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Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje,
tak máme hotovo. Hlavní investiční akce loňského roku – přístavba hasičské zbrojnice – je zkolaudovaná, a i když
nám dodavatel nepředal stavbu před Vánocemi, jak plánoval, ale ve druhé polovině ledna, vybudovaný objekt už
může začít sloužit svému účelu. Vloni touto dobou jsme čekali, zda nám zastupitelstvo Středočeského kraje dotaci
vůbec přidělí a tím i rozhodne, zda se bude nebo nebude stavět. Rok se ještě nesešel s rokem a my se už chystáme
k jejímu otevření.
Budova přístavby byla postavena z veřejných prostředků – z obecního rozpočtu a krajské dotace (3 524 042 Kč bez
DPH). Je to majetek obce a je žádoucí, abyste viděli, co bylo za tyto prostředky vybudováno a jak byl obecní majetek
zhodnocen.
Přijměte proto naše pozvání na oficiální slavnostní veřejné ukončení tohoto projektu (viz pozvánka na zadní
straně obálky zpravodaje). Otevřeno bude až do večera do 19:00 h, abyste si i po práci stihli budovu prohlédnout.
Neváhejte a přijďte se podívat. Pak už nás tam hasiči jen tak nepustí a navíc už nebude přístavba vonět novotou :-).
Další významné finanční prostředky z obecního rozpočtu byly v loňském roce použity na plynofikaci Domu
služeb – pošta, kadeřnictví, knihovna (270 379 Kč), zastřešení terasy ve sportovním areálu (142 410 Kč), výměnu
oken v původní budově hasičské zbrojnice (39 750 Kč), rekonstrukci topení a vrchní dokončení podlahy (75 631 Kč)
ve staré garáži hasičské zbrojnice, výměnu bočních vchodových a chodbových dveří v prodejně Jednoty – COOP (69
907 Kč).
Menší finanční částky byly vynaloženy hlavně na údržbu obecního majetku – např. v centru obce byly vyspraveny díry na místních komunikacích, pořízeny nové lavičky u brouzdaliště ve sportovním areálu, odborně ošetřeny
3 stromy – lípa u základní školy, jírovec (kaštan) u hřbitovní zdi a ořešák u bytovky – jak za účelem zlepšení jejich
zdravotního stavu, tak i zajištění bezpečnosti v jejich okolí, dále pak revize elektroinstalací a hromosvodů v obecních budovách atd. U některých akcí byl z rozpočtu obce hrazen pouze materiál a ve svém volném čase je bezplatně
provedli hasiči nebo sportovci, přičemž jim zdarma zapůjčili techniku i místní podnikatelé (p. Makovec, Ing. Heřmanský). Bylo to např. bourání a betonáž podlahy staré garáže hasičárny včetně zhotovení schodů, položení dlažby
a konečné úpravy soklů, položení kanalizace tamtéž, schody do koupaliště...
Velkou částkou, jak už psal v minulém čísle Ing. Jiří Čejka, náš rozpočet zatěžuje svoz a likvidace směsného komunálního odpadu. Proto jsme využili možnosti ze zákona poplatek navýšit, za což nás samozřejmě nikdo nechválí.
Ani nás, zastupitele obce, to nijak netěší. Jak tedy ušetřit obecní kasu a naše peněženky od takových výdajů? Budeme všichni ochotni třídit tak, že nám bude stačit svoz odpadu jednou za 14 dní, aniž by v obci a jejím okolí začaly
vznikat černé skládky? Aniž by se nevytříděný odpad začal objevovat u kontejnerů na tříděný odpad? Aniž bychom
najednou ve zvýšené míře dýchali jedovaté zplodiny linoucí se z komínů z pálených odpadků? Přemýšlejme o tom.
V průběhu roku se Vás zeptáme na váš názor.
Zima je ještě tady, jaro v nedohlednu, ale na hlavní investiční akci tohoto roku – dokončení komunikace Za
Kampeličkou 19 RD – se pracuje. V současné době probíhá veřejná zakázka na dodavatele. Věřím, že i tato výstavba
bude zdárně dokončena v předpokládaném termínu a kvalitě.
Dana Grebeňová

