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Vážení a milí spoluobčané,
léto k nám zavítalo překvapivě brzy a s intenzitou, na jakou nejsme příliš zvyklí. Můžeme jen doufat, že pěkné
počasí vydrží i přes nadcházející letní prázdniny a dovolené.
V letošním roce nám byla poskytnuta dotace z Fondu
sportu a volného času Středočeského kraje, a to na
„Modernizaci hřišť ve sportovním areálu v Semčicích“.
Výše dotace je jedno sto tisíc korun. Se stavebními pracemi v areálu koupaliště se započne na podzim letošního
roku.
Další dotaci, kterou jsme získali, je dotace z fondu Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje,
o kterou bylo požádáno 10. 10. 2006, a to na splátky
úroků z úvěru na výstavbu 35 RD. Tato dotace byla
poskytnuta ve výši 178 865,- Kč.
Zastupitelstvo obce Semčice na svém řádném zasedání
schválilo prodej obecního bytu v č. p. 70
za 537 000,- Kč.
Práce na hasičské zbrojnici jsou krátce před dokončením,
takže bylo požádáno o kolaudaci. Děkujeme všem
hasičům i těm ,kteří hasiči nejsou a podíleli se na nové
přístavbě, za odvedenou práci. Zejména děkujeme panu

Rejmonovi , který inspiroval lidi ,vedl stavební práce
a dokázal je dotáhnout do zdárného konce.
Koncem května byla dokončena výměna oken v obecních bytech č. p. 10 a ve zdravotním středisku v zubní
ordinaci.
Projekt na komunikaci ke trati a slepé je dokončen. Na
výstavbu této ulice bude použita zámková dlažba. Je
požádáno o stavební povolení. Bude vypsáno výběrové
řízení na ﬁrmu ,která projekt
realizuje . Požadavky při výběru budou: spolehlivost,
dodržení termínů, aby práce byly v požadované kvalitě
a samozřejmě ﬁnanční výhodnost.
Před zahájením realizace budeme v předstihu informovat všechny občany bydlící v těchto ulicích. Po dobu
prací bude dočasně omezen příjezd na jejich pozemky.
Prosím o pochopení už nyní.
Zároveň zvu všechny na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat dne 11. července
2007, kde se bude schvalovat výsledek výběrového řízení
na pronájem prodejny potravin a na obsazení místa
úředníka a referenta obecního úřadu.
Jana Dlouhá, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. j. 284 /2007

Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 16. dubna 2007 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Obecní zastupitelstvo:
A) Bere na vědomí:
1. Informaci o plnění úkolů uložených OZ na jednání
dne 26. 2. a 19. 3. 2007.
2. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým bodům
jednání
3. Informaci o projednání závazků neplatičů
4. Žádost pana Pavla Dvorského na povolení zbourání
zchátralých staveb u domu č. p. 70.
5. Informaci zástupců a. s. Vodovody a kanalizace a. s.
Mladá Boleslav ke kvalitě vody v Semčicích .
6. Informaci o nefunkčnosti retardérů na komunikacích
v zástavbě Za Kampeličkou (35 RD)

B) Schvaluje:
1. Program dnešního jednání zastupitelstva obce tak, jak je
uveden na pozvánce, rozšířený o dva body: Projednání závazků
neplatičů nájemného v obecních bytech a Návrh odměn členům
výborů a komisí za činnost v roce 2006
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání: paní Eva Horáková a pan Mgr. Fred Böhm
3. Navrhovatele usnesení: pan Ing. Jiří Čejka a Petr
Košťál
4. Zrušení bodu č. 5 B) v usnesení č. j. 206/2007 z 19.
března 2007 prodeje bytu 70/4 v č. p. 70, včetně zahrady st.
p. č. 73/10 a st. p. č. 73/14 veřejnou dražbou.
5. Prodej obecního bytu č. 70/4 v č. p. 70 včetně podílu
pokračování na straně 2

