouholetý hráč Semčic, oslavil v měsíci
říjnu 2010 60. narozeniny. Rád bych mu tímto ještě
jednou za všechny členy TJ Sokola Semčice pogratuloval a popřál pevného zdraví do dalších let. Pro
zajímavost – „Míra“ bude i v příštím roce semčický
nohejbal reprezentovat v družstvu „B“. Díky Míro
a přejeme stejnou výdrž i v letech následujících…
Pro získání aktuálních informací nejen o našich
výsledcích navštivte prosím: http://tjsokolsemcice.
webnode.cz/ nebo http://www.onsmb.estranky.cz/
Miroslav Kučera
tel. +420 776 845 386
e-mail. kucami@seznam.cz

KONDIČNÍ CVIČENÍ V SEMČICÍCH
V sobotu 16. 10. 2010 od 10 hodin pod vedením instruktorky aerobiku Zuzany PLÍHALOVÉ se
konala v tělocvičně místní ZŠ „Podzimní dvouhodinovka cvičení“.
Cvičení se vydařilo. V 10 hodin bylo na místě
18 zájemkyň o cvičení. Dorazily nejen skalní návštěvnice pravidelného čtvrtečního kondičního cvičení, ale i mnoho nových tváří.
V první hodině – Pilates – jsme cvičily na podložkách bez bot a v dobré náladě. Zuzana nám každý
cvik předvedla, vysvětlila, na co se máme v danou
chvíli zaměřit a kontrolovala nás, zda vše děláme
správně. Hodinka utekla velmi rychle. Ze tří sérií
cviků jsme stihly procvičit jen dvě, neboť začátečnicím trvá vše déle. I tak byla pro nás hodina velmi
zajímavá. Zažily jsme i legrační chvilky, hlavně při
cvičení v párech. Po této hodině některé z nás odešly. Zaznívaly však pozitivní ohlasy a dotazy, zda se
teď bude takto cvičit každou sobotu.
Druhá hodina se nesla v mnohem akčnějším
duchu. V tělocvičně nás zůstalo 13. Úvodem proběhl Kickbox Aerobic jako rozcvička. Poskoky, údery a kopy jako při boxu, v rychlém tempu na hudbu.

Po deseti minutách se dala naše trika ždímat.
Následoval Bodystyling – posilování ve stoje
i v leže. Na závěr jsme se důkladně protáhly. Zuzana
nám opět ukázala mnoho zajímavých cviků, které
z kondičního cvičení neznáme a naše svaly to pocítily nejen na sobotní hodině, ale některé partie se
ozývaly ještě i v pondělí. Z cvičení jsme odcházely
s pocitem, že jsme mladší, vyšší, štíhlejší a nabité energií. Rády si takovouto dvouhodinovku brzy
zopakujeme.
Pro velmi kladné ohlasy se 27. 11. 2010 „Dvouhodinovka cvičení“ opakovala. Sešlo se nás bohužel
pouze šest. Nám cvičícím to tolik nevadilo, alespoň
jsme měly dostatek prostoru na cvičení Pilates (tentokrát jsme stihly všechny tři série cviků) i na Kickbox Aerobic a Bodystyling. V tomto počtu je ovšem
akce tohoto rázu nerentabilní a pokud se cvičitelka
uvolí přijet třeba někdy na jaře, budeme muset opět
požadovat závazná přihlášení, abychom byly schopné pokrýt náklady na tělocvičnu a cvičitelku.
Vendula Kernerová
tel. +420 725 033 225
e-mail: mwendy@seznam.cz

RTS – RACING TEAM SEMČICE
Semčice, to nejsou jen nohejbal či volejbal…
Semčice jsou už léta spojené také s automobilovým sportem a to od dob, kdy tudy vedla rychlostní
zkouška Rally Bohemia.
Semčický zpravodaj • prosinec 2010

