ČERVEN 2011
Vážení spoluobčané
a čtenáři Semčického zpravodaje,
uletěly vám včely? Ne, nechci být prostořeká, navíc
bych ráda položila otázku jinak: „Přiletěly k vám včely“?
Prosím, přečtěte si následující článek.
Rojí se včely – co to znamená?
Rojení včelstev je způsob jejich množení. V určitém okamžiku začne být včelám úl či hnízdní dutina
malá. Vystaví proto buňky pro budoucí matky. Matka je zaklade běžným oplozeným vajíčkem, z kterého se jinak líhnou dělnice (trubci jsou z neoplozených
vajíček).
To, že se z něj stane matka, je zásluha včel, které larvičce nabízejí nadbytek kvalitní potravy – mateří kašičky
(larva v ní doslova plave). Zároveň včely přestávají starou matku krmit, ta v důsledku toho přestává klást vajíčka a opět se stává letuschopnou.
Když je buňka s larvou budoucí matky zavíčkována, včelstvo se vyrojí. Znamená to, že zhruba polovina
včel všech „profesí“ (létavky, kojičky, stavěčky, strážkyně,
pátračky…) spolu se starou matkou vyletí před úl. Těsně
předtím si všechny odlétající včely naplní medné váčky
(„bříška“) medem z plástů – zásobí se na cestu.
Matka je ale ještě špatný letec – usadí se někde v blízkosti úlu – na větvi apod. Včely se k ní srotí – vytvoří rojový hrozen. Ten na místě
vydrží několik hodin,
leckdy i den či dva. Včely pátračky mezitím hledají novou dutinu pro
hnízdění. Jsou si schopné vzájemně „popsat“,
jak která vypadá, jak
je daleko a vyberou tak
nejlepší možnou. Do té
se pak celý roj přemístí
a usadí se tam.
Včely nebodají:
• protože mají plné
medné váčky (sytý
člověk je také
příjemnější
než
hladový);
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• protože nemají hnízdo, které by bránily (i jiná zvířata důrazně hájí hnízdo s potomky – mimo hnízdo
jsou pak klidná).
Není-li člověk silně alergický (bodnutí jej ohrožuje na
zdraví či životě) je zcela zbytečné bát se rojících se včel,
a to ať jsou ještě rozlétané, či už semknuté do hroznu.
Roj sám za pár hodin či dní odletí. Pokud se bojíte, nepřibližujte se k němu a pozorujte jej z povzdálí. Pokud vás zvědavost přemůže, dělejte tak pomalu
a rozvážně.
Znáte-li včelaře ve vašem okolí, můžete jej o odchycení požádat (poptejte se v hospodě, nebo na obecním úřadě – odbor životního prostředí). Hasiče volejte jen v případě akutního ohrožení (alergici apod.) – hasiči jsou tu
z jiných důvodů, než aby chytali roje včel…
Převzato ze stránek www.vcelky.cz se souhlasem
autora. Autor: Jakub Dolínek
Proč jsem si dovolila převzít tento článek? Na konci měsíce května se několik rojů usadilo i v semčických
zahradách, ze kterých měly dotyčné rodiny „radost“ asi
jako z každé nevítané návštěvy. Navíc návštěvy, která
je potenciálně ohrožuje na zdraví. A jak jste si přečetli
v článku, na koho se můžete v takových případech obrátit? Ano, i na obecní úřad. To také jedna rodina udělala, čímž mě tak trochu
zaskočila. „Případ“ jsem
sice vyřešila díky ochotě
našich spoluobčanů, ale
protože měl pokračování
a o dalších jsem se ještě
dozvěděla, sešla jsem se
s včelařem panem Přemyslem Tichým z Libichova, který odchyt
rojů provádí jako službu. Pan Tichý odstraňuje také vosí a sršní
hnízda, což se může
v létě hodit, a je ochotný poradit s likvidací
i po telefonu. Na můj
dotaz, zda se skutečně nemusíme bát roje-

ní včel, pokud nejsme alergici, jsem dostala následující
rady a poučení:
Pokud už se stane, že se dostaneme roji do cesty, v žádném případě neutíkat, neohánět se rukama, ale sklonit
hlavu, obličej si ze strany chránit rukama a pomalu mu
jít z cesty. Včely dráždí tmavé barvy, pot, parfémy, přípravky na bázi ropy (oleje, nafta) a rychlé pohyby.
Nevím, nevím, kdo z nás by však zachoval chladnou
hlavu, kolem které by to bzučelo jako v úlu a nezačal
dělat pro nás ty nejpřirozenější věci – mávat kolem sebe
rukama a utíkat.

Č. j.
63/2011

Kontakt na p. Tichého: 723 132 208
Přeji vám všem krásné léto, ať se co nejvíce přiblíží
vašim představám, a aby to se sluníčkem, deštěm, větrem
a bouřkami bylo tak, jak se říká v jedné pohádce (i když
v jiné souvislosti) – přiměřeně, přiměřeně.
Dana Grebeňová
P. S. Všem deváťákům děkuji za krásné obrázky na téma
včela, bylo skutečně těžké vybrat jen jeden.

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Semčice, konaného dne 26. 4. 2011

Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů uložených na zasedání
OZ konaného dne 28. 2. 2011.
2. Informaci ke Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Semčice za rok 2010.
3. Důvodové zprávy:
- k Závěrečnému účtu za rok 2010
- k převodu spoluvlastnického podílu státu k nemovitosti v k. ú. Pěčice na obec
Semčice
- k doručeným žádostem.

2.

B) Schvaluje:
1. Program jednání:
1. Úvod:
a) schválení programu jednání;
b) volba ověřovatelů zápisu;
c) volba navrhovatelů usnesení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
OZ, konaného dne 28. 2. 2011.
3. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Semčice za rok 2010
a projednání a schválení Závěrečného účtu za
rok 2010.
4. Projednání vypořádání spoluvlastnického podílu státu k nemovitosti v k. ú. Pěčice.
5. Doručené žádosti a různé.

6.

Č. j.
75/2011

3.
4.

5.

7.

6. Diskuze.
7. Návrh usnesení z jednání.
Ověřovatele zápisu Ing. Františka Šturmu a Romana
Moce.
Navrhovatele usnesení Ing. Romana Hřebíka a Janu
Dlouhou.
Závěrečný účet obce za rok 2010, který byl
projednán spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010 s vyjádřením, bez
výhrad.
Převod spoluvlastnického podílu státu k nemovitosti v k. ú. Pěčice na obec Semčice, LV 35
(PK 82/8, PK 224/1, PK 305/50), pokud převodu
nebudou bránit žádné zákonné překážky.
Neposkytnutí finančního příspěvku občanskému
sdružení „Pro budoucnost Žerčic“.
Nepřemístit kontejnery na tříděný odpad ze
svozového místa pod Holí na zelený střed výstavby
RD v lokalitě „Za Kampeličkou“.

C) Ukládá:
starostce Daně Grebeňové:
1. Do 29. 4. 2011 zaslat na Pozemkový fond ČR
vyplněný formulář s projevem zájmu o vypořádání
spoluvlastnictví nemovitosti na LV 35 (PK 82/8,
PK 224/1, PK 305/50).
V Semčicích 28. 4. 2011
Zapsala: Dana Grebeňová

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Semčice, konaného dne 6. 6. 2011

Zastupitelstvo obce Semčice:

urnových skříněk v kolumbáriu
- doručeným žádostem
3. Dotaz na zvýšení kapacity MŠ s tím, že do roku
2014 se s touto investicí nepočítá.

A) Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů uložených na zasedání
OZ konaného dne 26. 4. 2011.
2. Důvodové zprávy k:
- udělení plné moci členovi zastupitelstva k účasti
na valné hromadě akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
- projednání nabídek na zhotovení a instalaci
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B) Schvaluje:
1. Program jednání:
1. Úvod:
a) schválení programu jednání;
b) volba ověřovatelů zápisu;
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c) volba navrhovatelů usnesení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
OZ, konaného dne 26. 4. 2011.
3. Projednání a schválení udělení plné moci
členovi zastupitelstva k účasti na valné hromadě
akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a. s.
4. Projednání a schválení uzavření smlouvy s firmou, která zhotoví a instaluje urnové skříňky
v kolumbáriu.
5. Doručené žádosti a různé.
6. Diskuze.
7. Návrh usnesení z jednání.
2. Ověřovatele zápisu Ing. Františka Šturmu a Janu
Dlouhou.
3. Navrhovatele usnesení Ing. Jiřího Čejku a Evu
Horákovou.
4. Člena zastupitelstva, Danu Grebeňovou, k účasti
na valné hromadě akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., konané dne
9. 6. 2011.

5. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Svárovský MB,
s. r. o., na zhotovení a instalaci urnových skříněk
v kolumbáriu v celkové výši 159.200 Kč bez DPH.
6. I nadále neprovádět úklid místní komunikace před
firmou JARICO.
7. Přijetí sponzorského daru od firmy Autronic –
2 kancelářské židle pro OÚ.
C) Ukládá:
starostce Daně Grebeňové:
1. Uzavřít smlouvu o dílo s firmou Svárovský
MB, s. r. o., Dolní Cetno 1, ve výši 159.200 Kč
bez DPH na zhotovení a instalaci urnových
skříněk v kolumbáriu vyrobených z nerezového
materiálu.
2. Zúčastnit se valné hromady akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.,
konané dne 9. 6. 2011.
V Semčicích 7. 6. 2011
Zapsala: Dana Grebeňová

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

František Svačina, František Hlaváč, Jan
Novotný, Josef Rychetský a Bohuslav Drbohlav,
b) za stranu národně sociální František Konyvka
a Josef Volf,
c) za stranu republikánskou František Starý
a František Volf.
V září 1919 byla zvýšena dávka mouky, tj. 12 kg
na osobu na měsíc. Na podzim objevila se tu veliká
spousta myší, které hlavně na jetelinách a ozimech
velice škodily. V říjnu upsalo obecní zastupitelstvo na
II. státní půjčku obnos 2500 K.
Na listopadové schůzi byla zvolena stavební
komise a povoleno panu Františku Heřmanskému
přistavět na kousku obecního pozemku k hostinci
č. p. 4 jeviště. Založena byla v Semčicích odbočka
Sokola dobrovického.
Počátek roku 1920 znamenal zase velký nedostatek. Nebyl k dostání tabák. Následkem malých
přídělů potravin a nedostatku zaměstnání vznikaly na různých místech vzpoury a rabování.
Nejzávažnější byly na Semilsku, Mělnicku a Liberecku. V březnu se objevila na obloze polární
záře.
Na konci března provedeny opět rekvizice potravin,
a to za asistence vojska. Nedostatek tuků byl příčinou,
že nebylo k dostání mýdlo a co bylo, bylo špatné
a drahé. Následkem nedostatku mýdla rozšířily se
nemoce kožní svrab-prašivina tou měrou, že skoro
každý jimi postižen byl.
V červenci 1920 byla v Semčicích konána pěkná
slavnost památky Husovy. Průvod s lampiony šel na
Hol, kde zapálena hranice, ale přednášku o Husovi
přerušil velký déšť.

SEMČICE MEZI DVĚMA VÁLKAMI
II. ČÁST
Potravin se nedostávalo čím dál více a volební
agitace spor měst a venkova přiostřovaly. Vzniklo tu
veliké napětí mezi třídou lidu dělného ve městech
a mezi rolníky a obchodníky ze strany druhé.
Tzv. Černý pátek v Mladé Boleslavi, který začal bitkou
u Hasmanů, pokračoval rabováním a napadáním
úředníků i jiných lidí, nařknutých z lichvy.
Dav s sebou nosil šibenici, pod kterou je stavěli
a zahrnovali nadávkami a posměchem. Došlo
i k tělesnému týrání. Tak se národ připravoval na
volby.
Když počátkem června 1919 vpadli Maďaři
na Slovensko a vláda neměla doma dosti vojska,
kterého by proti nim vypraviti mohla, tu obec
sokolská vypsala odvod svého členstva od 20 do 50
roků, aby členstvo za způsobilé uznalé, zastávalo
službu vojenskou u nás. Kolem 20. června byl
postup Maďarů na Slovensku zastaven a nebezpečí
odvráceno. Ze Semčic tam byl starosta a legionář
František Sládek.
21. června 1919 byly volby do obecních zastupitelstev dle nového volebního řádu s poměrným zastoupením, který stanovil, že v obcích do
500 obyvatel voliti se má 12 členů. V Semčicích byli
zvoleni:
a) za stranu sociálně demokratickou Václav
Dvořák, František Král, František Sládek,
3
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V srpnu konány v Pěčicích dožínkové slavnosti,
kterých se zúčastnili i občané Semčic.
V září klesl kurs naší koruny tak velice, že za
10 švýcarských franků se platilo 536 Kč.
V listopadu byly dány do oběhu nové stokorunové
státovky. V lednu 1921 přestaly platit staré stokoruny.
V únoru 1921 bylo provedeno sčítání lidu a v Semčicích
bylo napočteno 483 obyvatel.
Pokračování příště.

V Semčicích kdysi bylo takových dřevěných domků,
převážně krytých slaměnými došky, asi čtyřicet.

PRODEJNA TEXTILU
Po dlouhém dohadování MNV Semčice s vedením spotřebního družstva Jednota byla uzavřena
dohoda o znovuotevření prodejny Textil a drobné
zboží v domě č. p. 5 od 1. března 1988. Provedeny
menší opravy a vymalováno. Vedoucí se stala Ilona
Rennerová z Jabkenic. Ještě těsně před otevřením
prodejny přemlouvali pracovníci Jednoty prodavačku,
aby přijala místo jinde. Ta odmítla a v Semčicích
nastoupila i s podmínkou, že musí zajistit tržbu.
Vzhledem k špatnému zásobování bylo do této
prodejny převedeno některé zboží papírnické
a drogistické z prodejny potravin, což se nelíbilo
vedoucí ani prodavačkám, obávaly se, že zase jim
klesnou tržby. Postupem času se situace uklidnila,
nová prodejna si vedla dobře, a tak jí vedení Jednoty
postupně zvyšovalo plán obratu.

UHELNÉ SKLADY
V roce 1978 převzaly Uhelné sklady v Semčicích
od dobrovického cukrovaru bývalou skládku na
cukrovku. S tímto zařízením převzaly i mostní váhu,
která nevyhovovala. Byla sice nová, ale malá. Nákladní
auta s uhlím se na váhu nevešla. Proto si Uhelné sklady
zbudovaly váhu novou ve vlastní režii na 300 q zátěže.
Váhu postavila stavební četa JZD Loučeň. Zedníci
stavbu připravili, ale mostaři váhu nedodali, takže
nákladní auta s uhlím se vážila ve statku. V domku
u váhy měly Uhelné sklady kancelář a zájemci o uhlí
a dříví přicházeli zdaleka.

SEMČICKÉ KOUPALIŠTĚ
Ve velmi horkém létě 1989 musel být vydán zákaz
koupání v místním koupališti. Přes velké úsilí MNV
se nepodařilo sehnat nikoho, kdo by vybíral vstupné
a udržoval koupaliště v pořádku. Pravidelné kontroly
Okresní hygienické stanice vedly k zákazu koupání
a koupaliště už bylo jen požární nádrží. Velmi špatný
stav vody a sociální zařízení v nepořádku nebránilo
některým lidem a hlavně dětem, které nedbaly zákazu
a v té páchnoucí špinavé vodě se koupaly.-

BOURÁNÍ DOMU
V roce 1986 byl zbořen starý dřevěný roubený
domek č.p. 33 v dolní části obce, který nebyl již delší
čas obydlen. Kdysi to bývala sušírna ovoce ve veliké
zahradě a přístavbami se stal obytným domkem,
kde kdysi žily početné rodiny. Měl malá okna a kryt
taškami z pálené hlíny. Domek často měnil majitele.

