červen 2006
Vážení a milí spoluobčané, právě jsem si prolistovala několik červnových zpravodajů za posledních pár let a musela jsem se smát. Skoro ve
všech Vás žádám o toleranci, trpělivost a pochopení, protože se vždy v tuto dobu v některé části
obce něco kopalo či budovalo a tím se zvyšovala
prašnost, hlučnost atd. Stejně tak je tomu i letos.
Budování místních komunikací ve 2. ulici a v 1.
části lokality „Za Kampeličkou“ s sebou přineslo
dost problémů a nepříjemností. Snad se je již
podařilo či ještě podaří dořešit. V každém případě
vzniklo dílo velké hodnoty a postupně se jistě
dočkáme toho, že takto systematicky bude zvelebena celá ves. Nemá smysl provádět komplexní
rekonstrukci komunikací tam, kde dosud ještě
není všechno v zemi, proto musíme být všichni
trpěliví. Horší je ale situace na silnicích III.
třídy, které vedou obcí směrem na Žerčice a na
Pěčice. Provoz na těchto silnicích se značně zvýšil
a přibylo značně kamionové přepravy. Nevím jak
to řešit, mám to tzv. z první ruky, baráky se klepou, praskají a dá se říct, že jsme bezmocní. Pan
Eichler by mohl povídat, tomu navíc ještě strhávají žlábky. Píšeme na všechny strany a zatím není
dovolání. Sklad Faurecie v bývalé Selektě navíc
zvýšil provoz těchto kolosů ještě i v noci. Nevím,
asi je dobře, že už končím, protože špatně snáším,
že se s některými věcmi tzv. nedá hnout. Chce to
člověka s novou erudicí a energií.
Během prázdnin bude vybudován chodník,
vlastně chodníček, na křižovatce od OÚ k autobusové zastávce. Jak to dopadne s kanalizací
a vodovodem v ulici ke trati a slepé ještě nevíme,
čekáme na příslib dotace.

ročník 8, číslo 3
Kč také přislíbila na opravy kostela obec Pěčice
ze svého rozpočtu. Důležité je, že budou opraveny
římsy a zvýší se tím bezpečnost občanů při vstupu
na hřbitov což jsme hlavně chtěli.
Dovybudování interiérů Kolumbária jsme zatím zastavili, budova je zachráněna a dokončení
vnitřního vybavení necháme na pozdější dobu, zatím je ještě několik hrobů volných, takže nás nic
netlačí. Letos bychom chtěli v Kolumbáriu pouze
dodělat podlahu, zasadit nové okno a renovovat
vstupní dveře.
Prasklinu na koupališti se podařilo zacelit
speciálním tmelem, nebyla velká, což nás potěšilo.
Dotaci na úpravu hřišť ve sportovním areálu TJ
SOKOL nedostala, takže ještě společně zvážíme,
zda se do úpravy pustíme pouze tzv. za své, t. j.
s podílem obce a SOKOLA. Bylo by to reálné
zřejmě pouze za výrazné brigádnické výpomoci
členů a příznivců.
V areálu hasičů plánujeme letos vybudování vodovodní přípojky na veřejný vodovod, předělání
vodoinstalace, odpadového potrubí a vybudování
odpadní jímky v přední části areálu. Také v tomto případě by to bez brigádnické pomoci zřejmě
nešlo. Elán je veliký, takže uvidíme jak to nakonec
v obou „táborech“ dopadne.

Plánované zhotovení vodovodní přípojky do
domu služeb bylo splněno, přípojka je již v provozu.
V rozpočtu je ještě celá řada menších akcí či oprav,
takže je do konce roku ještě práce dost. Přeji Vám
či nám všem hezké léto a konečně i trochu tepla,
Pokračování oprav krovů, střechy a říms u kos- hodně hub a dětem hezké prázdniny. Ještě předtím
tela by mělo být opět zahájeno v týdnu po 19. Vás však zvu na řádné zasedání zastupitelstva
červnu tak, aby během prázdnin mohlo být sun- obce, které se bude konat ve středu dne 28. června
dáno lešení. Hodnota oprav bude letos činit cca 2006 v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního
půl milionu, víc peněz se nepodařilo zatím sehnat. úřadu.
Sbírka stále pokračuje, zatím se vybralo od občanů
Semčic i okolí 29 880,- Kč. Věříme, že se přidají
i ﬁrmy, podnikatelé a živnostníci. Částku 30 tisíc
Ing. Jana Mydlilová, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 3. května 2006 v 19 hodin v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Informaci o plnění úkolů uložených OZ na jednáních dne 1. 3. a 13. 3. 2006.
2. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým bodům
jednání.
3. Informaci o hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2006.
4. Informaci o připravovaných parlamentních volbách v obci Semčice a složení okrskové volební komise.
5. Požadavek HZS, územní odbor Mladá Boleslav
na stanovení podmínek zabezpečení PO při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob ve smyslu ust.
§ 29, odst. 1), písm. o) bod 2, zák. č. 133/1985 Sb.
6. Zprávu o provedené revizi hospodaření
v Masarykově základní škole a mateřské škole
v Semčicích k 3. 5. 2006.

