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Vážení a milí spoluobčané,
nastává čas adventní doba příprav na Vánoce.
Pro mnohé z nás je však bohužel tato doba více
než kdy jindy časem stresu. Není jednoduché
zvládat napětí mezi požadavky v zaměstnání
a nároky rodiny. Každý máme svou představu,
jak by měly Vánoce probíhat, co k nim nutně
patří, co se musí stihnout a co není tak důležité.
Hlavně nesmíme zapomínat, že v naší blízkosti
máme své rodiny a blízké a určitě důležité je
věnovat čas i jim.
Zanedlouho rok starý vystřídá rok nový,
předsevzetí, která jsme si určitě všichni dali se
podařila nebo nepodařila splnit, ale proto tady
máme vždy rok nový, abychom ve svých snech
a předsevzetích pokračovali.
Vážení spoluobčané dovolte, abych Vám popřála, aby Vánoce, jeden z nejkrásnějších
svátků roku byl naplněn pohodou, klidnou
atmosférou a smíchem dětí a také mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce 2010.

Ráda bych poděkovala zastupitelům a členům
výborů a komise za jejich činnost v roce 2009.
Také bych chtěla poděkovat spoluobčanům,
kteří v letošním roce pro naší obec dost udělali,
bez nároku na odměnu, jak těm, co pomáhali
při odklízení škod větrné kalamity, ráda bych
připomněla ještě jedno jméno pana Antonína Dlaska, tak i těm, kteří připravili pro děti
v Semčicích pěkné dětské hřiště. Za to děkujeme
paní Jiřině Kabourkové, Lence Motlové, Radce
Plíškové a Kláře Čerychové. Děkujeme i panu
Radku Makovcovi za sponzorský dar při budování dopadových ploch na dětském hřišti
a navezení písku na tyto plochy.
Na závěr bych Vás chtěla pozvat na řádné
zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat 14.12.2009 v zasedací místnosti obecního
úřadu.
Vaše starostka Jana Dlouhá

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. j. 283/2009

Usnesení

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 6. srpna 2009 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Informaci Ing. Jiřího Čejky o nutném navýšení
nákladů v kapitole péče o vzhled obce a veřejnou
zeleň ve výši 100 000,- Kč a to v souvislosti s likvidací následků škod po vichřici ze dne 23.7.2009
2. Důvodové zprávy k:
projednání a schválení návrhu výběrové komise

na firmu, která provede výstavbu vodovodu Semčice
- Žerčice
B) Schvaluje:
1. Zařazení tří bodů do programu jednání : pod č.3.
Schválení úpravy ve Vnitřní směrnici obce Semčice
a to v bodu Mzdy – vnitřní platový předpis a druhý
bod pod č. 4. Projednání a schválení odprodeje
pokračování na straně 2

obecního pozemku parc. č. 79/4 v k. ú. obce Semčice
a třetí bod č. 5. Projednání a schválení stanoviska
k žádosti firmy Artefa s.r.o.k výstavbě Fotovoltaické
elektrárny
2. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce a zařazení tří bodů
do programu
3. Ověřovatele zápisu: Pana Mgr. Freda Böhma
a paní Evu Horákovou
4. Navrhovatele usnesení: Pana Petra Košťála a pana
Ing. Jiřího Čejku
5. Uzavřít smlouvu s firmou František Klouček
stavební činnost Kosmonosy na realizaci stavby vodovodu Semčice – Žerčice
6. Úpravu ve Vnitřní směrnici obce Semčice v bodě
Mzdy, dle zákona č. 262/2006 Sb., kdy se nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě mění
ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. s platností
od 1. června 2009
7. Prodej obecního pozemku parc. č. 79/4 v k.ú.
Semčice o výměře 1 361 m2 panu Liboru Dlaskovi
za cenu 25 000,- Kč. Na pozemku bude zřízena

kompostárna biologického odpadu a pozemek bude
za tímto účelem i využíván
8. Umístění Fotovoltaické elektrárny na pozemku
79/10 v k.ú. obce Semčice jejímž investorem je firma
Artefa s.r.o. Mladá Boleslav
9. Odložit zahájení výstavby vodovodu Semčice
– Žerčice na jaro 2010 z důvodu podání žádosti
o dotaci na tuto stavbu
C) Ukládá:
a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Uzavřít smlouvu s firmou František Klouček
stavební činnost Kosmonosy na realizaci výstavby
vodovodu Semčice – Žerčice.
2. Uzavřít smlouvu s panem Liborem Dlaskem
na prodej pozemku parc. č. 79/4 v k.ú. obce Semčice
za účelem zřízení kompostárny
3. Připravit podklady pro podání žádosti o dotaci
na výstavbu vodovodu Semčice -Žerčice
V Semčicích dne 10.8.2009		
Zapsala: L. Karabinová		

starostka
Jana Dlouhá

Usnesení

Č. j. 333/2009

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 14. září 2009 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