na společných částech domu a jeho vybavení, též podílu
pozemků parc. č. st. 73/1 a st. 73/2 a pozemky st. p. č. 73/10
a st. p. č. 73/14 o výměře 327 m 2 výběrovým řízením.
6. Podmínky výběrového řízení: - Předmětem výběrového řízení je byt č. 70/4 v č. p. 70 Semčice, včetně podílu na
společných částech domu a jeho vybavení, též podílu pozemků
parc. č. st. 73/1 a st. 73/2 a pozemky parc. č. st. 73/10 a st. 73/
14 Semčice.
- Minimální kupní cena je stanovena na 537 000,- Kč.
- Zájemci doručí na Obecní úřad v Semčicích č. p. 10 v termínu do dne 16. 5. 2007 do 14,00 hod. svou cenovou nabídku
v zalepené obálce. Cenová nabídka bude obsahovat nabídnutou
výši ceny, bude potvrzena vlastnoručním podpisem zájemce.
Nabídka bude dále obsahovat uvedení jména, příjmení, adresy zájemce a jeho prohlášení, že se seznámil s podmínkami
výběrového řízení a těmto podmínkám porozuměl. Na obálce
musí být výrazně uvedeno heslo “Neotvírat-byt č.p. 70/4
Semčice“.
- Výběr kupujícího bude proveden v rámci výběrového
řízení tzv. obálkovou metodou s kritériem nejvyšší nabídnuté
ceny. Veškeré doručené obálky s nabídkami budou otevřeny
a hodnoceny 5 člennou výběrovou komisí jmenovanou pro
tento účel starostkou obce, nejpozději do 16. 5. 2007. Členem
komise nemůže být zájemce o koupi bytu.
- Otevírání obálek a výběr zájemce proběhne dne 21.
5. 2007 v 19,00 hodin, kterému může být přítomen každý ze
zájemců.
- V případě rovnosti nabídnuté ceny rozhodne o vybraném
zájemci los.
- Výsledek výběrového řízení předloží komise Zastupitelstvu obce Semčice ke konečnému schválení.
- Zastupitelstvo obce Semčice má právo výběrové řízení
zrušit a žádného zájemce nevybrat (neschválit).
- O výsledku výběrového řízení budou zájemci informováni písemně do 7 pracovních dnů od jeho projednání Zastupitelstvem obce Semčice, které se uskuteční 11.6. 2007.
- Obec Semčice zašle vybranému zájemci, schválenému
zastupitelstvem obce čistopis kupní smlouvy, nejpozději do
30ti dnů od zasedání zastupitelstva obce. Vybraný zájemce
zaplatí kupní cenu jím nabídnutou v plné výši, nejpozději do
30ti dnů od podepsání kupní smlouvy na účet obce u ČS č. ú.
483 214 379/0800.
7. Výsledek hospodaření Masarykovy základní školy
a Mateřské školy Semčice za rok 2006 a převod přebytku
hospodaření za rok 2006 ve výši 30 989,28 Kč do rezervního
fondu organizace.
8. Zápis v kronice obce za rok 2006.
9. Odměnu 2 000,- Kč po zdanění paní Jarmile Čvančarové
za pečlivé vedení Obecní kroniky.
10. Uzavření a podepsání smlouvy o dílo s panem
Dlaskem, která se týká zahradnicko-technických služeb
s navrženým dodatkem vysypávání košů 2x týdně.
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se mění
čl. 5 odst. 1) ve vyhl. 3/2006 O systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Semčice.
12. Bezúplatný převod pozemku p. č. 543/2 v k. ú.
Semčice (u bytového domu č. p. 79) od Pozemkového fondu
ČR o rozloze 3 901 m2.
13. Vymáhání dlužné částky od neplatičů nájemného
občansko-právním řízením.
14. Návrh odměn výborům a komisím za r. 2006 v Kč
čistého:
•
ﬁnanční výbor
900,•
kontrolní výbor
1 200,•
kulturní a sociální komise
2 100,•
komise pro rozvoj obce a ŽP
1 500,•
komise stavební
1 800,•
komise přestupková
600,C) Neschvaluje:
1. Finanční příspěvek Svazu postižených civilizačními
chorobami v Dobrovici.
2. Rozšíření cesty u domu č. p. 70, tak jak žádal pan Pavel Dvorský.
D) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:
1. Vypsat výběrové řízení na prodej obecního bytu 70/4
v Semčicích.v č. p. 70 včetně podílu na společných částech
domu a jeho vybavení, též podílu pozemků parc. č. st. 73/1 a st.
73/2 a pozemky st. p. č. 73/10 a st. p. č. 73/14 o výměře 327 m 2
výběrovým řízením.
2. Uzavřít smlouvu o dílo s panem Dlaskem na údržbu
komunikací a zeleně s dodatkem o vysypávání košů na veřejných prostranstvích 2x týdně.
3. Podat žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 543/2
v k. ú. Semčice (u bytového domu č. p. 79) od Pozemkového
fondu ČR o rozloze 3 901 m2.
4. Odpovědět na žádost pana Pavla Dvorského na
rozšíření cesty u domu č. p.70 podle rozhodnutí Zastupitelstva
obce Semčice.
5. Podat návrh na zahájení občansko-právního řízení na
vymáhání dlužných částek za nájemné od neplatičů.
Předsedovi stavebního výboru Ing. Josefu Hrnčířovi:
1. Podat návrh na řešení nefunkčnosti retardéru na komunikaci v obytné zóně „Za Kampeličkou“
V Semčicích dne 16. 4. 2006
Zapsala: Stará

Jana Dlouhá
starostka

ZE SEMČICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik
kronikářka obce)

vybrala

Jarmila

Čvančarová,

ústav řepařský, byla založena roku 1912. Od té doby se až
do jejího zániku v roce 1995, vystřídalo mnoho ředitelů:
1912 - 1932
Václav Bartoš
1932 - 1945
Dr. Ing. Václav Stehlík
1946 - 1948
Dr. Ing. Václav Tymich
1948 - 1949
Dr. Ing. Zdeněk Pázler
1949 - 1951
Dr. Ing. Stanislav Benc
pokračování na straně 3

