prosinec 2008
Vážení a milí spoluobčané,
konec roku 2008 se pomalu blíží, a proto bych spolu
s Vámi chtěla alespoň prostřednictvím Semčického
zpravodaje projít naší obcí a připomenout si, co se
letos podařilo vybudovat nebo opravit .
Ze staveb byla dokončena komunikace Ke trati
a slepá v části směrem ke školce ze živice .
Začátkem června firma H- INTES začíná s výstavbou nového chodníku v lokalitě Za Kampeličkou
v zeleném pruhu . V polovině července byl chodník
hotov .
Ve sportovním areálu proběhla modernizace
osvětlení tří hřišť, byl dostavěn chodníček kolem
koupaliště a pan Tomáš Motrycz se svým synem instaloval dvě klouzačky pro děti . Jedna klouzačka
byla již zakoupena v roce 2007 TJ SOKOL Semčice.
Ve zdravotním středisku bylo nutné opravit kanalizaci a v tomto roce se ještě položí nové linoleum
v čekárně obvodního lékaře .
V domu služeb v kadeřnictví došlo k výměně starých
zářivek za nové a v celé budově firma Techem namontovala na topná tělesa poměrové měřiče tepla.
U pošty a obchodu s potravinami byly opraveny
rampy a v ulici Ke trati a slepá přibyly dvě nové
lampy .
Nové odpadkové koše nahradily staré a jejich počet
se zvýšil .
Začátkem prosince proběhne výběrové řízení
na zhotovitele projektu na ,,Odkanalizování středu
obce Semčice“ . Návrh výběrové komise na vybranou firmu bude zastupitelstvo schvalovat 15.12.
2008 na řádném zasedání .
Poslední dotaci, kterou obec získala v tomto roce
byla z Nadace Partnerství z programu Strom života
na výsadbu zeleně podél nového chodníku směrem
na Žerčice . Výše dotace byla 20 000,- Kč .
V naší obci se vysadilo během roku 102 keřů a 41
stromů . Poslední výsadba se uskutečnila 3.listopadu v lokalitě Za Kampeličkou, kdy bylo vysa-

ročník 10, číslo 5
zeno 15 kusů habru, 15 kusů dubu a 50 kusů keřů
(pámelníky, tavolníky, zlatý déšť) . Na výsadbě se
hlavně podílely děti z Masarykovy základní školy ze
Semčic . Děti byly rozděleny po menších skupinkách
a každá skupina sázela strom a pár keřů .
Na stromech i keřích můžete spatřit cedulky se
jmény dětí, to proto, aby se vědělo kdo kterou rostlinu vysadil . I když zem byla těžká a vykopání jámy
pro rostliny vyžadovalo trochu více úsilí, tak mohu
říci, že děti to zvládly na jedničku s hvězdičkou.
Poděkování patří paní učitelce Mgr. Ivaně Zíkové
za skvělou organizaci dětí v této akci . Na projektu spolupracovali a tímto i děkujeme Ing. Josefu
Hrnčířovi, Ing. Jiřímu Čejkovi, Liboru Dlaskovi,
Mgr. Fredu Böhmovi, Jaroslavu Švarcovi a Stanislavu Killmanovi .
Kulturní a sociální výbor obce Semčice pořádal dne
27.11. 2008 předvánoční posezení pro důchodce
v kiosku Hasičské zbrojnice . Děkujeme paní
učitelce Ing. Ireně Králové, která připravila k této
příležitosti program, ve kterém vystupovaly děti
s vánočními koledami a básněmi . Vystoupení se
moc líbilo . K dobré pohodě, pak hrála skupina Sebranka . Doufáme, že Vás, co jste přišli toto setkání
potěšilo .
Dne 4. prosince byl uskutečněn v kostele sv. Prokopa ,,Mikulášský koncert“. České vánoční koledy
zazpívaly děti z mateřské školy pod vedením paní
učitelky Marie Balákové a Jitky Rejmonové . Děti
byly úžasné zpívaly s velkou chutí, a i když se některé
trochu bály ve zpívání jim to určitě nebránilo .
V doprovodu členů Mladoboleslavského komorního
orchestru a jejich hostů zazněl zpěv dětského
pěveckého sboru Semčických berušek pod vedením
paní učitelky Mgr. Marie Helichové. Orchestr
a sbor byl velmi dobře sladěn a jejich vystoupení
bylo naprosto dokonalé . Sólisté Semčických
berušek Aneta Jiříčková, Míša Brodská a Milan
pokračování na straně 2

