duben 2007

ročník 9, číslo 2

Vážení a milí spoluobčané, velikonoční svátky většina
z nás vnímá, jako rozloučení se zimou a zároveň přivítání
jara. S vlídnějším jarním počasím jistě nastanou pro
každého nutné práce na zahrádce a okolo domu, a tak
i na obec čekají opravy a potřebná údržba zeleně a budov.
V březnu odborná ﬁrma provedla průklest a pokácení 27 topolů k Holi. Obnova tohoto větrolamu bude
pokračovat průběžně s kácením. Od poloviny dubna až
do konce května budou ve sportovním areálu probíhat
stavební práce, kde dojde k nahrazení betonových
chodníčků okolo nádrže zámkovou dlažbou, dále bude
následovat doplnění třešní krytiny na tribuně, oprava
opěrné zdi u tanečního parketu a rekonstrukce sociálního zařízení. Zároveň s tím bych chtěla poděkovat panu
Radkovi Makovcovi, který zajišťuje přepravu stavebního

materiálu do areálu bez nároku na odměnu.
Na hasičské zbrojnici se plánuje výměna střešní krytiny, kterou provede vybraná ﬁrma a měla by se upravit
venkovní plocha, a to zpevněním zámkovou dlažbou.
V květnu dojde k výměně oken v obecních bytech č. p. 10
a ve zdravotním středisku v ordinaci zubního lékaře.
Na úřední desce jsou vyvěšeny podmínky pro prodej
obecního bytu v č. p. 70 výběrovým řízením.
Připravujeme projekt na rekonstrukci místní komunikace ke trati a slepé. Předpokládaný termín dokončení
projektu je začátek června.
Na řádné zasedání zastupitelstva, které se bude konat
11. 6. 2007 jsme pozvali zástupce České policie, kteří
podají informace o zajišťování bezpečnosti v naší obci.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Jana Dlouhá, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 26. února 2007 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým bodům jednání.
2. Informaci o uvolněném bytě v č. p. 70
3. Žádost občanů o umístění kontejnerů pro separovaný sběr
plastů a skla do prostor nové zástavby
B) Schvaluje:
1. Program mimořádného zasedání zastupitelstva obce tak,
jak je uveden na pozvánce.
2. Ověřovatele zápisu: Ing. Josefa Hrnčíře a Mgr. Freda Böhma
3. Navrhovatele usnesení: pana Ing. Jiřího Čejku a pana Petra
Košťála
4. Přijetí kladného stanoviska ke zřízení sběrny kovového odpadu a barevných kovů, ﬁrmy Jan Šturma METALCENTRUM,
umístěné na pozemcích parc.č. 79/3, parc. č. 79/12 a budovy
bez č. p. na stavební parcele 182 (bývalých uhelných skladů)
v k. ú. Semčice

5. Podání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 79/9 v k. ú.
Semčice, patřící Pozemkovému fondu ČR.
6. Realizaci úpravy aleje topolů v celkové částce 46 200,Kč
C) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:
1. Napsat kladné stanovisko ke zřízení sběrny kovového odpadu a barevných kovů, ﬁrmy Jan Šturma METALCENTRUM, umístěné na pozemcích p.č. 79/3, 79/12 a budovy bez
č. p. na stavební parcele 182 (bývalých uhelných skladů) v k.
ú. Semčice
2. Vypracovat žádost o odkoupení pozemku p. č. 79/9 v k. ú.
Semčice z PF na obec.
3. Svolat mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Semčice v průběhu měsíce března z důvodu uvolnění obecního
bytu č. p. 70 v Semčicích
4. Objednat práce na pokácení a prořezání topolů v lokalitě
směrem na Hol v rámci 1. etapy
pokračování na 2. straně

V Semčicích dne 26. 2. 2007
Zapsala Stará

5. Zorganizovat besedu občanů ze zástupci Policie ČR ohledně
zvýšení bezpečnosti v katastru Obce Semčice.

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 19. března 2007 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění úkolů uložených OZ na jednání dne 19. 2.
2007
2. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým bodům jednání.

73/10 a st. p. č. 73/14 o výměře 327 m2 a to veřejnou dražbou,
která se uskuteční v měsíci dubnu.
6. Vrácení úhrady za skříňku na plyn u č. p. 70 panu Novotnému ve výši Kč 3 614,7. Žádost paní ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské
školy Semčice o uvolnění z funkce k 31. červenci 2007.

