ŘÍJEN 2012
Vážení spoluobčané
a čtenáři Semčického zpravodaje,
začnu hned největší investiční akcí letošního roku,
a jak jsme s ní daleko. Z minulých čísel Zpravodaje víte,
že jsme získali dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice,
ve které naši hasiči pohodlně zaparkují Tatru s cisternou a Forda, a která svými rozměry vyhovuje i obnově
hasičské techniky, ke které bude muset dříve či později
dojít. Ve výběrovém řízení byl vybrán a schválen dodavatel stavby. Oproti plánu jsme s výstavbou začali (tedy
dodavatel začal) o týden později, na konci července,
ovšem od té doby se dělníci nezastavili a všechny práce
probíhají dle harmonogramu. Ze všeho nejdříve bylo
nutné vybourat zadní stěnu původní garáže z důvodu
přístupu na staveniště. Poté následovaly zemní (výkopové) práce, rychle se rozhodnout, co udělat se studnou, která se nalézala za stávající stavbou a se kterou
projekt nepočítal. (Studna je zachována a v případě
potřeby se z ní může voda čerpat.) Je hotová základová
deska, obvodové zdi, vyzděné sociální zařízení a nad
ním položené stropní panely, dále je vybudované schodiště do podkroví. V době distribuce tohoto článku by
měly být položené stropní panely nad garáží, jejichž
tloušťku však (v době psaní článku) ještě kvůli statice
ověřujeme a díky čemuž na stavbě, doufám, nedojde
ke zpoždění. Hasiči se na výstavbě také přičiní a v tuto
dobu by se měli pouštět do stavebních úprav ve staré
garáži, aby se srovnala úroveň celé podlahové plochy –
jde o vybourání podlahy, odklizení stavebního odpadu,
úpravy povrchu a výkopové práce pro kanalizaci včetně jejího položení. Další stavební práce na sebe samozřejmě budou postupně navazovat. Dodavatel podle
harmonogramu prací a dodávek počítá s dokončením
přístavby – velmi optimisticky – v polovině prosince
letošního roku. Jak už jsem v jednom ze zpravodajů
zmínila, každou dotaci je nutné dofinancovat z vlast-
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ních prostředků. S naplánovanými většími investičními akcemi a opravami proto počkáme do doby, kdy si
budeme jisti splněním svých finančních závazků vůči
přístavbě hasičské zbrojnice.
Dobrou zprávou je pro nás schválení novely zákona
o rozpočtovém určení daní. Velmi zjednodušeně řečeno
– „balík“ vybraných sdílených daní, které stát vybere,
bude spravedlivěji rozdělován. Pro naprostou většinu
obcí a měst to znamená posílení rozpočtů, což se samozřejmě týká i toho našeho, a to už od příštího roku. Ze
současných 6 600 Kč, které dostáváme na každého trvale hlášeného občana v naší obci za rok, bychom si měli
polepšit na 10 400 Kč. Záleží samozřejmě na tom, kolik
stát na daních vybere a na počtu našich přihlášených
obyvatel. Ale pokud to bude cca kolem avizovaných
2,5 mil. Kč, díky za ně! To už je navýšení, které by nám
umožnilo v následujících letech snadněji realizovat
potřebné investiční záměry a opravy, které stále čekají
na dokončení – resp. na ně čekáte vy.
V uplynulém školním roce jsme využili nabídku
Krajského úřadu Středočeského kraje na proměření
objemové aktivity radonu v mateřské škole, které realizoval Státní ústav radiační ochrany. Měření probíhalo pomocí detektorů umístěných ve třídách (jídelnách)
a hernách (ložnicích) obou podlaží školky od září 2011
do června 2012. Před měsícem jsme obdrželi výsledky
– všechny naměřené hodnoty jsou nižší, než je směrná
hodnota.
12. a 13. října nás čekají volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR, proto mi dovolte, abych vás k nim pozvala:
v pátek 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00
hodin. Bližší informace najdete na konci zpravodaje v Oznámení o době a místě konání voleb.
Nezapomeňte přijít.
Dana Grebeňová

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE

Č. j.
92/2012

ze dne 20. června 2012
b) určilo člena zastupitelstva Danu Grebeňovou spolupracovat s pořizovatelem územního plánu v rozsahu stanoveném stavebním
zákonem,
c) souhlasí s tím, aby pořizovatelem územního plánu Semčice byl Magistrát města Mladá
Boleslav, Oddělení stavební a rozvoje města,
Odbor stavebního úřadu a úřadu územního
plánování,
d) schvaluje zveřejnění výzvy občanům a vlastníkům nemovitostí, aby do 31. 8. 2012 podávali
požadavky, návrhy a podněty k řešení nově
pořizované územně plánovací dokumentace včetně doplnění do zákresu v aktuálním
mapovém podkladu.
7. Pořízení projektu na rekonstrukci elektroinstalace budovy ve sportovním areálu.
8. Upravit nájemné z nebytových prostor v budově č. p. 41 – H-SALON jeho zvýšením o 1200 Kč
měsíčně oproti nájemnému stávajícímu.
9. Zapracovat od 1. 1. 2013 do nájemného nebytových prostor míru inflace vždy za uplynulý rok.

