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Vážení spoluobčané
a čtenáři Semčického zpravodaje,
s jarem a nastávajícími krásnými dny přicházíte
někteří z vás k nám na úřad pro souhlas s realizací
různých drobných staveb, abyste si dokončili a zvelebili
svoje zahrady a v příjemném prostředí užívali pohodu
domova, každý podle svého zaměření. Ještě vás to bude
stát nějaké úsilí, peníze a čas, ale určitě to stojí za to.
A tak jako vlastníci soukromých pozemků a staveb
zhodnocujete a udržujete svůj majetek, je na obecním
úřadu dělat to samé s majetkem obecním. Proto jsou
naplánovány následující investice a opravy. V prodejně
Jednoty budou vyměněny výlohy a okna; při té příležitosti
provedeme i obnovu nátěru mříží a současně změnu
vedení trubek plynového topení v blízkosti vnitřních
parapetů. Nového nátěru se dočká i zábradlí přes
Semčický potok.
Do kolumbária připravujeme nainstalování urnových
schránek do stávajících výklenků. Rozsah instalace bude
záviset na cenových nabídkách, které očekáváme na
základě naší poptávky. Předtím však musí být provedeno
odizolování a oddrenážování zdí, aby se zamezilo vzlínání vlhkosti a tím narušování omítek.
Pod Holí, od konce lesa směrem dolů podél cesty až

k informační tabuli, bude vybagrován příkop, který bude
sveden do rokle tak, aby při přívalových deštích voda
netekla po cestě a nesplavovala její povrch do obce.
Po podřezání budovy zdravotnického střediska a její
izolaci je ještě nutné dokončit finální úpravu vnitřních
omítek.
Čištění koryta Semčického potoka od mostu přes
hlavní silnici po hasičskou zbrojnici a sekání břehů
potoka od koupaliště je v jednání – jenže jako všude
jinde, potýká se i Povodí Labe s omezeným finančním
rozpočtem.
To jsou některé z menších akcí. Co vše by bylo
potřeba vylepšit na vzhledu Semčic a kvalitě bydlení, se
dozvídám i z vašich informací a podnětů. Musíme ale
také šetřit. Realizace aktuálních investičních projektů,
jako je výstavba vodovodu a kanalizace ve středu obce,
komunikace pro 19 RD za Kampeličkou a přístavba
hasičské zbrojnice z vlastních peněz nepořídíme, na to
jsou příliš finančně náročné. Protože však všechny dotační
programy počítají s finanční spoluúčastí investora, je
nutné nemít prázdnou „kasu“, nevydat se ze všech peněz.
Vlastními silami obec dnes už nic nepostaví, žádné
akce „Z“ se nekonají :-) Tak držte palce, aby bylo na vše,
co potřebujeme vybudovat, dostatek finančních zdrojů.
Dana Grebeňová

ZRUŠENÍ AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ
JSME NEPŘIHLÍŽELI SE ZALOŽENÝMA RUKAMA
Úsporná opatření krajského úřadu zasáhla i naši obec. Méně peněz na základní dopravní obslužnost
donutilo firmu Transcentrum Bus zrušit na lince Mladá
Boleslav – Jabkenice – Mcely dva spoje. Od 6. března
zmizela z jízdního řádu této linky možnost odjezdu
ze Semčic do Mladé Boleslavi v 16:00 hod. a odjezdu
z Mladé Boleslavi do Semčic v 18:25 hod.
S tímto rozhodnutím byl náš obecní úřad seznámen až na poslední chvíli, a tudíž jsme měli pramalou
šanci jej jakkoliv ovlivnit. Byli jsme zkrátka postaveni
před hotovou věc. Další dotčené obce Pěčice a Jabkenice neprojevily žádný zájem tento problém společně
s námi řešit. A tak jsme bezprostředně poté sami zahájili s firmou Transcentrum Bus jednání o možné obnově těchto spojů nebo o nějakém alternativním řešení.
Možnost obnovy obou spojů narazila na jejich malou
vytíženost, která představuje ztrátovost ve výši 250 tisíc

korun ročně, a tuto částku by musela obec platit ze svého rozpočtu. Denně totiž využívalo spoj z Mladé Boleslavi do Semčic čtyři až pět osob. Druhou diskutovanou
variantou byla úprava jízdního řádu jiné linky tak, aby
vznikla rovnocenná časová náhrada především za spoj
z Mladé Boleslavi do Semčic. Takové řešení sice představovalo podstatně nižší ztrátovost, ale pro dopravce
by znamenalo žádat krajský úřad o licenci na novou
linku a pro cestující do Dobrovice zvýšení jízdného
o deset korun a prodloužení dojezdového času o deset
minut. Tedy malá šance na to, že by město Dobrovice
zaslalo na krajský úřad svůj souhlas s takovou linkou.
Pokusili jsme se, bohužel bez úspěchu, najít východisko ze situace, kdy naši občané mají v těchto večerních hodinách pro návrat domů jedinou možnost, a to
přestup v Dobrovici na linku Praha – Pecka.
Jiří Čejka

Č. j.
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Semčice konaného dne 28. 2. 2011
5. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Vekra, která
provede výměnu výloh a oken v prodejně
potravin.
6. Uzavření Dodatku č. 2 o odvozu komunálního
odpadu s firmou Compag.
7. Výsledek hospodaření Masarykovy základní školy
a mateřské školy Semčice za rok 2010.
8. Žádost o převedení přebytku hospodaření
Masarykovy základní školy a mateřské školy
Semčice za rok 2010 ve výši 54 799,41 Kč takto: fond
odměn 1 000,00 Kč, fond rezervní 53 799,41 Kč.
9. Žádost obce Pěčice o bezúplatné převedení všech
pozemků ve vlastnictví obce Semčice, spadajících
pod katastrální území Pěčice, zpět na obec Pěčice.
10. Žádost manželů Grebeňových upravit na vlastní
náklady obecní pozemek před č. p. 166.
11. Odložení nabídky Pozemkového fondu k převodu
spoluvlastnického podílu státu k pozemkům na
katastrálním území Pěčic do vlastnictví obce
Semčice dle přílohy Seznam nemovitostí na LV 35
na příští jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Semčice:
Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů uložených na zasedáních
OZ konaných dne 12. 1. a 2. 2. 2011.
2. Důvodové zprávy k:
- projednání nabídek na výměnu výloh a oken
v prodejně potravin a schválení uzavření
smlouvy s vybranou firmou
- projednání a schválení Dodatku č. 2 o odvozu
komunálního odpadu s firmou Compag
- výsledku hospodaření Masarykovy základní
školy a mateřské školy Semčice za rok 2010
- doručeným žádostem.
Schvaluje:
1. Doplnění programu o bod „Projednání výsledku
hospodaření Masarykovy základní školy a mateřské školy Semčice za rok 2010“.
2. Program jednání se schválenou změnou:
1. Úvod:
a) schválení programu jednání
b) volba ověřovatelů zápisu
c) volba navrhovatelů usnesení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
OZ, konaných dne 12. 1. a 2. 2. 2011.
3. Projednání a schválení uzavření smlouvy
s firmou, která provede výměnu výloh a oken
v prodejně potravin.
4. Projednání a schválení Dodatku č. 2 o odvozu
komunálního odpadu.
5. Projednání výsledku hospodaření Masarykovy
základní školy a mateřské školy Semčice za rok
2010.
6. Doručené žádosti a různé.
7. Diskuze
8. Návrh a schválení usnesení z jednání.
3. Ověřovatele zápisu paní Evu Horákovou
a Ing. Františka Šturmu.
4. Navrhovatele usnesení Ing. Jiřího Čejku
a Ing. Romana Hřebíka.