převodu movitého majetku
- projednání a schválení návrhu pracovní skupiny
na vybudování dětského hřiště
A) Bere na vědomí:
- projednání a schválení rozpočtového opatření č.
1. Žádost o rozšíření budovy č.p.21 v Semčicích, 3/2009
s tím, že finanční prostředky na její rozšíření budou - projednání a schválení ,,Aktualizace rozpočtového
výhledu na rok 2009-2013“
zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2010
2. Zprávu výboru pro rozvoj obce a ŽP o etapové - projednání a schválení smlouvy o dílo s firmou HINTES Mladá Boleslav na dokončení komunikace
úpravě zeleně v obci Semčice
3. Žádost p. Žaludové o umístění dvou lamp ,,U Okálů“
projednání a schválení mandátní smlouvy
veřejného osvětlení v části obce směr Hol
na inženýrskou činnost při zajištění technického do4. Důvodové zprávy ke :
- projednání a schválení změny č.1 v ÚP obce zoru na dokončení komunikace ,,U Okálů“
- nájemné v bytech
Semčice
- zprávě finančního výboru o hospodaření obce - žádosti a různé
za období leden – srpen 2009
- schválení jmenování zástupce k podání žádosti B) Schvaluje:
o přístupu do registru ministerstva zemědělství
1. Rozšíření programu o tři body. Pod č. 4. Schna portálu farmáře MZE a portálu SZIF
- schválení podání žádosti o dotaci na ,,Výstavbu válení zástupce k podání žádosti o přístupu do registru ministerstva zemědělství na portálu farmáře MZE
vodovodu Semčice – Žerčice“z PRV
projednání a schválení mandátní smlouvy a portálu farmáře SZIF. Pod č.7.Projednání a schna inženýrskou činnost při zajištění technického do- válení smlouvy o bezúplatném převodu movitého
majetku příspěvkové organizaci Masarykova zákzoru na ,,Výstavbu Semčice - Žerčice“
- projednání a schválení dodatku č.2 k ,,Zřizovací ladní a mateřská škola Semčice. Pod č. 12. Nájemné
listině“ příspěvkové organizace Masarykova základ- v bytech .
2. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
ní a mateřská škola Semčice
- projednání a schválení smlouvy o bezúplatném tak, jak je uveden a rozšíření o 3. body
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3. Ověřovatele zápisu: Pana Petra Košťála a paní
Kláru Čerychovou
4. Navrhovatele usnesení: Paní Evu Horákovou
a pana Ing. Jiřího Čejku

5. Změnu č.1 v ÚP obce Semčice k uplatněným
návrhům, dle stanoviska Magistrátu města Mladá
Boleslav – odbor stavební a rozvoj města a dle
usnesení výboru pro rozvoj obce a ŽP Semčice takto:

Návrh změny č.1 v ÚP obce Semčice
Jméno
Kateřina Syrová a Jan
Syrový
Ing. Josef Heřmanský a
Jitka Heřmanská
Ing. Jan Dusil
Ing. Jan Dusil
Jan Dolanský
Štěpánka Hostičková

Parc. číslo pozemku

Výměra Schváleno Schválená
m2
ano /ne
výměra

178/1, 175, 176 z orné půdy na
stav. p
5 600791 z orné půdy na stav. p.

949170/54 z plochy smíšeného
využítí na stav. p.
160/4 z plochy smíš.vyu. na st. 773 p.
632/1 z orné půdy na stav. p. 1 189631/3 (787) z orné půdy na
stav.p.
635/3 z orné půdy na stav. p.

1 883-

Jitka Boháčová
Jitka Boháčová
Jitka Boháčová
Jitka Boháčová
Stanislav Starý
Stanislav Starý
Jaroslava Radlingerová
a Jan Bičák
Jitka Horáčková

564 z orné půdy na stav. p.
566 z orné půdy na stav. p.
567 z orné půdy na stav. p.
338/62 z orné půdy na stav. p.
549 z orné půdy na stav. p.
550 z orné půdy na stav. p.
790/1 z orné půdy na stav. p.

3 733 –
6 273 –
1 977 9 9979 852432
19 841-

David Masák

513/6 z orné půdy na zahradu

Štěpánka Hostičková

328 z orné půdy na zahradu

C) Ukládá:

828 -

ano
Odloženo
na mim.zas.
ano
ano
Odloženo
na mim. zas.
Odloženo
na mim.zas.
Odloženo na
mim. zas.
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Odloženo
na mim. zas.
Mohou si
sami zažádat
o tuto změnu
na KÚ v MB.
Mohou si
sami zažádat
o tuto změnu
na KÚ v MB.

10. Dodatek č.2 k Zřizovací listině příspěvkové
organizace Masarykova základní a mateřská
6. Zprávu finančního výboru o hospodaření obce škola Semčice po novele zákona 250/2000 Sb.,
za období leden – srpen 2009
o rozpočtových pravidlech
7. Jmenování starostky Jany Dlouhé, jako zás- 11. Uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu motupce k podání žádosti o přístupu do registrů MZE vitého majetku
na portálu farmáře MZE a portálu farmáře SZIF.
12. Návrh pracovní skupinu ve složení zastupitelů
8. Podání žádosti o dotaci na ,,Výstavbu vodovodu starostky Jany Dlouhé, Ing. Josefa Hrnčíře a Kláry
Semčice – Žerčice“ z PRV v rámci Osy III.
Čerychové a zástupců rodičů Jiřiny Kabourkové,
9.
Uzavřít mandátní smlouvu na inženýrskou Radky Plíškové a Lenky Motlové na vybudování
činnost při zajištění technického dozoru na ,,Výstav- dětského hřiště. Zastupitelstvo schvaluje částku
bu Semčice – Žerčice“s panem Josefem Smutným
pokračování na straně 4
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60 000,- Kč na zakoupení homologovaných herních
prvků.
13. Návrh rozpočtové změny č.32009 podle
účelových znaků a položek, tak, jak byl přednesen:
a) zvýšení rozpočtových příjmů o 81 370,- Kč
b) zvýšení rozpočtových výdajů o 1 056 223,- Kč
c) snížení rozpočtových výdajů o 2 000 000,- Kč
d) zvýšení běžného účtu
o 1 025 147,- Kč
14. Aktualizaci rozpočtového výhledu na léta 2009
- 2013
15. Uzavřít smlouvu s firmou H-INTES Mladá Boleslav na dokončení komunikace ,,U Okálů“
16. Uzavřít Mandátní smlouvu na inženýrskou
činnost při zajištění technického dozoru na dokončení
komunikace ,,U Okálů“
17. Úpravu nájemného v obecních bytech od
1.1.2010 dle zákona č.107/2006 Sb., ve znění zákona
č. 150/2009 Sb., o jednotném zvyšování nájemného
z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.
18. Žádost SDH Semčice na vybudování hřiště
v areálu hasičské zbrojnice na pozemku parc. č.157/2
v k.ú. Semčice. Hřiště si vybudují hasiči vlastními
silami (s kuželkami, petangem a oplocením)
19. Odkoupení pozemku na rozšíření budovy č.p.21 Semčice s tím, že maximální výměra pozemku bude do 330 m2