Krouský dokázali svými hlasy zahřát a příjemně
vánočně naladit snad každého posluchače v trochu
chladnějším prostředí Semčického kostela .
Velké poděkování patří panu Mgr. Tomáši Huškovi
za organizaci a přípravu Mikulášského koncertu
v našem kostele . Skladba Adeste Fideles, kterou
na housle a na závěr zahráli Mgr. Tomáš Hušek
a jeho syn Jan Hušek bylo důstojným zakončením
velice zdařilého koncertu .
Děkuji všem, kteří přišli a přispěli na kostel sv.
Prokopa v Semčicích . Děkuji i všem účinkujícím,
že svým vystoupením přispěli na náš kostel . Vy-

braná částka 5 800,- Kč bude věnována na opravu
kostela v Semčicích .
Vážení spoluobčané dovolte abych Vám popřála
příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce 2009 .
Děkuji zastupitelům a členům výborů a komise
za jejich činnost v roce 2008 .
Závěrem bych Vás chtěla pozvat na řádné zasedání
zastupitelstva obce, které se bude konat 15.12.2008
v zasedací místnosti obecního úřadu .
Vaše starostka Jana Dlouhá

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení

Č. j. 513 /2008

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 27. října 2008 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

řízení prostřednictvím jejich mobilního svozu
5. Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku
na výsadbu zeleně podél nového chodníku v lokalitě
,,Za Kampeličkou“
6. Podání žádosti o dotaci na ,,Splátky úroků
z úvěru – na výstavbu TI 35 RD“ z Programu obnovy
venkova, dotační titul 2
7. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků parc. č.
543/2 v k.ú. Semčice o výměře 3 901 m2 a pozemku
parc. č. 396/3 v k.ú. Semčice o výměře 2 179m2

A) Bere na vědomí:
1. Důvodové zprávy k :
- projednání a schválení smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu
- projednání a schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na výsadbu zeleně podél
nového chodníku v lokalitě ,,Za Kampeličkou“
- schválení podání žádosti o dotaci na ,,Splátky
úroků z úvěru – na výstavbu TI 35 RD“ z Programu
obnovy venkova, dotační titul 2
- projednání a schválení zveřejnění záměru
na pronájem obecního pozemku parc.č. 543/2 v k.ú.
Semčice o výměře 3 901 m2 a pozemku parc. č.
396/3 v k.ú. Semčice o výměře 2 179 m2

C) Ukládá:

a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Podepsat smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního
svozu
2. Podepsat smlouvu o poskytnutí nadačního
2. Informaci o zveřejnění výzvy na zpracování pro- příspěvku z Nadace Partnerství
3. Vypracovat žádost o dotaci na ,,Splátky úroků
jektové dokumentace na odkanalizování středu obce
z úvěru“
Semčice
4. Zveřejnit záměr na pronájem obecních pozemků
5. Zkontrolovat s p. Johanidesem stav funkčnosti
veřejného osvětlení a případné závady odstranit
B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce
2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Freda Böhma a pana
Ing. Josefa Hrnčíře
3. Navrhovatele usnesení: pana Petra Košťála a paní
Evu Horákovou
4. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektroza-

Jana Dlouhá
starostka
V Semčicích dne 29.10.2008
Zapsala : Lucie Karabinová
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ZE SEMČICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik vybrala Jarmila Čvančarová,
kronikářka obce)

stalo až o rok později a tak tady naše vypravování
o době poválečné končí .

Doba poválečná v Semčicích

Duchovní správa

...závěr...

Fara v Semčicích jmenuje se již v popisu arcidiecese Pražské za Arnošta z Pardubic. Roku 1384
odvedla 19 grošů pololetního desátku komoře
královské.
Nejstarší známý duchovní správce osady semčické
jest kněz Odolen, jenž roku 1377 dostal se na faru
ve Žlunicích. Nástupce jeho Jakub zemřel zde roku
1385. Další byl Jan, Mikuláš a Šimon Matěj z Nymburka, který zde působil do roku 1404 a pak se stal
arciděkanem v Mladé Boleslavi.
Ve válkách husitských fara zašla a obyvatelstvo
se přiznávalo k církvi pod obojí. Správu duchovní
obstarávali kněží přespolní. Za vrchnosti Cetenské
a Chlumské, sídlící na vinařickém zámku, byli to
faráři sýcínští .
Za války třicetileté, kdy Semčice byly připojeny
k panství Adama z Valdštejna, ani v Dobrovici často
kněze nebylo, pročež semečtí nosili děti ke křtu do
Mladé Boleslavi. Sotva však ustanoven v Dobrovici
katolický správce duchovní trvale, podřízen jemu
i kostel v Semčicích jako filiální. Tím zůstal až do
našich časů.