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE

Č. j.
255/2012

ze dne 12. prosince 2012
10. Dodatek č. 1/2013 Smlouvy o odvozu komunálního odpadu se společností COMPAG Mladá
Boleslav s.r.o.
11. Členství v Honebním společenstvu Žerčice
– Semčice.
12. Udělení plné moci Ing. Jiřímu Čejkovi k zastupování obce Semčice na jednáních Honebním
společenstvu Žerčice – Semčice.
13. Částku na nákup periodik a provozní náklady na
rok 2013 ve výši 2 000 Kč Knihovně města Mladá
Boleslav.
14. Termíny pro jednání ZO v roce 2013: 18. 2., 15. 4.,
24. 6., 16. 9., 9. 12.
15. Odměny členům výborů a komisí za jejich činnost
v roce 2012 takto:
Finanční výbor
2 100 Kč
Kontrolní výbor
1 200 Kč
Komise k projednávání
přestupků
600 Kč
Stavební komise
1 200 Kč
Komise pro rozvoj obce
a životní prostředí
1 200 Kč
Komise kulturní a sociální
2 100 Kč.
16. Odměny:
Ing. Františku Šturmovi
za jeho práci pro obec ve výši
1 000 Kč.
Evě Horákové
za její činnost ve školské radě ve výši
1 000 Kč.
Jarmile Čvančarové
za vyhledávání informací z kronik
k žádostem občanů ve výši
2 000 Kč.
Haně Sládkové
za výzdobu obecního úřadu
pro slavnostní příležitosti ve výši
2 000 Kč.
Karlu Klimovi ml.
za aktivní činnost ve prospěch obce
ve výši
2 000 Kč.
17. Nevyhovět žádosti o vybudování stání pro osobní
vozidla a umístění obrubníků před č. p. 67.

Zastupitelstvo obce Semčice
I. Bere na vědomí
1. Důvodové zprávy:
a) k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 o místních poplatcích,
b) k rozpočtovému výhledu na roky 2014 – 2017,
c) k rozpočtu obce na rok 2013,
d) k dodatku č. 1/2013 Smlouvy o odvozu komunálního odpadu,
e) ke členství v Honebním společenstvu Žerčice
– Semčice,
f) k doručeným žádostem.
II. Schvaluje
1. Program zasedání zastupitelstva obce s následujícími změnami: pod bodem č. 2 Projednání
a schválení OZV č. 3/2012 o místních poplatcích,
pod bodem č. 4 Projednání a schválení rozpočtu
obce na rok 2013.
2. Ověřovatele zápisu pí Janu Dlouhou a p. Romana
Moce.
3. Navrhovatele usnesení Ing. Jiřího Čejku a pí Evu
Horákovou.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místních
poplatcích.
5. Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2017.
6. Snížení částky v položce 4121 Neinvestiční přijaté
transfery od obcí na 300 000 Kč.
7. Zrušení položky 1337 Poplatek za komunální
odpad, která je plně nahrazena položkou 1340
Poplatek za provoz, shromažďování a odstranění
komunálního odpadu.
8. Snížení částky v položce 1340 Poplatek za provoz,
shromažďování a odstranění komunálního odpadu na 480 000 Kč.
9. Rozpočet obce v paragrafovém znění na rok 2013,
s navrženými změnami, jako přebytkový, kdy
vytvořený přebytek bude použit v následujících
letech a ke splácení úvěrů.
Druh
Rozpočet 2013
I. Příjmy celkem
10 870 000,00
z toho:
1. daňové příjmy
8 302 000,00
2. nedaňové příjmy
1 023 000,00
3. kapitálové příjmy
0,00
4. přijaté dotace
1 545 000,00
II. Výdaje celkem
9 908 000,00
z toho:
5. běžné výdaje
6 688 000,00
6. kapitálové výdaje
3 220 000,00
III. Saldo (příjmy - výdaje)
962 000,00
IV. Převod BÚ k 1. 1. 2013 odhad
2 300 000,00
V. Splátka úvěru
1 153 000,00
VI. Stav BÚ k 31. 12. 2013
2 109 000,00
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III. Ukládá
Starostce Daně Grebeňové
1. Zapracovat schválené změny do rozpočtu Obce
Semčice na rok 2013.
2. Uzavřít dodatek č. 1/2013 smlouvy o odvozu
komunálního odpadu se společností COMPAG
Mladá Boleslav, s. r. o.
V Semčicích dne 12. 12. 2012
Zapsala: Dana Grebeňová
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VÝSLEDKY HISTORICKY PRVNÍ PŘÍMÉ VOLBY
PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V OBCI SEMČICE
1. kolo: 11. 1. – 12. 1. 2013
2. kolo: 25. 1. – 26. 1. 2013
Kolo
1.
2.

