DUBEN 2013
Vážení spoluobčané
a čtenáři Semčického zpravodaje,
když jsem v minulém čísle psala, že je jaro v nedohlednu, skutečně jsem netušila, že se to „nedohledno“ tak
protáhne. Zima nás bez přerušení stále obtěžuje a rčení
„čeho je moc, toho je příliš“ ji nezajímá. Stěžovat si na ni
sice můžeme, ostatně každý rozhovor se dříve či později
stočí na téma počasí, ale to je tak všechno. Když mělo
proběhnout 3. dubna naplánované strojní čištění komunikací v obci a den předtím hlásili opět sněžení, tak jsem
si říkala, jestli by náhodou nebylo vhodnější objednat
pluhování.
Proč tolik řečí okolo počasí? V polovině dubna má začít
dokončení komunikace Za Kampeličkou pro 19 rodinných domů, tzn. v době distribuce zpravodaje už by měly
být práce zahájeny. Stavbu bude provádět společnost
H-INTES, která podala ve veřejné zakázce nejnižší nabídkovou cenu. Z předpokládané hodnoty díla 2 027 tis. Kč
(bez DPH) jsme se dostali na částku 1 387 tis. Kč (bez
DPH). To je pro obec velká úspora financí. Navíc komunikace není pro H-INTES žádnou velkou neznámou, ví
do čeho jde – v roce 2005 se podílela na výstavbě infrastruktury pro těchto 19 RD, tudíž nepředpokládáme, že
by se při výstavbě objevily nečekané komplikace.
V současné chvíli H-INTES provádí představební přípravy. Majitelé přilehlých nemovitostí budou samozřejmě pracovníky společnosti včas informováni o začátku
a průběhu prací, které by je měly co nejméně omezovat.
Nicméně stavba je stavba a s nějakým tím „ústrkem“ je
nutné počítat, proto nepředpokládám, že bychom řešili
nějaké stížnosti. S výsledkem, jak doufám, však budou
všichni spokojeni. Dokončení výstavby komunikace je
plánováno na konec června.
Na počasí je samozřejmě závislá i rekonstrukce
původního zastřešení terasy ve Sportovním areálu, do
kterého zatéká, čímž se ničí jak střecha, tak i terasa. Po
konzultacích s odborníky je jediným řešením, aby nás
voda opět nepřekvapila na jiném místě, demontovat stávající krytinu, nahradit a opravit poškozené a nefunkční
části střechy a položit krytinu novou. Sportovci nabídli
svou pomoc, kterou jsme rádi přijali. Provedou brigádnicky demontáž krytiny, oplechování žlabu, další práce
už necháme na odborníkovi, na jehož „povel“ k zahájení
opravy čekáme. Střecha by měla být hotová do začátku
letní sezóny.

ročník 15, číslo 2
Na konec se ještě vrátím ke slavnostnímu ukončení
a otevření přístavby hasičské zbrojnice, které proběhlo
28. února 2013. Hasiči do poslední chvíle uklízeli a perfektně naleštili i auta – jako na svatbu :-). Každý, kdo se
přišel podívat, nelitoval. Atmosféra byla velmi příjemná,
všichni měli možnost podívat se, kam chtěli, zeptat se,
na co chtěli; hodně si to užívaly i děti. Paní Rejmonová
se postarala o občerstvení uvnitř garáže, venku se mohlo
„klábosit“ u grilu. Touto cestou ještě jednou děkuji všem,
kteří se na přípravě oslavy podíleli.
Hasičům přeji, aby jim přístavba dobře sloužila a byli
s ní stále spokojeni. Zároveň však také, aby ji opatrovali a udržovali a měli na paměti, že ne všude se taková
stavba podaří realizovat.
Pro nás všechny si přeji už jen to jaro, abychom mohli konečně opustit své příbytky a v přírodě na sluníčku
pookřáli. Hezké jarní dny Vám všem.
Dana Grebeňová

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE

Č. j.
41/2013

ze dne 25. února 2013
Zastupitelstvo obce Semčice

Zvýšení rozpočtových příjmů:

1. Důvodové zprávy:
a) k rozpočtovému opatření č. 4/2012,
b) k účetní závěrce za účetní období roku 2012,
c) k úpravě ve vnitřní směrnici obce Semčice pro
poskytování cestovních náhrad,
d) ke směrnici č. 1/2013 přeceňování majetku
určeného k prodeji reálnou hodnotou,
e) k inventarizační zprávě za rok 2012,
f) k OZV č. 1/2013 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých
se zúčastní větší počet osob na území obce
Semčice,
g) ke kontrole hospodaření Masarykovy základní školy a mateřské školy Semčice za rok 2012,
h) k návrhu na zhotovitele díla „Stavba komunikace Semčice – lokalita Za Kampeličkou
– Etapa III/A1,
i) k navrženému kandidátovi na funkci přísedícího okresního soudu v Mladé Boleslavi,
j) k záměru pronájmu části nebytových prostor
v č. p. 41,
k) ke zprávám o činnosti výborů a komisí za rok
2012,
l) k doručeným žádostem.
2. Informace o plnění úkolů uložených v usneseních
ZO ze dne 12. 11. a 12. 12. 2012.
3. Obdrženou výpověď z nájmu nebytových prostor
– kadeřnictví v č. p. 41.
4. Informaci o zřízení účtu u České národní banky.
5. Žádost-návrh č. j. 19/2013 pana Nevařila na utlumení hluku z posklizňové linky
Ing. Heřmanského.
6. Informaci Ing. Šturmy o havarijním stavu říms
a omítek kostela sv. Prokopa.