B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce tak, jak je
uveden na pozvánce.
2. a) Ověřovatele zápisu: paní Evu Horákovou a Kláru
Čerychovou
b) Navrhovatele usnesení: pana Ing. Jiřího Čejku a Mgr. Freda Böhma
3. Uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken v bytech v č. p. 10
a ve zdravotním středisku v zubní ordinaci č. p. 90 s ﬁrmou
VEKRA OKNA, s. r. o. Mladá Boleslav, která byla doporučena
stavebním výborem.
4. Záměr o odkoupení pozemku p. č. 79/4 v k. ú. Semčice,
patřící Pozemkovému fondu ČR o výměře 1 361 m2.
5. Prodej obecního bytu 70/4 v č. p. 70 včetně zahrady st. p. č.

C) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:
1. Uzavřít smlouvu o dílo s ﬁrmou VEKRA OKNA ,s. r. o.
na výměnu oken v bytech č. p. 10 a ve zdravotním středisku
v zubní ordinaci č. p. 90.
2. Podat žádost o odkoupení pozemku p. č. 79/4 v k. ú. Semčice,
patřící Pozemkovému fondu ČR o výměře 1 361 m2.
3. Zorganizovat prodej obecního bytu 70/4 v č. p. 70 včetně
zahrady p. č. 73/10 a st. p. č. 73/14 o výměře 327 m2 veřejnou
dražbou, tak aby se uskutečnila v měsíci dubnu.
V Semčicích dne 19. 3. 2007
Zapsala Stará

Jana Dlouhá
starostka

ZE SEMČICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik
kronikářka obce)

vybrala

Jarmila

Čvančarová,

Národní shromáždění zákon o podpoře nezaměstnaných.
Tohoto měsíce ledna 1919 byla naše obec podruhé
postižena Španělskou chřipkou.

Ze starých Semčic

Osvětová komise
V lednu 1933 ustavila se nová místní osvětová komise,
do níž zvolilo obecní zastupitelstvo pány Františka
Novotného č. p. 6 a Štěpána Krále č. p. 57. Okresní sbor
osvětový jmenoval ředitele V. Stehlíka a řídícího učitele
Jaromíra Kléra. Komise zvolila v ustavující schůzi
předsedou řídícího učitele. Jednatelem učitele a obecního
knihovníka Rudolfa Dvořáka. Pokladníkem Františka
Novotného. Hned po svém ustavení zahájila osvětová
komise činnost řadou přednášek o ovocnářství.

Obecní účty

Dne 10. ledna 1892 schváleny obecní účty. Dle účtů
těch činil příjem 862 zlatých 30 krejcarů a vydání 818
zlatých 28 krejcarů. Přebytek tudíž činil 44 zlatých 2 krejcary. K tomu na dluhách 90 zlatých 61 krejcarů. Měla
tedy obec k dobru 134 zlatých 63 krejcarů. V této schůzi
přijat návrh pana Františka Anděla, aby hudebné zvýšeno
bylo z 52 krejcarů na 1 zlatý 50 krejcarů.

Zrušení „komrcky“

Včelařský spolek

Dne 14. ledna 1896 nabyl právního bytí místodržitelským
výnosem Včelařský spolek v Semčicích. Prvním předsedou
byl kněz pan František Hartman, jeho náměstkem řídící
učitel František Neuman a jednatelem učitel Čeněk
Hořejší, pokladníkem František Kopřiva z Pěčic. Spolek
pořádal časté schůze v různých obcích okresu a stal se
v krátkém čase vlastně spolkem okresním, ježto jiného
spolku podobného zde nebylo a spolek měl členy z celého
okresu.

Od 1. ledna 1974 byla zastavena veškerá doprava na trati
Dětenice - Dobrovice - město. ČSD na této trati dopravu
zrušila pro vysoké náklady na opravy a údržbu. Uhelné
sklady a Čistící sanice osiv převzaly do své správy a režie
část trati Dobrovice-Semčice. Trať sloužila jako vlečka.
Vagóny s uhlím a řepovým semenem dovážel do Semčic
po dohodě cukrovarský lokotraktor.

Kurz vaření

8. listopadu 1976 byl zahájen kurz studené kuchyně,
který vedla kuchařka Domu kultury z Mladé Boleslavi
Věra Stará. Čtyři lekce absolvovalo 21 účastnic ve školní
jídelně.
pokračování na 3. straně

Legionáři

Dne 3. ledna 1919 přijely domů dva transporty legionářů
z Francie. Poněvadž se vrátilo velké množství vojínů domů,
nebyla pro ně práce a proto ku konci ledna odhlasovalo

2

Myslivost

školním radám a dozorem nad školami pověřeni okresní
školní inspektoři. Jedním z nich byl známý spisovatel Karel
Sellner. Původním povoláním odborný učitel v Bakově nad
Jizerou. Okresním školním inspektorem se stal v roce 1919.