9. Zástupce za obec do devítičlenné školské rady: p.
Karla Hůlku, (místostarostu obce), pí Ilonu Košťálovou,
pí Věru Hendrychovou.
10. Aktualizovaný rozpočtový výhled obce na léta
2007 - 2010.
11. Rozhodnutí obce nevydávat samostatnou
obecně závaznou vyhlášku ke stanovení
podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob, ve smyslu ustanovení § 29, odst. 1) písm. o) bod 2, zák. č. 133/1985 Sb. o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s tím, že
bude postupováno podle nařízení Středočeského kraje.
č. 4/2002, které Zastupitelstvo obce Semčice považuje za
dostačující a vyhovující podmínkám akcí pořádaných na
území obce.
12. Žádost Masarykovy základní školy a Mateřské
školy Semčice o příspěvek na jednotné oblečení pro
školní pěvecký sbor ve výši 1 800,- Kč, t. j. 50 % z celkové částky. (40 triček á 90,- Kč = 3 600,- Kč).
13. Příspěvek na opravu veřejného prostranství kolem
bytových jednotek čp. 136 a 137 v částce Kč 2 274,- t. j.
50 % z celkového nákladu na použitý materiál a jeho dopravu.

B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání Zastupitelstva obce tak,
jak je uveden na pozvánce.
2. Ověřovatele zápisu: pana Františka Moce a Ing.
Vladimíru Hynkovou
3. Navrhovatele usnesení: pana Karla Hůlku a Ing.
Aloise Jirsáka
4. Uzavření smlouvy o dílo na konečné dobudování
komunikací na lokalitě „Za Kampeličkou“, v 1. části pro
35 RD s ﬁrmou H-INTES, která vyhrála výběrové řízení
a byla doporučena komisí.
5. Zařazení výstavby splaškové kanalizace a vodovodu v ulici ke trati a slepé do rozpočtu obce na r. 2006,
pokud obec získá na tuto akci dotaci od Krajského úřadu,
o kterou požádala.
6. Rozpočtovou změnu č. 1:
a) Zvýšení rozpočtových příjmů o 42 800,- Kč
b) Zvýšení rozpočtových výdajů o 42 800,- Kč
7. Zřizovací listinu Školské rady.
8. Volební řád školské rady.

C) Ukládá:
Starostce Ing. Janě Mydlilové:
1. Uzavřít smlouvu o dílo s ﬁrmou H-INTES na realizaci dostavby komunikací v 1. části lokality „Za
Kampeličkou“ pro 35 RD.
2. Zabezpečit náležitosti potřebné pro případné zahájení výstavby splaškové kanalizace a vodovodu v ulici
ke trati a slepé.
3. Ve spolupráci s komisí pro rozvoj obce a životní
prostředí, v návaznosti na zpracovaný rozpočtový výhled,
aktualizovat program dalšího rozvoje obce do r. 2010.
V Semčicích dne 3. 5. 2006

Zapsala Stará

ZE SEMČICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik vybrala Jarmila Čvančarová,
kronikářka obce)

zde byl nějaký čas okrsek Veřejné bezpečnosti a později
pobočka spořitelny. V ostatních místnostech byly byty
a střídali se nájemníci. V době JZD vedl vchod ze dvora
do družstevní prádelny a v menším domku na dvoře byla
sběrna mléka. Před tím tam byli ubytováni učitelé a ještě
dříve holičství. Vzadu byl chlívek a dřevník. Od roku
1981 už byl dům prázdný a dále chátral.V únoru 1987
bylo rozhodnuto, adaptovat ho svépomocí na Dům služeb.
Když polevily mrazy v březnu, začaly se bourat vnitřní
zdi. Práce pokračovala pomalu, protože občané nejevili
pokračování na 3. straně

Ze starých Semčic
„Historie Domu služeb“
Původně byla budova č. p. 41, dnešní Dům služeb,
postavena v roce 1856 jako budova školní. Učilo se v ní
plných 71 let. Po dostavění nové školní budovy v roce
1927, byla stará škola prodána panu Mojžíšovi, který
zde měl krom bytu i kupecký krám. Po zrušení obchodu
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očekávaný zájem o brigády. V říjnu byl proveden rozvod topení z teplárny VÚŘ, v listopadu zbořen domek na
dvoře a místo připraveno pro parčík. Také byly omítnuty
venkovní zdi jako podklad pod fasádu. Ta byla provedena
14. a 15. května 1988. Při opravě střešní krytiny se vážně
zranil Václav Řezáč. Vedoucím na stavbě byl František
Horáček.

odprodal velkostatku a na pozemku u silnice postavil roku
1909 cihelnu a několik parcel prodal na stavbu domků.
Cihelna se skládala ze dvou pecí se spodním topením
a tří dlouhých dřevěných kolen s prostranstvím na sušení
cihel. Dalším zařízením byly kolejničky se železnými
vozíky na hlínu a dřevěnými na cihly. Samospádový vodovod byl veden z potoka od Ctiměřic. Cihly měly značku
JUS (Josef Ulman Semčice) a byl z nich postaven nejeden
domek v Semčicích a okolí.

24. června 1988 předseda MNV Miloslav Drbohlav
slavnostně Dům služeb otevřel. Bylo odpracováno 11 227
brigádnických hodin, z toho 2 874 zdarma. Hodnota díla
byla 760 tisíc Kč. Nejvíce hodin odpracovali: František
Horáček, Josef Vítek, Václav Řezáč, Vladimír Vošvrda,
Eduard Zítka, Josef Snopek, Tomáš Motrycz, Josef Jansa,
Josef Čerych, J. Novotný a další. Na úklidu pracovalo
mnoho žen.