Z NAŠEHO KRAJE
HOSPODÁŘSKÁ STROJÍRNA ANTONÍNA DOBRÉHO
Jedna z nejstarších Hospodářských strojíren a sléváren kovů byla založena v roce 1854 v Dolním Cetně.
Na počátku vyráběl Antonín Dobrý především hospodářské nářadí a drobné hospodářské stroje. Výrobky
byly dokonalé, zákazníků přibývalo a závod se rozšiřoval. Proto ke strojírně hospodářských strojů v Dolním Cetně bylo za pomoci celé rodiny přikročeno ke
stavbě továrny v Mladé Boleslavi u místního nádraží.
V roce 1914 byl podnik pod patronací Agrární banky
přeměněn na akciovou společnost. Továrna vyráběla benzinové motory, parní lokomobily, mlátící stroje, lisy na slámu a ledkovací stroje. Roku 1925 měla
továrna Antonína Dobrého již 101 dělníků a roku
1926 nesla již jméno a. s. Rolnická strojírna a slévárna, dříve A. Dobrý v Mladé Boleslavi. V roce 1936
měla firma deset samostatných montérů, pět strojních
zámečníků a pět lakýrníků. Samostatnou kapitolu ve
výrobě firmy měly mlátičky. Bylo vyráběno sedm druhů čistících mlátiček. Párem tahounů bylo vymláceSemčický zpravodaj • červen 2011

no za jednu hodinu 4 až 5 mandelů pšenice. Dobrého
mlátičky v té době nejen obilí mlátily, ale také čistily
a třídily.
(Ing. P. Novák: Historie zemědělské techniky)

PLETENÍ PUNČOCH
Pěkné punčochy, od špičky pletené, hotovili ještě
v 19. Století naši ovčáci. Jedním z nich byl Josef
Hýbl z Vinařic, ovčák na panství dobrovickém. Na
pastvě zabýval se pletením punčoch, a že „všecko
roste zdůli nahoru“, pletl také punčochy od špičky
nahoru pěknými ornamenty rázu rostlinného.
Vzory pletl zpaměti a to kupodivu pravidelně
a přesně. Bílé punčochy patřily k boleslavskému
kroji.
(Boleslavan)
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – PLÁNY NA
PRÁZDNINY 2011
Na prázdninový čas je naplánováno mnoho
činností, které by školu měly zvelebit:

jsme všichni vyběhli na školní hřiště. Tady na nás
čekal úkol: sestavit z víček od PET lahví erb některé
z okolních obcí a nalepit jej na kartonový papír.
Po trpělivém snášení a sbírání víček, jako včeličky
snášejí pyl z květu do úlu, jsme byli hotovi. Po seřazení
stolů s erby nám zástupce z každé třídy řekl něco
o historii erbu či znaku.
Paní uč. Forejtová navrhla, že by bylo vhodné pozvat
starosty obcí, jejichž erby jsme zhotovili, a erby jim
předat. Tento nápad jsme však zatím neuskutečnili.
Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěže o co
nejvíce kusů oblečení a soutěže ve sběru víček. Všichni
dostali sladkou odměnu a byli vyzváni k pokračování
ve sběru víček.
Josef Šťastný, žák 7. třídy

• malování tříd, chodeb, WC, šaten, jídelny,
kuchyně, školní družiny
• nátěr radiátorů, dveří a zárubní
• rekonstrukce klecových šaten
• pokládka nového koberce do šatny u tělocvičny
a školní družiny
• instalace termoregulačních hlavic k radiátorům
• výměna zářivek ve dvou třídách
I školku čeká v létě hodně aktivit:
• malování tříd a heren
• malování umýváren, WC, chodeb, schodiště
a všech provozních a vedlejších prostor
• nátěry dveří, zárubní a zábradlí u schodiště
• nalepení nového koberce do herny v přízemí

NÁVŠTĚVA OBECNÍHO ÚŘADU
V rámci výchovy k občanství celá naše třída
navštívila Obecní úřad Semčice. Připravili tam pro
nás stůl s židlemi v zasedací síni. Ujala se nás paní
starostka Dana Grebeňová a začala nám velmi poutavě
vyprávět, co vše musí každý den vykonávat. Popsala
nám, jak vypadá vítání občánků, jak plánují změny
ve vesnici a jak se dostala do funkce starostky obce.
Měli jsme spoustu dotazů, na které nám ochotně

DEN ZEMĚ
Ve středu 20. 4. 2011 u nás na škole proběhl Den
Země. Všichni, i páni učitelé a učitelky, se oblékli do
fialové barvy. Během první vyučovací hodiny chodili
dva „sčítací komisaři“ po naší škole a počítali kusy
oblečení v jednotlivých třídách. Po dokončení sčítání
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HLÍDKY MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ

odpověděla a pochválila nás za ně. Některé z nich jsou
prý pro její budoucí práci inspirující.
Na závěr jsme jí jako poděkování předali dárek,
který jsme sami vyrobili. Beseda se nám moc líbila.
žáci 6. třídy

V pátek 6. 5. 2011 se dvě vybrané skupiny z naší
třídy zúčastnily soutěže s názvem „Hlídky mladých
zdravotníků“, která se konala na boleslavském
atletickém stadionu. Po příjezdu na místo jsme si
nejprve vylosovali čísla, podle kterých jsme potom

HISTORIÁDA
Letošní Historiáda probíhala v nádherném
královském městě Kutná Hora v budově Gymnázia
Jiřího Ortena ve dnech 28. – 29. dubna. Naši školu
reprezentovali:
¾ Vojtěch Komárek, 6. třída
¾ Josef Král, 7. třída
¾ Adam Kubín, 8. třída
¾ Katarzyna Pietrzyková, 9. třída
Úkoly byly voleny převážně z historie, ale hodily
se i znalosti antiky, dějin umění nebo pomocných
věd historických. Kromě školních znalostí musely
děti uplatnit postřeh, logické myšlení, kombinační
schopnosti, samostatnost i týmovou spolupráci.
Děti v rámci plnění úkolů navštívily Hrádek – důl
Osel, kde získaly informace o středověké technologii
dobývání a zpracování stříbrné rudy. Podle plánku
města musely najít a označit všechna významná
historická místa a budovy.
Společně jsme navštívili chrám sv. Barbory
a obdivovali umění pozdní gotiky. Večer následoval
hudební program o životě vynikajícího rakouského
hudebního skladatele W. A. Mozarta. My, učitelé, jsme
navštívili husitská místa nedaleko Kutné Hory – zbytky
hradu Sion, středověkou tvrz Malešov, dále Kamenný
dům v Kutné Hoře, klášterní kostel Nanebevzetí Panny
Marie a Kostnici v Sedleci.
Úkoly a zadání jsou vždy velmi obtížné, a proto si
vážím dětí, že se snažily o co nejlepší umístění. Naši
školu reprezentovaly velmi dobře, vždyť být na 8. místě
z celé republiky je skvělé!
Mgr. Jiřina Rakušanová,
učitelka dějepisu

soutěžili. Poté jsme již chodili s naší hosteskou ze
„zdravotky“ od stanoviště ke stanovišti. Úkoly byly
různé a nebylo jich rozhodně málo – např. přenos
raněného, obvazové techniky, ošetření tepenného
krvácení nebo popálenin. Asi nejvíce nám dala zabrat
zfetovaná dívka, která bláznivě křičela a neustále sebou
házela.
Zážitek to byl opravdu nezapomenutelný. Bylo
zajímavé si zkusit, jak by se člověk zachoval v takových