C) Ukládá:
a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Zapracovat schválené změny do rozpočtu obce
2. Podat žádost o přístupu do registrů MZE na portálu farmáře MZE a portálu farmáře SZIF
3. Podat žádost o dotaci z PRV na ,,Výstavbu vodovodu Semčice - Žerčice“
4. Uzavřít mandátní smlouvu na inženýrský dozor
na výstavbu vodovodu Semčice - Žerčice
5. Uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku
6. Uzavřít smlouvu o dílo s firmou H- INTES Mladá
Boleslav na dokončení komunikace ,,U Okálů“
7. Uzavřít mandátní smlouvu na inženýrskou činnost
při zajištění technického dozoru na dokončení komunikace ,,U Okálů“ s panem Josefem Smutným
8. Informovat nájemníky v obecních bytech o posledním zvýšení nájemného, a to v roce 2010

V Semčicích dne 15.9.2009		
Zapsala: Lucie Karabinová		

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 2. listopadu 2009 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Informaci o plnění úkolů uložených OZ na jednání ze dne 29.6.,6.8. a 14.9.2009
2. Zprávu kontrolního výboru o hospodaření Masarykovy základní a mateřské školy Semčice za první
pololetí 2009
3. Návrh regulativů pro výstavbu rodinných domů,
tak jak byl předložen předsedou stavebního výboru
4. Zprávu Ing. Jiřího Čejky o stavu stromů v aleji
u cesty k Holi
5. Důvodové zprávy k :
- projednání a schválení změny č. 1. v ÚP obce
Semčice
- schválení podání žádosti o dotaci na ,, Splátku
úroků z úvěru na TI 35 RD“ ze Středočeského fondu

Jméno

rozvoje obcí a měst POV, dopravně - bezpečnostní
opatření
- schválení podání žádost o úplatný převod části
pozemku parc.č. st.138 v k.ú. Semčice o výměře
63 m2
B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce
2. Ověřovatele zápisu: Pana Mgr. Freda Böhma
a paní Evu Horákovou
3. Navrhovatele usnesení: Pana Petra Košťála a pana
Ing. Jiřího Čejku
4. Změnu č. 1 v ÚP obce Semčice k uplatněným
návrhům, dle stanoviska Magistrátu města Mladá
Boleslav – odbor stavební a rozvoj města a dle usnesení výboru pro rozvoj obce a ŽP Semčice takto:

Návrh změny č.1 v ÚP obce Semčice
- vymezení rozvojových ploch pro bydlení Parc. číslo pozemku Výměra Schváleno ano /ne
m2

Ing. Josef Heřmanský a 791 z orné půdy na stav. p.
Jitka Heřmanská
Jan Dolanský

632/1 z orné půdy na stav. p.

1 189-

Štěpánka Hostičková
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631/3 (787) z orné půdy na
stav. p.

1 883-

Z rohu pozemku parc. č.
554/14 rovnoběžně s hlavní
komunikací až na hranice
katastru obce Semčice
ano
ano

Jitka Heřmanská
Jan Dolanský

632/1 z orné půdy na stav. p.

1 189-

631/3 (787) z orné půdy na
stav. p.
Štěpánka Hostičková 635/3 z orné půdy na stav. p.
Jaroslava Radlingerová 790/1 z orné půdy na stav. p.
a Jan Bičák

1 883-

Štěpánka Hostičková

Obecní pozemek

828 19 841-

554/1 z orné půdy na stav. p.

5. Podat žádost o dotaci na ,,Splátku úroků z úvěru
na TI 35 RD“ ze Středočeského fondu rozvoje obcí
a měst POV, dopravně - bezpečnostní opatření s tím,
že obec garantuje 5% spoluúčast
6. Podat žádost o úplatný převod části pozemku
parc.č. st.138 v k.ú. Semčice o výměře 63 m2 od PF
ČR
7. Žádost paní Věry Hrnčířové na pronájem obecní
garáže u domu č.p. 70 od 1.12.2009
8. Provést úplnou obnovu aleje u cesty k Holi tj.
vykácení stávajících stromů a provést výsadbu
stromů nových, tak aby struktura nové výsadby plnila zároveň funkci větrolamu

554/14 rovnoběžně s hlavní
komunikací až na hranice
katastru obce Semčice
ano
ano
.
ano
Z rohu pozemku parc. č.
554/14 rovnoběžně s hlavní
komunikací až na hranice
katastru obce Semčice
Z rohu pozemku parc. č.
554/14 rovnoběžně s hlavní
komunikací až na hranici
sousedního pozemku

na TI 35 RD“ ze Středočeského fondu rozvoje obcí
a měst POV, dopravně - bezpečnostní opatření
2. Podat žádost o úplatný převod části pozemku
parc. č. st. 138 o výměře 63 m2 od PF ČR
3. Uzavřít smlouvu o pronájmu na obecní garáž
u č.p. 70
4. Vypsat nejpozději do 31. 12. 2009 nabídkové
výběrové řízení na obnovu aleje u cesty k Holi
s termíny plnění, které budou v reálných možnostech
rozpočtu obce Semčice pro rok 2010

b) Ing. Jiřímu Čejkovi :
1. Připravit do 30.11.2009 podklady pro nabídkovévýběrové řízení na obnovu aleje u cesty,které bude
C) Neschvaluje :
obsahovat následující kroky:
- vykácení stávajících stromů,
1. Ukončení dohody se správcem webových stránek - likvidace dřeva z pokácených stromů,
obce Semčice pokud do 30.11.2009 neodstraní - likvidace pařezů po vykácených stromech,
privátní zónu v sekci SDH Semčice
- návrh druhové skladby a počtu nových stromů,
- výsadbu nových stromů ve stáří minimálně 3 roky,
D) Ukládá:
- péči o nově vysazené stromy po dobu 3 let od jejich
výsadby.
a) Starostce Janě Dlouhé:
V Semčicích dne 2.11.2009		
Jana Dlouhá
1. Podat žádost o dotaci na ,,Splátku úroků z úvěru Zapsala: L. Karabinová		
starostka