Další majitel Josef Šturma roku 1920 postavil u cihelny
domek č. p. 79 jako obydlí pro mistra cihlářského
a jako kancelář. Byl to malý zděný domek krytý lepenkou, kde zpočátku nebyla ani podlaha. Měl jednu místnost
a přístavky. Za provozu cihelny do roku 1931 zde bylo
několik uživatelů a pracovníků cihelny. Poslední nájemce
Matoušek z Čisté ukončil činnost cihelny a domek
byl užíván jako byt pro deputátníky majitele č. p. 22.
Vystřídalo se zde za krátkou dobu mnoho zemědělských
dělníků, pak byl nějaký čas prázdný a v roce 1937 se sem
přistěhovala z č. p. 33 rodina Kloudova, která později
domek odkoupila a po rozboření cihelny si upravila terén
na zahradu. Na zahradě si vnučka postavila rodinný dům
a starý domek byl roku 1984 zbořen.V další části vzniklo
volejbalové hřiště a později sportovní areál.

V budově byla zřízena pošta, spořitelna, místnosti
určené pro mandl a sběrnu oprav spotřebičů, holičství
a kadeřnictví. Později byla spořitelna zrušena a místnost
změněna na provozovnu kosmetiky. V zadních místnostech byly dočasně prodejny, po adaptaci nyní Obecní
knihovna.
„Podholské hřiště”
V roce 1933 podala Tělocvičná jednota Sokol spolu se
Sborem dobrovolných hasičů v Semčicích, žádost Obecnímu zastupitelstvu o povolení, vybudovat nové hřiště
pod lesem, kde se až dosud nalézalo mrchoviště. Protože
místo bylo značně nerovné, bylo nutné přemístit vrstvy
jílu z horní části do dolní a tak vyrovnat celou plochu.
Byly vypůjčeny železné vozíky z dobrovického cukrovaru
a cihelny. Organizaci převzal výbor. Za hasiče to byli:
Josef Sládek č. p. 65, Josef Brynych č. p. 55, Štěpán Bort
č. p. 1. Za Sokol učitel Rudolf Dvořák č. p. 3, Bohumil
Sládek č. p. 38 a František Hodboď č. p. 69. Stavba byla
zahájena 4. května 1933. Členové pilně chodili ručně rýt
hlínu a na vozících ji převáželi na jiné místo.Dodatečně
byly přibrány spolky Hospodářsko čtenářská beseda
a Ochotnický spolek, jehož členové nasázeli kolem hřiště
topoly. Na hřišti se konala okrsková cvičení a hrál volejbal. Sokol postavil na hřišti klubovnu, která za války
sloužila Straně národního souručenství a po válce Junáku.
V roce 1951 vyhořela.V roce 1946 se zjistilo, že pozemek, na kterém hřiště je, není obecní, ale patří majiteli
lesa Františku Fenclovi. Ten obci pozemek v témž roce
předal. Když bylo vybudováno volejbalové hřiště na
místě zrušené cihelny, přestalo se podholské hřiště
využívat a zaniklo. Nyní je osázeno lesními stromy.
Předání pozemku neproběhlo úředně tzn., že nepatří obci,
ale současné majitelce lesa.

„Tragedie kolem úhynu dobytka”
Stádo hovězího dobytka dobrovického statku bylo
postiženo nakažlivým zmetáním skotu již do dob, kdy
se začalo s výdojným hospodářstvím. Prosty tohoto
onemocnění byly jen dvory v Žerčicích a Pěčicích. Ve
snaze ozdravit stádo a zbavit se nákazy, která byla
i pro člověka nebezpečná, bylo chováno ve zdravé stáji
s výběhem, několik desítek kusů jalovic na Ovčárnách.
Tyto měly postupně nahradit nemocné kusy dojnic. V roce
1951 se při pastvě nadmulo několik kusů. Z těchto asi
osmnácti jalovic muselo být několik na místě zaříznuto
a ostatní trokarovány.
Protože to bylo v době zakládání JZD, byla tomuto
uhynutí přičítána sabotáž. Proto byli vedoucí funkcionáři
statku Dobrovice zajištěni. Ředitel statku pan Románek
ve vazbě zemřel a zootechnik Václav Brůcha byl později
z vazby propuštěn a zproštěn viny.
„Semenárna”
V letech 1952-53 byly provozy semenářské stanice
rozděleny do tří podniků. Byl to Výzkumný ústav řepařský,
Čistící stanice osiv tzv. Kapos a v Pěčicích Šlechtitelský
a semenářský podnik Počernice.
V roce 1951 byl ve dvoře na Ovčárnách vybudován
učňovský domov, ve kterém byla soustředěna mládež,
získaná v náboru jako pracovníci ústavu. Tento učňovský
internát byl asi za dva roky zrušen.

„Semčická cihelna”
Jan Ulman č. p. 22 zdědil po otci usedlost s výměrou
pozemků 71 korců. Aby se zbavil dluhů, asi dvacet korců

1991

Zajímavá data naší obce

1991
1992
1992
1992

... pokračování (od roku 1991 do r. 2005)
1990

Zahájení komplexní rekonstrukce budovy zdravotního střediska (vnitřní i venkovní)
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Nová střecha na budově obecního úřadu
(„Kampeličky“)
Nátěry kostelních bání a nové dveře do kostela
Provedení nové elektroinstalace v základní škole
Nová fasáda na budově základní školy (ZŠ)
Bezúplatný převod 39 bytů VŠÚŘ do majetku
obce
pokračování na 4. straně

1992
1994
1994
1995
1995
1995
1996
1997
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001

