SEMICKÝ ZPRAVODAJ 2009

1|Stránka
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

SEMICKÝ ZPRAVODAJ 2009
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
● Vodovod
V červnu letošního roku by měla být podána žádost
o stavební povolení na Městském úřadu v Lysé nad
Labem.
● Mateřská škola
V loňském roce byla podána žádost o dotaci na
rekonstrukci MŠ. V minulém týdnu přišlo
vyrozumění, že tato žádost postoupila do dalšího
kola výběrového řízení. Výsledky by měly být
známy do konce května 2009. Pokud OÚ dostane
tuto dotaci, rekonstrukce bude probíhat v roce
2009 – 2010 bez omezení provozu.

● Základní škola
Zde se připravuje rekonstrukce jídelny a kuchyně,
je také podaná žádost o dotaci. O prázdninách by
měla být dokončena úprava fasády a výměna oken.
● Kanalizace
Probíhají jednání o nynějších cenách s firmou
Stavokomplet, která je provozovatelem kanalizace.
Snahou zastupitelstva je držet ceny na stávající
úrovni a tím nezatěžovat výdaje našich obyvatel.

● Parcely
Byla schválena změna územního plánu číslo 2 a
začne úprava pozemků pro individuální výstavbu
rodinných domků.
● Obědy pro starší občany
Zájemci o obědy z řad seniorů se mohou přihlásit u
paní hospodářky v základní škole (cena 40,-Kč).
Telefon pro informace: 325 568 019 paní Černá.

● Odpady
Upozorňujeme občany, kteří nemají vyrovnanou
platbu, že toto musí učinit do konce dubna. Po
uplynutí lhůty obdrží upozornění a věc bude
předána právnímu zástupci obce. Pokud bude
někdo odevzdávat pneumatiky z vozidel, je možné
toto provést v Nymburce (technické služby –
sběrný dvůr Drahelice) nebo i v našem sběrném
dvoře každou první sobotu v měsíci za poplatek 5,Kč/kg bez DPH. Věříme, že i přes tuto situaci
nebudou naši občané vyhazovat pneumatiky do
příkopů nebo v lese a budou tak chránit naše
životní prostředí.
● Zeleň v obci
Po podzimních úpravách bude od jara pokračovat
výsadba v centru obce.

● Veřejné osvětlení
Byl zpracován projekt na rekonstrukci veřejného
osvětlení a bude podána žádost o dotaci na
Krajském úřadu Středočeského kraje.

● Otvírací doba sběrného dvoru v jarním období:
4. dubna, 2. května, 6. června 2009 (každou první
sobotu v měsíci)
Úřední hodiny OÚ Semice:

● Doprava
V měsíci dubnu by mělo být osazeno dopravní
značení na místních komunikacích, které jsou ve
správě OÚ. V průběhu letošního roku se plánuje
oprava místní komunikace na Břehách včetně
osazení obrubníků (po pravé straně).

Po 7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
St 7.30 – 12.00
13.00 – 16.30
telefon: 325 568 027, fax: 325 568 021
e-mail: obec.semice@worldonline.cz
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SEMICKÝ ZPRAVODAJ 2009
MATEŘSKÁ ŠKOLA

P

Než k nám přijdete…..
řed zápisem do mateřské školy bychom rádi
poskytli rodičům dětí bližší informace, jakým
způsobem mohou přispět ke snadnějšímu
přechodu dítěte ze známého bezpečného prostředí
rodiny do „světa“.
Nástup do předškolního zařízení je pro dítě prvním
samostatným krokem. Je proto důležité jak pro
rodiče, tak pro jejich děti se dobře se na tento
přechod vybavit a připravit.