číslo
1
2
3
4
5
*6
7
8
+9

počet
1
1

Okrsky
zprac.
1
1

v%
100
100

Voliči
v seznamu
521
522

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Vydané
obálky
337
297

Navrhující
strana
Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

Volební Odevzdané
účast v %
obálky
64,68
337
56,90
297
Politická
příslušnost
KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

Platné
hlasy
336
295

1. kolo
hlasy
%
18
5,35
67
19,94
5
1,48
9
2,67
11
3,27
68
20,23
15
4,46
47
13,98
96
28,57

% platných
hlasů
99,70
99,33

2. kolo
hlasy
%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
48,47
X
X
X
X
152
51,52
zdroj: www.volby.cz

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

ZE STARÝCH SEMČIC
SEMČICE MEZI DVĚMA VÁLKAMI – X. ČÁST – ZÁVĚR
(Z místních kronik vybrala J. Čvančarová)

České Lípy. Nábytku bylo několik vagonů a povozy
na stěhování zapůjčila správa dvora. Po dobu svého
pobytu pomáhali vojáci i místnímu rolnictvu, zvláště
tam, kde domácí síly byly na vojně.
Koncem roku se přestěhoval spořitelní spolek do
nové budovy Kampeličky a úřadovat začal až začátkem
roku 1939. Už před tím se do Kampeličky nastěhovali
noví nájemníci, učitel Knespl, nový holič Jaroslav
Dufek, který si otevřel holírnu v domku Mojžíšových
v č. 41. Před Vánocemi přibyl do přízemního bytu
ještě učitel Josef Zahrádka, který odtud chodil učit do
Žerčic.
Na přelomu roku bylo velmi teplé počasí, že až keře
začínaly rašit. Mrzlo a sněžilo jen o Vánocích a potom
až na konci ledna.
Z pohraničí se houfně stěhovaly české rodiny
do vnitrozemí. I do Semčic byly přiděleny a hledaly
se pro ně byty. Usídlily se ve dvoře i u některých
starousedlíků. Jiní postupně odešli jinam. Naši
vojáci po demobilizaci se nespokojeni vraceli domů.
II. světová válka byla za dveřmi.

Nevídaný úkaz spatřili občané 19. ledna 1938,
když se obloha sytě zbarvila krvavou barvou. Byla
to polární záře. Mezi občany nebylo pamětníka, kdo
by něco takového viděl a říkávalo se, že bude veliká
krvavá válka.
Koncem února začali bourat starý domek č. p. 10
u silnice k Žerčicům, který místní záložní a spořitelní
spolek po zesnulé vdově Šámalové odkoupil. Koncem
července 1938 už na jeho místě stál nový dům místní
Kampeličky, vystavený až po střechu.
V té době začal stavitel Ferkl z Dobrovice stavět
výstavnou chatu na návrší k Úhercům, pro letní
pobyt Dr. Kopfsteina, syna známého primáře
mladoboleslavské nemocnice a švagra inspektora
semenářské stanice Heřmana Crona. Zajímavé bylo,
že chata byla již na katastru Úherců, a proto měla na
vratech zahrady označení „Úherce 104“.
3. října 1938, večer po mobilizaci, přijeli do Semčic
opět dragouni, a to vozatajská kolona z Pardubic.
Koní bylo 146 a vozů 174. Ubytováni byli hlavně ve
dvoře, jehož prostory byly zcela zaplněny. Někteří
vojáci stěhovali ze železniční zastávky do školní
tělocvičny školní nábytek z Tyršových škol ze zabrané

Tady končí naše vyprávění o životě v Semčicích
v době mezi dvěma válkami, jak o tom zaznamenali
kronikáři Čeněk Hořejší a Jaromír Klér.
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Fadrhonce, hostinského na Dolení Vinici v Dobrovici,
hře na housle a později u dobrovického varhaníka
na klavír. Studoval na pražské konzervatoři klavír,
skladbu a dirigování a později na Akademii muzických
umění, kam se po letech vrátil jako pedagog. Věnoval
se také folklorní hudbě, kde hrál také na cimbál.
Známé jsou jeho úpravy lidových písní pro rozhlas,
Státní soubor písní a tanců a pěvecký sbor Dobrovan.
Bohatá je i jeho tvorba skladatelská, kromě symfonické
a komorní také tvorba vokální. V roce 1994 vydal
sbírku „Písně z Dobrovice a okolí“.
Nejmladší Ivan Dumek učil na semčické škole jako
kdysi jeho dědeček.

KRONIKA
Když učitel Čeněk Hořejší hledal prameny, podle
kterých by mohl sepsat kroniku Semčic, zjistil, že:
„Starých památních knih, z nichž by mohlo býti
čerpáno, tu vůbec není. Jediná kniha, jež asi jako
pamětní kniha-kronika založena byla, a do které první
zápis učiněn dne 23. Října 1749, za příčinou stavby
kostela v Semčicích, sloužila později ku zapisování
poskytnutých povozů obci, ku zapisování domovského
práva v obci a různých smluv s mistrem kovářem.“
(Tato kniha se v našem archivu nenachází.) Byla
podkladem panu Antonínu Sládečkovi ku sepisování
pamětí obce, které jsou vytištěny v jeho knize „Paměti
města Dobrovice a okolí“ na str. 459 – 476.

