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Vážení spoluobčané a čtenáři
Semčického zpravodaje,

některým, bohužel, jedno.
V letošním roce jsme byli opět neúspěšní s dotací na rekonstrukci dětského hřiště, přesto jsme se rozhodli tuto rekonstrukci provést z vlastních prostředků a hřiště osadit novými herními prvky. Většinu jsme si instalovali sami, čímž jsme ušetřili
nemalé finanční prostředky. Proto bych tímto chtěla poděkovat
všem, kteří se na realizaci podíleli, a to od prací výkopových,
zednických, montážních a dodavatelských, až po uklízecí.
V květnu byl instalován na příjezdu od Žerčic nový radar, který zaznamenává dopravní situaci a její účastníky při překročení
rychlosti. Radar jsme zdarma získali od Středočeského kraje
v rámci realizace projektu Bezpečný Středočeský kraj.
Blíží se léto, prázdniny a čas dovolených, proto Vám přeji pohodu, zasloužený odpočinek a vydařené počasí.
Eva Horáková, starostka obce

čas letí a my už zase sedíme nad stránkami Zpravodaje. Tentokrát začnu věčným tématem, a to jsou odpady. Velmi nás trápí
nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad. Před kontejnery na
papír jsou opakovaně odkládány nerozložené krabice, v kterých
bývá i polystyren patřící do plastu. Pokud by občané krabice
rozkládali, vešlo by se do kontejnerů větší množství a nemuseli bychom nově zavést každotýdenní svoz, což bude stát obec
další peníze. Zároveň je možnost odvézt papír a rozložené krabice na označené místo u školy. Také se objevují na sběrných
místech např. pytle se skelnou vatou, s bioodpadem, a dokonce
i televizor. Každý chceme mít pořádek doma, ale v obci je to
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Zprávy z Masarykovy ZŠ a MŠ Semčice
Z činnosti semčických hasičů
Z činnosti TJ Semčice

Čtvrtletník - Zdarma

Z OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z místního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Semčice se do uzávěrky Zpravodaje sešlo celkem třikrát – 30. 3., 11. 4. a 18. 5. 2017. Níže uvádíme
nejdůležitější body, které zastupitelstvo schválilo, kompletní
usnesení jsou k dispozici na webových stránkách obce v záložce - Úřední deska - Historie.
Zastupitelstvo obce Semčice schválilo:
• Dodavatele na výměnu oken v domě služeb firmu
Svět oken s.r.o., Mladá Boleslav.
• Zprávu o revizi hospodaření a účetní závěrku Masarykovy
základní školy a mateřské školy Semčice za rok 2016.
• Zprávy o činnosti výborů a komise za rok 2016 a odměny
jejich členům.
• Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na izolované
dýchací přístroje přetlakové s 5 % spoluúčastí financování.
• Žádost o dotaci z rozpočtu obce v celkové výši 1 600 Kč
pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,
základní organizace Dobrovice.
• Vrácení poměrné části fakturovaných penále ve výši
341 350 Kč firmě VAK MB s.r.o. ve dvou splátkách.
První splátka ve výši 170 675 Kč se splatností do 31. 12. 2017,
druhá splátka ve výši 170 675 Kč se splatností do 30. 6. 2018.
• Zhotovitele herních prvků dětského hřiště firmu Bonita
Group Service s.r.o. Koráb, Tišnov.
• Účetní závěrku obce Semčice sestavenou k 31. 12. 2016.
• Žádost o přijetí sponzorských darů pro Masarykovu ZŠ
a MŠ Semčice ve výši 29 500 Kč.

Dětský den
V neděli dne 28. 5. 2017 se na semčickém koupališti konal
DĚTSKÝ DEN.

plechovek, magnetické šipky. Poznávaly suroviny z maminčiny kuchyně. Připraveny jsme měli i didaktické hry, hlavolamy
a malování obrázků. Za splnění úkolů si mohly vyzvednout
náležitou odměnu v podobě menšího balíčku a párku v rohlíku
a každý obdržel čokoládovou medaili. Nakonec mohly zkusit své štěstí v dětské mini tombole. Po celé odpoledne děti
mohly jezdit na ponících a na šlapacích motokárách, o které
byl opravdu velký zájem, až se nám tvořily fronty. Nechyběl
ani velký skákací hrad. Počasí nám opět přálo a zasoutěžit si
s námi přišlo téměř 130 dětí, za což jsme moc rádi. Už nyní se
těšíme na příští rok.