Ze starých Semčic
Semenárna

Semčická Semenárna a později Výzkumný a šlechtitelský
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1951 - 1958
1958 - 1971
1971 - 1976
1976 - 1982
1982 - 1991
1991 - 1992
1992 - 1995

Odborová organizace

Dr. Ing. Václav Stehlík
Ing. Slavomír Zavadil
Jan Fadrhonc
Ing. Václav Zavřel
Ing. Jaroslav Červinka
Ing. Jaromír Chochola
Ing. Josef Heřmanský

V roce 1938 byla ustavena v semenářské stanici první
odborová organizace. Uvést v život jí pomáhal tajemník
Odborové organizace lučebních a potravinářských závodů
v Praze, Václav Boháček z Dobrovice.
Prvním předsedou byl v Semčicích zedník Josef Hendrych č. p. 81. Dalšími členy výboru byli: Jindřich
Klouda, Josef Novotný, Blažena Bortová, Jaroslav Bort
a Ladislav Kulhavý.

Řídící učitel Čeněk Hořejší

Jako učitel a pan řídící zdejší staré školy, učil v Semčicích
celý svůj aktivní život. Bojoval za novou školu a také se
o její postavení a otevření v roce 1927 zasloužil.

Cesta k bažantnici

Asi od roku 1936 prováděla obec Semčice svépomocnou
akci, výstavbu obecní cesty k pěčické bažantnici. Byla
to úprava planýrek, štětění kamenem, štěrkem a šutrem.
Každý majitel polí měl povinnost odpracovat zdarma podle výměry polí. Největší výměru měl semčický statek
a tak i on odpracovával svou povinnost potahy volskými i koňskými. Přivážely kámen a štěrk z vagonů a šutr
z Chudíře nebo Ledec. Správce statku L. Sajdl byl jedním
z hlavních organizátorů práce. V roce 1938 byla hotova
asi polovina díla.

Byl zakladatelem různých osvětových spolků,
Hospodářsko čtenářské besedy, Spořitelního spolku,
Ochotnického divadla, Hasičského spolku a Včelařského
spolku, jehož byl předsedou a tento spolek se stal okresním. Pan řídící měl ve své době až 70 včelstev, zřejmě i na
školní zahradě.
Byl typickým českým kantorem, buditelem a písmákem.
Byl prvním obecním kronikářem a zapisoval události
v Semčicích od roku 1877 až do roku 1927, tedy padesát
let. Sepsal nejen kroniku nejdůležitějších událostí, ale také
zvláštní knihu jednotlivých usedlostí a jejich rodokmeny.

Totální nasazení

V roce 1940, kdy hrozilo mnoha lidem totální nasazení
do říše, pomohl několika zaměstnancům ředitel Výzkumného ústavu Václav Stehlík, který dokonale ovládal
němčinu a využil k této záležitosti nuceného správce
Dr. Otto Heinische. Inspektor nad dvory dipl. agronom
Heřman Cron, který byl vybrán za tlumočníka pro Heinesche, také tímto způsobem několika lidem pomohl,
například Marii Mocové.

8. listopadu 1935 kroniky obci předal a stal se při té
příležitosti čestným občanem. Ovšem požadovanou
částku 5 000 Kčs na úhradu výloh s touto náročnou
prací mu obecní zastupitelstvo nebylo ochotno uhradit
s odůvodněním, že obec je chudá a dostal pouze 1 000
Kčs a to bylo pro něho zklamání a na Semčice zanevřel.

Závodní kuchyně

Narodil se 26. ledna 1861 a zemřel v roce 1939. V roce
1997 byl znovu poctěn čestným občanstvím Semčic in
memoriam.

Závodní kuchyně VÚŘ Semčice byla původně v budově
zvané „tulipánovna“. V roce 1983 byla otevřena nová
závodní jídelna (dnes JARICO). V roce 1976 odešla
kuchařka Vlasta Suchá a nastoupily Věra Chumlenová
a Božena Zítková. Stravovala se zde kromě zaměstnanců
i řada občanů z vesnice. Pro obědy sem dojížděli i z JZD
Jabkenice a Týnec.

Opona

Semčická divadelní opona, která je stále zabudována na
jevišti v hospodě „U Plíšků“, byla namalována v roce
1922 akademickým malířem Františkem Bělským pro
ochotnický spolek v Semčicích.

Myslivci

František Bělský se narodil 12. 8. 1884 v Kosmonosích.
Hlavní jeho působiště, které vypátrala paní Věra Dubová,
byla Česká Třebová, kde učil na místní škole. Maloval
do roku 1939, měl zdravotní potíže, třes rukou a hlavy.
V roce 1948 se přestěhoval k synovi Vratislavu Bělskému
do Brna, kde jeho syn vyučoval na konzervatoři hru na
varhany. Po smrti manželky se František Bělský znovu
oženil a odstěhoval do Kosmonos, kde v roce 1968
zemřel.

Myslivecké sdružení uspořádalo 20. listopadu 1976 hon
na zajíce a bažanty v polích i v lese. Pro účastníky honu
byla uspořádána večeře, maso bylo z divočáka uloveného
již dříve. Mluvilo se o tom, že je tradiční zvěře málo,
protože jejich hnízdiště ničí přemnožená zvěř černá.