Na co by se rodiče měli zaměřit a jak k dítěti
přistupovat?
• seznamte sebe i své dítě s novým prostředím,
ještě před přijetím do MŠ,
• dávejte najevo své city,
• povídejte si s dítětem, sdělujte si své zážitky a
popisujte známé prostředí,
• podporujte sebevědomí svých dětí, oceňujte je
a chvalte i za sebemenší pokroky,
• podporujte samostatnost při dodržování
osobní hygieny, oblékání a jídle,
• dávejte dětem příležitost aktivně se zapojovat
do jednoduchých činností,
• dopřejte dětem dostatek času a prostoru pro
hru,
• podporujte, pokud je to možné, setkávání se a
hru s vrstevníky,
• buďte pro své dítě dobrým vzorem.
Každé dítě je jiné a jedinečné a umožňuje sobě i
druhým prostřednictvím své osoby učit se a
rozvíjet svůj potenciál. Pedagogové ve spolupráci
s rodinou pomáhají připravit optimální podmínky
k rozvoji každého dítěte, aby se v mateřské škole
cítilo příjemně a prožívalo radost a uspokojení.
Můžete si prohlédnout naše webové stránky:
http://skolkasemice.webzdarma.cz
Jaroslava Novotná
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rozhovor s Mgr.Pavlem Jarešem - novým ředitelem
školy.

V

z předešlého období. Základním kamenem je pro
nás výborná spolupráce s obecním úřadem. Naším
společným cílem je vytvořit ve škole co
nejpříjemnější prostředí pro naše žáky, umožnit jim
v rámci našeho školního vzdělávacího programu
„Škola pro tebe“ vzdělání, které je připraví na další
životní etapu.“
Jakým způsobem toho chcete docílit?
„S mými odborně připravenými kolegy nabízíme
kromě kvalitních hodin povinné výuky širokou škálu
zájmové a mimoškolní činnosti. Naše práce s dětmi
se neodehrává pouze ve třídách, ale pořádáme
exkurze, jezdíme na výstavy, plníme úkoly
v Národní galerii nebo v Národním muzeu,
navštívili jsme archeopark ve Všestarech a výčet
činností bych mohl ještě dále doplňovat o další
aktivity, které motivují žáky k učení a získávání
vědomostí.“
Čím novým se můžete ve škole letos pochlubit?
„V listopadu loňského roku jsme získali grant pod
názvem Jazyky pro život, v jehož rámci jsme plně
vybavili naši jazykovou učebnu počítačovou
technikou včetně interaktivní tabule, dále se žáci
zúčastní dvou studijních zahraničních pobytů,
pedagogové vycestují k odborným zahraničním
školením. Budou u nás probíhat jazyková a
počítačová školení. Učitelé také vytvoří elearningové moduly a metodiky aktivit, které se
zde uskutečňují. Metodiky zapracujeme do našeho
školního vzdělávacího programu.“
To jsou dobré zprávy. Vrátíme se ještě k tomu, co
naše žáky baví….
„Je toho skutečně dost a děti se v těchto aktivitách
hodně naučí, aniž si to vlastně uvědomují. Velkou
radost nám dělá folklorní soubor Šáteček, oblíbený
je kroužek aerobiku pro děvčata a fotbal pro
chlapce. A sport? To je u nás už vlastně tradice.
Navštěvované jsou ale i další kroužky – výtvarněkeramický, jazykové kroužky angličtiny a němčiny,
literární kroužek, informatika a mladí ochránci
přírody.
Mimořádný zájem je o lyžařské zájezdy a školy
v přírodě. V rámci ozdravného pobytu si lyžařské
dovednosti zkoušejí už i prvňáci, což se setkává
s velkým ohlasem.“
Přejeme vám – kantorům i žákům - hodně sil do
zbývajících měsíců školního roku a děkujeme za
rozhovor.
Redakce

letošním roce navštěvuje zdejší školu 156
žáků. Pana ředitele Mgr. Pavla Jareše, který
je ve funkci necelý rok, jsme se zeptali, jaké
změny potkaly školu, učitele a žáky, a jaké se
ještě chystají.
„Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se
snaží pokračovat v započaté úspěšné práci
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SEMICKÝ ZPRAVODAJ 2009
GRANT ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Škola pro tebe – jazyky pro život

