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ročník 14, číslo 1

Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje,
v tomto prvním čísle vás chci seznámit s pracemi, které byly v loňském roce provedeny na obecním majetku,
ať už to byla jeho údržba, rekonstrukce nebo opravy. Jenom doufám, že současné silné mrazy nebudou příčinou
žádných havárií, neboť ty s sebou vždy nesou finanční výdaje navíc.
To se také stalo začátkem roku 2011. Opakovala se prosincová havárie na kanalizaci v mateřské školce, kde
neodtékala odpadní voda. Naši hasiči sice potrubí průplachem zprovoznili, ale příčina závady nebyla jasná.
Abychom ji našli a přitom zbytečně nekopali, objednali jsme prohlídku potrubí kamerou a v přímém přenosu zjistili,
že je zasypaná revizní šachta u vchodu do školky. Náprava pak byla přesně cílená.
Ucpaná kanalizace byla opakovaně i ve zdravotním středisku. Přes několikahodinovou snahu hasičů se
průchodnost nepodařilo obnovit a bylo nutné zajistit odborné strojní čištění. Ve zdravotním středisku jsme proto
nechali zrekonstruovat WC pro pacienty včetně chodbičky a současně s tím vymalovat čekárnu.
Pro zvýšení bezpečnosti na místní komunikaci u dětského hřiště a houpačky u cesty na Hol byly nainstalovány
dopravní značky s omezením rychlosti na 30 km/hod.
U budovy Jednoty (COOP) byly vyměněny výlohy a okna včetně venkovních parapetů a nátěrů mříží. Nového
nátěru a oprav se dočkaly i lavice a stůl před Jednotou a zábradlí na mostku u hlavní silnice.
Nové lavice byly pořízeny na chodník k Žerčicím a na autobusovou zastávku tak, aby vyhovovaly zejména našim
starším spoluobčanům.
Hasiči svépomocí oplotili pozemek plánovaný pro přístavbu hasičské zbrojnice; ze dvou hlavních důvodů dostalo
plot i dětské hřiště – aby se dětem zabránilo vběhnout pod auto a naopak, aby se volně pobíhající psi, což se bohužel
stále děje, nedostali do prostor hřiště.
Dalším nepředvídatelným výdajem se stala oprava propadlé vozovky před Řepařským institutem, mezi č. p. 48
a podnikem Ing. Heřmanského.
V kolumbáriu, dokončeném v r. 2006 celkovou rekonstrukcí původní márnice, musely být opraveny vnitřní
omítky tam, kde vzlínající voda způsobila jejich opadávání. To samé čeká v letošním roce i omítky venkovní.
Kolumbárium bylo poté vybaveno 36 nerezovými skříňkami, každá na 3 – 4 urny.
S vaší pomocí byl v lokalitě Pod Holí osázen stromky velký kus obecního pozemku. Tím jsme zároveň přispěli
k náhradě stromů a keřů, které byly v rámci údržby zeleně na obecních pozemcích vykáceny jako přestárlé nebo
odstraněny z důvodu nutné prořezávky.
Nechali jsme opravit střechu na mateřské školce, do které začala zatékat voda, a na Domě služeb, ze které už
„trčely“ hřebíky.
V areálu mateřské školy bylo vybudováno parkovací stání pro zaměstnance, aby jejich auta nepřekážela provozu
na komunikaci před školkou.
Některé z výše vyjmenovaných akcí se uskutečnily díky podnětům a všímavosti vás, našich spoluobčanů. Proto
vám za všechna upozornění na nedostatky v obci, která předejdou dalším, větším škodám a přispějí k ochraně
našeho majetku, děkuji.
Dana Grebeňová
P. S. Podané žádosti o dotace na projekt Vodovod Semčice IV. etapa – střed obce a Přístavba hasičské zbrojnice
jsou ke dni 14. 2. 2012 ve fázi „Žádost zkontrolována KÚ“ (krajským úřadem).

BUDE POD NÁMI HOŘET ČERNÉ UHLÍ?
Na přelomu minulého a letošního roku byla na
náš obecní úřad doručena, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, žádost organizace Wildhorse
Energy CZ, s. r. o., o průzkum ložiska černého uhlí za
účelem jeho případného vytěžení metodou podzemního zplynování. Jedná se o území o rozloze takřka
375 km2 vymezené na západě městem Mělník, na jihu
Benátkami nad Jizerou, na severu obcí Krnsko a na
východě obcemi Semčice a Jabkenice. O tom, že se
v tomto prostoru nachází ve velkých hloubkách černé uhlí, se ví již poměrně dlouho a poslední průzkum
tohoto ložiska byl ukončen v devadesátých letech
minulého století.
Co představuje metoda podzemního zplynování? Princip je poměrně jednoduchý. Ložisko uhlí se
pomocí vrtu v podzemí zapálí, vhání se do něho vodní pára obohacená kyslíkem a vzniklý plyn se druhým
vrtem odvádí na povrch, kde se dále využívá pro výrobu energie, což by představovalo ještě výstavbu tepelné elektrárny v těsné blízkosti vrtů. V současné době je
však tato metoda v Evropě, v Maďarsku a Polsku stále
ve stavu výzkumu a nejsou informace o jejím využívání na tak velké ploše obydleného území. V Austrálii, odkud firma původně pochází, se tato technologie

využívala ve dvou lokalitách, kde v jedné byl tento
způsob těžby zakázán australskou vládou kvůli znečištění podzemních vod.
I v našem případě jsme nuceni se ptát: „Jaký
dopad bude mít taková těžba na změnu kvality podzemních vod v našem regionu? Jaké změny mohou
nastat na povrchu vlivem sesuvu půdy během hoření a po úplném vyhoření uhlí a jak to tudíž ovlivní stabilitu staveb? Jak velké mohou být emise plynu
unikajícího do ovzduší trhlinami v nadloží mimo
hlavní vrt?“
I když se zatím jedná o průzkum, který neznamená automatické zahájení těžby, je však prvním krokem
pro její uskutečnění a jestliže již někdo investuje do
tohoto kroku nemalé finanční prostředky, pak se bude
přirozeně snažit o jejich návratnost a zrealizovat svůj
projekt, byť v menším měřítku.
Naše obec je rozhodnuta nedat svůj souhlas se
zahájením průzkumu a uvést pro své stanovisko
patřičné argumenty. V naší oblasti se přece nachází spousta podzemních zdrojů pitné vody a energii
můžeme vyrobit i jinými způsoby, pitnou vodu však
ničím nenahradíme.
Jiří Čejka