Zastupitelstvo obce Semčice
I. Bere na vědomí
1. Důvodové zprávy:
a) k doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele díla „Přístavba
hasičské zbrojnice Semčice“,
b) k návrhu na výkon technického dozoru nad
prováděním stavby „Přístavba hasičské zbrojnice Semčice“,
c) k pořízení územního plánu Semčice,
d) ke zhotovení projektu na rekonstrukci elektroinstalace budovy ve sportovním areálu.
2. Informace o plnění úkolů uložených v usneseních
ZO ze dne 31. 1., 29. 2. a 23. 5. 2012.
3. Návrh na zvýšení nájemného z nebytových prostor v budově č. p. 41 – H-SALON.
II. Schvaluje
1. Program zasedání zastupitelstva obce s rozšířením o bod pod č. 9: Projednání a schválení zhotovení projektu na rekonstrukci elektroinstalace
budovy ve sportovním areálu.
2. Ověřovatele zápisu Ing. Romana Hřebíka a pí
Janu Dlouhou.
3. Navrhovatele usnesení Ing. Jiřího Čejku a pí Evu
Horákovou.
4. Firmu CORRIDOR PROJECT s.r.o. na zhotovení
díla „Přístavba hasičské zbrojnice Semčice“ a uzavřít s ní smlouvu o dílo.
5. Ing. Š. Malypetrovou na výkon technického
dozoru nad prováděním stavby „Přístavba hasičské zbrojnice Semčice“ a uzavřít s ní smlouvu
mandátní.
6. Podat žádost o pořízení územního plánu Semčice: Zastupitelstvo obce Semčice projednalo předloženou zprávu a v souladu s ust. § 6 odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, a:
a) rozhodlo v samostatné působnosti o pořízení
územního plánu Semčice z vlastního podnětu
dle ust. § 44 odst. a) stavebního zákona,

III. Ukládá
Starostce Daně Grebeňové:
1. Uzavřít smlouvu o dílo s firmou CORRIDOR
PROJECT s. r. o. na zhotovení díla „Přístavba
hasičské zbrojnice Semčice“.
2. Uzavřít smlouvu mandátní s Ing. Štěpánkou
Malypetrovou na výkon technického dozoru nad
prováděním stavby „ Přístavba hasičské zbrojnice
Semčice“.
3. Podat žádost o pořízení územního plánu Semčice
na Magistrát města Mladá Boleslav, Oddělení stavební a rozvoje města, Odbor stavebního úřadu
a úřadu územního plánování.
4. Zaslat minimálně 3 firmám poptávku na zhotovení projektu rekonstrukce elektroinstalace budovy
ve sportovním areálu.
V Semčicích dne 21. 6. 2012
Zapsala: Dana Grebeňová

ZE STARÝCH SEMČIC
SEMČICE MEZI DVĚMA VÁLKAMI – VIII. ČÁST
V roce 1931 byly volby do obecního zastupitelstva.
Podány byly tři kandidátky, strana Sociálně demokratická, Republikánská a Místní občanská. Zvítězila sociální demokracie. K volbě obecní rady došlo až
v dubnu 1932 po zamítnutí rekurzu proti podzimním
volbám. Starostou byl opět zvolen František Sládek,
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náměstkem František Starý a členy rady Alois Beneš,
František Volf a Josef Herajn.
Dne 17. září o 7. hodině večerní vyšel od
školy lampionový průvod s hudbou, na počest
stých narozenin Miroslava Tyrše. Průvod došel
na návrší lesa na Holi, kde byl zapálen oheň
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a o Tyršovi promluvil sokolský vzdělavatel, učitel
Čepička.
Od září 1932 jezdil mezi Semčicemi státní autobus na trati Nymburk – Loučeň – Dobrovice – Mladá
Boleslav, takže v tuto dobu projížděli Semčicemi autobusy čtyři. Soukromé Kořínkův, Krausův a Blažkův
a tento státní.
Od 1. ledna 1933 nastaly pronikavé změny v úřednictvu semenářské stanice. Odešel dosavadní ředitel
Václav Bartoš do výslužby a odstěhoval se do Poděbrad. Do vily se nastěhoval dipl. agronom Václav
Stehlík jako nový ředitel. Místoředitelem jmenován
Dr. Václav Tymich z obilnářského oddělení a inspektorem jmenován Heřman Cron. Ten se přestěhoval do
vily po Stehlíkových.
V roce 1933 byla ustavena místní osvětová komise
a ihned zahájila činnost řadou přednášek o ovocnářství. Tři přednášky přednesl ve škole pan učitel Štěpán
a čtvrtou v hostinci u Svárovských zahradní architekt z Chrudimi Josef Vaněk, redaktor čtrnáctideníku
„Zahrady“. Přednášky byly hojně navštíveny.
Na jaře 1933 dala obec vysázet náhradou za stromy,
zaniklé mrazem v roce 1929, na návsi urovnané předloni provedenou regulací potoka, podle obecní silnice
od obecní váhy před hostincem Novotných k Rychetským, řadu akátů, také před statkem pana Krejčíka,
kolem staré školy a domu řezníka Jonáše. Z bývalého
vzrostlého stromořadí zbyly po mrazech z r. 1929 jen

dvě lípy u chudobince a pět na návrší před kostelem
a tři před Krejčíkovými. Tehdy také před pomníkem
padlých zasazeny dva hlohové stromky a na návrší za
pomníkem dvě smuteční vrby. Na urovnané prostoře před starou školou dal dorost republikánské strany
vysadit řadu šesti „Švehlových lip“ na počest tohoto
státníka.
V květnu 1933 utábořil se na návsi před školou, od
Bahníkových až ke dvoru, větší oddíl vojska jízdního.
Odjeli směrem do Pěčic a děti školní se obtížně prodíraly mezi vojskem a koňmi při cestě do školy.
Při příležitosti hasičského sjezdu v Úhercích byla
opravena silnice z Dobrovice do Žerčic a při tom uválcována i silnice v Semčicích od obecní váhy ke dvoru
a od staré školy k ulici, ve které byly postaveny další
nové domky, a ulice už měla souvislou řadu po jedné
straně.
Od července 1933 se zase začalo, po dlouhé době
od dob válečných, vyzvánět zvonkem na kostele klekání – ráno, v poledne a večer.
V červnu 1934 slavnostně otevřeno cvičiště pod
Holí a předvedeno sokolské cvičení. Ačkoli před sletem a zase dlouho po něm dlouho nepršelo, spustil se
právě při nástupu cvičenců silný liják, který trval asi
půl hodiny. Cvičilo se sice potom zase dál, ale slavnost
byla pokažena.
Pokračování příště.
Z místních kronik vybrala J. Čvančarová