V roce 1948 MNV Semčice vypracoval plán budoucích stavebních akcí v obci : spojení místní dráhy
ČSD s hlavním nádražím v Dobrovici, rozšíření
nádraží v Semčicích a postavení nádražní budovy,
postavení kulturního domu s úřadovnami pro MNV
a poštu, vybudování betonového průtahu obcí kolem
semenárny a vystavění vodní a požární nádrže. Co
se podařilo vybudovat, víme.
Největší sokolskou akcí roku 1948 byl XI.
všesokolský slet v Praze. Ze Semčic se zúčastnilo
10 mužů, 4 ženy, 2 dorostenky, 12 žáků a 12 žákyň.
Okrskového cvičení v Luštěnicích se zúčastnilo
60 cvičících ze Semčic. V rámci akce slučování
tělovýchovných jednot se sloučila jednota Sokol
Semčice se Sportovním klubem Pěčice. Organisace
měla 127 členů. Aktivita organisace se ale nezlepšila,
naopak.
Součástí politického boje v roce 1948 byla i pozemková reforma. V tomto boji získávala příznivce KSČ
mezi malými a středními zemědělci, kteří toužili po
půdě. Mezi občany byli lidé různého politického
smýšlení, ale v tom byli za jedno, aby byla mezi ně
rozdělena co největší výměra pozemků ze zbytkového statku v Semčicích. Společnost pro pěstování
řepového semene půdu potřebovala pro šlechtitelské
účely a velkému parcelování půdy se všemožně bránila. Tak bylo nakonec rozparcelováno asi 46 ha půdy
nejhorší bonity a zbytek asi 90 ha zůstal u statku jako
šlechtitelská plocha.
Kromě toho propadla ve prospěch pozemkové
reformy pole zádušní, církevní a další pole v pachtu.
Po rozdělení pozemků byly výměry označeny kamennými mezníky. A tak byli malozemědělci spokojeni. Ovšem na všechny se nedostalo a jak už to bývá,
byli i nespokojení.
Ještě o další pozemky byl v obci zájem, a to byl
les na Holi. Patřil bývalému lesnímu radovi Fenclovi
Loučeňského knížete Alexandra Thurn-Taxise. Rada
Fencl dostal les jako odstupné.. Les byl na katastru
Semčice a Žerčice. V Semčicích asi 19 ha vzrostlého
dubového lesa, který měl MNV Semčice ihned po
získání v úmyslu vytěžit. V Praze ale nejednala jen
rolnická komise ze Semčic, ale i komise žerčická,
která les také chtěla. Nestalo se tak ani tak. Les byl
zestátněn a přičleněn ke Státním lesům. To se ovšem

Jednání zastupitelstva
Ve schůzi obecního výboru, konané 19.srpna 1899
ujednáno, dáti bernímu úřadu zprávu, že od práva
užívati špičku parcely č.524 pod Hollí neustoupí, ale
žádá, aby špička ta byla pro obec vyvlastněna. Na
to zase z ohledu přetržení honitby nepřistoupil lesní
úřad a tak zůstalo vše při starém a později tam upraveno mrchoviště. V téže schůzi učinil p. Josef Volf
návrh, aby jeho matce Barboře Volfové zvýšena byla
chodinská podpora. Návrh přijat a podpora zvýšena
na 8 zlatých ročně. Žádost Josefa Štechy, aby mu
byla v obecním domku postavena kamna schválena
podmínečně a to : kamna se postaví až Josef Štecha
zaplatí nájem 25 zlatých.

Občanský spor
V roce 1901 měl spor p. Václav Vyšohlíd s p.
Štěpánem Masákem, který nechtěl p. Vyšohlídovi
povolit stavbu dílny. Rozhodlo místní zastupipokračování na straně 4
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telstvo radou p. Vyšohlídovi, aby si dal p. inženýrem
odměřiti hranice a pak ať staví. Týž tak učinil a za
nepovolnost odměnil se p. Masákovi tím, že vyhnal
jednu zadní stěnu tak vysoko, že p. Masákovi výhled
z oken do vsi zastavěl.

