ÚNOR 2011
Vážení spoluobčané
a čtenáři Semčického zpravodaje,
k radosti dětí a určitě i rodičů, že se jejich potomci
mohou venku vyřádit, a přitom nejsou hned zmazaní od
bláta, nám sníh v Semčicích docela dlouho vydržel. Až
v lednu nastala obleva a já mám hned téma na článek.
S roztávajícím sněhem se postupně začal objevovat
nepořádek. Střed obce byl plný papírků a plastových
lahví, které jsme nechali uklidit. Dalo by se jednoduše
svést všechno na děti, které se scházejí u obchodu nebo
čekají na návsi na autobus. Podle mého názoru to je ale
jen část pravdy. Obec musí zajistit a dohlédnout, aby
byly odpadkové koše vyprazdňovány a odpad byl kam
házet. Otevřený koš na odpadky u obchodu také není to
pravé. Lehké papírky od sušenek roznese vítr po okolí raz
dva a než dávat opravit už dosluhující kovovou vložku
nebo kupovat novou, pořídíme jiný typ. Přesto – pokud
uvidíte někoho odhazovat odpadky na zem, požádejte
ho, prosím, aby je sebral a dal tam, kam patří – do
koše. Pořádek chceme mít všichni a řešit ho zvýšenými
výdaji za úklid je škoda. Peníze přece můžeme utratit
užitečnějším způsobem. Žádné stížnosti jsem však
nezaznamenala.
Výtky jsou k nepořádku u kontejnerů na cestě na
Hol. Odložený odpad mimo kontejner je následně
rozfoukáván do okolí. Čeho je to však důsledek?
Kontejner na papír byl obležený rozloženými i celými
kartonovými krabicemi. A teď na sebe navazují otázky,
které jsou však obecně platné. Proč je tam někdo odložil
a nedal si práci s tím, aby buď vyhledal ještě nenaplněný
kontejner, nebo počkal do příštího svozu? Skutečně
všichni rozkládáme kartonové obaly a mačkáme plastové
lahve, aby byly kontejnery co nejefektivněji využívány?
Jedná se o celoroční stav nebo o výjimku, protože bylo po
Vánocích a rozbalovaly se dárky? Nebo si někdo pořídil
nové vybavení do domácnosti a je to opět jen nárazová
situace? V rubrice Informace OÚ najdete přehled svozů
tříděného odpadu. Pokud by termíny odvozu nebyly
dodržovány, oznamte mi to.
Co ale hýbe žlučí hodně lidem – mně nevyjímaje
– jsou psí výkaly. Po roztátí sněhu se rozjela přímo
lavina stížností na neohleduplné pejskaře. Kdo jste
nedobrovolně museli kličkovat mezi hromádkami
nebo jste do některé dokonce šlápli, určitě jste pořádně
zakleli. Ale nemusí se hned do „něčeho“ šlápnout, aby

ročník 13, číslo 1
to vyvolalo negativní emoce. Stačí jít kolem takového
„veřejného“ psího záchodku, mít ho před obchodem,
před domem, ačkoliv psa nemáte, a je po náladě.
Žádám tedy ty z vás, kteří své miláčky necháváte
vykonávat potřeby na veřejných místech a neuklízíte po
nich, abyste to začali dělat. Do košů na psí exkrementy
se neinvestovalo proto, aby obec zkrášlovaly, ale aby
vám sloužily a ulehčily procházky. Buďte ohleduplní
k ostatním spoluobčanům, protože co si myslet
o jednání starší paní, která ačkoliv byla nejméně
dvakrát upozorněna, aby po svém psovi uklidila, nijak
nereagovala. Máme dávat pokuty? Máme zveřejňovat
jména majitelů psů? Nebo jména psů, např. Bobík, co
bydlí u Nováků? Je nutné zacházet až tak daleko?
Protože se většinou mluví o tom špatném a to dobré
se bere jako samozřejmost, děkuji všem, kteří si své psy
hlídají, aby jim ze zahrad neutíkali, těm, kteří po svých
psech uklízejí, a to nejen když vědí, že je někdo vidí,
a také těm, kteří se nevymlouvají, že ten jejich pejsek je
přece tak maličký, že „to“ ani nestojí za řeč.
Do kategorie znečišťování patří i bláto na veřejných
komunikacích. Vím, že mi teď můžete oponovat pískem
a štěrkem na silnicích, ale s jejich úklidem se po zimní
sezóně počítá. Opět mám na mysli ohleduplnost vůči
ostatním občanům a uživatelům komunikací. Pokud
vyjedete jakýmkoliv dopravním nebo přepravním prostředkem z rozbláceného pozemku, cesty, zkontrolujte si,
prosím, zda z kol neodpadává bláto a není potřeba ho
uklidit. Proč si mají další řidiči znečistit kola aut a bláto
si vozit až do garáže nebo se mu na silnici nebezpečně
vyhýbat. Navíc nejsou všude chodníky a je tu mnoho
mladých rodin, které jezdí s kočárky a učí prvním
krůčkům své malé děti. To, že žijeme na vesnici, přece
neznamená, že budeme chodit v holinkách, jen abychom
se nezmazali.
Teď jsem na vás vychrlila spoustu nepříjemností.
Ale nemáme žádného strážníka, který by na pořádek
dohlížel. Sami si ho musíme udržovat. Výchova je
možná u dětí – nejlépe dobrými příklady a příjemným
prostředím. Na nás dospělé, obávám se, platí už jen
tlak okolí. Na druhou stranu – všichni chceme mít,
a v naprosté většině také máme, kolem svých domovů
upravené zahrady. Za plot je to jen pár kroků, a to není
daleko!
Dana Grebeňová
starostka

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Semčice konaného dne 20. 12. 2010

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

7. Projednání a schválení dodatku smlouvy
č. 1/2011 o odvozu komunálního odpadu.
8. Schválení pověření starostky jako určeného
člena zastupitelstva pro spolupráci na
územním plánu.
9. Schválení změny termínu pro dodání
projektu ve Smlouvě o dílo na přístavbu
hasičské zbrojnice.
10. Schválení Dodatku ke smlouvě o dílo na
vícepráce při rekonstrukci kotelny MŠ.
11. Informace o výsledku předauditu k hospodaření obce k 30. 11. 2010.
12. Projednání a schválení návrhu termínů pro
konání zasedání Zastupitelstva v r. 2011.
13. Doručené žádosti a různé.
14. Diskuse.
15. Návrh a schválení usnesení z jednání.

1. Důvodovou zprávu:
- K jednacímu řádu Obecního zastupitelstva obce
Semčice na roky 2010 – 2014.
- Ke kontrole plnění usnesení z minulých zasedání
obecních zastupitelstev, konaných ve dnech
23. 9. a 8. 11. 2010.
- K převodu nového vybavení kotelny mateřské
školy z majetku obce do majetku základní školy.
- K rozpočtu obce Semčice na rok 2011.
- K žádosti o navýšení neinvestičního příspěvku
na provoz školy.
- K rozpočtovému opatření č. 3/2010.
- K dodatku smlouvy č. 1/2011 o odvozu
komunálního odpadu.
- K pověření starostky jako určeného člena
zastupitelstva pro spolupráci na územním
plánu.
- Ke změně termínu pro dodání projektu ve
Smlouvě o dílo na přístavbu hasičské zbrojnice.
- K dodatku ke smlouvě o dílo na vícepráce při
rekonstrukci kotelny mateřské školy.
- K výsledku předauditu k hospodaření obce
k 30. 11. 2010.
2. Doručenou žádost paní Evy Ryšánkové.
3. Informaci pana Ing. Františka Šturmy o vodovodním připojení Semčice – Žerčice.