Transformátor

Když se v roce 1976 začala na pozemku získaném od
Josefa Čvančary č. p. 2 stavět nová mateřská škola,
dosavadní příkon elektrické energie nestačil. Byl proto
postaven nový transformátor při cestě k Ovčárnům.

Ochotnické divadlo

V roce 1948 zažádal semčický ochotnický kroužek paní
Emu Švandovou - Kadlecovou, o svolení nosit jméno divadelníka Pavla Švandy ze Semčic. Žádosti bylo vyhověno
a tak se hrálo divadlo pod hlavičkou „Závodní klub ROH
divadelní odbor Pavel Švanda ze Semčic“ v Semčicích,
p. Dobrovice. Činnost však ochabovala, vznikla televize
a kolem roku 1960 ochotnické divadlo v Semčicích
deﬁnitivně skončilo.

Zemětřesení

15. září 1976 ve 4 hodiny ráno bylo v našem okrese pozorováno slabé zemětřesení. V severní Itálii nadělalo velké
materiální škody a způsobilo i ztráty na životech.
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agitaci ze sousedního Pruska, které nekatolíky z českých
zemí lákalo.

Z našeho kraje

Dobrovický pivovar

Toleranční patent

Vznik pivovaru v Dobrovici spadá do 16. století a je
spojen se jménem Jindřicha z Valdštejna. Kusé zprávy
naznačují možnost vaření piva již ve středověku. Zastaralý provoz byl zásadně zmodernizován díky podnikavým Thurn-Taxisům v letech 1868 a 1897. Patřil tak
ve své době k předním podnikům ve svém oboru. Později
byl začleněn do „Akciové společnosti Pivovary Klášter“.
Dobrovický pivovar pak fungoval krátce i ve znárodněné
podobě a zanikl teprve koncem padesátých let.

Krátce před zrušením nevolnictví, 13. října 1781, vydal
císař Josef II. tak zvaný „Toleranční patent“, který vedle
panujícího katolického náboženství toleroval oba hlavní
směry protestantismu, kalvínství a luteránství, jakož
i vyznání pravoslavné.
Smyslem tolerančního patentu bylo, usnadnit cizím
odborníkům nekatolíkům, pobyt v zemi. Nově vznikající
průmysl je naléhavě potřeboval. Domácí nekatolíci měli
také možnost přiložit dovedné ruce k dílu a nepodléhali

AKTUÁLNĚ ZE SEMČIC
Vodovod Žerčice – Semčice, docela napínavý projekt
s dobrým koncem.
Být poslem dobrých zpráv je vždy příjemná role. Po
několika peripetiích je již jisté, že se do naší obce podaří
zajistit dostatek pitné vody. Myšlenka jejího přivedení
ze sousedních Žerčic není vůbec nová a v historii obce se
již dříve o tomto projektu diskutovalo. Hlavní překážkou,
proč k jeho realizaci nedošlo v minulých letech, bylo to,
že vodovod v obci Žerčice nebyl provozován ﬁrmou Vodovody a kanalizace v Mladé Boleslavi, která je hlavním
dodavatelem pitné vody do naší obce. Za těchto okolností
by docházelo ve vodovodním řádu ke smíchání vody od
dvou různých dodavatelů, což by přinášelo problémy
v otázce záruky za její kvalitu a také to by nebylo v souladu s dalšími předpisy.
Vodovod Žerčice – Semčice nabyl jasných obrysů za
minulého zastupitelstva pod vedením paní
Ing. Jany Mydlilové. Souhlas s výstavbou nových
rodinných domů podmínily příslušné úřady zajištěním
dostatečného zásobování pitnou vodou. V té době také
úspěšně probíhala jednání mezi ﬁrmou VaK Mladá Boleslav a Obcí Žerčice o převedení jejich vodovodního
řádu pod správu VaK. Ještě koncem roku 2006 se zdálo
se, že nic nestojí v cestě přivést pitnou vodu ze Žerčic
k nám do Semčic. Začátkem roku 2007 se však situace
výrazně změnila. Obecní zastupitelstvo v Žerčicích neodsouhlasilo z objektivních důvodů, nevyřešených vlastnických vztahů, převod jejich vodovodu do správy VaK
Mladá Boleslav. V té době jsme však již měli hotový
projekt vodovodu a zdálo se, že peníze do něho vložené
budou na neurčitou dobu umrtveny. Proto se ani investice na výstavbu vodovodu Žerčice – Semčice neobjevily v rozpočtu obce. Naštěstí tento chmurný stav netrval
dlouho. Příznivé zprávy přinesli zástupci VaK Mladá
Boleslav na jednání našeho zastupitelstva dne 16. 4. 2007.
Sdělili nám, že budou nakupovat pitnou vodu z vodovodního řádu v Žerčicích, budou
tedy mít pod kontrolou její kvalitu a tudíž nic nestojí
v cestě k tomu, aby bylo možné tuto vodu přivést do
vodovodu v Semčicích. Současná paní starostka začala
neprodleně pracovat na tom, aby byly zahájeny nezbytné
kroky k urychlené realizaci projektu přivedení pitné vody