KURZ PLAVÁNÍ
Žáci 1. a 2. třídy se v měsíci dubnu a květnu
zúčastnili kurzu plavání v mladoboleslavském
bazénu. Během pěti dvouhodinových lekcí získali
pod vedením čtyř zkušených instruktorek základní
plavecké dovednosti.
Pro některé děti to bylo jen první nesmělé
seznamování s plaváním, z jiných už se během kurzu
stali plavci.
Všichni dostali své první „mokré“ vysvědčení.
Paní instruktorky nezapomněly dětem připomenout
zásady bezpečného chování na koupalištích, rybnících
i v moři během nadcházejícího léta.
Mgr. Eva Komárková,
Mgr. Dana Antošková,
třídní učitelky 1. a 2. třídy
Semčický zpravodaj • červen 2011

situacích. Celkově se naše skupina (Martin Horák II,
Iveta Slánská, Jakub Sedláček, Petr Zítka, Miloš Moc
a Adam Kubín) umístila na krásném druhém místě
hned za oblastní skupinou ČČK. Druhá skupina
(Ondřej Végh, Šárka Tóthová, Anna Nováková, Jan
Vebr, Martin Horák I, Anna Provazníková) však
nezůstala pozadu a obsadila hezkou čtvrtou příčku.
Adam Kubín, žák 8. třídy
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ŠIKANA VS. KAMARÁDSTVÍ – PŘEDNÁŠKA
V posledních letech narůstá agresivita dětí.
Co proti tomu dělá škola? Co je to šikanování? Proč
bývá člověk šikanován a jak se tomu může bránit? Tyto
a další spousta otázek se každému vynoří, když slyší
slovo šikana.
Přestože se tomuto problému jednotliví vyučující neustále věnují a vzniklé problémy se snaží
rychle řešit, stejně jsme na základě těchto otázek
pozvali ve dnech 23. a 24. května pracovníka občanského sdružení Slánka pro prevenci nežádoucích
jevů mezi mládeží pana Miloslava Fantu z Mladé
Boleslavi.
Přednáška byla zatím uspořádána pro žáky od 4.
do 7. třídy. Poutavou formou byla navozena atmosféra

ve třídě a žáci pak živě diskutovali o různých problémech, které se šikany týkají.
Na úplný konec rozdal všem přítomným anonymní
dotazníky, ve kterých se žáci mohli bez zábran vyjádřit k danému tématu. Dotazníky pan Fanta vyhodnotí
a na příštím setkání je s dětmi podrobně rozebere.
Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestním činem. Oběti mohou následky šikany nést na těle
i na duši po celý svůj život.
Na závěr si všichni položme otázku: „Co dělá běžný
občan, když vidí agresivní chování dětí na veřejnosti?“
Mgr. Miroslava Fuksová
a Mgr. Renata Kubínová,
třídní učitelky 4. a 7. třídy

EXKURZE 24. 5. 2011
V úterý jsme vyrazili objednaným autobusem na
exkurzi do několika podniků v okolí. Protože nás
bylo 45, museli jsme se rozdělit na 2 skupiny. První
navštívila nejprve firmu TOM BOHEMIA CRYSTAL

hladkých lepenek obaly na potraviny (rýže, müsli,
zubní pasty, sušenky, čaje…) a potravinářské tácky.
Viděli jsme, jak se na lepenku tiskne, jak se vysekává
tvar, jak se skládá, lepí a balí k expedici.
Obě skupiny se vyměnily a následovala exkurze
do čistírny odpadních vod pro Mladou Boleslav
v Podlázkách. Nejprve jsme viděli film o úpravnách
vody na Mladoboleslavsku, o historii a budování
kanalizační sítě v MB a poté následovala prohlídka ne
vždy voňavých prostor čističky.
Exkurze byla vydařená, i počasí nám přálo.
Žáci 7., 8. a 9. třídy

v Bělé pod Bezdězem. Exkurze začala v prodejně skla,
kde bylo k vidění mnoho nádherných skleněných
výrobků mnohdy za desítky tisíc korun. Následovala
prohlídka provozu, kde se sklo taví, vyfukuje a lisuje.
Tam u pecí jsme se opravdu zahřáli. Některým z nás
bylo umožněno vyfouknout si pomocí sklářské
píšťaly skleněnou kouli – tedy něco alespoň trochu
podobného.
Další zastávka byla v „pukárně“, kde jsme viděli,
jak pomocí tenkého plamínku dojde k puknutí
vyfouknutého tvaru a oddělení přebytečné části
výrobku. Poté už jsme navštívili brusírnu – tady brusiči
vytváří na výrobcích nádherné tvary. Do provozu, kde
se na sklo maluje zlatem a barvami, jsme nenahlédli,
ale vrátili jsme se zpět na prodejnu a nyní už nám bylo
jasné, proč jsou ceny takové, jaké jsou.
Druhá skupina si prohlídla provoz Papíren Bělá.
Zde se již několikátým rokem nevyrábí papír, jak bylo
po dlouhá léta zvykem, ale vyrábí se zde z dovezených
7
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ZPRÁVY Z MŠ
Naše mateřská škola je krásná s velmi pěknou
rozlehlou zahradou, využívanou po celý školní rok.
Děti se zde vydovádějí, pohrají si a na zahradu se vždy
těší.

a večer. Předškoláci zůstanou spát přes noc v MŠ,
na což se již moc těší.
• provoz MŠ bude ukončen 8. 7. 2011.
Jako vedoucí učitelka v MŠ 30. června končím
a odcházím do důchodu. Semčice jsou velmi krásné,
s nádhernou přírodou. Poznala jsem zde nové příjemné lidi a bylo to pro mne hezké, nezapomenutelné
pracovní období. V MŠ jsem působila 4 roky, do školky jsem se těšila každý den, protože práce s dětmi je
jedno z nejkrásnějších povolání a já jsem v něm působila 47 let. Mezi mnou, dětmi a rodiči byl velmi pěkný
vztah, bude se mi stýskat a budu často vzpomínat.

V závěru školního roku se zúčastňujeme různých
kulturních akcí, ze kterých jsou děti nadšeny:
• 25. května fotografování dětí.
• 26. května školní výlet v ZOO Chleby a v zámecké
zahradě na Loučeni.
• 1. června u příležitosti Dne dětí nás navštívila
Policie ČR z Dobrovice s programem. Děti byly
poučeny o chování v dopravě a o situacích, se
kterými se mohou setkávat.
• 3. června jsme byly v Městském divadle v Mladé
Boleslavi na pohádce „Broučci“. Nejdříve si
děti prohlédly budovu divadla, potom pozorně
sledovaly představení, které jim učarovalo.
• 7. června byla uskutečněna schůzka pro rodiče
nových dětí.
• 14. června děti navštíví Kulturní středisko Svět
v Mladé Boleslavi a zhlédnou pohádku „Velké
trampoty Kašpárka a Kalupinky“.
• 16. června v Beruškách a 21. června ve Sluníčku
proběhne besídka pro rodiče, na které uvidí, co
se děti v průběhu roku naučily.
• 22. června mají rodiče možnost navštívit kroužek
anglického jazyka, který celoročně vede paní
učitelka Mgr. Miroslava Fuksová.
• 23. června bude na zahradě mateřské školy
společné posezení rodičů s dětmi a zaměstnanci
MŠ. Opečeme si buřty, děti si pohrají, s rodiči si
popovídáme, maminky nám připraví dobroty,
a tak všichni strávíme příjemné odpoledne

Za mateřskou školu přeji všem hezké prázdniny
Marie Baláková,
vedoucí učitelka MŠ