4. Jednací řád Obecního zastupitelstva obce Semčice
na roky 2010 – 2014 tak, jak byl navržen.
5. Ověřovatele zápisu pana Ing. Františka Šturmu
a pana Romana Moce.
6. Navrhovatele usnesení paní Janu Dlouhou a pana
Ing. Jiřího Čejku.
7. Předání vybavení kotelny mateřské školy
k hospodaření Masarykovy základní a mateřské
školy Semčice a zároveň ponechaní odpisů za
toto vybavení v jejím účetnictví.
8. Rozpočet obce Semčice na rok 2011 jako
přebytkový, kdy přebytek rozpočtu je určen ke
splácení úvěru a k využití v následujících letech.
9. Mimořádný neinvestiční příspěvek na provoz
Masarykovy základní a mateřské školy Semčice
ve výši 229 307 Kč.
10. Rozpočtové opatření č. 3/2010:

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Stažení navrženého bodu č. 4 „Projednání
a schválení rozpočtového výhledu 2010 – 2014“
z programu jednání obecního zastupitelstva.
2. Vzájemně zaměnit pořadí navrženého bodu č. 6
„Projednání a schválení rozpočtového opatření
č. 3/2010” a navrženého bodu č. 7 „Projednání
a schválení Žádosti o navýšení neinvestičního
příspěvku na provoz školy“.
3. Program jednání se schválenými změnami:
1. Úvod:
a) Schválení programu jednání
b) Projednání a schválení jednacího řádu
c) Volba ověřovatelů zápisu
d) Volba navrhovatelů usnesení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých
zasedání OZ, konaných dne 23. 9.
a 8. 11. 2010.
3. Projednání a schválení převodu nového
vybavení kotelny MŠ z majetku obce do
majetku ZŠ.
4. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok
2011.
5. Projednání a schválení žádosti o navýšení
neinvestičního příspěvku na provoz školy.
6. Projednání a schválení rozpočtového
opatření č. 3/2010.
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Paragraf

Zvýšení rozpočtových příjmů:
Položka

Č. j.
384/2010

Text

Kč

1111

daň z příjmu fyzických
osob

157 084,54

1112

daň z příjmu fyzických
osob

148 890,40

1113

daň z příjmu fyzických
osob

4 411,89

1121

daň z příjmu
právnických osob

1211

daň z přidané hodnoty

4111

2

UZ

98 005 dotace – sčítání lidu

54 309,52
594 065,51
2 640,00

4222

14 004 dotace – hasiči
50

dotace – hasiči

Položka

Kč

neinvestiční přijaté
transfery

4121
4122

Text

Paragraf

Položka

Paragraf

UZ

UZ

Text

Kč

191 305,00

5512 5171

opravy

15 091,00

13 815,00

5512 5173

cestovné

187 125,00

5512 6123

dopravní prostředky

251 790,00
147 000,00

5 014,00

3612 2111

příjmy ze služeb

890,00

6112 5023

odchodné starostky

3613 2111

příjmy ze služeb

4 828,00

6171 5011

platy zaměstnanců

5 000,00

6171 2111

příjmy činnosti místní
správy

4 810,00

6171 5021

místní správa OOV

1 322,00

1 364 174,86

6171 5031

sociální pojištění

6171 5139

materiál

7 780,00

6171 5153

plyn

7 678,00

6171 5154

elektrická energie

2 505,00

6171 5162

telefonní poplatky

13 672,00

6171 5166

právní služby

5 560,00

6171 5169

nákup služeb

19 558,00

6171 5362

platby daní

13 511,00

6310 5163

služby peněžních
ústavů

UZ

Text

10 514,00

Kč

2212 5171

silnice – opravy
a udržování

3119 6121

škola – stavby

3314 5154

knihovna – elektrická
energie

3349 5136

knihy a tisk

5 092,00

3399 5194

kultura – věcné dary

2 828,00

3519 5154

zdravotní středisko
– el. energie

3745 5169

veřejná zeleň – služby

5512 5019

hasiči – odměny

5512 5021

hasiči – OOV

5512 5039

pojistné

5512 5139

nákup materiálu

5512 5151

9 084,00
27 222,00
251,00

350,00

671,00

Dorozpočtovat:

108 122,00

Paragraf

Položka

Paragraf

Zvýšení rozpočtových výdajů:

4 024,00

Položka

Celkem

UZ

Text

Kč

29 699,00

3119 5333

neinvestiční příspěvek
– škola

500,00

6112 5167

školení

3 909,00

6171 5361

nákup kolků

400,00

voda

414,00

6310 5142

kurzové ztráty

385,00

5512 5156

PHM

7 418,00

5512 5163

poplatky

5512 5169

nákup služeb

229 307,00
2 900,00

Celkem

943 312,00

628,00
Zvýšení zůstatku na běžném účtu

4 113,00

3

8115

420 862,86

Semčický zpravodaj • únor 2011

11. Dodatek smlouvy č. 1/2011 o odvozu
komunálního odpadu.
12. Pověření pro spolupráci na územním plánu
takto: Zastupitelstvo obce Semčice určilo člena
zastupitelstva paní Danu Grebeňovou spolupracovat s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu
obce Semčice v rozsahu stanoveném stavebním
zákonem.
13. Změnu termínu pro dodání projektu, do
31. 1. 2011, ve smlouvě o dílo na přístavbu hasičské zbrojnice.
14. Dodatek ke smlouvě o dílo na vícepráce při
rekonstrukci kotelny mateřské školy ve výši
148 788 Kč.
15. Předběžnou zprávu o výsledku hospodaření obce
k 30. 11. 2010 bez výhrad.
16. V souvislosti s výsledkem předběžné zprávy
o hospodaření obce k 30. 11. 2010 odměnu Lucii
Karabinové ve výši 3 000 Kč.
17. Termíny jednání obecního zastupitelstva v roce
2011 dne 12. 1., 21. 2., 18. 4., 20. 6., 26. 9., 12. 12.
18. Odměnu:

Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Starostce Daně Grebeňové:
a) Zajistit předání vybavení kotelny mateřské školy
do užívání Masarykovy základní a mateřské
školy Semčice nejpozději do 31. 12. 2010.
b) Zajistit převedení mimořádného neinvestičního
příspěvku ve výši 229 307 Kč na účet Masarykovy základní a mateřské školy Semčice nejpozději
do 31. 12. 2010.
c) Zapracovat změny schválené rozpočtovým
opatřením č. 3/2010 do rozpočtu obce nejpozději
do 31. 12. 2010.
d) Podepsat dodatek smlouvy č. 1/2011 o odvozu komunálního odpadu nejpozději do
31. 12. 2010.
e) Podepsat nejpozději do 31. 12. 2010 dodatek
smlouvy ke smlouvě o dílo na přístavbu hasičské
zbrojnice, kterým se mění termín dodání díla na
31. 1. 2011.
f) Podepsat dodatek ke smlouvě o dílo na vícepráce
při rekonstrukci kotelny mateřské školy a zajistit úhradu provedených víceprací nejpozději do
31. 12. 2010.
2. Ing. Františku Šturmovi zajistit zazdění otvorů
v kuchyni mateřské školy, které vznikly při rekonstrukci topení, nejpozději do 31. 1. 2011.

Lucii Karabinové za kvalitní celoroční práci
hospodářky ve výši 5 000 Kč.
Jarmile Čvančarové za vedení obecní kroniky ve
výši 2 000 Kč.

V Semčicích 21. 12. 2010
Karlu Kočímu za správu webových stránek obce
ve výši 2 000 Kč.

Č. j.
6/2011

Zapsala: Dana Grebeňová

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Semčice konaného dne 12. 1. 2011

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

2. Doručené žádosti p. Vondrlíka, paní Staré,
p. Janíčka; návrh na odměnu p. Košťálovi.

1. Důvodovou zprávu:
- Ke kontrole plnění usnesení z minulého
zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne
20. 12. 2010.
- K zadání změny č. 1 územního plánu obce
Semčice.
- K revokaci bodů č. 10, 11, 12, 14 a 15 usnesení z 8. 11. 2010 (č. j. 333/2010) a schválení
nových pravidel pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, předsedů výborů
zastupitelstva, předsedů komisí a členů výborů
a komisí.
- K podání žádosti o poskytnutí dotace v roce
2011 z Programu obnovy venkova Dotace úroků
z úvěru.
- K rozpočtovému opatření č. 4/2010.
- K úpravě ve Vnitřní směrnici obce Semčice pro
cestovní náhrady.
- Ke změně podpisových vzorů pro vedení
účetnictví.
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Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Doplnění programu o bod „Schválení úpravy
ve Vnitřní směrnici obce Semčice pro cestovní
náhrady“.
2. Doplnění programu o bod „Schválení změny
podpisových vzorů pro vedení účetnictví s účinností od 8. 11. 2010“.
3. Program jednání se schválenými změnami:
1. Úvod:
a) Schválení programu jednání
b) Volba ověřovatelů zápisu
c) Volba navrhovatelů usnesení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
OZ, konaného dne 20. 12. 2010.
3. Schválení zadání změny č. 1 územního plánu
obce Semčice.
4. Revokace bodů č. 10, 11, 12, 14 a 15 usnesení
z 8. 11. 2010 (č. j. 333/2010) a schválení nových
4

pravidel pro odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva, předsedů výborů zastupitelstva,
předsedů komisí a členů výborů a komisí.
5. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace
v roce 2011 z Programu obnovy venkova
Dotace úroků z úvěru.
6. Projednání a schválení rozpočtového opatření
č. 4/2010.
7. Schválení úpravy ve Vnitřní směrnici obce
Semčice pro cestovní náhrady.
8. Schválení změny podpisových vzorů pro
vedení účetnictví.
9. Doručené žádosti a různé.
10. Diskuze.
11. Návrh a schválení usnesení z jednání.
4. Ověřovatele zápisu paní Janu Dlouhou a p. Romana
Moce.
5. Navrhovatele usnesení p. Ing. Františka Šturmu
a p. Ing. Jiřího Čejku.
6. Zadání změny č. 1 územního plánu obce Semčice
takto: Zastupitelstvo obce Semčice jako příslušný
orgán ve smyslu § 6 odst. 5 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)

