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ročník 16, číslo 2

Vážení spoluobčané
a čtenáři Semčického zpravodaje,
doufala jsem, že až budu psát úvodník tohoto druhého čísla letošního zpravodaje, budu mít v ruce oficiální dopisy ze Středočeského kraje a Státního fondu životního prostředí ČR, zda bylo našim žádostem o dotace vyhověno.
Zatím pouze víme, že ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal seznam schválených a zamítnutých žádostí v rámci Operačního programu Životní prostředí a obec Semčice je v seznamu těch schválených. Pro připomenutí
– jde o dotaci na zateplení a výměnu oken v mateřské škole.
O dotacích z rozpočtu Středočeského kraje, kde máme podané dvě žádosti, zastupitelstvo kraje ještě
nerozhodovalo.
Nezbývá nic jiného než čekat, to ale samozřejmě oddaluje rozhodnutí zastupitelů naší obce, kterému velkému projektu dá „zelenou“. Hlavně však utíká čas na jejich případnou realizaci.
Z těch menších akcí. Ve sportovním areálu bude provedena rekonstrukce venkovního osvětlení. Pro nevyhovující
technický stav budou zrušeny stávající lampy podél příjezdové cesty k budově zázemí pro sportovce, u parketu, v lesíku a podél vodní nádrže. Nové stožáry se svítidly, včetně položení nových kabelů, se částečně umístí tam, kde stály
ty původní, částečně jsou navrženy jinam, aby jejich rozmístění vyhovovalo současnému provozu a požadavkům na
osvětlení areálu. Rekonstrukce osvětlení proběhne do zahájení letní sezóny ve sportovním areálu.
V Masarykově základní škole je naplánovaná oprava kotelny, která se bude týkat výměny tlakových nádob (expanzomatů), pojistných ventilů, manometru tlaku, detektoru úniku plnu, detektoru CO a dalších prvků spolu s úpravou
rozvaděče. Jde o příslušenství kotelny, která jsou již na hranici životnosti, a nelze riskovat, že např. praskne expanzomat, a jak dobře víme, zákony schválnosti fungují spolehlivě, stane se to uprostřed největších mrazů.
Provozovna kadeřnictví v Domě služeb bude dokončena v duchu záměru, který jsme s ní měli. Dodělají se obklady
poškozené při rekonstrukci rozvodů vody, nainstaluje se kadeřnický mycí box, tzn. mycí mísa včetně křesla, vanička
pro pedikúru a po odstranění starých lin, vystěrkování (srovnání podlah) budou položena nová lina. To bude k vybavení kadeřnictví ze strany obce vše a už jenom budeme zvědaví a budeme se těšit na služby, které nám nová paní
kadeřnice bude poskytovat.
U prodejny Jednoty – COOP jsou opraveny lavice a stůl, které už nahlodal zub času s přispěním mladých uživatelů
tohoto zákoutí a byly namontovány nové popelníky. Tak mládeži, ať to chvíli vydrží!
Informačnímu panelu – mapě u chodníku k Jednotě, byla vyměněna stříška a proveden nový nátěr ostatních částí
tabule.
Hrací prvky na dětském hřišti nás už také pomalu opouštějí a nezbývá nic jiného, než je postupně nahrazovat novými. Jedno sedátko houpačky bude i pro větší děti a místo dřevěného dětského vláčku bude namontováno houpadlo
na pružině – medvěd pro dvě děti. Doufám, že se bude našim malým líbit a budou ho pořádně využívat.
Dana Grebeňová

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE
ze dne 16. dubna 2014

Semčický zpravodaj • duben 2014

Položka

9. Účetní závěrku obce Semčice za rok 2013 bez
výhrad.
10. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností
se společností VaK Mladá Boleslav a.s.
11. Přílohu č. 1 ke Smlouvě o odvozu komunálního
odpadu se společností Compag Mladá Boleslav
s.r.o.
12. Rekonstrukci části venkovního osvětlení ve
sportovním areálu ve výši 96 643 Kč bez DPH,
116 938,03 Kč s DPH.
13. Pronájem části prostor sloužících podnikání
v č. p. 41 na pozemku p. č. st. 46 v obci a k. ú.
Semčice za účelem provozování kadeřnictví
a holičství paní Kateřině Venclové.
14. Schvaluje ukončení pronájmu prostor sloužících
podnikání v č. p. 21 na pozemku p. č. st. 157/1
v obci a k. ú. Semčice s paní Patricií Rejmonovou
ke dni 30. 6. 2014.
15. Oznámení záměru obce na pronájem prostor
sloužících podnikání v č. p. 21 na pozemku
p. č. st. 157/1 v obci a k. ú. Semčice.
16. Rozpočtové opatření č. 2/2014.
Zvýšení rozpočtových příjmů:
Paragraf

