ZÁŘÍ 2013

ročník 15, číslo 4

Vážení spoluobčané
a čtenáři Semčického zpravodaje,
v minulém čísle zpravodaje jsme dokončovali výstavbu komunikace Za Kampeličkou, která byla začátkem
srpna zkolaudována a následně povoleno její užívání. Stavba přišla obec na 1 709 808 Kč včetně DPH. Jsem velmi
ráda, že v průběhu výstavby nenastaly žádné nečekané problémy, které by mohly ohrozit dokončení výstavby
v termínu. Vše se řešilo věcně, jak s dodavatelskou firmou, tak i s obyvateli stavbou ovlivněnými.
Trochu jiná je situace s rekonstrukcí kadeřnictví v Domě služeb, kde se na prováděné práce nabalují další
nutné opravy. K předpokládaným nátěrům oken a mříží (tyto práce jsou již hotovy na celé budově Domu služeb)
a celkové výměně topení se skutečně muselo přistoupit i k sanaci omítek. Nejhorší stav byl pod obložením stěn,
které nemohly dýchat, a tvořila se tam plíseň. I samotná dřevěná obložení měla už svá nejlepší léta za sebou
a zachránit se nedalo žádné. Po odstranění obložení v zázemí (denní místnosti) kadeřnictví bylo zjištěno
zkorodované a prasklé vodovodní potrubí, takže i rozvody vody musely být kompletně zrekonstruovány. Přitom
vzaly za své i obklady, které se samozřejmě už dávno nevyrábějí. Na půdě Domu služeb jsme nenašli rezervu
obkladaček v takovém množství, aby bylo možné ty rozbité nahradit, tzn. je nutné přijatelným způsobem opravit
porušené zdi.
V této místnosti se navíc vydrolil strop – tedy další nepředpokládaná oprava (sádrokartonem).
V hlavní místnosti byl vybourán betonový pult, ve kterém byla zabudovaná umyvadla na mytí hlav, a vyvýšený
stupeň pro kadeřnice. Rozvod vody a odpad je v těchto místech stále zachován. Ti, kdo kadeřnictví navštěvovali,
určitě mají představu, jak to tam vypadá.
Vyměněny byly 4 kusy kovových zárubní, které už „kvetly“, a na výměnu čekají i vchodové dveře.
Z výčtu rekonstrukcí a oprav vidíte, že nejde o žádné zbytečnosti, přesto se dostáváme na částku cca 250 000 Kč
bez DPH. V některých místnostech se budou muset ještě vyměnit podlahové krytiny.
V minulém zpravodaji jsem psala o finančním příspěvku obce na opravu kostela, resp. na nejnutnější opravy
jeho nejvíce poškozených částí tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech, kdo hřbitov navštěvují. Opravena byla
nakonec jen část střechy, aby bylo zamezeno zatékání do nejpostiženější části římsy, a byly oklepány nejhorší
odfouknuté omítky. V dalších pracích se nepokračovalo, protože bylo stavební firmě několika odborníky ve
stavebních záležitostech – cituji ze zprávy technika Biskupství Litoměřického: „jasně doporučeno neprovádět na
římse nové omítky, neboť jsou výrazně vlhké a promočené po předchozím dlouhodobém zatékání a i přesto, že
střecha nad nimi byla opravena, není žádoucí nyní provést obnovu omítek na římse“. Bylo proto doporučeno
nechat římsu vysychat alespoň do jarních měsíců příštího roku. Uvedené opravy byly uhrazeny z farních peněz,
naše finanční prostředky nebyly čerpány.
Na závěr dovolte, abych vás upozornila na článek Ing. Jiřího Čejky k poplatkům za odpad, a prosím všechny
semčické domácnosti, aby se v něm uvedené ankety zúčastnily. Anketní lístek najdete na zadní straně zpravodaje.
Děkuji vám.

Dana Grebeňová

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE

Č. j.
137/2013

ze dne 26. června 2013
Zastupitelstvo obce Semčice
I. Bere na vědomí
1. Důvodové zprávy:
a) k Rozpočtovému opatření č. 2/2013,
b) ke Zprávě o kontrole hospodaření s majetkem
a finančními prostředky obce k 31. 5. 2013,
c) k podání žádosti o grant z programu „Zvýšení dopravní bezpečnosti a mobility v obcích“
vyhlášený společností Škoda Auto a. s.
d) k dodavateli informačních panelů pro měření
rychlosti vozidel,
e) k finanční spoluúčasti obce na projektu Informační panely pro měření rychlosti vozidel
v případě získání grantu od Škody Auto a. s.,
f) k navrhovaným změnám ve vymezení ploch
obecních pozemků v ÚPO Semčice,
g) k pronájmu bytu v č. p. 10,
h) k opakovanému zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v č. p. 41.
2. Informace o plnění úkolů uložených v usneseních
ZO dne 25. 2., 15. 4. a 27. 5. 2013.
3. Informaci o dokončení Stavby komunikace Semčice – lokalita Za Kampeličkou – Etapa III/A1.
4. Informaci o dokončení opravy elektroinstalace
budovy ve sportovním areálu.
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6. Zprávu finančního výboru ke kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
k 31. 5. 2013 bez výhrad.
7. Podat žádost o grant z programu „Zvýšení
dopravní bezpečnosti a mobility v obcích“ vyhlášený společností Škoda Auto a.s.
8. Dodavatele 2 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel firmu EMPESORT s. r. o.
s nabídkou ve výši 152 896 Kč včetně DPH.
9. Finanční spoluúčast na projektu Informační panely pro měření rychlosti vozidel ve výši 32 896 Kč
v případě získání grantu na 2 ks panelů.
10. V ÚPO Semčice vymezit pozemky p. č. 73/4 a 634
na sídelní zeleň.
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Kč

Výdaje dorozpočtovat:

1. Program zasedání zastupitelstva obce s následujícím doplněním: pod bodem č. 6 Projednání
a schválení dodavatele informačních panelů pro
měření rychlosti vozidel, pod bodem č. 7 Projednání a schválení finanční spoluúčasti obce na
projektu Informační panely pro měření rychlosti vozidel v případě získání grantu od Škody
Auto a s.
2. Ověřovatele zápisu pí Janu Dlouhou a Ing. Františka Šturmu.
3. Navrhovatele usnesení Ing. Jiřího Čejku a pí Evu
Horákovou.
4. Zprávu Ing. Františka Šturmy týkající se rekonstrukce budovy č. p. 240 ve sportovním areálu.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2013.
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11. Tajné hlasování pro rozhodnutí o pronájmu bytu
v č. p. 10.
12. Pravidla tajného hlasování, která budou součástí
zápisu z jednání zastupitelstva.
13. Komisi pro vyhodnocení tajného hlasování ve
složení: Ing. František Šturma, Eva Horáková,
Roman Moc.
14. Výsledky tajného hlasování: Andráši Ludovít1 bod, Horváthová Markéta-0 bodů, Kleknerová
Nikola-0 bodů, Křížová Marie-41 bodů, Lehká
Zdena-16 bodů, Lojka František-0 bodů, Milnerová Zlata-0 bodů, Pavliš Karel-0 bodů, Řípa
Zbyněk-0 bodů, Šíma Ctirad-0 bodů, Zítková Soňa-0 bodů, Zvalo Tůmová Jitka-6 bodů.
15. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v č. p. 10 na dobu
neurčitou s paní Marií Křížovou.
16. Opakovaně zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v Domě služeb č. p. 41 do
20. 9. 2013.