TURNAJ V RINGU
Dne 6. 5. 2011 vyjelo osm dětí ze 7. třídy s paní
učitelkou Terezou Šturmovou na 5. ZŠ do Mladé
Boleslavi. Jeli jsme reprezentovat naši školu v ringu
(hře s gumovými kroužky) mezi dalšími školami
v okrese. Účastnili se tito žáci: Kristýna Kolšovská,
Aneta Jiříčková, Katka Šťastná, Jirka Motl, Luboš
Nosek, Pepa Šťastný, kapitán Pepa Král a já, Vendula
Košťáková.
Výsledkem našeho snažení bylo druhé místo.
Dostali jsme pohár a diplom a jeli se pochlubit do
školy!
Vendula Košťáková,
žákyně 7. třídy

Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
V dubnu jsme také nezaháleli. V pátek 15. 4. ve
14:51 hodin nás operační středisko z Mladé Boleslavi
vyslalo na požár rodinného domu v Chudíři. Po
příjezdu na místo naše jednotka doplňovala vodu do
cisterny HZS Mladá Boleslav a pomáhala s vynášením
předmětů z přízemí. Na místě požáru zasahovalo
5 jednotek hasičů. Uchráněno bylo 400.000 Kč na
majetku. Výjezdu se zúčastnili Mates Libor, Pařík Petr,
Čerych Petr, Vošvrda Pavel, Jiránek Petr, Brynych
Josef, Renner Petr.
Od 18. do 22. dubna jsme provedli přetěsnění
vany oleje a vzduchových olejových filtrů, vybroušení
a vytmelení blatníků, dveří a nárazníku na Tatře. Poté
jsme připravili obě auta na STK.
Dne 23. dubna v 19:42 hodin nám byl vyhlášen
výjezd na požár lesa u obce Tuchom v okrese
Nymburk, kde hořelo asi půl hektaru lesa. Místo
požáru bylo v těžko přístupném terénu, požár se rychle
šířil vlivem silného přízemního větru, a bylo proto
nutné nasadit větší množství sil a prostředků požární
ochrany k zabránění rozšiřování požáru a zejména
Semčický zpravodaj • červen 2011

k jeho následné úplné likvidaci. Proto na zásah bylo
nasazeno 12 profesionálních a dobrovolných jednotek.
Naše jednotka se sjela k místu požáru společně HZS
Nymburk a doplňovala jejich Tatru vodou. Od naší
cisterny bylo nataženo 300 metrů hadic do kopce
na doplňovací stanoviště, kam se přivážela voda
cisternami z rybníka v Tuchomi, vzdáleného asi 2 km.
Dále jsme nasadili jeden útočný proud C. Zásah
probíhal do nočních hodin. Vrátili jsme se na základnu
asi v jednu hodinu po půlnoci.
Druhý den jsme se vrátili do Tuchomi sbalit
hadice ponechané na dohašovací práce. Na požár bylo
dovezeno 150 000 litrů vody. Zásahu se zúčastnili
Vošvrda Pavel, Klimo Karel ml., Jiránek Petr, Brynych
Josef, Čerych Petr, Šturma Martin, Fidra Petr.
V pátek 29. dubna přijel autojeřábem pan Valášek
a zdárně jsme postavili stožár na sušení hadic.
V měsíci květnu jsme nacvičovali požární útok
na nastávající okrskovou soutěž, která se konala
21. května v sousedních Žerčicích. Pořadí v požárním
sportu bylo následující: na 1. místě se umístila Chudíř
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A, na 2. místě Chudíř B, a 3. místo obsadila Kobylnice.
Bohužel našemu družstvu utekla bedna o pouhé
2 desetiny vteřiny, takže jsme měli doma k večeři
bramboráky.
V sobotu 16. dubna jsme oplotili pozemek za
hasičskou zbrojnicí.

V sobotu 28. května jsme namontovali naviják
a lano s ráhnem na stožár sušáku hadic. A už můžeme
konečně sušit hadice. HURÁ!!!
V sobotu 4. června jsme předvedli na Dětském dnu
hasičskou techniku.
Za JSDH VJ Klimo Karel ml.

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Tak jako téměř každý rok se hasiči v průběhu dubna
vrhli na čistění a bílení koupaliště, které se tentokráte
konalo nadvakrát, a to první víkend v dubnu čištění
a v sobotu 16. 4. bílení. Na obě hasičské brigády se
sešla spousta dětí, které měly velkou snahu koupaliště
vyčistit a nabílit. Co se týče bílení, ani pomocná
dospělá síla jim nestíhala nosit kyblíky s vápnem, jak
moc pracovaly. Za odměnu mimo odpracovaných
hodin na svou permanentku také dostaly dobrou
česnekovou polévku a buřtíka na opečení. Spokojené
a mírně nabílené odcházely domů.
Den po bílení koupaliště 17. 4. jsme se vydali na
soutěž v Mnichově Hradišti, na 3. část hry Plamen,
kde nás čekaly štafeta 4x60 m a štafeta 400 m CTIF.
Na soutěž jsme si přivezli 2 rozhodčí Martina Šturmu
a Petra Rennera, kteří si udělali v březnu zkoušky
rozhodčího. Děti se opět zúčastnily v kategorii
mladších a starších. Tento den se nevydařil ani
počasím, ani výsledky, které nebyly podle našich
představ, a to kvůli pár nepozornostem, zbrklostem
a také nás pronásledovala smůla.
Bohužel jsme se nezúčastnili vydařené akce
Hasičská Zumba 23. 4., protože spousta dětí nemohla,
jak z důvodů nemoci, tak i kvůli „řehtání“. Doufejme,
že se nějaká podobná akce zorganizuje v zimních
měsících, kdy je více času.
Výlet na kolech, který se konal 24. 4., se velice
vydařil, ale ze soptíků jsem se zúčastnila pouze já

(Tereza). O týden později se taktéž povedl prvomájový
pochod, kde účast mladých hasičů byla celkem
početná.
V průběhu května jsme se scházeli nejen v úterý,
ale i v pátek na nácvik požárního útoku a požárního
útoku CTIF kvůli plánovaným soutěžím. První
soutěží v nabitém víkendu byla okrsková, kterou
tentokrát pořádali Žerčice 21. května. Na soutěži nás
neprezentovala jen tři družstva dětí, ale také družstvo
mužů a týden staré družstvo žen. Děti měly velkou
radost z pohárů a diplomů, které tu získaly za 2. místo
ve starší kategorii a 2. a 3. místo v mladší kategorii.
Myslím, že jak dětem, tak dospělým se tento vydařený
slunný den líbil (viz foto ze soutěže).
Druhou soutěží o tomto víkendu byla 4. a zároveň
poslední část hry Plamen v Kosmonosech 22. 5.,
kde se družstva utkala v požárním útoku (PÚ)
a požárním útoku CTIF. To však nestačilo. Protože
šlo o ukončení hry Plamen, tak kolektivy musely
odevzdat i kroniku, čímž dokázaly aktivitu i mimo
soutěž, a tím splnily podmínky této hry. Bohužel
našemu staršímu družstvu bylo vylosováno startovní
číslo 1 na PÚ CTIF, což přineslo zvýšenou nervozitu,
neboť nemělo možnost zhlédnout jiná družstva. Je
možné, že i kvůli tomu se jim nepodařilo nastříkat,
a tak měli neplatný pokus. Naši nejmenší soptíci,
i když v horším čase, vše skvěle zvládli. V druhé fázi
nás čekal PÚ. Za překonání úmorného vedra a odstání
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nekonečné fronty si mládež zaslouží pochvalu.
Útoky odběhla skvěle. Po celém dni soutěžení
a stání ve frontě nás čekalo vyhodnocení celoroční
hry Plamen. Naše družstva se umístila na 9. starší
a 10. místě mladší. Důležité je zúčastnit se a nevzdávat
to. Takto hezky strávená neděle se neobešla ani
bez slziček štěstí.
V následující době máme v plánu přijmout nabídku
na Dětský den v Žerčicích, kam nás pozvala a zároveň
poprosila o malou ukázku požárního útoku v podání

dětí paní starostka. Akce se koná 2. července od
14 hodin.
V průběhu prázdnin se nebudou konat pravidelné
hasičské schůzky, pouze se vyrazí na výlety do okolí či
na vícedenní soustředění.
Děkujeme všem, kteří nás podporují, a hlavně
našemu téměř osobnímu řidiči Petru Jiránkovi.
Za vedoucí mládeže SDH Semčice
Tereza Šturmová a Lenka Motlová
Email: sopticisemcice@seznam.cz