Z

ákladní škola získala grant Evropské unie na
podporu vzdělávání
Cílem projektu v celkové výši více než
4 883 000 je zvýšení kvality vzdělávání na škole a to
zlepšením podmínek pro širší využití ICT ve výuce i
mimo ni. Škola chce podle svého školního
vzdělávacího programu prohlubovat výukou
znalosti a dovednosti žáků, orientované na praxi a
podněcovat je k tvořivému myšlení. Dostatečné
jazykové znalosti jim umožní ovládat informační
techniku a být vybaveni pro praktickou
cizojazyčnou konverzaci.
Projekt je naplánován do konce srpna 2010 a
v jeho rámci bude vybavena kompletně jazyková
PC učebna pro 20 žáků, proběhnou studijní pobyty
žáků i kurzy cizího jazyka pro učitele v zahraničí,
kantoři budou též vyškoleni pro vytváření elearningových modulů.
Získaný grant je pro všechny učitele i žáky velkým
krokem v modernizaci naší školy, je oceněním
snahy o co nejkvalitnější vzdělávání našich dětí i
závazek do let budoucích.
Realizační tým projektu
Další informace o škole získáte na adrese
www.zssemice.cz

Nová jazyková učebna z prostředků grantu

SKONČILA PLESOVÁ SEZÓNA

V

tradičním pořadí se také letos uskutečnily
hasičský, sportovní a školní ples.
Ten posledně jmenovaný proběhl 21. 3.
2009, tedy první jarní den, i když to počasí vůbec
nenaznačovalo. Organizátoři večera zvolili novou
hudbu, novinkou byla také barmanské show, ale již
tradičně zahajovala děvčata aerobikem. Jakoby
svojí energií a radostí z pohybu chtěla pozvat
všechny návštěvníky na taneční parket. Večer a
vlastně i časné ranní hodiny se vydařily, mnozí si
odnesli hezkou tombolu i dobrou náladu.
Organizátoři děkují mnohým sponzorům, kteří se
na tombole podíleli, všem, kteří se plesu zúčastnili,
i těm, kteří školu koupí tomboly podpořili.
Z výtěžku 21 500 Kč budou zakoupeny rolety do
oken na jižní straně budovy.
MS

Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V

měsíci lednu se konala výroční valná
hromada ve Sport baru. Za velmi nízké
účasti členů spolku jsme zhodnotili uplynulý
rok. Koncem měsíce se uskutečnil hasičský ples. Za
účasti členů a místních obyvatel proběhl ke vší
spokojenosti.
V hasičské zbrojnici jsme vybudovali místnost na
uložení pracovních oděvů a zásahového oblečení,
které obdržíme od státu v počtu 5 kusů. V plánu je
také dokončení klubovny na bývalém obecním
úřadě a účast na každoroční soutěži v požárním
útoku.
Po skončení topné sezony budou provedeny
prohlídky komínů. Každý občan by měl ve vlastním
zájmu vpustit hasiče do domu. Pokud tak neučiní,
nese veškerou zodpovědnost za případné vzniklé
škody. V této souvislosti tedy připomínáme čištění
komínů.
Ohlašovna požárů je na Obecním úřadě v Semicích
a u Pokorných čp. 196 vedle Staré hospody.
Za hasičský sbor Miloslav Schlossnikl
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SEMICKÝ ZPRAVODAJ 2009
PRO CHOVATELE KRÁLÍKŮ

V

průběhu letošního roku bude v naší obci
obdobně jako v roce minulém probíhat
preventivní očkování králíků proti moru a
myxomatóze. Jde o velmi nakažlivá a rychle se šířící
onemocnění. Při moru dochází bez zjevných
příznaků k náhlým úhynům a příznaky myxomatózy
jsou nám všem známy.
V této souvislosti je dobré připomenout, že pro
zdravý chov je důležité vedle preventivního
očkování, umístění v kotcích, krmení a ošetřování
mít vlastní uzavřený chov, hlavně vedle svých
odchovaných samic i vlastního samce.