Dovolte mi poděkovat firmě Mistr Topič Sukorady za sponzorování zapůjčení skákacího hradu, firmě Aufer design Mladá
Boleslav, Entry Engineering, s.r.o., Papírnictví Wiky a drobným sponzorům, kteří nám zajistili hodnotné dary do dětské
mini tomboly. Panu Černému z Úherců za zapůjčení šlapacích
motokár, paní Šedivé a panu Urbanovi za zajištění živých poníků. Dále děkuji členům TJ Semčice za výbornou spolupráci
při konání akce, členkám kulturní komise, paní starostce, žákům ze základní školy a všem ostatním, kteří se podíleli na
přípravě dětského dne, a kteří v plném nasazení skvěle vypomáhali při soutěžích.
Petra Hornerová,
předsedkyně kulturního výboru

Ze starých Semčic

I letos jsme pro děti připravili pestrý program na celé odpoledne. Po zahájení programu Elfkou Zuzanou děti obdržely
kartičku a sbíraly razítka za splněné úkoly. Letos měly splnit
15 netradičních her a soutěží, kde opět ukázaly, jak jsou šikovné a zdatné. A že to byly soutěže opravu netradiční. Děti
zdolávaly překážkovou dráhu, chodily po laně, vyzkoušet si
mohly slalom na lyžích, chůzi na chůdách, ručkování poslepu,
florbalový slalom, jízdu na snowboard hod oštěpem, shazování
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(Z místních kronik vybrala J. Čvančarová)
Správa obce v druhé polovině 19. století a v první polovině
století 20.
Po zrušení nevolnictví a roboty, po roce 1848, už nebyl v obci
rychtář a konšelé, ale starosta a obecní zastupitelstvo. Protože
válka třicetiletá nezanechala v naší obci následků, byl počet
obyvatel a usedlostí po léta stabilní. Byl zde velkostatek Thurn
Taxiský, šest větších hospodářství a chalupy malorolníků.
V roce 1713 bylo v Semčicích 171 obyvatel ve 20 domech
1843		
329
39
1890		
435
50
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Z OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU
Obec se pomalu rozrůstala a obyvatelstvo se živilo převážně
zemědělstvím a řemeslem. Nejvíc bylo zedníků, kteří k řemeslu měli ještě pár korců polí pro obživu rodiny. Prvním semčickým starostou byl František Anděl z č. p. 1.

Úřadoval od roku 1877 do r. 1884 a od r. 1893 do r. 1897. Za
jeho časů byly vysázeny lípy u křížku, postavena trať České
obchodní dráhy z Dětenic do Dobrovice a upravena cesta do
Ctiměřic.

Roku 1877 byla postavena na Holi hájenka, les byl knížecí. Od
roku 1884 do 1890 byl starostou František Krejčík z č. p. 18.
Dal vysázet třešně na průhonu pod Holí, vysázena byla třešňová alej podle silnice ne Ctiměřice. Škola v č. p. 41 byla rozšířena na trojtřídní. Založen byl včelařský spolek. Od roku 1890
do roku 1893 byl starostou Václav Dvořák z č. p. 14. Podílel se
na založení hasičského sboru v Semčicích, zakoupení hasícího
stroje. Před starou školou č. p. 41 byly vysázeny kaštany. Starosta Dvořák již tenkrát navrhoval, aby obec pořídila stavební
plán rozvoje obce, ale nestalo se tak. Uvedl do pořádku obecní finance a dle starého zápisu „tím však mnohé pány občany
proti sobě popudil” a nebyl již zvolen. Starostou byl na další
čtyři roky opět František Anděl. Od roku 1897 do roku 1900
byl starostou Josef Ulman z č. p. 22. Za jeho starostování bylo
založeno vodní družstvo za účelem odvodnění polí, koupen
šutrovník u Ledec, učiněna sjízdnou cesta na Hol, koupeno je-
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viště pro ochotnický spolek, založena obecní knihovna a Hospodářsko-čtenářská beseda. Od roku 1900 do roku 1906 byl
starostou František Anděl z č. p. 1, syn prvního starosty. Bylo
provedeno sčítání lidu, založen spořitelní spolek a Reifeisenka. Bylo jednáno o výstavbě nové školní budovy. Postavena
byla Ulmanova cihelna v místě dnešního sportovního areálu.
Od roku 1906 do roku 1919 byl starostou František Starý z č.
p. 27. Také on prosazoval stavbu nové školy. Za něho bylo
v Semčicích zavedeno elektrické osvětlení v roce 1912 a v témže roce vybudována semenářská stanice. Byla zřízena funkce
strážníka. Po skončení I. světové války byl zvolen starostou
Semčic František Sládek z č. p. 32 a v období let 1919 až 1934
se hodně udělalo. Založen byl Sokol, v hospodě vybudováno
nové jeviště pro ochotnické divadlo, postaven pomník padlým
v I. světové válce. Jeviště dostalo novou oponu. Začala výstavba rodinných domků v I. ulici a o tři roky později i v ulici
druhé. Semenárna vystavěla obrovské skladiště, byla vybudována silnice mezi dvorem a Krejčíkovými, zregulován potok,
vybudováno hřiště pod Holí. Protože v roce 1929 pomrzly za
kruté zimy téměř všechny stromy na návsi, byly v roce 1932
vysázeny akáty, 6 Švehlových lip, hlohové stromky a smuteční
vrby u pomníku. A konečně se uskutečnil dlouhodobý projekt
– nová škola v Semčicích byla postavena a v roce 1927 slavnostně otevřena.