1. Podat žádost o grant na 2 ks informačních panelů
pro měření rychlosti vozidel z programu „Zvýšení
dopravní bezpečnosti a mobility v obcích“ vyhlášený společností Škoda Auto a.s.
2. Uzavřít smlouvu na dodávku a montáž 2 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel s firmou EMPESORT s. r. o., Valašské Meziříčí v případě získání grantu od společnosti Škoda Auto
a.s.
3. V případě, že ze strany Škoda Auto a. s. nebude poskytnuta dotace v požadované výši
120 000,- Kč, odstoupit od realizace obou informačních panelů.
4. Uzavřít smlouvu s paní Marií Křížovou na pronájem bytu v č. p. 10 na dobu neurčitou.
Ing. Františku Šturmovi
Zhotovit studii rekonstrukce budovy č. p. 240 ve
sportovním areálu nejpozději do 31. 8. 2013.

III. Ukládá
Starostce Daně Grebeňové

V Semčicích dne 26. 6. 2013
Zapsal: Ing. Jiří Čejka

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE

Č. j.
160/2013

ze dne 17. září 2013
Zastupitelstvo obce Semčice

3. Informaci o dílčím přezkoumání hospodaření
obce Semčice za rok 2013 dne 16. 9. 2013.
4. Informaci o nezískání finančního grantu od společnosti ŠKODA AUTO z programu „Zvýšení
dopravní bezpečnosti a mobility v obcích“.
5. Informaci o stavu oprav na kostele sv. Prokopa
v Semčicích.
6. Informaci o projektu ŠKODA AUTO – „Za každé
prodané auto v ČR jeden zasazený strom“.
7. Platnost usnesení o úkolu Ing. Šturmovi ze dne
26. 6. 2013.

I. Bere na vědomí
1. Důvodové zprávy:
a) k Rozpočtovému opatření č. 3/2013,
b) ke kontrole hospodaření Masarykovy
základní školy a mateřské školy Semčice
k 30. 6. 2013,
c) k podání žádosti o dotaci z OPŽP na
projekt
„Zateplení
obvodového
pláště a výměna otvorových výplní budovy
MŠ Semčice“.
d) k cenové nabídce na zhotovení části dokumentace a finančního propočtu k podání žádosti
o dotaci z OPŽP,
e) k udělení plné moci zastupiteli obce Semčice
k jednání se SFŽP ČR,
f) k určení pravomocí k rozpočtovým
opatřením,
g) k cenovým nabídkám na rekonstrukci provozovny kadeřnictví v Domě služeb,
h) k upsání nových akcií společnosti Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
2. Informaci o plnění úkolů uložených v usnesení
ZO dne 26. 6. 2013.

II. Schvaluje
1. Program zasedání zastupitelstva obce s následujícími změnami: stáhnout z programu bod č.
8 Projednání a schválení záměru obce na prodej
rodinného domu včetně příslušenství a pozemku
v majetku obce, pod bodem č. 8 doplnit program
o Projednání a schválení určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
2. Ověřovatele zápisu Ing. Františka Šturmu
a p. Romana Moce.
3. Navrhovatele usnesení Ing. Jiřího Čejku
a Ing. Romana Hřebíka.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2013.
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5. Výsledek kontroly hospodaření v Masarykově základní škole a mateřské škole Semčice
k 30. 6. 2013.
6. Podat žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa
3, Oblast podpory 3.2, Podoblast podpory 3.2.1 na
projekt „Zateplení obvodového pláště a výměna
otvorových výplní budovy MŠ Semčice“.
7. Cenovou nabídku na část dokumentace a finanční
propočet k podání žádosti o poskytnutí podpory
v rámci OPŽP - Petr Navrátil, 36 500 Kč.
8. Členku zastupitelstva, starostku Danu Grebeňovou k jednání se Státním fondem životního prostředí České republiky.
9. Dokument Určení pravomocí k rozpočtovým
opatřením.
10. Cenové nabídky na rekonstrukci provozovny
kadeřnictví v Domě služeb č. p. 41:
a) ELVO – Johan s.r.o. - CN ve výši 115 501 Kč
včetně DPH,
b) Ladislav Čerych, zednictví - CN ve výši
110 433 Kč,
c) Svět oken s.r.o. – CN ve výši 19 048 Kč včetně
DPH.
11. a) Nepeněžitý vklad obce Semčice, jehož předmětem je přívodní řad Semčice – Žerčice o délce 1213 m v obci Semčice a obci Žerčice tak,
jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a. s.,
číslo posudku 4412-12-2013 s tím, že část-

Kč
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Opravy a udržování nebyt. hospodářství
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ka, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje,
činí 5.352.300,- Kč,
b) jeho vložení do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.,
IČ 463 56 983, se sídlem Čechova 1151, 293 22
Mladá Boleslav s tím, že tímto nepeněžitým
vkladem bude upsáno 3.774 kusů kmenových
akcií akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, v listinné
podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kurzem 1.418,20 Kč,
c) starostku Danu Grebeňovou k veškerým úkonům s tím souvisejících, zejména k uzavření

smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu,
prohlášení o vkladu, protokolu o předání
a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti.
III. Ukládá
Starostce Daně Grebeňové
1. Podat žádost o poskytnutí podpory v rámci OPŽP
na projekt „Zateplení obvodového pláště a výměna otvorových výplní budovy MŠ Semčice“.
V Semčicích dne 17. 9. 2013
Zapsal: Ing. Jiří Čejka

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU V ROCE 2014?
JEHO VÝŠE ZÁVISÍ I NA VAŠEM ROZHODNUTÍ.
Poplatek za odpad v naší obci sice nepokrývá veškeré náklady, které obec vynakládá na jeho likvidaci,
ale také nepatří k těm nejnižším. Do konce listopadu
budeme podepisovat smlouvu se společností Compag
o odvozu komunálního odpadu na rok 2014. Myslím
si, že nyní nastala ta chvíle, abychom společně našli
cestu, jak poplatek snížit nejen v příštím roce, ale
i v letech následujících.
V současné době jsou popelnice a pytle s odpadem
odváženy každý týden, tedy s frekvencí 52 svozů ročně. To tvoří hlavní výši nákladů, ze které se poplatek
vypočítává. Jestliže chceme poplatek snížit, pak je
zřejmé, že se musíme pokusit najít takový počet svozů, který bude vyhovovat většině občanů naší obce.
Zde se nabízí několik variant.
Vyvážení popelnic jedenkrát za 14 dní po celý rok
představuje největší snížení nákladů a tedy i poplatku. V konečném výsledku až o 50 %. Nevýhodou
této varianty však může být zapáchající obsah popelnic v letních měsících a v zimních měsících problém
s likvidací popela u domácností, které topí uhlím.
Druhou možností je kombinovaný svoz, kdy jsou
v měsících květen až září popelnice vyváženy jedenkrát za 14 dní a v měsících říjen až duben každý
týden.

Třetí variantou je též kombinovaný svoz, ale
v opačné podobě. V květnu až září se popelnice vyváží
každý týden a v říjnu až dubnu jedenkrát za 14 dní.
Obě varianty kombinovaného svozu mohou snížit
náklady-poplatek až o 24 %.
Na úspoře nákladů za svoz komunálního odpadu
se samozřejmě také podílí jeho důsledné třídění. Za
oddělený sběr papíru, skla, plastů a nápojových kartonů získává obec finanční částku, o kterou se poplatek dále snižuje. Pokuste se proto prosím třídit odpad
v maximální možné míře. Vím, že kontejnerů pro
separovaný sběr také hojně využívají občané z jiných
obcí. Ti si zasluhují dík, protože nám vlastně zlevňují
systém odvozu odpadů.
Abychom v nové smlouvě dohodli uspokojivé podmínky svozu pro většinu z vás, obracím se na vás
s následující prosbou o spolupráci. Na anketním lístku na zadní straně zpravodaje zakroužkujte prosím
variantu odvozu komunálního odpadu, které dáváte přednost. Lístek pak prosím oddělte a vhoďte do
schránky na obecním úřadu. Budu nesmírně vděčný,
jestliže vyjádříte svůj názor nejpozději do 31. 10. 2013.
Kolik budeme platit za odvoz odpadu v budoucnu je
nyní především ve vašich rukách.
Jiří Čejka

SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V LOKÁLNÍCH TOPENIŠTÍCH
Likvidace odpadů způsobem uvedeným v nadpisu
je nezákonná, ale především je zdravotně nebezpečná.
Podíl lokálních topenišť na celkovém znečištění
ovzduší u nás činí podle různých odborných zdrojů
cca 30 %. Pokud se podíváme na znečištění ovzduší
plošně, pak spalovaní nekvalitního uhlí a odpadů
v domácnostech je považováno za největší plošný
zdroj znečištění ovzduší, zejména jako zdroj dioxinů,
fenolů, kyanidů, dehtů a dalších jedů. Přiložíme-li
doma do kamen plast, dřevotřísku, překližku, gumu
nebo umělý textil, pak z našeho komína rozhodně
nevychází jen tak obyčejný dým. Je to rozdíl proti
spalovnám odpadů, kde jsou dosahovány vysoké

teploty a jedovaté složky se lépe rozloží. Navíc jsou tam
instalována zařízení, která škodliviny ze vznikajících
spalin s vysokou účinností odstraní.
Při spalováni plastů se do ovzduší (a zůstávají
také v popelu) uvolňuji těžké kovy (především
kadmium a zinek), které jsou obsaženy ve
změkčovadlech, barvivech a stabilizátorech. Vzniká
také hodně oxidu uhelnatého (CO). Unikají také
ftaláty, které jsou považovány za ještě nebezpečnější
než polychlorované bifenyly (PCB). Dále vznikají
etylen, propylen a styren (monomery příslušného
plastu). Jsou jedovaté. Zdrojem jsou mikrotenové
sáčky, igelitové tašky, polystyren, kelímky, PET
5
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lahve a další výrobky běžně se v domácnosti
vyskytující.
Nejnebezpečnější je spalování polyvinylchloridu (PVC). Mimo rakovinotvorného vinylchloridu
vznikají také dioxiny, plynný chlór či dokonce fosgen (poslední dvě látky se používaly jako bojový plyn
v 1. světové válce). Z PVC jsou například novodurové
trubky, podlahové krytiny, pláštěnky, hadice, hračky,
lahve na čisticí prostředky a kosmetiku…
Spalováním gumy, mimo jiné, vznikají také PCB
s rakovinotvornými účinky a také oxidy síry, které
dráždí dýchací cesty.
Jako tmelící látka se při výrobě dřevotřísek používají formaldehydové pryskyřice. Spalováním dřevotřísek a starého nábytku se pryskyřice rozloží na formaldehyd a fenoly. Formaldehyd většinou shoří a toxické
fenoly unikají do ovzduší. Z různých nátěrových hmot
vznikají další škodliviny.
Umělá textilní vlákna (nylon, silon) se vyrábějí z polyamidů. Jejich nedokonalým hořením vzniká
hlavně čpavek a v menším množství i kyanovodík.
Spalování organického odpadu většinou neprobíhá
v kamnech, ale venku na zahradách. Nejsou-li rostlinné zbytky dostatečně suché (spalování jiných než
suchých zákon nepovoluje), pak dýmu je hodně a ten

obsahuje hlavně oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtové látky. Tento kouř bývá někdy hodně vidět (i cítit).
Vlhkost spalovaného sena či listí má rozhodující roli
na množství škodlivin v kouři. Z výše uvedených spalovaných odpadů se ale asi jedná o nejmenší zlo. Na
druhou stranu, tímto spalováním dokáže občan při
„správném“ větru „vykouřit“ nejen sousedy, ale celou
vesnici.
Z výše uvedeného vyplývá, že v kamnech je třeba
topit pouze tím palivem, které do nich patří (je to dáno
i zákonem). A abychom měli s odpady co nejméně
problémů, je třeba vzniku odpadů předcházet již při
nákupu zboží (např. k většině výrobků z PVC existuje
alternativa). Také je třeba se snažit v maximální míře
o opakované používání obalů a především důsledně odpady třídit podle nabízených možností v místě
bydliště (zejména pozor na vytřídění nebezpečných
odpadů). A to, co nám zbude, patří do popelnice na
směsný komunální odpad.
Chraňme tak své blízké, sebe i ostatní a také
přírodu.
zdroj: Zpravodaj Magistrátu
města Mladá Boleslav,
Jan Jihlavec

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

možno použít jen na obnovu a rozšíření zařízení
divadelního spolku. Vydání k jiným účelům
muselo být schváleno výborem Hosp. čt. Besedy,
pokud se nejednalo o poskytnutí výtěžku k účelům
všenárodním, nebo lidumilným. Výtěžek nesměl být
použit k agitačním fondům některé politické strany.
V té době začal v divadelním kroužku působit
Václav Stehlík, inspektor semenářské stanice, který se
stal režisérem divadelních her a revizorem pokladny
spolku. Václav Stehlík usiloval o pořízení nové
divadelní opony. Vyjednával v Mnichově Hradišti
o koupi opony, která měla stát kolem 6000 K. Protože
peněz nebylo, muselo se vydělat větším počtem
divadelních představení. V roce 1923 byla nová opona
objednána, dána záloha 6000 K. Opona byla dodána
a cena doplacena částkou 4000 K v letech 1924 a 1925.
Výběr divadelních her byl velmi pestrý, ochotníci
se pustili i do náročných her jako Vojnarka, Její
pastorkyňa, Paličova dcera, Otec nebo Maryša. Hrály
se i lehčí hry jako Julinčiny vdavky, Když služebnictvo
stávkuje, nebo Hrníček štěstí.
Velmi vděčné bylo obecenstvo, které vždy vyplnilo
místa v divadle do posledního, i když se mnohé hry
dávaly dvakrát. Dobrovolní ochotníci i funkcionáři
věnovali mnoho času zkouškám, někteří nápovědě
a dalším činnostem.
Ve třicátých letech, kdy se stal majitelem
hostince Josef Svárovský, stal se z něho ochránce
majetku spolku. Sál dal také vyparketovat a upravit.
Nejcennějším majetkem ovšem byla divadelní opona,

AMATÉRSKÉ DIVADLO
V SEMČICÍCH – III. ČÁST
V nových poměrech, které vznikly po létech
válečných, po rozpadu mocnářství a utvoření
samostatné republiky, sílilo vlastenecké nadšení
zejména u mladší generace. Starší generace ještě
dlouhou dobu žila aspoň v myšlenkách v Rakousku.
V tomto období se členy spolku stávají již nástupci
starých rolníků, jejich synové a tito vnášejí do spolku
jiný řád.
Jako jeden z prvních požadavků na vedení spolku
byl vyvolán požadavek Pěčic na zřízení jeviště
v Pěčicích, případně i s oponou, jako nové soudružné
divadlo Pěčice, při němž bylo zdůrazňováno, že
rekvizity si budou obce půjčovat.
V Semčicích pak byl vyvíjen tlak na vedení
o osamostatnění divadelního odboru a zřízení
divadelního sdružení. Členové starší tomu nepřáli,
ale časem, ještě v roce 1919, se o tom začalo jednat
na valné hromadě Hospodářsko čtenářské besedy
a dohodou bylo dosaženo částečného osamostatnění
pod názvem Ochotnický kroužek hospodářskočtenářské besedy semčicko pěčické.
Ochotnický kroužek byl sice samostatný, ale
s různými omezeními, mimo jiné v hospodaření
s výtěžkem z divadelních představení. Peníze bylo
Semčický zpravodaj • září 2013
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která je pevně zabudována na dřevěném rámu v sále
hostince na jevišti. K stahování a vytahování má
příslušný mechanizmus na kliku. Oponu namaloval
František Bělský, rodák z Kosmonos.
Pokračování příště