VČELA MEDONOSNÁ - ROJENÍ
„Májový roj má cenu fůry sena, roj po svatém Jánu
(24. června) nestojí za fajfku tabáku“. Tak praví
staré české přísloví…
ruhá polovina května je snad nejkrásnější
období roku. Je to období rozkvětu
rostlinstva, ale také plného rozvoje
včelstev, období rojů. Včelstva překonala překážky
zimy a předjaří a jejich přirozený rozmnožovací pud
– rojení – propuká. Silné a zdravé včelstvo má
v tomto období až 60 000, ale i více včel. Je to až
neuvěřitelné, kde všude se může usadit včelí roj.
Běžně to dělají na větvích stromů stojících poblíž
úlů, na plotech a někdy i na zdech domů, zpravidla
ve směru letu včel. Roj včel se utvoří na místě, kde
se usadí včelí matka tak, aby včely neztratily

D

POZVÁNKA NA V ÝLET (Broumovské stěny)

N

aše putování zahájíme na náměstí v Polici
nad Metují (barokní radnice z roku 1718).
Po červené turistické značce kolem
hřbitova zamíříme alejí do polí až na zalesněný
hřbet Klučku (při pohledu zpět krásný výhled na
město a stolovou horu Ostaš). Přes jižní okraj obce
Hlavňov kolem rybníčků pokračujeme k lesu do
Kovářovy rokle (hluboký skalnatý kaňon ohraničený
až 100 m vysokými pískovcovými bloky a věžemi).
Dále stoupáme podél Martinské stěny do Myší díry
až k jeskyni Kovárna a kolem Skalního divadla na
vyhlídku Supí hnízdo (702 m, rozhled na Javoří a
Orlické hory a Krkonoše). Odtud již pohodlnější
cestou mezi skalami dojdeme asi po dvou
kilometrech k turistické chatě Hvězda (postavena
v letech 1854-56 ve švýcarském stylu) a k místní
barokní kapli P.Marie Sněžné, vystavěné na
skalním bloku na půdorysu hvězdy podle plánů
K.I.Dienzenhofera v letech 1732 - 1733. Zde se
občerstvíme v místním bufetu a po modré
turistické značce vyrazíme na lesní cestu, vedoucí
pod Broumovskými stěnami. Po ní dojdeme podél

Očkování proti těmto chorobám se provádí
souběžně a to nejdříve po uplynutí 6 týdnů stáří
králíka. Tuto službu chovatelům bude provádět
opět MVDr. Černík. Výhodou je, že pan doktor
provádí očkování o sobotách a nedělích, kdy jsou
občané doma a je ochoten očkovat i jiná domácí
zvířata – psy, kočky, prasata a jiná.
Přihlášky k očkování – počet králíků a přibližné
datum – lze podat v prodejně u p.Jar. Poustkové,
která předá seznam na obecní úřad. Ten očkování
zařídí a společné datum oznámí občanům obecním
rozhlasem nebo prostřednictvím sms zprávy na
mobil.
Josef Jungr
kontakt s matkou a chránily ji do doby, než najdou
vhodné místo na založení nového včelstva. Před
odletem z úlů se rojící včely nakrmí medem, aby
nehladověly v období pobytu mimo úl. Tím je
snížena jejich schopnost bodavosti.
V případě, že budete svědky rojení, je dobré
zachovat klid. Prvotním zájmem včel při samotném
rojení je udržení kontaktu s matkou a nikoliv
napadat, tak jak to bylo možné vidět v jednom
zahraničním filmu.
Pokud zjistíte, že ve svém okolí máte včelí roj,
oznamte to, prosím, na telefonním čísle
602541111, nebo na adrese: mzik@seznam.cz
Miloslav Zika

Laudonových valů až k vyhlídce na Honském
Špičáku (652 m). V ostrém klesání přejdeme hlavní
silnici a poté již pozvolným tempem kolem
místních chat dorazíme na železniční stanici

v Březové, kde naše putování zakončíme. Odtud
můžeme pokračovat vlakem směrem na Broumov
nebo Náchod.
RJ
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SEMICKÝ ZPRAVODAJ 2009
JARO – VELIKONOCE - PRANOSTIKY
Z tvorby žáků ZŠ

Časné jaro - mnoho vody, jarní deště – mnoho škody
Jarní nálada
Zima už je pryč
Na jaro se tuze těším.
Sněženky se probudí
Zahrádku doběla vyzdobí.
Velikonoce už tu budou
Kluci koledovat začnou.
Anna Vindušková, 8. tř.