Zazděný trám do komína nad lokálem již několik dní
doutnal a od něho doutnal i poval v délce několika
metrů. Oheň tlumil nedostatek vzduchu. Kouř zpozorovali sousedé a přivolaní požárníci uhasili silně
ohořelé kusy dřeva ve stropě. Do lokálu prohořela
díra. Štěstí bylo , že na půdě nebyla sláma nebo seno.
Strop byl opraven a provoz hospody nebyl přerušen.

Oheň
22. března 1977 byli občané Semčic vzrušeni
zprávou, že hoří hostinec č.p.4. A opravdu začal hořet.

Z NAŠEHO KRAJE
Zima a hlad

Povodeň

Po porážce Přemysla Otakara II. Byla v Čechách velmi nepříznivá situace vnitropoliticky i hospodářsky.
V roce 1281 byla sklizeň zemědělských plodin tak
malá, že záhy nastal všeobecný nedostatek potravin
a hlad. Situace nabyla katastrofálních rozměrů po
nástupu silných mrazů. K hladu a zimě se přidružil
i mor, který nabyl takových rozměrů, že v Praze
nepostačovala pohřebiště. Musilo být vyhloubeno
osm šachet pro hromadné pochovávání mrtvých,
každá pro tisíc až dva tisíce zemřelých.
V lednu 1740 byla snad největší zima z celého
osmnáctého století. Cestující a postiliony mrzli přímo ve vozech a koně umírali, sotva dorazili
k městským branám. Venku se nedalo vůbec mluvit,
neboť ústa ihned zamrzala a kůže na obličeji praskala. Krávy mrzly ve chlévech ve stoje, v ovčínech za
noc pomrzlo 40 i 60 ovcí najednou. Husy a kachny
ležely v kurnících bez hnutí, lesní pernatá zvěř všeho
druhu byla zimou tak zmalátněná, že se dala chytat
do rukou. Dobytek musel být po třicet týdnů krmen
a ustájen. Ne mnohých místech byly zkrmeny i došky
ze střech.
/Vašků : Velký pranostikon./

Druhá polovina května 1926 přinesla velké lijáky
a bouře. 5. června se protrhl rybník Hladoměř
a následkem toho byla obec Pěčice zaplavena. I potok zdejší se rozvodnil a pozemky podle vsí byly
všecky pod vodou.
Nejinak tomu bylo i na druhé straně kopce, kde
jindy klidný potok Klenice stal se dravou řekou,
jejíž kalné vody vylily se přes břehy a tvořily
nepřehlednou hladinu vodní, na níž dříví, kupky sena
a hospodářské nářadí odnášeny byly.
Dne 13. června dostavily se nové lijáky a záplavy skoro zase v tom rozsahu jako před týdnem.
Následek dlouhotrvajících lijáků byl, že se na mnoha
místech sesouvala půda a někde s ní sjížděly i domky,
ba i celé části osad. Tak se dělo ve Ctiměřicích, tam
domek p.V. Rudy se zbořil a hospodářská stavení p.
Františka Paule byla ohrožena. Na Holých Vrších,
v Dobrovici i Nepřevázce. Největší sesutí půdy stalo
se 27. července v Dnebohu u Mnichova Hradiště.
/Semčická památní kniha./

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Evropský týden lesů v semčické škole

připravili 21.října pro celý 1.stupeň „Lesní stezku“.
Děti postupně prošly pěti stanovišti, kde plnily různé
Týden od 20. do 26.10. je označen jako „Evropský úkoly – poznávaly stromy, zvířata, vyzkoušely si
svoji fyzickou zdatnost, sestavovaly z přírodnin lestýden lesů“ a je zahájen 20. října „Dnem stromů“.
Žáci naší školy se s ochranou lesů seznamovali ního skřítka…
v různých vyučovacích předmětech a uspořádali Hned následujícího dne, 22.října, byla pro 2. stupeň
výstavku k tomuto tématu ze svých výtvarných a li- připravena přednáška o myslivosti. Pan Vlastimil
Slánský z mysliveckého sdružení Květník dětem
terárních prací.
pokračování na straně 5
„Osmáci“ pod vedením Ing. Králové dokonce
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poutavě vyprávěl
o práci myslivců
a ukázal trofeje ze své
činnosti. Přednáška
měla velký úspěch.
Všechny tyto aktivity byly završeny akcí
„Zasaď si svůj strom“,
kdy všichni žáci od 5.
do 9.třídy tzv. přiložili
ruku k dílu a 3. listopadu sami zasadili
kolem nového chodníku směrem na Žerčice stromy a keře.
Mgr. Ivana Zíková