Nová plechová autobusová čekárna „U Mysíků“
na původních základech
Dokončení rekonstrukce zdravot. střediska včetně
interiérů (za ﬁnanční spoluúčasti obce)
Bezúplatný převod Zdravotního střediska do majetku obce
Odkoupení prodejny potravin od JEDNOTY do
opětovného majetku obce
Předělání ústředního topení ve škole na propanbutan, zřízena nová kotelna a vybudování nového
výtahu do kuchyně
Předělání vytápění v domu služeb na elektrické
akumulační
Vybudování chodníků kolem silnice III. tř. (od
„okálů“ k Holbovům)
Oslava 700 let trvání obce Semčice
Nová parketová podlaha v tělocvičně ZŠ, včetně
vnitřních a venkovních izolací
Odvodnění hřbitova a rozsáhlá oprava hřbitovní zdi
Přestavba školní kuchyně s navýšením kapacity
pro 170 dětí
Komplexní rekonstrukce sociálního zařízení
v MŠ (rozvody vody, baterie, záchody…)
Plynoﬁkace obce Semčice, včetně vybudování
přivaděče z Úherců
Kabelizace veškerých rozvodů elektriky, veř.
osvětlení, rozhlasu a telefonů, odstranění sloupů
v celé obci
Vybudování vodovodního řadu do ZŠ a MŠ,
včetně 2. ulice
Rekonstrukce vnitřních částí budovy obecního
úřadu, včetně 2 nových obecních bytů a plynoﬁkace celého objektu
Dopracování a schválení územního plánu obce
Vydláždění cestičky na hřbitově ze žulových
kostek a vstupní části před bránou z čedičových
kamenů
Vodovodní přípojka s čerpadlem z obecní studny
ke hřbitovu s litinovou pumpou u vchodu
Demolice bývalého vodojemu (vedle areálu
výzkumu)
Zateplení a nová fasáda na budově obecního úřadu
Zateplení a nová fasáda na budově požární zbrojnice, včetně plynoﬁkace objektu
Změna vytápění ZŠ z propan-butanu na zemní
plyn, vybudování přípojky a odstranění (prodej)

2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005

venkovních nádrží
Rekonstrukce nebytových prostor v ZŠ na byt pro
školníka, zřízení a vybavení nové školní družiny
v podkroví
Nový chodník před prodejnou potravin, včetně
přístupového schodiště a bezbariérového vstupu,
včetně plynoﬁkace prodejny
Plynoﬁkace budovy zdravotního střediska
a zřízení bytu 1 + 1
Výstavba inženýrských sítí pro 14 RD „U Okálů“
Výstavba čističky odpadních vod pro 100 osob
pod lokalitou „U Okálů“
Výměna tzv. copylitů v MŠ za plastová okna,
instalace žaluzií v celé budově
Odstavné parkoviště u obecního úřadu, nátěr
fasády budovy OÚ, včetně žlábků a svodů
Výstavba inženýrských sítí pro 35 RD v lokalitě
„Za Kampeličkou“
Páteřní vodovod řad od „Okálů“ k „Rafandě“
Splašková a dešťová kanalizace v 1. ulici, včetně
vodovodu
Vybudování čističky odpadních vod (ČOV) pro
250 osob pod MŠ
Provedena generální oprava střechy na MŠ a na
prodejně potravin
Dokončena hrubá stavba Kolumbária, včetně
krovu a prejzové střechy
Komplexní rekonstrukce místní komunikace
v 1. ulici a v ulici k MŠ (od Motryczů až pod
vjezd na ČOV) včetně chodníku k MŠ
Splašková a dešťová kanalizace ve 2. ulici
Spojovací chodník ze zámkové dlažby od „Jarica“
k nové zástavbě, ﬁrmě Syngenta a Okálům
Prodloužení hlavního vodovodního řadu od
Veselých k Lojkovům č. p. 51
Vnitřní a venkovní omítky na Kolumbáriu
Další etapa výstavby inženýrských sítí „Za
Kampeličkou“, dokončena část pro 19 RD
Vybudování chodníku v části obce „Na Rafandě“
Prodloužení hlavního vodovodního řadu od Lojků
k bývalé bytovce Selekty
Urovnání levé části depozitní ukládky zeminy,
včetně strouhy a příčných odvodňovacích žlábků
na cestě pod Hol
Zahájení oprav krovů na budově kostela
za ﬁnanční spoluúčasti obce, Stč. kraje a církve.

Z našeho kraje
semene a tento pronajala, bydlili zde zaměstnanci dvora. V padesátých letech byl domek rozbořen a sportovní
hřiště naproti zrušeno a pozemek rozorán.

Lovcovna
Zděný barák stojící v polích o samotě, asi na polovici cesty
mezi vsí Pěčice a hrází Obecního rybníka o čtyřech místnostech. Byl postaven správou panství loučeňského pro rybáře
a proto se mu v Pěčicích říkalo „Lovcovna“. Na mapách
byl označen jako „Flusárna“. Bydlili zde rybáři, zahradník a jiní zaměstnanci panství a dvora pěčického. Když
převzala dvůr pěčický Společnost pro pěstování řepového