Stopy kuny na zasněžených střechách domů nedaly spát
náruživému myslivci Jiřímu Dvořákovi a tak za mrazivé
noci, kdy o půlnoci bylo - 29 °C, ulovil 6. ledna 1985
na střeše stodoly krásnou kunu. Hned na to 17. ledna
divočáka. Byl to první úlovek roku.

Školy v našem kraji v roce 1848

Karel Sellner citoval v „Boleslavanu“ výsledek kontroly
na školách:
SEMČICE mají tři přiškolené obce se 110 dětmi. Učebna je
pronajata a obcemi placena. Je ve špatném stavu, skrovného
prostoru, takže pojme jen polovinu školou povinných dětí,
což zasluhuje pozornosti, zvláště při rostoucím počtu dětí.
Do ŽERČIC chodí děti v počtu 167 ze čtyř obcí. Školní
budova je méně vhodná a nedostačuje vzrostlému počtu
žactva, neboť byla postavena v roce 1777 a jest závadná,
že každého roku vyžaduje oprav.
LUŠTĚNICE mají tři přiškolené obce a 123 dětí. Školní
budova je méně vhodná, učebna má délku 4 sáhy 2 stopy a šířku 3 sáhy a je pro velký počet dětí nedostačující.
Prospěšné bylo by vyučování rozděliti ve dvě oddělení.
Nedostatečná jsou okna, dveře i podlahy, také krytina je
špatná. Školní pomocník (podučitel) musí bydleti v hostinci, protože nenašel bytu u usedlíků.
JABLKYNICE mají tři přiškolené obce a 120 dětí. Učebna
je přiměřená počtu dětí a všecko je ve škole v dobrém stavu.

Majitelé Semčic

V Semčicích byly nejméně dva dvory vladyčí, v patnáctém století až trojí rozdílné panstvo. Bohatstvím zřejmě
vynikal Jan Semečka ze Semčic, který měl v Semčicích
v patnáctém století majetek. V šestnáctém století se
objevují dva majitelé - Jiřík Perknovský z Perknova
a Petr Odkolek z Oujezdce. Dále to byli páni z Habartic
a v šestnáctém století jsou Semčice poprvé v rukou jednoho pána - Fridricha z Donína. Dále to byl Jiří Cetenský
z Cetně, který Semčice odkázal v roce 1583 Zikmundovi
Chlumovi z Chlumu (náhrobní deska ve zdi našeho kostela), který je v roce 1598 odkázal Václavu Budovcovi
z Budova a dalším, které Budovec vyplatil. V roce 1607
držel Semčice Jan Přech ze Železna, jemuž byl majetek
po bitvě na Bílé Hoře zkonﬁskován a prodán Albrechtovi
z Valdštejna, který Semčice svému bratru Adamovi postoupil a tak se Semčice staly součástí panství dobrovického, které bylo již obrovské a Valdštejnům patřilo po
několik generací. Až v osmnáctém století přešlo panství
do rukou Fürstenberků.
Od roku 1809 se ujal panství rod Thurn-Taxisů. První
byl Maxmilián Josef z Thurn-Taxisů a jednalo se o panství
Dobrovice, Loučeň a Vlkava. Druhým byl Karel Anselm,
jenž založil dobrovický cukrovar. Po něm jeho syn Rudolf, za jehož vlády bylo v roce 1848 zrušeno poddanství.
Jeho syn Hugo Maxmilián se zasloužil o vystavění dráhy.
Posledním byl Alexander Thurn-Taxis, který měl za
manželku Marii Alžbětu, dceru prince Egona HohenloheValdenburg-Schillingfürst. Tento kníže byl považován za
dobrodince a podporovatele chudých lidí a dobročinných
ústavů, a samozřejmě byl to spoluzakladatel naší semenárny.
(Sládeček: Paměti … kráceno)

Z našeho kraje

Do DOBROVICE chodí děti ze sedmi obcí v počtu 438. Budova je vhodná. Mládež je vyučována ve dvou učebnách,
které však nedostačují pro 438 dětí. Proto bylo již před lety
navrženo rozdělení dětí do tří tříd. Ačkoliv školní budova
má třetí místnost prostornou a prázdnou, nebylo rozšíření
školy provedeno, protože přiškolení se zpěčují odváděti
školné za své děti přidělené třetí třídě a vrchnost jen dle
svobodného uvážení školné za dosavadní dvě třídy platí
a nechce dáti další úhrady na místo nového učitele. Stav
školní budovy je vcelku uspokojivý, ale oprava střechy je
neodkladná, také do bytu učitelova nutno dáti nová okna
a nová kamna do obou učeben. Ve dvoře je potřebí příkopu
k odvádění dešťové vody.