USNESENÍ
ze dne 13. prosince 2011
Zastupitelstvo obce Semčice
I. Bere na vědomí
1. Důvodové zprávy k:
a) rozpočtovému opatření č. 2/2011,
b) úpravě vnitřní směrnice č. 1/2010 o oběhu
účetních dokladů,
c) vnitřní směrnici č. 1/2011 o inventarizaci
majetku a závazků,
d) rozpočtu obce na rok 2012,
e) smlouvě o výpůjčce odpadových nádob,
f) dodatku smlouvy o odvozu komunálního
odpadu,
g) záměru obce na prodej obecního bytu
č. p. 130/5,
h) pronájmu orné půdy Ing. Heřmanskému dle
výpovědní lhůty,
i) kupní smlouvě na zakoupení pozemků v k. ú.
Pěčice zaslané Pozemkovým fondem ČR,
j) doručené žádosti
2. Informaci o zastupování předsedy finančního
výboru Ing. Romana Hřebíka po dobu jeho
nepřítomnosti členem finančního výboru
Ing. Františkem Šturmou.
3. Informaci o výsledku předauditu k hospodaření
obce k 24. 10. 2011 a přijatá systémová opatření.
4. Informaci o vybudování parkovacího stání u MŠ
Semčice.
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Č. j.
161/2011

5. Informaci o dokončení a vybavení vnitřního
prostoru kolumbária.
II. Schvaluje
1. Stažení bodu č. 6 Schválení změny č. 1 územního
plánu obce Semčice z navrženého programu
jednání.
2. Doplnění programu o bod projednání
a schválení změny přílohy ke smlouvě č. 260
s Ing. Heřmanským o pronájmu orné půdy dle
výpovědní lhůty.
3. Doplnění programu o bod Projednání a schválení
kupní smlouvy k zakoupení pozemků v k. ú.
Pěčice zaslané Pozemkovým fondem ČR.
4. Program jednání se schválenými změnami:
1) úvod, schválení programu jednání, volba
ověřovatelů zápisu, volba navrhovatelů
usnesení,
2) projednání a schválení rozpočtového opatření
č. 2/2011,
3) schválení úpravy vnitřní směrnice č. 1/2010
o oběhu účetních dokladů,
4) schválení vnitřní směrnice č. 1/2011
o inventarizaci majetku a závazků,
5) projednání a schválení rozpočtu obce na rok
2012,
6) projednání a schválení smlouvy o výpůjčce
odpadových nádob,
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7) projednání a schválení dodatku smlouvy
o odvozu komunálního odpadu,
8) projednání a schválení záměru obce na prodej
obecního bytu,
9) informace o výsledku předauditu hospodaření
obce k 24. 10. 2011,
10) projednání a schválení návrhu termínů pro
zasedání ZO v roce 2012,
11) projednání a schválení změny přílohy
ke smlouvě č. 260 s Ing. Heřmanským
o pronájmu orné půdy dle výpovědní lhůty,
Zvýšení rozpočtových příjmů :
Paragraf Položka
UZ
1113
1337
1341
4121
3512
2111
3599
2111
3613
2111
3722
2111
5512
2111
6171
2111
Výdaje dorozpočtovat :
Paragraf Položka
3119
5171
3399
5175
3745
5139

UZ

Zvýšení rozpočtových výdajů :
Paragraf Položka
UZ
3113
5331
3314
5136
3612
5154
3632
5021
3632
5169
3632
6121
3745
5169
5512
5021
5512
5154
5512
5153
6171
5011
6171
5021
6171
5031
6171
5032
6171
5038
6171
5136
6171
5139
6171
5169
6171
5173
6171
5229

12) projednání a schválení Kupní smlouvy
k zakoupení pozemků v k. ú. Pěčice zaslané
Pozemkovým fondem ČR,
13) doručené žádosti a různé,
14) diskuze,
15) návrh usnesení z jednání.
5. Ověřovatele zápisu pí. Evu Horákovou
a Ing. Františka Šturmu.
6. Navrhovatele usnesení Ing. Jiřího Čejku
a p. Romana Moce.
7. Rozpočtové opatření č. 2/2011.

Text
Daň z příjmu fyzických osob
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Příjmy za služby - stomatologie
Příjmy za služby – prakt. lékař
Příjmy za služby – byty
Příjmy za služby – prodej pytlů KO
Příjmy za služby – hasiči
Příjmy za služby – místní správa
CELKEM
Text
Opravy a udržování MŠ
Pohoštění
Veřejná zeleň – sázení stromků
CELKEM

Text
Neinvestiční příspěvky – škola
Knihy – knihovna
Elek.energie – bytové hospodářství
DOPP – pohřebnictví
Služby – pohřebnictví
Stavby – pohřebnictví
Veřejná zeleň – služby
DOPP – hasiči
Elek. energie - hasiči
Plyn – hasiči
Platy zaměstnanců – místní správa
DOPP – místní správa
Odvody z mezd – SP
Odvody z mezd – ZP
Zákonné pojištění odpovědnosti
Předplatné – věstník, publikace
Materiál – úklidové + kancelářské potřeby
Služby – místní správa
Cestovné
Dary
CELKEM
3