O starých fořtech
V starší době, kdy lesnictví a myslivost nebyly vědou, nýbrž
pouhým řemeslem, musel se každý adept a ctitel bohyně Diany u svého principála, privilegovaného pana fořta, řádně
pokračování na 5. straně
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Vozy neměly pavláček a nebyly průchozí. Vstupovalo
se do nich na dlouhé straně vozu. Každé oddělení mělo
své dveře. Prohlídka vozu byla obtížná a v zimě nebo po
dešti i nebezpečná. Průvodčí vlaku chodil po prkně (laufbretu), upevněném po celé délce vozu a držel se železného
zábradlí upevněného ve výši oken. Otvíráním dveří se
v zimě „vyvrzalo“ mnoho tepla. Po prohlídce uchýlil se
průvodčí do budky, k níž vedly železné schůdky. Budka
přečnívala střechu vozu a byla na všech stranách zasklena, aby průvodčí mohl pozorovati trať. V budce ovšem
nebylo kamen a v zimě v ní průvodčí trpěl zimou. U budky posledního vozu byla na střeše veliká cívka železná
a na ní navinuta „cúgslajna“, tj. provaz provlečený
kroužky na střeše vozu. Jeho konec byl uvázán na píšťale
lokomotivy. Ve chvíli nebezpečí zatáhl průvodčí za provaz
a pískáním dal znamení strojvůdci (mašinfírovi), aby vlak
zastavil.Vozy byly osvětleny olejovými lampami, které
lampář rozsvěcel ze střechy vozu. Bylo tam uprostřed po
celé délce upevněno prkno, po němž chodil a rozsvěcel
nebo zhášel lampy. Mnoho světla ve voze nebylo. Jediný záchod byl ve služebním voze (hytláku) u lokomotivy. Někdy se cestující po zastavení vlaku úprkem hnali
k hytláku, ale museli tam potom čekati až do nejbližší stanice.

vyučit a to podle všech pravidel tohoto oboru. Doba učení
trvala tři roky. Jednou jel nebožtík kníže Schwarzenberg
do Německa a slyšel, že v Tharaudu je lesnická škola,
která se těší velikému věhlasu. Dojel tam, vyslechl několik
přednášek a byl nadšen německou vymožeností. Hned po
příjezdu domů svolal schůzi kavalírů, v které se usnesli,
že založí v Čechách lesnické učiliště. Založili školu ve
Valdštýnském zámku v Bělé pod Bezdězem, kde mnoho
let trvala a veliký počet zdatných lesníků odchovala.

Železnice
V druhé polovině devatenáctého století byly ve vlacích
mimo I., II. a III. třídy ještě modře natřené vozy čtvrté
třídy, v nichž nebylo sedadel a cestující museli státi, nebo,
bolely-li je nohy, sedli si na podlahu nebo na zavazadlo, dovolil-li tomu jeho obsah. Vozy III. a IV. třídy byly
vytápěny železnými kamny. Někdy bylo ve voze horko
jako ve vytopené peci, jindy kamna kouřila a cestující
trpěli zimou. Prvá a druhá třída byla vytápěna plochými
plechovými nádobami, do nichž před odjezdem z počáteční
stanice byla nalita vařící voda. Láhev (ﬂaška) byla potom
zašroubována, zabalena do silné houně a položena na
podlahu vozu, aby zahřívala nohy cestujících.

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Hlídky mladých zdravotníků – již potřetí se této
soutěže, která proběhla na SZŠ v Mladé Boleslavi naše
škola účastnila. Děti si vyzkoušely postupy první pomoci
v různých situacích.

Střípky ze ZŠ
Okresní kolo Pythagoriády – proběhlo 25. 4. 2006
v Mladé Boleslavi. Naši školu reprezentovalo 9 žáků
z 6. A a 1 žákyně sedmé třídy. Mezi úspěšné řešitele
se zařadili naši žáci:
Ondřej Vaško, Robert Rotter, Tereza Kaňková.

BroDoLuSe Cup 2006
BroDoLuSe je zašifrovaný název pro 4 základní školy
Brodce, Dobrovice, Luštěnice a Semčice, které spolu
změřily síly.
Pravidla soutěže navrhl ředitel ZŠ Brodce Josef
Šimůnek. Proběhla 4 kola a každé se pořádalo na jiné
škole. Do bojů byla za každou školu vyslána vždy 2
čtyřčlenná družstva složená ze žáků 6. - 9 .třídy.
Žáci byli nominováni do jednotlivých kol podle svých
schopností a dovedností v daných oborech.

Okresní kolo biologické olympiády – žáci se zúčastnili
v kategorii „C“ ( 8., 9. tř.) a „D“ ( 6., 7.tř.). Do okresního kola postoupili vždy 3 nejlepší ze školních kol. Podmínkou účasti v okresním kole bylo vypracování vstupní
práce. Úspěšně nás reprezentovali tito žáci:
C:
Josef Kyloušek 9. tř., Jakub Pešout 8. tř.,
Tereza Pěčková 8. tř.
Irena Čvančarová a Renata Rotterová
D:
– obě 7. tř.

Datum
22. 3.
9. 4.
3. 5.
10. 5.

Soutěž v počítačových dovednostech – proběhla 26. 4.
2006 na 8. ZŠ v Mladé Boleslavi.
Velmi úspěšně nás reprezentovali žáci 5. třídy Radek
Záveský a Zdeněk Forejt.

Brodce
Dobrovice
Luštěnice
Semčice

M–F
4., 8.
2., 7.
3., 6.
1., 5.

Pořádající škola
Brodce
Dobrovice
Luštěnice
Semčice

TABULKA UMÍSTĚNÍ
ČJ – SV
Př – TV
D–Z
5., 6.
5., 8.
3., 4.
1., 3.
4., 6.
5., 6.
4., 7.
1., 3.
7., 8.
2., 3.
2., 7.
1., 2.
5

Obor soutěže
matematika, fyzika
český jazyk, spol. vědy
přírodopis, těl. výchova
dějepis, zeměpis

Celkem
43
34
39
23

Pořadí
4.
2.
3.
1.

pokračování z předchozí strany

V únoru byl vypsán zápis do MŠ na příští školní rok
a přihlásilo se celkem 11 nových dětí, můžeme přijímat až
do naplnění kapacity MŠ.

Všichni žáci přistoupili k reprezentaci opravdu zodpovědně
a prokázali, že mají vysoké znalosti a dovednosti a proto
byli nejúspěšnější.
Všem děkujeme a budeme se snažit být stejně úspěšní
i v dalších letech.