c) Za výkon funkce člena výboru
zastupitelstva obce nebo člena komise ve
výši 540 Kč měsíčně (hrubého) (skládající
se z částky základní odměny ve výši
540 Kč a z částky příplatku podle počtu
obyvatel obce ve výši 0 Kč). Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce
člena výboru nebo komise.
7.3 Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3
zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne ve výši
800 Kč měsíčně (hrubého).
7.4 V případě, že předsedou komise nebo členem
komise nebo výboru zastupitelstva obce je
osoba, která není členem zastupitelstva obce,
bude odměna za výkon těchto funkcí řešena
samostatně dohodou o pracovní činnosti nebo
o provedení práce.
8. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst na rok 2011 a závazku
spolufinancování akce.
9. Rozpočtové opatření č. 4/2010.
Zvýšení rozpočtových příjmů:

v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona zadání
č. 1 územního plánu obce Semčice.
7. Revokaci bodů č. 10, 11, 12, 14 a 15 usnesení
z 8. 11. 2010 (č. j. 333/2010) a schválení nových
pravidel pro odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva, předsedů výborů zastupitelstva,
předsedů komisí a členů výborů a komisí takto:
7.1 Zastupitelstvo obce ruší část usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Semčice konaného dne 8. 11. 2010 (č. j.
333/2010), a to body 10, 11, 12, 14 a 15.
7.2 Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměny za výkon dále uvedených funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce:
a) Za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 260 Kč měsíčně
(hrubého) (skládající se z částky základní
odměny ve výši 260 Kč a z částky příplatku
podle počtu obyvatel obce ve výši 0 Kč).
Odměna bude poskytována ode dne 8.
11. 2010 a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva obce,
jehož se jako člen zastupitelstva obce
zúčastní.
b) Za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva obce nebo předsedy
komise ve výši 540 Kč měsíčně (hrubého)
(skládající se z částky základní odměny
ve výši 540 Kč a z částky příplatku
podle počtu obyvatel obce ve výši 0
Kč). Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce předsedy výboru
nebo komise.

Položka

Paragraf

schvaluje

Text

Kč

1111

Daň z příjmu FO

1112

Daň z příjmu FO ze SVČ

1113

Daň z příjmu FO kapit.
výnosů

5 348,44

1121

Daň z příjmu práv. osob

50 091,06

1211

Daň z přidané hodnoty

52 707,00

1511

Daň z nemovitosti

89 026,00

84 679,97
166 058,08

3599 2111

Příjmy ze služeb

4 204,90

3612 2111

Příjmy ze služeb

5 764,20

3613 2111

Příjmy ze služeb

2 136,00

3613 2132

Příjmy z pronájmu

5 240,00

3725 2324

Příjmy za třídění odpadu

8 055,00

6171 2111

Příjmy z činnosti místní
správy

6171 2131

Příjmy z pronájmu
pozemků

Celkem

5

UZ

693,00
5 716,00
479 719,65
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Text

Kč

Položka

UZ

Dorozpočtovat
Paragraf

Položka

Paragraf

Zvýšení rozpočtových výdajů
UZ

Neinvestiční
příspěvek-hasiči

6171 5229

2212 5169

Silnice-nákup služeb

3119 6121

Škola-stavby

3314 5136

Knihovna-tisk

2 105,00

3314 5154

Knihovna-elek.

1 229,20

3319 5021

Kultura-OON

381,00

3399 5194

Kultura-věcné dary

424,00

3511 5154

Zdrav. středisko-elek.

1 053,02

3512 5154

Stomatolog-elek.

1 304,30

3519 5154

Zdrav.stř.-elek.

1 957,90

3631 5154

Veřejné osvětlení

17 059,78

3722 5169

Komunální odpad

117 032,50

3745 5169

Veřejná zeleň-služby

6 192,00

5512 5021

Hasiči-OOV

1 200,00

5512 5137

DHDM

5512 5169

Nákup služeb

5512 6123

Dopravní prostředky

11 000,00

6112 5023

Odměny členům
(odchodné)

33 679,00

6112 5031

Zdravotní pojištění

2 865,75

6171 5011

Platy zaměstnanců

33 929,00

6171 5021

Místní správa OOV

5 675,50

6171 5031

Sociální pojištění

6171 5032

Zdravotní pojištění

5 099,00

6171 5139

Materiál

3 676,00

6171 5154

Elek.energie

6 383,75

6171 5162

Telefonní poplatky

6 578,71

6171 5169

Nákup služeb

5 338,72

V Semčicích 13. 1. 2011

6171 5175

Občerstvení

4 171,50

Zapsala: Dana Grebeňová

6310 5163

Služby peněžních ústavů

1 477,50
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35 928,00

Text

Kč

10 000,00

148 788,00

Položka

Paragraf

Výdaje ponížit

3635 5169

UZ

Text

Územní plánování

Celkem

Kč

-10 702,89

479 719,65

10. Úpravu ve Vnitřní směrnici obce Semčice pro
cestovní náhrady, a to dle vyhlášky č. 377/2010
Sb., s účinností od 1. ledna 2011, která nahrazuje
vyhlášku č. 462/2009 Sb.
11. Změnu podpisových vzorů pro vedení účetnictví
s účinností od 8. 11. 2010.
12. Žádost pana Vondrlíka o osvobození z poplatků za odpad za syna Jakuba a dceru Zuzanu za
rok 2011.
13. Žádost paní Staré o osvobození z poplatků za
odpad za dceru Kateřinu za rok 2011.
14. Žádost pana Čerycha o osvobození z poplatků za
odpad za osobu Marija Antonivna Čerychová za
rok 2011.
15. Žádost pana Janíčka o finanční spoluúčast obce
Semčice ve výši 120 000 Kč k podání žádosti o dotaci z havarijního fondu na opravu
kostela.
16. Odměnu pro pana P. Košťála za sestavení rozpočtu na r. 2011 ve výši 2 000 Kč.

11 638,00
49,16

Obecní zastupitelstvo ukládá:

14 206,25

Starostce Daně Grebeňové:
1.
2.
3.
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Předat na Magistrát města Mladá Boleslav odsouhlasenou změnu č. 1 územního plánu obce Semčice do 17. 1. 2011.
Neprodleně zaslat žádost o poskytnutí dotace na
úroky z úvěru na Krajský úřad.
Neprodleně zapracovat do rozpočtu 2010 rozpočtové opatření č. 4/2010.

Č. j.
21/2011

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Semčice konaného dne 2. 2. 2011

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Důvodovou zprávu:
- Ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace
změna č. 1 územního plánu obce Semčice.
- K žádosti Masarykovy základní školy a mateřské
školy Semčice o ponechání odpisů za rok 2011 na
investiční účely.

2.
3.
4.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

5.

1. Program jednání:
1. Úvod:
a) schválení programu jednání
b) volba ověřovatelů zápisu
c) volba navrhovatelů usnesení.
2. Projednání a schválení Smlouvy o dílo na
zhotovení dokumentace změna č. 1 územního
plánu obce Semčice.
3. Projednání a schválení žádosti Masarykovy
základní školy a mateřské školy Semčice o ponechání odpisů za rok 2011 na investiční účely.