ODNÁŠENÍ SMRTI
Každoročně na smrtelnou neděli chodila semčická
mládež průvodem k rybníčku na zahradě Františka
Šturmy, utopit figuru smrti. Starý tento zvyk se
udržuje dosud (1930). Nemalou zásluhu o odnášení
morany-zimy, měla místní občanka Anna Rychetská,
která sestrojila tuto figuru a zdobila ji pentlemi
a vejdunky z vajec. Mládež nesla smrt za sborového
zpěvu a odříkávání: „Smrt nesem ze vsi, nedaleko
za vsí, buďte selky veselé, že jsme vám smrt odnesli.
Svatý Petr z Říma, nese flaši vína, abychom se napili,
Pána Boha chválili“.
Za ještě dřívějších časů smrt topili v rybníku
u Ctiměřic.

RODINA DUMKOVA A SEMČICE
Semčický učitel Josef Dumek, který působil
v Semčicích na začátku 20. století a oženil se
s Bohumilou Dvořákovou z č. p. 14, měl syna Josefa,
který se stal úředníkem hospodářské záložny.
Oženil se s Marií Fadrhoncovou, sestrou Jana
Fadrhonce, známého skladatele převážně dechové
hudby a dirigenta dechových, hlavně vojenských
kapel. Dumkovi měli čtyři syny, Jana, Jiřího, Josefa
a Ivana. Všichni byli učitelé a výborní hudebníci. Na
profesionální hudební dráhu se vydal nejstarší Jan
Dumek. Od dětství se učil nejprve u dědečka Josefa

Z NAŠEHO KRAJE
Krouský, nicméně přímé vedení podniku bylo
svěřeno správnímu výboru v čele s Josefem Honsem
z Nemyslovic.
Ani Čejetický cukrovar se v počáteční fázi své
existence nevyhnul krizím. Největší přišla v roce
1887. Stagnaci se podařilo zastavit až na konci 90. let
díky kapitálové injekci Okresní hospodářské záložny
a po převedení rozhodující většiny akcií do rukou
drobných rolníků. Dovršení této iniciativy v roce 1926
a zejména rozsáhlá modernizace továrny v průběhu
20. let pak zajistily dlouhodobou konjunkturu, která
trvala až do znárodnění počátkem 50. let.
(Historie podnikání na Mladoboleslavsku. OM.)

ČESANA
Od roku 1881 vlastnil přádelnu česané příze
Ignác Klinger z Nového města pod Smrkem. Areál
podniku byl v té době rozšířen i na druhý břeh
Jizery, kde vyrostla špičková přádelna česané příze
(„Česana“), a jeho branami procházelo denně na
1 500 zaměstnanců. Na svahu nad továrnou byla
vybudována proslulá „Kolonie“, shluk kvalitních
obytných domů pro úředníky a kvalifikované dělníky,
včetně luxusní Klingerovy vily.
Příslušníci rodiny Klingerů stáli v čele firmy až do
roku 1934, kdy byla začleněna do společnosti Lanex,
s. r. o. Ani později však zcela neztratili vliv na její
vedení. Po odbytových potížích během hospodářské
krize se podnik ve druhé polovině 30. let opět dočkal
vzestupu, nepochybně i díky prozíravé specializaci
na česanou a poločesanou přízi z buničité vlny.
S relativním úspěchem pokračovala výroba i v letech
nacistické okupace, brzy po znárodnění v roce 1945
však byla textilní produkce zrušena a areál továrny
rozdělen mezi několik subjektů, mimo jiné AZNP
a n p. Mototechna.

CUKROVAR ČEJETIČKY
V roce 1871 vznikl Rolnický spolkový cukrovar
v Čejetičkách. U jeho kolébky stál Jan Nepomuk
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY SEMČICE
První pololetí školního roku škončilo a jsou na řadě
zápisy na příští školní rok. Ten do 1. třídy základní
školy už máme za sebou (o tom se píše jinde), „školkový“ nás teprve čeká. Je naplánován na 20. března
2013 od 10 do 15,30 hod. Kritéria k zápisu do MŠ jsou
stejná jako loňský rok, prioritu při přijetí mají semčické děti, poté teprve přichází na řadu děti z okolních
obcí od nejstarších po nejmladší. Všechny děti musí
nejpozději k 31. 8. 2013 dosáhnout věku 3 let. Mladší děti nejsou do MŠ Semčice přijímány (v souladu se
školským zákonem).

• Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 28. a pátek
29. března.
• Od 6. do 9. května se někteří žáci naší školy
(12 žáků z 8. a 9. třídy), v doprovodu Mgr. Věry
Forejtové, zúčastní zájezdu do Anglie. Navštíví
místa jako Londýn, Stonehenge nebo Oxford.
• V dalších týdnech (od 13. května do 7. června)
potom čeká na žáky 5. a 9. tříd celostátní testování v předmětech: český jazyk, matematika,
anglický jazyk.
• Stále sbíráme starý papír a kartón, drobné elektrospotřebiče, staré baterie a plastová víčka
z PET lahví.
Mgr. Jana Kočová

• Ještě před zápisem do MŠ čekají školáky jarní
prázdniny od 11. do 15. března.

PEDOŠ ANEB PENÍZE DO ŠKOL
Naše škola se v září roku 2011 aktivně zapojila do
projektu „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, spolufinancovaného z Evropského
sociálního fondu. Smyslem podpory je rozvoj vzdělávacích oblastí, ve kterých naši žáci v mezinárodním srovnání zaostávají za svými vrstevníky z jiných
států.
Zaměřili jsme se na zkvalitnění a modernizaci
výuky (vytváření digitálních a dalších vzdělávacích
materiálů), technické vybavení školy (interaktivní
tabule, dataprojektory, počítače). V operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme
z nabízených prioritních témat vybrali šablonu číslo
III – využití ICT.
Naše škola obdržela 976 941 Kč, a to v dvou částkách – 60 % v září 2011 a zbylých 40 % v listopadu
2012. Technické vybavení školy je ukončeno, v sou-

časné době vyučující zapojení do projektu pracují
na digitálních učebních materiálech, které ověřují ve
výuce.
Technické vybavení školy vypadá v současnosti
následovně: interaktivní tabule s dataprojektorem je
ve všech učebnách 1. stupně a ve 3 učebnách 2. stupně. Kromě učebny výtvarné výchovy jsou ve všech
učebnách počítače s internetem propojené v síti. Dále
vlastníme 3 vizualizéry, se kterými se v současné době
učíme pracovat.
Evropské peníze nám pomohly poskytnout našim
žákům i pedagogům špičkové podmínky k výuce,
nezbývá než doufat, že všichni tyto podmínky využijí
ve svůj prospěch.
Mgr. Věra Forejtová,
projektová manažerka,
zástupkyně ředitelky školy

LOGOPEDIE
Také si myslíte, že dnešní děti jsou jiné, než bývaly? V mnoha ohledech s tímto názorem nesouhlasím.
Jako učitelku a logopedku mě ale jedna změna, nikoliv pozitivní, napadne okamžitě. Většina předškoláků
špatně mluví – přesněji řečeno chybně či nepřesně
vyslovuje jednu (často více) hlásek. Jiný životní styl,
matky zaměstnané na tři směny, stále vytížení prarodiče, víkendové výlety do supermarketu, televize
a počítač dostupné téměř kdykoliv, špatné mluvní
vzory v rodině, žádné pohádky před spaním, nedostatek příležitostí kvalitně rozvíjet motoriku dětí – tím
výčet příčin této změny nekončí.
Každý rok přibývá dětí, které by měly docházet na
logopedii. Důvodů, proč návštěvu logopeda neodkládat, je několik. Nástup do první třídy je podmíněn
kromě jiného správnou výslovností. Většina škol však

toleruje nedokonalou výslovnost R a Ř, pokud dítě
dochází na logopedii. Je prokázáno, že řečová centra
v mozku se uzavírají kolem sedmého či osmého roku
dítěte – náprava později je možná, ale většinou náročnější. Jestliže dítě hlásku špatně vyslovuje, nemůže si
ji spojit s příslušným písmenem. Nelze opominout ani
postavení nesprávně vyslovujícího dítěte v kolektivu.
Kdy přijít na logopedii? Jednoduše tehdy, pokud
Vaše dítě ve třech letech vůbec nebo velmi málo mluví. Dalším mezníkem je správná výslovnost hlásky L
kolem čtvrtého roku života. Kolem pátého roku by
dítě mělo začít správně vyslovovat sykavky (C, S, Z;
Č, Š, Ž) a nakonec nejtěžší R a Ř by děti měly správně
zvládnout ještě před nástupem do školy. Nespoléhejte
se pouze na své uši nebo názor příbuzných, ptejte se
paní učitelky ve školce a nejlépe logopeda.
5
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Jak dlouho se na logopedii dochází? To je velmi
individuální. Někomu stačí několik týdnů, s jinými
dětmi se potkávám i několik let. Vždy se však vynaložená námaha vyplatí. Ani v logopedii se ale zázraky nekonají – bez pravidelného domácího tréninku

a dostatečné trpělivosti nemůžeme dosáhnout správné výslovnosti.
Mgr. Eva Komárková,
učitelka 1. stupně
a logopedická poradkyně