aneb cesta městem“ – o místech, ve kterých se muzeum nacházelo během 120 let své existence.
Naše skupina chodila po muzeu a zapisovala, co se
nachází v přízemí, v 1. a ve 2. poschodí. Asi po 1,5
hodině každá skupina vyprávěla ostatním, co zjistila.
Nakonec jsme každý dostal razítko, abychom mohli
v měsíci říjnu navštěvovat muzeum zdarma.
Celá 6. třída získala osvědčení „ Malý muzejník“.
Dole v přízemí jsme se rozloučili a jeli jsme opět autobusem domů. V muzeu se nám líbilo a těšíme se na
další návštěvu.
Šárka Rothová, žákyně 6.třídy

SAGA AFRIKA
Dne 14.10.2008 proběhla na naší škole velmi zajímavá přednáška pod názvem Saga Afrika, které se
zúčastnili všichni žáci naší školy. Přednáška byla
rozdělena do tří částí.
V té první nám dva Afričané ( jeden pocházel
z Guiney, druhý z Angoly) sdělili několik zajímavostí o jejich kontinentě.
Ve druhé části si ověřili naše znalosti o Africe. Ti
nejlepší byli odměněni pěknými dárky.
Závěrečná část celé přednášky byla věnována
hudbě. Každý z nás měl možnost si zahrát na pravé
africké bubny. Afričané nám na úplný konec celého
programu sami zahráli na bubny a pěkně zazpívali.
Tento program byl velmi zábavný, ale hlavně
poučný.
Adam Kubín, žák 6.třídy

Návštěva hradu v Mladé Boleslavi
V pátek 10 října jsme jeli v rámci dějepisu do Mladé
Boleslavi do regionálního muzea. Na hrad jsme jeli
autobusem každý ze svého bydliště ke Sportu. Tam
nás čekala paní učitelka Rakušanová. Nejprve jsme
se prošli po Mladé Boleslavi a prohlédli si různé zajímavé budovy a místa. Pak jsme se vydali ke hradu.
Tam nás paní průvodkyně rozdělila do 4 skupin
a dostali jsme úkoly.
1.skupina sestavovala maketu hradu a vyplnila
„Průvodce hradem“.
2.skupina hledala na PC informace o různých exponátech.
3.skupina měla vyplnit dokument o „Putování muzea

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rok s rokem se sešel a máme na krku Vánoce.
1. listopadu tomu byl rok, kdy jsme otevírali kiosek v hasičárně. Podle návštěvnosti usuzujeme, že
otevření tohoto zařízení občané Semčic uvítali. Díky
tomuto zázemí je také možné pořádat akce, jako bylo
tradiční vinobraní, které proběhlo 18. října. K tanci
a poslechu hrála kapela Phoenix.
V rámci brigád jsme dokončili podbití přístavby
a opravení fasády mezi garáží a přístavbou.
V tomto prostoru jsme obložili zdi palubkovým soklem, aby nedocházelo k poškozování fasády.
V pátek 5. prosince končí rozjetá podzimní šipková
liga. Vánoční šipkový turnaj jsme naplánovali na 26.
prosince. Začíná se v 18 hodin a všichni šipkaři jsou
vítáni.
V sobotu 27. prosince pořádáme volejbalový turnaj
v tělocvičně školy.
Poslední akcí letošního roku bude tradiční silvestrovský pochod, který jako každý rok pořádáme
společně s TJ Sokol.

Příští rok zahájíme valnou hromadou, která se bude
konat 10. ledna 2009 a 14. února si zatančíme na
hasičském plese. O těchto akcích budete včas informováni.