Kč
8 359,00 Kč
6 907,00 Kč
500,00 Kč
78 782,00 Kč
408,00 Kč
873,00 Kč
31 841,00 Kč
1 485,00 Kč
3 364,00 Kč
3 190,00 Kč
135 709,00 Kč
Kč
7 000,00 Kč
1 000,00 Kč
19 293,00 Kč
27 293,00 Kč

Kč
500,00 Kč
1 254,00 Kč
11 924,00 Kč
4 500,00 Kč
4 000,00 Kč
2 000,00 Kč
82 396,00 Kč
12 000,00 Kč
5 300,00 Kč
1 186,00 Kč
30 000,00 Kč
3 000,00 Kč
12 000,00 Kč
4 000,00 Kč
156,00 Kč
2 198,00 Kč
6 000,00 Kč
12 711,00 Kč
1 574,00 Kč
2 300,00 Kč
198 999,00 Kč
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Snížení rozpočtových výdajů :
Paragraf Položka
UZ
3119
6121
3314
5154
3399
5169
3612
5171
3632
5171
5512
5137
5512
5173
6171
5167
6171
5175
2321
6121

Text

Kč
7 000,00 Kč
1 254,00 Kč
1 000,00 Kč
11 924,00 Kč
10 500,00 Kč
5 300,00 Kč
1 186,00 Kč
6 000,00 Kč
3 000,00 Kč
43 419,00 Kč
90 583,00 Kč

Stavby – škola
Elek. energie – knihovna
Služby – kultura
Opravy – bytové hospodářství
Opravy – pohřebnictví
DHDM – hasiči
Cestovné – hasiči
Školení – místní správa
Pohoštění – místní správa
Stavby – čištění odpadních vod
CELKEM

8. Úpravu vnitřní směrnice č. 1/2010 o oběhu
účetních dokladů.
9. Vnitřní směrnici č. 1/2011 o inventarizaci majetku
a závazků.

10. Rozpočet obce Semčice na rok 2012 s navrženými
změnami a doplňky, jako přebytkový, kdy příjmy
daného roku jsou určeny k využití v následujících
letech a splácení úvěru.

Rozpočtové příjmy – strana 1
Název
Kapitálové příjmy
- Příjmy z prodeje bytů

UZ

Rozpočtové výdaje – strana 1
Název
Pitná voda
- Vodovod Semčice IV. etapa - střed obce
Odvádění a čištění odpadních vod
- Kanalizace - páteřní řad v kom. Dobrovice Žerčice

UZ

Rozpočtové výdaje – strana 3
Název
Požární ochrana
- Stavby

UZ

Rozpočet na rok 2012 – úvodní strana
Druh
I. Příjmy celkem
z toho:
1. daňové příjmy
2. nedaňové příjmy
3. kapitálové příjmy
4. přijaté dotace

Par.

Položka

Rozpočet 2012

3612

3112

0

Par.

Položka

Rozpočet 2012

2310

6121

0

2321

6121

0

Par.

Položka

Rozpočet 2012

5512

6121

0

Rozpočet 2012
7 537 700,00
5 491 000,00
886 700,00
0,00
1 160 000,00

II. Výdaje celkem
z toho
5. běžné výdaje
6. kapitálové výdaje

7 070 500,00

III. Saldo (příjmy – výdaje)
IV. Převod BÚ k 1. 1. 2012 odhad
V. Splátka úvěru
VI. Stav BÚ k 31. 12. 2012

467 200,00
1 000 000,00
600 000,00
867 200,00
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6 210 500,00
860 000,00
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11. Smlouvu na výpůjčku odpadových nádob na plast
od firmy EKO-KOM.
12. Dodatek smlouvy č. 1/2012 o odvozu komunálního odpadu se společností COMPAG Mladá
Boleslav, a. s.
13. Záměr obce na prodej obecního bytu č. p. 130/5
formou nejvyšší doručené nabídce v termínu do
1. 2. 2012 do 17:00 hod.
14. Termíny pro zasedání ZO: 20. 2., 16. 4., 25. 6.,
17. 9., 26. 11. 2012.
15. Pronájem orné půdy Ing. Heřmanskému k nájemní
smlouvě č. 260 dle výpovědní lhůty na 9 let.
16. Neuzavírat nevyžádanou kupní smlouvu
s Pozemkovým fondem ČR na pozemky v k. ú.
Pěčice.
17. Poskytnout finanční dar Oblastní charitě
v Červeném Kostelci pro Domov sv. Josefa v Žírči
ve výši 2000 Kč.
18. Odměny členům výborů a komisí za jejich činnost
v roce 2011 takto:
Finanční výbor – 1200 Kč
Kontrolní výbor – 1200 Kč
Komise k projednávání přestupků – 600 Kč
Stavební komise – 1200 Kč
Komise pro rozvoj obce a životní prostředí
– 1200 Kč
Komise kulturní a sociální – 2100 Kč.

19. Odměny:
Ing. F. Šturmovi za jeho práci pro obec ve výši
2000 Kč.
Evě Horákové za její činnost ve školské radě ve
výši 1000 Kč.
Jarmile Čvančarové za vedení obecní kroniky ve
výši 2000 Kč.
Karlu Kočímu za správu webových stránek obce
ve výši 2000 Kč.
III. Ukládá
1. Starostce Daně Grebeňové:
a) Zapracovat do rozpočtu na rok 2011 rozpočtové
opatření č. 2/2011.
b) Zapracovat do rozpočtu na rok 2012 schválené
změny.
c) Uzavřít smlouvu s firmou EKO-KOM
o výpůjčce odpadových nádob na plast.
d) Podepsat dodatek smlouvy č. 1/2012 o odvozu
komunálního odpadu se společností COMPAG
Mladá Boleslav, a.s.
e) Podepsat s Ing. Heřmanským přílohu k nájemní
smlouvě č. 260 dle výpovědní lhůty na 9 let.
V Semčicích dne 15. 12. 2011
Zapsala: Dana Grebeňová