Položka

Paragraf

I. Bere na vědomí

Text

Kč

1111

Daň z příjmů FO
ze závislé činnosti

122 806,69

1112

Daň z příjmů FO
ze SVČ

59 672,15

1113

Daň z příjmů FO
z kapit. výnosů

15 831,43

1351

Odvod loterií
a podobných her

4 142,75

1511

Daň z nemovitostí

4116 13234

Ostatní neinv.
přijaté transfery

4121

Neinvestiční přijaté
transfery od obcí
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8 000,00
104 694,00

Příjmy ze služeb
- TJ Sokol

3511 2132

Příjmy z pronájmu
- Šklubal

12,00

512

Příjmy z pronájmu
- Derfler

12,00

2132

16 228,72

3599 2111

Příjmy ze služeb
- zdravotnictví

906,00

3612 2111

Příjmy ze služeb
- byty

38 277,00

3613 2111

Příjmy ze služeb
- nebytové hosp.

56 418,00

3613 2132

Příjmy z pronájmu
- nebytové hosp.

6 586,00

3632 2111

Příjmy z nájmu
hrobových míst

1 520,00

3725 2324

Příjmy za KO
– EKO-KOM

6 950,00

5512 2111

Příjmy ze služeb
- hasiči

1 899,52

6171 2131

Příjmy z pronájmu
pozemků

7 373,00

Celkem
2

283 380,47

3419 2111

II. Schvaluje
1. Program zasedání ZO s následujícími změnami:
pod bodem č. 4 Projednání a schválení účetní
závěrky za účetní období roku 2012, pod bodem
č. 6 Schválení směrnice č. 1/2013 přeceňování
majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou,
pod bodem č. 7 Projednání a schválení Inventarizační zprávy za rok 2012 a pod bodem č. 12 Projednání a schválení záměru pronájmu části nebytových prostor v č. p. 41.
2. Ověřovatele zápisu Ing. Františka Šturmu
a p. Romana Moce.
3. Navrhovatele usnesení Ing. Jiřího Čejku a pí Janu
Dlouhou.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2012.

UZ

734 709,73

Položka

Paragraf

Zvýšení rozpočtových výdajů:
UZ

Text

Kč

2341 5139

Nákup materiálu

1 578,48

3119 5331

Neinvestiční
příspěvky - škola

135 980,00

6112 5032

Sociální a zdravotní
pojištění

6171 5011

Platy - místní
správa

967,00

6171 5136

Knihy - místní
správa

857,00

6171 5161

Poštovné

6171 5163

Služby peněžních
ústavů

6171 5171

Opravy
a udržování

6171 5173

Cestovné

569,00

6171 5361

Nákup kolků

200,00

6171 5031

Sociální a zdravotní
pojištění

6171 5169

Služby - místní
správa

6310 5163

Služby peněžních
ústavů

1 388,00

97,00
941,00

3399 5175

Pohoštění - kultura

2 660,00

3419 5137

DHDM - TJ Sokol

6 215,00

3419 5154

Elektrická energie
- TJ Sokol

173,85

3419 6121

Budovy, haly
a stavby

3599 5137

DHDM - zdravotní
středisko

3612 5154

Elektrická energie bytové hospodářství

3612 5169

Služby - bytové
hospodářství

3 240,00

3613 5153

Plyn - nebytové
hospodářství

5 354,61

3613 5171

Opravy - nebytové
hospodářství

3631 5154

Veřejné osvětlení
- elek.

8 984,38

3632 5169

Služby
- pohřebnictví

9 432,00

2341 5171

Opravy a udržování
- vodní díla

1 578,48

3722 5169

Služby - sběr
a svoz KO

83 586,00

3399 5139

Nákup materiálu
- kultura

2 660,00

3745 5169

Služby - veřejná
zeleň

60 704,00

3599 5171

Opravy a udržování
- zdrav. středisko

5512 5019

Platy - hasiči

3 249,08

3612 5171

Opravy - byty

15 903,37

5512 5137

DHDM - hasiči

1 143,00

3632 5171

Opravy
- pohřebnictví

9 432,00

5512 5151

Voda - hasiči

908,00

5512 5156

PHM - hasiči

5 000,00

5512 5153

Plyn - hasiči

1 598,16

5512 5167

Školení - hasiči

1 898,24

5512 5171

Opravy - hasiči

119 790,00

6112 5031

Sociální a zdravotní
pojištění

5512 6121

Budovy, haly
a stavby - hasiči

1 172 328,00

6171 5166

Právní služby místní správa

6112 5023

Odměny
zastupitelstva obce

71 220,00
240,00
12 663,37

Celkem

1 605,00

8 370,00
28 641,40
505,50
1 781 021,83

Paragraf

19 203,00

Celkem

16 630,00
3

Položka

Snížení rozpočtových výdajů:
UZ

Text

Kč

240,00

16 630,00
5 236,00
58 578,09
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Položka
8115

UZ

Text
Snížení
zůstatku na Bú

Zůstatek na běžném účtu
k 31. 12. 2012 činí

rezervního 192 681,69 Kč a do fondu odměn
1 000 Kč.
16. Nepodpořit akci Mezinárodní policejní asociace,
omalovánky „Bezpečně na silnicích“.
17. Neposkytnout finanční dotaci Mateřské škole Na
Kopečku v Kosmonosech.
18. Nepovolit kanalizační a vodovodní přípojku
v komunikaci 590/2 a zhotovení vjezdu do
komunikace 590/2 pro pozemek 338/54.

Kč
987 734,01
3 098 589,72 Kč.

