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Vážení a milí spoluobčané,
píše se rok 2008 a ještě chvilku bude trvat než si přivykneme psát na konci čtyřčíslí místo sedmičky
osmičku.
S novým rokem nastaly i malé změny na Obecním úřadu.
Od ledna nastoupila na místo hospodářky a úřednice
paní Lucie Karabinová, zatím na půl úvazku. Od dubna
bude pracovat na plný úvazek.
Začátkem letošního roku bude dokončena rekonstrukce
komunikace Ke trati a slepé. K úplnému dokončení
schází potah ze živice v části vedoucí ke školce, dále je
potřeba provést menší opravy zámkové dlažby kolem
uzávěrů vody a dokončení několika vjezdů. Jak v minulém roce, tak i letos budou nutné úpravy v obecních
bytech a nebytových prostorech patřící obci, abychom za

pár let nemuseli investovat do těchto prostor více peněz
než bychom chtěli . Například – ve zdravotním středisku
oprava WC, v kadeřnictví výměna osvětlení, u obchodu s
potravinami a pošty je potřeba vyspravit rampu. V obecních bytech, kde jsou okna v havarijním stavu by se tato
měla vyměnit. V obci bychom chtěli umístit nové odpadkové koše a některé koše budou vybaveny papírovými
pytlíky na psí exkrementy.
Rozpočet na rok 2008 byl schválen, ale peněz na budování nových staveb je málo. Přesto se OZ bude snažit
a snaží splnit vše co si předsevzalo.
Zveme Vás na příští zasedání zastupitelstva, které se
bude konat dne 21.4.2008.
Jana Dlouhá, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. j. 883 /2007

Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 10. prosince 2007 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Obecní zastupitelstvo:
A) Bere na vědomí:
1. Zprávu pana Josefa Smutného o zpoždění výstavby místní
komunikace Ke trati a slepé .
2. Informaci o plnění úkolů uložených OZ na jednání dne 10.9.
a 15.10. 2007
3. Důvodové zprávy k :
- termínům konání OZ v roce 2008
- návrhu rozpočtového provizoria platného do schválení
konečného rozpočtu na rok 2008
- rozpočtové změně č. 3
- rozpočtu Masarykovy základní a mateřské školy Semčice
- pronájmu obecního pozemku parc. č. 360/55 v k.ú Semčice
o výměře 2,5 m2 panu Tomáši Kovářovi
- návrhu nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 78/2 v k.ú.
Semčice od Pozemkového fondu ČR
- vystoupení Obce Semčice ze ,, Svazku obcí Podholí ,,
- darovací smlouvě mezi Obcí Semčice a TJ Sokol Semčice
- žádosti ﬁrmy Galileo o provozování našich web. stránek

B) Schvaluje:
1. Program dnešního zasedání zastupitelstva obce tak, jak je
uveden na pozvánce, rozšířený o jeden bod: Projednání zprávy
o zpoždění výstavby místní komunikace ,,Ke trati a slepé ,,
2. Ověřovatele zápisu: pana Petra Košťála a pana Ing. Josefa
Hrnčíře
3. Navrhovatele usnesení: pana Ing. Jiřího Čejku a paní Evu
Horákovou
4. Termíny konání řádných zasedání OZ v roce 2008: 18. 2.,
21. 4., 16. 6., 15. 9., 15. 12. 2008
5. Návrh rozpočtového provizoria obce na rok 2008 platného
do schválení řádného rozpočtu obce na rok 2008, tak jak byl
přednesen. Během trvání platnosti rozpočtového provizoria je dovoleno čerpat každý měsíc maximálně 1/12 (jednu
dvanáctinu) skutečných výdajů za minulý rok.
6. Návrh rozpočtové změny č. 3, podle účelových znaků
a položek, tak jak byla přednesena.
a) Zvýšení rozpočtových příjmů o 559 842,- Kč.
b) Zvýšení rozpočtových výdajů o 212 516,- Kč
c) Zvýšení běžného účtu o 347 326,- Kč
pokračování na straně 2

Přesná speciﬁkace bude součástí zápisu z tohoto jednání, jako
příloha .
7. Vyplácení zálohy na provoz Masarykovy základní a mateřské
školy v Semčicích do schválení řádného rozpočtu na rok 2008
ve výši : leden - 165 000,- Kč do 5.1. 2008
: únor - 165 000,- Kč do 5.2. 2008
8. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 360/55 v k.ú.
Semčice o výměře 2,5 m2 panu Tomáši Kovářovi .
9. Nájemní smlouvu na pozemek parc. č.78/2 v k. ú. Semčice
od Pozemkového fondu ČR
10. Vystoupení Obce Semčice ze ,,Svazku obcí Podholí,,
k 31.3.2008
11.Darovací smlouvu mezi Obcí Semčice a TJ Sokol Semčice

1. Zapracovat schválené změny do rozpočtu obce
2. Zabezpečit chod obce během 2 měsíců rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na r.2008
3. Uzavřít smlouvu na pronájem části obecního pozemku
s panem Tomášem Kovářem
4. Uzavřít Nájemní smlouvu s Pozemkovým fondem ČR
5. Podepsat Darovací smlouvu mezi Obcí Semčice a TJ Sokol
Semčice
Ing. Jiřímu Čejkovi:
1. Připravit ve výboru pro rozvoj obce a životního prostředí
návrh aktualizace smlouvy o péči o veřejnou zeleň a veřejná
prostranství v obci a předložit tento návrh do 31.1.2008 starostce obce .