USNESENÍ
ze dne 31. ledna 2012
Zastupitelstvo obce Semčice

Č. j.
14/2012

II. Schvaluje
1. Doplnění programu o bod Schválení úpravy
ve Vnitřní směrnici obce Semčice pro cestovní
náhrady.
2. Program jednání se schválenou změnou:
1) Úvod, schválení programu jednání, volba
ověřovatelů zápisu, volba navrhovatelů
usnesení.
2) Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO
konaných dne 18. 10. 2011 a 13. 12. 2011.
3) Projednání a schválení rozpočtového
opatření č. 3/2011.
4) Schválení změny č. 1 územního plánu obce
Semčice.
5) Projednání a schválení dodavatele na zhotovení energetického auditu budovy základní
školy a mateřské školy v Semčicích.
6) Schválení úpravy ve Vnitřní směrnici obce
Semčice pro cestovní náhrady.
7) Doručené žádosti a různé.
8) Diskuze.
9) Návrh usnesení z jednání.
3. Ověřovatele zápisu Ing. Františka Šturmu
a p. Romana Moce.
4. Navrhovatele usnesení Ing. Jiřího Čejku
a pí. Janu Dlouhou.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2011.

I. Bere na vědomí
1. Důvodové zprávy:
1) K rozpočtovému opatření č. 3/2011.
2) Ke změně č. 1 územního plánu obce
Semčice.
3) K dodavateli na zhotovení energetického
auditu budovy základní školy a budovy
mateřské školy v Semčicích.
4) K úpravě ve Vnitřní směrnici obce Semčice
pro poskytování cestovních náhrad.
5) K žádosti o prodej nebo pronájem
nezastavěné části pozemku p. č. 631/14.
2. Informace o plnění úkolů uložených
v usneseních ZO ze dne 18. 10. 2011
a 13. 12. 2011.
3. Informaci o jmenování komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek zájemců o koupi
bytu v č. p. 130.
4. Informaci k obdržené žádosti o vyjádření
ke stanovení průzkumného území Mělnické
Vtelno, průzkum vyhrazeného nerostu – černé
uhlí, výhradní ložisko Mělnická pánev.
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Zvýšení rozpočtových příjmů:
Paragraf Položka
UZ
1111
1113
1337
3314
2111
3519
2132
3613
2111
3613
2132
3725
2324
5512
2111
6171
2111
6171
2132
Zvýšení rozpočtových výdajů:
Paragraf Položka
UZ
2341
5171
3349
5021
3349
5136
3745
5169
5512
6121
6171
5011
6171
5021
3419
6121
Snížení rozpočtových výdajů:
Paragraf Položka
UZ
3612
5171
3613
5154
3613
5171
3631
5154
3419
5171

6.

7.

Text
Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů
Poplatek za komunální odpad
Knihovna – příjmy ze služeb
Příjmy z pronájmu – rehabilitace
Nebytové hospodářství – služby
Nebytové hospodářství – pronájem
Přijaté náhrady – Eko-kom
Hasiči – příjmy ze služeb
Místní správa – služby
Místní správa – pronájem ost. nemovitostí
Celkem

Kč
8 845,00 Kč
6 053,00 Kč
6 098,00 Kč
50,00 Kč
712,00 Kč
26 154,00 Kč
3 504,00 Kč
5 671,00 Kč
4 062,00 Kč
98,00 Kč
15,00 Kč
61 262,00 Kč

Text
Vodní díla – opravy a udržování
Semčický zpravodaj – OOV
Semčický zpravodaj – tisk
Veřejná zeleň – služby
Hasiči – budovy, stavby
Místní správa – platy v pracovním poměru
Místní správa – OOV
Tělovýchovná činnost - haly, stavby
Celkem

Kč
2 036,00 Kč
496,00 Kč
2 360,00 Kč
134 842,00 Kč
30 500,00 Kč
49 152,00 Kč
15 760,00 Kč
17 500,00 Kč
252 646,00 Kč

Text
Bytové hospodářství – opravy a udržování
Nebytové hospodářství – elek.
Nebytové hospodářství – opravy a udržování
Veřejné osvětlení – elek.
Tělovýchovná činnost - opravy
Celkem

Kč
70 904,00 Kč
19 000,00 Kč
82 968,00 Kč
1 012,00 Kč
17 500,00 Kč
191 384,00 Kč

Změnu č. 1 územního plánu obce Semčice
takto: Zastupitelstvo obce Semčice, příslušné
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění,
vydává v samostatné působnosti změnu č. 1
územního plánu obce Semčice opatřením
obecné povahy č. 1/2012, které tvoří přílohu
tohoto usnesení.
Dodavatele – firmu RAEN spol. s r.o.,
Praha 6 na zhotovení energetického auditu
budovy základní školy a mateřské školy
v Semčicích.
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8.

9.

Úpravu ve Vnitřní směrnici obce Semčice
dle Vyhlášky č. 429/2011 Sb., o změně sazby
základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad.
Nepronajmout pozemek p. č. 631/14 v k. ú.
Semčice.