ZAJÍMAVÁ DATA NAŠÍ OBCE OD ROKU 1990 DO ROKU 2001
1999 Odvodnění hřbitova a rozsáhlá oprava
hřbitovní zdi;
1999 Přestavba školní kuchyně s navýšením kapacity
pro 170 dětí;
1999 Komplexní rekonstrukce sociálního zařízení
v MŠ (rozvody vody, baterie, záchody);
2000 Plynofikace obce Semčice, včetně vybudování
přivaděče z Úherců;
2000 Kabelizace veškerých rozvodů elektriky,
veřejného osvětlení, rozhlasu a telefonů,
odstranění všech sloupů v obci;
2000 Vybudování vodovodního řádu do ZŠ a MŠ,
včetně II. ulice;
2000 Rekonstrukce vnitřních částí budovy obecního
úřadu, včetně dvou nových obecních bytů
a plynofikace celého objektu;
2000 Dopracování a schválení územního plánu obce;
2000 Vydláždění cestičky na hřbitově ze
žulových kostek a vstupní části před bránou
z čedičových kamenů;
2001 Vodovodní přípojka s čerpadlem z obecní
studny ke hřbitovu s litinovou pumpou
u vchodu;
2001 Demolice bývalého vodojemu (vedle areálu
výzkumu);
2001 Zateplení a nová fasáda na budově obecního
úřadu;
2001 Zateplení a nová fasáda na budově požární

1990 Zahájení komplexní rekonstrukce budovy
zdravotního střediska (vnitřní i venkovní);
1991 Nová střecha na budově obecního úřadu
(Kampeličky);
1991 Nátěry kostelních bání a nové dveře do kostela;
1992 Provedení nové elektroinstalace v základní
škole;
1992 Nová fasáda na budově základní školy;
1992 Bezúplatný převod 39 bytů VŠÚŘ do majetku
obce;
1992 Nová plechová autobusová čekárna na
původních základech „U Mysíků“;
1994 Dokončení rekonstrukce zdravotního střediska
včetně interiérů (za finanční spoluúčasti obce);
1994 Bezúplatný převod zdravotního střediska do
majetku obce;
1995 Odkoupení prodejny potravin od JEDNOTY
do opětovného majetku obce;
1995 Předělání ústředního topení ve škole
na propan-butan, zřízena nová kotelna
a vybudování nového výtahu do kuchyně;
1995 Předělání vytápění v Domu služeb na
elektrické akumulační;
1996 Vybudování chodníků kolem silnice III. třídy
(od „Okálů“ k Holbovům);
1997 Oslava 700 let trvání obce Semčice;
1999 Nová parketová podlaha v tělocvičně ZŠ,
včetně vnitřních a venkovních izolací;
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zbrojnice, včetně plynofikace
objektu;
2001 Změna vytápění ZŠ z propan-butanu na
zemní plyn, vybudování přípojky a odstranění
(prodej) venkovních nádrží;
2001 Rekonstrukce nebytových prostor v ZŠ na byt

pro školníka, zřízení a vybavení nové školní
družiny v podkroví;
2001 Nový chodník před prodejnou potravin, včetně
přístupového schodiště a bezbariérového
vstupu, včetně plynofikace prodejny;
Pokračování příště.

Z NAŠEHO KRAJE
LEGENDA O SLAVNÍKOVCÍCH
Pozoruhodné informace o vyvraždění Slavníkovců
přináší nejstarší legenda o svatém Vojtěchovi. Nedlouho po roce 1000 ji sepsal jeho dobrý známý, lutyšský biskup Notker. Najdeme v ní například zdánlivě
nedůležitou historku, popisující cizoložství.

Příchozí ale nakonec stejně dosáhli svého: podplatili strážce kostela a ten jim pak ženu vydal. Příbuzní
chtěli, aby zrazený manžel cizoložnici na místě setnul.
Protože se zdráhal, musel trest vykonat obyčejný
pacholek.

Urozená žena byla svému muži nevěrná s mladým klerikem. Když jejich vztah vyšel najevo, hrozil
ženě trest smrti. Proto utekla s nářkem k biskupovi
a žádala o azyl. Vojtěch prosbám vyhověl a schoval
cizoložnici v kostele sv. Jiří. Jakmile se o jejím úkrytu
dozvěděli manželovi příbuzní, seběhli se na biskupův
dvůr a dožadovali se vydání ženy. Vojtěch to však rázně odmítl, dokonce vyšel před kostel a útočníkům se
postavil.