Ukládá:
starostce Daně Grebeňové:
1. Uzavřít smlouvu o dílo s firmou Vekra na výměnu
výloh a oken v prodejně potravin.
2. Uzavřít Dodatek č. 2 o odvozu komunálního
odpadu s firmou Compag.
3. Připravit a zajistit bezúplatný převod všech
pozemků ve vlastnictví obce Semčice, spadajících
pod katastrální území Pěčice, na obec Pěčice.
4. Jednat s obcí Pěčice o úhradě finančních
výdajů, které vznikly obci Semčice v souvislosti
s vlastnictvím pozemků převáděných na obec
Pěčice.
5. Kontaktovat zástupce Pozemkového fondu
a seznámit jej s nově nastalou skutečností týkající
se vlastníka nemovitostí na LV 35.
V Semčicích 2. 3. 2011
Zapsala: Dana Grebeňová

ZE STARÝCH SEMČIC
SEMČICE MEZI DVĚMA VÁLKAMI
(Z místních kronik vybrala J. Čvančarová)
V letošním roce si budeme vyprávět o době mezi
dvěma válkami, o tom, co se tenkrát mezi léty 1918 –
1939 v Semčicích odehrávalo. O některých zajímavých
událostech té doby se Zpravodaj již zmiňoval.
Tentokrát se obdobím první republiky budeme zabývat
podrobněji.
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28. říjen 1918 znamenal pro všechny nový začátek.
Všude se konaly slavnosti, lidé jásali a dobrovolně
slibovali, že pro svou nyní samostatnou vlast chtějí
pracovat a obětovat vše, co mají. A také skutečně,
když Národní shromáždění, které se v prvních
dnech samostatnosti ustavilo, prohlásivší naše země
republikou, vypsalo „Půjčku národní svobody“. Tato
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byla hned v prvních dnech několikrát přepsána.
Vláda všech peněz nepřijala a tu bylo mnohými trpce
ztěžováno, že peníze, které upsali, přijaty nebyly.
Aby ve výživě obyvatelstva nastalo zlepšení,
vydáno nařízení, aby v měsíci listopadu opatřeno
bylo 56 465 kusů hovězího dobytka. V listopadu
pak byla zvýšena moučná dávka, pro zemědělce
a členy jejich rodiny 16 kg obilí na měsíc. Pro ostatní
obyvatelstvo všeobecně 1 400 g mouky týdně, pro
těžce pracující a vojíny 2 100 g a během měsíce se opět
dávka zvýšila.
V prosinci se vrátil do Čech prezident T. G. Masaryk a za tou příčinou byly opět konány po celé republice slavnosti.
V lednu přijely domů dva transporty legionářů
z Francie. Také se vrátil a začal opět učit zdejší učitel
František Pulda.
Dne 12. ledna 1919 sehrála děvčata ze semenářské
stanice, za vedení inspektora stanice Václava Stehlíka,
divadelní hru „Srdce“.
V tomto měsíci počalo se psáti v novinách
o nastávajících volbách obecních zastupitelstev,
ačkoliv ještě volební řád Národnímu shromáždění
ku schválení ani předložen nebyl. Následek toho bylo
pořádání voličských schůzí, nezřízená agitace, vznik
třídních bojů a nesvárů v obcích. Strany politické
ucházely se o přízeň voličů a té se dostávalo těm, kdo
více slibovali.
Následkem nedostatku vagonů byl nedostatek uhlí
čím dál větší. K tomu pak přidružil se nedostatek
chlebovin a masa. Tu počaly dělné třídy v domnění,

že venkov potraviny schovává, vyhrožovati, že si na
venkov pro potraviny dojdou, jestli i nadále nynější
nouze potrvá. Venkov pak žádal snížení cen věcí,
kterých v životě třeba a poukazoval na to, že za peníze,
které za obilí trží dle maximálních cen, ničeho koupiti
nelze.
Poněvadž vrátilo se velké množství vojínů domů,
nebyla pro ně práce, a proto ku konci ledna odhlasovalo
NS zákon o podpoře nezaměstnaných.
Tohoto měsíce byla naše obec již podruhé postižena
Španělskou chřipkou.
V únoru byl u příležitosti 25. výročí působení
v oboru zušlechťování řepového semene pan Václav
Bartoš, dosavadní správce stanice, jmenován ředitelem
Semenářské stanice v Semčicích.
V únoru a březnu bylo dle nařízení provedeno
kolkování bankovek, a protože drobné peníze a mince
kolkovány nebyly, zmizely z oběhu. Kdo dal kolkovati
přes 500 Kč, byla mu polovina peněz zadržena.
Zadrženy a kolkovány byly také všechny vkladní
knížky.
V březnu obecní zastupitelstvo odhlasovalo
nahraditi staré obecní pumpy novými.
Pokračování příště.

MYSLIVCI
V roce 1984 hospodařilo myslivecké sdružení
Žerčice-Ujkovice, do kterého patří i myslivci ze
Semčic, na výměře 2 350ha pozemků, z toho 920 ha
lesa. Z početné organizace je 8 členů ze Semčic.
Hospodářem za obce Semčice-Žerčice byl Jiří Dvořák
č. p. 44, který byl také nejaktivnějším nimrodem.
Přesto, že řadu let byly stavy zvěře nízké, dá se říci,
že rok 1984 byl úspěšný. Na třech společných honech
bylo uloveno 75 zajíců, 45 bažantích kohoutů a 1 ks
černé zvěře. V průběhu roku bylo uloveno 46 ks zvěře
spárkaté a 15 ks zvěře černé. Největším úlovkem prasat
se mohl pochlubit Jiří Dvořák – 5 ks, dále Fr. Starý
– 1 ks a Bohumil Smutný ze Ctiměřic – 1 ks. Na lišky,
kterých bylo uloveno 28 kusů, byl dobrý František
Lojka. Mezi další úlovky patří škodná, kde převládají
toulavé kočky.