V průběhu roku jezdí do naší MŠ herci z Divadélka
Koloběžka a z divadelní agentury z Hradce Králové. Hrají
dětem pohádky a pohádkové příběhy, které jsou vtipné
a poučné zároveň. Dětem se velice líbí.
Jedenkrát za měsíc jezdíme do krytého bazénu v Jičíně.
Děti se pod vedením zkušených plavčíků seznamují
s předplaveckou průpravou.
Ke Dni dětí jsme pro děti připravili „Den karnevalu
a soutěží“.
Děkujeme tímto manželům Čechovým za sponzorování
tohoto dne.

Učitelský sbor semčické školy

Přijímací řízení
V letošním roce vychází z naší školy 18 žáků (15 chlapců
a 3 dívky).
Přijímací řízení proběhlo bez komplikací. Druhého kola
se zúčastnili pouze 2 žáci, kteří nebyli přijati na vybraný
učební obor z důvodu horšího prospěchu.
Žáci v září nastoupí do těchto škol:
Střední průmyslová škola Mladá Boleslav
Střední průmyslová škola Jičín
Střední zdravotnická škola Mladá Boleslav
Střední zdravotnická škola Nymburk
Integrovaná střední škola na Karmeli
Odborné učiliště Škoda Auto
Střední zemědělská škola Poděbrady
Střední odborné učiliště zem. Městec Králové
Odborné učiliště Horky nad Jizerou
Obchodní akademie
Střední odborná škola a učiliště Mladá Boleslav

Nyní se již těšíme na výlet do zoologické zahrady
v Liberci, na besídku pro rodiče a na slavnostní rozloučení
s budoucími prvňáčky.
Netrpělivě vyhlížíme teplejší počasí, abychom mohli
podnikat další výpravy do okolí Semčic, a to pěšky i na
kolech. Doufám, že se dočkáme.
Přejeme všem krásné prázdniny.

2
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1

Jitka Rejmonová, vedoucí učitelka MŠ

Historiáda
Ve dnech 27. a 28. dubna se v Golčově Jeníkově
konala celorepubliková dějepisná soutěž „Historiáda“.
Já jsem byla vybraná jako zástupce naší 8. třídy, 9. třídu
zastupoval Jakub Hybler, 7. třídu Kateřina Hyblerová a 6.
třídu Ondřej Vaško. Doprovázela nás paní učitelka Jiřina
Rakušanová, která vyučuje na naší škole dějepis.
Motto soutěží zní takto: „Kdo přijde po mostě minulosti
s hrdostí a pokorou, najde na jeho konci moudrost.“

Přejeme všem mnoho úspěchů při dalším studiu.
Mgr. Renata Rotterová, výchovný poradce

Zprávička ze školní družiny

Museli jsme velmi brzo vstávat, vlak odjížděl z Dobrovice už v 5,46 hod. Asi v 7,15 hod. jsme přijeli do Golčova
Jeníkova, ubytovali jsme se v místní základní škole
a seznámili jsme se s bohatým programem. Úkoly byly
voleny převážně z české historie, ale kdo Historiádu zná,
ví, že se hodí i znalosti antiky, dějin umění nebo pomocných věd historických. Kromě školních znalostí je třeba
uplatnit postřeh, logické myšlení, kombinační schopnosti,
samostatnou a týmovou práci.

Vzhledem k tomu, že sběrné suroviny omezily výkup papíru a vykupují pouze noviny a časopisy, prosím občany,
aby zatím kartony nevozili.
Tímto děkuji jménem svým i za děti naší družiny všem,
kteří se podílí na sběru a přispívají velkým dílem na naše
zájmové činnosti.
Eliška Mészárosová, vedoucí ŠD

Soutěže začaly v 8,00 hod. ráno a končily v 19,00 hod.
večer. V rámci plnění úkolů jsme navštívili empírový
zámek Kačina. Večer jsme shlédli v tělocvičně středověké
tance. Druhý den jsme soutěžili do 12,00 hod. Po
slavnostním zakončení, při kterém proběhlo vyhlášení
výsledků, jsme odjeli vlakem domů. Myslím si, že jsme
dosáhli dobrého výsledku – umístili jsme se uprostřed
startovního pole.
Letošní Historiáda byla perfektní a doufám, že pojedu
i příští rok.

Zprávy z mateřské školy
Prázdniny jsou přede dveřmi a je na čase se ohlédnout nazpět – jaký byl ten letošní školní rok 2005/2006
v mateřské škole?
V září bylo přihlášeno do MŠ 28 dětí – 14 chlapců a 14
dívek. Během roku se děti prostřídaly, ale z kapacitních
důvod musel zůstat počet stejný. Semčických dětí chodí
15, z Pěčic 2, ze Ctiměřic 3, ze Žerčic 3, z Jabkenic 1,
z Charvátec 2, z Úherců 1 a z Dobrovice 1.
Do základní školy v září odejde 11 dětí,. Pět předškoláků,
jejichž rodiče pro ně požádali o odklad školní docházky,
bude ještě jeden rok chodit do MŠ.