Stětí šlechtičny příbuzným zřejmě nestačilo.
Pohrozili tedy Vojtěchovi, že se pomstí na jeho bratrech, jejich ženách a majetku. Šlo vlastně o formální
vyhlášení krevní msty. Útočníci vyvraždili Vojtěchovy bratry, jejich ženy, děti, spálili jejich majetek. Nedotkli se však služebnictva na hradišti. Nejasná zůstává
totožnost mladého klerika, mohlo jít o Slavníkovce,
případně o člověka blízkého tomuto rodu.
Podle D. Třeštíka, LN
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY SEMČICE
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE ŠKOLE A ŠKOLCE
Nový školní rok jsme zahájili 3. září. Sešlo se nás ve
škole 172, což je o 7 více než loni, a ve školce 50, což je
maximum. Víc dětí už z kapacitních důvodů přijmout
nemůžeme.
Letošní prázdniny byly oproti loňským klidné.
Proběhla likvidace starých kůlen, odvoz nebezpečného
eternitu z jejich střech a drobné práce – malování
kuchyně v ZŠ i MŠ, malování chodeb a nátěry futer
v suterénu MŠ, nátěry tabulí, menší opravy a úklid.

Došlo k vystřídání vedoucích školní jídelny –
paní Libuše Záveská odešla do důchodu a místo ní
nastoupila paní Alexandra Havlátová.
Jinak zůstalo personální obsazení stejné jako
v loňském roce.
Všem zaměstnancům a žákům přeji klidný školní
rok.
Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012–13
Podzimní prázdniny
25., 26. 10. 2012
Vánoční prázdniny
22. 12. 2012 – 2. 1. 2013
Pololetní prázdniny
1. 2. 2013
Zápis do 1. třídy ZŠ Semčice 6. 2. 2013 13 – 17 hod.
Jarní prázdniny
11. – 17. 3. 2013
Zápis do MŠ Semčice
20. 3. 2013 10 – 15,30 hod.
Velikonoční prázdniny
28., 29. 3. 2013

Informace o všech akcích školy i školky najdete na
školním webu: skola.obecsemcice.cz
Kontakt pro e-mailovou komunikaci:
základní škola:
skola@obecsemcice.cz
mateřská škola:
skolkasemcice@seznam.cz
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PRVNÍ DEN V PRVNÍ TŘÍDĚ
Pondělí 3. září bylo pro některé děti významným
dnem. Šly poprvé do školy. V jejich očích bylo vidět
očekávání toho, co ten první den přinese – jaká bude
naše třída, ve které lavici budu sedět, najdu si nového
kamaráda, zvládnu hraní – učení? Tyto otázky si jistě
kladli i přítomní rodiče, kterých bylo tolik, že se ani
do třídy nevešli. Vždyť letos se do naší školy do první
třídy přihlásilo 27 dětí.
Když si všechny děti našly místo, přivítala je
zástupkyně ředitelky Mgr. Věra Forejtová. Do nového „školního období“ přišla dětem popřát hodně zdaru také starostka Dana Grebeňová. Než se noví žáčci
nadáli, už měli v ruce kytičku od starších kamarádů
„deváťáků“, kteří je též přišli přivítat. Hezkou písničku

s hrou na kytaru též přidala Lenka Šulcová ze 6. třídy.
Pak už začalo zpívání, povídání a představování
samotných prvňáčků se svou třídní učitelkou Mirkou
Fuksovou.
Aby se rodiče dozvěděli další nové informace od třídní učitelky, ale také od pí uč. Kyptové ohledně školní družiny a od vedoucí stravování pí Havlátové ohledně obědů, dostali žáčci první
samostatný úkol. Kdo ho splnil, nesl si hned první
den domů jedničku. Symbolické zazvonění na veliký zvon zahájilo těmto dětem novou životní etapu.
Popřejme jim hodně zdraví, elánu a pohody do
školních let.
Mgr. Miroslava Fuksová, třídní učitelka 1. třídy

V SEMČICÍCH TA ŠKOLKA STOJÍ…
Za devatero horami, na samém konci jedné
tiché ulice, uprostřed veliké zahrady, stojí docela nenápadný šedý dům. I když se to může zdát,
není to ale vůbec obyčejný dům. Uvnitř je barevný a věřte nebo nevěřte, někdy i kouzelný. Je to totiž
školka. Školka plná brebentění, smíchu, radosti
a dovádění.
Sice teď, na začátku září, je to pro některé malé
kamarády těžké, opustit máminu hřejivou náruč
a tátovu pevnou ruku a vydat se do neznáma, ale
určitě to všichni statečně zvládnou a budeme společně poznávat svět. Čeká nás spousta dobrodružství,

překvapení, objevování a samozřejmě pohádek.
Pohádky přece k dětství neodmyslitelně patří a co si
budeme povídat, v tom dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě se k nim rádi vracíme i my,
dospělí. Vždyť v pohádkách, na rozdíl od dnešní
reality, vždycky zvítězí dobro nad zlem. A tak tuhle
víru uchovejme pro naše děti co nejdéle.
Kdosi moudrý řekl: „Dětství je ostrov, na který se
vracíme po celý život.“ Ať je to tedy šťastný ostrov!
Přejme si, ať ještě mnoho dlouhých let platí, že:
„V Semčicích ta školka stojí…“
Hana Dufková, ved. učitelka MŠ