Školství

Prvý pevný základ obecnému školství u nás byl dán v roce
1774 a celá jeho organisace pak byla provedena na základě
v téže době vydaného spisu: „Všeobecný školní řád pro
německé normální, hlavní a triviální školy veškerých
císařsko královských dědičných zemí.“ Podle vydaných tu
směrnic byli ustanoveni také vikariátní školdozorci, jimiž
byli zpravidla kněží, neboť škola byla v té době velmi úzce
přičleněna k církvi římskokatolické.
Pronikavé změny nastaly ve školství po vydání nového
školského zákona v roce 1869, kdy byla především oddělena
správa školská od správy církevní. Nová organisace nebyla
již řešena v rámci vikariátních obvodů, nýbrž v rámci politických okresů. Rozhodování o školství svěřeno okresním

(V té době neodpovídal počet školou povinných dětí počtu
skutečně docházejících. Pozn. kronikáře)
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OKÉNKO KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE
Kulturní a sociální výbor Vás zve na pátek 25. května
2007 od 19,00 hodin do pražského Divadla Bez zábradlí na představení Každý rok ve stejnou dobu. Jedná se
o výbornou komedii, ve které vystupují Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. Cena vstupenky + doprava činí
390,- Kč. Vstupenky si můžete zaplatit a vyzvednout na
obecním úřadu. Odjezd autobusu je od Masarykovy základní školy v 17,00 hod.
Dále připravujeme ve spolupráci s Diakonií Broumov

sběr odloženého šatstva. Sběr se uskuteční 7. června
v suterénu mateřské školy. Podrobnější informace budou
uvedeny na letáčku, který obdržíte do Vašich poštovních
schránek.
Dne 14. dubna členky kulturního a sociálního výboru
přivítaly nové občánky Semčic Petra Kredbu a Vojtěcha
Tůmu.
Krásné jarní dny a hodně pohody Vám za kulturní a sociální výbor přeje Klára Čerychová

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JARO VE ZNAMENÍ SOUTĚŽÍ

do okresního kola.
Jsou to :
Tereza Kaňková
7.A
Martin Pánek
7.A
Robert Rotter
7.A
Ondřej Vaško
7.A
Největší pozornost samozřejmě poutala mezinárodní
soutěž Matematický Klokan.
Letos byla uspořádána 20. března. Zúčastnili se jí všichni
žáci od 2. do 9.třídy.
Byli rozděleni do těchto kategorií : Cvrček
2. a 3.tř.
Klokánek
4. a 5.tř.
Benjamín
6. a 7.tř.
Kadet
8. a 9.tř.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE EUROREBUS

7. a 8. třída soutěžila v zeměpisné soutěži Eurorebus.
Školní kola proběhla od října do prosince, odpovědi žáci
vyhledali v knihách, atlasech a na internetu.
Obě třídy postoupily do krajského kola, které proběhlo 29.
března v sále FTVS v Praze. Zde naši školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva.
Mezi 400 soutěžícími jsme
obstáli dobře.
Žáci se museli
spolehnout
pouze na své
vědomosti,
n e s m ě l i
v soutěži použít
kromě
tužky
žádné pomůcky.
„Sedmáci“
skončili osmí,
„osmáci“ třicátí. Chválím žáky za dobrou reprezentaci
školy.
Mgr. Miloslava Slánská

Po vyhodnocení výsledků byli vždy odměněni 3 nejlepší
řešitelé z každé třídy.

Letní škola angličtiny

Naše škola pořádá ve spolupráci a jazykovou agenturou Descartes Letní školu angličtiny pro žáky 5. – 9.tříd.
Žáky čeká 40 hodin angličtiny pod vedením rodilých
mluvčích, zkušených pedagogů. Výuka bude probíhat
v desetičlenných skupinkách 4 – 6 hodin denně.
Cena je 2 500 Kč, termín - 2. – 8.července 2007. Ještě
stále nám zbývá několik volných míst.
Bližší informace podá autorka příspěvku
Mgr. Věra Forejtová

Matematické soutěže

Jako každoročně je měsíc březen na naší škole věnován
matematickým soutěžím.
Těsně před jarními prázdninami jsme ukončili dopisovou
soutěž, které se zúčastnili žáci 6.– 9.třídy.
Proběhlo školní kolo Pythagoriády, jejímž úskalím se
prokousávali žáci 6. a 7. třídy. Nejlepší z nich postupují
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CVRČEK
2.třída
Brodská Michaela
Pánek David
Košťáková Eva

44b.
40b.
41b.