Zastupitelstvo obce Semčice
I. Bere na vědomí
1. Důvodové zprávy:
a) k Inventarizační zprávě za rok 2013,
b) ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Semčice za rok 2013,
c) ke kontrole hospodaření Masarykovy základní školy a mateřské školy Semčice za rok 2013,
d) k Účetní závěrce Masarykovy základní školy
a mateřské školy Semčice za rok 2013,
e) k Závěrečnému účtu obce Semčice za rok
2013,
f) k Účetní závěrce obce Semčice za rok 2013,
g) k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností se společností VaK Mladá Boleslav,
h) k Příloze ke Smlouvě o odvozu komunálního
odpadu se společností Compag,
i) k rekonstrukci části venkovního osvětlení ve
sportovním areálu,
j) k pronájmu části prostor sloužících podnikání
v č. p. 41 – kadeřnictví,
k) k záměru obce na pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 21 – provozovna
občerstvení,
l) k Rozpočtovému opatření č. 2/2014,
m) k doručeným žádostem.
2. Informaci o plnění úkolů uložených v usnesení
ZO ze dne 17. 12. 2013 a 12. 2. 2014.
3. Dohodu o ukončení nájmu prostor sloužících
podnikání v č. p. 21 – provozovna občerstvení.
4. Nabídku pana Martina Vernera, č. j. 114/2014, na
likvidaci BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad).
5. Informaci o opravě části fasády v mateřské škole.
II. Schvaluje
1. Program zasedání zastupitelstva obce s následující změnou: bod č. 3 Projednání a schválení
Rozpočtového opatření č. 2/2014 projednat pod
bodem č. 15.
2. Ověřovatele zápisu paní Evu Horákovou
a Ing. Františka Šturmu.
3. Navrhovatele usnesení Ing. Jiřího Čejku
a Ing. Romana Hřebíka.
4. Inventarizační zprávu za rok 2013 tak, jak byla
přednesena.
5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Semčice za rok 2013, a to s výhradami a přijímá nápravné opatření.
6. Zprávu o kontrole hospodaření Masarykovy
základní školy a mateřské školy Semčice za rok
2013 bez výhrad.
7. Účetní závěrku Masarykovy základní školy
a mateřské školy Semčice za rok 2013 bez výhrad.
8. Závěrečný účet obce Semčice za rok 2013 bez
výhrad.

UZ

1341

Text
Poplatek ze psů

Kč
250,00

Položka

Paragraf

Příjmy dorozpočtovat:
UZ

Text

Kč

3512 2111

MUDr. Derfler - el. energie

2 670,00

6310 2324

Úrok ČNB

6409 2328

Zpětná platba FP 317

4 200,00

6409 2328

Zpětná platba FP 316

2 345,00

Celkem

9 515,00

50,00

Položka

Paragraf

Zvýšení rozpočtových výdajů:

3631 5171
6171 5171
3613 5171
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UZ Text
Opravy a udržování veřejné osvětlení
Opravy a udržování lavice, stůl, stříška
Nebytové prostory kadeřnictví

Kč
34 148,00
14 200,00
50 000,00

3419 5171

Kč

Sportovní areál - osvětlení
Celkem

20 000,00

8115

118 348,00

Položka

Paragraf

Kč

6171 5362

Nákup DHDM – dětské
hřiště
Daň z převodu nemovitosti
č. p. 124

6402 5366

Vratka dotace hasiči

5 000,00

6402 5366

Vratka dotace volby

9 930,00

3412 5137

10 000,00

57 530,00

Celkem

175 878,00

Kč

Snížení na BÚ o

166 363,00

III. Ukládá
Starostce Daně Grebeňové
1. Uzavřít nájemní smlouvu s paní Kateřinou
Venclovou na pronájem prostor sloužících podnikání – kadeřnictví v č. p. 41.
Místostarostovi Ing. Jiřímu Čejkovi
1. Zpracovat varianty systému sběru a likvidace
biologicky rozložitelného komunálního odpadu
a předložit je k projednání na příštím jednání
obecního zastupitelstva.

32 600,00

Celkem

UZ Text

17. Žádost Masarykovy základní školy a mateřské
školy Semčice o převedení výsledku hospodaření za kalendářní rok 2013 ve výši 18 808,02 Kč do
rezervního fondu.
18. Neposkytnout
finanční
příspěvek
Svazu
postižených civilizačními chorobami v ČR o. s.,
základní organizace v Dobrovici.

Výdaje dorozpočtovat:
UZ Text

Položka

Text

Paragraf

Položka

Paragraf

UZ

Výdaje celkem:

V Semčicích dne 16. 4. 2014
Zapsal: Ing. Jiří Čejka

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

semčické opony, která nebyla od svého instalování na
jeviště ve dvacátých letech nikdy opravována. Zvláště v době, kdy na jeviště zatékalo a vyvstal problém
celkové opravy střechy. Jednotě na oponě nezáleželo
a uvažovala o jejím zrušení a likvidaci. Většina občanů Semčic i okolí však toto odsuzovala a kronikář Jiří
Král s Františkem Horáčkem svolali zástupce všech
složek NF. Všichni přítomní se vyslovili pro zachování opony. Zástupci VŠÚŘ byli ochotni se i finančně
podílet na obnově pod podmínkou, že bude opona
ohodnocena odborníkem, stojí-li za to do toho investovat. Kronikář se svým švagrem Dusilem pozvali
akademického malíře a předsedu krajského výboru
umělců Stanislava Kováře z Mladé Boleslavi, který
po prohlídce a informaci o malíři, který byl žákem
Hynaise, ohodnotil dílo dost vysoko, kolem 100 tisíc
Kč. Tak byla splněna podmínka. St. Kovář se zavázal,
že oponu odveze se svým kolektivem do Mladé Boleslavi, podlepí ji plátnem, opraví a po úpravách sálu
bude vrácena na místo.
Problém nastal, když se konečně Jednota rozhodla snést cementovou krytinu střechy a nahradit
ji hliníkovým plechem. Občané to zase kritizovali a doporučovali vyměnit jen vadné tašky a střechu
přeložit. Hostinský Karel Smutný se chopil iniciativy a se svými „štamgasty“ rychle střechu odkryli