SDH SEMČICE
Vážení přátelé,
Dovolte mi, abych Vás seznámil
s činností SDH Semčice za uplynulé
období.
V polovině měsíce července začala
námi očekávaná přístavba hasičské
zbrojnice, která probíhá ve velkém
tempu, a za to jsme velmi rádi. Po
letních dovolených a prázdninách
jsme se plni nových sil zúčastnili
dne 8. 9. 2012 Memoriálu Františka
Kašpara v netradičním požárním
útoku v Bojeticích, kde jsme se
umístili na 8. místě. Následující
víkend 15. 9. 2012 pro nás proběhl
opět sportovně, a to účastí na
Memoriálu Miloše Líby a Vlastimila
Ulmana v tradičním požárním útoku
v Úhercích. Umístili jsme se na
pěkném 3. místě.
Za SDH Semčice
Petr Renner
Semčický zpravodaj • říjen 2012
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Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
18. června jsme provedli čištění kanálů a vyčištění
kanálových vpustí za pomocí tlakové vody s CAS
32 T 148.
V sobotu 23. června nás starosta hasičů z Dobrovice
pozval na oslavy 140 let SDH Dobrovice, kde jsme
vystavovali naši techniku spolu s dalšími sbory
z okolí.
Dále starosta obce Jabkenice požádal jménem
filmového štábu naši obec, jestli by semčická
jednotka nemohla provést požární asistenci při
natáčení dokumentu o hudebním skladateli Bedřichu
Smetanovi. Po dohodě s OÚ Semčice jsme tuto
asistenci provedli v neděli 24. června.
V sobotu 30. června večer jsme byli požádáni
o vyčerpání vody ze studny na koupališti, kde došlo
k prasknutí hadice od čerpadla a k následnému
přerušení dodávky vody do kiosku.
5. července jsme vyjeli na technickou pomoc, jejímž
důvodem byly spadlé stromy na silnici mezi obcemi
Semčice a Úherce a Pěčice. V neděli 29. července
členové sboru vyklidili garáž a připravili hasičárnu
na předání firmě, která bude realizovat přístavbu

hasičské garáže. V pondělí 30. července byla zahájena
stavba přístavby garáže hasičské zbrojnice.
30. července ve 20:39 vyjela naše jednotka na požár
seníku v Semčicích. Jednotka dorazila jako první. Byly
nasazeny 3 proudy C, jeden na ochlazování plynových
nádrží a dva na hašení seníku. Zásah probíhal do
ranních hodin. Na místě zasahovalo 8 jednotek
hasičů. Naše jednotka předala ráno požářiště majiteli
a vrátila se na základnu.
31. července ve 13:30 jsme provedli dohašení
skrytých ložisek na seníku v Semčicích, zde jsme
zasahovali jedním proudem D.
1. srpna jednotka vyčistila studnu v hasičárně.
Hned druhý den ve 22:30 hod jsme byli vysláni
operačním střediskem HZS Mladá Boleslav na spadlé
stromy mezi obcemi Ledce a Prodašice, kde jsme
pomocí motorové pily stromy odstranili ze silnice.
23. srpna nás požádala paní starostka o vyčistění
ucpané kanalizace před domem č. p. 251, po delších peripetiích se ucpanou kanalizaci povedlo
vyčistit.
Karel Klimo ml.

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
V druhé polovině června, 16. 6., nás čekal poslední
požární útok Boleslavského poháru, a to v Chotětově,
kde se nám zázemí velice líbilo. Mladší děti se
umístily na 7. místě, starší se bohužel nesešly. Na
soutěž ze starších jel pouze Jirka Motl, který pomohl
Hrdlořezům ke krásnému 2. místu.

Na konci školního roku jsme se rozloučili a 27. 6.
se naposledy sešli před prázdninami, kdy jsme
s dětmi spali venku pod stany a celtou na pozemku
za hasičárnou, kde se dnes staví přístavba garáže.
Bohužel počasí nám moc nepřálo.
Stanování za hasičárnou byla taková zkouška před
týdenním stanováním v Chotětově,
kde jsme strávili krásný týden od
18. do 25. srpna. Co jsme za ten týden
viděli a stihli? V pondělí dopoledne
jsme měli exkurzi v Benátecké
sodovkárně, kam jsme jeli z Chotětova na kolech. Odpoledne díky
velkým vedrům jsme se byli vykoupat
na koupališti v Luštěnicích. Další den
nás čekal výlet vlakem do liberecké
ZOO. Výlet se vydařil a mladší děti se
dokonce vyřádily 2 hodinky v hracím
koutku. Ve čtvrtek jsme navštívili
mladoboleslavskou hasičárnu, s kterou nás seznamoval náš velitel
výjezdové jednotky Karel Klimo.
Během dalších dnů jsme si v průběhu dopoledního a odpoledního
programu zahráli hru na stopovanou, běhali 60 m s překážkami,
děti si vyzkoušely ZPV a požární
útok. Poslední večer jsme si zatancovali při slibované diskotéce
a týdenní stanování bylo ukončeno sobotními soutěžemi pro děti.
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Ráda bych poděkovala Chotětovu za skvělý týden
plný vzpomínek na jejich krásném hřišti a v nové
hasičárně.
Hned 1. září nás čekala první soutěž po prázdninách, a sice Boleslavský pohár, který pořádali hasiči
Března a Židněvsi. Týden na to se pořádal pohár na
Petkovech. Obou soutěží se děti zúčastnily a i přes
neumístění na prvních místech se jim soutěž líbila
a tvrdí, že i účast je důležitá. Poslední soutěž v požárním útoku si mladší děti zaběhly v Uhercích na
Memoriálu Vlasty Ulmana a Miloše Líby. Starší děti
vypomohly našemu družstvu mužů.