Denisa Kučerová, žákyně 8. třídy
pokračování na 7. straně

6

Odjezd od školy byl v 9,00 hod. ráno. Hlavní část
přehlídky byla soustředěna v Obrazárně Pražského hradu,
kde mělo každé dílo zajištěno speciální klimatické podmínky. Ceny vystavovaných exponátů nešlo vyčíslit, pro
představu: ten nejcennější byl pojištěn na 850 milionů
korun..
Počasí bylo krásné a my jsme se všichni těšili, že prožijeme
neopakovatelný den. Svoji procházku po Praze jsme začali
od Prašné brány směrem ke Staroměstskému náměstí
– tedy „královskou cestou“. Dále jsme pokračovali po
Karlově mostě, až jsme dorazili na Hradčanské náměstí.
Právě probíhala vojenská přehlídka vojáků hradní stráže,
kteří vykonali v tento slavnostní den vojenskou přísahu.
V rámci jednoho vstupného jsme navštívili i výstavu
Život na dvoře Karla IV. v Tereziánském křídle Starého
královského paláce a seznámili se tak s běžným životem
na císařském dvoře a historickými informacemi z doby
vlády Lucemburků. Vstupenka opravňovala i k návštěvě
Kláštera sv. Anežky České

První zasedání školské rady
Zástupci rodičů, obce a pedagogů se sešli na prvním
zasedání školské rady dne 24. 5. 2005.
Školská rada byla zřízena dle §167 zákona 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání.
Volby do školské rady proběhly v dubnu. Školská rada
má devět členů. Za rodiče byli do rady zvoleni: Pavel Hybler ze Žerčic, Jaroslav Kaňka z Ledec, František Kotek
z Pěčic. Za obec Semčice jsou členy školské rady Ilona
Košťálová, Věra Hendrychová, Karel Hůlka, pedagogy
zastupují Dana Antošková, Jitka Rejmonová, Renata
Kubínová.
Na prvním zasedání byl předsedou školské rady zvolen
pan Karel Hůlka.
Mgr. Miloslava Slánská, ředitelka školy

Při prohlídce celého areálu Pražského hradu jsme navštívili
také chrám sv. Víta, kde jsme vystoupali po 300 schodech
na vyhlídkovou věž, odkud byl úchvatný pohled na celou
Prahu. Obdivovali jsme také malé domky s obchůdky ve
Zlaté uličce. Cestou k autobusu jsme prošli Královskou
zahradou s Belvedérem a zpívající fontánou. Měli jsme
možnost vidět drezúru dravců. Z Prahy jsme odjížděli
v 17,00 hod. odpoledne. Sice jsme byli velmi unaveni, ale
s poznáním, že Praha je opravdu nejkrásnějším městem
v České republice a srdcem střední Evropy.
Mgr. Jiřina Rakušanová, učitelka dějepisu

Výlet na výstavu Karel IV. – císař
z Boží milosti
V pondělí 8. 5. 2006 se žáci druhého stupně a učitelky
vypravili do Prahy na výstavu Karel IV. – císař z Boží
milosti. Tato výstava neměla rozsahem ani hodnotou děl
v českém výtvarnictví obdoby. Přinesla ucelený obraz
o době vlády Lucemburků v Čechách a už se nikdy
a nikde nebude opakovat.

Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jarní období bylo na události a činnost hasičů čicích a při té příležitosti jsme zasahovali při dodosti bohaté.
pravní nehodě u Pěčic, kde došlo k požáru auta.
• Dne 21. května jsme vyjížděli na pomoc při živelné
• Dne 16. dubna se konal Tajný výlet. Odjezd pohromě, kdy se Dobrovickým okolím prohnala
v 8.00 hod. ráno na kolech do Kolomut. Odtud větrná smršť (ještě že máme motorovou pilu)
vlakem do Malechovic. Na kolech jsme projeli přes • Dne 26. května se konalo taktické cvičení 11. okrsNebák na Trosky, Rovensko, Hrubou Skálu a Turnov. ku, kdy se po vyhlášení poplachu vyjelo do obce
Špatnému počasí jsme ujížděli vlakem do Dobrovice Kobylnice, kde se prováděl zásah na senážní věži
s následnou dálkovou dopravou vody. Během 30
a odtud nás 15 dojelo na kolech domů.
• Ve dnech 21. a 22. dubna jsme vyčistili koupaliště. minut od vyhlášení poplachu se sjely hasičské jedPočasí nádherné. Za velké účasti mládeže jsme to notky z našeho okrsku a byly schopny zásahu.
• Dne 27. května jsme pomáhali při pořádání
zvládli.
• Dne 20. května jsme se zúčastnili poháru dětského dne na koupališti, jak výjezdem „Máni“,
hasičských sborů „DOUBRAVKA“ ve Voděradech. tak při přetahování lanem, … vzduchovky atd.
V důsledku technické závady jsme skončili v poli • Dne 1. června jsme vyčistili kanály v obci,
poražených.
opravdu to už potřebovaly.
• Dne 30. dubna jsme tradičně stavěli májku a na • Dne 7. června se tajně oženil náš velitel JSDHO
JPO III Kája Klimo. Ještě jednou mu blahopřejeme
1. máje jsme se prošli okolím Semčic.
• Během měsíce května jsme prováděli úklid (a patří mu to - poznámka redakce).
hasičárny a celého areálu a připravovali techniku
k výjezdu. Pomohli jsme vyčistit koupaliště v PěKarel Klimo st.
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Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Za SOKOL jen pár informací pro (snad již konečně) podaří udržet v takovémto stavu co možná nejdéle.
nadcházející léto.
Vstup do areálu – na koupání zůstává zachován
V sobotu 1. 7. 2006 pořádáme další ročník z předchozích let – i když je to jen nepatrný příspěvek
Memoriálu B.Sládka – ve volejbale mužů
na přípravky, které je nutné použít, přesto za něj
Ve čtvrtek 5. 7. 2006 - Singl - krajský přebor děkujeme. Děti, které se pravidelně účastní čištění
v nohejbale mužů
bazénu, mají samozřejmě koupání zdarma. Pro osV sobotu 15.7. 2006
proběhne 1.ročník tatní návštěvníky cena vstupenky do areálu:
Semčické trojky – turnaj v nohejbale registrovaných
Dospělí
10,- Kč
hráčů
Děti
5,- Kč
V pátek
18.8.2006 přivítáme účastníky oblíbeného 26.ročníku „Půlnočního turnaje“
Začalo nám Mistrovství světa ve fotbale. Všichni
losovaných nohejbalových dvojic
budeme našim hráčům držet palce a přát i trochu
sportovního štěstí. Doufejme, že budeme jejich záMimo tyto termíny Vás všechny rádi přivítáme ve pasy (a to ne jen ty tři úvodní) sledovat společně ve
sportovním areálu při koupání.
sportovním areálu.
Zásluhou našich členů, hlavně Ing. Šturmy, je voda
v bazénu velice kvalitní, doufejme, že se nám ji
Za TJ SOKOL Vlaďka Hynková