ZE STARÝCH SEMČIC
byla veliká, ale zemědělců-nečlenů družstva- přišlo
jen osm. Přesto bylo hlasováno a o HTÚP zažádáno,
i když podle zákona měla tuto akci odhlasovat
nadpoloviční většina zemědělců v obci.
Po schůzi vznikla z iniciativy některých zemědělců
podpisová akce proti uskutečnění HTÚP. Na listině
byli podepsaní všichni nedružstevníci s rodinnými
příslušníky. Listina předložená na MNV se ale ztratila.
Přesto, že bylo známo smýšlení zemědělců na scelování pozemků a dosud nebyly pro scelování
pokračování na straně 6

Historie JZD Semčice (pokračování)
Na den 7.srpna 1950 byla svolána veřejná schůze
všech občanů, hlavně zemědělců. Bylo jim vysvětleno,
že je nutné uvažovat o hospodářsko technické úpravě
pozemků – scelování do honů. Tím bude umožněno
družstevníkům snáze obhospodařovat pole pomocí
mechanizace. Ti, kteří nechtějí společně hospodařit,
dostanou náhradní pozemky. Byl dán příklad
družstevníků z Kosořic, kde HTÚP již provedli
a proč by to tedy nešlo v Semčicích. Účast na schůzi
5

podmínky, bylo přikročeno, z podnětu místní organizace KSČ, MNV a ONV, k přípravám na scelování.
Na žádost obce přišli geometři a vypracovali návrh
na rozdělení katastru do honů. Scelené pozemky semenárny byly ale horší bonity, než jejich původní. To
proto, aby mělo družstvo co nejlepší pozemky jako
náhradu za pole soukromých rolníků a snáze je tak
získalo pro scelování. Zástupci semenárny nesouhlasili, ale nakonec u toho zůstalo.
Zemědělci byli svolaní do místnosti, kde byly
po stolech rozloženy mapy a připraveni inženýři,
zástupci KSČ, MNV a JZD, ale dlouho nikdo nešel.
Najednou se přihnal dav rozčilených rolníků a ztropil
takový randál, že nebylo slyšet slovo. Pro křik se
nedalo nikomu nic vysvětlit a tak lidé jak přišli, tak
odešli a akce HTÚP byla odložena na pozdější dobu.
Vývoj situace vnesl do obce opět nevraživost.
Na jedné straně strach o rodnou hroudu, na které
pracovali dávní předkové a strach z roboty ve dvoře,
na druhé straně členové JZD nezemědělci hájili
družstvo. Bylo jim vytýkáno, že „nemají ani květináč
za oknem „ a chtějí někoho poučovat.
Nakonec dosavadní neúspěch HTÚP odnesli dva
učitelé zdejší školy, František Honzák a Josef Macoun, kteří byli obviněni, že svým postojem k socializaci vesnice a odsouzením zavádění kolchozů
v našich vesnicích před žáky ve škole, spoluzavinili
neúspěch akce. A tak byli oba na žádost místního
akčního výboru Národní fronty a KSČ ze školy
propuštěni a přeřazeni s okamžitou platností na jinou
školu.

kniha dostala na půdu za trám je záhada. V té době
byl majitelem domu pan Mojžíš. V kronikářském archivu se žádný z těchto opisů nenalézá.
Neustálé stížnosti občanů Semčic na stav obecních
silnic vedly v srpnu 1989 MNV k žádosti o pomoc
správu okresních silnic. Žádosti bylo vyhověno a slabý potah asfaltu pokryl silnici od hostince k mateřské
škole. Protože bylo teplo a práce byla provedena
nesvědomitě, vznikaly po nějakou dobu připomínky,
že se lidé lepí na roztékajícím se asfaltu, který nebyl
dostatečně kryt drtí. Nedostatek odstranilo ochlazení
počasí.

Spořitelna
V roce 1987 obnovila svou činnost pobočka České
státní spořitelny v Semčicích. Jednatelství přerušilo
na čas svou činnost, protože budova v níž sídlilo,
procházela rozsáhlou rekonstrukcí. Občané byli nuceni využívat služeb spořitelny v Mladé Boleslavi.
Po několikaměsíční přestávce začala v listopadu
paní Božena Horová opět úřadovat v nové pěkné
kanceláři každé pondělí, středu a pátek.

Nehoda
V únoru 1977 pršelo a utvořilo se náledí. Autobus
jezdící z Prodašic přes Semčice do Mladé Boleslavi,
vezl na ranní směnu hlavně pracovníky AZNP. Při
sjezdu z kopce v obci Sýčina na náledí havaroval
a převrátil se do příkopu. Několik lidí bylo zraněno,
ze Semčic nikdo.