AMATÉRSKÉ DIVADLO
V SEMČICÍCH – VI. ČÁST
V roce 1985, když byl upravován sál hostince Jednotou Mnichovo Hradiště, byla opravena podlaha na
hudebním stupínku, která se propadla hnilobou, parkety však zůstaly neopraveny. Svérázným způsobem
byla provedena oprava jeviště. Již delší čas zatékalo
střešní krytinou. Na stropě sálu i jevišti se objevovala
po dešti promočená kola. Místo aby opravili krytinu,
zřídili nad jeviště mezistrop, aby poškozená malba
nebyla vidět. Další záslužnou prací se stalo zřízení
zábradlí z kovových trubek před oponou, zapuštěné
do zdi, aby se zabránilo úrazům při pádu lidí z jeviště. Vše z rozkazu podnikového bezpečnostního technika, a tak bylo v Semčicích také „Divadlo na zábradlí“ jako v Praze.
Oba tyto zásahy do prostředí, které bylo ve vsi jediné použitelné ke kulturním účelům, byly ostře kritizovány a odsouzeny všemi občany. MNV dal zábradlí
odstranit a tím zabránil vedení Jednoty využívat sál
a jeviště jen pro hostinské účely. Nerozřešena zůstala
oprava opony a zařízení kolem ní.
Již několik roků se na schůzích mluvilo o záchraně
3
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a provizorně pobili prkny a lepenkou. Rychlostí akce
bylo zaskočeno vedení Jednoty, které nemělo žádnou
krytinu připravenou. Střecha zůstala několik měsíců
pokryta jen papírem, začaly větry a vydatné lijáky,
vítr potrhal lepenku a voda promočila stropy sálu
i jeviště tak, že i elektrická instalace, také letitá, byla
zalita vodou. Proud probíjel do zdí, do výčepu i chladírny tak, že se hostinský bál na kovové součástky
sáhnout. Nesvítilo se. Tu teprve začala Jednota shánět krytinu, kterou získala v JZD Slušovice. Střecha
byla oplechována a vytvořeny pro záchranu opony
Pokračování příště
podmínky.

ODSTŘEL
Velké betonové silo v čistící stanici osiv na uskladňování řepného semene, postavené v roce 1938, se
mělo 7. června 1990 odstřelit. Protože příští den měly
být volby, byl odstřel odložen, i když nálože třaskavin
byly již založeny a přípravy udělány.

PŘEPADENÍ
Skupina mladších lupičů, jedna žena a tři muži,
přepadli po půlnoci dne 21. července 1990 81letého
důchodce v Semčicích. Nejdříve hledali peníze. Vynutili si vydání 400 Kč a potom, když zjistili, že je sám,
vyjedli a vypili spižírnu. V podroušeném stavu začaly orgie s dívkou. Potom se zaměřili na osobní auto
ve stodole – úplně nové, které patřilo příbuzným.
Napadený jim v tom bránil a křičel o pomoc. Sousedka z protějšího domu uslyšela volání a zavolala bezpečnost telefonem. Lupiči starého muže zmlátili, jak
se později zjistilo, měl naštípnutou kost v noze, tržnou ránu na čele a hodně modřin. Lupiči autem ujeli, ale ne daleko. Jen do Žerčic, kde havarovali. Jeden
z pachatelů odcizil ještě motocykl z č. p. 97. Jeden
pachatel byl zajištěn, ostatní později. Postižený byl
odvezen do nemocnice v Mladé Boleslavi, kde pobyl
až do jara 1991.

NOVÉ OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Po listopadových volbách v roce 1990 přestal se
užívat název Místní národní výbor a jeho poslanci.
Nyní je to obecní úřad, obecní zastupitelstvo, starosta.
Je to stav, jaký byl do revoluce roku 1945.
Při prvním veřejném zasedání Obecního zastupitelstva byl zvolen prvním starostou obce Semčice
Ing. Jiří Čejka za Stranu zelených, místostarostou byl
zvolen Jiří Mates SZ, pokladníkem Jaroslav Novotný
OF, revizorem Ing. František Šturma za KSČ. V sále
hostince bylo přítomno 50 občanů. Zastupitelstvo je
sedmičlenné, 4 za SZ, 3 za OF, 1 nezávislý a 1 KSČ.
Pěčice a Ctiměřice se již osamostatnily.

Z NAŠEHO KRAJE
VODA V MLADÉ BOLESLAVI
V 19. STOLETÍ

cí kusu hlavně (laufu) ze staré vojenské ručnice, které
byly tenkráte širšího kalibru.
Ve městě bylo několik dřevěných kašen a dvě
kamenné, jedna na Staroměstském náměstí, druhá
u kostela sv. Jana na Novoměstském náměstí.

Primitivní městská vodárna, jednoduchý to vodní stroj o jedné klice s třemi koleny a třemi malými mosaznými válci čerpacími čili pumpami, které pohánělo kolo na spodní vodu zařízené. Pramen
vodárenský, vyvěrající ve skále pod parkánem, byl
v tehdejších dobách velmi nedokonale opatřen. Sklípek bez dveří a bez závory, ve kterém vyvěralo hlavní
zřídlo, byl z ulice Jizerní (nynější Ptácké) po několika
chatrných schůdcích každému přístupen a všelikému, často povážlivému znečištění všanc dán. Byl to
veřejný záchodek. Odtud tekla voda do vodárny a zde
se čerpala do města. Náprava stala se roku 1874 a vše
zdokonaleno nákladem velikým a péčí všemožnou
roku 1895, kdy hluboká studeň jímací pro prameniska
všecka do skály vylámána a pokud možno isolována.
Za starších dob nebyly roury vodovodu v městě
železné, nýbrž dřevěné. Přivezly se borovice z městského lesa u Husí Lhoty, kůra se sloupla a nebozezem
na půldruhého sáhu dlouhým vyvrtala se do ní díra
a součást vodovodu byla hotova. Spojování dřevěných
rour bylo často ledabylé, kus stočeného plechu někdy
dostačil, také se našla v zemi při kopání spoj pomoSemčický zpravodaj • duben 2014