Komunitní dům pro seniory
v Semčicích

Jak vznikl Komunitní dům pro seniory v Semčicích?
Komunitní dům pro seniory (KoDuS) v Semčicích vzniká celkovou rekonstrukcí a přestavbou jednoho z křídel objektu, který historicky několik desetiletí sloužil jako Výzkumný ústav
řepařský a v době největšího rozmachu, v polovině minulého
století, zaměstnával několik set lidí. Zmíněná část budovy byla
až do loňského roku více než 20 let prázdná a nevyužívaná,
nyní (už jako oddělená samostatná budova) získá opět šanci
sloužit a přinést užitek občanům obce… a nejen jim.
Investorem a majitelem KoDuSu je Řepařský institut, spol.
s r.o., porevoluční nástupce Výzkumného ústavu řepařského
v Semčicích. Vzhledem k velkému rozsahu investice, kdy z objektu zůstaly v podstatě jen obvodové zdi a vše ostatní je nové,
jsme k realizaci projektu využili příspěvek MMR ČR formou
částečné dotace, což ve svém důsledku představuje respektování
přesně stanovených pravidel z hlediska určení a využití objektu.

Červen 2017
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Jak bude KoDuS v Semčicích vypadat?
• Jedná se o bytový dům, byť zaměřený na komunitní bydlení,
tzn., nejedná se o dům se zdravotní, pečovatelskou službou
nebo pobytovými sociálními službami.
• Celý dům splňuje parametry bezbariérového užívání, se
všemi byty upravitelnými na plně bezbariérové.
• V domě bude 16 bytových jednotek: 5 bytů s rozlohou
30–40 m2 a 11 bytů s rozlohou 40–45 m2.
• Menší bytové jednotky jsou všechny řešeny dispozičně
jako 1+kk a určeny pro jednu osobu. Pět z větších bytových
jednotek je také řešeno jako 1+kk pro jednu osobu, šest
větších bytových jednotek je navrženo jako 2+kk až pro
dvě osoby.
• Dva byty jsou v přízemí domu, ve 2. a 3. nadzemním podlaží
je po 6 bytových jednotkách, dva byty jsou ve 4. podkrovním
podlaží.
• Celková kapacita domu je tedy počítána pro cca 22 osob.
• Byty budou vybavené kuchyňskou linkou s dvouvařičem
a chladničkou.
• Koupelnové vybavení bude zahrnovat bezpečnostní prvky,
jako jsou madla a sedátko ve sprchových koutech.
• Dům disponuje štědrými sdílenými prostorami pro
komunitní aktivity obyvatel – dvěma společenskými
místnostmi včetně společných kuchyněk (s troubou),
prostorem pro společnou knihovnu, sportovní klubovnou
pro hry jako ping-pong nebo kulečník a tělocvičnou.
• V domě budou také další společně využívané prostory
jako prádelna (místnost se sdílenou pračkou), sušárna prádla,
místnost pro uskladnění kol apod.
• Při rekonstrukci domu jsme se snažili být co nejvíce
ohleduplní k životnímu prostředí, proto bude vytápění
domu částečně pokryto tepelným čerpadlem (v kombinaci
s plynovými kotly) a pro splachování WC bude využívána
dostupná dešťová voda sváděná ze střechy do speciálních
nádrží pod zemí.
• S ohledem na zdraví nájemníků bude domovním řádem
upraven striktní zákaz kouření ve všech společných pro
storách domu a také v jeho těsné blízkosti (zejména u vstupu
do domu a v blízkosti přízemních oken).
• Okolí objektu obklopuje investorův pozemek se zahradně
parkovou úpravou, který bude nadále zvelebován.
Obyvatelům KoDuSu, kteří by měli zájem o vlastní malou
zahrádku (např. pro pěstování zeleniny) může být vyčleněna
malá parcela pro jejich zahradničení.
Pro koho je bydlení v KoDuSu určené?
Byty v KoDuSu v Semčicích jsou určené osobám od 60 let
výše. Vzhledem k výše uvedenému se jedná o bydlení určené
víceméně soběstačným osobám, které si vystačí se vzájemnou
komunitní pomocí nebo s individuálně zajištěnou terénní službou sociální péče (např. dovoz jídla, úklid). Zároveň se jedná
o sociální bydlení s regulovaným nájmem, kdy nájemné za 1 m2
podlahové plochy nesmí překročit limit stanovený MMR
(aktuálně platný limit 57,20 Kč). Každý z nájemníků platí za
výměru rozlohy svého bytu a dále za podíl na sdílených ko-
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munitních prostorách v rozsahu 10 m2. To znamená, že maximální výše čistého nájemného (tzn. bez příspěvku na služby
jako úklid a zabezpečení domu a bez záloh na spotřeby energií)
nepřesáhne při stávajícím limitu částku 3 146 Kč.
Protože se jedná o bydlení sociálního charakteru, mohou být
nájemníky domu jen osoby splňující kromě věku také následující sociální kritéria:
• Osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví
(ani podílovém spoluvlastnictví) byt, rodinný dům nebo
bytový dům, a nemá ve vlastnictví ani družstevní podíl
v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další
členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet
s nájemníkem.
• Osoba musí prokázat, že její průměrný čistý měsíční příjem
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy nepřesáhl 1násobek průměrné měsíční mzdy.
V případě dvoučlenné domácnosti nesmí průměrný čistý
měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy přesáhnout 1,2násobek
průměrné měsíční mzdy.
• V současné době je referenční hodnotou průměrná měsíční
mzda zveřejněná ČSÚ ve výši 26.467 Kč.
Nájemní smlouva bude uzavírána na 2 roky s ujednáním
o obnovování nájmu vždy na další dva roky, pokud nájemník
bude mít zájem o pokračování nájmu při splnění podmínek
pro sociální bydlení.
Co je cílem bydlení v komunitním domě pro seniory?
Cílem je zajistit takové sociální nájemní bydlení seniorům, aby
na principu komunitního způsobu života a sousedské výpomoci došlo k uchování jejich soběstačnosti a nezávislosti. Proto
budou důležité mezilidské vztahy při zachování nezávislosti
každého z obyvatel.
Kdy bude KoDuS v Semčicích připraven pro bydlení?
Dokončení projektu se předpokládá do konce listopadu 2017,
kolaudace před koncem roku 2017 nebo počátkem ledna 2018.
Dům by měl být připraven pro užívání nejpozději od začátku
března roku 2018, nicméně doufáme, že to bude o něco dříve.