4. Různé.
5. Diskuze.
6. Návrh a schválení usnesení z jednání.
Ověřovatele zápisu paní Evu Horákovou
a p. Ing. Františka Šturmu.
Navrhovatele usnesení paní Janu Dlouhou
a p. Ing. Romana Hřebíka.
Uzavřít Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace
změna č. 1 územního plánu obce Semčice.
Ponechání odpisů za rok 2011 Masarykově základní
a mateřské škole na investiční účely.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
Starostce Daně Grebeňové:
1. Zaslat Smlouvu o dílo Ing. arch. Poláčkové do
4. 2. 2011.
V Semčicích 3. 2. 2011
Zapsala: Dana Grebeňová

ZE STARÝCH SEMČIC
HISTORIE JZD SEMČICE

odchovna prasat. Rozšířeno stání pro koně v č. p. 2
a další.
Koncem roku 1959 začínala první předběžná
jednání JZD Semčice a VÚŘ Semčice o případném
sloučení družstva se statkem. V prosinci 1959 se
uskutečnila první členská schůze, na které ředitel VÚŘ
Slavomír Zavadil vysvětlil družstevníkům výhody
sloučení pro obě strany. Družstevníkům se hlavně
líbilo, že by měli výhody ze zaměstnaneckého poměru,
které v JZD nebyly, například pojištění. Přijdou ale
o záhumenky.
Po žních už se podzimní práce na polích JZD dělaly
podle plánů statku. Za poslední rok své existence
mělo JZD Semčice velmi dobré výsledky s pracovní
jednotkou 33 Kčs + naturálie.
V lednu a únoru 1961 jmenoval ONV Mladá
Boleslav likvidátorem JZD Semčice pracovníka
zemědělského odboru Václava Svobodu z Mužského
č. 4 u Mnichova Hradiště. Tento pracovník spolu
s předsedou Jaroslavem Rohackým a účetním Karlem
Hůlkou provedli likvidaci JZD Semčice a vše, co s tím
souviselo. Vedoucím nového účelového hospodářství
VÚŘ Semčice se stal Bohumil Šíma.
Tak skončila éra JZD Semčice, které hospodařilo
velmi dobře a jeho zrušení se stalo dobrovolným
rozhodnutím družstevníků na členské schůzi, kde
z počtu 78 členů hlasovalo 52 pro sloučení s VÚŘ. Po
vyúčtování veškerého majetku JZD vznikl likvidační
přebytek, který byl odveden do státní pokladny. Část
byla pravděpodobně rozdělena mezi družstevníky.
(Konec)

(Z místních kronik vybrala J. Čvančarová)
(Závěr)
V roce 1957 odstoupil z funkce předsedy JZD
Semčice Jiří Král pro neshody se stavební četou při
výstavbě kravína. Novým předsedou byl zvolen jeho
otec Štěpán Král. V listopadu odletěl Jiří Král na
měsíční pobytový zájezd do Čínské lidové republiky,
přes Moskvu a Sibiř. V Moskvě se účastnil oslav VŘSR
na Rudém náměstí.
Za onemocnělého Josefa Heřmanského a jeho
manželku nastoupili jako ošetřovatelé prasat manželé
Hradských. Paní Anna Heřmanská se stala vedoucí
živočišné výroby za Jiřího Krále.
Družstvo mělo potíže se scelováním pozemků,
protože průběžně přistupovali noví členové do
družstva. Byly také narovnány příkopy, aby se dosáhlo
co největších a rovných lánů.
V roce 1958 se podařilo přesvědčit zbývající rolníky
ke vstupu do družstva. Celková výměra pozemků JZD
Semčice byla v roce 1958 239,42 ha zemědělské půdy
a 25 ha záhumenkářů.
Družstvo koupilo pár koní, o které se staral Josef
Rejmon č. p. 33. Na schůzi „celoobecního“ JZD bylo
zvoleno nové představenstvo. Předseda Jaroslav
Rohacký č. p. 96, účetní Karel Hůlka č. p. 60, živočichář
Josef Svačina č. p. 35 a rostlinář Jaroslav Řezáč č. p. 9.
Protože přibylo družstevníků, pozemků i zvířat,
bylo nutno rozšiřovat chlévy a stáje. U Nastoupilů
byla přes nesouhlas majitelky vybudována ve stodole
7
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VOLBY

protektorátu byl starosta přinucen vzdát se funkce
starosty, protože byl za I. světové války legionářem.
Funkci převzal jeho náměstek Štěpán Král a kancelář
byla zřízena v č. p. 122.
Potravinové lístky byly vydávány úplně na všechno,
nejen na potraviny (masenky, šatenky, tabačenky,…).
Nějakou dobu dělala tuto práci skupina mládežníků
dobrovolně. Byl to František Starý ml., Jiří Král,
Stanislav Mates, Otakar Zíta a Josef Vondrlík.
Po rozpuštění finanční stráže bývalé republiky byl
do obce přidělen z Frýdštejna u Malé Skály bývalý
strážmistr finanční stráže Jan Salcman jako zásobovací
tajemník podléhající starostovi obce. Salcman byl
v době stanného práva obžalován ze zabití manželky,
ve vyšetřovací vazbě se doznal a vzal si život.

Někdy koncem dubna 1906 byly konány nové
volby do obecního zastupitelstva. Proti dosavadnímu
starostovi Františku Andělovi vznikla nelibost. Byl
hostinským, byl pokladníkem Reifainsenky, velitelem
hasičů a věřilo se, že on, jako předseda školní rady, jest
přítelem nové budovy školní. U řídícího učitele Čeňka
Hořejšího pak poukazovali na to, že není poplatníkem
a má rozhodovati o obecních vydáních. I rozvinula se
veliká agitace proti nim. Hesla pomohla, oni zvoleni
nebyli. Na nařízení zemské školní rady ohledně stavby
nové školy ujednáno ve schůzi nového obecního
výboru, podati odvolání na ministerstvo. Členům
místní školní rady dána pak plná moc, aby ve schůzi
též tak hlasovali, tedy proti stavbě.

SUCHO

BYTOVKY

Rok 1934 byl vůbec neobyčejně suchý. Nepršelo, až
na nepatrné přeháňky, téměř po celý čtvrt roku. Teprve
po 20. červenci, když byly žně v proudu, začaly občas
větší deště. Proto také byla velká neúroda. Zvláště byl
velký nedostatek píce pro dobytek, takže menší rolníci
musili mnoho dobytka lacino prodávati.

Bytové domy č. p. 136 a 137 byly postaveny
v roce 1959-60 pro zaměstnance VŠÚŘ Semčice.
Pozemek byl získán v roce 1953 při Hospodářskotechnické úpravě pozemků, při scelování pozemků
JZD Semčice. Pozemek původně na katastru
úhereckém byl předán do Semčic a Úherce za něj
dostaly pole semčických občanů, která byla na jejich
katastru.
Jedná se o jeden dům se dvěma vchody a dvěma čísly
popisnými a s lidovým pojmenováním „U Chytrejch“.
Prvními obyvateli byli Grubských, Horákovi,
Nyplovi, Hercíkovi, Cabrnochovi a v garsonce
Ing. Petrák. V druhé polovině Senkovi, Slavíkovi,
Fraňkovi, Drbohlavovi, Němečkovi a v garsonce
zahradník Lad. Hora.

ZÁSOBOVACÍ KANCELÁŘ
Když ještě nebyl zcela dostavěn nový domek
šafáře Pavla Svobody, potřebovala obec místnost pro
zásobovací kancelář, vydávající potravinové lístky.
Lístky se začaly vydávat v bytě starosty Františka
Starého, ale v pohnutých dnech roku 1939 po zřízení

Z NAŠEHO KRAJE
STAROČESKÉ DĚLENÍ DNE

Pronikavé změny nastaly ve školství po vydání
nového školského zákona v roce 1869, kdy byla
především oddělena správa školská od správy
církevní. Nová organizace nebyla již řešena v rámci
vikariátních obvodů, nýbrž v rámci politických okresů.
Rozhodování o školství svěřeno okresním školním
radám a dozorem nad školami pověření okresní školní
inspektoři.
Ze známých osobností možno uvést spisovatele
Karla Sellnera, který se také zasazoval o postavení
nové školy v Semčicích. Přemysl Grubský, který
býval ředitelem školy v Semčicích, zasloužil se o její
přístavbu a později se stal vedoucím odboru školství
našeho okresu. Okresním školním inspektorem se také
stal dlouholetý semčický učitel František Kvasnička.
Inspektorkou se také stala ředitelka mateřské školy
v Semčicích Jaroslava Vyšohlídová.
Pozn. kronikáře.