III. Ukládá
Starostce Daně Grebeňové:
1) Neprodleně zapracovat do rozpočtu 2011
rozpočtové opatření č.3/2011.
2) Uzavřít smlouvu na zhotovení energetického
auditu budovy základní školy a mateřské školy
v Semčicích s firmou RAEN spol. s r.o., Praha 6.
V Semčicích dne 1. 2. 2012
Zapsala: Dana Grebeňová
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ZE STARÝCH SEMČIC
SEMČICE MEZI DVĚMA VÁLKAMI – V. ČÁST
V roce 1927 jednáno stále jen o tom, jak hraditi
vzniklé výdaje na stavbu školy. Poněvadž ale stanice
semenářská neměla dosud žádného daňového
předpisu, nemohla záležitost tato býti nikterak
skoncována, teprve když stanici daň vyměřena, mohlo
se dospěti ku stanovení přirážek.
Zemská školní rada nařídila již v roce 1914
stavbu nové budovy školní v Semčicích. Válka celou
záležitost uspala a teprve když se stal okresním
školním inspektorem Karel Sellner (spisovatel),
byla věc z dlouhodobého spánku probuzena. První,
kdo k probuzení tomu přispěl, byl pan Josef Grus,
rolník z Pěčic, který osobně učinil u p. inspektora
dotaz, co jest vlastně se žádostí obce pěčické za
odškolení od Semčic. K. Sellner zaujal k pěčické
žádosti příznivé stanovisko, protože uvěřil, že obec
pěčická si vlastní školu postaví. Leč zklamal se, jak
v ochotě občanů ihned stavěti, tak i ve víře, že všichni
občané Pěčic jsou pro stavbu. A tak došlo k jednání
Václava Dvořáka o stavbě budovy školní v Semčicích.
Jednání tato trvala od roku 1921, kdy se vlekly
nekonečné dohady mezi obcemi, které by vydaly
za další seriál.
Když konečně byla žádost Pěčic o povolení stavby
školy zamítnuta a stavět se mělo v Semčicích, začala
obec pěčická jednat o tom, aby se škola stavěla pod
dráhou, mimo vnitřní okruh Semčic, oddělena
dráhou a tudíž v místě, které by bylo blíž pro žáky

Pěčic. Toto nebylo povoleno nejen proto, že místo
nebylo vhodné pro hlučnost (nádraží, trať, sklady
řepy atd.), ale také proto, že by měly zase daleko děti
ze Ctiměřic.
Nakonec byly již všechny stížnosti a odvolání
vyřízeny a zamítnuty a obec Semčice dostala příkaz
neprodleně vyložit stavební plány k nahlédnutí,
získáno povolení k stavbě, vypsány oferty. Přihlásilo
se devět oferentů: J. Novotný Ml. Boleslav, K. Dlouhý
Ml. Boleslav, arch. Gail a Šťastný Praha, K. Lagner
z Košátek, Karel Vávra z Dobrovice, Břet. Šlechta z Lysé
nad Labem, Ant. Křížek z Kosmonos, Ing. J. Záruba
z Bubenče a architekti V. Šulc a J. Jiroušek z Mnichova
Hradiště, kteří nabídli cenu 560.646 Kč, a stavba jim
byla zadána.
Stavba pokračovala zdárně kupředu, 1. listopadu
1926 byla již pod střechou a 14. srpna 1927 byla
slavnostně otevřena. Ihned po dostavění nové školy
nastoupil jako řídící učitel Jaromír Klér, který přišel ze
Žerčic a s rodinou se ihned nastěhoval do nového bytu
pro ředitele. Dřív, než byla škola slavnostně předána
dětem, ještě za prázdnin, nastěhovalo se do tělocvičny
vojsko. Konalo se totiž v okolí vojenské cvičení
a v Semčicích byl také oddíl ubytován a v místnosti
pro spořitelní spolek, nynější ředitelně, byla zřízena
kancelář vojenského ředitelství. Vojsko však asi po
čtyřech dnech odtáhlo. Škola začala sloužit žákům
a tělocvična i sokolům.
Pokračování příště.

MŠICE MAKOVÁ

BOURÁNÍ STODOLY

Veliké sucho, které přišlo po studeném jaru roku
1976, kdy chudé rostlinky cukrovky se krčily ve
spoustě plevele, a které se velkým úsilím a obětavostí
semčických žen a brigádníků podařilo zachránit,
nyní napadl velký nepřítel – mšice maková. Mšice
ničí porosty a některé jsou tak silně napadeny, že
řepa odumírá. Postřiky působí jen málo. Rovněž
i stromy a keře byly napadeny různými druhy
mšic, které vše ničily. V teplých večerech mšice
létaly, jako když prší. Rovněž však byl velký výskyt
slunéček sedmitečných, někde byly keře úplně
obaleny.

Díky dobrému počasí zahájil MNV Semčice
12. února 1989 demolici stodoly č. p. 18 u Krejčíků.
Usedlost MNV Semčice koupil za 46 tisíc Kčs od dědiců s plánem postavit zde montovanou budovu pro
zdravotní středisko jako náhradu za stávající budovu
č. p. 90. Po nabídce v místním rozhlase, že občané si
mohou nabourat pro sebe zdarma stavební materiál, začali někteří občané sundávat tašky a latě. Budova stodoly byla dost zchátralá a slézání střechy bylo
nebezpečné. (Stavba se nakonec neuskutečnila a na
místě je park.)

BOUŘE A OHEŇ
Vskutku neobyčejný případ se stal v Chudíři
24. června 1989. Místní organizace Svazu požární
ochrany pořádala zde na hřišti slavnost u příležitosti
90letého trvání sboru. Když byla slavnost v nejlepším,
přihnala se bouřka. Lidé se rozprchli a při lijáku udeřil
blesk do malé stodoly soukromníka naproti hospodě.
Ve stodole bylo seno, a tak vyhořela. Oheň jako první
uviděl semčický kapelník Jan Dunovský, schovaný
před deštěm v autě. Alarmoval občany. Na tento požár
vyjeli požárníci ze Semčic, ale nezasáhli, bylo již po
ohni.
Z místních kronik vybrala J. Čvančarová

POŽÁRNÍCI
V roce 1988 semčičtí požárníci uzavřeli smlouvu
s podnikem Vodoteče a meliorace, že vyčistí za
úplatu úsek semčického potoka, který byl hodně
zanesen bahnem a trávou. Na několika brigádách
vysekali roští, trávu a nakladačem vyčistili dno od
nánosu a celé koryto vystříkali vodou. Práce to
byla veliká, od zbrojnice až k mostu železnice na
obci. Zahájena 18. června a skončena v podzimním
čase.
7
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Z NAŠEHO KRAJE
BOLESLAVSKÝ HRAD

štíhlejšími, jak je patrno z Willengergrovy ilustrace
z roku 1602, dominoval zámek celému okolí.