KRUTÁ ZIMA
Zima roku 1985 byla tuhá. Od 3. ledna do 16. ledna bylo mrazivé počasí –20 °C, místy –30 °C. Zamrzly vodovody, odpady v bytech i v hospodářských
budovách. Zamrzly do dna strouhy a hodně stromů
popraskalo mrazem. V kravínech zamrzaly napáječky,
hnůj pod dobytkem byl zmrzlý. Zmrzlo i krmení pro
dobytek, který trpěl i chladem, a mnoho kusů muselo
být odporaženo, nebo uhynulo. Naštěstí vrstva sněhu, i když ne příliš velká, zabránila postižení polních
plodin.
Po mrazech přišlo náhlé tání a voda se
rozlévala. Kolem 8. února přišla vlna mrazů znova.
Bylo velké náledí a mnoho škod. Skončilo to
25. února.
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NEDOSTATEK UHLÍ
Kritický nedostatek uhlí vznikl před zimním
obdobím roku 1986. Bylo to zčásti zaviněno tím,
že vlečka železniční trati byla téměř celý rok mimo
provoz pro chatrný stav. Ale nebylo to jenom to. Někde
v plánování to zavrzalo. Čím více se blížila zima,
tím více vzrůstala nervozita z nedostatku paliva pro
domácnosti. Na všech zasedáních MNV Semčice se

o jiném nemluvilo. Nastávaly hádky, kancelář uhelných
skladů byla denně obležena lidmi. Stížnosti na vedení
skladů na ONV a OV KSČ byly na denním pořádku.
Krajské vedení zařídilo pomoc pro okresy Mladá
Boleslav a Mělník, kde to bylo nejhorší. Horníci plní
plány těžby a uhlí není! A tak v semčických uhelných
skladech měli nezáviděníhodnou situaci.

Z NAŠEHO KRAJE
HISTORIE SČÍTÁNÍ LIDU
Sčítání lidu patří k nejstarším statistikám vůbec.
Na našem území se uskutečnily soupisy obyvatel již ve
středověku. Byly prováděny k vojenským a daňovým
účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za
vůbec nejstarší na českém území je dochovaný soupis
majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je
součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Významný mezník je datum 13. října 1753, kdy byl
vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním
sčítání lidu. Sčítání lidu bylo provedené v roce 1754.
Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území
habsburské monarchie.
V roce 1777 byl vydán nový konspirační patent,
který se stal základem soupisů až do roku 1851.
Opět bylo zachyceno veškeré obyvatelstvo, i když
detailnější třídění podle sociálního postavení a věku
bylo prováděno jen u mužů. Od 80. let 18. století byly
na panstvích, později na obcích a městech, založeny
populační knihy, v nichž byla každá rodina zachycena
zvlášť. Údaje byly do těchto knih zanášeny na základě
ohlašovací povinnosti hlavy rodiny.
Sčítání lidu v roce 1869 se konalo na základě
říšského zákona o sčítání, vydaného 29. března 1869,
který stanovil desetiletou periodu. Z biologických

znaků se zjišťoval věk a pohlaví, zaznamenávaly
se příslušné fyzické vady. Ze společenských
znaků se zjišťovala státní příslušnost, rodinný
stav, náboženské vyznání a obcovací řeč. Od roku
1880 také gramotnost, tj. dotazem na schopnost
čtení a psaní.
Rakouské sčítání z let 1890-1910 bylo svým
obsahem, rozsahem a kvalitou zpracování velmi dobře
organizováno. To dokládá, že po rozpadu RakouskaUherska byly užité metody převzaty nástupnickými
státy.
Sčítání lidu – poslední na našem území před
první světovou válkou, bylo v roce 1910. V roce 1919
byl založen Státní ústav statistický. Podle tradice,
převzaté z monarchie, se mělo sčítání lidu konat
v roce 1920. To však nebylo z důvodu nedostatečné
přípravy možné. Nový zákon byl přijat 8. dubna 1920.
Sčítání lidu se uskutečnilo podle nového zákona
15. února 1921.
Další sčítání lidu se uskutečňovala dle pozdějších
právních předpisů.
Z. Macounová,
A. Nezdarová:
„Loučeň ...“

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Lyžařský výcvikový kurz proběhl v únoru od
neděle 13. do soboty 19. ve Vítkovicích, na boudě
Hadovce (http://www.boudahadovka.cz/), která leží
820 m. n. m. v Krkonoších. Na lyžařský výcvik měly
možnost jet děti ze 7., 8. a 9. třídy, této možnosti využilo 21 žáků. Vedoucí zájezdu byla Mgr. Marie
Helichová, instruktorka Tereza Šturmová a zdravotnice paní Martina Jonášová.

Ve středu, při odpočinkovém dni, jsme se vydali na
procházku (se sladkou odměnou v cíli) do restaurace
Na Rezku.
Moc děkujeme majitelům Hadovky, kteří se
o nás celý týden skvěle starali. A dále také kuchařkám, které nám vařily vynikající jídla. Zkrátka a dobře týden se vydařil a všichni byli spokojeni. Snad budou i další roky mít děti zájem a rodiče
budou moci svým ratolestem dopřát krásný týden
plný lyžování se spoustou nezapomenutelných
zážitků.

Děti byly rozděleny do dvou družstev podle
výkonu, s postupujícím časem se jejich výkony lepšily,
čímž dělaly radost svým instruktorům.
Každý den byl dodržován režim, který začal ráno
budíčkem, následovala snídaně, dopolední lyžování,
oběd, polední klid a potom odpolední lyžování a po
večeři krátké povídání a hry, které si děti připravily.
Semčický zpravodaj • duben 2011

Fotečky z našeho „lyžáku“ jsou na školním webu
http://skola.obecsemcice.cz
Instruktorka Tereza Šturmová
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MATEMATICKÉ SOUTĚŽE
Jako každoročně se žáci naší školy, nad rámec
svých povinností, účastní matematických soutěží.
Žáci 6. a 7. třídy se zúčastnili školního kola
Pythagoriády. Letos se k nim nově přidali
i žáci třídy osmé. Nejlepší z nich nás reprezentovali v okresním kole, které proběhlo 21. 3. na 7. ZŠ
v Mladé Boleslavi.

BENJAMÍN

BYLI TO:
Radek Moc
Michal Záveský
Vojtěch Komárek
Josef Král
Petr Zítka
Adam Kubín
Iveta Slánská
Veronika Dlouhá
Šárka Tóthová

6.
6.
6.
7.
8.
8.
8.
8.
8.

2. a 3. tř.
4. a 5. tř.
6. a 7. tř.
8. a 9. tř.

NEJLEPŠÍ ŘEŠITELÉ:
CVRČEK
44 b.
39 b.
35 b.

3. třída
Kaska Matěj
Komárek Matěj
Němec Jakub

46 b.
40 b.
38 b.

76 b.
55 b.
53 b.

5. třída
Hýblová Žaneta
Kučera Kryštof
Milnerová Zuzana
Rechcígl Roman

64 b.
61 b.
57 b.
57 b.

63 b.
60 b.
56 b.

8. třída
Mičík Jan
Kubín Adam
Tóthová Šárka

79 b.
72 b.
60 b.

9. třída
Šifta Vít
Pietrzyková Katarzyna
Šíp Jakub

58 b.
56 b.
55 b.