5. Účetní závěrku za účetní období roku 2012.
6. Úpravu ve vnitřní směrnici obce Semčice pro
poskytování cestovních náhrad.
7. Směrnici č. 1/2013 přeceňování majetku určeného
k prodeji reálnou hodnotou.
8. Inventarizační zprávu za rok 2012.
9. OZV č. 1/2013 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob na území obce Semčice.
10. Kontrolu hospodaření Masarykovy základní školy
a mateřské školy Semčice.
11. Firmu H-Intes, Mladá Boleslav, na zhotovení
díla „Stavba komunikace Semčice – lokalita Za
Kampeličkou – Etapa III/A1“.
12. Paní Hanu Sládkovou jako kandidátku na funkci
přísedící Okresního soudu v Mladé Boleslavi.
13. Oznámení záměru na pronájem části nebytových
prostor v č. p. 41.
14. Zprávy o činnosti výborů a komisí za rok 2012.
15. Žádost Masarykovy základní školy a mateřské
školy Semčice o převedení hospodářského
výsledku za kalendářní rok 2012 – do fondu

III. Ukládá
Starostce Daně Grebeňové
1. Uzavřít smlouvu o dílo s firmou H-Intes na zhotovení díla „Stavba komunikace Semčice – lokalita Za Kampeličkou – Etapa III/A1“.
2. Písemně informovat prostřednictvím děkana
pana Janíčka Biskupství litoměřické o havarijním
stavu říms a omítek kostela sv. Prokopa a nutných
opatřeních, která bude nucena obec Semčice přijmout pro zajištění bezpečí občanů při návštěvě
hřbitova.
Jiřímu Čejkovi
Vyřešit do příštího jednání zastupitelstva v komisi pro životní prostředí žádost - návrh č. j. 19/2013
pana Nevařila na utlumení hluku z posklizňové
linky Ing. Heřmanského.
V Semčicích dne 25. 2. 2013
Zapsal: Ing. Jiří Čejka

ZE STARÝCH SEMČIC
(Z místních kronik vybrala J. Čvančarová)
Vážení čtenáři Semčického zpravodaje, v letošním
roce Vám nabízím další malý seriál o tom, jak v naší
obci vznikala kulturní a osvětová činnost. Od prvních
pokusů koncem devatenáctého století, kdy vznikaly
první spolky, čtenářské besedy a ochotnické divadlo,
na které se v našem vyprávění zaměříme. Povíme si,
jak divadelní spolek vznikal, jak hrál, jak si pořídil
divadelní oponu, kterou máme dodnes a připomeneme
si i osobnost slavného divadelníka Pavla Švandy ze
Semčic a jak to s jeho rodem všechno bylo. Ale od
začátku:

a který, jestliže mu porozuměno bude a snahy jeho
budou náležitě podporovány, může se státi jednou
základem rozkvětu rolnického stavu v obcích našich.
První účel zábavy té byl vyzískati peněz, protože
prostředků jsme neměli žádných, zato chuti do práce
dost, a co hlavně posilovalo nás v díle započatém, byl
smír v obci.
Přípravy k prvnímu vystoupení na silvestrovskou
zábavu byly těžké. Žádného jeviště, žádných k tomu
potřebných knih, žádné praxe a konečně ani nikoho,
kdo by osoby líčiti mohl, se v okolí zjednati nemohlo.
Tak jsme sehnali, jak se co dalo.
Jeviště zřízeno z pár loket kartounu, nějaké vozové
plachty a několika vozových prken. Knihy jsme si
vypůjčili a líčení osob převzal jednatel pan Fadrhonc.
Tak připravili jsme bohyni Thalii stánek pro první
vystoupení v Semčicích a bohudíky, dopadlo to dobře.
Obecenstvu byla zábava silvestrovská novinkou
a účastnilo se jí nad očekávání nejen z obce naší,
ale i z vůkolních obcí. Herci odměněni pochvalou
a kasovní výtěžek hrubý vynášel 52 zlatých 60
krejcarů, čistý 19 zlatých 50 krejcarů.
Tím povzbuzeni, hráli jsme od toho roku dále
a vždy s dobrým výsledkem. Kasovní hotovost
vzrůstala a z výtěžku byly kupovány první knihy pro
zakládající se knihovnu.

AMATÉRSKÉ DIVADLO
V SEMČICÍCH – I. ČÁST
Ve zprávě jednatelské z roku 1900 se píše
v knize zápisů právě ustaveného hospodářského
spolku, později Hospodářsko-čtenářské besedy
Semčicko-Pěčické:
Když roku 1896 činilo několik z nás přípravy na
pořádání první silvestrovské zábavy v obci naší, tu
věru nepomyslil nikdo z nás, že z tohoto výhradně
zábavního úmyslu vzejde spolek, jehož potřeba pro
venkov náš tak nutná, jehož cíle jsou tak dalekosáhlé,
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V roce 1896 podobných zábav silvestrovských ani
jiných nebylo v širém okolí, ani v Dobrovici. Ku konci roku 1898 přišla do Semčic divadelní společnost
s ředitelem Mühlem a zde se pozdržela přes Vánoce.
Jejich jeviště bylo starší a chtěli si pořídit nové. I smluvili se učitelé Čeněk Hořejší a Josef Dumek s ředitelem Mühlem o koupi jeviště, za které dostal 15 zlatých
a některé látky, jež ku výpravě jeviště sloužily. A tak
hráno na silvestra 1898 na vlastním jevišti.
Prvním výborem Hospodářsko čtenářské besedy
Semčicko-Pěčické, schválené c. k. hejtmanstvím byli:
předseda Josef Soběslav, nájemce dvora Semčice;
jednatel Čeněk Hořejší, učitel v Semčicích; pokladník
Josef Čvančara, rolník v Semčicích č. 2; místopředseda
Jan Fuka, rolník a starosta v Pěčicích; knihovník Josef
Dumek, učitel v Semčicích.
Pokračování příště

1977. Součástí nového podniku byla i kotelna, která
spalovala odpady úpravny semena a vyráběla teplo
pro vlastní potřebu. Celkový náklad stavby byl přes
130 milionů Kč. Čistící stanice vykupovala osivo
cukrovky od pěstitelů v českých zemích, a to asi 200 až
250 vagonů. Toto osivo čistila, upravovala technologií
obrušování a upravené a namořené expedovala přes
cukrovary do celé ČSR.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nová Mateřská škola v Semčicích, postavená svépomocí, byla uvedena do provozu v roce 1980. Ředitelkou se stala Blanka Vlčková z Dobrovice, učitelky
byly Jitka Havlová, Marie Svárovská a M. Doubravská. Provozní zaměstnanci byli: Miloslava Hornerová školnice, Věra Stará kuchařka, Marta Motryczová
pomocnice, prádelnu měla na starosti Božena Brožková a údržbářem byl Jaroslav Beneš. Ve školce bylo
58 dětí, z toho 4 mladší tří let. Rodiče 35 dětí pracovali ve VŠÚŘ, 8 dětí v AZNP, 6 dětí v JZD a ostatní
rodiče pracovali jinde.