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA
Slavnost Božího Těla, čili slavnost Těla a Krve
Páně, je křesťanským svátkem slaveným první čtvrtek po osmé neděli po Velikonocích. Součástí slavení svátku je průvod, v němž je nesena Svátost oltářní a na čtyřech určených místech se konají krátké
pobožnosti.
Již několik dní před slavností sváželo se dubové listí a „máje“ březové z lesa u Boží Vody, všude se pletly
věnce, girlandy a festony (pletenec z kvítí). Rámy oken
domů na náměstích a ulicích vroubily se květinovými pletenci, do oken stavěly se sochy a obrazy svatých
a vyvěšovaly se koberce. Družičky sháněly polní kvítí:
chrpu, koukol, stračky, vlčí mák a ze zahrad růžové
a pivoňkové lístky na „cupování“.
Měšťané, kteří čtyři oltáře stavěli, považovali výkon
ten za zvláštní vyznamenání, jak pro svou rodinu, tak
i pro dům svůj, závodíce mezi sebou ve výzdobě oltá4

řů. Funkce stavění oltářů byla v rodinách dědičnou,
právě tak jako nesení baldachýnu, pod kterým kráčel
kněz s monstrancí.
V průvodu šli kněží, magistrát, cechy, školní mládež, hudba, střílelo se z hmoždířů na Dubcích. Pra-

pory vlály. Velký žal byl, když dešťové počasí zkazilo
slavnost, na kterou se vše těšilo po celý rok, a když vše
se odbylo v kostele.
(V. F. Rudolf:
„Staré obrázky boleslavské“)

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY SEMČICE
ZÁPIS DO MŠ
V úterý 19. března 2014 proběhl zápis dětí do MŠ
Semčice. Odchodem předškoláků se uvolní v obou
třídách MŠ celkem 17 míst. Mohlo být tedy přijato od
1. 9. 2014 17 nových dětí.

Z tohoto počtu bylo podle kritérií přijato 11 dětí ze
Semčic a 6 dětí z tradičně spádových obcí podle věku.
Zbylých 11 dětí nebylo z kapacitních důvodů přijato
a skončilo tzv. pod čarou.

K zápisu se dostavilo 34 dětí se svými zákonnými zástupci. Dvě děti nesplnily věkové kritérium –
k 1. 9. 2014 nedosáhnou věku 3 let, čtyři děti nesplnily
kritérium trvalého bydliště v Semčicích nebo tzv. spádových obcích. Dětí splňujících kritéria zbylo tedy 28.

Ve středu 11. 6. 2013 od 15 hod. se pro zákonné
zástupce nově přijatých dětí koná v MŠ ve třídě Sluníčko informační schůzka.
Mgr. Jana Kočová,
ředitelka školy
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CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ VE ŠKOLE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14
11. 4. 5. díl projektu na SOŠ a SOU Jičínská
„Cestou přírodovědných a technických
oborů napříč Středočeským krajem“ pro
žáky 8. a 9. třídy
16. 4. Účast žáků 1. i 2. stupně na krajském
kole zeměpisné soutěže Eurorebus
17., 18. 4. Velikonoční prázdniny
21. 4. Velikonoční pondělí
24. 4. Rodičovské schůzky v ZŠ
29. 4. 1. lekce plavání v bazénu MB, 2. a 3. třída (další lekce: 6., 13., 20., 27. 5.)
30. 4. Exkurze 2. a 3. třídy do zoologické
a botanické zahrady Liberec
2., 9. 5. Ředitelské volno v ZŠ (úprava sociálních
zařízení žáků dle hygienické vyhlášky)

7. 5. Soutěž mladých zdravotníků (oblastní
kolo)
od 19. 5. Testování žáků 4. a 9. třída – ČŠI
29. 5. Třídní výlet 7. – 9. třídy Křivoklátsko
4. 6. Dopravní hřiště v MB pro žáky 4. třídy
12. 6. Schůzka pro zákonné zástupce žáků
– budoucích prvňáčků (od 15:30 hod.)
během května a června – výlety jednotlivých tříd, branný den, pochodové cvičení, cvičný poplach,…
Aktuální přehled akcí najdete na
skola.obecsemcice.cz v rubrice Plán školního
roku.
Mgr. Jana Kočová,
ředitelka školy

PEDOŠ ANEB PENÍZE DO ŠKOL
Naše škola se na začátku září roku 2011 aktivně
zapojila do projektu „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, spolufinancovaného
z Evropského sociálního fondu. Smyslem podpory byl
rozvoj těch vzdělávacích oblastí, ve kterých naši žáci
v mezinárodním srovnání zaostávají za svými vrstevníky z jiných států. Tento projekt byl úspěšně ukončen
28. února letošního roku.

a možností se všichni pustili do práce s takovou chutí, že nebyl problém vytvořit stanovený počet DUM,
jak se digitálním učebním materiálům říká. Nejlepší
na celé věci je, že jsme si vytvořili poměrně obsáhlou
knihovnu těchto materiálů. Čerpáme i z materiálů
jiných škol a zároveň pokračujeme v tvorbě dalších
DUM, které ve výuce stále používáme.
Technické vybavení školy vypadá v současnosti
následovně: interaktivní tabule s dataprojektorem je
ve všech učebnách (3 komplety jsme pořídili z vlastních prostředků). Ve všech učebnách jsou počítače
s internetem propojené v síti. Dále vlastníme 3 vizualizéry. Ze zbylých evropských peněz jsme pořídili sadu
16 kusů hlasovacího zařízení ActiVote, které slouží
k rychlému testování žáků – v současné době pořizujeme z vlastních prostředků druhou sadu, aby bylo
možno hlasovat ve všech třídách (průměrný počet
žáků v letošním školním roce je 20 žáků na třídu).
K hlasovacímu zařízení proběhlo školení – vyučující
se naučili nejen toto zařízení používat, ale i vytvářet
vlastní testy.