V roce 2010 naší obec v tomto sportu reprezentovala posádka Filip MAREŠ – Jakub ŠMÍD. Kromě středočeského poháru Amater rally startovali se
svou Škodou Favorit v barvách Racing Team Semči14

ce také v konkurencí nabytém poháru Rally Show,
jenž své závody situoval do okolí západočeského
města Plzeň. Nutno dodat, že v kraji pivařským
aktivitám zaslíbeném (podobně jako je tomu tady
u nás), reprezentovali jméno naší vesnice výborně.
Celý pohár čítal čtyři soutěže, z nichž se tři
výsledky započítávaly do konečného hodnocení.
Kluci se zúčastnili jen tří závodů, i to jim však stačilo k tomu, aby v tradičně nejobsazovanější třídě
do 1400 ccm nedali nikomu šanci a po dvou prvenstvích a jednom druhém místě si zaslouženě odvezli
poháry za vítězství. O to cennější toto umístění je,
že v každém závodě musela dvojice Mareš – Šmíd
bojovat proti dalším 20 posádkám – často s o mnoho většími zkušenostmi i lepšími vozy.
Výsledek se začal rýsovat už na prvním závodě,
kde kluci startovali. Bez jakýchkoliv předstartovních ambicí překvapivě nechali všechny soupeře za
svými zády a šampionát tak skvěle rozjeli. Štěstí jeli

tedy zkusit i na další závod do Kramolína, odkud
po dalším parádním výkonu odjížděli ve skupině znovu neporaženi a v absolutním pořadí nedali šanci spoustě startujících se silnějšími vozy. Pro
poslední závod byl tedy cíl předem daný – pokusit
se dotáhnout snažení do vítězného konce. Ale jak to
tak v životě občas už bývá, ani zde to kluci neměli zadarmo. Téměř po celý závod je zlobila technika
a už to vypadalo, že odjedou bez vytouženého úspěchu. Před posledními dvěma rychlostními zkouškami však kluci dali auto na poslední chvíli „dohromady“ a rozhodli se bojovat. Na konci této stíhací
jízdy chybělo k vítězství v závodě pouhých 1,6 vteřiny, ovšem celkové vítězství si posádka Racing
Teamu Semčice po zásluze odvezla!
Podrobné výsledky nebo další informace o týmu
a závodech, kterých se účastní, najdete na stránkách
www.rtsemcice.blog.cz.
M. M.

INFORMACE OÚ
V neděli 28. listopadu 2010 v 17 hodin se
v areálu Masarykovy základní školy a mateřské školy Semčice rozzářila světýlka na vánočním stromě.
Obnovila se tak zapomenutá tradice rozsvěcení
vánočního stromu v Semčicích.

V obci byly umístěny 3 kontejnery na obaly
TetraPack, a to v lokalitách pod Holí, proti koupališti
a na rozcestí ke školce a ke trati. Na kontejnerech je
přesně označen druh odpadu.

PODĚKOVÁNÍ
Adventní akci zahájila paní starostka, zpěv
žákyň ze základní školy podpořili přítomní rodiče, kteří dostali zpěvníky s texty písní. Po ukončení zpěvu se měl rozsvítil stromeček, ale vypadl elektrický proud. Než byla závada odstraněna
byl mezičas vyplněn improvizovaným zpěvem
koled za velké podpory rodičů. Návštěvníci měli
možnost ochutnat rybí polévku, teplé nápoje, závin
i cukroví.

Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří pomohli
při rozsvěcení vánočního stromu; zejména K. Klimovi ml. za instalaci osvětlení, manželům Kočovým
za propagaci, P. Oružinskému a P. Paříkovi za zprovoznění osvětlení, P. Rejmonové za „tekuté občerstvení“. Velké poděkování patří dívkám-žačkám ZŠ
a paní Mgr. M. Helichové, které pro nás v krátké
době připravily vystoupení, hrály ve ztížených světelných podmínkách a navíc přidávaly další písničky. Díky!

Obnovení této tradice se zdařilo. Ještě jednou velký dík všem, kteří se podíleli na přípravě
této akce.

USTAVENÍ REDAKČNÍ RADY:
Dana Grebeňová, Ing. Roman Hřebík, Vendula
Kernerová, Ivana Zíková.

Alena Ramharterová,
kulturní a sociální komise

Další zasedání Zastupitelstva obce se bude konat 20. 12. 2010.
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Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice
zve na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
konanou v budově ZŠ

od 8. 12. do 20. 12. 2010
Vystaveny budou práce žáků ZŠ, MŠ, ŠD s vánoční tematikou
Zakončení výstavy proběhne dne 20. 12. 2010 v 16 hodin
v tělocvičně školy
Program:
1. Taneční vystoupení kroužku Orientální tance pod vedením
Mgr. Věry Forejtové
2. Pásmo písní a tanců dětí z MŠ pod vedením učitelek z MŠ
3. Hudební vystoupení žáků školy pod vedením Mgr. Marie Helichové
a Mgr. Tomáše Huška
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