MLÉČNÁ ŠTAFETA
Ve středočeském kraji byla v roce 1980 rozvinuta
soutěž, takzvaná „Mléčná štafeta“. V první kategorii
nad 9 litrů se na prvním místě umístilo hospodářství
Semčice se svými 10,40 litry dojivosti na kus a den,
v měsíci lednu. V květnu byly Semčice opět první
s dojivostí 12,28 litrů na kus a den. Organizátor práce
v kravínu byl zootechnik Jiří Hercík.

SPARTAKIÁDA
V roce 1980 se uskutečnila v Praze celostátní
spartakiáda. Ze Semčic cvičily matky s dětmi
a mladší i starší žáci zdejší školy. Při televizním
přenosu byla semčická skupina s učitelem vidět na
obrazovce. Tělocvičná jednota Sokol se vůbec o tuto
tělovýchovnou akci nezajímala, tuto nepropagovala
a členové k ní byli chladní a neteční, jak v kronice
uvádí Jiří Král.

ČISTIČKA
V roce 1980 byla ukončena stavba kompletní
linky ze Švédska na čištění, úpravu a obalování
osiva cukrovky, která se začala realizovat v roce

Z NAŠEHO KRAJE
POJIZERSKÉ HRY V DOBROVICI
Pojizerské hry jsou přehlídkou amatérských
divadelních souborů našeho regionu. Dne 16. června 1949 se představitelé amatérských divadel mladoboleslavského okresu rozhodli, na návrh dobrovických ochotníků Karla Manna, Míly Fadrhonse
a Ing. Františka Pavlase, uspořádat pravidelný cyklus
divadelních her. Dobrovický ochotnický divadelní soubor Dobrovít, který má mnohaletou tradici, byl účastníkem všech ročníků Pojizerských her.
Častými účastníky byly soubory Máj Praha, Kolár
Mladá Boleslav, Tyl Mnichovo Hradiště, Tyl Bakov
nad Jizerou, Hálek Nymburk a další. První Pojizerské hry se uskutečnily 5. 7. – 15. 7. 1949 a Dobrovít
sehrál hru Františka Kožíka Meluzína. V divadelním
souboru Dobrovít účinkovalo během let i několik
semčických občanů. Od roku 1965 byla zařazována
i představení pro děti, účinkovaly i soubory dětské
a loutkářské.
V roce 1963 při požáru shořela dobrovická divadelní opona, znázorňující povýšení Dobrovice na
město.
5
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY SEMČICE
CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ VE ŠKOLE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
Â

11. 4.

Â
18. 4.
Â
30. 4.
Â
6. – 10. 5.
Â
9., 10. 5.
Â 13. 5. – 7. 6.
Â 15. 5. – 12. 6.
Â
27. 5.
Â
29. 5.
Â
30. 5.
Â
4. 6.

Dokument „Síla lidskosti“ od Mateje Mináče a beseda pro 6. – 9. třídu
v dobrovickém kině
Rodičovské schůzky v ZŠ
Fotografování tříd v ZŠ
Zájezd vybraných žáků 8. a 9. třídy do Anglie
Ředitelské volno
Celoplošná generální zkouška testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ
Kurz plavání v bazénu v MB pro 1. a 2. třídu
Zájezd do Babylonu 6. – 8. třída
Dopravní hřiště MB – 4. třída
Divadelní představení v MD MB „Limonádový Joe“, 6. – 9. třída
Informační schůzka zákonných zástupců dětí zapsaných do 1. třídy

Â

během května a června: výlety jednotlivých tříd, branný den,
pochodové cvičení, cvičný poplach, barmanská soutěž,...
Aktuální přehled akcí najdete na http://skola.obecsemcice.cz v rubrice Plán školního roku.
Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy

ZÁPIS DO MŠ

Rejfek, Tomáš Truksa, Monika Hornerová, Lenka Šulcová, Adéla Mulačová, Kateřina Čermáková a Eliška
Mišnerová. Všem zúčastněným patří velká gratulace,
neboť soutěže se zúčastnili hlavně žáci starší i studenti víceletých gymnázií. Výsledková listina je k náhlédnutí na: http://bit.ly/114hw5b.
Za soutěžící žáky Eliška Mišnerová, 7. třída

Zápis do Mateřské školy Semčice proběhl 20. března. Dostavilo se k němu 30 dětí se svými zákonnými
zástupci. Z tohoto počtu 7 dětí nesplnilo základní kritérium – věk (k 31. 8. 2013 nedosáhnou věku 3 let).
O 15 volných míst se tedy ucházelo 23 dětí splňujících
věkové kritérium k přijetí do MŠ.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE
EUROREBUS V PRAZE

Dle platných kritérií bylo přijato 10 dětí ze Semčic
a zbylých 5 z okolních obcí dle věku od nejstarších.
Později bylo jedno ze semčických dětí odhlášeno
a uvolnilo tím jedno místo pro dítě, které skončilo
původně první pod čarou. V současné době je tedy
přijato 9 dětí z obce Semčice a 6 dětí z okolních obcí.