Duben – za kamny budem
Velikonoce
Velikonoce – nám známý svátek.
Příběh, který zapadá i do pohádek.
Holky se na něj zrovna dvakrát netěší,
málokterou výprask potěší.
Však kluci – ty už se připravují týdny dopředu,
to potěšení jim pak nerada dopřeju.
Vajíčka za to ještě dávám jim,
nebo čokoládu, kterou jim pak stejně sním.
Když ale nestihnou a přijdou pozdě,
po dvanácté hodině pak přijdou k sobě.
Holky vodou polít je můžou,
ke svěžesti jim dopomůžou.
A tak to chodí každý den,
je to zvláštní velikonoční sen.
Katka Hobíková, 9. tř.

Svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo
Jaro
Jaro to je krásný květ, který nám
tady rozkvet.
Sníh už pomalu roztává
a jaro zlehýnka vstává.
Na pomlázku se netěším,
ale vajíčka klukům nadělím.

V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom

Je-li duben bouřlivý, shnije kopa a mandel
zplesniví

Velikonoce očima dívek
Už jsou zase tady
velikonoční svátky.
Nevíme si rady,
jak utéct klukům
ze zahrádky.

Jak na vajíčka…
Příroda rozkvete do barevné krásy,
Velikonoce se nám už zase hlásí.
Snad se na nás nebudete zlobit,
když vám poradíme, jak si vejce zdobit.

Nic to nebylo platné,
protože nás chytili.
Ach náš zadeček!
I letos to bylo špatné,
smál se nám i dědeček.

Uvařená nabarvená vajíčka můžete polepit
kočičkami
z jívy, barevnými korálky, papírovými kytičkami,
malé pestré knoflíčky či cokoli
použijte na to tavnou pistoli.
Literární kroužek

Jitka Ambrožová, Milada Švarcová, 5.tř

Veronika Králová, 7. tř.

Letošní Velikonoce připadnou na 12. a 13. dubna.
Děti ze ZŠ mají prázdniny od 9. do 13. 4. 2009.
REDAKCE PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
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FOTBALISTŮM A PŘÍZNIVCŮM FOTBALU

S

okol AFK Semice oslaví letos 95 let svého
trvání. Při příležitosti oslav připravuje i
výstavu fotografií, kterou chce uskutečnit
v měsíci červnu v místní sokolovně. Výbor se proto
obrací na své členy a příznivce, kteří mají fotografie

z jednotlivých období o jejich zapůjčení (na zadní
straně podepsané) případně darování.
Nejzajímavější jsou i fotografie o zápasech
sehraných
při různých
oslavách
věkově
kombinovanými mužstvy.
Josef Jungr

Na snímku jsou hráči věkové hranice narození 1921 – 1934
Zleva stojící: Mir. Procházka, Lad. Brynych, Jar. Klicpera, Václav Krejčík, Jos. Prášil, Jar. Serbus, Jiří Floriánek, Jos.
Kubík
Klečící: Václav Švarc, Jos. Jungr (podkostelní), Josef Jungr (řezník)
PŘED JARNÍ SEZÓNOU