/Pokračování příště./

Asfaltování
V roce 1988 při přestavbě domu č.p. 41 na Dům
služeb, našli brigádníci při úklidu půdy, za trámem
, ruční opis místopisné kroniky semčické, vázaný
v deskách. K opisování semčických kronik dal
podnět na začátku II. světové války, tehdejší ředitel
semenárny Václav Stehlík. Knihy měly být na příkaz
okupantů odevzdány a mělo se za to, že budou
zničeny. Obě knihy byly ručně opsány zaměstnanci
závodu Stanislavem Matesem a Otakarem Zítou, kteří psali „ve dne v noci“.Po dokončení bylo
pořízeno několik opisů na stroji. Kdo opisy pořídil
není známo, ale předpokládá se, že to byla úřednice
semenárny Helena Šimonová průklepem přes uhlový
papír. Kde jsou tyto opisy dnes není známo. Jak se

Rychlá pomoc
Na den 6. října 1982 jistě dlouho vzpomínali
zaměstnanci mateřské školy, když museli poskytnout rychlou první pomoc dítěti, které bylo stiženo
křečí, přestalo dýchat a v obličeji modralo. Rychlým
rozhodnutím narychlo seběhlých zaměstnanců se
podařilo pomocí lžíce vyndat chlapci zapadlý jazyk
a zavést umělé dýchání. Podle vyjádření přivolaného
lékaře mu zachránili život. Rodiče poděkovali
zaměstnancům školky v „Záři Mladoboleslavska“
č. 42.
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Z NAŠEHO KRAJE
Jivák

Škola

V roce 1935 vnuk knížete Alexandr Ferdinand Thurn
Taxis otevřel u rybníků Jivák pivnici s tančírnou
a kabinami. Za koupání se měsíčně vybíralo 10 Kč
pro celou rodinu. Za vstup do lesa se platila 1 Kč
a za dítě 10 haléřů. Koupání v Novém rybníce bylo
zakázáno. Postupně se začaly stavět chaty v lese pod
restaurací. V roce 1937 již stálo 12 chat a další se
stavěly. Postupně vznikal „JOK“ - Jivácký osadový
klub. Kulturní a společenský život rostl zásluhou
několika obětavých nymburských osadníků.
Divadla a koncerty se hrály pod restaurací. Pak
byla vybudována velká přírodní scéna s velkým
hledištěm. Jivák se stal známým po celé republice.
Přijížděly sem na vystoupení i zahraniční soubory
po Praze,Brně a Bratislavě. Bohužel vše skončilo
rokem 1968, poslední vystoupení byla opereta
„ Na tý louce zelený“. Mocní zakázali další kulturní
akce, nit se přerušila, scéna a hlediště pustlo, až
zarostlo.

Před zavedením povinné školní docházky, tj.
do doby císařovny Marie Terezie, existovalo na vesnici mnoho analfabetů, jak to dokazují podpisy
v pozemkových knihách. Při prodeji gruntu a zápisu
do pozemkových knih, místo podpisu tři křížky, které
nahrazovaly podpis účastníka prodeje. K těmto třem
křížkům bylo vždy poznamenáno „neumějíce psáti, dožádal mne k podpisu“.Nebyly školy a nebyly
peníze na jejich vybudování. Za vlády Marie Terezie
byl vydán zvláštní dekret, v němž bylo přikázáno
všem držitelům panství a zemanských statků, aby
v obcích, kde stál kostel, založena byla škola, tak
zvaná „farní škola“, k níž byly připojeny děti z okolních vesnic. V té době ani zvolený rychtář neuměl
číst a psát. Písemnosti vyřizoval za něho učitel nebo
farář.

Z. Macounová, A. Nezdarová:“Loučeň...“.

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Informace z mateřské školy

Všem dětem přejeme, aby se jim v naší školce líbilo
a rády k nám chodily.

Ve školním roce 2009-10 byla pro velký zájem
rodičů otevřena ještě jedna třída v mateřské škole.
Z tohoto důvodu musela být mateřská škola dovybavena novým nábytkem, hračkami, pomůckami
a ostatním materiálem. Celkem je v mateřské škole
zapsáno 49 dětí. Třídy jsou pojmenovány Beruška
a Sluníčko.
Do mateřské školy nastoupily dvě nové učitelky:
Hana Dufková a Alena Hložková, jedna provozní pracovnice - Kateřina Mocová (kuchařka a uklízečka).
Mateřská škola má nyní 8 zaměstnankyň : 5 pedagogických pracovnic (z toho jedna jako asistentka
pedagoga pro postižené dítě) a 3 provozní pracovnice.

Za kolektiv mateřské školy Semčice
Marie Baláková – vedoucí učitelka

STŘÍPKY Z MŠ a ZŠ

26.11. Jeden svět na školách – beseda s válečných
veteránem – 8.,9.tř.
4.12. Mikulášská nadílka – děti z 9.třídy ostatním
dětem z MŠ a ZŠ
7.12. Mikulášský koncert v tělocvičně školy
v 17,00 hod.
8.12. Divadlo v MŠ
10.12. Hudebně zábavný pořad pro MŠ i ZŠ
Provoz v mateřské škole je od 6.30 - 16.00 hodin. 14.12. Divadlo MB – pro 6.-8.třídu
15.12. Besídka MŠ - Berušky
Pro práci s dětmi máme vypracován Školní 17.12. Besídka MŠ - Sluníčko
vzdělávací program „Svět kolem nás“, témata jsou 18.12. Přednáška „Láska ano, děti ještě ne“ – 8.,9.tř.
rozložena do jednotlivých měsíců. Dají se obměňovat 22.12. Besídky ve třídách ZŠ
23.12.2009-1.1.2010 Vánoční prázdniny v MŠ i ZŠ
a uplatňovat tak tvořivost učitelek.
21.1.2010
Divadlo v MŠ
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28.1. Vydávání pololetního vysvědčení
29.1. Pololetní prázdniny v ZŠ
2.2.
Zápis do 1.třídy ZŠ
3.2.
Divadlo v MŠ
15.2.-19.2.
Jarní prázdniny v ZŠ

kde v muzeu nachází. Čtvrtá skupina měla za úkol
pomocí dřevěných kostek sestavit maketu hradu
a zjistit, jaké instituce sídlí na hradě a jaké plní
funkce.
Všichni pracovali pečlivě a soustředěně. Celá jejich
práce byla odměněna pochvalou a uznáním.