Kolem 13. století sídlili majitelé Boleslavi na hradě Michalovice. Ten byl ale pustý již kolem roku
1513. Pan Tovačovský nesídlil již na Michalovicích,
ale postavil si nové a pohodlnější sídlo v přestavěném
hradě boleslavském, jejž nyní zvali již zámkem. Svědčí o tom boleslavský kronikář M. Jiří Kezelius, když
píše: „Zámek vzácný, někdy hradem zvaný, v něm stavení starodávné přepevné, zeď místem tří, čtyř i pěti
loket ztloušti, věže při něm dvě dosti vysoké, pokoje a mazhauzy, kromě že vody studničné pro vejšku
nemá, z města se do něho voda vésti může. Příkop od
rynku města hluboký, brány dvě pevné, z jiných stran
na vrchu ležící nepřístupný“. Svými věžemi, tenkrát

NA PTÁKU
V Mladé Boleslavi se v XVI. století nejvíc stavělo Na
Ptáku. Tam byla původně nejstarší městská střelnice,
kde střelci při svých střeleckých cvičeních a slavnostech stříleli na hliněné ptáky. Tím je vysvětlen i název
té čtvrti. Bývalo to předměstí chudiny. Kronikář Kezelius si stěžuje na „všelijakou chasu, která se Na Ptáku
zdržuje a zabývá se tam žebrotou chleba a rozličným
šantročením.
Zdroj: E. Svárovský: Ml. Boleslav

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ŠKOLY
SOUTĚŽ ŠKOL VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
Středočeský kraj a autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM, a. s., která v ČR zajišťuje fungování
systému zpětného odběru a využiti odpadů z obalů,
se rozhodly v rámci společného projektu uskutečnit
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ve školách soutěž ve sběru starého papíru. Soutěžilo se
o vybavení učeben koši na třídění odpadů.
Soutěže se zúčastnilo 69 středočeských škol.
38 nejlepších vyhrálo vybavení každé učebny koši na
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třídění odpadu. Rozdáno bylo téměř 1400 košů na
papír, plast a nápojový karton a děti tak mohou třídit
odpad celkem ve 465 učebnách těchto škol.
Škola měla za úkol nasbírat v období září – listopad
co největší množství papírového odpadu. Tento
odpad odevzdat do výkupny, sběrného dvora apod.
a organizátorům poslat potvrzení o odevzdaném
množství papíru. Hodnotilo se množství odevzdaného
papíru na 1 žáka. Škola na 1. až 3. místě získala navíc
lavičky z recyklovaného plastu a zároveň vyhrála
zábavně vzdělávací půldenní program o třídění
odpadu.
Na území ORP Mladá Boleslav se do soutěže
zapojilo 6 škol. Všech 6 se umístilo mezi prvními
třiceti.

Výsledky:
1. Základní škola Bakov nad Jizerou – 59 kg na žáka,
celkově 13. místo
2. Základní škola a MŠ Dolní Bousov – 56 kg na žáka,
celkově 16. místo
3. Základní škola a MŠ Semčice – 53 kg na žáka,
celkově 18. místo
4. Základní škola Dolní Slivno – 49 kg na žáka,
celkově 23. místo
5. ZŠ Mladá Boleslav, Václavkova 1082 – 35 kg na
žáka, celkově 29. místo
6. ZŠ a MŠ Bezno – 35 kg na žáka, celkově 30. místo
Zdroj:
Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav,
www.stredoceska-kampan.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Dne 1. února proběhl na naší škole zápis dětí do
1. třídy. V připravené třídě paní učitelky a pan učitel
prověřovali základní znalosti dětí. Sledovali chování
dětí v novém prostředí, porozumění otázce a reakci na
ni, schopnost komunikovat s dospělým. V neposlední
řadě kontrolovali i výslovnost. Ta činí některým dětem
potíže, takže je nutné, aby rodiče s dětmi správnou
výslovnost důsledně nacvičili. Správná výslovnost
hlásek je totiž základním předpokladem k nácviku
čtení a psaní.

Děti předvedly krásné básničky i písničky,
dokreslily obrázky, počítaly a třídily prvky, poznávaly
geometrické tvary a barvy. Ne všem se dobře dařilo,
proto z 28 podaných žádostí o přijetí dětí do 1. třídy
bylo vyhověno 26 žádostem. Zákonní zástupci dvou
dětí požádali o odklad školní docházky. Jedno dítě
se ze zdravotních důvodů zúčastní dodatečného
zápisu.
Mgr. Miroslava Fuksová,
učitelka 1. stupně

Z ČINNOSTI SDH SEMČICE
Vážení přátelé,
po svátcích vánočních a oslavě Nového roku jsme
se přehoupli do prvních měsíců roku 2012, které nás
v poslední době vítají svými vysokými mrazy. Dovolte
mi, abych vás informoval o naší činnosti za toto
uplynulé období.
Na závěr roku jsme připravili 26. 12. 2011 vánoční
Trojboj v kostkách, kartách, krabičkách, který se stal
vítězným pro paní Marii Vondráčkovou, na druhém
místě skončil pan Josef Vondráček a třetí místo obsadil
pan Petr Antoš, ještě jednou gratulujeme. Nedlouho
po té se konal již tradiční silvestrovský pochod. Sešlo
se nás 75 chodců. Po ujití cca 10 km jsme se vrátili na

základnu a pochutnali si na výborné dršťkové polévce,
po níž následovala volná zábava. V 17 hodin jsme se
rozešli do svých domovů. V polovině měsíce ledna, a to
14. 1. 2012, proběhla výroční valná hromada našeho
sboru. Na 4. 2. 2012 jsme uspořádali Hasičský ples,
který se uskutečnil v pěčické hospodě U Věčné žízně.
Za doprovodu tanečního orchestru Městec Králové se
naplněný sál bavil až do pozdních ranních hodin.
Na závěr bych vás rád pozval na Masopustní průvod,
který proběhne 3. 3. 2012. Sraz masek je v 10:00 před
hasičskou zbrojnicí. Těšíme se na vaši účast.
Za SDH Semčice Petr Renner

Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
V novém roce naše jednotka vyjela hned 4. ledna
v 10:52 k požáru lesa na Holých Vrších. Po příjezdu
na místo nám bylo od policie sděleno, že se jedná
o planý poplach – nenahlášené pálení, takže jsme
nezasahovali. V neděli 8. ledna jsme se proškolili
ze znalosti zákona o provozu na pozemních
komunikacích a bezpečné jízdy k zásahu a od zásahu.

Druhý výjezd byl 23. ledna v 17:44 do obce Pěčice na
čerpání vody ze sklepa. Na místě jsme využili kalové
a plovoucí čerpadlo. Po vyčerpání vody jsme utěsnili
sklep pytli s pískem.
Dne 25. února se velitelé družstev a jednotky
zúčastní cyklické odborné přípravy v Mladé Boleslavi.
Za JSDH VJ Karel Klimo ml.
9
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Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
V posledním loňském čísle jsme psali o plánované vánoční besídce, kterou jsme dětem připravili na
poslední schůzku 20. prosince s malým pohoštěním.
V průběhu besídky si děti rozbalily dárky a zahrály
si některé hry, i ty, co dostaly pod stromeček. Další
plánovaný den byl před Vánocemi 23., kdy jsme děti
vzali do Mladé Boleslavi na tajnou akci, kde jsme jim
objednali 1 hodinu bowlingu. Dětem se v zábavním
centru Bondy líbilo a nakonec se i bowlingová hodina protáhla na hodinu a půl. Tímto „herním výletem“
jsme ukončili naši činnost za rok 2011. Některé děti se

ještě setkaly na Silvestrovském pochodu, který pořádal SDH Semčice.
Lednové a únorové schůzky se věnujeme nácvikům
štafety požárních dvojic a uzlování. V sobotu 18. února děti čeká soutěž právě v těchto disciplínách. Držte
nám palce.
Děkujeme všem, kteří nás podporují.
Za vedoucí mládeže SDH Semčice
Tereza Šturmová a Lenka Motlová
sopticisemcice@seznam.cz

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Krátce se ohlédněme za obdobím vánočních svátků a s nimi již tradičně spojenými vánočními turnaji
v nohejbale, volejbale a fotbale v tělocvičně místní ZŠ.
Turnaje v nohejbale a volejbale proběhly v plánovaných termínech a ku spokojenosti všech zúčastněných.
Turnaj ve fotbale byl naplánován až jako novoroční,
ale nakonec se hráči nesešli a počkají si až na turnaj
„pepíkovský“.
Nohejbalového turnaje se zúčastnilo 12 hráčů, vítězi se stali Míra Novotný a Pepa Vondráček. Všichni
Semčický zpravodaj • únor 2012

hráči si dostatečně zasportovali a vybitou energii doplnili v hasičárně při dobrém guláši a pivu.
Na volejbalový turnaj přišlo a přijelo 20 hráčů, z toho 5 žen, které byly spravedlivě rozděleny do
každého z pěti losovaných týmů. Přijeli i volejbalisté
z Dobrovice. Úroveň letošního turnaje byla dobrá, los
vyrovnaný, sportovní výkony perfektní. V dobré zábavě jsme pokračovali v klubovně na koupališti, kde nám
připravil chutné teplé občerstvení a studené míchané
koktejly Petr Zavřel. Zazněla kytara a zpěv.
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Jaro uvítáme tradičně fotbalovým turnajem, který
se letos uskuteční nikoliv na Pepíka, ale na Vlastíka
17. 3. 2012 v tělocvičně místní ZŠ.
Dostávám se k tomu nejdůležitějšímu – výroční
členské schůzi TJ Sokol Semčice. Ta bude uspořádána v klubovně TJSS v semčickém sportovním areálu
25. 2. 2012 od 17:00 hodin. Všichni členové Sokola
a zájemci o dění v TJSS z řad obyvatel Semčic jsou
srdečně zváni.
Na jaře kromě pravidelného jarního úklidu a přípravy kurtů a koupaliště na novou sezónu započnou
ve sportovním areálu také práce na zastřešení terasy.
Všechny práce, na kterých se budou členové TJ Sokol
podílet, proběhnou pod odborným vedením pana

Holby a budou financovány obcí. Věříme, že zastřešením terasy se zlepší komfort návštěvníků a prodlouží
životnost terasy a přilehlého zázemí.
Po celou zimu hojně využíváme tělocvičnu místní ZŠ: v pondělí a ve středu volejbal, v sobotu fotbal
a v neděli nohejbal. Můžete se k nám přidat, rádi vás
mezi sebou uvidíme.
Fotografie, aktuální informace o akcích, brigádách
a ostatním dění v jednotlivých oddílech a v TJ Sokol
Semčice můžete sledovat na našem webu: http://tjsokolsemcice.webnode.cz/ nebo na webu obce Semčice:
http://www.obecsemcice.cz/.
Vendula Kernerová