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 ve dvou částkách – 60 % v září 2011 a zbylých 40 % v listopadu
2012.
Do projektu byli zapojeni všichni vyučující kromě
jedné paní učitelky, která byla v inkriminované době
v předdůchodovém věku. Všichni zúčastnění vyučující vytvářeli ucelené sady digitálních učebních materiálů (DUM). Za dobu trvání projektu bylo vytvořeno
a zároveň i ověřeno 21 sad – to je 420 kusů, což je úctyhodné číslo. Na začátku jsme si vůbec nedovedli představit, že budeme schopni vytvořit takové množství
materiálů, ale po proškolení a zažití všech postupů

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

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Dne 4. 2. 2014 jsem se zúčastnila na naší škole
školního kola Biologické olympiády. Žáci soutěžili ve
dvou kategoriích. Olympiáda byla určená pro žáky
Semčický zpravodaj • duben 2014

6. – 7. ročníku kategorie D a pro žáky 8. – 9. ročníku kategorie C. Tématem letošního ročníku bylo
Světlo a barvy v přírodě. Vypracovávali jsme test,
6

poznávačku rostlin a živočichů. Laboratorní práce
byla pro každou kategorii jiná. Kategorie D pozorovala, jak reagují semena ptačího zobu na různé pH.
Kategorie C zkoumala horniny a nerosty. Tři nejlepší soutěžící z obou kategorií reprezentovali školu
v okresním kole. Já jsem byla mezi nimi. Co to pro
každého postupujícího znamenalo? Kromě svědomité
přípravy každý vypracoval vstupní úkol podle výběru ze zadaného seznamu. Já jsem si vybrala pokusy
s rostlinnými barvivy, kde jsem se dozvěděla hodně
zajímavých věcí.

Dne 8. 4. jsem se spolu s dalšími soutěžícími z mé
kategorie vydala na Gymnázium Dr. Josefa Pekaře
v Mladé Boleslavi, kde proběhlo již zmiňované okresní kolo. Soutěžili jsme ve třech disciplínách – v teoretických znalostech, poznávání přírodnin (rostlin,
živočichů a nerostů) a laboratorním úkolu (mikroskopování měříku a dužniny šípku).
Tímto bych chtěla poděkovat naší paní učitelce
přírodopisu Ireně Králové, která nás velice pečlivě na
tuto soutěž připravovala.
Adéla Kubínová (7. tř.)

VÝSLEDKY BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 2013/2014
Školního kola se zúčastnilo 23 žáků druhého stupně. V okresním kole soutěžilo 30 žáků v kategorii C
a 25 žáků v kategorii D z osmi základních škol a gymnázií Mladoboleslavska.

Děkuji všem soutěžícím za úspěšnou reprezentaci
školy (o 1 bod nám utekla účast v krajském kole) a přeji všem ještě mnoho zajímavých setkání s přírodou.
Irena Králová, učitelka přírodopisu

Umístění
Umístění
ve školním kole v okresním kole
Adéla Kubínová
1.
4.
Kateřina Zoufalá
2.
6. – 8.
Michaela Legnerová
3.
21.

Kategorie C

Kategorie D

Vojtěch Komárek
Milan Krouský
Eliška Mišnerová
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Umístění
Umístění
ve školním kole v okresním kole
1.
6.
2.
19.
3.
16.
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EXKURZE NA OBECNÍ ÚŘAD V SEMČICÍCH
ANEB STAROSTKA JAK MÁ BÝT
V pondělí 17. března 2014 jsem se zúčastnila
s 6. třídou a naší třídní učitelkou Renatou Kubínovou
exkurze na Obecní úřad v Semčicích.
Naše exkurze se uskutečnila v rámci hodiny
Výchovy k občanství. Ochotně se nás ujala paní starostka Dana Grebeňová. Ta nás v úvodu seznámila s historií obce, rozlohou, počtem obyvatel. Dále
nám vysvětlila úkoly správy obce, včetně organizační

struktury, kde uvedla složení zastupitelstva a činnost
výborů a komisí.
Touto cestou chci jménem všech žáků 6. třídy
poděkovat paní starostce za poskytnutí informací potřebných nejen pro výuku, ale abychom si také
uvědomili práci Obecního úřadu ve prospěch občanů
a naší školy.
Eliška Špičková, žákyně 6. třídy ZŠ

Z ČINNOSTI SEMČICKÝCH HASIČŮ
VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA
V neděli 9. března jsme provedli na koupališti praktický výcvik s agregáty, členové se
seznámili s novými stroji a vyzkoušeli si jejich
použití.
Další akcí sboru a jednotky je každoroční čištění
koupaliště, to proběhlo v pátek 28. 3. a v sobotu 29. 3.
V pátek se začalo čistit brouzdaliště a větší část velkého bazénu pomocí tlakové vody. Druhý den se pokračovalo v čištění bazénu, odvážení a odčerpávání bahna a špinavé vody pomocí kalových čerpadel, bagru
a fekálu.
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Každoroční odborná příprava velitelů a strojníků
se konala 5. dubna v lokalitě Vrch Bělá. Zde jsme si
např. vyzkoušeli vynášení zraněné osoby ze zakouřeného objektu.
V sobotu 12. dubna jsme za velkého přispění
semčických dětí vybílili vápnem koupaliště. Díky
všem za pomoc.
Dále nás čeká STK na našich vozidlech. V sobotu 26. 4. taktické cvičení 11. okrsku a soutěž Železný
hasič v Jabkenicích.
Za výjezdovou jednotku Karel Klimo ml.
8