ACTIVE
ENGLISH WEEK
V týdnu od 21. do 25. března proběhl v naší škole Active English Week. Přihlášení žáci měli možnost
zúčastnit se výuky v anglickém jazyce, a to 6 vyučovacích hodin denně.
Podařilo se nám vytvořit 2 skupiny dle pokročilosti
žáků – ve skupině třeťáků a čtvrťáků jich bylo 14, druhou skupinu, čítající žáků 18, tvořili chlapci a dívky od
5. do 8. třídy.
Lektoři Daniel Barr a Craig Philipps ukázali dětem, že angličtiny se nemusí bát. Připravili pro ně zábavný týden plný různých aktivit.
Většina zúčastněných žáků se již těší na opakování této
akce příští rok.
Věra Forejtová,
učitelka angličtiny

KLOKÁNEK
4. třída
Kubínová Adéla
Dlask Tomáš
Zítka Lukáš

7. třída
Král Josef
Motl Jiří
Suchá Veronika

Dále se od začátku roku účastníme mezinárodní
korespondenční soutěže TAKTIK. Soutěž je rozdělena
do 4 kol. V každém kole obdrží 2 až 3 členné
skupiny žáků 8 logických a slovních úloh, které
musí v daném termínu odevzdat. Někteří s jejich
nástrahami zápasí doma, jiní v rámci kroužku
Matika za školou. Po vyhodnocení 3 kol se naše
škola drží na krásném 10. místě (z 391 účastníků).
Doufám, že elán a nadšení letošním soutěžícím vydrží
i do dalších let.
Mgr. Renata Rotterová,
učitelka matematiky

BYLI ROZDĚLENI DO TĚCHTO KATEGORIÍ:

2. třída
Hlubučková Lada
Herrmann Vojtěch
Čorgöová Izabela

64 b.
47 b
43 b.

KADET

Největší pozornost samozřejmě poutala mezinárodní soutěž Matematický Klokan. Letos
byla uspořádána 18. března. Zúčastnili se jí žáci
od 2. do 9. třídy.

Cvrček
Klokánek
Benjamín
Kadet

6. třída
Komárek Vojtěch
Moc Radek
Záveský Michal
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HISTORICKÁ EXKURZE
V úterý 22. 3. 2011 jsme se vypravili na exkurzi
na 3 významná historická místa. První zastávka byla
v královském městě Kouřim. Měli jsme štěstí na
výborného průvodce. Nejprve nás zavedl do kostela
sv. Štěpána, stavbu z 2. poloviny 13. století (nejstarší
část kostela) s hvězdicovitou osmibokou klenbou
a nástěnnými malbami z počátku 15. století. Zážitkem
bylo sedět v 300 let starých dřevěných lavicích. Poté
jsme vystoupali po 62 schodech, abychom v renesanční
zvonici obdivovali 2 zvony zavěšené srdcem vzhůru
(zvoní se na ně šlapáním).
Dále jsme navštívili muzeum Kouřimska, abychom
si prohlédli maketu slovanského hradiště z 10. století,
poté se vydali na procházku Starou Kouřimí, kde jsme
mohli vidět říčku Kouřimku, zbytky bývalého hradiště,
hradeb a poslední zachovanou Pražskou bránu do
města. Bohužel už jsme z časových důvodů nestačili

navštívit Muzeum lidových staveb – skanzen, kde se
konají národopisné pořady a výstavy.
Rozloučili jsme se s Kouřimí a vyjeli na vrchol
Lipské hory k památníku bitvy u Lipan. Monumentální
kamenná mohyla vyhlíží do kraje od roku 1881.
Naše poslední zastávka byla v královském městě
Nymburk. Z náměstí Přemysla Otakara II. jsme se
šli podívat na kostel sv. Jiljí, vzácnou ukázku gotické
cihlové architektury. Pak jsme zamířili k řece Labi, kde
nás přivítaly labutě, kachny a větší množství muštelek.
Před námi se objevily části cihlových hradeb s baštami
a s dochovanými středověkými vodními příkopy –
Malými a Velkými Valy.
Myslím si, že se exkurze vydařila, přispělo k tomu
také krásné slunečné počasí.
Mgr. Jiřina Rakušanová,
učitelka dějepisu

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

INFORMACE ZE ZŠ
ANEB
CO NÁS ČEKÁ
DO KONCE ROKU

V tomto školním roce jsme měli poprvé možnost
zúčastnit se Zeměpisné olympiády. Já s Milošem
Mocem jsme byli vybráni jako reprezentanti naší
školy. Soutěž se konala 16. března na Gymnáziu
doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Po
rozdělení do jednotlivých učeben podle kategorií
nás čekal test, který se skládal ze tří částí (teoretické
a praktické části a práce s atlasem). Jako účastník
mnoha olympiád hodnotím tuto zeměpisnou jako
jednu z nejnáročnějších. Výsledkem jsem byl mile
překvapen. Z 39 účastníků jsem skončil na 12. a Miloš
na 23. místě. Účast v této soutěži byla pro nás velkým
přínosem a rádi bychom se zúčastnili i v příštím
roce.
Adam Kubín, žák 8. třídy

• 18. 4.

Exkurze do Příbrami a Štěchovic

• 20. 4.

Den Země – Den ve fialovém

• 22., 23., 25. 4. Velikonoční prázdniny
• 26. 4. – 24. 5. Kurz plavání pro 1. a 2. třídu
v MB
• 23., 24. 5.

Přednášky Šikana versus
kamarádství – pro 4. – 7. tř.

• 24. 5.

Exkurze – Papírny Bělá pod
Bezdězem, Sklárna Bělá pod
Bezdězem, ČOV Podlázky

• 2. 6.

Zájezd do MD MB – 4. – 6. třída
– Strakonický dudák

EUROREBUS

• 10. 6.

Zájezd do MD MB – 7. -9. třída
Ostře sledované vlaky

Eurorebus je vědomostní soutěž určená pro
žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Soutěžní otázky
vyžadují znalosti z oblasti zeměpisu, dějepisu, ale
i společenských věd.
Již tradičně se žáci naší školy zúčastnili krajského
kola, které se konalo 30. března v Praze. Školu
reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení: Šárka
Tóthová, Miloš Moc a Adam Kubín. V krajském
kole jsme úspěšně zabodovali (4. místo ze 43)
a postupujeme do celostátního kola, které se
bude konat 6. června 2011 v Kongresovém centru
v Praze.
Držte nám prosím palce!
Za reprezentující žáky Adam Kubín

• 13. 6.

Dopravní hřiště MB – 4. třída

• 14. 6.

Informativní schůzka pro
zákonné zástupce zapsaných dětí
do 1. třídy

• 24. 6.

Pochodové cvičení

• 28. 6.

Branný den

• 30. 6.

Slavnostní zakončení školního
roku
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V průběhu měsíce května a června se uskuteční
výlety jednotlivých tříd.
V květnu proběhne fotografování tříd – dle počasí.
6

INFORMACE Z MŠ
Jaro je jedno z nejkrásnějších ročních období, které
ve školce prožíváme v krásné rozlehlé zahradě s lesíkem, vybavené průlezkami, houpačkami, skluzavkou,
pískovištěm a zahradním náčiním. Hračky máme
uloženy v zahradním skladu, který je po celou dobu
pobytu venku dětem přístupný, aby si mohly vybrat
hračky dle vlastní potřeby.
Pravidelně i venku je dodržován pitný režim.
Pobyt venku je plánován na dopoledne i odpoledne.
Při pobytu venku musí učitelky dbát na zvýšenou
bezpečnost dětí.
Přechod zimního času na letní není pro děti
bezproblémový, a to proto, že si děti musí zvykat na
časnější vstávání a do zahrady vycházíme ještě za
chladného počasí, které se během jedné hodiny změní,
a my musíme děti převlékat do vhodnějšího oblečení.
Jde hlavně o měsíce duben a květen.
30. 3. se děti zúčastnily v základní škole výchovně
vzdělávacího koncertu, který uspořádal Mgr. Tomáš