Dne 3. 4. se opět žáci naší školy zúčastnili krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus a Eurorebus
Junior. Školu reprezentovala čtyři tříčlenná družstva
ve složení: Junioři (1. stupeň ZŠ) Nikola Gabrišová,
Dominik Dědina a Vojtěch Herrmann. Dále kategorie
ZŠ 01 ze 6. třídy Natálie Nastoupilová, Adéla Kubínová a Kateřina Zoufalá a ze 7. třídy Eliška Mišnerová,
Kateřina Čermáková a Michal Janík. Devátou třídu
v kategorii ZŠ 02 zastupovali Josef Král, Klára Hřebíková a Jiří Motl. Do kategorie jednotlivců se dostala
pouze Adéla Kubínová.

Ve středu 13. 6. 2013 od 15 hod se pro zákonné
zástupce nově přijatých dětí koná v MŠ informační
schůzka.
Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy

SOUTĚŽ CAMBRIDGE
COMPETITION

Po skončení soutěže se s námi paní učitelka zeměpisu Tereza Šturmová vydala k rozhledně Petřín, kde
jsme navštívili Zrcadlové bludiště. Zpět do centra Prahy jsme se přemístili lanovou dráhou. Výlet se nám
všem moc líbil, a i když jsme se neprobojovali do celostátního kola této soutěže, těšíme se již na další ročník
této soutěže.
Adéla Kubínová (6. tř.),
Eliška Mišnerová (7. tř.),
Kateřina Čermáková (7. tř.)

Kroužek Angličtina extra pro 6. a 7. ročník se
zúčastnil soutěže Cambridge Competition 2012/2013
pod vedením paní učitelky Věry Forejtové. V soutěži
jsme plnili úkoly, které byly zadané Cambridgeskou
univerzitou ve Velké Británii. Umístili jsme se na 43.
místě z celkových 132 hodnocených družstev – ztráta na vítěze byla necelých 5 % (soutěže se zúčastnilo
přes 300 družstev, ale hodnocena byla jen ta, která
dosáhla 50% úspěšnosti). Soutěže se zúčastnili Matěj
Semčický zpravodaj • duben 2013
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Děti z Masarykovy základní školy a mateřské školy
Semčice
sbírají plastová víčka pro Vanesku s Nemocí motýlích křídel

SBÍRÁME JEN VÍČK A Z PET LAHVÍ

přidejte se k nám

http://www.nemocmotylichkridel.cz/sber-plastovych-vicek-pro-vanesku
Sběrné místo:
hlavní vchod do ZŠ, po dobu měsíce dubna a května

ČEKÁNÍ NA JARO

Přijeli k nám i multiinstrumentalisté manželé Renzovi s pořadem plným hudby Otloukej se píšťaličko.
Děti se seznámily s lidovými tradicemi od Masopustu přes Velikonoce po stavění májek a také s mnoha
leckdy i zapomenutými hudebními nástroji.

Prozradil nám kalendář, a to není žádný lhář, že se
jaro vládnout chystá, pro zimu tu není místa!
I když děti mají moc rády bobování, stavění sněhuláků a všelijaké dovádění na sněhu, už se moc
těší na naši zahradu, kde je opět čeká velké překvapení, a hlavně na sluníčko, které nám už všem moc
a moc chybí. Aby nám to čekání a těšení lépe utíkalo,
maminky připravily svým dětem velmi hezké masky
na tradiční školkový karneval. Navštívili jsme Městské divadlo v Mladé Boleslavi a zhlédli velmi pěknou
pohádku Myšáci jsou rošťáci, plnou písniček, které
moc dobře známe a které jsme si s chutí zazpívali.
Do školky zavítalo i divadélko Matýsek s opravdu
jarní pohádkou Datlování.
Jaro jsme přivolávali i Barevným týdnem. Děti za
perfektní spolupráce maminek chodily každý den
oblečené v určené barvě, vyráběli jsme žlutá kuřátka, zelené stromečky, červená srdíčka, modré kytičky,
opravdu jsme se moc snažili, ale jaro stále nikde.
Po prázdninách s příznačným názvem, ale jen
názvem, jarní, kdy byl ve školce vzhledem k malému počtu dětí omezený provoz, nás navštívilo veselé divadélko Koloběžka s pohádkou O porouchaném
robotovi.
7
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Jako pokaždé se nám velmi líbilo veselé vyprávění
a zpívání s paní Čemusovou, tentokrát s Karnevalem
zvířat. Vždyť přece jaro a zvířátka a jejich mláďátka
k sobě neodmyslitelně patří.
Jen to jaro jakoby letos nevědělo, že už je opravdu
jeho čas!
19. 4. 2013 proběhne v MŠ v rámci preventivního
programu ZPŠ „Vidí vaše dítě správně?“ optometrické
měření zraku. Rodiče byli o podrobnostech této akce
informováni.
V dubnu se těšíme na dvě pohádky do Mladé Boleslavi. Jedna bude o vodníkovi a druhá o berušce.
Druhého kola se účastnilo celkem 215 mladých
fotografů a první cenu s nejvyšším počtem hlasů získala moje fotografie.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří mě v této soutěži podpořili zasláním svých hlasů. Děkuji moc.
Adéla Kubínová, žákyně 6. třídy

Poslední dubnový den zavítá do školky opět divadélko Koloběžka s Čarodějnicí Kolobajznou. Poslala
nám čarodějné psaní, že přiletí na koštěti, a doufá, že
už jí doopravdy nebude zima.
Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima. Jsme tu všichni kamarádi, co se spolu máme rádi.
Hana Dufková

HLAVOLÁMÁNÍ

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
„PŘÍRODA SPÍ?“

Na třech stromech sedělo celkem 57 špačků. Když
z prvního stromu na druhý strom přeletělo 8 špačků
a z druhého na třetí dva, bylo na všech stromech
stejně špačků.