SPONZORSTVÍ

Mgr. Jiřina Rakušanová, učitelka dějepisu

Chtěla bych touto cestou oslovit rodiče našich žáků
a požádat o sponzorské příspěvky pro naší školu.
Z dotazníku, který jsme letos na začátku školního
roku nechali rodiče vyplnit, vyplývá, že by uvítali
lepší vybavení tříd naší školy. Ačkoliv se snažíme,
naše finanční prostředky jsou omezené. Proto bychom uvítali jakýkoliv příspěvek, který by nám pomohl při zvyšování úrovně vybavenosti naší školy.

DĚTSKÁ NOTA 2009

Dne 12.11.2009 se celá naše škola zúčastnila již 36.
ročníku soutěžní přehlídky dětských písní s názvem
Dětská nota. Soutěž se konala ve Škoda Auto muzeu
v Mladé Boleslavi.
Letošním tématem byla plavba lodí na ostrov Harmonie. Děti na soutěži nejen zpívají, ale i tancují
Děkuji a celou show si i samy moderují.
Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy O ceně diváků se vždy hlasuje tleskáním a křikem.
Výhercem se podle odborníků stala skladba
Ukolébavka, u nás zvítězila píseň Pandy fanda.
ZELENÁ KOLOBĚŽKA
V průběhu Dětské noty soutěžily i děti z publika.
Vítězem se stal žák 7.třídy naší školy Jakub Sedláček.
Naše škola se zúčastnila v týdnu od 21.9. do 25.9. Vyhrál šerpu Harmonie, CD a zpěvník písní souboru
2009 „Soutěže o zelenou koloběžku“. Soutěž vy- Paprsek.
hlásilo ekocentrum Zahrada DDM pro základní Již se všichni těšíme na 37. ročník Dětské noty.
a střední školy Mladoboleslavska v rámci Týdne
evropské mobility a mezinárodního Dne bez aut.
Josef Král, žák 6.třídy
Cílem soutěže bylo, aby se co nejvíc žáků a učitelů
dopravovalo do školy jinak než autem. I když jsme
oproti městským školám v nevýhodě, z patnácti
VÝZVA
přihlášených škol jsme obsadili 4. místo.
Nejekologičtěji se dopravovali žáci 9.třídy.
POMOZTE NÁM SBÍRAT VÍČKA OD PET
							 LAHVÍ!!!
Ing. Irena Králová, učitelka přírodopisu
Víčka od nápojových PET lahví můžete nosit
do školy nebo je ukládat doma.
NÁVŠTĚVA HRADU V MLADÉ BOLESLAVI V dubnu je budeme vybírat při oslavách Dne Země.
Děkujeme

23.9.2009 jsem se vypravila se 6.třídou na dějepisný
a badatelský pořad Mladý muzejník.
Nejprve jsme si prošli nejstarší část Mladé Boleslavi
a seznámili se tak s různými historickými objekty
a místy. Šli jsme kolem archeologů, kteří zjišťovali,
co se skrývá pod zemí na Staroměstském náměstí
blízko radnice.
Na hradě byly děti rozděleny do 4 skupin. První
skupina zjišťovala, kde všude v minulosti muzeum sídlilo a důvody, proč se přemísťovalo. Druhá
skupina vyplňovala dotazník a hledala odpovědi
a údaje pomocí dotykového počítače. Třetí skupina
procházela muzeem a do plánku zakreslovala, co se
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Milí přátelé, rok nám pomalu končí a tak mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za podporu
a spolupráci. Byl to můj první rok ve funkci starosty
SDH. Něco se nám povedlo, něco ne, ale to už tak
na začátcích bývá. Z našich úspěchů bych rád vyzdvihl nábor malých Soptíků, kterých se pod vedením
Terezy Šturmové a Lenky Motlové schází 25.

Zároveň bych Vás rád pozval na naši výroční schůzi,
která se koná 16. 1. 2010 v 18:00 hodin v hasičárně
a na náš tradiční ples, který se koná v Pěčicích 20. 2.
2010.
Na závěr bych rád všem popřál hodně úspěchů
a zdraví v novém roce 2010.
starosta SDH František Lojka

Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Dne 13. září prošla naše „Máňa“ technickou prohlídkou v Kosmonosech.
Proběhlo již zmiňované cyklické školení v Bělé pod
Bezdězem, kde jsme prováděli nácvik dálkové dopravy vody pomocí hadicového vedení. Tato doprava
vody je náročná na souhru strojníků jednotlivých
jednotek. Tento způsob dopravy vody na požářiště
se používá v málo dostupných místech, kam se
těžká hasičská technika nedostane. Tohoto školení se

zúčastnili Karel Klimo ml., Jiránek Petr, Pařík Petr,
Vošvrda Pavel, Fidra Petr, Šturma Martin, Brynych
Josef, Renner Petr, Jiránek Josef ml., Pivko Dominik.
15. listopadu jsme připravovali techniku na zimní období a provedli výcvik s dýchacími přístroji.
Další školení naší jednotku čeká 6. prosince, kde si
vyzkoušíme první pomoc. Přeji předem Všem veselé
Vánoce a do nového roku zdraví a pohodu.
velitel jednotky SDH Semčice Karel Klimo ml