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení přátelé,
dovolte mi Vás seznámit s činností SDH Semčice
za uplynulé období.
V sobotu 15. března se konal naším sborem
pořádaný tradiční Masopustní průvod. Na devátou
hodinu se sešlo okolo 30 povedených masek před
hasičskou zbrojnicí, kde na ně již čekal připravený
alegorický vůz ve formě Hospůdky a také Kyzivátova dechová hudba Libáň, která průvod po celou
dobu hudebně doprovázela. Bohužel nám v tento den
nepřálo počasí. Z pátečního skoro letního dne jsme

se v sobotu ráno probudili do chladného a sychravého počasí. Nicméně celý průvod zdárně svou cestu ukončil v bodu výchozím a následovala volná
zábava.
Na závěr mi dovolte pozvat příznivce hasičského
sportu 18. května do areálu Mateřské školky v Semčicích, kde se uskuteční od 9 hod. 3. ročník Memoriálu
Ing. Petra Vonáška v požárním útoku mládeže.
Za SDH Semčice Petr Renner

MLADÍ HASIČI
V sobotu 22. února nás čekala soutěž v Dobrovici, kde se konal Memoriál B. Buriánka ve vázání uzlů
a druhá část hry Plamen – štafety požárních dvojic.
V uzlování se naše družstvo mladších umístilo na
nečekaném prvním místě, z čehož se radovali Lucie
Müllerová (7.), Klára Vošvrdová (9.), Bára Vindušková (11.), Tomáš Procházka (27.) a Míša Černý (38.).
V závorkách je umístění jednotlivců, kterých bylo
celkem 88. Štafetu požárních dvojic v kategorii mladších zaběhli za 109 sekund, což stačilo na 12. místo

z celkových 17. Mimo tyto dvě disciplíny se zde plnily odborky. Za náš kolektiv splnili odborky strojníka
juniora – Lucie Müllerová, Kateřina Mocová a Tomáš
Procházka, preventistu juniora – Klára Vošvrdová,
kronikáře – Lucie Košťáková. S diplomem za první
místo se nám hned lépe vracelo domů. Tímto mladé
„uzlíčkáře“ chválíme.
V průběhu března a dubna jsme nacvičovali štafety
4 x 60 m a CTIF. Čeká nás 26. dubna třetí část hry Plamen v Mnichově Hradišti. Nejen pohyb jsme vykoná9
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vali, ale také jsme se, stejně jako v předešlých letech,
zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí. Každý
mladý člen nakreslil obrázek s hasičskou tematikou.
Obrázky jsme poslali na okresní OSH a budeme doufat, že někdo z našich členů vyhraje, jako tomu bylo
v loňském roce. V květnu proběhne u nás v Semčicích
Memoriál Petra Vonáška a také čtvrtá, závěrečná část
hry Plamen v Chotětově. V červnu se vydáme s dět-

mi na celodenní výlet, abychom příjemně ukončili
celoroční činnost. Doufejme, že se nám bude i nadále
dařit!
Děkujeme.
Za vedoucí mládeže SDH Semčice
Tereza Šturmová a Lenka Motlová
Email: sopticisemcice@seznam.cz

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Vážení členové, fanoušci a kamarádi,

Díky jarnímu počasí – téměř hned po výroční schůzi – začaly jarní práce a přípravy sportovního areálu
na hlavní sezónu. Uklízelo se a ještě se stále uklízí vše,
co je potřeba. Velkou změnou byla demolice plechové
nohejbalové boudy, která již dosloužila a nevypadala
u našich kurtů nejlépe. Začalo se s přípravou hrací
plochy na blížící se soutěžní sezónu. Ve stejném období se činili také hasiči s každoročním vypouštěním,
čištěním a následným bílením koupaliště. V mezidobí
mezi mytím a natíráním stěn nádrže jsme stěny polili
chlornanem a doufáme, že se tento počin promítne do
kvality vody v letní koupací sezóně.

jako nový předseda TJ Sokol Semčice bych vám
tímto chtěl slíbit, že se budu snažit tuto funkci vykonávat zodpovědně. Budu se snažit dát vám i Semčicím
co možná nejvíce z toho co dokážu, jak po sportovní,
tak i po kulturní stránce. Budu se snažit přispívat ke
stálému zlepšování vybavení a chodu našeho krásného sportovního areálu. Toho bychom si měli všichni
nade vše vážit, neboť není mnoho obcí, kde takovéto
zázemí vůbec mají.
Jarní období ve sportovním areálu začalo výroční
schůzí členů TJ Sokol Semčice. Tradičně jsme se sešli
v klubovně sokolů v SA. Zhodnotili jsme uplynulý rok
z pohledu sportovního i hospodářského a vše bylo
zakončeno drobným pohoštěním a klasickou sokolskou zábavou – hraním „krabiček“.

V nejbližší době nás čeká turnaj v mariáši, který
proběhne 26. 4. v naší klubovně a hned v týdnu následujícím 30. 4. tradiční rej čarodějnic. Druhý den ve
13 hodin vyrazíme společně za krásami semčického
okolí v tradičním prvomájovém pochodu.