Ing. Martin Suk, Řepařský institut
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Oslavy 90 let školy

V sobotu 10. 6. 2017 proběhly v areálu školy oslavy 90 let
otevření školní budovy v Semčicích formou DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Program dne byl následující:
1. Školní akademie na školním dvoře.

A oslavenkyně? Dostala ke svému jubileu VĚŽNÍ HODINY.
Podle pamětníků průčelí školy původně hodiny zdobily. Na zahradě školy přibyly vyvýšené záhony pro výuku pěstitelských
prací, zadní stěna školy dostala nový nátěr.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se na
hladkém průběhu celého dne podíleli. Nebudu nikoho jmenovat konkrétně, protože bych mohla na někoho zapomenout,
a to bych opravdu nerada.
Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy
2. Den otevřených dveří – výstava školních, třídních i obecních kronik, kavárna (do které maminky, babičky i některé
žákyně napekly spoustu dobrot), v učebnách v prvním a druhém poschodí se plnily úkoly VÝZVY (v každé učebně byly
připraveny úkoly – celkem 9, které mohli plnit rodiče i děti, za
splnění jednotlivých úkolů obdrželi razítko, pokud měli razítek
alespoň 6, dostali ve vestibulu drobnou odměnu) – matematické, přírodovědné, dějepisné, zeměpisné, jazykové i hudební
vědomosti a manuální dovednosti si mohli vyzkoušet opravdu
všichni a bylo jich hodně, kteří se do výzvy pustili, a podle
ohlasů si hru i pěkně užili.

V jídelně je pak čekalo občerstvení ve formě párků a koláčů
a pod lípou grilovaná klobáska.
3. Taneční zábava v místní hasičárně.
Podle ohlasů a počtu návštěvníků se akce opravdu podařila
a my můžeme mít dobrý pocit, že naše skoro roční přípravy
přinesly své ovoce. K příležitosti těchto oslav byl vydán ALMANACH a KALENDÁŘ – oboje je stále v prodeji ve škole
nebo na obecním úřadě.
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Recyklohraní