Hušek se svými žáky. Děti se seznámily s novými
písničkami, zopakovaly si známé, společně si
zasoutěžily a odměnou pro ně byla sladkost a drobné
dárky. Koncert byl velmi pěkný a všem se líbil.
7. 4. bylo sehráno Koloběžkou divadelní představení
„Barevná pohádka“, kterého se zúčastnily děti z MŠ
Ledce a žáci 1. a 2. třídy ZŠ Semčice.
20. 4. pojedou děti do Kulturního střediska Svět
v MB, kde shlédnou představení „Včelí medvídci“.
Blíží se Velikonoce a naše děti se na ně již moc
těší. Tradice Velikonoc je zakotvena ve školním
vzdělávacím programu MŠ. Děti malují vajíčka, školku
zdobí vlastními výrobky s velikonoční tématikou – ty
si odnesou na Velikonoce domů.
Do konce školního roku nás toho čeká ještě mnoho
– a o tom vám napíšeme v dalším Zpravodaji.
Marie Baláková,
vedoucí učitelka MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
k zápisu chodily maminky s dětmi ročními či dvouletými. Pořadníky na místo v MŠ neděláme, zapisujeme
jen ty děti, které se k zápisu dostaví.
Není vyloučeno, že v průběhu školního roku dojde
k uvolnění místa pro další dítě – poté jsou kontaktováni zákonní zástupci zapsaného dítěte, které do školky
nebylo přijato z kapacitních důvodů.
Děkuji všem odmítnutým za pochopení situace
Mgr. Jana Kočová,
ředitelka školy

K zápisu do mateřské školy přišlo 22. března 35 dětí
se svými zákonnými zástupci. Volných míst pro ně
bylo ale bohužel jen 17, proto bylo nutno hodně dětí
odmítnout.
Do školky jsou podle zveřejněných kritérií přijímány pouze děti místní či děti ze spádových obcí, především podle věku – v současné době není z kapacitních důvodů možné přijímat děti, které nedosáhnout
k 1. 9. 2011 příslušného školního roku věku 3 let nebo
děti z jiných obcí. Je proto naprosto zbytečné, aby
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Z ČINNOSTI SDH SEMČICE
Ve čtvrtek 7. 4. jsme uskutečnili sběr železného
šrotu.
V sobotu 26. 2. slavil své životní jubileum
dlouholetý člen našeho sboru pan Josef Jiránek.
Děkujeme mu za jeho práci a gratulujeme.

V sobotu 12. února jste si mohli zatančit na
Hasičském plese, který jsme jako každý rok pořádali
v Pěčicích v hospodě „U Věčné žízně“.
Masopustní průvod, který jsme pořádali, procházel
letos vesnicí v sobotu 19. března za účasti asi šedesáti
povedených masek. Průvod skončil v pozdních
odpoledních hodinách a zakončení proběhlo již
tradičně v hasičárně.
V pátek 1. 4. a v sobotu 2. 4. probíhaly práce na
čištění vodní nádrže ve sportovním areálu. Byla také
vyčištěna studna ve Ctiměřicích i v Semčicích včetně
přívodního potrubí.
V sobotu 16. 4. proběhne bílení nádrže. V tento
den bude probíhat také výstavba plotu za hasičskou
zbrojnicí.

Našemu veliteli se 21. 3. narodil malý hasič
Mareček. Gratulujeme.
Mezi další plánované akce patří tajný výlet na
kolech, pálení čarodějnic a prvomájový průvod.
O těchto akcích budete včas informováni.
Za SDH Semčice Karel Kočí

Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
nářadím. Jednotka z MB nasadila jeden vysokotlaký
proud. Rozloha požáru byla 300x100 metrů. Výjezdu se zúčastnili: Klimo K. ml., Vošvrda, Pařík, Jiránek P.,Fidra, Šturma, Renner. Byl to také první ostrý
výjezd našeho Fordíka „Karlíka“.
V pořadí třetí výjezd byl 12. března v 17:33 hodin
do Dobrovice k údajnému požáru skladu hnojiv.
Naštěstí se jednalo o kontejner plný odpadu. Semčická jednotka nezasahovala a byla namístě ponechána
jako záloha. K požáru vyjeli: Pařík, Vošvrda, Jiránek
P., Klimo K. ml., Čerych, Fidra, Brynych.
Čtvrtý výjezd proběhl 27. března v 6:28 hodin do
Luštěnic, kde hořel kravín a přípravna krmiva. V kravínu se nacházelo 200 kusů krav. Naše jednotka doplňovala vodu a jedním proudem C dohašovala vynášenou slámu z kravína. Zúčastnili se Pařík, Vošvrda,
Jiránek P., Renner.
Dne 30. března jednotka provedla vyčištění kanálů
po zimě. Snažili jsme se pročistit ucpanou kanalizaci
ve zdravotním středisku. Bohužel se nám ji prostředky, které jsme měli k dispozici, nepovedlo vyčistit.

Naše jednotka vyjížděla během posledních dvou
měsíců celkem čtyřikrát:
Ve středu 2. března v 13:09 hodin k požáru trávy
do Dobrovice. Spolu s námi zasahovaly jednotky Mladé Boleslavi, Dobrovice, Luštěnic a Podlázek. Požár
trávy, který měl v začátku rozlohu 50x40 metrů se
díky silnému větru a kopcovitému terénu rozšířil na
800x400 metrů. Výjezdu se účastnili: Klimo K. ml.,
Rejmon, Pařík a Mates.
Další výjezd byl 9. března v 14:39 hod do Ledců
opět na požár trávy. Na místo jsme přijeli jako první a začali jsme hasit jedním proudem C a ženijním

Stále pokračujeme v budování stožáru na sušení
hadic.
Za JSDH VJ Klimo Karel ml.

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
V minulém zpravodaji jsme se již zmínili o plánu
zúčastnit se další etapy hry Plamen, a sice ve štafetě
požárních dvojic a zároveň memoriálu B. Buriánka
v uzlování. Soutěž se konala v Dobrovici v sokolovně 19. 2. Našich ratolestí se sešlo na soutěž v uzlování celkem 4 v kategorii starších, proto soutěžili pouze
za jednotlivce, 5 mladších, 2 z přípravky a 1 za dorost.
V uzlování skončili v mladší kategorii na krásném
5. místě a za jednotlivce v kategorii přípravka získala
2. místo naše Klárka Vošvrdová a za dorost 3. místo
Semčický zpravodaj • duben 2011
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Jakub Hřebík. Na disciplínu štafetu požárních dvojic
jsme postavili jedno družstvo starších a dvě družstva
mladších. Družstvo starších bylo bohužel oslabeno
o děti, které byly tou dobou na lyžařském výcviku
a tak jej doplnili o jednoho soutěžícího z jiného SDH,
alespoň tak se mohli ve štafetě umístit na 10. místě. Mladší družstvo se umístilo na 9. místě, jen škoda některých chyb, za které nasbírali zbytečné trestné
body, ale ty do příštího roku odstraníme, a tak v žebříčku postoupíme už jen a jen k lepším umístěním.
Dalším doprovodným úkolem této části hry Plamen bylo úspěšné splnění hasičských odborek, které
u nás plnil a splnil Luboš Nosek odborky strojníka,
Miloš Moc kronikáře, Pavel Nosek strojníka juniora a Lucka Košťáková odborky preventista junior.
Celou tuto soutěž bylo možné sledovat online na
http://tv.tycom.cz/.
Koncem února a během měsíce března jsme často
kvůli nácvikům na další, a to 3. část hry Plamen, navštěvovali místní tělocvičnu a také jsme využili v prostorách školy interaktivní tabuli. V průběhu dubna
jsme začali trénovat venku v okolí školy či hasičárny.
Díky vyrobeným překážkám od Karla Klima můžeme
disciplínu 400m s překážkami CTIF již nacvičovat
v Semčicích. Štafetu 4 x 60m, ke které už nám chybí
pouze kladina, jsme byli s dětmi běhat v Plazích, kam
nás odvezlo zapůjčené obecní auto jménem Karlík.
Tímto děkujeme.
Na začátku dubna, konkrétně 1. a 2., se konala