V rámci programu Recyklohraní jsem se zúčastnila individuální fotografické soutěže „Příroda spí?“.
Došlé fotografie v prvním kole posoudila komise
složená ze zástupců Recyklohraní a moje „sněženky
ve sněhu“ postoupily do druhého kola. V tomto kole
byly vybrané fotografie vloženy do alba na stránky
Facebooku a bylo odstartováno hlasování o nejhezčí
fotku.

Kolik špačků bylo původně na jednotlivých
stromech?
Správné řešení: 1. strom 27, 2. strom 13, 3. strom 17

Z ČINNOSTI SDH SEMČICE
Vážení přátelé,
dovolte mi Vás seznámit s činností SDH Semčice
za uplynulé období.
2. března se konal již tradiční masopustní průvod
v naší vesnici. Za příjemného slunečného počasí se
do průvodu vydalo na cca 60 povedených masek. Po
celou dobu konání masky doprovázel ozdobený alegorický vůz ve stylu Hospůdky tažený traktorem, kde
bylo pro účastníky připraveno občerstvení a také tam
měl své místo dechový orchestr Průvan. Průvod byl
v odpoledních hodinách zdárně ukončen v hasičské
zbrojnici, kde následovala volná zábava.
22. a 23. března proběhlo čištění koupaliště.
V pátek v odpoledních hodinách jsme za použití dvou
proudů C začali smývat usazené nečistoty z již vypuštěné nádrže do provizorní laguny pod odrazovým
můstkem. V sobotu jsme za pomoci fekálního přívěsu
vysáli zbytek vody se smytými nečistotami. Bílení je
naplánováno na sobotu 13. dubna.
Semčický zpravodaj • duben 2013

Na závěr oznamuji změnu termínu 2. ročníku
Memoriálu Ing. Petra Vonáška v požárním útoku dětí,
který se uskuteční v neděli 19. května (nikoli 12. května) od 9:00 v areálu mateřské školy v Semčicích.
Za SDH Semčice Petr Renner

Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ
JEDNOTKY
Před slavnostním otevřením nové garáže jsme
prováděli dokončovací práce, a to vybílení staré garáže
a šatny, natření soklu speciální omyvatelnou barvou,
přidělání držáků na toaletní papír, dávkovačů mýdla
a kompletní úklid kolem hasičské zbrojnice.
Dne 28. února ve 13 hod za účasti zastupitelů obce,
dodavatelské firmy, členů sboru dobrovolných hasičů
8

a hostů byla výjezdové jednotce slavnostně předána
nová přístavba hasičské zbrojnice do užívání. Všem,
kteří se podíleli na zhotovení díla, bych chtěl ještě
jednou poděkovat.
V neděli 3. března jsme měli prověřovací cvičení,
zásah se konal ve firmě Autronic. Toto cvičení bylo
zaměřeno na prověření doby dojezdových časů,
spojení při zásahu, seznámení se s objektem.
V úterý 19. března jsme začali montovat tlakový
rozvod vzduchu, přívod vody ke kotli v nové garáži.
Ve středu 27. března byl rozvod vody a vzduchu
dokončen.
V sobotu 6. dubna proběhlo cyklické školení
velitelů a strojníků na vrchu Bělá, kde jsme prováděli
sání z vodního zdroje, zásah v dýchacích přístrojích
a záchranu osoby v zakouřeném prostředí, nácvik
sebezáchrany pomocí tzv. Deflerova sedu.
Dále nás čeká okrsková soutěž v požárním
sportu, která se bude konat dne 18. května od 8:30 na
fotbalovém hřišti v Žerčicích.
Za výjezdovou jednotku Karel Klimo ml.
Před Velikonocemi jsme se vydali se starší mládeží
na bowling do Nepřevázky, kde jsme si užili příjemné
odpoledne. A s mladším družstvem jsme v úterý po
velikonočním pondělí navštívili Dobrovická muzea,
kde nyní probíhá výstava Svět panenek a hraček.
Po výstavě panenek a hraček nás čekala jarní dílna
s aktivitami pro děti. Děti si zde vybarvily jarní
sádrové odlitky, které si radostně vezly domů. Pěkné
kulturní odpoledne pro nás připravili pracovníci
muzea.
Další plány na měsíc duben a květen jsou nácviky
štafet a požárních útoků na soutěže, které nás čekají.
Soutěže:
• 27. 4. Mnichovo Hradiště – hra Plamen – štafeta
4 x 60m, 400 m štafeta CTIF
• 18. 5. Žerčice – okrsková soutěž v požárním
útoku
• 19. 5. Semčice – Memoriál Ing. Petra Vonáška
• 26. 5. Chotětov – hra Plamen – požární útok,
požární útok CTIF, vyhlášení výsledků
hry Plamen
Děkujeme.
Za vedoucí mládeže SDH Semčice
Tereza Šturmová a Lenka Motlová
Email: sopticisemcice@seznam.cz

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Po natrénování uzlování a štafety požárních dvojic
jsme se zúčastnili 24. února soutěže v Dobrovici, kde
za náš kolektiv soutěžilo 14 dětí. Družstvo mladších
ve složení Tereza Černá, Nikola Frýbová, Lucie Košťáková, Lucie Müllerová a Barbora Vindušková se umístili v uzlování družstev na 3. místě. Petr Zítka v kategorii dorost získal v uzlování 1. místo. Štafety, které se
počítají do celoroční hry Plamen, se nám již tak nevydařily. V průběhu dne děti také skládaly odborné znalosti, které za nás složil Jiří Motl – kronikáře, Vendula
Košťáková – strojníka , Klára Hřebíková – preventistu
, Tereza Černá – preventistu junior a Lucie Košťáková
– strojníka junior.
V březnu jsme dokreslili obrázky do soutěže
Požární ochrana očima dětí, které jsme dopravili na
OSH v Mladé Boleslavi. Děti měly za úkol nakreslit či
něco napsat o hasičích, lidech, kterým hasiči pomáhají
nebo o zvířatech v nebezpečí. Mimo to v březnu proběhl masopustní průvod, jehož se někteří naši mladí
soptíci také účastnili.