Recyklohraní je školní vzdělávací program pod záštitou
MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti
žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení.
Naše škola se přihlásila do projektu před šesti lety v roce 2011.
Od té doby jsme sebrali 457 kg drobného elektra a 388 kg vysloužilých baterií. Ve škole sbíráme i starý papír, vysloužilé
mobilní telefony, tonery, plastová víčka a plechovky od nápojů. Pravidelně se zúčastňujeme akce „Ukliďme Česko“. Za
tříděný elektroodpad získáme body, které si můžeme vyměnit
za učební pomůcky, sportovní potřeby a další odměny. Body
získáváme také za plnění úkolů s ekologickou tematikou. Vyráběli jsme ekologickou vlajku, solární pec, elektromotor nebo
větrníky a vodní mlýnky, luštili jsme tajenky a plnili mnoho
dalších zajímavých úkolů. Naposledy jsme za vysoutěžené
body získali mikroskop s připojením na PC a interaktivní tabuli. Děkuji všem, že nám pomáháte třídit odpad a tím šetřit naše
životní prostředí.
Ing. Irena Králová, učitelka přírodovědných předmětů

Spolupráce mezi školami

Chodím do Základní školy v Semčicích a díky Střední odborné
škole v Mladé Boleslavi, která se nachází blízko městského
koupaliště, si můžu vyzkoušet různé manuální činnosti. Jezdíme tam půl roku jednou za měsíc ve čtvrtek. Při první návštěvě
nás rozdělili do dvou skupin, a v těch jsme potom obcházeli různá pracoviště. Nejprve nás poučili o bezpečnosti práce
a potom jsme chodili po třídách, ve kterých jsme plnili různé
úkoly. V první třídě bylo pracoviště s elektrickými obvody.
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Zapojovali jsme různé součástky, dokud se nám nerozsvítila
žárovka. Další pracoviště byla dílna automechanika. Zde jsme
od našeho průvodce vyslechli, co je potřeba na autě kontrolovat, aby bylo provozuschopné. Na tomto pracovišti jsme si
zkusili přezout pneumatiku. Třetí v pořadí byla zámečnická
dílna, kde jsme upravovali dle návodu kovovou destičku. Ve
čtvrté dílně jsme spojovali motorové součástky tak, aby výsledkem byl motor, samozřejmě podle návodu. Zkoušeli jsme
naší zručnost společně s rychlostí práce. Dále jsme se učili
používat měřidla – posuvné měřidlo a mikrometr. Naměřené
rozměry různých těles jsme potom zapisovali do výkresu. Ještě
nás čeká projížďka automobilem pod vedením instruktora na
školním cvičném hřišti. Na to se všichni velmi těšíme. Chtěl
bych poděkovat SOŠ a SOU Jičínská za to, že nám připravuje
takovýto program a umožňuje nám vyzkoušet si různé činnosti.
René Běla, žák 8. třídy

Jižní Čechy

ká a prohlédli si zámeckou zahradu.
Po návratu jsme byli plní zážitků a nadšení.
Adéla Němcová, 7. třída

Volejbal
Celý školní rok chodíme do sportovního kroužku, kde se snažíme hrát volejbal, a tak jsme se rozhodly, že se zúčastníme
okresního kola ve volejbale v Benátkách nad Jizerou. Náš
volejbalový tým tvořila Jaroslava Škodová, Nikola Gabrišová, Alina Ševčenko, Izabela Čörgöová, Adéla Brodská, Veronika Hanousková, Lucie Košťáková a Eliška Špičková. Ráno
jsme se sešly na zastávce v MB i s paní učitelkou Šturmovou
a vzájemně jsme se psychicky podporovaly. Přijely jsme do
Benátek nad Jizerou do sportovní haly, kde už se pár týmů
rozcvičovalo. Převlékly jsme se do školních zelených triček
a běžely jsme se rozcvičit také.

24. 5. 2017 vyrazila 7. a 8. třída na třídenní školní výlet do Jižních Čech. Měli jsme sraz v sedm hodin na vlakovém nádraží
v Mladé Boleslavi. Asi o půl osmé přijel konečně vlak a my
nedočkavě a nadšeně vyrazili vstříc novým dobrodružstvím.