ze Žerčic k nám. V této chvíli je tedy hotová projektová
dokumentace, je známa osoba, která bude odpovědná za
vyřízení příslušných povolení podle stavebního zákona.
Počítáme, že k jejich vyřízení bude třeba maximálně
4 měsíců. Následovat bude vypsání výběrového řízení
na dodavatele a jeho výběr. Dále pak schválení změny
rozpočtu, kdy do něho bude tato investice zahrnuta.
Souběžně s tím bude paní starostka hledat možnosti, jak
pro tento projekt získat dotace. Budu-li velký pesimista,
pak si troufám tvrdit, že nejpozději koncem roku 2008
bude již v našem vodovodu proudit pitná voda ze Žerčic.
Jiří Čejka
Retardéry na komunikacích
Dovolte mi úvahu o problému jménem „Retardéry“ na
sídlišti Za Kampeličkou. Tamní občané si stěžují, že retardéry až zas tak moc „neretardují“ a mají pravdu. Za
vzor nám dávají retardéry z 2. ulice. Ano, jsou krásné,
ale jaká je jejich účinnost? Odpovím za Vás - vlastně nulová. Od jednoho k druhému je to vzdálenost 250 - 300 m.
Udělal jsem si malý test a zde jsou jeho výsledky:
Stav tachometru
(vzdálenost v m)
Retardéry v 2. ulici
000-300
Naproti 2. ulici k náměstí 300-400
Odshora k náměstí
700-900
Od náměstí ke silnici------kolem Hynkových

Rychlost
(km/h)
80+
60+
60+
50

Snažil jsem se o maximální rychlost. Jel jsem autem, které
je zcela jistě maximálně technicky stejné, spíše ale horší
než některá Vaše modernější a novější auta. Znaménko
(+) znamená právě, že modernějším autem docílíte klidně
ještě vyšších rychlostí. U třetího retardéru jsem jel od
náměstíčka ven směrem k hlavní silnici, kde je řidič nucen snížit rychlost díky zatáčce, která tam je. Opačným
směrem by se zcela jistě dostal také na 60+.
A tak se Vás ptám, milí spoluobčané, kdo vlastně jezdí po
„Vašich“ ulicích bezohledně a ohrožuje Vaše děti? Nejste
to náhodou Vy sami nebo Vaši známí, přátelé, kamarádi,
dodavatelé ? Jsou to zcela jistě řidiči, kteří mají určitý
pokračování na straně 5
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Kláře Čerychové.
Druhou akcí, kterou bych chtěl připomenout z pohledu
obecního úřadu je Dětský den, který tentokrát uspořádaly
společně TJ Sokol, Sdružení hasičů a Obecní úřad.
Z mého pohledu byl Dětský den zdařilou akcí a děti se na
všech atrakcích či soutěžních stanovištích náramně bavily a soutěžily, seč jim síly stačily. Myslím si však, že se
zdaleka ne všechny děti přišly podívat a přál bych si pro
příští roky ještě hojnější účast či zájem, nikoliv však dětí
(ty větší už přicházejí samy), nýbrž jejich rodičů, aby si
i nejmenší odnesly pěkný zážitek. Ale ani rodičům není
soutěžení zapovězeno.
Za týden na to se pak pro „dospěláky“ konala taneční
zábava. Hudba byla taková, že si každý mohl najít „svůj
směr“. Přesto bych si i pro nadcházející taneční večery,
které se v letošním létě ještě budou konat, přál poněkud
větší aktivní zájem našich občanů , tj. nesedět na terase
vlastní zahrádky a pouze poslouchat. Přitom nejde o čárku
na prezenční listině, tak jak to bylo kdysi v minulosti, ale
o to, že se muzikantům zcela jistě hraje tím lépe, čím větší
mají obecenstvo. Úspěch působí totiž jako droga a dává
sílu k lepším a lepším výkonům.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo se na uskutečnění
Dětského dne od začátku do konce podíleli a takto našim
dětem a jejich rodičům připravili několik hezkých hodin.
Letos jsme opravdu „tahali všichni za jeden provaz “.
Děkuji.