NOHEJBAL
Nohejbalová sezóna začíná klasicky po 20. dubnu.
Semčické Áčko jede na první zápas 22. 4. do Mnichova
Hradiště, kde se budeme snažit o první body v novém
ročníku. Letošní složení Áčka má stejný základ jako
již několik let, a to Ondra Hynek, Lukáš Kučera a Petr
Vondráček. Jisté rozdíly zde jsou. Po loňské výpomoci
se zpět do Béčka vrací Radim Hynek a naopak Áčko
posílily dvě hostující posily – Radovan Huk z Jizerního Vtelna (již hrál za Semčice v roce 2012) a Martin Folprecht z Bakova, kterého budete moci vidět
v semčických barvách poprvé. Nicméně jeho kvality
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jsou fanouškům nohejbalu známé, protože patří mezi
málo hráčů této soutěže, kteří dokázali porazit našeho
Petra v singlu.
Naše Béčko zahajuje taktéž 22. 4., ale na domácí
půdě s týmem TJ Sokol Brodce nad Jizerou. Tímto vás
zvu na první mistrovský zápas v Semčicích. Po kvalitní zimní přípravě a po prvních trénincích venku
do nich vkládám opravdu velké naděje a dovolím si
tvrdit, že budou bojovat o první příčky tabulky, a proto si rozhodně zaslouží vaší přízeň a podporu na
domácích zápasech. Béčko v letošní sezoně nastou10

pí ve složení Radim Hynek, Mirek Novotný, Radek
Makovec, Josef Brynych, Filip Klacek, Roman Hřebík, Zbyněk Řípa, Petr Renner, František Suchý a naši
dorostenci, kteří nám již z žákovského věku odrostRozlosování Okresního přeboru
Kolo
Datum
Start
1. kolo 22.4.2014 úterý 16:30
2. kolo 1.5.2014 čtvrtek 16:30
3. kolo 8.5.2014 čtvrtek 16:30
4. kolo 15.5.2014 čtvrtek 16:30
5. kolo 22.5.2014 čtvrtek 16:30
6. kolo 29.5.2014 čtvrtek 16:30
7. kolo 5.6.2014 čtvrtek 16:30
8. kolo 12.6.2014 čtvrtek 16:30
9. kolo 18.6.2014 středa 16:30
10. kolo 26.6.2014 čtvrtek 16:30
11. kolo 28.8.2014 čtvrtek 16:30
12. kolo 4.9.2014 čtvrtek 16:00
13. kolo 11.9.2014 čtvrtek 16:00
14. kolo 18.9.2014 čtvrtek 16:00
Rozlosování Okresní soutěže
Kolo
Datum
Start
1. kolo 22.4.2014 úterý 16:30
2. kolo 29.4.2014 úterý 16:30
3. kolo 6.5.2014 úterý 16:30
4. kolo 13.5.2014 úterý 16:30
5. kolo 20.5.2014 úterý 16:30
6. kolo 27.5.2014 úterý 16:30
7. kolo 3.6.2014 úterý 16:30
8. kolo 10.6.2014 úterý 16:30
9. kolo 17.6.2014 úterý 16:30
10. kolo 24.6.2014 úterý 16:30
11. kolo 26.8.2014 úterý 16:30
12. kolo 2.9.2014 úterý 16:00
13. kolo 7.9.2014
úterý 16:00
14. kolo 14.9.2014 úterý 16:00

li a i kvůli jiným zálibám, než je nohejbal, nestíhají
dorosteneckou soutěž v Plazích.
Pro přehled dokládám herní tabulku obou
družstev.

Domácí
TJ SOKOL MN. HRADIŠTĚ „B“
TJ SOKOL SEMČICE „A“
NK BAKOV NAD JIZEROU
TJ SOKOL SEMČICE „A“
TJ SOKOL SEMČICE „A“
SK NOHEJBAL HLAVENEC „B“
TJ SOKOL SEMČICE „A“
TJ SOKOL SEMČICE „A“
TJ SOKOL LIBÁŇ
TJ SOKOL SEMČICE „A“
SK JIZERNÍ VTELNO „B“
SK JIZERNÍ VTELNO „A“
TJ SOKOL SEMČICE „A“
TJ PLAZY „B“
Domácí
TJ SOKOL SEMČICE „B“
NK BENÁTKY NAD JIZEROU
TJ SOKOL SEMČICE „B“
TJ PLAZY „C“
TJ SOKOL SEMČICE „B“
RANČ DOBROVICE
TJ SOKOL SEMČICE „B“
TJ SOKOL BRODCE NAD JIZ.
TJ SOKOL SEMČICE „B“
SK HELADA KOLOMUTY
TJ SOKOL SEMČICE „B“
NK BOSEŇ
TJ SOKOL SEMČICE „B“
VOLNO

Hosté
TJ SOKOL SEMČICE „A“
TJ SOKOL LIBÁŇ
TJ SOKOL SEMČICE „A“
SK JIZERNÍ VTELNO „B“
SK JIZERNÍ VTELNO „A“
TJ SOKOL SEMČICE „A“
TJ PLAZY „B“
TJ SOKOL MN. HRADIŠTĚ „B“
TJ SOKOL SEMČICE „A“
NK BAKOV NAD JIZEROU
TJ SOKOL SEMČICE „A“
TJ SOKOL SEMČICE „A“
SK NOHEJBAL HLAVENEC „B“
TJ SOKOL SEMČICE „A“
Hosté
TJ SOKOL BRODCE NAD JIZ.
TJ SOKOL SEMČICE „B“
SK HELADA KOLOMUTY
TJ SOKOL SEMČICE „B“
NK BOSEŇ
TJ SOKOL SEMČICE „B“
VOLNO
TJ SOKOL SEMČICE „B“
NK BENÁTKY NAD JIZEROU
TJ SOKOL SEMČICE „B“
TJ PLAZY „C“
TJ SOKOL SEMČICE „B“
RANČ DOBROVICE
TJ SOKOL SEMČICE „B“

A JEŠTĚ CO NÁS KDY ČEKÁ V PRŮBĚHU ROKU 2014:
PLÁN AKCÍ TJ SOKOLA SEMČICE PRO ROK 2014
Duben:
- Mariášový turnaj – 26. 4.
- Rej čarodějnic – 30. 4.
Květen:
- prvomájový pochod – od 13 hod.
Červen:
- Lychá čtyřka (na terase pod střechou)
- Turnaje Terreos TTD, podnikové akce
- Rockový festival – 28. 6.
Červenec:
- Memoriál Bohumila Sládka – volejbal – 5. 7.
- House párty – 26. 7.
Srpen:
- Semčický desetiboj – 2. 8.