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
• Dne 27. 4. 2006 provedly členky kulturní a sociální komise obce humanitární sbírku odloženého
šatstva a textilu v naší obci. Sbírka byla opět velmi
úspěšná. Nashromáždilo se celkem 137 pytlů, které
Diakonie Broumov odvezla. Byla toho plná AVIE
a všem kteří se přičinili patří velký dík. Přišel děkovný
dopis se slovy uznání od vedení zmíněné Diakonie
a rádi poděkování tlumočíme.
• Sbírka na opravy kostela pokračuje, prosíme ty,
kteří dosud nepřispěli, aby se připojili, každá koruna je dobrá. Věříme, že se připojí i ﬁrmy, pod-

nikatelé a živnostníci. Chceme, aby bylo opraveno
to nejnutnější, aby mohli naši občané a návštěvníci
vstupovat na hřbitov beze strachu, že jim kus římsy
nebo taška ze střechy rozbije hlavu.
• Nejpozději do 31. 8. 2006 je splatná druhá polovina
poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu.
Sazba poplatku činí 360,- Kč na osobu a rok. Pokud
poplatek nebude uhrazen ve stanoveném termínu,
může být poplatek navýšen o penále ve výši 50 %.
…veřejná sbírka pokračuje…
K volebním urnám přišlo 285 voličů, což je 67 % ze 428 voličů.
Bylo odevzdáno 284 platných hlasů a 1 neplatný hlas.
Voliči dali své hlasy 13 stranám.

Jak jsme v Semčicích volili:
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PARLAMENTU České republiky konaných dne 2. a 3. června 2006
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-12.
8.-12.
8.-12.
8.-12.
8.-12.
13.

Rozdělení hlasů:

Občanská demokratická strana (9)
Česká strana sociálně demokratická (10)
Komunistická strana Čech a Moravy (20)
Strana zelených (18)
SNK Evropští demokraté (11)
Křesťanská a demokratická unie - ČSL (24)
Nezávislí demokraté (25)
Balbínova poetická strana (3)
Nezávislí (6)
Unie svobody - Demokratická unie (12)
Pravý Blok (14)
Koalice pro Českou republiku (21)
Národní strana(22)

počet hlasů
107
58
42
39
16
7
4
2
2
2
2
2
1

Hana Stará
zapisovatelka

Věra Stará
předseda volební komise
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%
37,7
20,4
14,8
13,7
5,6
2,5
1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,4

VÝZVA
všem občanům Semčic, Pěčic a okolních obcí, všem rodákům, bývalým žákům naší školy,
přátelům a příznivcům naší obce, všem podnikatelům, živnostníkům, osobám samostatně
výdělečně činným, všem dobrým lidem, kteří mají srdce otevřená…

POMOZTE ZACHRÁNIT SEMČICKÝ KOSTEL Sv. Prokopa
pomozte a přispějte podle svých možností

do VEŘEJNÉ SBÍRKY, kterou vyhlašuje Obec Semčice v termínu od 6. února - 30. října 2006.
Sbírka je řádně povolena Krajským úřadem v Praze pod č. j. 14054/2006/OVV.
Finanční příspěvky můžete v uvedeném termínu skládat na Obecním úřadu v Semčicích,
kde budete zapsáni do darovacích listin. Také lze přispět na zvláštní účet u České spořitelny
a. s., č. účtu: 35-0483214379/0800. Dar je možné zahrnout do daňového přiznání, neboť
kostel Sv. Prokopa je zapsán jako kulturní památka (rejstř. č. 20 442/2-1724).
Práce na záchraně kostela byly již zahájeny opravou a výměnou krovů a budou pokračovat
podle toho, jak se podaří zabezpečit ﬁnanční prostředky. V 1. etapě by měly být dokončeny
tesařské práce na krovu střechy, provedeno statické zabezpečení, měla by být opravena,
nebo zcela vyměněna střecha (krytina, laťování…), opraveny římsy
a provedeny veškeré klempířské práce (žlaby, okapy…). Náklady na
1. etapu prací na záchraně semčického kostela by měly činit cca 2,8
mil. Kč. Obec Semčice přispěla loni z rozpočtu obce částkou 100
tis. Kč, se stejnou částkou je počítáno i letos.
Věříme, že se nám podaří společnými silami (tj. církev
jako majitel, stát, obec, široká veřejnost a ostatní
sponzoři) tuto významnou kulturní památku
a dominantu obce zachránit dříve, než vzniknou
větší a nevratné škody.

Všem, kteří nejsou lhostejní a pomohou svým
ﬁnančním darem velmi děkujeme.

Jménem zastupitelstva Obce Semčice
Ing. Jana Mydlilová v.r. starostka
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