vztah k Vám a nikoliv řidiči, kteří projíždějí Semčicemi
a jen tak si říkají, že si trochu zazávodí, takže odbočí
k Vám, projedou a vrátí se na hlavní silnici.
Na základě tohoto poznatku jsem došel k závěru, že hlavně
Vy sami byste se měli postarat o to, aby výše uvedení lidé
a řidiči nejezdili jako šílenci a apeluji na Vás, abyste si
je v tomto smyslu vychovávali sami tím, že je požádáte
o dodržování rychlosti, jakou přikazuje značka na začátku
obytné zóny.
Ale abyste si nemysleli, že chceme svalit odpovědnost na
Vás a zbavit se jí, navrhuji malou zkoušku, než budeme
vymýšlet a instalovat další drahé neúčinné retardéry a já –
ještě dříve než Vám popíší zkoušku – předvídám už dnes
následující citát: „Který debil toto vymyslel !“ Zkouška
je jednoduchá a prostá a nic nestojí. Položme do všech
tří ulic k náměstíčku ve vzdálenosti 40-50 m od retardérů
vždy např. jeden velký kus fošny nebo trámu nebo obrubník nebo hromádku hlíny nebo hromádku betonu nebo
nějaké zbytky tvárnic tak, aby tvořily překážku a řidič se
jim musel vyhýbat, a přesto bezpečně projel.
Jsou to jen lidé, kteří překročují rychlost a mnohdy to jsou
zcela jistě zrovna Vaši bezprostřední sousedé, se kterými
se stýkáte, kteří bydlí vedle sebe, se kterými si tykáte
a stýkáte se – tak co Vám brání v tom, abyste si navzájem
i připomínali, že se jedná o Vaše děti, které jsou ohrožené.
Moc bych Vás o to prosil.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, ještě několik slov
z jiného soudku, ze soudku s názvem kultura. Jsme
jen malá obec a mnoho kulturních stánků či možnosti
nemáme, ale díky našim společenským organizacím, tj.
Sokol a Dobrovolní hasiči, se nám a jim daří přibližovat
kulturu i našim občanům a záleží jen na každém z nás, jak
s nabídkou obou spolků i kulturního a sociálního výboru
obecního zastupitelstva naloží. Chtěl bych se zmínit jen
o dvou akcích z minulých 2 měsíců, o kterých se totiž
ještě i dočtete v rubrice věnované spolkům.
První akce – návštěva divadla Bez zábradlí v Praze – byla
úspěchem i přes malý zájem občanů. Je jen škoda, že jsme
si objednali velký autobus na 40 osob. Na druhé straně
jsme se nemuseli mačkat a mohli klidně obsadit i 2 místa.
Komfortu bylo víc než dost a všichni jsme se náramně
bavili. Za organizaci a realizaci této akce děkujeme paní

Závěrem bych chtěl apelovat na všechny, kterým se nelíbí
to či ono. Přijďte se svou kritiku na zasedání Zastupitelstva obce nebo přímo za paní starostkou, ale prosím nejen
s kritikou, ale i s návrhem, jak kritizovaný stav odstranit či
vylepšit. Nelze pouze říci: „já platím daně, tak mě bavte,
já platím daně, tak mě chraňte, já platím daně, tak mě
zásobujte“. Obecně vzato, je tento pohled sice správný,
ale určitě jste už všichni v televizi viděli a slyšeli, že
tyto Vaše daně jdou do jednoho velkého rozpočtu státu,
který nám je pak přerozděluje, takže Praha dostává podle
těchto údajů až šestkrát větší podíl ze státního rozpočtu
na obyvatele než malé a nejmenší obce. Toto si PROSÍM
uvědomte.
Mgr. Fred Böhm

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Rozloučení se školním rokem 2006/2007

Mgr. Jana Terlecká. Budou nahrazeny členy novými:
na 1.stupeň nastoupí pan učitel Mgr. Tomáš Hušek a na
2.stupeň paní učitelka Mgr. Ivana Zíková.

Opět je tu čas uzavřít jeden školní rok.
Pro učitele byl tento rok rokem dokončení nového
školního vzdělávacího programu, pro žáky 9. třídy
rokem, kdy zavřou vrátka za dětstvím a vydají se vstříc
novým zkušenostem a povinnostem života středoškoláka,
pro předškoláky rokem, kdy od stavebnic a pískoviště
přejdou do školních lavic.
Školu letos opouští 24 deváťáků a do první třídy vstoupí
v září 25 prvňáčků. Děti z MŠ, které nastoupí do školy,
nahradí děti nové.
I v učitelském sboru nastanou změny. Sbor opustí paní
učitelka Marie Kubínová, slečna Jitka Rozová a paní

Nastane i změna na postu ředitele školy. Dosavadní paní
ředitelka Mgr. Miloslava Slánská se rozhodla, že opustí
funkci, ale neopustí školu a místo zaslouženého odpočinku
bude ještě na škole vyučovat zeměpis a matematiku. Ve
funkci bude nahrazena Mgr. Janou Kočovou.
V MŠ také řešíme personální obsazení místa učitelky.
Paní učitelka Eva Picková si našla místo blíže svému
bydlišti a z toho důvodu odchází z MŠ.
pokračování na straně 6
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Školní rok, který právě končí, byl plný soutěží, sportovních i kulturních akcí, výletů.
Na jeho závěr nás ještě čeká Den otevřených dveří ve
škole, která letos oslaví 80. výročí od založení. Tímto
bych Vás všechny chtěla ještě jednou pozvat na 23. 6.
2007 od 9 hodin na prohlídku budovy školy i školky, kde
budou připraveny a vystaveny kroniky obce, práce dětí,
vystoupení pěvecká i taneční.
A potom už přijdou vytoužené prázdniny. Přeji všem
krásně strávené volné dny, hodně odpočinku, dětem
děkuji za reprezentaci školy, zaměstnancům za odvedenou práci.
J. K.