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Astronomické jaro sice začalo již 20. března
– přesně minutu po poledni, ale na to vegetační, kdy
průměrné denní teploty vystoupí nad pět stupňů
Celsia, a končí obdobím, kdy přesáhnou 15 stupňů,
si ještě musíme počkat. Nicméně přestože nám
počasí nepřeje, život se do sportovního areálu začíná
pomalu vracet. SDH zahájil pravidelné jarní čistění
nádrže a sportovci začali uklízet areál a připravovat
kurty.

První významnější akcí letošního roku byla dne
9. 3. 2013 od 14 hod. Výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty Sokola Semčice, která se konala v klubovně Sokola ve sportovním areálu. „Výročka“ zhodnotila rok 2012 a definovala cíle a plány pro rok 2013.
Plánovaný fotbalový turnaj „Na Pepíka“ se letos
nekonal, protože termínově kolidoval s termínem jarních prázdnin, které škola využila k údržbě tělocvičny
– malování čar.
9
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Na 20. 4. 2013 od 14:00 plánujeme uspořádání turnaje ve čtyřkovém mariáši. Pokud si myslíte, že ho
umíte, přijďte zkusit štěstí.
Rej čarodějnic (Filipojakubská noc, Valpuržina
noc nebo také Beltine) vypukne na koupališti v úterý
30. 4. 2013 od 17:30. Děti se mohou těšit na zábavné
soutěže. Oceněny budou i nejlepší čarodějnické masky (šanci mají nejen děti, ale i dospělí). Reprodukovaná hudba, táborák a občerstvení je samozřejmostí.
1. 5. 2013 ve 14:00 vyrazíme z koupaliště na Prvomájový pochod. Trasa, terén i vzdálenost pochodu
okolím Semčic budou zvoleny tak, aby se procházky mohly zúčastnit jak rodiny s malými dětmi, tak
i rodiny s dětmi v dětských kočárcích. Občerstvení
v průběhu pochodu i po návratu do sportovního areálu Semčice bude zajištěno.
Kromě zahájení jarní části nohejbalové sezóny se
v areálu budou v měsíci květnu a červnu konat již tradiční turnaje Tereos TTD, a. s., Boleslavských mlýnů,
s. r. o., a možná i další.
Roman Hřebík
http://tjsokolsemcice.webnode.cz/

Radek Makovec, Miroslav Novotný, Petr Renner, Josef
Brynych, Jakub Konečný, František Suchý, Roman
Hřebík a Karel Klimo).
Na aktivu byla projednávána ještě jedna změna
v pravidlech. Loni se rozhodlo, že se servis smí
hrát z „voleje“ (bez dopadu na zem) s tím, že míč
nesmí být přehrán rovnou zpět na stranu soupeře.
V letošní sezoně pravidlo hraní servisu z „voleje“
zůstává s tím, že se může hned útočit na soupeřovu
polovinu hřiště.
Nesmím zapomenout na naše žáčky. Celou
zimu pilně trénovali pod vedením Ondřeje Hynka
a udělali obrovský pokrok. Stále je však co zlepšovat,
a proto jsme souhlasili s výpomocí týmu TJ Plazy
jako v loňském roce. Plazy hrají 2. nohejbalovou
ligu a jako druholigový tým potřebují žákovské
družstvo, které stále nemají, takže žákovské
družstvo Semčic bude letos opět hrát pod hlavičkou
TJ Plazy.
Pro nás důležitější část příprav na letošní sezonu
znamená úklid a příprava kurtů ve sportovním areálu.
V současné době upravujeme jejich povrch a okolí.
Věřím, že kurty budou brzy připravené a my na nich
budeme moci začít trénovat, protože nohejbalová
sezóna se kvapem blíží. První domácí mistrovský
zápas sehraje TJ Sokol Semčice „B“ vs. TJ Sokol Libáň
v úterý 30. 4. 2013 od 16:30. První mistrovský zápas
„A“ mužstva bude 2. 5. 2013 od 16:30 s mužstvem
TJ Plazy „B“. Tímto Vás všechny chci pozvat 30. dubna na první zahajovací zápas v Semčicích a zároveň na
čarodějnice.
Rozpisy jednotlivých soutěží můžete najít v tomto
výtisku Semčického zpravodaje nebo na webových
stránkách TJ Sokol Semčice (http://tjsokolsemcice.
webnode.cz/), dále budou taktéž umístěny na
obvyklých místech – v semčických kulturních
zařízeních a samozřejmě budou včas distribuovány
nohejbalovým příznivcům.
Ondra Hynek

NOHEJBAL

UPOZORNĚNÍ

Jarní kolotoč začíná… Stejně jako loni, tak i letos
nastalo období příprav nové nohejbalové sezóny.
Letošní nohejbalový aktiv proběhl 19. 3. 2013 v Mladé
Boleslavi. ONS Mladá Boleslav obdržel přihlášky
do soutěžní sezony 2013 od 16 týmů. Vedení ONS
rozhodlo pro rozčlenění přihlášených týmů do dvou
soutěží – „okresní přebor“ a „okresní soutěž“ (stejně
jako v loňské sezoně). V obou soutěžích budeme mít
zastoupení. V okresním přeboru to bude TJ Sokol
Semčice „A“ (Lukáš Kučera, Petr Vondráček, Ondřej
Hynek a Radim Hynek). Kdo nohejbalové dění
v Semčicích sleduje, určitě si všiml změny ve složení
týmu – Josef Jiránek z důvodu návratu do divizní
fotbalové Dobrovice tuto sezonu vynechává, Radovan
Huk ukončil hostování a vrací se zpět do Jizerního
Vtelna a tak bude v letošní sezoně naším protihráčem.
Poslední změnou v sestavě je výměna Radima Hynka
s Františkem Suchým z našeho „béčka“. V okresní
soutěži nastoupí TJ Sokol Semčice „B“ (Zbyněk Řípa,