3.třída
Rejmon Jan
46b.
Kotková Hana 45b.
Krouský Milan 39b.

KLOKÁNEK
4.třída
Hýbl Vojtěch
Čerychová Michaela
Kubín Adam

83b.
72b.
70b.

5.třída
Kořínek David 67b.
Slánská Hana 65b.
Šifta Vít
61b.

BENJAMÍN
6.třída
Záveský Radek
Fuksa Jakub
Forejt Zdeněk

53b.
48b.
45b.

7.A
Kaňková Tereza
Rotter Robert
Novák Jaroslav

78b.
71b.
64b.

7.B
Hůlková Martina 61b.
Košťál Dan
45b.
Havelková Veronika 43b.

KADET
8.třída
Veselá Aneta
Rotterová Renata
Hyblerová Kateřina

73b.
62b.
50b.

9.třída
Kubín Vít
66b.
Helich Martin
63b.
Kučerová Denisa 61b.
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místo si odnesl žák 1. třídy.
Porota zatím sečetla body jednotlivých družstev.

Školní kolo se konalo 8. března 2007 v největší učebně
naší školy-matematice. Výběr soutěžících byl pro nás
nesnadným úkolem. Nejprve jsem připravila nástěnku
s propagací soutěže a potřebnými základními informacemi. Poté jsem požádala třídní učitele o předání informací
v jednotlivých třídách a o seznam žáků, kteří by se chtěli
soutěže zúčastnit. Abychom do soutěže zapojili co nejvíce dětí, družstev bylo šest po pěti žácích tak, aby každá
soutěžní skupina měla zastoupení všech ročníků (od 5.-9.
třídy). Jednotlivá družstva se lišila barvami.
Soutěže se dále zúčastnil skoro celý druhý stupeň jako diváci, dále jsem vybrala šikovné dívky, které měly za úkol
být moderátorce k ruce.
Moderátorkou celé soutěže se stala paní učitelka Miroslava Fuksová, která během celé soutěže podávala přímo
herecké výkony, dokázala skvěle podpořit soutěžící,
když se jim právě nedařilo, a hlavně udržovala maximální kontakt s publikem. Jejím prvním úkolem bylo
přivítat soutěžící, diváky a také porotu.V porotě zasedli:
hospodářka naší školy paní Petra Hornerová - ekonomka
školy, p. Josef Heřmanský –bývalý ředitel a p. Ladislav
Meszáros – správce školy.

Následovalo ovšem překvapivé zjištění. Na třetím místě
se umístila 2 družstva se stejným počtem bodů. Následoval tedy rozstřel, abychom měli jasné výsledky.
Ceny všem vítězům předala ředitelka školy Miloslava
Slánská, která vyhodnotila celou soutěž a poděkovala
všem, kteří se na organizaci prvního ročníku soutěže
podíleli.
Do oblastního kola jsme nevybírali podle umístění
družstev ve školním kole, ale na základě jednotlivých
výkonů každého jedince v soutěži.
Mgr. Renata Kubínová
A když bylo za námi školní kolo, následovalo přesně
za tři týdny okresní kolo v Brodcích. Tam byli vybráni:
Lukáš Horák ( 9.tř. ), Eliška Fidrmucová ( 9.tř.), Tereza
Pěčková ( 9.tř. ), Aneta Veselá ( 8.tř.) a Ondřej Vaško
( 7.tř.). Červená – to byla barva, kterou nám v Brodcích přidělili, ve které jsme bojovali proti družstvům
z Luštěnic, Dobrovice, Brodců, Března a Benátek.
Toto kolo bylo velmi podobné školnímu, zvlášť v disciplínách.
Ale atmosféra byla úplně jiná. V sokolovně, kde se
soutěžilo, bylo o hodně více lidí, a tak nervozita nás
soutěžících byla mnohem větší. Naštěstí byly mezi disciplinami přestávky. Během nich jsme viděli například
latinskoamerické tance, hip-hop, hraní na kytaru, zpěv
a v neposlední řadě break.
A nakonec přišla očekávaná chvíle vyhlášení výsledků
okresního kola. Náš tým doufal, že se umístí alespoň na
třetím místě, ale na 6. místě skončily Dobrovice, na 5.
místě Bezno, na 4. místě Luštěnice, třetí místo obhájily
Brodce, na krásném druhém místě jsme se umístili my
a první místo získaly Benátky.
Ze soutěže Paragraf 11/55 jsme byli nadšení, a i když
nám první místo uteklo jen o vlásek, jsme velmi spokojeni. Tato soutěž nám dala mnoho zkušeností a nových
zážitků, posílila naše sebevědomí. A tak doufáme, že se
do soutěže příští rok přihlásíme také a budeme moci znovu ukázat, co je skryto v semčické škole.
Aneta Veselá, 8.třída