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Svatý Martin by tu už měl dávno být, ale bílého koně
asi někde zapomněl. Snad nám pár sněhových vloček
přinese alespoň o Vánocích.
Areál odpočívá. Ukončení sezóny se nám letos –
ostatně jako celé léto – opravdu „vydařilo“. Léto
bylo takové, jaké bylo a třešničkou na dortu byla
– námi „nezvaná návštěva“ o posledním víkendu.
V neděli 29.9.2009 nás čekalo před zahájením posledního turnaje roku nemilé překvapení. Vypáčená
mříž, rozbité okno, uvnitř spoušť…. Škoda, kterou
nám „návštěvník“ způsobil, bolí. Ale snad ještě horší
je napravování vzniklých materiálních škod. Stojí
to práci a úsilí opět několika lidí. Proto chci touto
cestou poděkovat všem, kteří nám s odstraňováním
škod po vloupání i se závěrečným posezónním úklidem kiosku i areálu pomáhali. Nebylo jich mnoho,
ale o to větší DÍK !
Sportovní činnost letošního roku každý oddíl
zakončil po svém. Nohejbalisté uspořádali krásný
večer v klubovně se zabíjačkovými hody a živou
hudbou – nejen pro sebe, ale i pro ostatní členy
Sokola. Bylo to moc fajn. Fotbalisté na závěr vyrazili na soustředění do Příchovic. Každé odpoledne
vyplnili nějakou aktivitou. Výšlapem na Vyhlídku,
koupáním v libereckém bazénu nebo návštěvou

Boskovických jeskyní.
17.listopadu – jsme poskytli azyl (sprchu s teplou
vodou) – cyklistům, kteří se zúčastnili závodů
na Holých Vrších.
Jako každý rok, i letos máme pronajatou tělocvičnu
Masarykovy základní školy a sportovní aktivity jsme
přesunuly tam. Pro nikoho, kdo by měl zájem, nejsou
dveře zavřeny. Samozřejmě naopak. Rádi přivítáme
nové sportovce – nikdo nemusí mít strach z přehnaně
vysokých nároků na sportovněfyzickou připravenost.
Tak kdy?
Fotbal: neděle 13.00 – 15.00 hod
Nohejbal : neděle 17.00 – 19.00 hod
Volejbal: pondělí a pátek 18.00 – 19.30 hod.
Protože se pomalu blíží vánoční čas, přejeme všem
– klid, dobrou náladu, pohodu a trochu víc času
na své blízké. Až budete přejedeni bramborovým
salátem a cukrovím, zaskočte si s námi zasportovat.
Jako každý rok – chystáme pravidelné turnaje.
26.12.2009 – volejbal
27.12.2009 – nohejbal
3.1.2010 – fotbálek
Přesné časy, proposice i další podrobnější
údaje o naší organizaci najdete na našich
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webových stránkách:
http://tjsokolsemcice.webnode.cz/.
Jednoduše se na ně dostanete i díky odkazu na oficiálních stránkách Obce Semčice:

http://obecsemcice.cz/
Do roku 2010 mi dovolte popřát všem hodně
zdraví a úspěchů – pro nás snad i těch sportovních.
Za TJ SOKOL Semčice – Vlaďka Hynková

NOHEJBAL
Libáň
– Semčice,
k tomuto utkání
chci poznamenat,
se hráloHradiště
na pro nás
Je tu podzim
a sním
i konec nohejbalových
soutěží.
Semčice – že
Mnichovo
„B“neobvyklém
– Byl to pospovrchu
uměléVás
trávě.
Adaptace
proběhla celkem
úspěšně,
protože
totoroku.
utkání
vyhráli nám
4 : 3.
Dovolte
mi,– abych
seznámil
s poprázdninovým
lední
soutěžní
zápasjsme
tohoto
Soupeřem
děním
kurtech“. zápas.
V podzimní
nás čekali jižvšem
bylaktérům
mladý tým,
v jejímž středu
hrají
kluci, kteří
Byl to„ na
vyrovnaný
Chci části
zde poděkovat
za zodpovědný
přístup
a zejména
za
pouze
2
zápasy.
Konkrétně
utkání
v
Libáni
a
doma
pravidelně
nastupují
v
dorostenecké
lize.
Očekávali
koučování L. Kučerou. Jeho rady a postřehy „zpoza lajny“ byly velmi platné.
proti Mnichovu Hradišti „B“. Zápasy to byli velice jsme vyrovnané utkání, stejně jako tomu bylo na jaře
důležité, protože
se –v Mnichovo
nich rozhodovalo
o konečném
Hradišti,
kde jsme
zvítězili
jenroku.
těsně.Soupeřem
Opak
Semčice
Hradiště
„B“ – Byl vtoMn.
poslední
soutěžní
zápas
tohoto
umístění v tabulce 2. – 4. místo (o 1. místo šlo již jen byl pravdou, protože již po 4 odehraných zápasech
nám byl mladý tým, v jejímž středu hrají kluci, kteří pravidelně nastupují v dorostenecké lize.
teoreticky a to v případě klopýtnutí silného J. Vtelna) (dvojkách, trojce a singlu) bylo o utkání rozhodnuto,
Očekávali
jsmekvyrovnané
utkání,
stejně jako tomu
bylostav
na jaře
Hradišti,
kde
zvítězili
Libáň
– Semčice,
tomuto utkání
chci poznamenat,
protože
byl v
4 Mn.
: 0 pro
Semčice.
Vejsme
zbylých
zábylneobvyklém
pravdou, protože
4 odehraných
zápasech
(dvojkách,
trojce apouze
singlu)
bylo o
žejen
se těsně.
hrálo naOpak
pro nás
povrchujiž– po
umělé
pasech (dvojkách
a trojce)
mohl soupeř
snížit
trávě.
Adaptace
proběhla
celkem
skóre, což
se mu částečně
povedlo.
Utkání
nakonec
utkání
rozhodnuto,
protože
stavúspěšně,
byl 4 : 0protože
pro Semčice.
Ve zbylých
zápasech
(dvojkách
a trojce)
jsme
toto
utkání
vyhráli
4
:
3.
Byl
to
vyrovnaný
zápas.
skončilo
naší
výhrou
5
:
2.
mohl soupeř pouze snížit skóre, což se mu částečně povedlo. Utkání nakonec skončilo naší výhrou 5
Chci zde poděkovat všem aktérům za zodpovědný
: 2.
přístup a zejména za koučování L. Kučerou. Jeho V konečné tabulce jsme tedy skončili 2. o dva body
rady a postřehy „zpoza lajny“ byly velmi platné.
za J. Vtelnem.
V konečné tabulce jsme tedy skončili 2. o dva body za J. Vtelnem.
pořadí