Kostrový hrob II obsahoval kosterní pozůstatky
mladšího muže 15-17 let a u pravé patní kosti ležela
bronzová ostruha zdobená rytinami.
Žárový hrob obsahoval fragmenty ze spodní části popelnice s přepálenými pozůstatky kostí a žárem
poškozené kovové předměty. Stříbrnou sponu celou
zachovalou bez jehly, zdobenou rytím. Fragment další
stříbrné spony a bronzovou sponu celou zachovalou.
Asi nejvzácnější nález – stříbrný hadovitý náramek se
zapínací destičkou, dochovaný ve třech fragmentech.
Další fragment pravděpodobně bronzového náramku, stříbrná esovitá záponka náhrdelníku, poškozená. Čtyři fragmenty bronzové jehlice, bronzová jehla
s ouškem zachovalá a tři slitky stříbra asi ze spony.
Žárem deformovaný kostěný hřeben.
Žárový hrob ze Semčic patří ke zcela výjimečným
hrobovým celkům v našem prostředí, zejména skladbou některých luxusních předmětů. Nejskvostnějším nálezem v semčickém žárovém hrobě je stříbrný
hadovitý náramek. Jedná se o první nález svého druhu v Čechách a u polabských Germánů vůbec. Tyto
náramky jsou příznačné pro wielbarskou kulturu na
území dnešního Polska. Mimo tuto oblast se nevyskytují, náramek ze Semčic je vzácnou výjimkou.
Wielbarská kultura bývá nejčastěji spojována s východogermánským kmenem Gótů a Gepidů. Gótské ženy ve Středních Čechách, pronikání wielbarské kultury do oblasti polabských
Germánů (Markomanů a Kvádů), nemusí být způsobe-

ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVKY
V SEMČICÍCH
Během stavebních prací u okálů v Semčicích v roce
2002 byly zdokumentovány archeologické nálezy
a v roce 2012 vyšla zpráva Eduarda Droberjara a Jiřího Waldhausera „Birituální hroby ze starší doby římské v Semčicích, okres Mladá Boleslav“. Dokument
daroval semčické kronice pan Josef Nastoupil. Zajímavé informace nabízíme našim čtenářům ve zkrácené formě.
Podařilo se prozkoumat celkem 28 objektů mladšího zemědělského pravěku. Tři hroby náleží do starší
doby římské. Dva kostrové hroby a jeden hrob žárový.
Zejména cizorodý inventář bohatého žárového hrobu
představuje velmi zajímavý soubor.
Kostrový hrob I obsahoval pozůstatky kostry v anatomické poloze orientované ve směru Z-V.
U kostry byla nalezena zachovaná mosazná spona
zdobená rytinami a železná zkorodovaná, zčásti na
břitu olámaná břitva. Jedná se pravděpodobně o hrob
muže stáří 45-60 let.
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no jen „mezibarbarským obchodem“, ale také jinými
formami.
V Semčickém hrobě byla pravděpodobně pohřbena žena v neklidné době kolem markomanských
válek, mohla být provdána za Markomana, nebo
jiným způsobem se přesunula ze severu Polska do
středu Čech.
Mezi nálezy kostrových labsko-germánských hro-

bů a wielbarského hrobu žárového je časový rozdíl asi
150 let.
Na katastru obce Semčice jsou ze starší doby římské i jiné nálezy, na příklad sídliště z doby římské
na rozhraní katastrů Semčice-Žerčice v poloze „Na
Mlýně“ severně od rybníka Hladoměř a další sídliště z doby římské na východním okraji sousední obce
Úherce.

Z NAŠEHO KRAJE
VÝROBA OBUVI
(Podnikání na Mladoboleslavsku. – OM)
Kvalitou svých výrobků zůstává zejména v řadách pamětníků dodnes pojem „Mnichovohradišťská
továrna na obuv“, kterou zřídil na počátku 80. let
19. století ve svém domě obchodník Efraim Kompert.
Honosný název zpočátku příliš neodpovídal skutečnosti, šlo pouze o malou dílnu, kterou až na počátku
20. století výrazně rozšířili synové zakladatele František a Arnošt Kompertové. Ve velkém a modernějšími metodami bylo ovšem prováděno pouze krájení
a zpracování kůží, zatímco vlastní šití obuvi spočívalo nadále na rukodělné bázi a prováděli ho smluvně
zavázaní samostatní ševci, kteří hotové výrobky prodávali firmě, obstarávající pouze distribuci. Poněkud

archaický výrobní postup, zahrnující i dovážení kůží
z místního nádraží na „ručně poháněném“ vozíku,
kupodivu přetrval až do roku 1930. Tehdy se majitelé odhodlali k výstavbě nové strojově vybavené haly.
Jak se však ukázalo, bylo již zřejmě příliš pozdě. Už
v roce 1936 byl provoz v továrně zastaven přes veškerou snahu města a zaměstnanců (nevyšel pokus
s úpisem zaměstnaneckých akcií a selhalo také úsilí
přenést výrobu do jiné lokality) a o dva roky později
byly odvezeny i veškeré stroje. V opuštěném objektu
zřídil po několika měsících Václav Beneš chemickou
čistírnu a barvírnu.

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY SEMČICE
PRÁZDNINY 2013
Prázdniny ve škole byly ve
znamení budování.
Na začátku prázdnin byla
vyměněna okna ve třídách v přízemí školy, ve školních šatnách, ve
školní družině a v kanceláři paní
účetní. Celkem šlo o 22 oken.
Další akcí bylo vybudování
osvětlení chodníku vedoucího do
školy. Podél chodníku byly umístěny dvě lampy a zároveň vybudována venkovní přípojka elektrické
energie – kvůli zapojení osvětlení
vánočního stromu.
Neplánovanou akcí byla oprava střechy po zásahu jedné z bouřek doprovázené velkým větrem
– došlo k uvolnění 2 hliníkových
desek.
Na zahradě v mateřské škole
byly nainstalovány další prolézačky, vybudován chodníček kolem
pískoviště a opraveny schody.
Semčický zpravodaj • září 2013
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
2013-14

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
Vstup do školy bývá ve většině rodin velikou událostí pro děti i dospělé.
Prázdniny uběhly jako voda a nastal dlouho očekávaný den: pondělí 2. září. Do školních lavic Masarykovy základní školy a mateřské školy v Semčicích
usedlo 23 prvňáčků, 8 dívek a 15 chlapců. Nejprve je
přivítala paní zástupkyně ředitele Mgr. Věra Forejtová a představila jim jejich třídní učitelku Mgr. Marii
Helichovou. Poté, co k nim krátce promluvila paní
starostka Dana Grebeňová, žákyně 7. třídy Lenka Šulcová zazpívala a zahrála na kytaru dětem pro radost
písničku. Všechny děti dostaly na přivítanou kytičku
od žáků 9. třídy, což se stalo na naší škole již tradicí.
Pak už dětem začala pracovní chvilka s paní učitelkou jako ochutnávka toho, co je od příštího dne čeká.
Na závěr si prvňáčci zazvonili na veliký školní zvonec
a tím jim začal nový školní rok 2013/2014. Ať se jim ve
školní práci daří a mají z ní radost!
Mgr. Marie Helichová, třídní učitelka 1. třídy

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a nový
školní rok už je tu!
V pondělí 2. 9. 2013 jsme zahájili nový školní rok.
Přivítali jsme 23 nových prvňáčků a několik dalších
dětí, které se k nám v průběhu prázdnin přihlásily
z jiných škol. Celkem bude v novém školním roce školu navštěvovat 183 žáků, z toho 111 na prvním stupni
a 72 na stupni druhém.
V učitelském sboru nastalo několik změn: paní
učitelka Mgr. Jiřina Rakušanová odešla do důchodu
a na její místo byl přijat pan učitel Mgr. Jan Kotouček,
který bude vyučovat anglický jazyk, německý jazyk,
dějepis a zeměpisný seminář na 2. stupni ZŠ. Paní učitelka Mgr. Miroslava Fuksová je dlouhodobě nemocná, a proto byla na zástup po dobu její nemoci přijata
paní učitelka Mgr. Věra Hrnčířová.
Další změna se chystá ve školní jídelně – paní Hana
Klimová odchází do důchodu a na její místo bude přijata nová síla – paní Petra Vágnerová z Řehnic.
A co plánujeme v tomto školním roce? Vánoční
výstavu, lyžařský výcvikový kurz, výuku na dopravním hřišti, výuku plavání, návštěvy divadel, exkurze… a spoustu dalších výchovně vzdělávacích akcí.
Přeji všem hodně zdraví, síly, trpělivosti a tolerance, aby školní rok 2013/14 proběhl v klidu
a pohodě.
Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy

SBĚR VÍČEK OD PET LAHVÍ
PRO VANESKU
Sebrali jsme 435 kg víček a na konto Vanesky jsme
tedy zaslali 2 610 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli do
akce „Víčka pro Vanesku“.
Mgr. Renata Rotterová, organizátorka sbírky

ŽÁCI ŠKOLY A OBČANÉ NAŠÍ I OKOLNÍCH OBCÍ SBĚREM
A RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ POMÁHAJÍ CHRÁNIT
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V loňském roce byly občany recyklovány 4 televize, 11 monitorů a 175 kg drobného elektrozařízení.
V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace
o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme
spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného
elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné
výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních
zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr
a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii
za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km
automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc
pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních
surovin přímo ze Země.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce, kteří odevzdali elektroodpad do školy, v loňském roce vytřídili 4 televizory, 11 moni9
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torů (tj. 252 kg) a dalších 175 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 6,52 MWh elektřiny, 345,52 litrů
ropy, 27,95 m3 vody a 0,23 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,39 tun
CO2 ekv, a produkci nebezpečných odpadů o 5,58 tun“,
popsala konkrétní úspory pro životní prostředí paní
Ing. Irena Králová, učitelka přírodovědných předmětů
ZŠ Semčice.
Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např.
mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí.
Následné výsledky studie byly prezentovány formou

spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody
a produkce odpadu.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti
ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají
v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo
skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé
České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa
by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku
automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem
mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše
životní prostředí.
Ing. Irena Králová, učitelka přírodopisu

VŠECHNO, CO OPRAVDU
POTŘEBUJI V ŽIVOTĚ ZNÁT, JSEM
SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE

dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se
s ostatními pohromadě. Nepřestávej žasnout. A nikdy
nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo,
které ses naučil, největší slovo ze všech – DÍVEJ SE!
Jsou to jednoduchá pravidla. Všechno, co potřebuji
znát, tam někde je. Slušnost, láska i základy hygieny.
Ekologie, politika, rovnost i rozumný život. Představte si, oč lepší by byl svět, kdybychom se všichni těmito
pravidly řídili.“
A věřte, že stále ještě platí – bez ohledu na to, kolik
je Vám let – když vyrazíte do světa, chyťte se někoho
za ruku a pevně se ho držte!
Hana Dufková, vedoucí učitelka MŠ

Tak, jako se pravidelně střídají roční období, tak
každoročně v září usednou školáci do svých lavic a do
školky přijdou nové děti. Pro ty malé je to zcela nová
etapa jejich života. Není vůbec jednoduché poznávat
svět bez mámy a táty, být v úplně novém, neznámém
prostředí s novými kamarády, byť je to jen na několik
hodin.
Tentokrát Vám nebudu popisovat, co všechno děti
ve školce poznají, čemu se naučí ani, kam se všude
podívají. Vypůjčím si moudrá slova pana spisovatele
Roberta Fulghuma k malému zamyšlení. „Všechno,
co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak
vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole. Moudrost
mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale
na pískovišti ve školce. Tohle jsem se tam naučil:
O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kdes je našel. Uklízej po sobě. Neber si
nic, co Ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni: „Promiň“. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej, a každý den
trochu maluj, zpívej a tancuj, hraj si a pracuj. Každý
den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa,

MOJE ŠKOLNÍ RÁNO
Budík zvoní přesně v šest,
mám vždy ráno velkou čest!
Slunce svítí vždy a všude,
už se těším, co zas bude!
Já vždy snídám u plotýnky,
jím furt ty své křuplupínky.
Rychle umýt, oblékat,
já mám školu velmi rád.
Kačka Židová a Bára Krejcarová, 4. třída

Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Dovolte mi, abych Vás seznámil z činností jednotky v období duben až září.
Dne 8. 4. 2013 v 14:37 hod byla jednotka vyslána na
požár lesa nad obcí Žerčice. Po příjezdu bylo zjištěno,
že se jedná o požár hrabanky a jehličí po pálení klestí.
Naše jednotka provedla zásah jedním útočným proudem C. Na místo se poté dostavila jednotka z HZS
Mladá Boleslav a SDH Dobrovice. HZS MB zasahovala také jedním proudem C. SDH Dobrovice doplňovala vodu do cisteren. Ještě týž den ve 21:31 hod
jsme byli vysláni na požár boudy do obce Dobrovice.
Na místě zásahu již zasahovaly jednotky z Dobrovice
Semčický zpravodaj • září 2013

a z HZS Mladá Boleslav. Jednotka SDH Semčice byla
na místě ponechána jako záloha.
V sobotu 13. 4. 2013 provedla jednotka požární asistenci při spalování klestí v obci Jemníky. Dne
30. 4. 2013 prošla naše Máňa technickou kontrolou.
Další výjezd byl 30. 4. 2013 v 17:43 hod na požár lesa
nad obcí Jemníky. Na místě již zasahovaly jednotky
z HZS Mladá Boleslav, Podlázky, Škoda, Dobrovice.
Naše jednotka prováděla doplnění vody do cisteren
a vystřídala zasahující hasiče na proudech.
Na žádost paní starostky Machačové ze Žerčic provedla jednotka 4. 5. 2013 dohled při spalování čaro10

dějnic, které se nacházely blízko stohu a hospodářské
budovy. Dne 30. 5. 2013 v 17:11 hod. jsme vyjeli na
technickou pomoc na vyčištění odtoku na koupališti, pomocí tlakové vody a drátu se nám nános z jehličí
podařilo odstranit a odtok vyčistit.
Jak jistě víte, od 1. června začaly ve večerních
hodinách na území naší republiky přívalové deště
s následnými povodněmi a záplavami. SDH Semčice
při těchto mimořádných událostech zasahoval. Dne 3.
6. 2013 v 9:55 hod. jsme byli vyslání do obce Křečkov
na Nymbursku. Pomohli jsme při čerpání vody. Jednalo se o natažení asi pěti proudů v délce 400 m od
velkokapacitního čerpadla. Druhý den 4. 6. v 19:15
hod jsme vyjeli do obce Rašovice a Šlotava opět na
Nymbursku. Pomohli jsme rozvozem pytlů a napytlování objektů. Ve středu 5. 6. v 19:57 hod. do Mělníka
část Mlazice, prováděli jsme osvětlení, čerpání vody
u hráze a zasypávaní hráze, vrátili jsme se v pátek 7.
6. ráno na základnu. V sobotu 8. 6. v 8:00 hod. jsme
odjeli do obce Lužec na Mělnicku. Zde jsme byli do
středy 12. 6. Prováděli jsme likvidační práce povodní,
čistili jsme komunikace, čerpali jsme lagunu na dětském a fotbalovém hřišti v Lužci. Úklid a čištění RD
v Chramostku a Zelčíně. V úterý 11. 6. jsme odvezli
humanitární pomoc, která byla vybrána od spoluobčanů v Semčicích a předali ji na obecní úřad v Lužci.
Bleskové povodně se nevyhnuly ani Mladoboleslavsku. Voda se valila z polí po přívalových deštích
v obcích Jemníky, Vinařice, Mladá Boleslav, Plazy atd.
Dne 9. 6. 2013 v 17:25 hod. naše jednotka zasahova-