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Astronomické léto na severní polokouli nastává
s červnovým slunovratem, tedy v okamžiku, kdy
se Slunce na své zdánlivé pouti po obloze dostane
nejseverněji. Obvykle se Slunce do těchto míst dostane
okolo 21. června. Naše letošní léto však již započalo
před několika týdny. Ranní mrazíky sice spálily
spoustu mladých lístků a květů, ale denní a hlavně
odpolední teploty byly skutečně letní. Pro koupání
ideální, ale pro údržbu kurtů další velký problém

Z akcí, které naštěstí nepotřebovaly kvalitně
připravené kurty, musím vypíchnout Rej čarodějnic
a Prvomájový pochod (viz níže).
Naši fotbalisté sice trénují pravidelně každý pátek
ve sportovním areálu na antuce, ale konfrontaci
se starou gardou Kosořic nezvládli. V pátek 8. 5. na
nádherně připravené travnaté hrací ploše v Kosořicích
prohráli s domácími 3:2. Prohrávali dokonce 3:0, ale
v závěru brankami Daniela Košťála a Petra Kernera
alespoň snížili na přijatelný rozdíl jedné branky.
Volejbalisté vyrazili v sobotu 4. 6. na turnaj do
Mladé Boleslavi na Bradlec, kde po celodenním boji
obsadili solidní páté místo z devíti účastníků.
V následujícím období nás, mimo jiné, čeká
příprava a organizace těchto akcí:
¾ 02. 07. 2011 – 45. ročník volejbalového turnaje
v Semčicích, který je zároveň 28. ročníkem
Memoriálu Bohumila Sládka ve volejbale;
¾ 19. 08. 2011 – Půlnoční nohejbalový turnaj
neregistrovaných hráčů a registrovaných hráčů
2. a 3. třídy OP a hráčů nad 40 let věku;
¾ 26. 08. 2011 – Noční fotbalový turnaj;
¾ V průběhu léta bude na koupališti probíhat
pravidelné kondiční cvičení a cvičení ZUMBA pod
vedením instruktorky s akreditovanou licencí.

– permanentní nedostatek vody. Slunce v kombinaci
s větrem vysouší antuku a tím snižuje kvalitu povrchu
a nám přidělává starosti s jeho údržbou. Před většími
sportovními či společensko-sportovními akcemi nám
naštěstí vypomohli hasiči a s pomocí výkonné hasičské
techniky hrací plochu pokropili.
Mezi ty větší akce, kromě domácích zápasů našich
nohejbalistů, lze započíst první ze série turnajů našeho
hlavního sponzora – společnost Tereos TTD, a. s.,
a společensko-sportovní akci firmy Autoservis Petr
Duřt. Dále pak sportovní setkání skupiny zaměstnanců
ŠKODAAUTO, a. s. nebo Mlýnu Mladá Boleslav
a v neposlední řadě také Dětský den pořádaný obcí
Semčice.

Srdečně zveme širokou veřejnost k návštěvě
našeho sportovního areálu a koupaliště, a to nejen
na avizované akce, či zbývající domácí zápasy našich
nohejbalistů, ale také jen tak – relaxovat, vykoupat se,
posedět a občerstvit se v našem „Šenku nad sítí“, nebo
se i aktivně zapojit do nabízených sportovních aktivit.
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/.
Roman Hřebík

OHLÉDNUTÍ ZA PÁLENÍM ČARODĚJNIC NA KOUPALIŠTI
Poslední dubnovou sobotu jsme byli domluvení, že
si dáme v semčickém sportovním areálu dostaveníčko
nejen s kamarádkami čarodějnicemi, ale i s ostatními
sousedy a kamarády, abychom dle tradice zapálili
oheň, stejně jako spousta dalších v celé republice.
Semčický zpravodaj • červen 2011

Když jsem si odpoledne chystala čarodějnickou
sukni a začalo pršet, docela jsem si zoufala, že nám
počasí zkazí rejdění. Připravila jsem si tedy i holínky
a nepromokavou bundu, abych byla vybavená do
každého počasí. Se synem jsem dorazila ve čtvrt na
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šest na koupaliště a viděla, že jsme se tam sešli jen 4.
Zoufala jsem si podruhé a měla obavy, že předchozí
déšť všechny odradil.
I když v Semčicích většinou prší málo, přeci jen
jsem si již pomalu zvykla, že na akce různého typu
prší téměř pravidelně.
V době zahájení akce (v půl šesté) se začalo
do areálu trousit pár jedinců. Ještě stále to však
nevypadalo nijak optimisticky. Nejspíš čekání na to, až
oschne tráva, způsobilo, že se nám čarodějnice nesešly
včas a hranice vzplála bez nich. Také neposlušná

aparatura zapříčinila, že jsem si zoufala potřetí – zradil
nás mikrofon.
Než jsme si stihli opéct špekáčky a dobrat se
k tomu nejdůležitějšímu – vyhlásit tu nejhezčí maskovanou čarodějnici, začaly se postupně čarodějnice
z koupaliště vytrácet. Nezbývá nám tedy nic jiného,
věřit, že se příští rok vydaří počasí, a že se opět sejdeme, pořádně si po čarodějnicku zarejdíme a konečně
odměníme ty nejvydařenější masky. Snad se příště
sejdeme včas…
Vendula Kernerová

OHLÉDNUTÍ ZA PRVOMÁJOVÝM POCHODEM
1. máje dopoledne opět sprchlo, ale nebylo to nic,
co by nás odradilo. Po dobrém nedělním obědě jsme
se sešli v semčickém sportovním areálu, abychom se
vydali na tradiční pochod okolím Semčic.
Sraz byl stanoven na druhou hodinu odpolední,
nechali jsme akademickou čtvrthodinku a ve čtvrt
na tři jsme se vydali směr Úherce. Opět se našlo pár
jedinců, kteří dorazili s malým zpožděním a doháněli
náš zástup. Prošli jsme Úherci a vystoupali úvozem
na Týnec. Někteří z nás na lehko, někteří se zátěží
v podobě batohu, nebo dětského kočárku. V Týnci
jsme si dopřáli malý odpočinek u požární zbrojnice.