ÚDAJE O POČASÍ V SEMČICÍCH ZA ROK 2011
Rok 2011 překonal 50leté průměry v teplotách, ve
srážkách i v počtu hodin slunečního svitu. Průměrná
teplota byla o 9,0 °C teplejší než padesátiletý průměr
a o 0,6 °C teplejší než je průměr ročníků 2001 – 2010.
Teplejší byly měsíce leden, březen, duben, květen, červen, srpen, září a prosinec. Naopak studenější byly
únor, červenec a listopad. Nejtepleji bylo 24. 8. – denní průměr 26,1 °C. Maximální teplota 26. 8. byla 32,9
°C. Tropických dnů, kdy rtuť teploměru vystoupila
nad 30 °C, bylo 5 (v červenci 1 den, v srpnu 4 dny).
Nejchladněji bylo 23. 2. – denní průměr minus 9,7 °C,
minimum 24. 2. minus 14,1 °C a u země minus 17,5
°C. Neobvykle nízká teplota byla naměřena 4. 5., minus 2,8 °C a u země minus 7 °C – škody na kvetoucích ovocných stromech a na vinné révě. Nejvíce bylo
postiženo Mladoboleslavsko, Mělnicko a Kladensko.

10 s přívalovými dešti. Více jak 20 mm vody spadlo
3. 7., 10. 7., 20. 7. a 21. 7. 2011. 21. 7. došlo k rozvodnění některých řek v severních Čechách. Podobná
situace byla 30. 7., i když mírnější. Poslední mokrý
červenec byl v roce 1981 (226mm). I v srpnu vydatně pršelo (24. 8. 18 mm, 27. 8. 19 mm) a i v srpnu se
v severních Čechách rozvodnily řeky. Nejvíce vody za
24 hodin spadlo 22. 6., 35 mm. Nejméně srážek spadlo
v listopadu, 0,5 mm, a to až poslední den v měsíci. Listopad byl nejsušší za sledované období od roku 1909.
Suchý byl i únor (6,3 mm) – nejsušší od roku 1959
(3,8 mm).
Nejvyšší vrstva sněhu, 6 cm, byla v období 3. 1.
- 5. 1. Nejhlouběji promrzla půda 28. 2. do hloubky
15 cm.
Sluníčka jsme si užili o 278 hodin více než je průměr posledních padesáti let. Kromě července a srpna
byly všechny měsíce slunné. Slunce svítilo 1898 hodin
– nejvíce od roku 2003 (2051 hod).
Blažena Dunovská

Srážek spadlo 695 mm, což je o 110 mm více, než je
dlouhodobý normál. Nejvíce v červenci 184 mm. Celkem bylo zaznamenáno 40 bouřek, z toho v červenci

Meteorologické údaje za rok 2011 – porovnání – Semčice
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Průměr

průměrná teplota [°C]
1961 – 2010
2011
50letý průměr
-0,3
-1,4
-0,9
0,2
5,3
4,0
12,4
9,2
15,0
14,1
18,4
17,1
17,7
18,8
19,4
18,3
15,8
14,3
9,1
9,1
3,5
3,9
2,8
0,0
9,9
9,0

srážky [mm]
1961 – 2010
2011
50letý průměr
38
34
6
30
30
38
23
36
42
66
118
68
184
76
79
69
66
47
49
38
1
42
59
51
695
585
11

sluneční svit [hod]
1961 – 2010
2011
50letý průměr
46
41
106
68
196
114
194
173
290
218
249
221
183
226
212
216
209
153
119
112
56
44
38
34
1620
1898
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UPOZORNĚNÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU
Žádáme občany, kteří v rámci plošné plynofikace
obce Semčice či jednotlivě v minulých letech realizovali
plynofikaci svých domů a dosud nemají zkolaudováno,
aby o kolaudaci požádali na stavebním úřadu
v Dobrovici. Tiskopisy jsou k dispozici v kanceláři
stavebního úřadu, na Obecním úřadu v Semčicích
nebo na webových stránkách města Dobrovice www.
dobrovice.cz pod záložkou formuláře. K žádosti je
třeba doložit revizi plynového zařízení včetně tlakové
zkoušky plynovodu a v případě odkouření kotle do
komína i revizi komína.

Dále žádáme občany, kteří při realizaci veřejného
vodovodu a splaškové kanalizace v obci Semčice
vybudovali ke svým nemovitostem vodovodní
či kanalizační přípojku a dosud také nemají
zkolaudováno, aby o kolaudaci požádali výše
uvedeným způsobem. K této žádosti je třeba doložit
kopii smlouvy o dodávce vody a odvodu splaškových
vod s VaK Mladá Boleslav, a. s., případně tlakovou či
těsnostní zkoušku přípojky.
Za odbor výstavby MÚ Dobrovice
Marcela Tichá

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 8. prosince 2011 proběhlo v Hasičské zbrojnici Adventní
posezení se seniory. Pobavit je přišly děti ze základní školy pod vedením
paní učitelky Ing. I. Králové a děti z mateřské školy pod vedením paní
učitelky Markové a paní vedoucí učitelky Dufkové. Vystoupení všech
dětí bylo odměněno potleskem.
Pro seniory bylo připraveno pohoštění, k poslechu a tanci hrála
hudba pod vedení pana Killmana a všichni si odnesli domů malý dárek.
Za kulturní a sociální komisi
Alena Ramharterová
Sběrná místa na tříděný odpad v lokalitě pod Holí a na parkovišti
proti koupališti byla v prosinci 2011 posílena o další kontejnery na
plast. Papír, pokud už se nevejde do kontejnerů, odevzdejte ve škole,
nenechávejte ho vedle nádob. Pomůžete tak dětem se sběrem a zároveň
neznečistíte veřejná prostranství. Nenechávejte po sobě nepořádek.
Děkujeme.

Dov olená
praktického lékaře
MUDr. Šklubala
v r. 2 012
24. 2. 2012 (školení)
16. – 29. 7. 2012
24. – 31. 8. 2012
27. 9. 2012
27. – 31. 12. 2012
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