První kolo-vědomostní test

Toto kolo trvalo zhruba 30 minut. Každé družstvo si
po jednom postupně vybíralo otázku, tu hned rozdaly
hostesky na papírcích jednotlivým družstvům a zároveň
otázku předčítala publiku i moderátorka. Do soutěže jsme
použili 12 otázek z celkových 20 připravených.

Druhé kolo-vystoupení na dané téma

Pro toto kolo jsme použili doporučená témata. Na zpracování měli soutěžící přibližně 10 dní. I přesto se ukázalo
toto kolo jako nejtěžší. Žákům dělalo největší problémy
vystoupit před větším publikem, dokázat mluvit na jedno
téma dvě minuty a srozumitelně se vyjadřovat.
Po tomto kole následovala první přestávka, kdy byla
vyhlášena divácká soutěž, do které jsme zapojili všechny
žáky z 1. a 2. stupně.

Třetí kolo-postav věž

Při této disciplíně si všichni soutěžící oddechli. Nejvyšší
věž měřila 65 cm a měla tvar věže se širší základnou.
Druhá přestávka
V druhé pauze vystoupila děvčata s břišním tancem.
Toto taneční vystoupení nacvičily dívky v kroužku pod
vedením paní učitelky Forejtové.

STŘÍPKY ZE ZŠ

BYLO
8. 3.
školní kolo soutěže Paragraf 11/55 organizace
AISIS
19.3. 1.a 2. třída ukončila kurz plavání v bazénu
v Mladé Boleslavi
19.3. 8. třída byla na exkurzi v knihovně v Mladé Boleslavi
20.3. proběhla celostátní soutěž žáků 2. - 9. tříd Matematický klokan 2007
27.3. dívky 8.a 9. třídy obsadily v okresním kole turnaje v basketbalu 4. místo
29.3. oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55 v Brodcích
nad Jizerou
29.3. krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus – 7.
a 8. třída
5.,6.4 velikonoční prázdniny

Čtvrté kolo-kdybych byl ředitelem

V tomto kole jsme použili doporučený příběh z ﬁktivní
školy, který moderátorka nejprve všem přečetla. Pro porotu bylo hodnocení tohoto kola nejnáročnější. Vlastní
vyjadřování žáků, projev a také některé názory byly velmi zajímavé.

Páté kolo-kolik mi je let

Poslední kolo bylo zároveň diváckou soutěží. Pro děti
bylo určitě ze všech nejnapínavější,
protože právě zde se nejvíce zamíchalo s počty dosud
nasbíraných bodů.
Po pátém kole následovalo vyhodnocení divácké soutěže.
Do losování postoupilo 6 dětí z naší školy. Cenu za první
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BUDE
12. 4. okresní kolo turnaje v basketbalu chlapců – 8.
a 9. třída
23. 4. přijímací řízení na SŠ a SOU – 9. třída
24. 4. divadlo v MŠ – pro MŠ a 1.- 3. třídu
25.,26. 4. Cermat – testování žáků 5. třídy
26. 4. Song pop – přehlídka sborů v DK MB
26. 4. rodičovské schůzky
30. 4. ředitelské volno
3.,17.5 Keramika 3. tř. v DDM MB
3.,4. 5. Historiáda – celorepubliková dějepisná soutěž
7. 5.
ředitelské volno
15. 5. fotografování tříd
22. 5. divadlo v MŠ – pro MŠ a 1.-3. třídu
22. 5. divadlo v MB – pro 8. a 9. třídu