- Půlnoční nohejbalový turnaj – 15. 8.
- Noční fotbalový turnaj – 22. 8.
- Lychá čtyřka – ukončení letní sezóny – 30. 8.
Září:
- Ukončení sezóny
- Amatérský volejbal smíšených družstev
- Úklid areálu
Prosinec:
- Vánoční turnaje – nohejbal, volejbal, fotbal
Aktuálně pořádané akce – mimo plán – budou
zveřejněny běžným způsobem.
Za TJ SOKOL Semčice – Ondra Hynek
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE USKUTEČNÍ
 v pátek dne 23. května 2014 od 14 hodin do 22 hodin a
 v sobotu dne 24. května 2014 od 8 hodin do 14 hodin
ve volební místnosti Obecního úřadu Semčice
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství. Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do
volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
2. Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na
voličský průkaz, nebo pokud předloží potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, nebo předloží
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
vydané v místě předchozího trvalého pobytu.
3. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu
hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za
chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

JA K S E B R Á N I T P O D O M N Í M PRO DE J C Ů M ?
• Pokud možno nepouštějte neznámé lidi vůbec do bytu!
• Zejména pro starší lidi je vhodnější pouštět si do bytu někoho pouze v případě, je-li přítomen
někdo další z rodiny.
• Když už je do bytu pustíte, nenechejte je o samotě např. ve vedlejší místnosti!
• Nikdy nic na místě nepodepisujte!
• Vždy si přeberte všechny dokumenty, které vám obchodní zástupce přináší, a vždy si vyžádejte
jeho kontakt.
• Neukazujte prodejcům své současné vyúčtování elektřiny, smlouvu s dodavatelem apod. Nikdo
z podomních prodejců nemá právo po vás tyto dokumenty chtít!
• Nepodléhejte prvnímu dojmu. Prodávající schválně usilují o to, aby na první dojem působili
příjemně, nevypovídá to však o jejich poctivosti či o kvalitě jejich výrobků.
• Nenechte se zmást odkazováním na „autority“, zejména z oblasti zdravotnictví („tento výrobek
doporučují lékaři, zdravotní pojišťovny“), mohou být smyšlené.
• Nejste-li si jisti, co vám prodejce nabízí, řekněte mu, že se musíte poradit s někým z rodiny
a pošlete ho pryč.
• Neposkytujte prodejcům žádné kontakty na své známé, byť vám prodejci budou manipulativně
tvrdit, že je tím připravujete o velmi výhodné nabídky.
• V případě nejasností kontaktujte zákaznickou linku prodejce, můžete se také obrátit na
pracovnice Spokojeného domova na telefonech 773 565 341 (Marie Kočová) nebo 774 341 170
(Jaroslava Turková). V případě vážnějších podezření věc nahlaste na policii (telefon 158).
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OBEC SEMČICE
v souladu ust. § 39 odst. 1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejňuje svůj záměr

PRONAJMOUT
část prostor sloužících podnikání
v objektu č. p. 21, na pozemku parc. č. st. 157/1
v obci a k. ú. Semčice, za účelem provozovny občerstvení.
Popis prostor sloužících podnikání – provozovna občerstvení (17,5 m²),
společenská místnost (42,7 m²), skladové prostory (1,8 m²), chodba (4,6 m²),
šatna a WC (14 m²), celkem 80,60 m².
Doba nájmu – od 1. 7. 2014 na dobu neurčitou.
Nájemné – minimálně 1 459 Kč/měsíc.
Zájemce o nájem ve své nabídce uvede:
- jméno a příjmení (obchodní jméno a jméno statutárního zástupce)
- adresu a telefonické spojení
- kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, kopii koncese
na prodej alkoholu a lihovin
- podnikatelský záměr využití prostor; zachování provozovny občerstvení podmínkou
Hodnotící kritéria a jejich váha:
- návrh výše nájemného
(50% ze 100%)
- otevírací doba provozovny

(30% ze 100%)

- rozsah nabízených služeb

(20% ze 100%)

Nabídka musí být podepsána zájemcem a zaslána poštou nebo podána
na Obecním úřadu Semčice v zalepené obálce, zřetelně označené takto:
NÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ V Č. P. 21 – NEOTVÍRAT!
Lhůta pro podání nabídek – od zveřejnění záměru do 5. 5. 2014 do 12:00 h
V případě zájmu o prohlídku prostor k nájmu kontaktujte Obecní úřad Semčice.

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
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S B Ě R - N E B E Z PEČ N Ý O D PA D
v areálu Ing. Heřmanského, vrata naproti hřbitovu
pátek

9. 5. 2014

sobota 10. 5. 2014

9:00 – 11:00 h, 14:00 – 19:00 h
7:00 – 9:00 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
pátek

9. 5. 2014

sobota 10. 5. 2014

9:00 – 11:00 h, 14:00 – 19:00 h
7:00 – 9:00 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.
Semčický zpravodaj periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 265 výtisků. Místo vydávání: Semčice. Číslo výtisku: 2, Datum vydání:
28. 4. 2014, 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.
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