na koupališti brigáda, kde i někteří nejmladší hasiči
pomohli při čištění nádrže. I při další brigádě, která se
koná 16. 4., soptíci rádi pomůžou.
A hned následující den 17. 4. čeká naše hasičské ratolesti soutěž štafeta 4 x 60m a 400 m s překážkami CTIF, která se bude konat v Mnichově
Hradišti. Máme, pokud nás neskolí další nemoci,
v plánu postavit dvě družstva mladší a dvě starších
na 4 x 60 m a po jednom družstvu na štafetu CTIF.
Držte nám palce, ať to vyjde.
Další akce 23. dubna, kterou máme v plánu, je
hasičská ZUMBA. Zatím se na ni z našich soptíků přihlásilo 9 dětí, většinou holky, i když jsou tam
i odvážní chlapci. Snad se akce pořádaná ve sportovně tanečním centru L&P Pik Dance v Mladé
Boleslavi vydaří.
Samozřejmě se hasičské děti rády projedou na kole
o Velikonočním tajném výletu 24. 4. a projdou na
Prvomájovém pochodu 1. 5.
V měsíci květnu nás mimo nácviků požárního
útoku CTIF a požárního útoku čeká 4. kolo hry plamen v těchto soutěžích. Toto kolo je poslední částí hry
plamen a bude se konat 22. května v Kosmonosích.
Den předtím nás čeká okrsková soutěž v požárním
útoku v Žerčicích.
Děkujeme všem, kteří nás podporují. Rády
přivítáme i nové soptíky.
Za vedoucí mládeže SDH Semčice
Tereza Šturmová a Lenka Motlová

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Jaro je tady, sportovní areál se probouzí, soutěže
se blíží a práce nás čeká skoro všude, kam se člověk
podívá…
Nejdříve to nejdůležitější – Výroční členská
schůze Tělovýchovné jednoty Sokol Semčice spojená
s volbou nového výboru. Nemám v úmyslu zdlouhavě
popisovat průběh ani výsledky „výročky“, proto
přikládám schválený program schůze (body programu
byly do posledního bodu splněny) a také stručný výpis
z „usnesení“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Úvod: Zahájení, přivítání hostů;
Schválení programu jednání;
Volba ověřovatele zápisu (Jiří Dvořák);
Volba navrhovatele usnesení
(Vladimíra Hynková);
Volba mandátní komise (Miroslav Kučera);
Volba volební komise (Karel Klimo st., Jiří Bort
a Pavel Mareš);
Zpráva o činnosti TJ Sokol Semčice za rok 2010
(Roman Hřebík);
Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů za rok 2010
(nohejbal – Miroslav Kučera,
fotbal – Martin Sládek,
volejbal – Vladimíra Hynková,
kondiční cvičení a cvičení rodičů s dětmi –
Vendula Kernerová;

Zpráva pokladníka – Jiří Zvěřina;
Zpráva o hospodaření – Vladimíra Hynková;
Plán akcí a prací na rok 2011 – Roman Hřebík;
Volba členů nového výboru;
Přestávka;
Příspěvky hostů;
Zpráva volební komise;
Diskuse;
Návrh a schválení usnesení z jednání;
Závěr;
Drobné občerstvení.

Výpis z „Usnesení Výroční členské schůze
Tělovýchovné jednoty Sokol Semčice“, konané dne
12. března 2011 – výsledky voleb členů nového výboru
TJ Sokol Semčice (jméno a počet hlasů):
DVOŘÁK Jiří (19), HRÁDEK Milan (19), HŘEBÍK
Roman (24), HYNEK Ondřej (16), HYNKOVÁ
Vladimíra (22), KERNEROVÁ Vendula (22),
KROUPA Zdeněk (10), KUČERA Miroslav (21),
MOC Roman (14), STARÝ Jiří (15).
Jak jste jistě z výsledků voleb poznali, chybí zde
jméno dlouholetého člena výboru TJ Sokol Semčice
– Jiřího ZVĚŘINY. Jirka se rozhodl tentokrát
nekandidovat… a nám nezbývá, než mu za roky
9
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obětavé práce poděkovat a věřit, že nám zůstane
i nadále nakloněn. Jirko, děkujeme!

zábavních soutěží pro ty nejmenší uspořádáme také
soutěž masek s čarodějnickou tématikou – nejlepší
maska bude samozřejmě odměněna. Nenechte v tom
své ratolesti samotné a přidejte se také (i dospělácké
masky budou oceněny). Reprodukovaná hudba,
táborák a občerstvení je samozřejmostí – buřtíky
k opékání budou připraveny. Přijďte pobýt v masce
i bez ní.
Na Prvomájový pochod vyrazíme v neděli 1. května
2011 ve 14:00 hod z koupaliště. Trasa, terén i vzdálenost
pochodu okolím Semčic budou zvoleny tak, aby se
procházky mohly zúčastnit jak rodiny s malými dětmi,
tak i rodiny s dětmi v dětských kočárcích. Občerstvení
v průběhu pochodu i po návratu do sportovního
areálu Semčice bude zajištěno. Zveme všechny k hojné
účasti – nejen čarodějnice a turisty.

V souladu s usnesením, jehož celé znění najdete
na http://tjsokolsemcice.webnode.cz/, proběhla dne
20. března 2011, za účasti šesti členů nového výboru
(Jiří Dvořák – omluven), ustanovující schůze TJ Sokol
Semčice s těmito výsledky:
předseda:
místopředseda
(volejbal):
pokladník/SOKOLÍK
a kondiční cvičení:
člen výboru –
nohejbal:
člen výboru –
nohejbal/kopaná:
člen výboru –
správa a příprava kurtů:
člen výboru –
technická správa SA:

Ing. Roman HŘEBÍK;
Ing. Vladimíra HYNKOVÁ;
Vendula KERNEROVÁ;
Miroslav KUČERA;
Ondřej HYNEK;

Výpis z rámcového plánu činnosti TJ Sokola
Semčice na rok 2011 – nejbližší akce:
¢ 30. 04. 2011 od 17:30 h. Rej čarodějnic;
¢ 01. 05. 2011 od 14:00 h. Prvomájový pochod;
¢ květen a červen turnaje:
Cukrovary TTD Dobrovice,
Boleslavské mlýny a další;
¢ 04. 06. 2011 Dětský den;
¢ 10. 06. 2011 od 20:30 taneční zábava
s punk-rockovou kapelou
„KOČKY NEBEREM“
¢ 02. 07. 2011 Memoriál Bohumila Sládka.