se, či zjistíte, že máte netušené schopnosti, vylepšíte si
výřečnost atd... No prostě důvodů je spousta.
Tak proč se soutěže všichni tak bojí? Samozřejmě každý
se bojí trapasu a jiných nepříjemností… Ale zkuste svůj
strach překonat!!!
Nejhorší, co ale může být, je povinná soutěž. Člověk se
nesnaží, nebaví ho to a někdy se mu dokonce zprotiví i téma, na které soutěž je. Když se do takovéhle situace dostanete, rozhodně se nenechte otrávit a užijte si ji. Třeba
svým výsledkem překvapíte sami sebe i ostatní – a to je
ten nejlepší pocit vůbec. Věřte mi, tohle vím.
Pro někoho je i lepší soutěž prohrát, než ji vyhrát. Hlavní
je, že ví, kde udělal chybu. Ale co tu píšu…. Na výsledcích přeci nezáleží…tedy skoro.
Dám vám radu. Nenahazujte laťku svého výsledku moc
vysoko, abyste nebyli zklamaní. Hlavně si ale soutěž
užijte a pobavte se při ní. TAK S CHUTÍ DO TOHO
A NIČEHO SE NEBOJTE!!!
Ale je to čistě jenom můj názor, zčásti vyplývající
z vlastních životních zkušeností.
Denisa Kučerová, 9. třída

ZAMYŠLENÍ – SOUTĚŽE

Já si myslím, že soutěže jsou super. Jsou dobrou
přípravou na testy, které nás v životě potkají, ať důležité
či ne, zjistíte své vědomosti, poznáte nové lidi, pobavíte

Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
připravené hromádky a pánům Ing. Heřmanskému
a Ing. Hamáčkovi za zapůjčenou techniku.
V pátek 20. dubna a v sobotu 21. dubna se chystáme
vyčistit a nabílit nádrž koupaliště a připravit ji pro
doufáme krásnou letošní sezónu.
V pondělí 30. dubna opět proběhne rituál stavění májky
a večerní posezení s čarodějnicemi, abychom se připravili
na druhý den, kdy se sejdeme ve 13.00 hodin na koupališti
a vyrazíme na letošní prvomájový pochod, který pořádáme
společně s TJ Sokolem, a na který Vás srdečně zveme.
Chystáme čištění kanálů a další akce, při kterých jsme
ochotni pomoci podnikům a soukromníkům, kteří
potřebují naše služby.
Kromě těchto akcí se samozřejmě věnujeme i „hasičině“.
Právě probíhá příprava naší Tatry na STK a chystá se na
nás série školení.
Soutěžní družstvo se chystá při svých trénincích „zamakat“ a poprat se v některé ze soutěží, do kterých se
přihlásí.
Nadále probíhá přístavba hasičské zbrojnice a interiér již
dostává konečnou podobu. Děkuji všem členům, kteří
tráví svůj volný čas touto aktivitou.
Připomínám všem členům, že původně plánovaná
výborová schůze, která se měla konat v úterý 8. 5. 2007
se překládá na úterý 15. 5. 2007.
Přeji všem krásné jaro.
za SDH Semčice Karel Kočí

Pomalu nás opouští letošní celkem vlídná zima. Přichází
jaro s téměř letním počasím a nastává čas našich tradičních
úkolů a akcí.
Nešlo si nevšimnout tradičního masopustního průvodu,
který se vydal v sobotu 3. března v půl dvanácté za doprovodu hudby pana Dunovského již po osmé po naší
vesnici. Díky nápadům svých autorů zdobilo průvod
asi padesát povedených masek, které spolu s ostatními
zakončily masopustní veselí v hasičárně. Děkujeme všem,
kteří tuto akci pomohli připravit a občanům za toleranci
a jako vždy skvělé pohoštění.
Ve středu 28. března úspěšně zasahovala naše výjezdová jednotka při požáru v silážní jámě objektu Ing.
Heřmanského. Zásahu se zúčastnili členové Čerych Petr,
Fidra Petr, Vošvrda Pavel, Moc Aleš a Klimo Karel ml.
O Velikonocích proběhl již tradiční „Tajný výlet na
kolech“. Zúčastněných 19 cyklistů dovedla původně tajná
trasa až do výletního letoviska v rozlehlých lesích s řadou
přírodních zajímavostí, které je známo z literárních děl
spisovatele Bohumila Hrabala, který tu převážnou část
svého života žil a tvořil. Ano, zavedla je do Kerska až
k Hájence, kde si připomněli skvělý ﬁlm „Slavnosti
sněženek“. I když někteří netrénovaní jezdci (např. P. M.)
tvrdili, že z toho ochrnou, trasu dlouhou 85 km zvládl celý
peloton v pořádku a nálada byla skvělá.
V pátek 13. dubna jsme Vám rádi pomohli od Vašich
železných zbytečností. Děkujeme Vám za vzorně

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
SOKOL:

lily a začalo se pracovat už v únoru. Výsadbou malých
stromků, pořezáním dřeva, úklidem celého areálu až po
pokračování na 7. straně

Jaro už vstoupilo, sice o něco dříve i do našeho areálu. Takže přípravy na provoz areálu se trochu zrych-
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Nohejbal:

úpravu hřišť. Nyní nás čeká příprava plánovaných akcí
a přesunutí se i s kioskem nad hřiště. Proto tímto zveme
nejen své členy, ale i ostatní příznivce do sportovního
areálu na všechny pořádané akce.