C) Neschvaluje:
1. Žádost ﬁrmy Galileo o provozování našich web. stránek

V Semčicích dne 11.12. 2007
Zapsala Dlouhá

D) Ukládá:
Starostce obce paní Janě Dlouhé:

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

Č. j. 17 /2008

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 14. ledna 2008 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

a položek, tak jak byla přednesena.
a) Snížení rozpočtových příjmů o 2 770 150,- Kč.
b) Snížení zůstatku na běžném účtu obce o 2 770 150,- Kč.
5. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě o prodeji domu č.p. 72 v k.ú.
obce Semčice
6. Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 79/4 v k.ú. obce Semčice
o výměře 1361 m2 v hodnotě 16 430,- Kč.

A) Bere na vědomí:
1. Důvodové zprávy k :
- rozpočtové změně č. 4
- dodatku ke kupní smlouvě o prodeji domu č. p. 72 v Semčicích
- uzavření kupní smlouvy na pozemek 79/ 4 v k.ú. obce
Semčice o výměře 1361 m2 v hodnotě 16 430,- Kč

D) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:
1. Zapracovat schválenou rozpočtovou změnu č. 4 do
závěrečného hodnocení rozpočtu obce za rok 2007
2. Podepsat dodatek ke kupní smlouvě o prodeji domu č.p. 72
v k.ú. obce Semčice
3. Uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 79/4 v k.ú.
obce Semčice o výměře 1361 m2 v hodnotě 16 430,- Kč.

B) Schvaluje:
1. Program mimořádného zasedání zastupitelstva obce tak,
jak je uveden na pozvánce, rozšířený o jeden bod: Projednání
a schválení kupní smlouvy na pozemek parc. číslo 79/4 k.ú
obce Semčice o výměře 1361 m2 v hodnotě 16 430,- Kč.
2. Ověřovatele zápisu: paní Evu Horákovou a paní Kláru
Čerychovou
3. Navrhovatele usnesení: pana Ing. Jiřího Čejku a pana Petra
Košťála
4. Návrh rozpočtové změny č. 4, podle účelových znaků

V Semčicích dne 14. 1. 2008
zapsala Dlouhá

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

Č. j. 88 /2008

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 18. února 2008 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

strukce místní komunikace Ke trati a slepé,,
- projednání a schválení dodatku č.1 k mandátní smlouvě ,,Vodovod Semčice - Žerčice,,
- projednání a schválení žádosti o pronájmu části pozemku
parc. č. st.138 v k.ú. Semčice, na kterém je umístěna jímka pro
obecní byty , včetně přístupu k jímce od PF ČR
- projednání a schválení zveřejnění záměru na odprodej
části obecního pozemku parc. č. 360/55 v k.ú. obce Semčice
o výměře 2,5 m2
- schválení úpravy Směrnice Obce Semčice pro vedení
účetnictví - cestovní náhrady, a to dle vyhlášky č. 357/2007 Sb.,
platnou od 1.1.2008

A) Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů uložených OZ na jednání ze dne
10.12.2007 a 14.1.2008
2. Důvodové zprávy k :
- projednání Zprávy o hospodaření obce za rok 2007
a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2007
- projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2008
- projednání a schválení návrhu odměn členům výborů a komise OZ za činnost v r. 2007
- schválení zápisu v kronice obce za r. 2007.
- projednání výsledku hospodaření Masarykovy základní
a mateřské školy Semčice za rok 2007
- projednání a schválení dodatku ke smlouvě o dílo ,,Rekon-

pokračování na straně 3
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B) Schvaluje:

13. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,, Rekonstrukce místní komunikace Ke trati a slepé s nově stanoveným termínem
ukončení díla do 30.4.2008
14. Uzavření dodatku č. 1. k mandátní smlouvě ,, Vodovod
Semčice - Žerčice se změnou v názvu vstupní šachta na šachtu
s regulačním zařízením
15. Vyhotovení žádosti na pronájem pozemku parc. č. stav. 138
v k ú. Semčice od PF ČR
16. Zveřejnění záměru na odprodej části obecního pozemku
parc. č. 360/55 v k.ú. Obce Semčice o výměře 2,5 m2
17. Úpravu vnitřní směrnice č.j. 89/2008 podle vyhlášky č.
357/2007 Sb., platnou od 1.1.2008