v kuchyni. Žvýkačka však „ jako na potvoru“ nikde není.
No nic. Rychle oblékne bundu.. Na prahu však zjišťuje, že
svačina leží na stole. Rychlými kroky se vrací zpět a vráží
do dvířek skříňky, kterou bohužel zapomněl zavřít. Teď
sprintem k autobusu. Ten jen tak tak stíhá. Znaveně usedá
na sedadlo a vlastně až teď zjišťuje, že je již vzhůru. On
ano, ale sestra, kterou měl budit, určitě ne. Mobil však
leží hned vedle nefunkčního budíku na nočním stolku,
a proto spoléhá na to, že sestru probudila alespoň ta tupá
rána do skříňky. Jízdou se poněkud uklidní. Při chůzi ke
škole mu přes cestu přeběhne černá kočka. Říká si, že to
nic neznamená. Jenže kdosi zatroubí a ona proběhne znovu tou samou cestou.
Hned v šatně ho odchytne kamarád, kterému měl donést
CD. To však leží hned vedle budíku a mobilního telefonu.
V hodině radši mlčí. Něco říkat by se totiž dnes nemuselo
vyplatit. Mlčí tedy až do chvíle, kdy mu soused oznámí,
že se Jana rozešla se svým klukem. Suše a polohlasem
konstatuje, že to je hloupá husa. Jenže paní učitelka si tuto
poznámku vezme příliš osobně, a tak je vyvolán k tabuli.
Výsledek je žalostný. To ale čekal předem. Cestou domů
nepotká ani jednu černou kočku. Říká si, že je snad vše
v normálu, ale opak je pravdou. Domovní dveře jsou
zamčené a on hledá klíče. Nalézá v kapse jen žvýkačky(!),
ale těmi si neodemkne. Naštěstí je někdo doma a otevírá.
Utěšuje se, že klíče budou vedle budíku, mobilního telefonu a CD. Vše tam opravdu je, ale klíče ne. Zatím si
ztrátu klíčů nechá jako tajemství ( co kdyby se našly).
Odpoledne se neodvažuje dělat žádnou složitější činnost.
Celkem se diví, že se vůbec dožil večera. Při usínání leží
a přemýšlí. Tlačí ho myšlenka, jestli byl blbec tenhle den,
nebo on sám. Jaké je to ale překvapení, když zjistí, že to,
co ho tlačí, není myšlenka, ale klíče, které mu vypadly ze
zadní kapsy u kalhot.
Tak tohle je DEN BLBEC.
Míša Lehká, 9. třída

Střípky ze ZŠ
…..Aby se vám dařilo a vše bylo jak má být, a abyste
co nejméně prožívali den, kdy se život bohužel během
sekundy změní
Marie Kubínová

Den blbec
Zná ho každý. Stává se velmi často i mě. Většinou ho
člověk pozná hned brzy zrána. Stačí, abyste se probudili,
a téměř okamžitě vám dojde, že není něco v pořádku.
Proč?
Špatný sen? Hned po vykročení z postele jste zakopli?
To není tak hrozné. Budíku došla přes noc baterie a vy
zjišťujete, že jste zaspali..!
Ten, kdo má školu blízko domu – situaci může se stresem
z pozdního příchodu zvládnout… Ale co ten, jehož autobus odjíždí za pár minut? Pak není času nazbyt. Rychle se
začne převlékat. Nesmí se však zdržovat, a proto pyžamo
hodí na zem. Mimochodem o něj zakopne ve chvíli, kdy se
vrací pro školní batoh. Na čištění zubů bohužel není dost
času, proto hledá žvýkačku. Zuřivě prohrabává skříňku

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
30. dubna se tradičně konal Rej čarodějnic. Všichni
jsme byli překvapeni, kolik je v Semčicích dětí. Přišli se
podívat i noví občané Semčic, z čehož jsme měli radost.
Děti si opekly špekáčky a všichni se příjemně bavili. Na
1. máje jsme vyrazili na asi 8 km dlouhý pochod. Tentokrát to bylo směrem na Uherce, Týnec a k vodárně.
Bylo překrásné počasí a výhled až na Krkonoše. Zpátky
jsme to vzali přes Hol a ve sportovním areálu ještě sehráli volejbalové utkání. Toho všeho se zúčastnilo kolem
90 pochodníků.
2. června jsme pořádali Dětský den. Celé odpoledne
nám hrozily černé mraky, ale počasí vydrželo. Většina
účastníků sice mokrá byla - ale ne z deště. Děti si mohly
vyzkoušet stříkání přímo z proudnice hasičského vozu.
Mimo hasičů nám letos přispěly svou pomocí i členky
sociální komise. Obec zajistila povidlové koláče a děti
se prokousávaly k ﬁnanční odměně. Zastříleli jsme si ze
vzduchovek, skákali jsme v pytlích, projeli dráhu