la v obci Vinařice. Voda se valila celou vesnicí a měla
dva toky, jeden kolem hospody a druhý strží kolem
zámku dolů do ulice a dál do vrbiček u hřbitova.
Prováděli jsme zde čerpání vody, pytlování a usměrňování toku, aby voda nenapáchala ještě větší škody
na majetku. Když už jsme si mysleli, že je po dešti
a voda nám odtekla, přišel druhý příval. Pomocí bagrů se vykopal příkop a voda se svedla do ulice. Zamezilo se tak přítoku vody ze zahrad a ohrožení domů
pod zámkem. Ještě v nočních hodinách bylo posláno
družstvo, které se vracelo po vystřídání z Lužce do
průmyslové oblasti Plazy. Zde jsme prováděli čerpání vody z laguny, která ohrožovala sklady Škoda
Partcentra.
18. 6. 2013 v 9:44 hod. jsme provedli technickou
pomoc, zasypání oleje na komunikaci před poštou.
Další výjezd jsme měli do obce Žerčice č. p. 125 - čerpání vody ze sklepa.
V červenci jsme měli trochu klid.
Další výjezd jsme měli v sobotu 17. 8. 2013 do
obce Židněves na požár stohu. Zde jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody. Zatím poslední
výjezd jsme měli 19. 8. - technickou pomoc v Pěčicích č. p. 100. Došlo zde k zahoření zářivky ve stodole.
Provedli jsme kontrolu a odpojení svítidla od zdroje
elektřiny.
Dále nás čeká zvednutí překladu a zabudování nových vrat do staré hasičárny a vyčistění kanálu
u zdravotního střediska.
Za výjezdovou jednotku VJ Karel Klimo ml.

Z ČINNOSTI SDH SEMČICE
Vážení přátelé, dovolte mi Vás seznámit s činností
SDH Semčice za uplynulé období.
Po čase letních dovolených a prázdnin jsme již
31. srpna vyrazili na Memoriál Vlasty Ulmana a Miloše Líby v požárním útoku a netradiční štafetě v Úhercích. Již od rána celému klání přálo počasí, a to bylo
znát i na celkových výsledných časech. V požárním
útoku jsme se umístili na druhém místě o pouhou
jednu desetinu vteřiny za prvním. Netradiční štafeta
již probíhala v poklidném a zábavném tempu. Pro přiblížení Vám popíši dané disciplíny: 1. úsek – na duši
přeplavat část koupaliště, 2. úsek – na ležící rozdělovač připojit 1 hadici C, druhou hadici C a proudnici
propojit a doběhnout na předávku, 3. úsek – přenášení dvou prázdných sudů od piva, 4. úsek – běh na
běžkách, 5. úsek – přeskočení balíků slámy a vypití

piva na ex. Na štafetě jsme nakonec skončili na pěkném třetím místě.
Následný víkend v sobotu 7. září jsme se zúčastnili
Memoriálu Františka Kašpara v netradičním požárním
útoku v Bojeticích. Netradiční znamenalo, že celé
družstvo startovalo z korby Tatry, následně každý
proskočil oknem a vzal si materiál z hasičského vozíku
a pokračoval na svůj úsek, kde se v běhu pospojovalo
celé vedení a navíc oba dva proudaři museli ještě
přeskočit balíky slámy a zalehnout do tunelu odkud
proudem shazovali plechovky. Po dvou pokusech
a sečtení obou časů jsme se umístili na šestém místě.
Na závěr mi dovolte Vás srdečně pozvat na již
tradiční Vinobraní, které se uskuteční v sobotu
12. října od 20:00 hod. v místní hasičské zbrojnici.
Za SDH Semčice Petr Renner

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
V červnu jsme s dětmi podnikli nedělní výlet do
Českého ráje na Trosky. Vláčkem jsme jeli z Kolomut
do Mladějova, odkud jsme šli pěšky po červené
turistické značce až na Trosky. Historii hradu jsme
si přečetli a z vyhlídek Panna a Baba se podívali na
krásu Českého ráje. Občerstvení proběhlo v podhradí
a cesta zpět pak po modré značce kolem rybníka

Nebákov. Vlakem jsme se vraceli z Malechovic
do Kolomut. Takto jsme strávili krásnou neděli
23. června, čímž jsme ukončili celoroční činnost před
letními prázdninami.
Další naše dlouhodobě plánované setkání bylo
19. srpna v Chotětově, kdy nám začalo pětidenní
stanování s některými dětmi z našeho kolektivu.
11
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V Chotětově, mimo našich
hasičských
kamarádů,
nás
hned čekalo několik nemilých
záležitostí, postavit v dešti stany
a řešit večerní zranění. Další dny
už vše probíhalo bez problémů.
V úterý 20. 8. jsme se vydali, část
na kolech a druhá část auty, na
výlet do Milovic do zábavného
parku Mirakulum a večer děti
čekala noční bojovka. Následující
den, mimo nácviku požárního
útoku a běhu na 60 metrů, jsme
jeli vláčkem do Košátek, kde jsme
pro děti připravili hru s různými
zajímavými stanovišti v lese. Ve
čtvrtek jsme jeli až do Liberce, kde jsme
navštívili IQ park. V noci ze čtvrtka na pátek
starší mládež připravila vtipnou bojovku
pro vedoucí, čímž nás stejně tak jako my je
potrápili nočním vstáváním. Předposlední
den jsme opět cvičili běh na 60 metrů
a v odpoledních hodinách jsme se vydali
do Mladé Boleslavi na Mistrovství České
republiky v požárním sportu, kde byly na
programu nácviky požárních útoků a štafet
a závod s výstupem na věž. Tímto jsme
obdivovali a podpořili požární sportovce.
Poslední večer si děti užily při večeru
s hudbou a tanečními kreacemi. V sobotu
mimo vynikajícího oběda nás čekalo už jen
balení. Moc děkujeme SDH Chotětov za
možnost stanování s nimi na tamním hřišti.
První zářijovou schůzku v úterý 3. září
jsme pojali netradičně, a to návštěvou
výstavy autíček, která probíhá v Dobrovici
v dobrovických muzeích. Zde se děti podívaly
na sbírku různých autíček i hasičských.
A jako doplňující program si zkusily moto
hřiště, kde se pohybovaly jako autíčka
a musely dodržovat dopravní předpisy.
V druhé polovině září (21. 9.) děti čeká
účast na soutěži v Žerčicích, kde poběží
požární útok. Dále pak 28. 9. se koná soutěž v běhu na
60 metrů v Plazích. V měsíci říjnu bude zahájen další
ročník hry Plamen, a to jeho první částí, kde se poběží
závod požárnické všestrannosti, který se bude pořádat
v Korytech dne 5. října. Nás tedy na pravidelných
schůzkách, které se konají každé úterý od 15 do 16.30

hod., čeká příprava na tyto soutěže. V listopadu bude
opět pro děti pořádán víkend na horách.
Děkujeme.
Za vedoucí mládeže SDH Semčice
Tereza Šturmová a Lenka Motlová
Email: sopticisemcice@seznam.cz