tým

zápasy výhry prohry

skóre

body

1.

SK Jizerní Vtelno

10

9

1

47:23

18

2.

Sokol Semčice

10

8

2

41:29

16

3.

TJ Sokol Mnichovo Hradiště "B"

10

5

5

40:30

10

4.

NK Benátky

10

4

6

30:40

8

5.

Sokol Libáň

10

3

7

28:45

6

6.

NK Boseň

10

1

9

23:47

2

7.

Sokol Bradlec "B"

0

0

0

00:00

0

Sokol Bradlec B odstoupil ze soutěže. Jeho výsledky byly anulovány.

Sokol Bradlec B odstoupil ze soutěže. Jeho výsled- Závěr chci věnovat poděkování všem lidem, kteří
V současné době probíhají tréninky v tělocvičně
a občasně
ky byly anulovány.
se nás v místní
průběhuZŠ
sezóny
chodilitaké
dívatvatělocvičně
povzbuzovat
hasičárny
Mladéprobíhají
Boleslavi
a to díky
Karlu Klimovi.
Za což
mu
nohejbalový
oddíl děkuje!
V
současnév době
tréninky
v tělocvičně
a doufám,
že se
setkáme
i v nadcházející
sezóně.
místní ZŠ a občasně také v tělocvičně hasičárny Rozloučení patří tradičnímu citátu, tentokráte jsem
Ještě než asetorozloučím
bych zde
připomněl
tradiční
vánoční
turnaj nad 100 kg, nebo 40
v Mladé Boleslavi
díky Karlurád
Klimovi.
Za což
si ho půjčil
od Filipa
Klacka.
mu
oddílkonat
děkuje!
let,nohejbalový
který se bude
27. 12. 2009 v tělocvičně místní ZŠ. Podrobnosti ještě upřesním v podobě
Ještě
než
se
rozloučím
rád
bych zde připomněl
„Nahraj, já je tam vymargíruju…“
plakátů!
tradiční vánoční turnaj nad 100 kg, nebo 40 let, který
se bude konat
12.věnovat
2009 v tělocvičně
místní
ZŠ.lidem, kteří se nás v průběhu
Za nohejbal
– Miroslav
Závěr27.
chci
poděkování
všem
sezóny
chodili Kučera
dívat a
Podrobnosti ještě upřesním v podobě plakátů!

povzbuzovat a doufám, že se setkáme i v nadcházející sezóně.
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Rozloučení patří tradičnímu citátu, tentokráte jsem si ho půjčil od Filipa Klacka.

VOLEJBAL
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční povánoční
losovaný turnaj ve volejbale konaný dne 26.12.09
od 13:00 v tělocvičně školy Semčice. Jak volejbalisté i nevolejbalisté jsou srdečně zváni.

(zajištěno v Semčické hasičárně).
Registrace na tel. čísle 606 754 639 nejpozději
do 22.12.09!
Sebou: jen a jen dobrou náladu a vhodnou obuv.

Startovné na osobu: 100 Kč.
Občerstvení v ceně startovného: boršč + guláš

Těšíme se na Vás,
volejbalisté Semčice

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
* Děkujeme všem občanům za třídění
využitelných složek komunálního odpadu.
Chtěla bych však upozornit, že je potřeba,
jak plasty, tak hlavně papír do kontejneru narovnat a neodkládat mimo kontejner. Vzniká jednak kolem nádob nepořádek a také odložený papír namokne
a pověřená firma ho není povinna v takovém stavu odvézt. Plasty je možno vkládat do velkého pytle, který bude převázán
provázkem.
* Upozorňujeme majitele pejsků,
že pokud budou venčit své miláčky
v obci je nutné si také po nich
uklidit. V obci máme instalovány pro tyto
účely koše s pytlíky. V horším případě
může být majitel pejska i pokutován.

INZERCE
MUDr. JANA STUDNIČNÁ
oznamuje
otevření nové
GYNEKOLOGICKÉ
ORDINACE
Adresa: Jaselská 181, Ml. Boleslav
(naproti VZP)

Tel.: 326 702 848, 725 153 663
www.gynekologie-mb.cz
email:
ambulance@gynekologie-mb.cz
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INZERCE
SVOZ BIO ODPADU KONTEJNERY 240 LITRŮ, PROVÁDĚNÉ FIRMOU
LUBO - LIBOR DLASK ZAHRADNICO - TECHNICKÉ SLUŽBY
Svoz 1x týdně každé úterý, nebo na tel. č. 606 123 386
Cena jednoho svozu činí
50,- Kč
Cena za 1 ks kontejneru činí 1780,- Kč
Objednávky kontejnerů na tel. č. 606 123 386
Ceník při uložení bio odpadu na kompostárně.
Tráva:
Listí:
Drny, zemina:
Roští:

200,- Kč / m3
200,- Kč / m3
500,- Kč / m3, nebo 1 tuna.
50,- Kč / m3

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 250 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 5, Datum vydání: 8.12.2009, 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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