Dospělí obsadili lavičky a děti prolézačky. Po malém
občerstvení jsme opět „nastartovali“ kočárky
a pokračovali po silnici na křižovatku mezi Holými
Vrchy a Ctiměřicemi. Přes křižovatku jsme přešli na
polní cestu a přes Hol se vrátili do výchozího bodu
– do Semčic. Ve sportovním areálu na nás opět čekalo
občerstvení.
Na pochod se vydalo 44, někdo přibyl, někdo
odpadl, ale celkem se zúčastnilo cca 50 lidí. Děkujeme
všem za milou společnost a příjemně strávené
odpoledne.
Vendula Kernerová

KOUPALIŠTĚ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ SEMČICE
V polovině měsíce června bude na koupališti
Semčice oficiálně zahájena koupací sezóna 2011. Na
základě pozitivních reakcí na zavedení permanentních
vstupenek v loňském roce jsme se rozhodli
v nastaveném trendu pokračovat. Takže i pro letošní
sezónu bude mít široká veřejnost možnost zakoupit
si permanentní vstupenky v pokladně koupaliště na
celou sezónu 2011 (cca od poloviny června do cca
konce měsíce srpna).
Samozřejmě jako každý rok, tak i letos TJ
Sokol Semčice odměnila pracovité děti (a nejen
děti) permanentní vstupenkou ZDARMA. Oproti
letům předešlým se však poněkud změnila pravidla
pro jejich získání. Dříve každému dítěti stačila
pouhá jedna účast – pomoc SDH Semčice při
bílení nádrže. Letos pro získání permanentky
zdarma musí skutečně „odpracovat“ požadovaných
5 hodin, nebo se prokazatelně zúčastnit minimálně
dvou brigád ve prospěch sportovního areálu
(nejlépe jedné hasičské a jedné sokolské). Přehled
brigád i odpracovaných hodin najdete také na
webu Sokola.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ NA KOUPALIŠTĚ
VE VOLNÉ PŘÍRODĚ SEMČICE
pro školy, dětské tábory a organizované skupiny
pro letní období
1 odpovědný vedoucí + 10 dětí
60,- Kč
každé dítě skupiny do počtu 10 členů
7,- Kč
každý dospělý ve skupině nad počet 10 dětí
15,- Kč
Při pobytu ve SA TJ Sokol Semčice jsou školy,
dětské tábory a organizované skupiny povinny se
řídit Metodickými pokyny k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. prosince
2005, č. j.: 37 014/2005-25.
PERMANENTNÍ VSTUPENKY NA
KOUPALIŠTĚ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ SEMČICE
pro letní období
Děti, nevýdělečně činní do 26 let
a důchodci (podmíněno
min. 5 brigádnickými hodinami)
ZDARMA
Děti, nevýdělečně činní do 26 let
a důchodci
100,- Kč
Dospělí (podmíněno min.
5 brigádnickými hodinami)
100,- Kč
Dospělí
150,- Kč
Členové TJ Sokol Semčice
100,- Kč
Členové TJ Sokol Semčice (podmíněno
min. 10 brigádnickými hodinami)
ZDARMA
Výbor TJ Sokol Semčice

CENÍK VSTUPNÉHO NA KOUPALIŠTĚ
VE VOLNÉ PŘÍRODĚ SEMČICE
Jednotlivé vstupné na koupaliště ve volné přírodě
Semčice pro letní období
Děti do 5 let
ZDARMA
Děti od 5 do 15 let,
nevýdělečně činní do 26 let a důchodci
10,- Kč
Dospělí
20,- Kč
11
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NOHEJBAL
„Áčku“ se daří, „béčko“ se hledá…
Zatímco A-tým v I. třídě okresního přeboru kraluje
– vyhrálo všech 5 dosavadních zápasů, B-tým se trápí
a hledá – z 5 odehraných zápasů (vesměs vyrovnaných
zápasů) uhrálo pouze jednu remízu. Věřme, že
v příštích zápasech áčku výkonnost vydrží a béčko se
zvedne.

Více informací o odehraných zápasech, ale i rozpisy
zbývajících zápasů najdete na webových stránkách TJ
Sokola Semčice (http://tjsokolsemcice.webnode.cz/).
Ondřej Hynek

Jak sami hráči říkají – hojná návštěvnost a podpora
diváků, nejen na domácích zápasech, potěší a motivuje
k lepším výkonům. Fanoušci, děkujeme vám za
podporu!
Dne 27. 5. jsme uspořádali nábor dětí do
žákovského nohejbalového oddílu. Na „zkušenou“
přišlo 9 dětí v rozmezí 5–15 let. O žáky se ve
sportovním areálu stará hráč „áčka“ – Ondřej Hynek,
kterému asistuje Roman Moc. Tréninky dětského
oddílu probíhají v pátek od 17:00 hod.. Pokud by
zájem u dětí o tento sport vydržel nebo dokonce
vzrostl, máme v plánu na příští sezónu přihlásit žáčky
do krajské nohejbalové soutěže. Vzhledem k tomu,
že děti hrát chtějí a scházejí se i v jiné než tréninkové
dny věřím, že jejich výkonnost poroste. Držme palce
nejen jim, ale i Ondrovi s Romanem, aby se jim
práce dařila.

KONDIČNÍ CVIČENÍ – ZUMBA
Bavíte se rádi? Máte rádi pohyb a latinsko-americké
rytmy? Tak právě Zumba je pro vás to pravé!
Jmenuji se Michaela Kristenová a několik let jsem
se závodně věnovala latinsko-americkým tancům.
V poslední době mě naprosto uchvátila Zumba.
Jsem držitelkou akreditované licence MŠMT Fitness
Instructor a licence Zumba Instructor.
A kde nás najdete? Každé úterý od 18:00 na
koupališti v Semčicích.
Semčický zpravodaj • červen 2011
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S sebou vhodnou obuv, krém na opalování
a dobrou náladu. Cena 50 Kč.
Začínáme 14. 6. 2011.
Těším se na vás, Míša
Michaela Kristenová
Fitness Instructor a Zumba Instruktor
tel: 724 704 904

JAK JE TO S KOUPÁNÍM
V KOUPALIŠTI V SEMČICÍCH DOOPRAVDY
Vážení spoluobčané,

také sekání a odvoz posekaného trávníku, neboť
většina ploch kolem koupaliště je využívána právě
při koupání, resp. při slunění a odpočinku. Za sekání,
včetně benzínu, se vyplatilo 8.290 Kč. To je však proti
minulým letům zanedbatelné minimum, protože
spoustu této práce děláme v rámci brigádnických
hodin a nevyužíváme „placených“ služeb (nebo jen
velmi omezeně – za první posekání přerostlé trávy na
jaře).
Takže ten, kdo počítal se mnou se dostal na
zápornou hodnotu –5.480 Kč. A to jsem do celkového
výpočtu nezahrnovala nákup vstupenek, barev a štětců
na vymalování kabinky u vchodu, nákup košťat, násad
či sítěk na mechanické odstraňování nečistot, nákup
čistících a desinfekčních prostředků a spoustu dalších
nezbytných drobností. Za zmínku stojí také řádově
30 ks permanentních vstupenek, které rozdáváme
zdarma mezi semčické děti a ostatní brigádníky, kteří
se podílí na chodu areálu jako takového.
Zhodnocení? Ať si každý sám udělá zhodnocení,
zda to je nebo není pro Sokol tak výhodný obchod.
Smutné je, že si to stále někteří naši spoluobčané
myslí. Každý rok se setkáváme s názorem: „Proč bych
já měl platit – když jsem to tady kdysi stavěl, někdy
čistil, natíral…“ 20 Kč za celodenní vstupenku pro
dospělého návštěvníka je jen symbolickou částkou,
symbolickým příspěvkem, abychom koupání v Semčicích vůbec mohli realizovat. Ale to bychom nesměli
být v Semčicích, nebo možná v Čechách.
A proč tedy nezahájíme koupací sezónu dříve –
jako by se hodilo třeba letos? Podle toho, co je psáno
výše, ti pozornější a vnímavější asi pochopí. Pro ty
ostatní: za rozbory, chemii a další záležitosti platíme,
i když je ošklivo a nikdo se nekoupe! Letošní sezóna
bude zahájena pravděpodobně 15. 6. Do této chvíle
jsme na vstupném nevybrali ještě ani korunu, ale za
chemii jsme již museli zaplatit přes 10.000 Kč a před
zahájením koupací sezóny ještě budeme muset zaplatit
za rozbory vody.
Pokud jste si tento článek přečetli a alespoň se nad
jeho obsahem zamysleli, pak splnil svůj účel, a víc jsme
vlastně ani nechtěli.
Příjemné prožití léta – třeba na koupališti
v Semčicích – přeje všem TJ Sokol Semčice.
Vlaďka Hynková