První zastávka byla v Praze na Hlavním nádraží, kde jsme
přestoupili a dál pokračovali do metropole Jihočeského
kraje, Českých Budějovic. Odtud jsme jeli do střediska husitství Tábora. V Táboře jsme měli objednanou prohlídku
v husitském muzeu, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o založení města, jeho historii i o samotném husitském hnutí. Poté jsme se přesunuli na ubytovnu do Českého
Krumlova, kde jsme dostali večeři. Druhý den jsme se pěšky
přesunuli do grafitového dolu. Vyzbrojeni ochranným oděvem a helmami jsme se vydali na průzkum. Do jeho nitra
nás zavezl malý nákladní vláček. Odpoledne jsme navštívili
hrad a zámek Český Krumlov, který je zapsán na seznamu
UNESCO. Dostali jsme se také k otáčivému hledišti, odkud
jsme měli najít sami cestu na ubytovnu. Večer paní učitelka žádné ztráty na životech nehlásila, tak předpokládám, že
šťastně dorazili všichni. Poslední den našeho putování jsme
se vydali do kláštera Zlatá koruna, kde nás čekala prohlídka a doplňování papíru. Zde nám také dovolil provázející
mnich vyzkoušet mnišské čepce. Po prohlídce jsme jeli autobusem do Hluboké nad Vltavou, kde nás čekal společný
oběd. Navštívili jsme i překrásný pohádkový zámek Hlubo-
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Mezitím dorazily další týmy a už se mohlo začít hrát. Jeden
set se hrál do 25 bodů. Náš tým pár výher měl, ale i pár proher.
Nakonec jsme neskončily na posledních místech. Moc jsme si
to užily a určitě bychom rády jely příští rok znovu.
Izabela Čörgöová, žákyně 8. třídy

Pohár rozhlasu 2017
Dne 11. 5. 2017 se konala soutěž Pohár rozhlasu 2017 pro
kategorii III. Sraz byl v 7:45 před Bondy, kde na nás už čekala paní učitelka Šturmová. Od nákupního centra Bondy jsme
se pěšky dopravili na Městský stadion, kde to vše probíhalo.
Pohár se skládal z těchto disciplín: běh 60 m, běh 600 m –
dívky, běh 1000 m – chlapci, skok do výšky, skok do dálky,
hod míčkem a štafeta 4x60 m. Chlapci skončili na 14. místě
a dívky na 8. z 12.
Zúčastnili se: dívky 6., 7. třída – Nikola Gabrišová, Jaroslava
Škodová, Anna Rýdlová, Nikola Frýbová, Tereza Pavlínková, Sára Tůmová. Chlapci 6., 7. třída: Jonáš Makovec, Jaroslav Rychetský, Martin Machač, Martin Moc, Václav Jansa.
Jaroslava Škodová, žákyně 7. třídy

Semčický zpravodaj
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Eurorebus

Mateřská škola na výletech

Ve středu 26. 4. 2017 jsme byli společně s žáky jiných ročníků naší školy a paní učitelkou Šturmovou na krajském kole
soutěže Eurorebus a soutěže Eurorebus junior v Praze. Za naši
školu soutěžili junioři – Jaroslav Grus, Ondřej Hýbl a Eliška
Sedláčková, za 6. třídu Kateřina Mocová, Anna Rýdlová a Tomáš Svoboda, za 8. třídu Štěpán Moc, Tereza Černá a Petra
Kyloušková. Naše skupina 8. třídy skončila uprostřed startovního pole.
Naše cesta začala tím, že jsme jeli autobusem ze Semčic do
Prahy na Černý most, tam jsme vystoupili a dále cestovali
MHD, až jsme dorazili na Fakultu tělesné výchovy a sportu.
Na této fakultě se konal další ročník soutěže Eurorebus, zde
jsme si mohli také vyzkoušet různé vědomostní kvízy. Nakonec jsme se sešli ve velké síni, kde jsme se rozsadili do lavic
po skupinách. Tam jsme psali velký test. Když jsme ho dopsali,
tak jsme si ještě napsali doprovodné hry. Pak jsme šli čekat na
chodbu na vyhodnocení testu. Po vyhodnocení všech výherců
a rozdání medailí a odměn jsme se šli naobědvat. Po obědě
jsme se šli podívat do Technického muzea, celé si ho prohlédli
a dozvěděli se spoustu nových věcí. Poté jsme jeli opět tramvají a metrem na Černý most, odkud nám jel autobus, koupili
a snědli jsme si zde pizzu a jeli autobusem domů.
Petra Kyloušková, Tereza Černá, 8. třída