Jiří DVOŘÁK;
Milan HRÁDEK.

Co se ještě událo, co se děje a co se v Sokole
dít bude: Péčí SDH Semčice se 31. 3. 2011 začala
vypouštět nádrž koupaliště a hned 1. a 2. 4. 2011 se
začalo s čištěním. Vyčerpaly a vyčistily se také studny
ve Ctiměřicích a v Semčicích, včetně propláchnutí
přívodního vodovodního potrubí. 8. a 9. 4. 2011 se
pokračovalo v čištění nádrže (zapojily se i semčické
děti), Zbyněk Řípa opravil čerpadlo a hlavní uzávěr
vody, fotbalisté vymalovali kiosek a „holky“ po
nich uklidily, hrabalo se, zametalo, sbíraly se šišky
a nohejbalisté připravovali kurty.
15. a 16. 4. 2011 proběhne bílení nádrže a nádrž
se začne napouštět vodou. Určitě se bude ještě muset
opravit skokanský můstek (je v katastrofálním stavu)
a také zvažujeme možnost instalace schůdků pro
snadnější vstup a výstup z koupaliště.
Letošní Rej čarodějnic započne v sobotu 30. dubna
2011 od 17:30 hod na koupališti. Kromě sportovně-

Dne 17. dubna 2011 oslavil náš dlouholetý člen,
pan Václav SYROVÝ, krásné 80. narozeniny. Panu
Syrovému touto cestou blahopřeje celá Tělovýchovná
jednota Sokol Semčice i ostatní sportovní přátelé.
Fotografie, aktuální informace i plánované
akce, brigády i ostatní 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/.
R. H.

NOHEJBAL
„AKTIV“ – PŘÍPRAVY SOUTĚŽNÍHO NOHEJBALOVÉHO ROČNÍKU 2011
Rozložení je tedy následující:
I. třída – 6 účastníků – Sokol Semčice „A“;
II. třída – 7 účastníků;
III. třída – 5 účastníků – Sokol Semčice „B“;

Nohejbalové dění je ve fázi příprav a to jak jarní
části soutěží tak i kurtů v našem areálu. Nohejbalový
aktiv se konal 15. 3. 2011 v Mladé Boleslavi.
ONSK Mladá Boleslav obdržel celkem 18 přihlášek
do soutěžního ročníku 2011. Oproti roku 2010 soutěž
nepřihlásily oddíly Jičín B, TJ Hrdlořezy Důl A/B
a nově se přihlásil oddíl Sokol Semčice B.

VV výbor dále nechal rozhodnout vedoucí oddílů
o hracím systému po odehrání základní dvoukolové
skupiny. Možnost byla hrát play off/out, jako tomu bylo
loni, nebo přidat ještě jedno kolo navíc. Hlasováním
(pro 10 / proti 2) bylo rozhodnuto, že účastníci v I. a III.
třídě odehrají po ukončení základní skupiny ještě
jedno další kolo. Systém těchto jednokolových utkání
bude následující: První ve skupině odehraje všechna
utkání na domácím hřišti a poslední ve skupině vše
venku. Více v rozpise jednotlivých soutěží.

Soutěže jsou opět rozděleny do tří výkonnostních
tříd. VV vyhověl žádosti oddílů Sokol Bradlec a Jičín
s umístěním do II. třídy. Naopak v I. třídě zůstává na
vlastní žádost oddíl Bakova nad Jizerou. VV výbor
se sice zabýval myšlenkou rozdělit týmy jen do dvou
výkonnostních tříd, ale vzhledem k volným hracím
termínům by tento systém neměl naději.
Semčický zpravodaj • duben 2011
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Druhá část příprav se odehrává na kurtech v našem
areálu. V současné době upravujeme jejich povrch
a okolí. Věřím, že kurty budou brzy připravené a my na
nich budeme moci začít trénovat, protože nohejbalová
sezóna se kvapem blíží.

Družstvo Semčice „B“ pak sehraje 1. domácí
utkání v úterý 10. 5. 2011 proti Hlavenci „B“, taktéž od
16.30 hod.
Rozpisy soutěží přikládám k příspěvku, dále jsou
umístěny na webových stránkách TJ Sokola Semčice
(http://tjsokolsemcice.webnode.cz/), jsou také k vidění v našich kulturních zařízeních a samozřejmě
budou brzy rozdány mezi naše příznivce.
M.K.

První mistrovský zápas Semčice „A“ vs. Bakov se
uskuteční ve čtvrtek 28. 4. 2011 od 16:30 hod.

TJ S okol S emči ce „ A“
I. třída okresního přeboru
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

DATUM
DEN
28. 04.
čtvrtek
05. 05.
čtvrtek
12. 05.
čtvrtek
19. 05.
čtvrtek
26. 05.
čtvrtek
01. 06.
středa
09. 06.
čtvrtek
16. 06.
čtvrtek
23. 06.
čtvrtek
28. 06.
úterý
23. až 25. 08.
30. 08. až 01. 09.
06. až 08. 09.
13. 09. až 15. 09.
20. 09. až 22. 09.

ČAS
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
16.00

DOMÁCÍ
HOSTÉ
Semčice
Bakov
J. Vtelno A
Semčice
Semčice
Hlavenec A
Kolomuty A
Semčice
Semčice
Plazy B
Bakov
Semčice
Semčice
J. Vtelno A
Hlavenec A
Semčice
Semčice
Kolomuty A
Plazy B
Semčice
1 - 6, 2 - 5, 3 - 4
1 - 2, 3 - 5, 4 - 6
1 - 3, 2 - 6, 4 - 5
1 - 5, 2 - 4, 3 - 6
1 - 4, 2 - 3, 5 - 6

VÝSLEDEK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TJ S okol S emči ce „ B“
III. třída okresního přeboru
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

DATUM
26. 04.
03. 05.
10. 05.
17. 05.
24. 05.
31. 05.
07. 06.
14. 06.
21. 06.
28. 06.
23. 08.
30. 08.
06. 09.
13. 09.
20. 09.

DEN
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

ČAS

DOMÁCÍ

HOSTÉ
volno
Dobrovice
Semčice
Semčice
Hlavenec B
Kolomuty B
Semčice
Semčice
Brodce
volno
Semčice
Dobrovice
Hlavenec B
Semčice
Semčice
Kolomuty B
Brodce
Semčice
1 - 6, 2 - 5, 3 - 4
1 - 2, 3 - 5, 4 - 6
1 - 3, 2 - 6, 4 - 5
1 - 5, 2 - 4, 3 - 6
1 - 4, 2 - 3, 5 - 6

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
16.00
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VÝSLEDEK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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FOTBAL
FOTBÁLEK NA „EMANA“ 2011
jarní turnaj losovaných trojic v malé
Na Josefa se konal masopust, a tak jsme museli
1. místo
náš tradiční jarní turnaj odehrát netradičně v prvním
možném volném termínu – 26. 3. 2011. Tradiční
zůstalo místo – tělocvična Masarykovy základní školy
2. místo
a mateřské školy Semčice.
3. místo
Změna
data
pravděpodobně
zapříčinila
nižší účast hráčů, protože v tomto termínu byla
již zahájena také jarní část fotbalové sezóny
2010/2011. Turnaje se zúčastnilo pouze 11 hráčů, Nejlepší střelci:
kteří byli losem rozděleni na 4 týmy, 3 tříčlenné
a 1 dvoučlenný.

kopané
HOHENDORF Jürgen,
MOC Aleš
a KLIMO Karel;
SLÁDEK Martin,
MAREŠ Pavel a KERNER Petr;
ŘÍPA Zbyněk,
KLEKNER Roman
a každý, kdo jim pomohl…;
KERNER Petr (14),
MAREŠ Pavel (13),
MOC Aleš (10).