KRÁTCE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Zápis proběhl ve středu 6. 2. 2013, spolu se svými
zákonnými zástupci přišlo 27 nových dětí (2 děti jsou
již přijaty z loňska).

a budoucnost 2 nových prvňáčků je zatím v jednání.
Kolik dětí usedne do lavic v 1. třídě tedy zatím
nevíme, ale už teď je jasné, že počet se bude pohybovat
okolo 24.
Mgr. Marie Helichová,
učitelka budoucích prvňáčků

Výsledky zápisu jsou následující: 22 dětí bylo
přijato (+2 loňské), dále evidujeme 3 žádosti o odklad

Z ČINNOSTI SDH SEMČICE
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností SDH
Semčice za uplynulé období.

svozu. Ve 20:00 byl ples zahájen a za hudebního
doprovodu Tanečního orchestru Městec Králové se
cca. 90 plesajících bavilo do ranních hodin.
Na závěr mi dovolte Vás pozvat na Masopustní
průvod, který projde naší vsí 2. 3. 2013, sraz je
plánován na 9. hodinu ranní. Již teď se těšíme
na spoustu zajímavých a roztodivných masek.
Pro informaci přikládám termíny dalších námi
pořádaných akcí. A to jest: 7. 4. 2013 tajný výlet na
kolech a 12. 5. 2013 2. ročník Memoriálu Ing. Petra
Vonáška v požárním útoku dětí.
Za SDH Semčice Petr Renner

Start v novém roce byl pro nás ve znamení
uspořádání výroční valné hromady, která se uskutečnila
12. 1. 2013, kde jsme se sešli v usnášeníschopném stavu,
a celá valná hromada v pořádku proběhla. Poté jsme
začali intezivně pracovat na přípravách hasičského
plesu. Ten se pořádal, jako již tradičně, v pěčické
hospodě „U Věčné žízně“ v sobotu 2. 2. 2013. V 19:00
se začal plnit sál, také za pomocí námi uspořádaného
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Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Začátkem roku 2013, a to hned 6. ledna, proběhlo
školení na téma doprava a dopravní bezpečnost
na silnicích, hašení za ztížených povětrnostních
podmínek.
Ještě tentýž den jsme byli vysláni na technickou
pomoc oplach silnice mezi obcemi Ujkovice a Rabakov,
kde na silnici leželo bahno. Pomocí tlakové vody jsme
silnici pročistili.
Stále pokračujeme v pracích na hasičské zbrojnici.
Obložili jsme schody a sokl kolem stěn ve staré
garáži. Vysekali jsme staré zásuvky a zamontovali
nové, vymalovali jsme dílnu a garáž a připravujeme
hasičárnu na kolaudaci a slavnostní otevření.
Další výjezd byl 31. ledna v 17:00 do obce
Pěčice na čerpání vody ze sklepa v rodinném
domě. Pomocí kalového čerpadla a elektrocentrály
jsme sklep vyčerpali. Bylo zjištěno, že do sklepa
se stahuje voda z meliorace z polí, takže jsme
v revizní šachtě před domem začali čerpat vodu.

Po snížení hladiny a přítoku se voda ve sklepě
neobjevila.
V neděli 3. února jsme provedli údržbu techniky
a výzbroje. Po kondiční jízdě jsme zjistili, že nám
uniká vzduch z hlavního spojkového válce. V úterý
5. února jsme provedli výměnu spojkového válce
a závadu odstranili.
V prvním čtvrtletí letošního roku pojede náš
člen Petr Čerych na kurz strojníka do hasičské školy
v Bílých Poličanech. 23. února proběhne cyklické
školení velitelů jednotek a družstev na stanici HZS
Mladá Boleslav.
Dne 28. února od 13:00 hod bude slavnostní
otevření nové přístavby hasičské zbrojnice.
Touto cestou bych chtěl pozvat členy výjezdové
jednotky a členy SDH Semčice k prohlídce nové
hasičárny.
VJ Karel Klimo ml.

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
V průběhu prosince děti vyráběly přáníčka pro
místní důchodce, kteří měli 12. prosince sezení.
Vánoční besídku, kde děti dostaly dárky, jsme jim
připravili na naši poslední schůzku v loňském roce
21. prosince, a tím jsme zakončili rok 2012.

V neděli 24. února se bude konat další část hry
plamen v disciplíně štafeta požárních dvojic a zároveň
také každoročně pořádaný memoriál B. Buriánka
v uzlování. V měsíci březnu děti čeká účast na
masopustu, pomoc při bílení koupaliště a nácvik štafet
CTIF a 4x60m. V dubnu též nácvik a soutěž v těchto
dvou disciplínách.