Z činnosti výjezdové jednotky
V pátek 12. září v 16:07 hodin jsme byli vysláni
k požáru podniku Akuma v Mladé Boleslavi. Jednalo se o dosud největší požár v okresu Mladá Boleslav
v letošním roce. Naše jednotka vyjížděla Tatrou do
pěti minut v obsazení Pavel Vošvrda, Petr Fidra, Petr
Jiránek. Vlastními auty jeli k zásahu Čerych Petr,
Zvěřina Zdeněk, Pivko Dominik a Brynych Josef. Při
zásadu jsme zajišťovali kyvadlovou dopravu vody,
podíleli jsme se na hašení v dýchacích přístrojích
z výškové techniky a řízení dopravy. Za tento náročný
zásah všem zúčastněným členům patří poděkování.
V sobotu 4. října jsme se zúčastnili cyklického
pokračování na straně 6
5

školení v bývalém vojenském prostoru Vrch Bělá
u Bělé pod Bezdězem, kde jsme nacvičovali zásah
na imaginární hořící objekt, znalost první pomoci
při dopravní nehodě, jízdu zručnosti našich strojníků
a v neposlední řadě také naši fyzičku.
Další školení proběhlo v naší hasičárně 2.listopadu.
Probírali jsme zásah za ztížených klimatických podmínek (za mrazu, silného větru apod.) a probíhal
výcvik s novými agregáty.
Další školení se bude konat v neděli 7. prosince od 10

hodin v hasičárně. Tématem bude zdravotní příprava
pod vedením MUDr. Lea Šklubala.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů v Semčicích
Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok.
Za SDH Semčice Karel Kočí

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Blíží se vánoční čas a sním i konec dalšího roku.
Měli bychom rekapitulovat. Soutěžní rok v samém
závěru nedopadl úplně dobře, ale pro rok následující
se snad blýská na lepší časy. Aktivní hráči hostující
v Plazích se vrací zpět a posílí domácí družstvo .
Nebudeme sice hrát krajskou soutěž, ale s okresní
soutěží se určitě vrátí i větší radost ze hry .
Možná se nám podaří obnovit mládežnické družstvo.
To by byl velký úspěch . V dnešní době je to problém, který postihuje snad všechny sportovní kluby
bez rozdílu o jaký sport se jedná .
Zorganizované zábavy i turnaje dopaly dobře, ke
spokojenosti všech zúčastněných. Jan to počasí
nám letos nepřálo . O půlnočním turnaji jsme mohli
vyzkoušet úplně nové moderní osvětlení. Za to chceme ještě jednou poděkovat Obecnímu úřadu za
vyřízení dotace a i za samotnou rekonstrukci.
I když je léto dávno za námi – nemohu než se k němu
alespoň ve vzpomínce vrátit . Za kvalitu vody nás
chválila hygiena i návštěvníci .

My musíme mnohokrát poděkovat panu Ladislavu Janatovi . Všichni jsme si vědomi, že bez jeho
poctivého přístupu, by se nám nikdy nepodařilo tak
dlouho a tak vysokou kvalitu vody udržet . Kdo
z místních pamatuje, aby voda byla v tak vysoké
kvalitě ještě na konci srpna . Zároveň poděkuji i panu
Ludovítu Andrášimu za pomoc při sekání a úklidu
celého areálu .
V závěru roku se se sportovně založenými
spoluobčany rádi uvidíme v tělocvičně Masarykovy
základní školy . A to 26.12. ve 13 hodin na tradičním
vánočním nohejbalovém turnaji
(na 40 let nebo nad 100 kg) . Uskuteční se rovněž
turnaj ve fotbálku – termín a čas ještě upřesníme
tradiční formou .Všem spoluobčanům přejeme klidné a příjemné prožití vánoc . Do roku 2009 – bez
rozdílu – přejeme hodně zdraví a úspěchů . Pro nás
snad hlavně těch sportovních.
Za TJ SOKOL Semčice Vlaďka Hynková

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
* Novou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému odpadového hospodářství bude zastupitelstvo obce projednávat na řádném zasedání dne
15.12. 2008 . O výsledku budete včas informováni
na letáčku, který Vám zašleme .

nároku na odměnu .
* Děkujeme členů skupiny Sebranka za vystoupení
na předvánočním posezení, za který
nepožadovali žádný honorář .

* Děkujeme členům SDH za práce, které uskutečnili
na přístavbě Hasičské zbrojnice v tomto roce, bez
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Zde je místo pro Váš inzerát .

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 250 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 5, Datum vydání: 15.12.2008, 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

7