1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce tak, jak je
uveden na pozvánce
2. Ověřovatele zápisu: pana Petra Košťála a pana Ing. Josefa Hrnčíře
3. Navrhovatele usnesení: pana Ing. Jiřího Čejku a pana Mgr.
Freda Bohma
4. Závěrečný účet obce za rok 2007, který byl projednán spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007
s vyjádřením bez výhrad.
5. Odměnu pí Haně Staré ve výši 3 000,- Kč čistého v souvislosti s výsledkem auditu za rok 2007
6. Změnu v návrhu rozpočtu:
výdaje - položka 6121 výstavba chodníku - navýšení
o 5 000,-Kč
výdaje - položka 5169 komunikace služby - snížení na
částku 55 000,-Kč
7. Rozpočet obce na rok 2008 , tak jak byl navržen
Příjmy celkem: 7 252 319,-Kč
Výdaje celkem: 8 019 784,-Kč
Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2008: 1 027 465,-Kč
8. Odměnu členům výborů a komise za činnost v roce 2007:
pro ﬁnanční výbor 600,- Kč, pro kontrolní výbor 600,-Kč, pro
kult. a soc. výbor 2 400 ,- Kč , pro výbor pro rozvoj obce a ŽP
1 800,-Kč , pro výbor pro spolkovou činnost 600,-Kč , pro
stavební výbor 600,-Kč a pro přestupkovou komisy 1 200,-Kč
9. Zápis v kronice obce za rok 2007
10. Odměnu paní Jarmile Čvančarové ve výši 2 000,- Kč
čistého za vedení kroniky Obce Semčice za rok 2007
11. Výsledek hospodaření Masarykovy základní školy a mateřské školy Semčice za rok 2007
12. Převod přebytku hospodaření za rok 2007 ve výši 7 213,23
Kč do rezervního fondu organizace

C) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:
1. Provést rozpis rozpočtu podle podrobné rozpočtové
skladby se zřetelem k závazným ukazatelům rozpočtu obce
na r. 2008
2. Průběžně provádět rozpočtová opatření, která nebudou zásadně měnit strukturu a závazné ukazatele rozpočtu.
O provedených změnách informovat zastupitelstvo obce
3. Podepsání dodatku ke smlouvě o dílo Vodovod Semčice
- Žerčice
4. Podepsání dodatku č. 1 k mandátní smlouvě s panem
Josefem Smutným.
5. Podat žádost na pronájem pozemku parc. č. stav. 138 v k.ú.
Semčice od PF ČR
6. Zveřejnit záměr na odprodej části ob. pozemku parc. č.
360/55 v k.ú. Obce Semčice
V Semčicích dne 18. 2. 2008
Zapsala: Karabinová L.

Jana Dlouhá
starostka

tokrát událostí pouze několika „zednářů“ a soudě podle
jedné SMS, kterou jsem dostal: „….prý to pozdě vyhlásil
OÚ. Vloni jsme to věděli včas a bez rozhlasu, chyba bude
asi někde jinde…“ jsem se asi moc nezmýlil.
K tomu jen poznamenám, že OÚ s turnajem neměl nic
společného a na můj dotaz, jestli má OÚ žádost o vyhlášení
turnaje mi odpověděla paní starostka před vánocemi, že
o ničem neví.
Mně se zdálo, že někdo nechtěl, aby si zahráli a společensky
potkali i ti lidé, kteří si chtěli zapinkat jen tak pro radost
ze hry a nejen pro body a vítězství.
Takže si myslím a je mi z toho smutno, že tento turnaj
patří k nepovedeným a chce se mi svolat: Ševče, drž se
svého kopyta!
V souvislosti s tím si dovoluji ještě jednou vyzdvihnout
skutečnost, že můj článek o turnaji v září měl být obrovskou pochvalou pro Sokol jako pořadatele, kterým jsem
já osobně pozval občany už i na vánoční turnaj. Bohužel
ale byl můj článek zkrácen bez mého vědomí a celé znění
takto dostalo jiný nádech. Proto se Sokol od organizování
vánočního turnaje pro r. 2007 distancoval.

Povedený - nepovedený
Myslivci ať chovají a honí zvěř, Sokol ať zajistí sportovní
vyžití a hasiči ať se starají o požární ochranu – každý
hezky na svém písečku.
Byl jsem rád, když se v r. 2004 obnovil volejbal v naší
obci, která v minulosti volejbalem žila a já jsem svým
dílkem k tomu přispíval. Na letní hraní navázalo zimní
sezóna v tělocvičně a o vánocích 2004 první vánoční turnaj pro všechny zájemce organizovaný paní Kočovou.
Takto byla založena nová tradice nejen sportovní, ale
i společenská, které se ujal v dalších dvou letech Sokol
a která takto získala své příznivce a byla přijatá značným
úspěchem a očekáváním.
Vánoční turnaj r. 2007 se ale této tradice vymykal.
Bohužel. Zatímco v minulých letech věděli všichni
zájemci dlouho dopředu kdy, kde, v kolik hodin atd., tak
o vánocích 2007 nevěděl nikdo nic. Sám tázán jsem nebyl
schopen dát jinou odpověď, než že nevím. Na můj dotaz
z 10. a 25.12. směřovaný několika aktivním hráčům resp.
potenciálním organizátorům (nikoliv z řad Sokola) jsem
dostal zpočátku žádnou, pak vyhýbavou odpověď a nakonec SMS, že turnaj bude 28.12. od 14 hodin. Už ten čas
mi osobně nevyhověl. V minulých letech byl turnaj po 15.
hodině – někteří lidé totiž i mezi vánocemi a Silvestrem
musí pracovat.
Měl jsem z toho nedobrý pocit, jakože turnaj se stal ten-