V plánech na další období máme poslední útok
na Boleslavském poháru v Kosořicích 22. 9. Týden
na to, 28. 9., si děti zasoutěží na Memoriálu Jaroslava
Tůmy v běhu na 60 m s překážkami. V měsíci říjnu
nás čeká první soutěž ve hře Plamen, závod požární
všestrannosti (ZPV). V listopadu si odpočineme od
soutěží na cukrovarské chatě v Příchovicích.
Schůzky jsou každé úterý od 15:00 do 16:30.
Děkujeme všem za podporu.
Za vedoucí mládeže SDH Semčice
Tereza Šturmová a Lenka Motlová
sopticisemcice@seznam.cz

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Za posledních 5 a možná i 6 let jsme nezažili tak
fajn léto. Vše, nebo téměř vše bylo tak, jak jsme si přáli. Jen vystoupení živých kapel prostě není v Semčicích
přáno. Jak zábava s hudebně i lidsky příjemnou kapelou z Bakova nad Jizerou „Lichá 4“ (špatné počasí,
nízká návštěva), tak zábava pražských „Patexů“ (opět
hrozivá předpověď, zrušení zábavy), prostě nevyšly
podle našich představ či přání.
Ostatní akce, jak sportovní, tak společenské, byly
ale výborné. Začalo to velice kvalitním volejbalovým Memoriálem a přes dvě naší omladinou organizované „House party“ až k Půlnočnímu turnaji
v nohejbale a večernímu fotbalovému turnaji se vše
zdařilo k celkové spokojenosti. Diskotéka s Marcelem
Telibem Volfem, coby náhrada za zrušenou taneční
zábavu, zorganizovaná v domáckém provedení přímo pod střechou nové terasy nikoho nezarmoutila
a těch několik desítek lidí se příjemně pobavilo. Také
„Semčické ro(c)kování“ s Jirkou Čejkou si našlo své
příznivce, a to hned dvakrát.
Celé léto byly naše kurty plně sportovně vytížené
– všemi herními obory a všemi věkovými kategoriemi. Prostě od mládeže až k občasným utkáním naší
již veteránské sportovní veřejnosti, zahrát si přišli
všichni podle chuti i nálady. A tak by to mělo být.

Díky poctivé práci našich členů se podařilo až do
samého závěru udržet také kvalitu vody v koupališti
na velice dobré úrovni (doloženo výsledky chemických rozborů, včetně toho posledního z druhé poloviny srpna). Samozřejmě co se průhlednosti vody týče,
koncem prázdnin to není jako v červnu, ale kdo je
alespoň trochu soudný, pochopí, že nemůže srovnávat naše koupaliště ve volné přírodě s aqua centrem
v Mladé Boleslavi, které podléhá zcela jiným kriteriím,
a kde i vstupné je v úplně jiných relacích. Vzpomeňte na stav vody v koupališti ještě někdy před 5–7 lety.
Bývávalo pravidlem, že již v polovině července byla
voda taková, jako je dnes v září a všichni s tím byli
smířeni. V této oblasti se na práci našich lidí občas
snáší neoprávněná kritika. Tím si ale naši nejpovedenější sezónu posledních let určitě zkazit nenecháme a budeme hledat cesty, jak naši práci ještě zlepšit.
Věříme, že s vaší pomocí a s podporou zastupitelstva
obce Semčice se nám to může podařit.
Fotografie, aktuální informace i plánované
akce, brigády i ostatní dění v jednotlivých oddílech a v TJ Sokol Semčice můžete sledovat na našem
webu: tjsokolsemcice.webnode.cz nebo na webu obce
Semčice: www.obecsemcice.cz.
Vlaďka Hynková

NOHEJBAL
Letošní nohejbalová sezona se nám opravdu
vydařila. Jarní část naše „A“ mužstvo odehrálo pouze
s jedinou prohrou, a to s favorizovaným týmem
Plazy „B“, který oproti loňské sezoně posílil o dva
kvalitní hráče z druhé ligy. Bohužel ani v domácím
prostředí v podzimní části se nám nepodařilo tento
tým porazit, takže v tomto roce skončíme opět na
krásném druhém místě. Mrzí nás jediná věc, a to
je naše neúčast v krajské kvalifikaci, které se může
zúčastnit pouze nejlepší tým okresu. Poslední zápas
proti Mnichovu Hradišti „B“ už na konečném pořadí
z našeho pohledu nic nezmění.
V letošní sezoně jsme spokojeni i díky našemu
„B“ mužstvu, které sice kvalitou stále na vyšší příčky
v okresní soutěži nedosáhnou, ale každým zápasem
je jejich výkon kvalitnější a vyrovnanější. Věříme, že
Semčický zpravodaj • říjen 2012

jejich snaha a vytrvalost bude i nadále pokračovat, že
již v příští sezoně budou konkurenceschopní a budou
bojovat o přední místa v této soutěži. Jejich poslední
zápas této sezóny je pro ně velmi důležitý – hrají
s týmem Plazy „C“, který je také v dolní části tabulky
a případná výhra by je vynesla na vyšší příčky.
Naši žáčci stále pilně trénují a dokonce se letos již
zúčastnili několika turnajů s krajskou konkurencí,
na kterých předvedli zlepšující se výkony. Jejich
výkonnost ale na hru jejich soupeřů ještě stále nestačí.
Proto je plán do příští sezony stejný jako letos, i nadále
se zlepšovat a věřím, že v příštím roce dosáhneme i na
nějaké lepší umístění.
Za celý nohejbalový oddíl bychom chtěli poděkovat
všem semčickým fanouškům, kteří nás celou sezonu
Ondra Hynek
podporovali.
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32. ROČNÍK PŮLNOČNÍHO
NOHEJBALOVÉHO TURNAJE LOSOVANÝCH DVOJIC
V pátek 17. 8. 2012 se ve sportovním areálu v Semčicích sešli příznivci nohejbalu, aby mezi sebou bojo-

vali ve 32. ročníku Půlnočního nohejbalového turnaje. Pro větší motivaci pro ně vedení turnaje připravilo
překvapení – velký památeční pohár se jmény dosavadních vítězů vyrytými v podstavci poháru. Rázem
bylo o co hrát.
Sešlo se 40 hráčů, kteří byli rozlosováni do 20 dvojic a ty rozděleny do 3 družstev – dvakrát po 7 a jednou po 6 dvojicích.
Zápasy v základních skupinách se dohrávaly lehce po půlnoci. Pro první dvě dvojice z každé skupiny nadešel nejdůležitější zápas večera – zápas v KO
systému o postup do tříčlenné, finálové mini skupiny. Finálové boje následně určily pořadí na stupních
vítězů:
1. místo:
Dlask L. + Makovec M.;
2. místo:
Mulač M. + Kopecký M.;
3. místo:
Hynek R. + Renner P.
Vyhlášení vítězů a předání cen probíhalo kolem
třetí hodiny ranní. Hráči i organizátoři – byť unaveni – byli spokojeni s průběhem i návštěvností celého
turnaje, který měl vysokou herní úroveň. Kdo má rád
nohejbal, může se za rok přihlásit do hry.
Vlaďka Hynková

46. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE MUŽŮ
Tradičně první sobotu v červenci uspořádala
TJ Sokol Semčice v semčickém sportovním areálu
46. ročník volejbalového turnaje mužů, který byl
zároveň 29. ročníkem Memoriálu Bohumila Sládka ve
volejbale mužů. Již druhým rokem se zúčastnila také
ženská družstva.
Naše dlouhodobá snaha přilákat větší počet
kvalitních týmů, se začíná vyplácet. Letošních dvanáct
mužských družstev bylo rozlosováno do dvou skupin
a již v základních skupinách bylo vidět volejbal vysoké
úrovně, který předváděli hráči minimálně krajských
soutěží s účastí i extraligových hráčů. Kolem
16. hodiny musel být turnaj pro silný déšť přerušen,
ale touha hrát zvítězila a všichni hráči vydrželi. Za

necelou hodinu déšť ustal a naštěstí nenarušil kvalitně
připravené kurty.
První dvě družstva z každé skupiny se utkala
v play-off o postup do finále. 3. místo vybojovalo
družstvo Ševců ze Zruče nad Sázavou, 4. se umístil
Prasyl MB. Ve finálové bitvě podlehly Dlasky Mlasky
z Prahy loňským finalistům Umakartovým čelům
z Odoleny Vody. V ženské části turnaje obsadila první
dvě místa děvčata z Prahy a 3. místo patřilo týmu
z Jablonecka. Turnaj se vydařil, vítězové se radovali
a pořadatelé právem sklidili uznání a pochvalu za
kvalitně připravený turnaj. Většina pak přislíbila účast
pro příští rok, a tak se příznivci volejbalu mohou těšit
na další ročník.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ MIXŮ „NEPROFESIONÁLŮ“
V sobotu 1. 9. 2012 se uskutečnil již asi 6. ročník
amatérského volejbalového turnaje mixů (4 muži
+ min. 2 ženy). Podle našeho záměru mělo přijet
pár námi pozvaných týmů, se kterými se utkáváme
v podobných letních turnajích v našem okolí. Přijela
však i dvě družstva ze „severu“, která tu hrála na
Memoriálu či turnaji Kočičounů v červnu, a kterým
se u nás prostě líbí. Pravdou je, že jejich kvalitní hra je

prostě někde jinde, ale k rozdílu výkonností se nikdo
negativně nevyjadřoval.
Celkem se zaregistrovalo 6 týmů, a jak už to tak
u nás začíná být zvykem, z přebývajících hráčů
jednotlivých družstev se sestavil ještě „Zbytek“. Hrálo
se za celkem pěkného počasí – zvláště pak s ohledem
na předchozí absolutně deštivý den. Hrací systém
každý s každým nám vygeneroval celkem 21 zápasů.
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Poslední utkání dvou nejlepších
„severských“ skončilo až kolem
18:30 hod.
Konečné pořadí:
1. místo: Příšerky
2. místo: Růžové pudřenky
3. místo: Drink team
4. místo: Dobrovice
5. místo: Zbytek
6. místo: Semčice
7. místo: O2 team
Přátelskou atmosféru nejlépe dokládá závěrečná společná
fotografie.
Vlaďka Hynková

FOTBAL
Týden po „půlnočáku“, 24. 8. 2012, se uskutečnil
4. ročník „Nočního turnaje v malé kopané Semčice
Cup 2012“. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, a přestože se
nepodařilo turnaj dohrát standardním způsobem, tedy
hrou každý s každým – rozmary počasí byly opět sportu nepřející, kurty zaplavil krátký, ale vydatný déšť – lze
jej hodnotit pozitivně. S ohledem na bezpečnost hráčů
a možnosti zničit povrch kurtů jsme se se zástupci
týmu dohodli na dohrání zbývajících 5 zápasů for-

mou penaltového rozstřelu. Z hrané i penaltové části
turnaje vzešlo následující pořadí:
1. místo: Polovodičový hustoměry
2. místo: SFA (Soubor Fotbalových Amatérů) Semčice
3. místo: Luštěnice
4. místo: Dream team
5. místo: Star team
6. místo: Dobrovice
Závěrem patří velké poděkování všem těm, kteří se na
přípravě a průběhu turnaje
podíleli, a také samozřejmě
našim sponzorům, hlavně
firmě Autoservis Petr Duřt
z Dobrovice a společnosti
Tereos TTD, a. s. (cukrovar
Dobrovice) bez jejichž přispění by bylo problematické turnaj uskutečnit.
Věřím, že se za rok sejdeme znovu v hojném počtu
a za lepšího počasí. Sportu
zdar a fotbalu zvlášť!
Zbyněk Řípa