zručnosti - postavenou na kurtech. Pro malinké děti
byly připraveny soutěže ve zručnosti. Chytaly oblíbené
rybičky nebo házely na terč či plechovky. Opět chceme
poděkovat školní družině za zapůjčení pomůcek.
Celé jaro probíhají ve sportovním areálu sportovní
akce. Nohejbalová družstva tu odehrávají domácí zápasy.
Chceme poděkovat fanouškům, kteří naše hráče přijdou
podpořit, i když se zrovna třeba nedaří.
V pondělí a ve čtvrtek se hraje volejbal. Do této doby
jsme uspořádali už několik nohejbalových turnajů, např.
pro ﬁrmu Benex, nebo Cukrovar TTD Dobrovice.
V sobotu 9. 6. 2007 odehrálo naše fotbalové družstvo turnaj v Podlázkách. Slavil se úspěch, neboť naši skončili na
2. místě. Mohlo to být ještě lepší, kdyby jediný vstřelený
gól ﬁnále padl do brány soupeře a ne do naší vlastní. Ale
zase jediný ﬁnálový střelec byl NÁŠ.
pokračování na straně 7
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5. 7. 2007 ve 21,00 hod. Taneční zábava se skupinou
SOUMRAK Band
7. 7. 2007 v 9,00 hod. - Volejbalový turnaj – „Memoriál
B. Sládka“
21. 7. ve 21,00 hod. Taneční zábava se skupinou SOUMRAK Band
17. 8. od 17,00 hod. Půlnoční nohejbalový turnaj

Večer jsme uspořádali taneční zábavu se skupinou SOUMRAK Band. Nálada byla perfektní. Hudba, jak říkáme,
pro „starší a pokročilé“. Každý si v jejich repertoáru
určitě našel to své. Již nyní se těšíme na opakování a to
sice na čtvrtek 5. 7. 2007. Doufáme, že nebudete poslouchat hudbu jen ze svých zahrádek a přijdete si i zatančit.
Na závěr přehled nejbližších plánovaných akcí:
30. 6. 2007 v 9,00 hod. – Nohejbalový turnaj – „Semčická
trojka“

Za TJ Sokol Semčice – Vlaďka Hynková a Jan Klimo

OKÉNKO KULTURNÍHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU
Dne 25. května se uskutečnil zájezd do Divadla Bez
zábradlí na představení Každý rok ve stejnou dobu. Jednalo se o velmi milou komedii v podání Veroniky Freimanové a Zdeňka Žáka. Kdo se zúčastnil, rozhodně neprohloupil!

tímto děkují panu Stanislavu Killmanovi za výpomoc.
Dne 16. června proběhlo vítání nových občánků Semčic:
Heleny Heřmanské, Nicol Křepelkové, Jakuba Kratochvíla a Ondřeje Procházky. Všem dětem přejeme hodně
zdraví, štěstí a bezstarostnou budoucnost.

Dne 7. června se uskutečnil sběr odloženého šatstva pro Diakonii Broumov. Již tradičně byla sbírka úspěšná – sebralo
se cca 700 kg textilu. Členky kulturního a sociálního výboru

Krásné léto plné sluníčka Vám za kulturní a sociální výbor přeje
Klára Čerychová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
• Nejpozději do 31. 8. 2006 je splatná druhá polovina poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu.
Sazba poplatku činí 450,- Kč na osobu a rok. Pokud
poplatek nebude uhrazen ve stanoveném termínu, může
být poplatek navýšen o penále ve výši 50 %.

• Firma Metalcentrum hledá nové zaměstnance pro
svou provozovnu výkupu železa a barevných kovů
v Semčicích, nástup 1. 9. 2007:
- Žena s ekonomickým vzděláním a znalostí práce
na PC pro vedení pokladny a skladové evidence. Místo je vhodné i pro absolventku SŠ bez praxe. Důležitá
je pečlivost a spolehlivost. Její nástupní plat by byl
12 000,- Kč
- Muž na pozici mistra šrotiště. Práce zahrnuje
přejímání železa a barevných kovů od zákazníků, organizace nakládky a vykládky materiálu, správa areálu.
Důležité jsou organizační schopnosti, vycházení s lidmi
a znalost materiálu (samozřejmostí je řádné zaškolení).
Nástupní plat by byl 14 000,- Kč.

• Povolování drobných staveb:
Za drobné stavby, uvedené v územně plánovací dokumentaci Obce Semčice, budou považovány stavby
a zařízení uvedená v § 103 odst. 1 písm. a) bod 1, 4 a 5,
písm. d) bod 5 a 6, a v § 104 odst. 2 písm d) zákona č.
183/2006 Sb., kterými jsou:
- Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2
zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže
neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani
vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady
hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
- stavby pro chovatelství o jenom nadzemním
podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;
- zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží
a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;
- bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
- ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými
pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím;
- stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky
s jedním nadzemní podlažím, podsklepené nejvýše do
hloubky 3 m.
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Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 220 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 3, Datum vydání: 25.06.2007, ZDARMA
Evidenční číslo: MK ČR: E 10412
Vydavatel: Obec Semčice, 294 46 Semčice 10, IČ: 00238597
Kontakt: telefon: 326 388 130, fax: 326 388 286, e-mail: ou@obecsemcice.cz
http: www.obecsemcice.cz
Tisk: Zdeněk Gola, Bělská 151, Mladá Boleslav
Graﬁcká příprava: Květoslav Křováček, TGM 1078, Mladá Boleslav
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