Jako každý rok, než se nadějeme, je na dohled konec školního
roku. K němu neodmyslitelně patří výlet. Letos jsme absolvovali dokonce výlety dva.
Nejprve jsme se 16. 5. 2017 v mladoboleslavském lesoparku
Štěpánka procházeli Pohádkovým lesem. Našimi průvodci
byly různé pohádkové bytosti, např. princezna, vodník, ježibaba, Ferda mravenec, loupežník, skřítek či víla a těm jsme
postupně pomáhali vyřešit různé těžkosti a úkoly. Odměnou
nám byly diplomy. Poté jsme si ještě prohlédli část lesoparku,
kde jsme za vydařeného počasí prožili velmi příjemný půlden.
2. 6. 2017 jsme se vypravili na výlet do ZOO Chleby. Zvířátka
a děti prostě patří k sobě. Po nezbytné svačince jsme si nejprve postupně prohlédli všechna zvířátka ve staré části ZOO
a poté jsme přešli do části nové. Tam jsme viděli mnohá zvířátka chovaná v teráriích. Poté jsme ve výběhu pozorovali daňky
a v dalším výběhu jsme vyprovokovali k aktivitě velbloudy.
Nejprve odpočívali pod přístřeškem ve stínu, ale nechali si říct,
vstali a pyšně se před námi procházeli. Závěr výletu jsme si
užili na dětském hřišti, kde jsme statečně zdolávali mnoho různých mostů, lávek, prolézaček i houpaček. Po dobrém obědě
ve školce jsme usnuli, jako když nás do vody hodí. Oba výlety
jsme si užili a moc se nám líbily.
Zanedlouho začnou prázdniny, a to je teprve ta správná doba
na výlety. Tak ať se nejen dětem vydaří. Krásné léto plné příjemných toulek
Hana Dufková, MŠ Semčice

Z NAŠICH SPOLKŮ
Z činnosti semčických hasičů
Měsíc březen byl po prvních dvou letošních měsících klidnější, tak jsme načerpali síly na duben. V dubnu i přes nepřízeň
počasí a přesun termínu proběhlo tradiční čištění a následný
nátěr koupaliště. Tímto chci poděkovat všem, kteří na tom, aby
koupaliště bylo opět čisté a funkční, pracovali.
Tajný výlet na kolech se uskutečnil tak, jak bylo plánováno.
Účast byla hojná a všem se projížďka velmi líbila. Za všechny
zúčastněné tedy děkuji panu Vladimíru Rejmonovi za výbornou organizaci.
Železný šrot byl odvezen a snad se tak všem, kdo potřeboval
nějaký ten úklid materiálu, na nějaký čas ulevilo.
Pálení čarodějnic proběhlo opět velkolepě. Velký dík posíláme pro pana Petra Krejcara. Jako již tradičně vyřezal skutečně
krásnou, „strašlivou“ čarodějnici, kterou je škoda spálit. Májka
byla letos přepadena, ale naši stateční obránci útočníky zahnali
daleko za hranice Semčic.
Květnový Memoriál Ing. Petra Vonáška proběhl za krásného počasí, účast družstev byla úctyhodná, soutěžila spousta
družstev. Soupeření probíhalo v přátelském a čestném duchu. Naši Soptíci skončili za starší žáky na nádherném druhém místě. Podrobnosti se určitě dočtete od vedoucí Soptíků, Terezy Šturmové.
Všechny plánované akce proběhly tak, jak proběhnout měly. Je
to i zásluhou těch, které pak přímo nevidíte, ale kteří jsou pra-

Semčický zpravodaj

videlnými účastníky příprav a brigád. Vám všem velmi děkuji.
A Vy ostatní, prosím, přijďte taky někdy pomoci.
V červnu jsme také trochu pomohli při oslavách 90. výročí naší
školy a také na dalším Semčickém Rockování, kde jsme drželi
službu.
Prázdninové období pak bude klidnou dobou pro všechny. Po
odpočinku a načerpání nových sil, se pustíme do oblíbených
podzimních radovánek. Závěrem Vám všem přeji krásné léto,
příjemné dovolené a spoustu prázdninových zážitků.
Za SDH Semčice Michal Šimůnek

Z činnosti mladých hasičů

V sobotu 29. 4. 2017 nás podle plánů čekala další část hry Plamen a tou byly štafety, které se konaly v Mladé Boleslavi na
atletickém okruhu u 6. základní školy. Naše děti si vyběhaly
na štafetách 400 m CTIF v mladší kategorii 2. místo a starší
3. místo, štafety 4x60 m mladší 8. místo a starší 6. místo. Tato
soutěž se nám velice vydařila a posunula nás v celoroční činnosti hry Plamen na vyšší pozice.
Po této soutěži se již začaly nacvičovat požární útoky, jak
požární útok klasický, tak požární útok CTIF. Během nácviku se děti zúčastnily okrskové soutěže v Žerčicích v sobotu
6. 5. 2017, kde předvedly nádherný výkon - starší na 1. místě
a mladší na 2. místě.
Soutěž požárních útoků dětí se také konala v Semčicích jako
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posledních pět let pod názvem Memoriál Ing. Petra Vonáška.
Na soutěž v neděli 21. 5. 2017 se sjelo celkem 19 soutěžních
družstev: 2 přípravky, 10 mladších a 7 starších družstev. Soutěž byla až do posledního útoku velice napínavá s těsnými
výsledky obzvláště pro naše starší družstvo. Za přípravku si
zlaté medaile odvezlo družstvo ze Všejan a stříbrné družstvo
z Chotětova. V mladší kategorii si vybojovalo 1. místo družstvo Chotětov-A, 2. místo Chotětov-B a 3. místo Plazy. Starší a pro nás napínavá kategorie dopadla následovně: v závěru
soutěže si družstvo Plaz zaběhlo nejlepší čas, takže si nakonec
odvezlo putovní pohár za 1. místo, tudíž družstvo Semčic získalo 2. místo a na 3. místě skončilo družstvo Kosořice-B. Neděle s krásným slunečním počasím se velice vydařila a všem se
u nás moc líbilo. Vedoucí družstev dokonce dostali pochvalu
od pana hlavního rozhodčího Čapka, což už se moc neslyší.
Děkujeme všem za pomoc a účast a zase za rok.