Závěrem si dovoluji připojit konec mého článku o turnaji v září, který nebyl zveřejněn, ať už z jakéhokoliv
důvodu:
Dalším termínem v této souvislosti je volejbalový turnaj
vánoční, který se koná každoročně po vánočních svátcích
a před Silvestrem, většinou 28. prosince. A jinak to snad
pokračování na straně 4
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žen, starších vůbec, ale také mladších. Ale samozřejmě
uvidíme rádi každého, kdo si chce zahrát s námi v zimě
v tělocvičně a v létě na kurtu.
Bližší informace získáte u zástupců Sokola.
Takže sečteno a podtrženo – letošní turnaj, stejně jako
loňský, se vydařil. Dík patří každému, kdo se nějakým
způsobem podílel na jeho průběhu a já osobně se těším
už na příští rok v naději, že se objeví resp. vrátí několik
dívek či žen, které v minulosti už s námi hrály, abychom
mohli naběhnout 2 manšafty, přičemž budu já klidně hrát
v družstvu „Semčice B“ s těmi možná ne tak perfektními
hráči, jací jsou v družstvu „Semčice A“.
Přijďte!!
F. Böhm

nebude ani letos. Určitě, vážení spoluobčané a sportovci, budete včas informováni zpravodajem, plakátem
a v neposlední řadě i rozhlasem. Tento turnaj má své
speciﬁkum v tom, že nehrají pevně sehraná družstva,
nýbrž družstva „namixovaná“ losováním ze zájemců,
kteří se na turnaj dostavili. Doufám, že tento způsob bude
i nadále takto zachován. Takže se nemusíte bát porážky
proti sehraným hráčům.
Pro příští rok bych si přál, abychom jako pořádající obec
(obec sama není pořadatelem, ale nechť je mi tato formulace přesto dovolená) dokázali sestavit 2 družstva,
což předpokládá především účast většího počtu dívek či
žen. Chlapů máme relativně dost. Hezká by určitě byla
i myšlenka sestavit manšaft hráčů starší než 50 let, jichž
máme také relativně dost a i zde stojí otázka dívek či

dubnu větší část měsíce suchá.
Červen srážkově průměrný, slunný a velmi teplý. Za
posledních 50 let s průměrnou teplotou 19,7 C druhý
teplý ( r. 2003 20,6 C).
Červenec o 0,9 teplejší, srážkově normální, slunečního
svitu o 8 hodin více. Nejtepleji bylo 16.7. – denní průměr
28,5 C, maximum 36,1 C. Bylo 6 tropických dnů ( s tepl.
nad 30 C) a 14 letních ( s tepl. 25 – 30 C).
Srpen teplý, srážkově nadprůměrný, slunný. Tropické
dny 3, letních 19. Srážky byly nerovnoměrně rozloženy10.8. 25 mm, 19.8. 14 mm , 20.8. mm, 13.8. 10 mm.
Větší část měsíce byla půda suchá. Ke konci srpna chybí
do normálu 30 mm srážek, zatímco průměrná teplota je
o 3 C vyšší.
Září srážkově bohatší, teplotně pod průměrem, sluneční
svit průměrný. Výraznější srážky 11.9. a 18.9. po 10mm,
28.9. 22 mm. V dalších jedenácti dnech do pěti mm.
11.9. a 28.9. byly bouřky. 11.9. padaly kroupy s deštěm.
Nezpůsobily žádné škody.
Říjen suchý, chladnější. První mrazík 22.10. – 1,6 C ( u
země – 4,7 C) spadlo 16 mm srážek v podobě přeháněk.
Vydatněji pršelo 4.10. 3,3 mm.
Listopad mokrý a chladný. První slabé sněžení 12.11.
Vydatnější sněžení 30.11. - pěticentimetrová vrstva
vydržela 2 dny.
Prosinec vlhký, teplotně normální.

Stručný přehled o počasí v Semčicích
za rok 2007
Rok 2007 byl velmi teplý. Kromě září, října a listopadu byly průměrné měsíční teploty nad dlouhodobým
normálem.
Leden byl nejteplejší za sledované období od roku 1914.
Srážek spadlo dvojnásobné množství. 18.1. se přehnaly
dvě silné bouřky. U nás vítr dosahoval rychlosti až 20 m/
sec. V některých částech republiky síly orkánu způsobil
velké škody.
Únor byl teplý a vlhký. Nebyl ani jeden den, kdy by
celodenní teplota klesla pod bod mrazu. 28.2. byla zaznamenána slabá bouřka. Sněžilo pouze 6.2. a 7.2. – centimetrová výška sněhu vydržela pouze 2 dny. Zima byla
nejteplejší od roku 1914.
Březen byl teplý, sušší a slunný. 20.3. a 21.3. slabě
sněžilo, sníh hned roztál. Jaro nastoupilo rychle : 13.3.
rozkvétají ﬁalky, 28.3. meruňky a některé peckoviny.
Duben byl velmi slunný, velmi suchý a teplý. S průměrnou teplotou 12 C byl třetí teplý od r. 1914 (r. 2000
12,4 C, r 1961 12,2 C). Srážky byly nejnižší za sledované
období od roku 1909. Pršelo 3.4. 4,4 mm a 16.4. 1 mm.
Slunečního svitu bylo v Semčicích nejvíce od roku 1923,
kdy se začalo s měřením. S 265 hodinami byl překonán
dosavadní rekord z roku 1946 ( 242 hodin). 28.4. rozkvétají jabloně, řepky aj.
Květen teplý, slunný, srážkově nadprůměrný. Srážek
spadlo 72 mm. Přesto, že dvakrát vydatně pršelo ( 7.5.
13mm,15.5. 18mm), půda zůstávala po velmi suchém