Vzhledem k tomu, že se letos neuskutečnil dětský den (byl zrušen pro nepříznivé
počasí), bude pro děti uspořádána Mikulášská nadílka, která se uskuteční 7. 12. 2013
v Hasičské zbrojnici.
Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče.
Alena Ramharterová, kulturní a sociální komise
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Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Máme za sebou asi nejkrásnější léto posledních
možná 10 let. Počasí se opravdu vydařilo a ani jedna
z akcí jím nebyla poškozena.
Hned na začátku léta nás potěšilo rozhodnutí
okresní hygienické stanice MB. Díky trvale dobrým
výsledkům při rozborech vody z předchozích let nám
stanovili frekvenci odběrů na 28 místo dřívějších
14 dnů. Tím nám ušetřili minimálně 7000 Kč.
Děti, které pomáhají ve sportovním areálu, dostávají již řadu let volné permanentky na koupání. Stejně
tak tomu bylo i letos. Permanentky mají v oblibě stále
více i naši koupající se návštěvníci a rok od roku jich
prodáváme více a více.
A nyní rychlý kompletní výčet akci. Hned na počátku prázdnin jsme uspořádali další ročník Memoriálu Bohumila Sládka ve volejbale. Vedle mimořádně
povedeného Semčického desetiboje byl červenec ve
znamení koupání a oslav různých narozenin.
A byl tu srpen a ten byl doslova nabitý akcemi všeho druhu. 2. 8. 2013 si naše omladina zopakovala loni
tolik úspěšnou „House party“. Poté jsme připravovali
sportovně společenská setkání pro: Boleslavské mlýny, nástrojárnu ŠKODA Auto, pracovníky dopravního

inspektorátu i dožínky pro pana Ing. Heřmanského.
Doufáme, že se u nás všem líbilo a byli spokojeni.
Uprostřed srpna jsme zvládli další ročník Půlnočního nohejbalového turnaje o týden později Noční
fotbalový turnaj. Na 14. září jsme plánovali volejbalový turnaj mixů, ale z důvodu probíhajícího rockového
festivalu v Mladé Boleslavi jsme ho odvolali.
Začátkem září se sešel výbor – abychom ho konečně doplnili do požadovaného lichého počtu. Za
odstoupivšího Romana Hřebíka jsme si mezi sebe
zvolili Janka Klimo. Zároveň jsme se usnesli, že vzhledem k tomu, že se jedná již o druhou výměnu člena
výboru, necháme členskou základnu, aby si na příští
výroční schůzi zvolila komplet nový výbor, a tím se
měla možnost vyjádřit k celé situaci.
Na 21. září 2013 jsme si naplánovali ukončení sezóny. Něco málo si zasportujeme, něco málo
pojíme a popijeme – zhodnotíme uplynulou sportovní sezónu. Pak nás bude čekat už jen předzimní úklid areálu. Je potřeba vše vysekat, vystříhat, uklidit a pomalu se budeme stěhovat do
tělocvičny, kde každoročně nacházíme azyl pro
zimní měsíce.

MEMORIÁL BOHUMILA SLÁDKA
V sobotu 6. 7. 2013 jsme ve sportovním areálu přivítali účastníky 30. ročníku Memoriálu Bohumila
Sládka ve volejbale mužů. Přes neúčast několika tradičních týmů jako Dlasky Mlasky, Umachartová čela,
či tradičního soupeře našich hráčů družstva z Dobrovice přijelo 7 mužských a 2 ženské týmy. Hráči si přáli změřit síly se všemi soupeři, takže jsme rozlosovali
maraton 21 zápasů.
Počasí bylo příznivé a k vidění byl volejbal vysoké úrovně. Potěšil nás návrat 3 hráčů extraligových
Benátek nad Jizerou v čele s Markem Dlouhým a Alešem Ditrichem. Podívat se přišli i naše „legendy“ – tak
jsme s radostí přivítali pány: Hůlku K., Syrového V.,
Dlaska či Zítku E.
Děvčata, byť věděla, že se turnaje zúčastní pouze
2 týmy – (tradičně 1. z Prahy a 2. z Liberce), dorazila s tím, že se jim u nás líbí, a ráda se přijedou podívat a pobavit se příjemnou hrou. Dívky odehrály sérii
několika neskutečně vyrovnaných zápasů – podělily
se o ceny a domluvili jsme se na pozvání na příští rok.

Příští rok už snad konečně i děvčata z našeho okolí
sestaví svůj tým a změří s nimi síly.
Dlouho, dlouho v podvečer až někdy mezi
18. – 19. hodinou byly dohrány poslední zápasy.
Náš tradiční účastník Lokomotiva Česká Lípa letos
neobhájil svůj post na stupních vítězů a skončil na
4. místě. Vyrovnaný byl souboj o 2. a 3. místo. Zde
rozhodoval jen počet uhraných míčů ve vzájemném
zápase. 3. místo tak obsadili již podruhé Ševci ze Zruče nad Sázavou. Překvapením bylo 2. místo hráčů
Chutnovky z Turnova. No a vítěz byl jasný – Prasyl
MB. Jeho hráči ztratili pouze 1 set se třetími Ševci.
Po rozdání cen nás jako pořadatele potěšilo poděkování a uznání právě hráčů, a to nejen z Prasylu, ale
i mnoha jiných. Asi právě toto je to hlavní, kvůli čemu
celý ten maraton stále ještě podstupujeme. A to, že
víme, že to má cenu, že se k nám na turnaj těší a jsou
tu spokojení.
Za TJ Sokol Semčice
Vlaďka Hynková

SEMČICKÝ DESETIBOJ
Rád bych se zmínil o nové sportovní události, která
se zrodila, jak už to u parádních akcí bývá, jednou večer
na našem koupališti u sklenice piva. Letos v létě měla
svůj první ročník v našem sportovním areálu. Jedná
se o individuální závody v netradičních sportovních
disciplínách a pod názvem Semčický desetiboj se

konaly v sobotu 3. 8. 2013. Výborně nám vyšlo počasí
a zvládli jsme tuto akci i za plného provozu koupaliště.
Zúčastnilo se 17 závodníků a 2 závodnice rozdílných
věkových kategorií. Desetiboj prověří všechny složky
správného sportovce od jízdy na kánoi přes plavání,
házení, obratnost a šikovnost až po tradiční „exování“
13
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piva a vytrvalost. Nejedná se o nikterak náročné
disciplíny a zvládne je opravdu každý. Proto věřím, že
si všichni najdou svoje zalíbení v některé z disciplín

a účast na příštím ročníku předčí naše očekávání.
Kompletní výsledky i s rekordy jsou v přiložené
tabulce a také vyvěšené na nástěnce na koupališti.

8.

Něco na způsob
bowlingu (body)

Ani ptáče bez
lahváče nikam
nedoskáče (čas)

Kolo-kolo mlýnský
(čas)

Královský běh (čas)

Body

6,2
6,3
6,2
6
6,1
4,4
4
6,6
5,8
7,1
6,1
5
6,2
4,9
4
5,2
4,1
3,8
3,2

7.

Co není v hlavě
musí být v nohách
(body)

26
25
17,5
23
15
23
13
18
20
18,5
20
19,5
7
13,5
17
9
6
15
8

6.

Uhas Žízeň (čas)

40,2
35,7
32,5
46
34,8
1:19
39,3
38,5
42,4
44,9
39,2
52
48,8
01:30,9
1:18,1
01:03,9
1:10,0
52,6
2:12,4

5.

Základy
gymnastiky (čas)

3.
Keltský odhod
(vzdálenost)

TŮMA Lukáš
HYNEK Ondřej
ČERYCH Petr
BARTOŠ Ondřej
KERNER Petr
KOŠŤÁL Daniel
MICHÁLEK Lukáš
MOC Roman
HYNEK Radim
MOTL Jiří
KLIMO Jan
KOŠŤÁL Petr ml.
KOŠŤÁL Petr st.
FAISTAUER Jan
RENNER Petr
LOJKA Lukáš
ŘÍPOVÁ Jana
JIRÁNEK Petr
PLOCKOVÁ Anna

2.
Velrybí závod
(vzdálenost)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. - 8.
7. - 8.
9. - 10.
9. - 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
Indiánská zkouška
(čas)

1. SEMČICKÝ DESETIBOJ
4.

9.

10.