Žádáme majitele psů, aby používali k označování svých zvířat identifikační známky opatřené
svými kontaktními údaji, např. adresou či telefonem. Pokud se pes ztratí nebo uteče a nemá
známku, není ho kam při nalezení vrátit. Těchto
případů neubývá a mít svého psa jenom čipovaného skutečně nestačí. Běžný nálezce, který zaběhnutého psa (týká se i koček) najde, ale ani obecní
úřad, není vybaven čtečkou čipů zvířat, a tak je
známka jedinou rychlou pomocí, jak zvíře vrátit
svému majiteli.
Samozřejmostí stále není ani uklízení psích
exkrementů. Máme v obci hodně malých dětí,
které se při procházkách a při hrách nedívají, kam
šlapou. Zákon schválnosti funguje a tak se do
nějaké té „hromádky“ vždycky trefí. A že se těch
hromádek zase po zimě objevilo! Myslete na děti,
uklízejte – maminky to jistě ocení.
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TJ Sokol Semčice „A“
OKRESNÍ PŘEBOR
KOLO

DEN

ČAS

DOMÁCÍ

HOSTÉ

VÝSLEDEK

1.

2.5.

16:30

TJ Plazy „B“

TJ Sokol Semčice „A“

:

2.

9.5.

16:30

TJ Sokol Semčice „A“

TJ Sokol Mn. Hradiště „B“

:

3.

16.5.

16:30

NK Bakov nad Jizerou

TJ Sokol Semčice „A“

:

4.

23.5.

16:30

TJ Sokol Semčice „A“

SK Jizerní Vtelno „A“

:

5.

30.5.

16:30

TJ Sokol Semčice „A“

SK Jizerní Vtelno „B“

:

6.

6.6.

16:30

NK Benátky nad Jizerou

TJ Sokol Semčice „A“

:

7.

13.6.

16:30

TJ Sokol Semčice „A“

S.K. Nohejbal Hlavenec „B“

:

8.

20.6.

16:30

TJ Sokol Semčice „A“

TJ Plazy „B“

:

9.

25.6.

16:30

TJ Sokol Mn. Hradiště „B“

TJ Sokol Semčice „A“

:

10.

22.8.

16:30

TJ Sokol Semčice „A“

NK Bakov nad Jizerou

:

11.

29.8.

16:30

SK Jizerní Vtelno „A“

TJ Sokol Semčice „A“

:

12.

4.9.

16:00

SK Jizerní Vtelno „B“

TJ Sokol Semčice „A“

:

13.

12.9.

16:00

TJ Sokol Semčice „A“

NK Benátky nad Jizerou

:

14.

19.9.

16:00

S.K. Nohejbal Hlavenec „B“

TJ Sokol Semčice „A“

:

TJ Sokol Semčice „B“
OKRESNÍ SOUTĚŽ
KOLO

DEN

ČAS

DOMÁCÍ

HOSTÉ

1.

30.4.

16:30

TJ Sokol Semčice „B“

TJ Sokol Libáň

:

2.

7.5.

16:30

TJ Sokol Semčice „B“

Ranč Dobrovice

:

3.

14.5.

16:30

TJ Plazy „C“

TJ Sokol Semčice „B“

:

4.

21.5.

16:30

TJ Sokol Semčice „B“

SK Helada Kolomuty

:

5.

28.5.

16:30

TJ Sokol Semčice „B“

NK Boseň

:

6.

4.6.

16:30

TJ Sokol Brodce n. Jizerou

TJ Sokol Semčice „B“

:

7.

11.6.

16:30

TJ Sokol Semčice „B“

S.K. Nohejbal Hlavenec

:

8.

19.6.

16:30

TJ Sokol Libáň

TJ Sokol Semčice „B“

:

9.

25.6.

16:30

Ranč Dobrovice

TJ Sokol Semčice „B“

:

10.

20.8.

16:30

TJ Sokol Semčice „B“

TJ Plazy „C“

:

11.

27.8.

16:30

SK Helada Kolomuty

TJ Sokol Semčice „B“

:

12.

3.9.

16:00

NK Boseň

TJ Sokol Semčice „B“

:

13.

10.9.

16:00

TJ Sokol Semčice „B“

TJ Sokol Brodce n. Jizerou

:

14.

17.9.

16:00

S.K. Nohejbal Hlavenec

TJ Sokol Semčice „B“

:
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VÝSLEDEK
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Sběr - nebezpečný odpad
v areálu Ing. Heřmanského, vrata naproti hřbitovu

čtvrtek 9. 5. - sobota 11. 5. 2013
8:00 – 10:00 h
14:00 – 16:00 h
 barvy a oleje v uzavřených nádobách, ze kterých
nesmí unikat obsah

 autobaterie
 kompletní elektrozařízení – lednice, mrazničky,
zářivky, televizory, monitory, rádia, vysavače apod.

Sběr - velkoobjemový odpad
v areálu Ing. Heřmanského, vrata naproti hřbitovu

čtvrtek 9. 5. - sobota 11. 5. 2013
8:00 – 10:00 h
14:00 – 16:00 h
Do kontejneru nepatří rostlinný, nebezpečný a železný odpad.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu je určen
pouze pro občany Semčic a musí pocházet z domácností,
ne z podnikatelské činnosti.
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