Průměrná teplota za celý rok 10,45 C, srážek bylo 618
mm, slunce svítilo 1 806 hodin
Tropických dnů bylo 15 ( V 2, VI 4, VII 6, VIII 3 ).
Letních dnů 53 ( IV 4, V 9, VI 15, VII 8, VIII 16, X 1).

Meteorologické údaje za rok 2007 zaznamenané v Semčicích
Leden byl nejteplejším za pozorovací období od r. 1914.
Nejnižší teplota 26.1. – 13,7 C, u země - 14,3 C, celodenní průměr – 6,6 C. Byl to jediný den v roce s teplotou pod
– 10 C. Nejtepleji bylo 16.7. s denním průměrem 28,5 C
a maximem 36,1 C.
Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 10.8. 25 mm. Duben
byl nejsušší od r. 1909 a zároveň s nejvyšším počtem ho-

din slunečního svitu od roku 1923.
Nejvíce sněhu bylo ve dnech 23.1. – 29.1. 4-15 cm.
Celkově byl rok 2007 velmi teplý, pouze o 0,1 C chladnější
než nejteplejší rok 2000.
Tabulka na straně 5
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průměrná teplota oC
2007
50-letý průměr

Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
prům hodnoty

4,2
3,9
6,7
12,0
15,8
19,7
19,4
19,2
13,0
8,6
2,5
0,4
10,5

-1,5
-0,3
3,8
8,8
13,8
16,6
18,5
18,0
14,0
9,0
3,7
0,2
8,7

průměrné srážky mm
2007
50-letý průměr

sluneční svit hodin
2007 50-letý průměr

64,2
41,0
29,6
5,4
71,9
70,8
78,7
75,1
72,6
16,1
63,8
28,5
617,7

48,5
63,9
145,4
265,0
233,9
250,3
227,9
233,7
152,1
109,6
46,7
29,4
1806,0

32,5
28,2
37,1
36,1
63,0
67,7
79,2
63,9
43,3
39,4
39,5
40,0
570,0

41,0
66,2
116,7
168,2
218,3
215,6
220,4
215,9
154,3
112,7
42,0
32,2
1603,0

Hradiště. Jaroslav Vyšohlíd přivezl traktorem Svoboda
49 beden po 24 kusech hovězích konzerv, 1.190 krabiček
olejovek a 11,9 kg kávy. Předseda MNV Š. Král převzal
tyto potraviny za ozbrojeného doprovodu Václava Pelanta
/ozbrojen vojenskou puškou s ostrými náboji /. Na jednoho obyvatele připadly 2 masové konzervy, dvoje olejovky
a 2 dkg kávy. Menší zbytek byl rezervován a z něho měla
být přidělována měsíčně 1 konzerva Frant. Sobotkovi
z pastušiny, který trpěl nedostatkem potravin.
Němečtí váleční uprchlíci, kteří byli přes revoluční
dny ubytováni ve škole, byli přesunuti na zemědělskou
práci do statku a k některým místním rolníkům. Bylo jich
asi sto. V semenárně bydlelo také asi 20 mladých němek
z obce Pavlův Studenov na Šumavě.
Na žádost zemědělců zde byli také váleční zajatci
z polních lazaretů v Mladé Boleslavi, které byli v obchodní akademii a škole za kasárny. Tito lidé museli zajistit
zemědělské práce za námezdní síly odcházející osídlovat
pohraničí po připravovaném odsunu němců.
V září 1945 se uskutečnily první poválečné odvody
na vojnu. Ze Semčic bylo odvedeno 27 branců. Slavnostní položení věnce u pomníku padlých provázel liják, který
rozpustil barvu na papírových kytkách branců a poničil
jim „kopřivové“ obleky koupené za války. Večer pak byla
slavná odvedenecká veselice v hostinci u Svárovských.
Zaměstnanci semenářské stanice se zůčastnili hromadného zájezdu na manifestaci za zestátnění a znárodnění
průmyslu, peněžnictví a pojišťoven v Mladé Boleslavi.
Nezahálela ani Závodní rada a přehodnotila své jarní
vyslovení důvěry vedení závodu a na podzim již musel
odejít ředitel Václav Stehlík, Ladislav Sajdl i Heřman
Cron.