První víkend v červnu byl pro některé naše hasičské děti náročný. V sobotu se zúčastnily požárního útoku na Memoriálu
Josefa Hůlky v Žerčicích a v neděli nás čekala poslední čtvrtá
část hry Plamen v Březně. V neděli se nám nepovedla disciplína požární útok CTIF, která je pro děti jedna z nejtěžších
disciplín ve hře Plamen, maličko nás odsunula z lepších pozic
v kategorii starších. Po odevzdání kroniky za celoroční činnost

a práci v kolektivu jsme obdrželi krásné 7. místo v kategorii
starších a 9. místo v kategorii mladších. Už se těšíme na další
rok hry Plamen.
Před prázdninami nás čeká rozloučení s celoroční činností
a o prázdninách, kdy se pravidelné schůzky nekonají, se s některými dětmi setkáme na každoročním stanování v Chotětově. Na
konci září nás čeká soutěž v Plazích v běhu 60 m s překážkami.
Email: tereza.sturmova@seznam.cz
Za vedoucí mládeže SDH Semčice Tereza Šturmová

Z činnosti TJ Semčice
Vážení sportovní přátelé, jak jsem uvedl v minulém příspěvku,
byla ve sportovním areálu zrekonstruována celá budova a v ní
se po malé odmlce opět konala naše Valná hromada, kterou
jsme klubovnu otevřeli veřejnosti. Chtěl bych i touto cestou
za nás „sportovce“ moc poděkovat vedení obce za to, jak se
k celé rekonstrukci postavilo a hlavně financovalo. Malou měrou jsme se na rekonstrukci také podíleli, a tak chci poděkovat
také těm, kteří v rámci svých možností pomáhali. Tímto zveme všechny, kteří v nové klubovně ještě nebyli, aby k nám do
areálu zavítali a vyzkoušeli služby nového „Šenku nad sítí“.
Samozřejmě že i ti, kteří k nám již zavítali, můžou přijít zas…
Sezónu jsme začali Valnou hromadou a Rejem čarodějnic,
za jehož organizaci chci poděkovat Kláře Hřebíkové a dalším
organizátorům, kteří se při něm postarali o nemalou kupu dětí.
Po reji následoval Prvomájový pochod okolím Semčic, kterého
se zúčastnilo kolem 50 „pochodníků“. Pochodníky vedl jako
obvykle Vláďa Rejmon a podporou jim byl také Zbyněk Řípa,
který dovezl občerstvení. Tímto chci poděkovat nejen jim,
ale i všem, kteří se na akcích spolupodíleli. Květnem začali
tradiční turnaje Tereos Dobrovice - bývají většinou tři a mají
vždy krásnou atmosféru. Mezi jednotlivými turnaji se konal
také Dětský den, který pořádal obecní úřad. I v červnu u nás
v areálu proběhly zajímavé akce např. představení Bruslařského klubu Mladá Boleslav (představení hokejistů pro sezónu
2017/18) a 5. ročník Semčického Rockování.
O prázdninách budeme pořádat tradiční volejbalový Memoriál Bohumila Sládka spojený s mini turnajem žen a v srpnu
Půlnoční turnaj losovaných dvojic v nohejbale, který se bude
konat 18. 8. 2017 od 16:30 hodin.
Ještě něco málo k našemu nohejbalovému oddílu, který si
dle uvedených tabulek vůbec nevede špatně. Jak družstvo A
tak družstvo C dosahují krásných výsledků. Dokonce se nám
přihlásilo fotbalové žactvo z Pěčic, že by se chtělo učit hrát
nohejbal… Do této doby proběhly již dva tréninky a po letní
pauze budou, doufáme, pokračovat. Tímto bychom chtěli také
poděkovat všem, kteří se o žáčky starají.
Další informace můžete najít na
http://tjsokolsemcice.webnode.cz/.
Za TJ Semčice, z.s. Jan Klimo
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