Turnaj, hraný v základní části dvoukolově „každý
s každým“ na 2 x 3 minuty, vyvrcholil závěrečnými
boji o konečné pořadí. Finále dokonce dospělo do
prodloužení.

Vyhlášení výsledků proběhlo v klubovně na
koupališti stejně jako následné občerstvení – gulášek
od Venduly Kernerové byl vynikající – děkujeme.
R. H.

KONDIČNÍ CVIČENÍ

14. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA
REJMONA V MARIÁŠI

12. 3. 2011 od 10 do 12 hodin se uskutečnila avizovaná „sobotní dvouhodinovka“. Přijela cvičitelka
Zuzana Plíhalová. Již tradičně jsme si první hodinu
zacvičily Pilates. V příjemném tempu jsme protáhly
a posílily svoje svaly. Po této hodině se určitě každá
z nás cítila o něco štíhlejší, vyšší a odcházela s dobrým
pocitem. Tentokrát byla účast hojná, sešlo se 22 cvičenek. Většina z nás zůstala i na druhou hodinu, kam
byla místo Kickboxu zařazena Zumba Fitness, kdy
jsme na známé hudební hity zábavnou taneční formou uvedly svá těla do správné provozní teploty a při
tom jsme si i zaposilovaly. Zuzana nás vždy před každou písní obeznámila s prvky dané sestavy (tanečku),
vyzkoušely jsme si je nanečisto, poté pustila hudbu
a jelo se naostro. Ty z nás, které dosud nestihly zajít
někam na Zumbu, konečně zkusily na vlastní kůži, co
toto cvičení obnáší.
Čtvrteční večery v místní tělocvičně i nadále patří
jen nám. Až do konce června se budeme scházet na
cvičení vždy od 19 hodin. Věřím, že i po práci na
zahrádce najdete chuť a čas a přijdete si zacvičit se
Zuzanou Zahrádkovou, která nás vždy mile překvapí
něčím novým.

9. dubna 2011 v klubovně na koupališti proběhl
14. ročník Memoriálu Josefa Rejmona ve
„čtyřkovém“ mariáši. Turnaje, pod patronátem
Jiřího DVOŘÁKA a Karla KLIMA st., se zúčastnilo
12 hráčů. Po urputném boji, přerušovaném pouze
krátkými přestávkami a drobným občerstvením,
skončil turnaj s těmito výsledky:

„SOKOLÍK“ – CVIČENÍ RODIČŮ
S DĚTMI DO 3 LET
Maminky s dětmi jsou rády, že se během zimy při
nepříznivém počasí mohly scházet v tělocvičně místní
ZŠ a s příjemným jarním počasím se přesunuly na
dětské hřiště, kde si děti najdou svou zábavu a využijí
pro ně připravené atrakce.
V. K.
Semčický zpravodaj • duben 2011

1. místo

Jiří Motl

(+25,40);

2. místo

Eduard Zítka

(+23,30);

3. místo

Jiří Dvořák

(+14,90);

4. místo

Stanislav Killman

(+14,50);

5. místo

Jaroslav Novotný

(+10,60);

6. místo

Vlastimil Šlamhák

(+0,90);

7. místo

Jiří Čejka

(-1,20);

8. místo

Roman Černý

(-7,10);

9. místo

Karel Klimo st.

(-9,10);

10. místo

Jaroslav Malý

(-15,80);

11. místo

František Starý

(-16,30);

12. místo

Pavel Žatečka

(-29,70);

Účastníci turnaje na prvním až třetím
místě byli oceněni diplomem a věcnou cenou.
Smolař na 12. místě obdržel balíček hracích
karet, aby mohl do příště potrénovat.
R. T.
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INFORMACE OÚ
V sobotu 26. 3. 2011 se uskutečnilo v naší obci
přivítání nových občánků.

Od čtvrtka 28. dubna do soboty 30. dubna,
vždy v době od 8:00 – 10:00 hod. a od 14:00 –
16:00 hod., bude probíhat sběr nebezpečného
odpadu v areálu Ing. Heřmanského, vrata
naproti hřbitovu. Odevzdávat můžete tyto druhy
odpadů, pocházející pouze z domácností:

Přivítáni byli:
Nikol Dytrychová,
Sofie Adamčiaková,
Michaela Tůmová,
Jan Hanuš
Vendula Hadaščoková.

✔ barvy a oleje v uzavřených nádobách,
ze kterých nesmí unikat obsah;
✔ autobaterie;

Přeji rodičům těchto dětí hodně trpělivosti
a radosti při jejich výchově a dětem šťastné
dětství.

✔ kompletní a nedemontované
elektrozařízení – lednice, mrazničky,
zářivky, televizory, monitory, rádia,
vysavače, apod.

Dne 31. 3. 2011 jsme uspořádali každoroční
humanitární sbírku pro občanské sdružení
Diakonii Broumov. Vybrané použité ošacení
zaplnilo 70 pytlů.

Zároveň bude v areálu Ing. Heřmanského
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad
se stejnou provozní dobou, ale v sobotu jen
do 9:00 hod. Do kontejneru nepatří rostlinný,
nebezpečný a železný odpad.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu je určen pouze pro občany Semčic.
Pověřenou osobou po vás může být požadován
průkaz totožnosti k ověření místa bydliště.

Děkuji tímto všem, kteří přispěli do této sbírky.
Za kulturní a sociální komisi
Alena Ramharterová

Ú P R AVA P R AC OV N Í D OB Y
OB E C N Í HO Ú Ř A DU OD 1 . 5 . 2 0 1 1 :

Pondělí – úřední den
starostka
7:00 – 17:00 hod.
hospodářka
7:00 – 17:30 hod.

Úterý
starostka
hospodářka

7:00 – 15:00 hod.
7:00 – 15:00 hod.

Středa – úřední den
starostka
7:00 – 17:00 hod.
hospodářka
7:00 – 15:00 hod.

Čtvrtek
starostka
hospodářka

7:00 – 15:00 hod.
7:00 – 15:00 hod.

Pátek
starostka
hospodářka

7:00 – 13:30 hod.
7:00 – 15:00 hod.
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Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

nám předalo
výpravnou obrazovou publikaci

Malované opony divadel českých zemí.
Kniha přináší komentované reprodukce a obrazové ukázky
několika set opon z různých období i koutů České republiky,
včetně semčické divadelní opony.
Publikaci si můžete vypůjčit v naší místní knihovně.

Snímek opony

Foto Ivo Mičkal
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