F

otbal
v Semicích
prochází
nelehkým
obdobím. Před jarními odvetami byl po
vzájemné dohodě odvolán trenér Vlk. Jeho
post se nepodařilo obsadit trenérem, o kterého
měly Semice zájem . Proto byla tato situace řešena
příchodem trenéra z rezervního týmu K. Březinou.
Ten nemůže pravidelně dojíždět na tréninky, které
vede J. Pavliš.
Na hře a fyzické kondici bylo a stále je co zlepšovat.
Nevydařený start do soutěže a špatné výsledky nás
ale nesmí odradit od tvrdé práce a snahy o
konsolidaci mužstva. Je nám jasné, že dobré
výsledky nepřijdou samy od sebe. Rádi bychom
budovali mužstvo, kde by byla většina odchovanců
nebo hráčů z blízkého okolí. V Semicích jsou mladí,
šikovní fotbalisté, kteří však potřebují čas. Věříme,
že se nám náš cíl podaří naplnit i když to nebude
lehké.

Samozřejmě k tomu budeme potřebovat podporu
našich fanoušků.
Josef Pavliš
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SEMICKÝ ZPRAVODAJ 2009
POZVÁNKA NA JARNÍ ZÁVODY SPŘEŽENÍ

J

ezdecký klub v Semicích, který byl založen
v r.1999 při firmě J+N, pořádá ve dnech 8.-10.
května 2009 na kolbišti pod Hůrou „Jarní
závody spřežení – memoriál Viléma Zuvače“.
Jedná se o celorepublikové závody, při kterých
jezdci a koně zápolí o kvalifikační body na
mistrovství republiky, finále Zlaté podkovy a
Českého poháru spřežení. Areál, který vybudovala
semická firma J + N za podpory sponzorů a obce na

severozápadním úpatí Semické hůry, splňuje
všechny podmínky pro vozatajské soutěže a patří
v naší republice svou náročností a umístěním do
krajiny k nejzdařilejším. Rovněž i vytvořené zázemí
pro účastníky a návštěvníky z hlediska občerstvení,
jejich pohodlí a bezpečnosti je na velmi dobré
úrovni. Dovoluji si vás proto, milí spoluobčané,
jménem organizátorů na tuto akci s bohatým
programem co nejsrdečněji pozvat.
Ing.Jaroslav Jandl

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

V odborné části výstavy najdou návštěvníci nabídku
pomůcek a služeb pro různé druhy handicapů,
zdravotní poradny, odborné semináře a
workshopy, prezentovat se budou zařízení sociální
péče všech typů. Rovněž tu budou vystavovatelé se
zbožím nezbytným pro každodenní život.
Součástí výstavy Senior – Handicap je rovněž
samostatná a velmi rozsáhlá expozice z jubilejního
– desátého ročníku Šikovné ruce našich seniorů.
Tato soutěž se z původně místní akce s několika
desítkami prací rozrostla v obrovskou akci
s celostátní působností – na výstavě je vždy
vystaveno na tři tisíce nádherných exponátů.
Výstaviště rozkvete Narcisem

S
S

Volná vstupenka na obě výstavy

enior-Handicap
je
zcela
ojedinělým
projektem. Zájem veřejnosti, ale rovněž
vystavovatelů, o výstavu „Senior – Handicap:
aktivní život“, která letos proběhne od 16. - 19.
dubna se rok od roku zvyšuje. Výstava je především
o síle a odhodlání překonávat překážky a žít
plnohodnotný život navzdory postižení či vyššímu
věku a právě tím dokáže oslovit úplně každého.

ouběžné pořádání výstavy „Senior –
Handicap: aktivní život“ s výstavou jarních
cibulovin Narcis se zahradnickými trhy se
ukázalo jako mimořádně šťastné, takže i tuto
výstavu budou moci návštěvníci lyského výstaviště
zhlédnout. Ústřední expozicí výstavy Narcis bude
jako každý rok obrovské pestrobarevné aranžmá
z rozkvetlých narcisů, tulipánů a dalších jarních
květin, doplněné okrasnými dřevinami, bonsajemi
a dalším rostlinným materiálem. Zájem
návštěvníků o nákupy na zahradnických trzích je
vzhledem k příhodnému termínu mimořádný.
Výstava na výstavišti v Lysé nad Labem je otevřena
vždy od 9 do 17 hodin.
Jan Řehounek
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