SOKOLÍK – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Maminky a tatínkové,
protože se nám blíží podzim a s ním značné omezení pobytu venku, rádi bychom se opět scházeli
s našimi dětmi jednou týdně v tělocvičně semčické ZŠ. Cvičení by bylo určené dětem od 2 do 5 let
(plus mínus) s doprovodem jednoho z rodičů, který bude za své dítě v plném rozsahu zodpovídat. Na
přípravě aktivit by se podílel střídavě každý z rodičů
s ohledem na věkové složení dětí, jejich schopnosti a hlavně ochotou spolupracovat (zjistíme během
Semčický zpravodaj • říjen 2012

první hodiny). Naučíme se pohybové básničky
a písničky, zatancujeme si, zaběháme, protáhneme těla, připravíme opičí dráhu a stanoviště, prostě vyzkoušíme všechno, co nás napadne, a pak se
budeme věnovat těm činnostem, které děti nejvíce
zaujmou.
V případě zájmu mě kontaktujte v nejbližších 14
dnech na e-mailovou adresu: hulkovi.mr@seznam.cz
Marie Hůlková
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TRÉNINKY V TĚLOCVIČNĚ ZŠ SEMČICE
TJ Sokol Semčice a Masarykova základní škola
a mateřská škola Semčice uzavřely i letos dohodu
o využívání tělocvičny pro provozování cvičení rodičů
s dětmi, tréninků nohejbalu, volejbalu a malé kopané.
Tato dohoda je rámcově uzavřená na dobu určitou od
1. 10. 2012 do 28. 6. 2013, a to následovně:

pondělí 16:30 – 17:30 hod.
18:00 – 19:30 hod.
středa
19:00 – 20:00 hod.
neděle 13:00 – 15:00 hod.
15:00 – 19:00 hod.

(Sokolík),
(volejbal)
(volejbal)
(malá kopaná),
(nohejbal)

KNIHOVNA – ZAJÍMAVÉ KNIHY
„100 nebezpečí – jak se jim vyhnout, jak je přežít“
je název velice zajímavé knížky. Jsou situace, do nichž
se můžeme dostat ať už vlastním přičiněním, nebo
řízením osudu.

Knihy, které dosud napsal, se vesměs staly bestsellery.
Nejznámější je Případ pelikán, Cela smrti, Vyvolávač
deště, Porota.
Mary Jane Clarková je autorkou románu „Něco
za něco“. Bill Kendall, moderátor večerních zpráv, je
nalezen mrtev. V dopise na rozloučenou se zmiňuje
o tajemství, s nímž nemůže dál žít. Co mohlo
úspěšného a oblíbeného člověka přimět k sebevraždě?
Dostane se tajemství na veřejnost? Ve světě mocných
přece platí: Něco za něco.

Milovníci napětí ocení román Johna Grishama
„Předvolání“ – hlavní postavou je profesor práv
na Virginské univerzitě. Na žádost otce se vydá do
rodného města, kde na něj čeká spousta nepříjemných
vzpomínek, jimž by se raději vyhnul. Rodinné setkání
se však neuskuteční, protože otec zemře. K vyřešení
zůstává nečekané dědictví, které způsobí všem velké
problémy.

Obecní knihovna Semčice je otevřena každou
sobotu od 14 do 16 hodin.
Knihovnice J. Brůchová

John Grisham je znám romány ze soudních síní,
vystudoval práva a poté se věnoval advokátní praxi.

INFORMACE OÚ
KE TŘÍDĚNÝM ODPADŮM
TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU
PLAST

1 x týdně

jeden týden v úterý, další týden ve čtvrtek (střídají se)

SKLO

1 x 14 dní

úterý / sudý týden

PAPÍR

1 x 14 dní

pátek / lichý týden

TETRAPACK

1 x měsíčně

většinou první týden v měsíci

U kontejnerů na tříděný odpad na parkovišti před
koupalištěm někdo odložil větší množství skleněných
obalů od drinků Frisco a dalších nápojů, ačkoliv tam
kontejner na sklo není. Někdo jiný je ale musí vzít
a uklidit tam, kam patří, že?
Do kontejneru na plast na rozcestí ulic Ke Trati
a Ke Školce někdo hodil matraci. Kdo to má zapotřebí?
Obec dvakrát ročně platí nemalé peníze za přistavení
kontejnerů na velkoobjemový odpad.

MĚŘENÍ RADONU
Pokud se chcete přihlásit k bezplatnému
měření radonu v bytech nebo rodinných
domech, uvádíme kontakty:
SÚRO, radonový program
Z. Kreslová, Z. Mužíková
Bartoškova 28
140 00 Praha 4
tel.: 226 518 177, 226 518 166

Stále platí, že se papír a kartony mohou odevzdávat
ve škole. Není tedy nutné, aby se pohazovaly ke
kontejnerům. Znovu – někdo ten nepořádek musí
uklidit a obec zaplatit.
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OZNÁ MENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
z
z

do Zastupitelstva Středočeského kraje
do Senátu Parlamentu České republiky

Starostka obce Semčice podle § 29 zákona č.č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákonač. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu České republiky
se konají:

v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
z a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
z

2. Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu Semčice, Semčice 10.
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky
nové.
4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
–
–

dne 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti
ve dnech voleb.

V Semčicích dne 24. 9. 2012
Dana Grebeňová
starostka obce Semčice

Semčický zpravodaj periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 265 výtisků. Místo vydávání: Semčice. Číslo výtisku: 4, Datum vydání:
1. 10. 2012, ZDARMA. Evidenční číslo: MK ČR E 10412. Vydavatel: Obec Semčice, 294 46 Semčice 10, IČO: 00238597. Kontakt: Telefon
326 388 130, 326 388 286, E-mail: ou@obecsemcice.cz, http://www.obecsemcice.cz/. Tisk: Zdeněk Gola, Bělská 151, Mladá Boleslav.

