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Kód KÚ 854913

Najväčšou pýchou obce s 1420 obyvateľmi slovenskej národnosti s 87 % zastúpením rímskokatolíkov je
zreštaurovaná a zamurovaná v stene rímskokatolíckeho kostola v roku 1998
PRVÁ PÍSOMNÁ SPRÁVA O OBCI Z ROKU 1210 - ŽIDOVSKÝ CINTORÍN Z ROKU 1777
HISTORICKÁ PEČAŤ OBCE Z ROKU 1775
Vzácna kniha „ Les Szemere descendants du conquérant Huba „ dokumentuje roky 889 - 1910
PUBLIKÁCIE O OBCI VYDANÉ V ROKOCH
1998, 2001, 2006, 2007

Medzinárodní partneri : M ě s t y s
Mesto

-

Š A T O V – Česká republika od roku 1977
N I S K O – Poľská republika od roku 2007

- v súťaži ,,INFOčin“ roka 2005 získala 1. miesto , ,,INFOčin“ roka 2006 získala 3. miesto na Slovensku
- v súťaži ,, DEDINA ROKA 2005 “ získala vynikajúce 3. miesto na Slovensku
- v súťaži ,, DEDINA ROKA 2001 “ získala Ocenenie za rozvoj ľudského potenciálu
- v súťaži ,, DEDINA ROKA 2007 “ získala Cenu za starostlivosť o zeleň a životné prostredie
- v súťaži o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2009 získala vynikajúce 2. miesto na Slovensku
- v súťaži „ Slovensko bez bariér 2006 “ získala obec Diplom
- v súťaži ,, Najkrajšie kalendáre Slovenska 2007“ bol kalendár obce zaradený do výstavnej kolekcie

Obec je členom : ZMOS od júna 1990, RZMO novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, Dvory a okolie- združenie obcí,
MAS - Dvory a okolie, RRA Novozámocko, Spolku pre obnovu dediny, Vidieckeho parlamentu, ZPOZ-Človek-človeku, RVC Nitra
Obec má schválené strategické dokumenty : ÚZEMNÝ PLÁN + PLÁN ROZVOJA + PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

- Poslanecký zbor má 9 členov
- Obec má Heraldickou komisiou SR schválené symboly, pohľadnice, knihy a brožúru o histórii a súčasnosti obce, uložené dokumenty
s posolstvom pre 22. a 23. st., vybudovaný celoobecný vodovod, plynovod, všetky objekty občianskej vybavenosti plynofikované.

V obci pôsobia : AGROSPOL Semerovo – družstvo, RAB spol. s.r.o. Semerovo, stavebná firma OBNOVA, SHR, píla, remeselníci, podnikatelia,
výrobca včelích úľov a strešných konštrukcií a parkových prvkov, advokátska kancelária, Dobrovoľný hasičský zbor, Futbalový klub,
Poľovnícka spoločnosť, člen SZCHPH, Zväz invalidov, Matica slovenská a súbor Semerovčan, občianske združenia RZ, divadelný súbor Úsmev,
folklórny súbor Radosť, Jindřich Novotný - celoštátne známy cukrár, Alžbeta Havranová poetka, výtvarníčka a šperkárka, Róbert Kasák účastník
Rally Dakar, MgA Lucia Jagerčíková herečka, Monika Bagalová umelecká fotografka. V Obci je chránená lokalita tehliarskej hliny, artézske vrty,
Branovský potok, rybník, zdravotné stredisko, poštu, knižnicu, kultúrny dom, revitalizované centrum obce, obchodná a pohostinská sieť.
- V katastri je časť európskej chránenej lokality ,,Krivé hrabiny IK SKEUV0086“ s výmerou 125,9 ha s cieľom zachovania biotopov
Karpatských a panónskych dubovo-hrabových lesov, Panónsko-balkánske cerové lesy, Eurosibírske dubové lesy, stupeň ochr. 4.
V roku 2000 občania z príležitosti 790. výročia prvej písomnej zmienky o obci a postavili novú modernú zvonicu
pri Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je z roku 1712 a umiestnili vo zvonici nový stredný zvon.
V roku 2005 občania zo zbierky doplnili zvonicu o malý zvon a námestie o novú sochu patrónky obce.
V roku 2010 na 800. výročie obce sa obnovil RKFK o obrazy svätých, krížovú cestu, organ a novú strechu.

Základná škola s právnou subjektivitou má 9 tried so 136 žiakmi z obcí SEMEROVO a ČECHY,
je držiteľka CENY OBCE za úspechy vo výchovno-vyučovacom procese a reprezentáciu obce,
plní podmienky projektu EÚ „Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT“,
využíva prvky Regionálnej výchovy, je zapojená do projektov INFOVEK, ZDRAVÁ ŠKOLA, OTVORENÁ ŠKOLA,
ŠKOLA BUDÚCNOSTI, COMENIUS, vlastní certifikát Microsoft IT Akademy, má samostatný pavilón telocvične a jedálne, športový areál.
Medzinárodní partneri Základnej školy v rokoch 2005 / 2008 : NISKO – Poľsko + CEBOLLA – Španielsko.
Medzinárodní partneri Základnej školy v rokoch 2009 / 2011 : Weiz - Rakúsko + Matosinhos – Portugalsko + Dublin - Írsko
Medzinárodní partneri Základnej školy v rokoch 2012 / 2014 : Gaziabdurrahman İlköğretim Okulu, Yalova - Turecko +
+ Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tadeusza Kościuszki, Gorzów Wielkopolski - Poľsko + CEIP Cardenal Cisneros, Torrelaguna - Španielsko +
+ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Primary school of Paleokastro, Grécko

Materská škola s 38 deťmi s pekným areálom a moderným vybavením, od 1. 7. 2002 pričlenená k
Od roku 1993 má obec káblovú televíziu s retransmisiou 31 programov
V obci sú pochovaní významní rímskokatolícki kňazi - bernolákovci :

obci.

Ján ZAKLÚKAL - Narodil sa 23. mája 1807 v Kösztolczi v Ostrihomskej stolici. Od roku 1838 bol farárom v Semerove.
V Semerove založil elementárnu školu a prvé združenie vlastníkov pôdy v roku 1840. Svoje práce publikoval cez Spolok sv. Vojtecha v Trnave.
Zomrel 7. júla 1871 v Semerove ako 63 - ročný, kde je aj pochovaný.
Anton KRŠÁK - Narodil sa 5. júla 1769 v Námestove. Od roku 1815 sa stal kňazom v Semerove,
bol členom Slovenského učeného tovarišstva. Zomrel dňa 14. decembra 1828 v Semerove, kde je aj pochovaný.
Štefan CHOVANEC - Narodil sa 23. júla 1840 v Bohdanovciach pri Trnave. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej
a Slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom . Od roku 1871 bol členom výboru Spolku sv. Vojtecha.
Od 21. septembra 1871 bol kňazom v Semerove, kde 17. marca 1878 ako 38 - ročný zomrel. Pochovaný je na semerovskom cintoríne.
Oznámenie o jeho úmrtí priniesli Národné noviny, Obzor, Katolícke noviny a iné.
Ďalšie informácie získate na internetových stránkach Obce a Základnej školy
www.semerovo.eu
www.zssemerovo.edu.sk
obec.semerovo@stonline.sk
zs.semerovo@stonline.sk