Ze starých Semčic
Doba poválečná v Semčicích

O Semčicích v době II. světové války jsme si vyprávěli
v roce 2005 a 2006. V letošním roce se pokusím přiblížit
čtenářům léta poválečná až do osudového roku 1948.
Bude to opět takový malý seriál.
Válka skončila a už 18.května 1945 byla v semenárně
zvolena Závodní rada. Volby se zúčastnilo 127 ze 156
zaměstnanců závodu. Předsedou ZR byl zvolen dělník
Ladislav Kulhavý, místopředsedou úředník Jaroslav
Hyka a jednatelem garážmistr Karek Dvořák. Nová ZR
se představila řediteli semenárny Dipl.agr. Václavu Stehlíkovi a vyslovila mu důvěru. Na první schůzi druhý
den byla za přítomnosti ředitele V. Stehlíka vyslovena
důvěra dalším úředníkům a zřízencům závodu. Několika
z nich byla vyslovena důvěra s připomínkou. Tyto
připomínky byly velmi zajímavé, na př. bylo zaměstnanci
připomenuto, že vývoj směřuje doleva, nebo vytčeno asociální jednání s lidmi, nebo bylo nutno vyšetřit, zda nebyl
vlajkař, nebo zda je pravda, že věnoval větší částku na
německý červený kříž atd. O důvěryhodnosti dělníků se
kronika nezmiňuje.
31. května 1945 se na shromáždění občanstva konala
volba nového Místního národního výboru. Předsedou se
stal malorolník Štěpán Král, 1.náměstkem důchodce Václav Pelant, 2.náměstkem sadař František Volf, členové
rady byli zedník Josef Hendrych a ředitel Václav Stehlík.
A události se hrnuly jedna za druhou. Protože byl nedostatek potravin, přidělil ONV naší obci příděl potravin
z vojenských zásob německé armády, které byly
uskladněny ve skalních sklepech pivovaru Klášter -

Pokračování příště.

ZE SEMČICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik
kronikářka obce)

vybrala

Jarmila

V účtu kostelním za rok 1768 za správy kostelníka
Matěje Suchýho poznamenáno : „Že toto záduší semecké
pro vystavení nového kostela, kostnice a hradební zdi
okolo krchova od následujících jest se vypůjčiti musilo, a
to od záduší sejcínského 2570 zlatých, od záduší
pokračování na straně 6

Čvančarová,

Kostel
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spravovaný doposud děkanstvím Dobrovice. Předání se
uskutečnilo na MNV za přítomnosti tajemníka pro věci
církevní ONV Václava Krejčíka, děkana Josefa Němečka
a zástupce MNV Štěpána Krále. Jako inventář byly
převzaty jedny máry s příkrovem. MNV převzal všechna
práva a povinnosti související s provozem hřbitova. Zajistit hrobníka a respektovat právo církve na vykonávání
církevních obřadů. Zároveň získali právo pohřbívání
i příslušníci jiných církví, což nebylo v minulosti možné.
Příslušníci církví evangelických pohřbívali na evangelickém hřbitově v Úhercích, zrušeném v roce 1976.

pokračování tejneckého 414 zlatých a od záduší žerčického
1750 zlatých, celkem 4734 zlatých stříbra a takové až
posaváde dlužna zůstává - to pro paměť se tu znamená.“

Potok
Koryto potoka, který tekl ze Ctiměřic do Semčic, se klikatilo mezi soukromými parcelami zemědělců po staletí. Do
semčického katastru vtékal potok od Ctiměřic po bývalé
hrázi rybníka Utopence, který již zmizel, a tekl dále mezi
polem Mansfeldových, kteří zde pěstovali zahradní jahody.
Obloukem obtékal pole Slánských ze Ctiměřic. Rouben
byl mohutnými vrbami Šturmových a starými třešněmi
Starých. Pak tekl rovně k mostku silnice do Úherců.
Zde také býval rybník a silnice byla jeho hrází s mlýnem
o jednom kole na potůčku, jak říkají staré zápisy.
Po provedení HTÚP / hospodářsko technická úprava
pozemků / tvořil potok hranici dvou polních lánů, které
se pro nepravidelnost špatně obdělávaly moderní technikou. Proto Účelové hospodářství VÚŘ Semčice přikročilo
k narovnání potoka. Bagrem vyhloubilo nové koryto,
zařezávající se do hloubky, vrby a třešně byly v roce 1964
vykáceny a potok teče rovně. Při větších deštích nebo při
tání sněhu se rozvodnil a i v těch nejsušších letech v něm
stále teče voda, díky vydatným pramenům u Ctiměřic.