Na rozdíl od současnosti bylo dříve zvykem počítat
nový den nikoliv od půlnoci, ale již od západu slunce.
Když se tedy něco konalo o „dvaadvacáté hodině“,
znamenalo to po druhé hodině odpolední, nikoliv
před půlnocí. Proto se odbývá tradiční mikulášská
nadílka již večer 5. prosince a ze zcela stejných příčin
byl dříve Štědrý večer již součástí oslav největšího
vánočního svátku – narození Ježíše Krista.
(Velký pranostikon)

ŠKOLDOZORCI
Prvý pevný základ obecnému školství u nás byl dán
v roce 1774 a celá jeho organizace pak byla provedena
na základě v téže době vydaného spisu: „Všeobecný
školní řád pro německé normální a triviální školy na
veškerých císařsko královských dědičných zemích“.
Podle vydaných tu směrnic byli ustanoveni také
vikariátní školdozorci, jimiž byli zpravidla kněží,
neboť škola byla v téže době velmi úzce přičleněna
k církvi římskokatolické.
Semčický zpravodaj • únor 2011

LOUPEŽNÍCI
V našem kraji řádili v roce 1635 loupežníci. Před
dobrovickým právem byl vyslýchán, na žebříku
8

tažen a ohněm pálen Václav Pácal z Košíka. Doznal
se, že se svými kumpány loupili, kradli, pálili ve
zdejším kraji, také v Prodašicích. Také doznal, že
v zimě mlátívali lidem na poli v stozích obilí sobě
na chléb, když chleba nebylo. Také prý v Pěčicích,

ale čí stoh to byl, si nepamatoval. 31. srpna
1635 byl Václav Pácal „zlé paměti“ odsouzen
k trestu smrti a na dobrovické spravedlnosti
popraven.
(Boleslavan)

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
DIVADLO VE ŠKOLE

rok, kdy se dítě musí naučit všechna písmena abecedy
a číslice, zvládnout čtení, psaní, ale i početní úkony,
musí umět komunikovat s dospělými.
Ve školním roce 2011/12 nastoupí do 1. třídy 24
žáků, rodiče 4 dětí požádali o odklad školní docházky
a 5 dětí přichází po odkladu školní docházky.
Rádi bychom poděkovali učitelkám z mateřských
škol, které se velmi zasloužily o to, že byly děti na zápis
do školy dobře připravené.
Mgr. Dana Antošková,
vedoucí zápisu do 1. třídy,
učitelka 1. stupně

První pololetí uteklo jako voda a děti z 2. stupně
byly odměněny za vysvědčení představením Divadélka
pro školy z Hradce Králové.
Divadelní představení s názvem Legenda V+W
aneb Příběh Osvobozeného divadla je souborem
ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího
Voskovce a Jana Wericha: West pocket revue, Golem,
Svět za mřížemi, Nebe na zemi a Fata morgána. Ve více
než šedesáti minutách přiblížili herci nejzásadnější
okamžiky života i kariéry těchto mistrů českého
humoru. Odborný výklad doplňovaly úryvky dialogů
a písní, dokumentující rozsah a význam tvorby
Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého
divadla 20. století. Celé představení bylo koncipováno
jako neobvyklá výuková hodina s důrazem na kontakt
s diváky, doplněná navíc originální hudební úpravou
písní Jaroslava Ježka.
Pořad poskytl základní informace pro všeobecné
kulturní povědomí, které by mladý divák, bez ohledu
na věk, měl mít.
Mgr. Ivana Zíková,
učitelka 2. stupně ZŠ

CO NÁS ČEKÁ
ZŠ – III. ČTVRTLETÍ
13. – 19. 2. Lyžařský výcvikový kurz
pro žáky 7. – 9. třídy
Vítkovice v Krkonoších
15. 2.
Divadlo pro 1. stupeň
a MŠ v tělocvičně školy
28. 2. – 4. 3. Jarní prázdniny
22. 3.
Zápis dětí do MŠ
18. 3.
Matematický klokan
21. a 22. 4. Velikonoční prázdniny

DNY PRVNÍ POMOCI
Ve čtvrtek 20. ledna se 8. třída spolu s paní učitelkou
Královou vydala na Střední zdravotnickou školu
v Mladé Boleslavi, kde se konal program s názvem
„Dny první pomoci“.
Žáci druhého ročníku SZŠ nám předváděli
na praktických pomůckách zásady první pomoci
a poukázali na novinky ve zdravotnictví. Vše jsme si
mohli sami vyzkoušet. Celý program byl zakončen
prohlídkou učeben zdravotnické školy.
Adam Kubín,
8. třída

MŠ – DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
17. 2.
22. 2.
15. 3.
22. 3.
7. 4.
20. 4.
10. 5.
25. 5.
26. 5.
1. 6.
7. 6.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Dne 1. února 2011 se v základní škole v Semčicích
konal zápis dětí do 1. třídy. Do školy se dostavilo 23
předškolních dětí se svými rodiči. Učitelé 1. stupně
ZŠ se snažili při rozhovoru s dítětem a při plnění
jednotlivých úkolů zjistit, zda je budoucí prvňáček
školsky zralý, tzn. připraven pro vstup do školy tak, aby
v 1. třídě obstál. Všichni víme, jak náročný je první

14. 6.
16. 6.
21. 6.
23. 6.
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Karneval
Informační schůzka pro rodiče –
vyhodnocení ankety
Divadlo Koloběžka
Zápis dětí
Divadlo Koloběžka
KS Svět MB Včelí medvídci
Divadlo Koloběžka
Fotografování dětí
Školní výlet ZOO Chleby, zámek Loučeň
Dětský den
Informační schůzka pro rodiče nových
dětí
KS Svět MB Velké trampoty Kašpárka
a Kalupinky
Besídka Berušky
Besídka Sluníčko
Společná party rodičů, dětí a pracovnic
MŠ v zahradě MŠ, opékání buřtů, spaní
předškoláků v MŠ
Semčický zpravodaj • únor 2011

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ

V Semčicích působím 3 a půl roku. Za toto období
jsem velmi dobře poznala přístup všech pedagogických pracovníků na 1. stupni a mohu ze svého pedagogického a citového hlediska říci, že je k dětem profesionální a úžasný.
Za všechny děti, které ZŠ Semčice navštěvují nebo
navštěvovat budou, pedagogickým pracovníkům
děkuji.
Marie Baláková, ved. učitelka MŠ

MŠ Semčice je součástí právního subjektu Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice. Od
školního roku 2009/2010 má dvě třídy, Sluníčko
a Berušky, s celkovou kapacitou 50 dětí.
Do mateřské školy přijíždí každý měsíc divadlo,
které navštěvují kromě našich dětí i děti z MŠ Ledce
a 1. a 2. třídy ZŠ.
V průběhu školního roku nás paní ředitelka
Mgr. Jana Kočová zve i na zábavný nebo výchovně
vzdělávací program do ZŠ (o psech, o dravcích, divadlo, koncerty…).
Zároveň pořádáme spolu se ZŠ výstavy výtvarných
prací dětí MŠ a ZŠ. O Vánocích byl již podruhé uspořádán v tělocvičně ZŠ koncert. Součástí programu bylo
i vystoupení všech dětí z MŠ.
Na základě těchto společných aktivit se děti z MŠ
Semčice, MŠ Ledce a ZŠ dobře znají. Prostředí školy
jim není cizí a jsou v úzkém kontaktu s vedením školy
i pedagogickými pracovníky 1. stupně ZŠ.
Paní učitelka Mgr. Eva Komárková vede i pro předškolní děti Logopedii, paní učitelka Mgr. Miroslava
Fuksová kroužek Angličtina pro nejmenší pro děti
z MŠ.
Přechod dětí z MŠ do ZŠ je tak plynulý, bez obav
a děti se do školy těší.
Předškoláci každoročně navštěvují před zápisem
1. třídu ZŠ a účastní se tak jedné vyučovací hodiny.
V letošním roce byla hodina vedena učitelkou 1. třídy
Mgr. E. Komárkovou, hodina byla fantastická, učitelka
zapojila do práce i děti z MŠ.
Pro první třídu jsou ve škole připraveny zájmové
kroužky: angličtina, korálkování, keramika.

Z ČINNOSTI SDH SEMČICE
Ve středu 29. 12. 2010 proběhl Vánoční turnaj
v trojboji, vítězkou se stala Kamila Fliegerová.
Tradičního Silvestrovského pochodu se zúčastnilo
65 chodců, kteří byli po zdolání asi desetikilometrové
trasy odměněni polévkou.
22. 1. 2011 se konala Výroční členská schůze, na
které byl zhodnocen uplynulý rok, a poté byli všichni
přítomní seznámeni s plánem na letošní rok.