Po vánočních prázdninách jsme začali s učením
uzlů u těch nejmenších soptíků a u starších stále
zlepšujeme čas, za který dané uzly udělají. Během
ledna se „hasičák“ často konal v prostorách tělocvičny,
takže nejen uzlování, ale také náznaky nácviků na
štafetu požárních dvojic a pohybové hry si hasičské
děti zahrály. Během února budeme dále nacvičovat
štafetu a vylepšovat časy a správnost uzlů.

Děkujeme.
Za vedoucí mládeže SDH Semčice
Tereza Šturmová a Lenka Motlová
Email: sopticisemcice@seznam.cz

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Vánoční turnaje proběhly v tělocvičně semčické
školy v plánovaných časech a termínech:
• 28. 12. 2012 od 15:00 – Vánoční nohejbalový
turnaj;
• 29. 12. 2012 od 13:00 – Vánoční volejbalový turnaj;
• 30. 12. 2012 od 13:00 – Vánoční turnaj v malé
kopané.

konat v sobotu 9. 3. 2013 od 14:00 v klubovně ve
sportovním areálu.
No a pak už nás čeká jen samá práce, nic než
práce a zase jen práce, a to až do zahájení jarní části
sezóny…
Ještě několik termínů jarních akcí:
• 20. 4. 2013 od 14:00 – turnaj ve čtyřkovém mariáši;
• 30. 4. 2013 od 17:30 – Rej čarodějnic;
• 1. 5. 2013 od 14:00 – Prvomájový pochod;
Předseda TJ Sokol Semčice
Ing. Roman Hřebík
http://tjsokolsemcice.webnode.cz/

Nejbližší sportovní „skoro jarní“ akcí bude tradiční
Fotbalový turnaj na Pepíka, který proběhne 16. 3. 2013
od 14:00 v tělocvičně ZŠ.
Ještě dříve nás však čeká Výroční členská schůze
Tělovýchovné jednoty Sokola Semčice, která se bude
7
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FOTBAL – VÁNOČNÍ TURNAJ
K naší velké radosti bylo dost zájemců o sport
i mezi svátky. 30. 12. 2012 se v tělocvičně místní
školy sešlo 16 hráčů, kteří se rozlosovali do 6 týmů
po 3 hráčích, dva týmy měly jen 2 hráče a k nim se
vždy připojil nějaký dobrovolník. Hráli jsme každý
s každým vždy 2 x 4 minuty. Turnaj proběhl v bojovné
a při tom přátelské náladě se spoustou fotbalových
parádiček, které poukazovaly na to, že si všichni
turnaj přišli užít. I přes urputné nasazení fotbalistů
se zápasy odehrály bez dohadů a zranění. Vyhlášení
vítězů a předání drobných cen proběhlo v tělocvičně
bezprostředně po turnaji.
Na stupních vítězů stanuli:
1. místo: Pavel Mareš, Filip Mareš a Pavel Sieber;
2. místo: Daniel Košťál, Daniel Hany a střídající
hráči;

3. místo: Aleš Moc, Jan Ramharter a střídající
hráči.
Nejlepšími střelci turnaje se stali: Jan Ramharter
se 17 brankami, Daniel Košťál se 16 brankami a na
třetím místě Pavel Sieber se 14 brankami. Po celou
dobu turnaje to vypadalo na jednoznačné vítězství
Daniela Košťála, který měl od prvního zápasu před
ostatními výrazný náskok v počtu vstřelených branek.
Ovšem svým výkonem v posledním zápase ho Jan
Ramharter překvapivě trumfl, když nasázel soupeři
9 gólů a tím ho o 1 branku porazil.
Fotbal hrajeme každou neděli po obědě v tělocvičně a na další turnaj se budeme těšit již tradičně na
„Pepíka“. Přijďte si zahrát.
Petr Kerner

KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE
13. 6. 2012 se uskutečnila sbírka pro občanské
sdružení Diakonie Broumov. Vybrané použité ošacení zaplnilo 71 pytlů.
18. 10. 2012 byla připravena pro občany Semčic na
Masarykově základní škole a mateřské škole Semčice
přednáška pod názvem Austrálie. Přednášejícími byli
manželé Mészárosovi. Této přednášky se zúčastnilo
velice málo lidí. Přednáška byla zajímavá i poučná.
2. 12. 2012 se za krásného zimního večera rozsvítil
tradičně vánoční strom, který nám začal připomínat,
že nastává období adventu. Rozsvěcení vánočního
stromu se uskutečnilo v areálu Masarykovy základní školy a mateřské školy Semčice. Letos zahájil tento
slavnostní okamžik pan místostarosta Ing. Jiří Čejka.
Potom všem přítomným zahrály děti ze základní školy pod vedením Mgr. M. Helichové a Mgr. T. Duška.
Za hlasitého zvonění zvonečků se rozsvítil vánoční strom. Pro děti i ostatní občany bylo připraveno
malé občerstvení (cukroví, punč, čaj i rybí polévka).
Pro občany si děti ze základní školy připravily svícny,
adventní věnce i perníčky k prodeji. Letošní rozsvěcení vánočního stromu bylo opravdu zimní. Ve vzduchu
poletovaly vločky, a tím se vytvořil opravdu předvánoční čas.
Dne 12. 12. 2012 proběhl Adventní večer pro seniory. Zpříjemnit tento večer jim přišly děti z mateřské
školy pod vedením paní vedoucí učitelky H. Dufkové paní učitelky M. Markové. Pro seniory bylo připraveno pohoštění, které všem chutnalo. K poslechu
a k tanci hrála Marie Kopřivová se sestrou. Opět, jako
vloni, přišlo velice málo seniorů, proto jsme se rozhodli uspořádat toto posezení ne v prosinci, ale v květnu.
Doufáme, že se zúčastní více seniorů.
V lednu, v březnu, v červnu, v listopadu a v prosinci proběhlo vítání nových občánků do života.
15. 1. 2012 byli přivítáni Marek Lang a Šárka
Libichová;
31. 3. 2012 byli přivítáni Marek Klimo, Tereza
Kubíková a Natálie Zítková;
Semčický zpravodaj • únor 2013

23. 6. 2012 byli přivítáni Matěj Hůlka a Matěj
Smutný;
3. 11. 2012 byli přivítáni Barbora Syrová, Jan Kůla,
Filip Hanč a Jan Konopásek;
1. 12. 1012 byli přivítáni Adéla Hůlková a Tomáš
Ryšánek.
V průběhu celého roku 2012 chodily členky kulturní a sociální komise blahopřát seniorům nad 65 let
k narozeninám.
Alena Ramharterová
předsedkyně kulturní a sociální komise
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INFORMACE OÚ
Mnohokrát denně se ocitáme v roli spotřebitelů a ne vždy se to obejde bez komplikací.
V takových situacích je důležité znát svá práva i povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro
radu. Občanské sdružení spotřebitelů TEST, které vydává časopis dTest, nabízí bezplatně
následující:
• poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon 299 149 009 (pracovní dny
9–17 hodin, běžný telefonní tarif)či přes internet na www.dtest.
cz/spotrebitelska-poradna,
• databázi více než 5 000 nebezpečných výrobků na webových stránkách
www.nebezpecnevyrobky.cz, která je díky mobilní aplikaci dostupná kdekoliv,
• vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel,
• mnoho různých informací a publikací pro spotřebitele zaměřených na nejrůznější
aspekty spotřebitelských práv (předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet,
telekomunikace, cestování, potraviny a mnohé další),
• samolepku „Nevhazujte reklamu“ na schránky určenou k volné distribuci.

KNIHOVNA

INZERCE

Knihovně města Mladá Boleslav, na základě
Smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci
knihovních fondů, každoročně poskytujeme finanční
částku na nákup periodik a provozní náklady spojené
s distribucí knihovního fondu naší knihovně.
V letošním roce se jedná opět o částku 2 000 Kč, což je
opravdu zanedbatelný výdaj, když uvážíme, že místní
knihovna v loňském roce (k 15. 11. 2012) obdržela
ve formě výpůjčky 3 soubory, které dohromady
obsahovaly 147 svazků a 28 časopisů v celkové
hodnotě 32 375 Kč. Naši čtenáři tak mají možnost
dostat se k „čerstvým“ knižním titulům, aniž by se
neustále rozšiřoval zdejší knižní fond a vynakládaly
velké finanční částky na jeho pořízení.

Palivové dříví ze Semčic
– špalky
1 prms/1000 Kč vč. dopravy

Dovolená pra k tického lék a ře
M U D r. L e a Š k l u b a l a v r o c e 2 01 3
18.
1.
3.
22.
2.
27.

–
a
a
–
–
–

22. 2.
2. 3.
4. 7.
26. 7.
13. 9.
31. 12.

2013
2013 (školení)
2013
2013
2013
2013

Nabídka práce
pěstební lesní dělník(ce)
(brigády, dohody)
tel.: 721939196
e-mail: mistr@jeles.cz

• Poplatníky, kteří ještě neuhradili poplatek za
sběr a svoz směsného komunálního odpadu
žádáme, aby tak co nejdříve učinili.
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OBEC SEMČICE
si Vás dovoluje pozvat
na slavnostní veřejné ukončení projektu

Přístavba hasičské zbrojnice
Semčice
které se uskuteční ve čtvrtek 28. 2. 2013 od 13:00 hodin
v budově hasičské zbrojnice a je spojené s prohlídkou stavby
a malým občerstvením.
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.

Dana Grebeňová
starostka
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