Nohejbalová družstva také nezahálí a zimní přípravu berou
do slova. Stále se trénuje o víkendech ve školní tělocvičně
a jezdí se po turnajích. Proběhlo pár turnajů, kterých se
účastní nohejbalové špičky ČR, kde naše družstva aspoň
sbírají cenné zkušenosti. Už se provádějí první přípravy
hřišť, protože se už brzy začne.
„A“ družstvo začíná už 21. dubna od 10:00 hodin na
domácím hřišti a přijedou je prověřit hráči z Hlavence .
„B“ družstvo jak se už ví, tento rok soutěž nepřihlásilo,
kvůli nedostatku hráčů.
Žactvo začíná 6. května od 9:00 hodin domácím turnajem.

Proběhlé akce:
Fotbálek na Pepíka 12. ročník – 17. 3. 2007 od 13:00 hod.
- účast: pouze 13 sportovců
Připravované akce:
Rej čarodějnic – 30. dubna 2007 od 18:00 hodin
Májový pochod 14. ročník – 1. května 2007 od 13:00 hod.
Dětský den – 26. května od 16:00 hodin

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
• POZOR: Sběr odloženého šatstva a různého
sběrového textilu pro DIAKONII Broumov se bude
konat ve čtvrtek 7. června 2007 od 13,00 - 17,00 hod.
v suterénu Mateřské školy (vchod z boku, ze zahrady stejně jako v roce 2006). Akce bude ještě připomenuta
místním rozhlasem. Igelitové pytle si můžete vyzvednout
na obecním úřadu.
• V týdnu od středy 2. května 2007 do pátku 4. května
2007 bude probíhat sběr nebezpečného odpadu, za
vraty v areálu ing. Heřmanského v Semčicích. V době
od 7,00-17,00 hod. zde můžete odevzdávat zářivky, akumulátory, olej motorový a převodový, plechovky od
barev, lednice a mrazáky, televizory. Jiné druhy odpadu
nebudou odvezeny.
• Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven
u hřbitova v pátek dne 27. dubna 2007 v 8,00 hod.
Odvezen bude v pondělí 30. dubna 2007 v 7,00 hod.
Prosíme občany, aby kontejner nepřeplňovali a pokud
bude plný, aby počkali na letní odvoz. Do kontejneru
nepatří dřevo, větve a jiné běžné spalitelné věci, dále
železo a nebezpečný odpad.
• Sběr novin, časopisů a letáků lze stále během celého
roku odevzdávat ve škole, stačí ho odložit pod střechu
u vchodových dveří, nebo předat panu Meszárošovi.
Výtěžek z prodeje je využit ve školní družině. Kartony
a jiné druhy papíru např. obaly od mléka a vajec sem
nedávejte.
• Připomínáme, že frekvence svozu komunálního odpadu je po celý rok 1 x týdně, každé úterý.

• Obec Semčice prodá použitý elektrický sporák.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ. Cena bude stanovena
dohodou.
• Rádi bychom poděkovali panu Josefu Čvančarovi
st. a panu Pavlu Eichlerovi st. za opravu vrat u hřbitova
a panu Miroslavu Malíkovi za zapůjčení autogenu.
• Studny: komu platné povolení k odběru vod nezaniká
- odběry podzemních vod ze studní vybudovaných před
1. 1. 1955 využívané fyzickou osobou mimo rámec jeho
podnikání
- odběry ze studní vybudovaných po 1. 1. 1955
využívané fyzickou osobou mimo rámec jejího podnikání
s platným povolením k odběru podzemních vod.
• Kdo povolení nepotřebuje?
- ten, kdo podzemní nebo povrchovou vodu neodebírá
(např. má studnu a nepoužívá ji)
- ten, kdo odebírá povrchovou vodu bez technického
zařízení (vědro, konev, kýbl)
- ten, kdo zachycuje povrchovou vodu jednoduchým
zařízením na jednotlivých pozemcích (např. jednoduché
jímky nebo zachycení okapem a následné využití na zalévání)
• Prokazování stáří studny
- k doložení stáří studny může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u které je studna umístněna, svědecká
výpověď nebo čestné prohlášení majitele
• Bližší informace získáte na Magistrátu Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, dveře č. 70

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 220 výtisků
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