Akcí bude opět spousta, tou nejbližší je Masopust,
který je naplánován na sobotu 19. 3. 2011.
Tajný výlet na kolech proběhne 24. 4. 2011.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
Za SDH
František Lojka, starosta

Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Náš poslední výjezd v roce 2010 byl ve čtvrtek
14. prosince v 19:30 hod. do mateřské školy
v Semčicích, kde byla ucpaná kanalizace. Tu se mám
povedlo po 3 hodinách propláchnout a děti mohly
druhý den vyrazit vesele do školky.
20. prosince jsme na novém autě přezuli na zimní
pneumatiky a namontovali majákovou rampu.
Začátkem roku proběhlo školení zaměřené na
novou komínovou vyhlášku a novely v provozu na
pozemních komunikacích.
Semčický zpravodaj • únor 2011

První výjezd v roce 2011 byl 16. ledna opět do
mateřské školky na opět ucpanou kanalizaci. Po
propláchnutí bylo zjištěno, že je pravděpodobně
zasypaná revizní šachta. V sobotu 29. ledna pan Dlask
šachtu vykopal a naše jednotka kanalizaci propláchla.
V pondělí 31. ledna byl v hasičské zbrojnici
zhotoven rozvod tlakového vzduchu. Po připojení
Tatry k tomuto rozvodu se zkrátí doba potřebná
k výjezdu vozidla.
Za JSDH VJ Klimo Karel ml.
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Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Před Vánocemi 21. 12. 2010 jsme podle plánů měli
s dětmi malou vánoční besídku s pohoštěním. Děti
hrály různé hry – šipky, židličkovanou a stolní hry.
Také dostaly nějaké dárky, které využijí během schůzek,
jako např. karty, tužky, kostky, křídy, stojany na vázání
uzlů, které jsme získali od sponzora, a hromadnou
poukázku do kina na 3D film. Besídku jsme zakončili
zapálením prskavek a popřáním si šťastných a veselých
Vánoc.
Poukázku jsme již 23. prosince využili a děti vzali
do Mladé Boleslavi do multikina Cinestar na 3D film
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka. Děti z kina
s brýlemi a zábavného centra v Bondy odcházely
šťastné.
Takhle nadšeně jsme ukončili rok 2010 a v nejbližší
době nás čeká první soutěž v novém roce, a to ve
štafetě požárních dvojic a vázání uzlů, která se bude
konat v sobotu 19. února v dobrovické sokolovně.
Na již druhou soutěž ve hře Plamen trénujeme
v místní tělocvičně. Další část hry Plamen nás čeká

17. dubna v Mnichově Hradišti, a sice disciplíny
štafeta 4x60m a 400m štafeta CTIF. Nácvik štafet
bude probíhat po soutěži v Dobrovici až do poloviny
dubna. Pravděpodobně opět jako v loňském roce
budeme s povolením využívat postavené štafety
v Plazích.
Rády bychom za loňský rok poděkovaly rodičům
za podporu dětí při hasičských činnostech, dětem za
snahu zúčastnit se a radost, kterou nám dělají, dále
také členům SDH Semčice za pomoc při přípravě
na soutěže a účast na našich akcích, poděkování
také patří Patrice Rejmonové a Martě Rejmonové za
umožnění scházet se pravidelně v těchto prostorách.
A samozřejmě nemůžeme zapomenout na finanční
stránku a proto moc děkujeme sponzorům, kteří nás
podporují a přijali naše žádosti o finanční pomoc.
Děkujeme 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
Vánoce jsou za námi a ani nový rok už není tak
úplně nový… Zima nám připadá nějak moc dlouhá,
všechno se vleče – prostě se už těšíme na jaro a s jarem
na novou sezónu.
Období Vánoc a Nového roku je tradičně
spojeno s turnaji v nohejbale, volejbale a malém
fotbálku. Turnaje proběhly v plánovaných termínech
kromě nohejbalového – ten oproti avizovanému
termínu 25. 12. 2010 proběhl na přání účastníků až
27. 12. 2010.
Toho volejbalového se zúčastnilo 16 hráčů, kteří si
dobře zahráli nejprve volejbal a pak v hraní (na kytaru)
pokračovali v klubovně na koupališti. Připravené
občerstvení a dvě kytary posezení zpříjemňovalo až
do pozdních hodin. O průběhu zbývajících turnajů,
včetně výsledků, se můžete dočíst v samostatných
článcích níže.
Z dalšího dění v areálu stojí za zmínku snad jen
bujaré oslavy Silvestra a příchodu Nového roku
skupinkou semčické omladiny a jejich přátel.
Určité problémy nám způsobila prasklá hadice
přívodu vody do budovy. Díky Zbyňkovi Řípovi za
pomoci K. Klima ml. a jeho týmu byla závada částečně
odstraněna. Dokončení úkonů ve studni si ale raději
necháme na příznivější období – na jaro.
Dne 5. 2. 2011 proběhla dlouho očekávaná schůze
nohejbalového oddílu. Podrobnosti najdete v článku
„nohejbal“.
Nejbližší plány nám tak trochu zkomplikovali
naši hasiči. Dlouhé roky vítáme jaro fotbálkem
„Na Pepíka“. Letošní turnaj „Na Pepíka“ nebude na
Pepíka, ale „Na Emana“, protože SDH Semčice se
rozhodl na Pepíka uspořádat masopust. Je nepříjemné
a na škodu nás všech, že koordinace opět vázne.
Snad je to jen náhoda, která se nebude opakovat.

Takže turnaj, na který Vás srdečně zvu, proběhne
v sobotu 26. 3. 2011 od 13:30 h. v tělocvičně
místní ZŠ.
Nyní to nejdůležitější – letošní Výroční členská
schůze Tělovýchovné jednoty Sokol Semčice,
spojená s volbou nového výboru, proběhne dne
12. března 2011 od 16:00 h. v klubovně TJ Sokol
Semčice ve sportovním areálu Semčice. Srdečně
tímto zvu k účasti všechny členy. Přijďte a projevte
svou vůli!
No a od „výročky“ do dubna už jen několik týdnů
a kolotoč akcí se opět roztočí naplno: čištění koupaliště,
jarní úklid, příprava kurtů, zahájení soutěžní sezóny,
atd., atd., atd. Konec dubna je neoddělitelně spojen
s Rejem čarodějnic stejně, jako 1. květen s tradičním
Prvomájovým pochodem. V dubnu (9. 4. 2011 od
15:00 h. v klubovně na koupališti) také proběhne další
ročník Memoriálu Josefa Rejmona v mariáši.
Po celou zimu sice hojně využíváme tělocvičnu
místní ZŠ: v pondělí cvičení rodičů s dětmi a pak
volejbal, ve středu opět volejbal, ve čtvrtek kondiční
cvičení, v sobotu fotbal a v neděli nohejbal. Můžete
se k nám přidat – rádi Vás mezi sebou uvidíme,
ale jak jsem zmínil již v úvodu článku: už se
těšíme na jaro a s jarem na novou sezónu. Bude
tak úspěšná jako ta loňská? Kdo ví – uvidíme.
Držte nám palce.
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/.
Roman HŘEBÍK
11

Semčický zpravodaj • únor 2011

NOHEJBAL
VÁNOČNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ
LOSOVANÝCH DVOJIC 2010

na sezónu 2011. Po delší aktivní debatě vyplynulo
následující:
V příští sezóně budou Semčice reprezentovat
2 družstva. Semčice „A“ budou hrát I. třídu okresního
přeboru - tedy na 2 dopady.

Letošního ročníku, který se konal netradičně
v pondělí, se zúčastnilo celkem 18 hráčů (v některých
případech účasti muselo zasednout „ředitelství
turnaje“ a rozhodnout o udělení výjimky).
Los určil dvojice a začalo se hrát. Systém turnaje byl
prostý a spravedlivý - utkal se každý s každým. Kolem
18.00 hodiny večerní bylo známo konečné pořadí
a tím i vítězná dvojice.

Základní sestava „A“: Miroslav Kučera, Josef
Jiránek, Lukáš Kučera, Petr Vondráček, Ondřej
Hynek, Karel Klimo ml., František Suchý a Martin
Henyš + další fluktující hráči z „B“ družstva Semčic
dle potřeby.

1. místo: Jiránek Josef, Barták Zdeněk;
2. místo: Tůma František, Richtr Tomáš;
3. místo: Vondráček Josef, Michálek Jaroslav.

Dále se hlasovalo o vedoucím a trenérovi „A“.
Vedoucím „A“ družstva bude Miroslav Kučera
a trenérem Josef Jiránek.

Od 4. místa dále se umístili: Dvořák Jiří a Havel
Jiří, Hynek Radim a Klubal František, Nedomlel Jiří st.
a ml., Hynek Ondřej a Myška Jiří, Košťál Petr a Jirka
Pavel, Kučera Luboš a Matoušek Pavel.
Po skončení turnaje a nutné hygieně jsme se
všichni odebrali do klubovny na koupaliště, kde bylo
připraveno pohoštění v podobě guláše a piva. Tímto
bych chtěl poděkovat obsluze ve složení Milan Hrádek
a Jiří Zvěřina.
Sportovní klání toho dne ještě nekončilo, protože
2 malé skupinky se utkaly v tradičních semčických
disciplínách „krabičkách“ a mariáši. Vítězové těchto
„doplňkových“ disciplín nejsou však známí…

Semčice „B“ budou s největší pravděpodobností
hrát III. třídu okresního přeboru. Podrobnosti budou
upřesněny na schůzi Okresního svazu nohejbalu, která
bude konat dne 15. 3. 2011. O výsledcích této schůze
Vás budu informovat.
Základní sestava „B“: Radim Hynek, Filip Klacek,
Radek Makovec, Jakub Konečný, Bohumil Toman,
Josef Vondráček, Jiří Dvořák, Josef Brynych, Tomáš
Richtr, Miroslav Novotný, Milan Hrádek a Roman
Hřebík.
Také o vedoucím a trenérovi „B“ družstva rozhodlo
hlasování. Vedoucí a trenér v jedné osobě bude Radim
Hynek.