Žně
V roce 1954 poprvé mlátilo JZD Semčice asi 4 hektary
„Na Královým“, kombajnem STS /Strojní traktorová stanice/ sovětské výroby. Stroj byl starší a měl velké ztráty.
Neosvědčil se. Sláma byla dávána do kopek,které se špatně
nakládaly. Jinak se mlátilo obilí mlátičkami do některých
stodol a to u Čvančarů, Novotných, Krejčíků a Killmanů
a to malými mlátičkami 26“. Do stodoly u Šturmů a potom
do stohu v cihelně /dnešní koupaliště/ mlátičkou 32“ os
STS. Žně byly zvládnuty velkým počtem pracovníků JZD
a brigádníků. Veliké potíže byly s elektrickým proudem.
Byl malý příkon a neustálé vypínání proudu.
Statek VÚŘ sklízel též samovazy. Kombajn byl zkoušen
v Dobrovici, tažený traktorem a též se neosvědčil.
Žně u soukromých zemědělců probíhaly dobře. Z části
jim posekalo JZD nebo STS, část posekali kosami. Obilí
sváželi do stodol a později mlátili.

Hřbitov
Od 29. listopadu 1956 převzal Místní národní výbor
v Semčicích do své správy římskokatolický hřbitov,

Z NAŠEHO KRAJE

Těžký průmysl

Svoboda u místního nádraží v Mladé Boleslavi, slévárnu barevných kovů, zejména hliníku, bronzu a mosazi.
Svoboda se po roce osamostatnil a tak K. Zahrádka vedl
nadále ﬁrmu na vlastní pěst. Ve 30. letech ji rozšířil
o modelárnu a později také o strojírnu, která produkovala
zejména odlitky pístů, vložky do autoválců a další automobilové součástky. Nejoblíbenějším výrobkem ovšem
zůstaly pračky „Karza“, používané v mnoha domácnostech po celé zemi.
Také Bohuslav Svoboda si po svém osamostatnění vedl
úspěšně. Jeho nevelká slévárna kovů a šedé litiny na Kosmonoské ulici, pracovala především jako subdodavatel
pro automobilku Škoda a pro brusírny skla v okolí Turnova. Ve 30.letech spolu se svým synem rozšířil sortiment
také o odlitky součástek pro potravinářský a tiskařský
průmysl.
Václav Svoboda otevřel svou mechanickou a elektrotechnickou dílnu na okraji Kosmonos před I. světovou
válkou a soustředil se na výrobu elektromotorů k pohonu zemědělských strojů i domácích spotřebičů /praček
„KULI“ a malých vodáren/. Od konce 20.let se nosným
výrobkem staly traktory „Svoboda-Diesel-Kar“, které
byly dodávány po celé republice.

V roce 1923 postavil Karel J. Zahrádka a Bohuslav

/Okr.muzeum.Historie podnikání na Mladoboleslavsku./

Vývoj dopravy
Rozvoj silniční sítě umožnil rozšíření osobní a nákladní
dopravy. Transport zboží obstarávaly převážně formanské
bryčky, dopravu osob tzv. štelvógny a později i dálkové
a luxusnější dostavníky a omnibusy. K úpadku dostavníkové dopravy přispěl zejména vznik a rozvoj železniční
sítě.
Na mladoboleslavsku zahájila provoz, jako první součást
České severní dráhy, trať Kralupy-Turnov v roce 1864.
Viadukt u Krnska byl ale zprovozněn až v roce 1865.
O tři roky později byla připojena odbočka do České Lípy
a v roce 1870 do Nymburka. Původně plánovaná přípojka
z Chotětova do Starých Benátek narazila na zásadní
odpor majitele panství Leopolda Thun Hohensteina, a tak
Benátky zůstaly /dodnes/ bez železničního spojení.
Další , již regionální trati, stavěné převážně s komerčním
zaměřením, vznikaly až po roce 1880 a sloužily převážně
cukrovarům.
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VÁNOČNÍ VÝSTAVA VE ŠKOLE

•

Dne 12.prosince byla ve škole zahájena vánoční výstava.
Na tento den se všichni připravovali dlouho předem.
V úvodu nám zazpíval pěvecký sbor Berušky známé
koledy, pak návštěvníky přivítala paní zástupkyně Forejtová a samotná výstava mohla začít. Byla rozdělena na
2 části. V první z nich si návštěvníci mohli prohlédnout výrobky dětí v podobě adventních věnců a svícnů,
vánočních ozdob z keramiky, korálků, papíru a ovoce,
kalendářů, pohlednic apod.
V druhé části byla výstava zaměřena na vánoční zvyky
a tradice.
Výstava všechny předvánočně naladila a o tom, že se
líbila, svědčí zápisy ve školní kronice, kde návštěvníci
chválou nešetřili. A pro ty, kteří nemohli přijít na slavnostní zahájení, tu byla možnost zpřístupnění celé výstavy
i v následujících dnech až do 20. prosince.
Všechny nás moc potěšil zájem veřejnosti, který se projevil hojnou účastí.
Mgr. Ivana Zíková, učitelka ČJ a VV

Letní škola angličtiny 1.-7.9.2008, cena 2500 Kč,
přihlášky u Mgr. Věry Forejtové