o koupání v „našem“ sportovním areálu a o lidech
kolem i mimo něj jsem za dobu existence Semčického
zpravodaje popsala nejeden řádek. Většinou se
jednalo o poděkování obětavým lidem, kteří svou
poctivou prací de facto umožňují provozování
hasičské nádrže jako koupaliště ve volné přírodě.
Jsou to hodiny a hodiny nesnadné a namáhavé práce.
Začíná to čištěním a natíráním nádrže (vesměs SDH
Semčice), ale to samo kvalitu vody stěží zabezpečí do
poloviny června. Pak už ale musí začít ta hlavní dřina
s každodenním čištěním stěn bazénu, vypouštění
a čištění brouzdaliště, úklid kolem bazénu, úklid
sociálních zařízení, sekání trávy atd., atd., atd.
Proč ale tohle vlastně píšu – na sokolské výroční
schůzi, po mém ekonomickém zhodnocení, byl z řad
hostů vznesen návrh, abychom celou ekonomiku
kolem „koupání“ zveřejnili ve Zpravodaji:
Začneme tedy tím příjemnějším – příjmy (to je to,
co každého vždy nejvíc zajímá – výběr vstupného). Za
období „koupací sezóny“ (tj. 1. 7. 2010 – 15. 8. 2010)
bylo vybráno 54.940 Kč za vstupné a 3.550 Kč za prodej
permanentek. Celkem tedy 58.490 Kč.
A nyní to, co nikdo nevidí – náklady: (kdo chce
– ať si vezme kalkulačku a počítá se mnou). Faktury
za chemii od firmy DONAUCHEM Nymburk byly
uhrazeny v celkové výši 17.810 Kč. K termínu zahájení
koupací sezóny jsme povinni zajistit provedení
kontrolních odběrů k určení kvality vody ke koupání.
Tyto rozbory se musí provádět každých 14 dní po celou
dobu průběhu koupací sezóny. Jednotlivé rozbory jsou
zaměřeny (bez našeho vlivu) na jiné složky a pohybují
se v rozmezí 1.728 Kč – 2.574 Kč za rozbor (ceny
z r. 2010). Celkem jsme Zdravotnímu ústavu v Praze
za loňský rok uhradili 11.070 Kč.
A nyní je na řadě lidský faktor. Abychom udrželi
kvalitu vody na tak vysoké úrovni, jak jsme, resp. jak
jste v posledních letech zvyklí (většinou jsme mezi
koupališti ve volné přírodě nejlepší na okrese, někdy
i v kraji), je nutné provádět každodenní mechanické
čištění stěn nádrže, chemickou údržbu kvality vody,
sběr odpadků, úklid sociálních zařízení, vybírání
vstupného… Na výplatách za tyto nezbytné práce bylo
vyplaceno 26.800 Kč. S provozem koupaliště souvisí

INFORMACE Z KNIHOVNY
Do knihovny jsme dostali obrazovou publikaci
„Malované opony divadel českých zemí“. Jsou v ní
komentované reprodukce opon z různých koutů České
republiky, i semčická divadelní opona. Namaloval
ji Fr. Bělský, který byl malířem a grafikem. Studoval
AVU v Praze a Mnichově. Působil v České Třebové
jako profesor kreslení na tamějším gymnáziu. Vytvářel

portréty a krajiny. Náklad na zřízení opony činil
10.000 Kč. Peníze na zaplacení půjčil rolník J. Čvančara.
Po několika letech byly splaceny z výnosu divadelních
představení. Opona byla zasazena do pevného rámu
a mechanicky vytahována. Roku 1986 byla opravena,
v roce 1990 byla restaurována akademickým malířem
Daliborem Pokorným.
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Koho zajímají spíše rekordy, objevy, může si
vypůjčit od Metthewa Richardsona „Knihu světových
prvenství“. Jak sám autor uvádí, do této knihy
nebylo zahrnuto žádné prvenství, které již bylo
překonáno, rovněž žádné, u něhož panuje vysoká
pravděpodobnost, že překonáno být mohlo. Největší,
nejsilnější, nejvzdálenější a nejrychlejší vždycky skončí
stejně: jako druzí. Dříve či později je někdo předčí
a jejich výkony vykáže do archivů. Pozice „prvního“
je neotřesitelná. Jenže i držitelé rekordů mohou o své
„prvenství“ přijít, neboť jim často bývá připisováno
omylem. Více se dočtete v uvedené knize.

Pro milovníky románu vybírám z mnoha titulů
knihu Richarda Yatese „Nouzový východ“, která se
stala předlohou ke stejnojmennému filmu s K. Winsletovou a L. Dicapriem v hlavních rolích. Je příběhem
Franka a April Wheelerových, mladého páru znuděného banalitou předměstského života, kteří se rozhodnou k radikální změně a záchraně svého vztahu
i sebe samých. Zda se jim to podaří, zjistíte, když si
knihu přečtete.
Do knihovny vás zve knihovnice
J. Brůchová

DĚTSKÝ DEN
Za krásného, slunečného počasí a pohádkově,
prožily děti v sobotu 4. června Dětský den v areálu
koupaliště.
Při plnění disciplín dětem pomáhali pohádkové
bytosti: vodnice, čertice, šašek, Pat a Mat, kocour
v botách, čarodějnice a beruška, které děti hledaly
ztracené tečky. Pro děti bylo zajímavé i plnění disciplín
z mysliveckých dovedností, střelba vzduchovkou
na terč nebo shození plechovek proudem vody. Za
splnění úkolů čekala na děti nejen sladká odměna, ale
i tradiční opékání vuřtů.
V průběhu odpoledne měli rodiče s dětmi možnost
shlédnout ukázku modelů motorových lodí, která

jistě byla zajímavá a líbila se. Kdo z dětí chtěl, mohl si
prohlédnout hasičská auta. Nejzajímavější byla ovšem
jízda na šlapacích kárách, na kterých se děti mohly
svézt v průběhu celého odpoledne.
Dětský den se vydařil a děti odcházely domů jistě
s krásnými zážitky.
Chtěla bych tímto poděkovat Mysliveckému
sdružení 7. květen Žerčice – Ujkovice, Sboru
dobrovolných hasičů obce Semčice a také TJ Sokolu
Semčice za spolupráci při přípravě tohoto dne.
Za kulturní a sociální komisi
Alena Ramharterová

INFORMACE OÚ
SBĚR PAPÍRU
Papír je možné dávat nejen do kontejnerů na
tříděný odpad, ale lze ho také odevzdávat v základní
škole, a to i v době mimo vyučování. Sběr stačí nechat
na schodišti před hlavním vchodem do školy, pan
školník už si ho uklidí. Papír nemusí být vytříděný
– zvlášť noviny, časopisy, karton – ale měl by být
srovnaný buď v kartonových krabicích, nebo svázaný
(prázdné kartonové krabice rozložené). Tak až se vám
už nevejde do kontejnerů, nenechávejte ho vedle nich,
ale doneste (dovezte) do školy. I v průběhu prázdnin.
Děkujeme.

„ANALOG“
V ÚZEMNÍ OBLASTI TRUTNOV
KONČÍ 30. ČERVNA 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Trutnov-Černá Hora, Pardubice-Krásné, Liberec-Ještěd,

Rychnov n. Kněžnou-Litický Chlum bude 30. června
2011 ukončeno. Na většině územní oblasti Trutnov
tak nebude od června možné „přes anténu“ přijímat
analogově žádný televizní program. Na blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni
zobrazením piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou a spoty.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se
rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského (přes
anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní,
kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba
zakoupit buď set-top-box (převaděč signálu) a zapojit
jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor
s vestavěným digitálním tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit
nebo internet, se ukončení zemského analogového
vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude
fungovat standardně i po 30. červnu.
Více informací na 800 906 030
nebo www.digitalne.tv.
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