NOHEJBALOVÁ SCHŮZE

Na závěr bych rád konstatoval, že celá schůze se
konala v přátelské a uvolněné atmosféře. Pověstnou
třešničkou na pomyslném dortu je vznik nové hymny
našich nohejbalistů. Poděkování za vznik hymny patří
našim hostům Alešovi a Fandovi.

V sobotu 5. 2. 2011 proběhla dlouho očekávaná
schůze semčických nohejbalistů. Účast sice nebyla
100%, ale vše podstatné a důležité pro další činnost
oddílu se prodiskutovalo a vyřešilo.
Schůze se zúčastnili také hosté, a to předseda Sokolu
Semčice Roman Hřebík a 2 naši hráči – Fanda Grebeň
a Aleš Truksa (momentálně hostující v TJ Plazy, kde
budou hrát II. ligu).
Po krátkém shrnutí úspěšné sezóny 2010 – zmíněno
v minulém čísle zpravodaje - jsme se pustili do plánů

Hymnu, ale i další aktuální informace nejen z nohejbalu můžete najít na našem webu:
http://tjsokolsemcice.webnode.cz/
nebo http://onsmb.estranky.cz/
Miroslav KUČERA

FOTBAL
NOVOROČNÍ TURNAJ LOSOVANÝCH TROJIC V MALÉ KOPANÉ 2011
Svět je plný protikladů. Zatímco v sobotu 1. 1. 2011
na Nový rok si neplánovaně přišlo zakopat 17 hráčů, na
dlouhodobě plánovaný turnaj, hraný o týden později,
dorazilo hráčů pouze 9. Tento paradox byl umocněný
tím, že na Nový rok se původně fotbálek vůbec hrát
neměl. Pozitivem turnaje bylo, že se nikdo nezranil
a všichni zúčastnění nakonec skončili „na bedně“!
Vyhlášení výsledků, předání cen a diplomů a drobné
pohoštění proběhlo po skončení turnaje v klubovně ve
sportovním areálu.
Semčický zpravodaj • únor 2011

1. místo – Petr KERNER, Miroslav KUČERA
a Filip MAREŠ;
2. místo – Jürgen HOHENDORF, Pavel MAREŠ
a Radim HYNEK;
3. místo – Martin SLÁDEK, Milan DUDEK
a Roman HŘEBÍK.
Nejlepší střelci: Filip MAREŠ (10),
Pavel MAREŠ (8).
Roman HŘEBÍK
12

KONDIČNÍ CVIČENÍ
Po krátké pauze, způsobené vánočními svátky, se
opět scházíme každý čtvrtek od 19 hodin v tělocvičně
místní ZŠ, abychom rozhýbaly svá těla při hodince
kondičního cvičení. Zuzka, občas vystřídaná Irčou,
pro nás vždy vymyslí nějakou sestavu na zahřátí a po
té posilujeme problémové partie. Jde o příjemnou
formu odreagování od všedních starostí s trochou
zábavy a také dřiny.

do 12 hodin na „sobotní dvouhodinovku“. Přijede
cvičitelka Zuzana Plíhalová. Již tradičně si můžete
přijít zacvičit první hodinu Pilates. Druhou hodinu
bude místo Kickboxu zařazena Zumba Fitness.
Jedná se o hodinu, kdy zábavnou taneční formou
uvedeme svá těla do správné provozní teploty a potom
si zaposilujeme. Vstupné na jednotlivé lekce je
40 Kč/1 h. Své rezervace posílejte prosím na e-mail:
zuza.v@seznam.cz. Na všechny s chutí do cvičení se
moc těšíme.
Vendula KERNEROVÁ

Dovolujeme si opět pozvat všechny, kdo mají chuť
si zacvičit i v sobotu dopoledne na 12. 3. 2011 od 10

ROK 2010
ÚDAJE Z METEOROLOGICKÉ STANICE V SEMČICÍCH
LEDEN: studený, průměrná teplota –4,0 °C, maximum
1. 1. 4,0 °C, minimum 27. 1. –21,9 °C, u země
– 24,1 °C. Sníh začal padat 2. 1. a vydržel celý
měsíc. Nejvíce za 24 hodin napadlo 8. 1. 15 cm
a každým dnem přibýval až do výše 33 cm. Země
promrzla do hloubky 8 cm.
ÚNOR: průměrná teplota –0,5 °C, max. 25. 2. 10,7 °C,
min. 9. 2. –12,3 °C, u země –15,2 °C. Sníh ležel
celý měsíc, 33 až 36cm vrstva se postupně snižovala. Půda většinu měsíce promrzla do hloubky
5 cm.
BŘEZEN: slunný, průměrná teplota 4,5 °C, max.
25. 3. 20,9 °C, min. 7. a 10. 3. –8 °C, u země
7. 3. –11,6 °C. Do poloviny března sněhové přeháňky, 15. 3. ležela 2cm vrstva, sníh
hned roztál.
DUBEN: slunný, teplejší, sušší. Nejtepleji 30. 4., denní průměr 20,3 °C, max. 26,5 °C. Min. 22. 4.
–0,9 °C, u země 23. 4. –5,5 °C. Vydatněji pršelo
11. 4., a to 15 mm.
KVĚTEN: studený, mokrý, málo slunečního svitu,
průměrná teplota 12,9 °C, max. 24. 5. 22,6 °C,
min. 15. 5. 5,0 °C, u země 0,4 °C. Srážek 107 mm
(poslední mokrý květen 1996 132 mm, nejvíce vody za sledované období napršelo v květnu
1967 164 mm). Pršelo ve 26 dnech - vydatněji
2. 5. 16 mm, 6. 5. 10 mm, 19. 5. 11 mm, 30. 5.
13 mm. Slunce svítilo 95 hodin – nejméně za
období od roku 1923.
ČERVEN: slunný, teplý a suchý, zvláště druhá polovina měsíce. Průměrná teplota 18,2 °C, max.
11. 6. 31,1 °C. Nejteplejší den 11. 6. - denní
průměr 25,4 °C. Byly 3 tropické dny (s teplotou
nad 30 °C) a 10 letních (s teplotou nad 25 °C).
Min. 5. 6. 8,7 °C, u země 3,8 °C. Srážek 38 mm,
2. a 13. 6. spadlo 12 mm, ostatní srážky nízké
a od 18. 6. už nepršelo. Slunce svítilo 256 hodin.
ČERVENEC: horký, sušší, slunný. Průměrná teplota 21,7 °C. Max. 16. a 22. 7. 34,9 °C. Min. 8.
7. 8,1 °C, u země 4,2 °C. Tropických dní bylo

15, letních 22. Srážek 63 mm, vydatnější 17. 7.
15 mm, 22. 7. 18 mm, 23. 7. 15 mm.
SRPEN: hodně srážek, málo sluníčka. Průměrná teplota 18,6 °C, max. 22. 8. 30,3 °C. Min. 20. 8.
9,2 °C, min. u země 29. 8. 4,8 °C. Letních dní
12, tropický 1. Srážek 150 mm – druhé nejvyšší za sledované období. Na prvním místě
v Semčicích stále zůstává srpen 1977 s 228 mm.
10. 8. 1977 za 24 hod spadlo 130 mm. V srpnu
2010 vydatněji pršelo 2. 8. 23 mm, 6. a 13. 8.
17 mm, 7. 8. 33 mm, 26. 8. 15 mm. Pršelo v jedenácti dnech – v ostatní dny od 0,3 do 9 mm.
Bouřek přešlo přes Semčice 12 – mírné. Slunce
svítilo 150 hodin – (nejméně od roku 1923 svítilo v roce 2006 140 hodin). Záplavy na Liberecku, vydatné deště na celém území.
ZÁŘÍ: chladné a deštivé. Průměrná teplota 12,5 °C,
max. 12. 9. 23,8 °C, min. 19. 9. 4,2 °C, u země
–0,2 °C. Srážky 121 mm jsou druhé nejvyšší od
roku 1910 (133 mm). Ve dnech 25., 26., 27. 9.
spadlo 100 mm.
ŘÍJEN: chladný, suchý, slunný. Průměrná teplota
7,5 °C, max. 9. 10. 17,9 °C (jiné roky bývaly v říjnu vyšší teploty), min. 27. 10. –3,4°C, u země –
8,0 °C. Srážek spadlo jen 9 mm, vydatněji pršelo
20. 10. 6 mm.
LISTOPAD: teplý a vlhký. Průměrná teplota 5,8 °C,
max. 5. 11. 16,6 °C, min. 30. 11. –8,5 °C, u země
28. 11. –9,9 °C. Srážek spadlo 59 mm v 18 dnech
od 0,3 mm do 9 mm (21. 11.). První sníh padal
24. 11., koncem měsíce vrstva 6 cm.
PROSINEC: studený, průměrná teplota –4,6 °C.
Nejteplejší den 23. 12., denní průměr 4,4 °C,
max. 24. 12. 5,4 °C. Nejchladněji 3. 12. - denní průměr –11,2 °C, minimum 16. 12. –18,7 °C,
u země –20,9 °C. Srážek spadlo 66 mm, převážně sněhové. Nejvíce sněhu za 24 hodin spadlo
1. 12. 18 cm, nejvyšší vrstva ležela 7. 12. 22 cm.
Slunce svítilo jen 15 hodin (nejméně od r. 1959
– 11 hodin).
13
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POROVNÁNÍ S PADESÁTILETÝMI ÚDAJI A ROKEM 2010
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA
(°C)