8,53
11,62
11,71
8,8
10,14
9,83
13,47
11,87
10,41
13,11
15,42
11,68
17,65
11,81
13,38
12,49
20,45
20,87
18,99

7
8,58
11,78
5,64
11,65
40
7,62
5,47
15,14
7,92
14,22
13,33
13,75
7,22
Nedopil
13,55
51,48
22
26

11
1
5
6
1
20
2
11
6
5
21
2
12
11
4
1
14
1
8

2
1
4
1
1
1
1
0
1
2
0
0
2
1
3
1
3
1
0

10,96
11,21
21,06
21,38
14,05
12,54
10,61
24,12
25,59
1:07
16,85
15,38
26,49
28,74
20,16
23,56
23,21
1:24
17,66

21,99
18,06
20,7
24,49
24,88
17,97
20,86
29,71
25,68
33,94
32,69
24,77
28,8
23,53
23,64
40,35
28,81
37,1
32,57

01:08,9
01:16,9
01:36,4
01:19,1
01:38,1
01:22,3
01:22,2
02:17,5
01:33,6
01:50,6
01:28,4
01:36,3
02:18,7
01:23,2
01:48,9
01:32,8
02:40,1
01:52,8
01:59,4

167
141
135
134
116
113
111
111
104
104
103
98
88
85
82
71
70
60
49

REKORDY

MOC
Roman

Co není
v hlavě
musí být
v nohách
KLIMO
Jan

ČERYCH
Petr

MICHÁLEK
Lukáš

KOŠŤÁL
Daniel

TŮMA
Lukáš

TŮMA
Lukáš

5,47 s

21 b.

4 b.

10,61 s

17,97 s

01:08,9

167 b.

Indiánská
zkouška

Velrybí
závod

Keltský
odhod

Základy
gymnastiky

Uhas
Žízeň

ČERYCH
Petr

TŮMA
Lukáš

MOTL
Jiří

TŮMA
Lukáš

32,5 s

26 m

7,1 m

8,53 s

Něco na Ani ptáče bez Kolo-kolo Královský
způsob lahváče nikam mlýnský
běh
bowlingu
nedoskáče

Body

PŮLNOČNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V pátek 16. 8. 2013 se příznivci nohejbalu opět
dočkali. Ve sportovním areálu v Semčicích se uskutečnil 33. ročník Půlnočního nohejbalového turnaje losovaných dvojic. Letos se zúčastnil ideální počet
36 hráčů. Ti byli rozlosováni do 18 dvojic a po nasazení 6 nejsilnějších byli doplněni do 3 skupin po 6.
V podvečerním pěkném počasí za bouřlivé podpory diváků se zápasy základních skupin dohrály tentokrát už kolem půlnoci. Vše probíhalo v pohodě a bez
zranění. Z každé skupiny postoupily 2 nejlepší týmy
a ty spolu systémem první s druhým sehráli 3 semifinálové KO zápasy a rozhodli tak o tom, kdo si zahraje
ve finálové skupině. Průběh celého turnaje měl vysoSemčický zpravodaj • září 2013

kou herní kvalitu, ovšem finálové boje vybičovaly 3 nejlepší dvojice k ještě daleko vyšším výkonům
a mohli jsme sledovat nohejbal víc než dobré úrovně.
Ve dvou ze třech zápasů se o konečném pořadí letošního ročníku rozhodovalo ve třísetové bitvě.
Vítězi se stali: Truksa Aleš + Tůma Lukáš;
2. místo: Jiránek Josef + Makovec Michal;
3. místo: Štumf Petr + Bartoš Ondřej.
Díky tradičním sponzorům, Tereos TTD Dobrovice, Elektro Mulač a AMTparts, si ocenění převzali bohaté ceny včetně pohárů a v tradičně přátelské atmosféře jsme s kytarou poseděli téměř
do svítání.
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NOHEJBAL
Vážení sportovní přátelé. O letošní nohejbalové
sezoně, na rozdíl od té loňské, se vůbec nedá mluvit
jako o vydařené. Je to způsobeno hlavně velkými změnami v „A“ týmu, které jsem zmínil již v jarním čísle.
V jarní části naše „A“ mužstvo porazilo pouze
„outsidery“ Jizerní Vtelno „B“ a Benátky nad Jizerou.
V té podzimní se projevila kvalitnější a soustavnější příprava v letní přestávce, která nese své ovoce. Po
4 odehraných zápasech jsme podlehli pouze Jizernímu Vtelnu „A“, který byl na začátku sezony favorizován na postup do KS. Čeká nás ještě poslední zápas na
půdě Hlavence, který naopak oproti jaru nepředvádí
vůbec žádné kvalitní výsledky. Doufáme, že i v tomto
zápase zvítězíme a díky tomu se posuneme ze spodních příček tabulky na klidný střed.
Semčický „B“ tým sice pomalu ale jistě začíná
vystrkovat drápky. Letos zvítězil ve 3 utkáních a patří
jim předposlední příčka v okresní soutěži. Musím je
veřejně pochválit za jejich píli v přípravě. Je vidět, že
rozhodně mají chuť hrát, a až na výjimky se na rozdíl
od „A“ týmu scházejí na pravidelných trénincích, což
se určitě odráží v jejich kvalitnějších výkonech v mis-

trovských utkáních. I na naše „Béčko“ čeká poslední
zápas, a to také na půdě Hlavence. Věřím, že i oni se
pokusí o poslední body v letošní sezoně.
Nohejbaloví žáci letos opět pod hlavičkou TJ Plazy
objížděli žákovské turnaje a dokonce občas nastoupili
i k zápasům za náš „B“ tým. Jejich kvalita rapidně stoupá a za rok nebo za dva už bychom mezi nimi mohli
hledat nové opory semčického nohejbalu, pokud jim
vydrží dosavadní chuť i vztah k nohejbalu i k celému
sportovnímu areálu. Musím jmenovitě poděkovat
a pochválit Honzu Pokorného, Jirku Starého, Miloše
Moce a Dominika Masáka za jejich pracovní nasazení
ve sportovním areálu a hlavně za stovky hodin strávených na nohejbalových kurtech.
Za celý nohejbalový oddíl bych chtěl poděkovat
všem semčickým fanouškům a příznivcům nohejbalu za skvělou podporu po celou sezonu. Po krátkém
odpočinku, až sezona skončí, se opět přesuneme
do tělocvičny semčické základní školy, kde se budeme připravovat až do jara. Žáci každou neděli od
15:00 hod. a muži každou neděli od 17:00 hod.
Ondra Hynek

ÚHRADA POPLATKU ZA ODPAD
12 domácností, které si rozdělily platbu poplatku za odvoz odpadu na dvě části, ještě nemá
zaplacenou jeho druhou polovinu. Žádáme vás, kterých se to týká, neprodleně poplatek uhradit.

VOL BY
D O P O S L A N E C K É S N Ě MOV N Y PA R L A M E N T U
Č E S K É R E PU BL I K Y S E U S K U T E Č N Í
v pátek 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 26. října 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
ve volební místnosti Obecního úřadu Semčice
1. 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).
2. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta
zkrácena dle § 55 zákona).
3. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící,
škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
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Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice
zve na

VÁ N O Č N Í V Ý S TAV U
od 2. do 6. prosince 2013 (8 -16 hod.)
v prostorách základní školy
zahájení výstavy: 2. 12. ve 14 hod. ve vestibulu školy
Vystaveny budou: vánoční dekorace, adventní věnce,
svícny, perníčky, ozdoby, řetězy, závěsy,
výzdoba oken a další práce dětí
z mateřské i základní školy.
Těšíme se na Vás, za případné příspěvky děkujeme.

zde prosím oddělte

ANKETNÍ LÍSTEK
Pro rok 2014 upřednostňuji tuto frekvenci odvozu komunálního odpadu
(zakroužkujte variantu, které dáváte přednost):

1. Odvoz 1x týdně po celý rok (52 svozů).
2. Odvoz 1x za 14 dní po celý rok (26 svozů).
3. Odvoz 1x za 14 dní v měsících květen až září a 1x týdně v měsících říjen
až duben (40 svozů).

4. Odvoz 1x týdně v měsících květen až září a 1x za 14 dní v měsících říjen
až duben (40 svozů).

Semčický zpravodaj periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 265 výtisků. Místo vydávání: Semčice. Číslo výtisku: 4, Datum vydání:
30. 9. 2013, 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.
Semčický zpravodaj • září 2013

16