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
BYLO:
•
Vánoční výstava – 12.-20.12.2007
•
Cermat – celostátní testování žáků 9.třídy –
29.1.2008
•
Zápis do 1.třídy ZŠ – 29.1.2008
•
Pololetní vysvědčení – 31.1.2008
•
Pololetní prázdniny – 1.2.2008
•
Jarní prázdniny – 4.-8.2.2008
BUDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
Dne 29. ledna 2008 se uskutečnil v Masarykově základní
škole a mateřské škole Semčice zápis budoucích prvňáčků.
K zápisu přišlo 21 dětí, z toho rodiče tří dětí požádali
o odklad školní docházky. Dvě děti se k zápisu nedostavily z důvodu nemoci. S těmi bude proveden dodatečný
zápis po jejich uzdravení.
V červnu budou rodiče pozváni na informativní
schůzku.
Mgr. Eva Bartoňová

14.2., 6.3. Keramika v MB – 2.třída
21.2., 7.3., 27.3. Divadlo v MŠ
29.2. Odevzdání přihlášek na SŠ a OU
8.3.-15.3. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.
a 8.třídy
19.3. Velikonoční besídka ve školní družině
20.,21.3. Velikonoční prázdniny
26.3. Zápis do MŠ 10,00 – 15,30 hod.
27.3. Matematický klokan
23.4. Přijímací zkoušky na SŠ a OU
průběžně Školní a okresní kolo matematické
soutěže Pythagoriáda

PODĚKOVÁNÍ
Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice
děkuje panu Štěpánu Hýblovi za sponzorskou renovaci dřevěných hraček v MŠ a manželům Hlubučkovým
za sponzorský dar na vánoční dárky pro MŠ.
Mgr.Jana Kočová

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností
Sboru dobrovolných hasičů během posledního období.
V závěru minulého roku jsme stihli ještě několik akcí.
8.12.2007 proběhlo školení, zaměřené na zdravotní
přípravu, resuscitaci raněného, výcvik v dýchacích
přístrojích a výcvik spojení.
Ke zkvalitnění zásahu a bezpečnosti zasahujících byly za

přispění kraje a obce zakoupeny dvě helmy, ruční svítilny
a tři přenosné radiostanice GP 340 Motorola.
Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na udržení
akceschopnosti naší výjezdové jednotky.
1.12.2007 jsme uspořádali turnaj v šipkách, 7.12. turnaj
v kostkách a15.12. turnaj v krabičkách.
Náš sbor se přihlásil do soutěže DOBRÁCI ROKU.
pokračování na straně 8
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Medailon semčických hasičů byl odvysílán v pátek
14.12.2007 v Koktejlu na rádiu Region.
Můžete si ho poslechnout i na obecních internetových
stránkách.
Turnaj v nohejbalu proběhl ve spolupráci s TJ Sokol
26.12. v tělocvičně školy.
Minulý rok jsme již tradičně zakončili silvestrovským
pochodem, který byl připraven opět ve spolupráci s TJ
Sokol. Několik fotograﬁí si můžete prohlédnout na webových stránkách obce.
Tak to je k roku, který je již minulostí, asi vše.
Letošek pro nás začal 5.1., kdy jsme provedli údržbu automobilní stříkačky CAS 32 Tatra T-148 v Mladé Boleslavi.
6.1. proběhlo školení zaměřené na zásah za ztížených
povětrnostních podmínek a kondiční jízdy.
12.1. jsme zhodnotili minulý rok na výroční členské
schůzi.
2.2. jsme se pobavili na tradičním Hasičském plese, který
se již po několikáté konal v Pěčicích.

V sobotu 16.2. bude opět veselo při masopustním průvodu.
Sraz je v 11 hodin před hasičárnou. Těšíme se na Vás.
3.2. se konalo školení na téma: Spojení při zásahu.
Plán školení na rok 2008
Leden 6.1. školení - zásah za ztíženích povětrnostní
podmínek, kondiční jízdy
Únor 3.2. školení - spojení při zásahu
Březen 8.3. cyklika v MB, DP příprava techniky na
nadcházející sezónu
Duben výcvik jednotky v požárním sportu a DP
Květen soutěže, taktické cvičení s HZS MB
Červen okresní soutěž
Září
výcvik jednotky
Říjen příprava techniky na zimu
Listopad
školení v DP
Prosinec
školení - zdravotní příprava
Za SDH Semčice Karel Kočí

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

. Místní poplatek za držení psů zůstává ve stejné . Děkujeme Vám že třídíte odpad. Na plasty máme
výši 100,-Kč za jednoho psa a 150,-Kč za každého
dalšího psa, a to od stáří 3 měsíců . Splatnost místního poplatku je každoročně do konce března .
Zároveň žádáme chovatele psů ,aby zabránily volnému pohybu svých pejsků po veřejných prostranstvích
a komunikacích obce . Zabrání se tím nechtěnému
znečišťování těchto prostor .

zatím 4 kontejnery (2 u obchodu, 1 na parkovišti
a 1 v ulici ke školce ), na sklo 1 kontejner u obchodu ,
papír (kromě kartonů) dávejte prosím stále do školy
a monočlánky do RENKA . Nebezpečný odpad
(lednice ,televizory atd.) bude shromažďován 2x
ročně v areálu Ing. Heřmanského za vraty, termín
bude včas vyhlášen (obvykle koncem dubna a září).

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 240 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 1, Datum vydání: 29.2.2008, 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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