SRÁŽKY
(mm)

SLUNEČNÍ SVIT
(hodiny)

Období

Období

Období

Měsíc

1941
–
1990

1951
–
2000

1961
–
2010

2010

1941
–
1990

1951
–
2000

1961
–
2010

2010

1941
–
1990

1951
–
2000

1961
–
2010

2010

Leden

-1,7

-1,5

-1,4

-4,0

34

33

34

55

41

41

41

45

Únor

-0,3

-0,3

0,2

-0,5

30

28

30

19

64

66

68

50

Březen

3,6

3,8

4,0

4,5

33

37

38

32

122

117

114

147

Duben

8,7

8,8

9,2

9,9

38

36

36

31

170

168

173

214

Květen

13,6

13,8

14,1

12,9

66

63

66

108

219

218

218

95

Červen

16,8

16,6

17,1

18,2

62

68

68

38

220

216

221

256

Červenec

18,3

18,5

18,8

21,7

76

79

76

63

222

220

226

261

Srpen

17,9

18,0

18,3

18,6

67

64

69

150

218

216

216

150

Září

14,2

14,0

14,3

12,5

39

43

47

121

162

154

153

140

Říjen

9,0

9,0

9,1

7,5

40

39

38

9

117

113

112

147

Listopad

3,7

3,7

3,9

5,8

40

40

42

59

41

42

44

54

Prosinec

0,1

0,2

0,0

-4,6

38

40

41

66

31

32

34

15

PRŮMĚR

8,7

8,7

9,0

8,5

563

570

585

751

1627

1603

1620

1574

Rok 2010 s průměrnou teplotou 8,5 °C byl
nejchladnější za posledních 14 let. Nejtepleji bylo
16. 7. - denní průměr 27,9 °C. Nejvyšší teplota 16. 7.
a 22. 7. 34,9 °C. Nejchladněji 27. 1. denní průměr
–14,1 °C. Nejnižší teplota 27. 1. –21,9 °C, u země –
24,1 °C. Srážek spadlo 751 mm, nejvíce od roku 2001
(792 mm), nejvíce vody za 24 hodin napršelo 25. 9.
Semčický zpravodaj • únor 2011

37 mm. Nejvíce sněhu spadlo 1. 12. 18 cm, nejvyšší
celková vrstva 3. 2. 36 cm. Nejhlouběji promrzlá půda
do hloubky 8 cm ve dnech 7. 1., 8. 1. a 31. 12.
Slunce svítilo 1 574 hodin – nejméně od roku 2001
(1 479 hodin).
Blažena Dunovská
14

INFORMACE O KNIHOVNĚ
Místní knihovna je otevřena v sobotu od 14 hod.
do 16 hodin. Má stálých 17 členů a já doufám, že
přijdou další. Kromě beletrie v knihovně najdete
i odbornou literaturu, časopisy a dětské knihy. Ráda
bych Vás seznámila s výsledky reprezentativního
průzkumu české populace na téma čtení. Jeho těžištěm
byly právě veřejné knihovny. Průzkumu se zúčastnilo
1550 respondentů.

čtenářky knih, muži se více věnují internetu. 46 %
obyvatel ČR starších 15 let nakoupilo za rok alespoň
jednu knihu. Ve svých domácích knihovnách máme
v průměru 246 knih. Čím jsme starší, tím jsou naše
domácí knihovny objemnější. Beletrii čteme hlavně
kvůli relaxaci a také proto, že obohacuje náš vnitřní
život. Knihy si vybíráme nejčastěji podle žánru, podle
autora nebo doporučení jiných. Poezii čte pravidelně
1 % obyvatel ČR starších 15 let. Nejoblíbenějším
autorem je M. Viewegh, následuje E. M. Remarque,
D. Francis. V anketě Kniha mého srdce se na 1. místě
umístila kniha Z. Jirotky - Saturnin, na 2. místě kniha
B. Němcové – Babička - kniha, jež svou vřelostí bere
za srdce víc než jiné. Doufám, že si alespoň někteří
z Vás udělají čas a přijdou si do naší knihovny vypůjčit
knihu svého srdce.
Vaše knihovnice
Jaroslava Brůchová

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
79 % obyvatel ČR starších 15 let přečte za rok
alespoň jednu knihu. Lidé nad 65 let přečtou
v průměru 22 knih. Průměr za všechny věkové
kategorie je 17,5 přečtených knih ročně. Denně se
čtení knih věnujeme 38 minut, čtení novin a časopisů
28 minut, sledování televize 113 minut, práci
s internetem 92 minut. Ženy jsou výrazně silnější

INFORMACE OÚ
Dne 16. 12. 2010 proběhl „Adventní večer“
pro seniory. Zpříjemnit večer jim přišly dívky
z Masarykovy základní školy a mateřské školy Semčice
pod vedením pí. uč. Ing. I. Králové a děti ze Základní
školy a mateřské školy Dobrovice pod vedením
pí. uč. L. Šubové s programem „Od jara do zimy“.
Pro seniory bylo připraveno pohoštění, které
všem chutnalo. K poslechu a k tanci hrála hudba
pod vedením p. Killmana. Mráčkem nad adventním
posezením byl fakt, že tohoto posezení se zúčastnilo

velice málo seniorů. Možná, že to bylo tím, že venku
byl velký mráz a ledovka. Doufám, že příštího setkání
se zúčastní více seniorů a bude lepší počasí.
Dne 15. 11. 2011 proběhlo přivítání nových
občánků. Přivítáni byli Šárka Libichová a Marek Lang.
Chtěla bych touto cestou popřát rodičům hodně
radosti a trpělivosti při jejich výchově a dětem krásné
dětství a spokojený život.
Za kulturní a sociální komisi
Alena Ramharterová

PODĚKOVÁNÍ:

OZNÁMENÍ:

Velký dík patří našim hasičům za zprůchodnění
kanalizace v mateřské škole. Třikrát jsme je požádali
o pomoc, vždy přijeli okamžitě, a to i naposledy,
v sobotu, kdy ten zásah až tak „nehořel“. S naší
výjezdovou jednotkou můžeme spát bez obav.
Další poděkování patří všem občanům, kteří
uklízejí veřejná prostranství nejen před svým domem.,
ale např. i u kontejnerů na tříděný odpad, čímž
přispívají k čistotě naší obce.

Dne 1. 3. 2011 bude přerušena dodávka elektřiny
od 8 do 14 hodin.
TERMÍNY SVOZŮ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:
Sklo
– liché týdny, úterý
Papír
– sudé týdny, pátek
Plast
– středy, případně čtvrtky
Tetra Pak – první týden v měsíci

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ:
Na zadní straně zpravodaje jsou uveřejněny termíny jednotlivých kroků celé akce.
Na webových stránkách obce jsou umístěny odkazy – www.scitani.cz.
Vlastníky domů upozorňujeme na povinnost
označit budovy číslem určeným obcí (viz zákon č. 128/200 Sb.).
15
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ZÁKLADNÍ TERMÍNY SČÍTÁNÍ LIDU
26. února 2011

Začíná fungovat „call centrum“ pro veřejnost, na bezplatnou linku
800 879 702 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání
každý den od 8:00 do 22:00 hod.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek
informační letáky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař
do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese
sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději
6. března 2011.

7. března 2011

Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.
Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé
bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů
ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí
25. března 2011.

25. / 26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání.
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo
hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto
radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011

V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují
tři základní cesty:
– Internet
– Předání sčítacímu komisaři
– Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

14. dubna 2011

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už
je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat
sčítacímu komisaři.

20. dubna 2011

Končí činnost „call centra“ s bezplatnou linkou 800 879 702. Dále bude
k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického
úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také
fungovat informační email info@scitani.cz.
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